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مقاله از شما، چاپ از ما

دوس���تان و عالقه مندان و خوانندگان گرامِی مجله که دس���تی در نوش���تن دارند، می توانند مقاالت خود را برای ما بفرس���تند تا 
م���ا ب���ا اس���م خودش���ان در مجل���ه چ���اپ کنی���م. ای���ن مقاالت باید در حوزه ه���ای مدیریت پروژه یا برنامه نویس���ی و آموزش نرم افزار 
باش���ند و ویرایش ش���ده برای دفتر مجله فرس���تاده ش���وند. مقاالت ش���ما پس از بازخوانی هیئت تحریریه مجله خط دید و تأیید 

شدن، به نام خودتان چاپ خواهند شد.

لطفاً تمام مقاالت با رعایت موارد زیر فرستاده شوند:
 عنوان مقاله، ابتدای مقاله و با فونت درشت نوشته شود.

 محتوای مقاله تا 1500 کلمه بوده و دارای چند پاراگراف باشد که هر پاراگراف تیتر مخصوص خود را داشته باشد.
 در انتها نام و نام خانوادگی به همراه اطالعات تماس نوشته شود.

مقاالت خود را به آدرس ایمیل khatedid.info@gmail.com ارسال فرمایید.

سپاس از شما همراهان گرامی – هیئت تحریریه مجله خط دید.



مدیر پروژه یا همراِه گروه
یک��ی�از�اصلی�تری��ن�موضوعاتی�که�در�
همه�گروه�ها�با�مدیر�پروژه�همراه�اس��ت،�
نحوه�همکاری�جایگاه�مدیریت�پروژه�با�
اعضای�گروه�اس��ت.�ای��ن�جایگاه�واقعًا�
مانند�حرکت�روی�لبه�تیغ�اس��ت.�گاهی�
باید�همانی�شود�که�مدیر�پروژه�می�گوید�
ولی�این�موضوع�همیشه�صادق�نیست�و�

گاه��ی�اعض��ای�گ��روه�ب��ه�تصمی��م�
صحیح�تری�اشاره�دارند.

این�موضوع�از�آنجایی�مهم�می�ش��ود�که�
تصمیم�گیری�و�مسئولیت�نهایی�امور�در�
یک�پروژه�به�عهده�مدیر�پروژه�اس��ت�و�
گاه��ی�ع��دم�توانای��ی�در�تصمیم�گیری�
آین��ده�پ��روژه�را�به�ش��دت�ب��ه�مخاطره�

می�ان��دازد�و�همی��ن�موض��وع�منجر�به�
ایج��اد�چنددس��تگی�در�وظایف�محوله�

می�شود.
تص��ور�می�کن��م،�با�ای��ن�توضیحات�در�
س��اده�ترین�و�کوتاه�تری��ن�حالت�ممکن،�
اهمی��ت�مهارت�موضوع�تصمیم�گیری�و�
تصمی��م�س��ازی�بیان�ش��ده�باش��د.�این�

موضوع�همیش��ه�باید�به�نحوی�صورت�
گی��رد�ک��ه�ش��ما�به�عنوان�ی��ک�چهره�
دیکتاتور�در�فرآیند�پیشبرد�پروژه�معرفی�
نشده�و�به�اوج�موفقیت�شما�در�همراهی�
کنار�گروه�به�نحوی�که�مس��ئولیت�موارد�
همچن��ان�طبق�نظر�ش��ما�باش��د،�پیش�

برود.
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 مدیریت یکپارچه سازی پروژه
  مدیریت یکپارچه سازی پروژه چیست؟

مدیریت�یکپارچه�س��ازی�پروژه�روش��ی�برای�کار�کردن�فرآیندهای�مختلف�با�یکدیگر�اس��ت.�به�این�معنی�که�این�کار�
فرآیندهای�بی�ش��ماری�را�که�در�پروژه�مورداس��تفاده�قرار�می�گیرند�در�برمی�گیرد�و�ش��ما�باید�اطمینان�حاصل�کنید�که�
این�فرآیندها�باهم�هماهنگ�هس��تند.�مدیریت�یکپارچه�س��ازی�پروژه،�با�بده�بس��تان��به�این�توفیق�می�رس��د.�این�یعنی�
اگر�می�خواهید�پروژه�به�موقع�و�در�بودجه�موردنظر�به�اتمام�برس��د،�نمی�توانید�همه�چیز�را�داش��ته�باش��ید.�این�روال،�
عملیاتی�عادی�برای�تمام�مدیر�پروژه�ها�اس��ت.�البته�اگر�در�پروژه�اهداف�رقابتی�وجود�داش��ته�باش��د،�برای�رس��یدن�به�
اه��داف�ذینفع��ان�گزینه�ه��ای�دیگ��ری�الزم�اس��ت.�دس��تیابی�ب��ه�این�هدف�به�معنای�شناس��ایی،�تعری��ف،�ترکیب،�
یکسان�س��ازی�و�هماهنگ��ی�بس��یاری�از�فرآینده��ا�و�فعالیت�ه��ا�در�گروه�ه��ای�فرآیند�مدیریت�پروژه�اس��ت.�بنابراین�
مدیریِت�یکپارچه�سازی�پروژه�شامل�انتخاب�در�مورد�تخصیص�منابع�و�مبادالت�تجاری�و�بده�بستان�ها�و�درعین�حال�

مدیریت�آن�وابستگی�های�متقابل�است�که�در�حوزه�های�دانش�مدیریت�پروژه�وجود�دارند.

  نحوه اجرای مدیریت یکپارچه سازی پروژه
برای�هماهنگی�بین�همه�جوانب�یک�پروژه،�مدیریت�یکپارچه�سازی�

پروژه�باید�تعدادی�از�موارد�قابل�تحویل�را�ایجاد�کند.

مدیری���ت ی���ک پ���روژه می توان���د پیچی���ده باش���د، 
خصوص���اً وقت���ی بخش های مختل���ف مجبورند با 
ه���م کار کنن���د. ازآنجاک���ه ه���ر بخش ب���ر روی یک 
پ���روژه کار می کن���د، احتم���االً هرک���دام از روش���ی 
اس���تفاده می کنن���د که راحت ت���ر بتوانند به نتایج 
موردنظر خود از پروژه برس���ند. این امر به دلیل 
تف���اوت در رونده���ا و روش ه���ا می تواند همکاری 
در پروژه بین بخش های مختلف را دش���وار کند. 
پیچیدگ���ی پ���روژه هن���گام کار ب���ر روی ی���ک پ���روژه 
بزرگ ت���ر ب���ا قس���مت های س���یارِ ف���راوان، نی���ز رخ 
می دهد که البته درنهایت باید تراز ش���ود. بدون 
هماهنگ���ی مناس���ب بی���ن این قس���مت ها، پروژه 
می تواند کند ش���ود، بازده و تولید کمی داش���ته 
باش���د و احتم���االً متوق���ف ش���ود. ب���رای ایج���اد 
و  مختل���ف  بخش ه���ای  بی���ن  هماهنگ���ی 
قسمت های یک پروژه، مدیریت یکپارچه سازی 

پروژه پیاده سازی و اجرا می شود.
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  منشور )خط فرمان( پروژه
منش��ور�پروژه�همان�چیزی�اس��ت�که�صالحیت�آغاز�
پ��روژه�را�می�ده��د.�منش��ور�پ��روژه�ش��امل�نقش�ها�و�
مس��ئولیت�های�اولیه�پروژه�ازجمله�اهداف�و�مقصودها�

و�انتصاب�مدیر�پروژه�است.�
ای��ن�منش��ور�همان�گونه�که�پ��روژه�جلو�می�رود�از�یک�
س��ند�)نوش��ته(�منبع�اس��تفاده�می�کند.�منش��ور�پروژه�
به�ان��دازه�کاف��ی�عمومی�اس��ت�که�نیازی�ب��ه�تغییر�در�
طول�چرخه�پروژه�ندارد�و�معموال�توسط�یک�مدیر�که�
مس��تقیمًا�باالتر�از�مدیر�پروژه�کار�می�کند�نوشته�ش��ده�
اس��ت،�اگرچ��ه�ی��ک�مدیر�پ��روژه�ه��م�می�تواند�آن�را�

بنویسد.

  برنامه )طرح( مدیریت پروژه
ایج��اد�ی��ک�برنام��ه�مدیریت،�تعریف�کننده�فرآیندهای�مختلفی�اس��ت�ک��ه�می�توانند�برای�کارایی�و�
بهره�وری�بیش��تر�با�یکدیگر�همکاری�کنند.�منش��ور�پروژه�در�طرح�پروژه�گنجانده�ش��ده،�اما�تعریف�
پروژه�هم�شرح�داده�شده�است�و��عالوه�بر�اهداف،�بودجه،�برنامه،�منابع،�اینکه�از�چه�رویکردی�برای�
به�انجام�رس��اندن�پروژه�اس��تفاده�ش��ود،�ارزیابی�ریس��ک�و�غیره�هم�در�نظر�گرفته�شده�است.�این�یک�
سند�)نوشته(�رسمی�برای�کمک�به�هدایت،�کنترل�و�اجرای�پروژه�است.�مدیر�پروژه�برنامه�مدیریت�
پ��روژه�را�ایج��اد�می�کن��د�که�برنامه�های�مدیریتی�دیگری�مانند�برنامه�مدیریت�دامنه،�برنامه�مدیریت�
هزین��ه،�برنام��ه�مدیری��ت�کیفیت،�برنامه�بهبود�روند،�برنامه�منابع�انس��انی،�برنامه�مدیریت�ارتباطات،�
برنامه�مدیریت�تهیه�و�غیره�را�یکی�می�کند.�این�برنامه�شامل�مبانی�اولیه�از�قبیل�جدول�زمان�بندی�
اولیه،�هزینه�پایه�اجرا�)عملکرد(�و�محدوده�آغازی�اس��ت.�مبانی�اولیه�فقط�از�طریق�یک�درخواس��ت�
رس��مِی�تغییر،�تغییر�می�کند.�در�این�مرحله�اس��ت�که�بعد�از�فاز�برنامه�ریزی�اما�قبل�از�اجرای�پروژه،�
جلسات�شروع�پروژه�برگزار�می�شود.�این�انجمن�برای�ارتباط�بین�مسئولیت�های�پروژه�از�سهامداراِن�

)ذی�نفعان(�کلیدِی�آن�استفاده�می�کند.

  نظارت و کنترل کار پروژه
کار�پروژه�به�چیزی�بیش�از�هدایت�و�مدیریت�نیاز�دارد.�کار�پروژه�مس��تلزم�نظارت�و�کنترل�اس��ت.�
این�ش��امل�مدیریت�تغییر،�به�همراه�فرآیند،�ابزارها�و�تکنیک�هایی�اس��ت�که�برای�مدیریت�تغییر�و�
توسعه�در�یک�پروژه�استفاده�می�شود.�تغییرات�را�می�توان�در�طول�چرخه�عمر�پروژه�درخواست�کرد،�
اما�این�درخواست�ها�باید�کنترل�و�نظارت�شوند�تا�اطمینان�حاصل�شود�که�کیفیت�پروژه�تحت�تأثیر�
منف��ی�ق��رار�نمی�گیرد.�بنابراین،�یک�ش��خص�یا�یک�تیم�ب��رای�کنترل�تغییرات�باید�وظیفه�نظارت�بر�
تغیی��رات�و�اج��رای�آن�را�بر�عهده�داش��ته�باش��د.�درخواس��ت�های�تغییریافته�در�ای��ن�مرحله�ارزیابی،�
مدیریت�و�مستندسازی�می�شوند.�یک�تخته�کنترل�تغییر�برای�بررسی�و�تأیید�یا�رد�این�درخواست�ها�
ایجاد�می�شود.�مدیر�پروژه�سخت�می�کوشد�تا�نقطه�ای�را�بیابد�که�ممکن�است�در�آن�پروژه�از�برنامه�

)طرح(�پروژه�دور�شود،�تا�در�این�صورت،�او�اقدامات�اصالحی�را�انجام�دهد.

   شرح حوزه )محدوده(
مورد�بعد،�شرح�حوزه�است.�این�سند�روی�سنگ�نوشته�
نش��ده�اس��ت�و�به�عن��وان�بخش��ی�از�مدیری��ت�حوزه،�
ویرای��ش�و�اصالح�می�ش��ود.�ش��رح�حوزه�مش��خص�
می�کند�که�چه�چیزی�بخش��ی�از�پروژه�چیس��ت�و�چه�
چیزی�نیس��ت.�این�ش��رح،�کلیه�کارهایی�که�در�چرخه�
عم��ر�پ��روژه�به�انجام�خواهند�رس��ید�لیس��ت�می�کند.�
به�عبارت�دیگ��ر،�م��وارد�قاب��ل�تحوی��ل�و�رئوس�کلی�
مطال��ب�پ��روژه�را�مش��خص�می�کن��د�و�معیاره��ای�

قابل�اندازه�گیری�را�برای�موفقیت�مقرر�می�کند.

  کار پروژه را هدایت و مدیریت کنید
س��پس�زم��ان�هدای��ت�و�مدیری��ت�اج��رای�پ��روژه�
فرامی�رس��د.�پروژه�آغازش��ده�اس��ت�و�کارهای�تحویل�
دادن��ی�در�ح��ال�تولی��د�هس��تند.�این�فرآین��دی�برای�
مدیریت�فنی�و�س��ازمانِی�بخش�هایی�از�پروژه�اس��ت.�
ای��ن�کار�ب��رای�تقوی��ِت�اج��رای�یکس��ان�و�یکنواخت�
کاره��ای�پ��روژه�اس��ت.�اج��رای�پروژه�به�س��ه�بخش�
تقس��یم�می�ش��ود:�پیاده�س��ازی،�مدیری��ت�و�گزارش�
وضعی��ت.�به�این�ترتیب�اهداف�پروژه�محقق�می�ش��ود.�
برنامه�مدیریت�پروژه�تحویل�دادنی�ها�را�ایجاد�می�کند.�
درخواس��ت�های�تغیی��ر�برای�افزای��ش�کارایی�اعمال�
می�ش��وند.�عوام��ل�محیطی�در�نظر�گرفته�می�ش��وند.�
دارایی�های�فرآیند�س��ازمانی�ارزیابی�می�شوند�و�برنامه�

مدیریت�پروژه�بر�این�اساس�به�روز�می�شود.

  خاتمه پروژه
درنهایت،�پروژه�باید�پس�از�انجام،�بس��ته�ش��ود.�این�فرآیند�ش��امل�بررسِی�مراحل�مختلِف�استفاده�شده�و�
رتبه�بندِی�آن�ها�بر�اس��اس�موفق�بودن�یا�نبودن�اس��ت.�همه�چیز�باید�به�خوبی�مستندس��ازی�ش��ود�تا�با�
بایگان��ِی�ایجادش��ده،�پروژه�ه��ای�آین��ده�بتوانند�ب��رای�تصمیم�گیری�در�مورد�نحوه�اج��رای�برنامه�ها�و�
فرآیندهای�خود�به�آن�رجوع�کنند.�بنابراین�در�پایان�هر�فاز�از�پروژه�مهم�اس��ت�که�س��ندی�)نوش��ته�ای(�
ایجاد�ش��ود�که�رئوس�مطالِب�)خالصه(�درس�هایی�را�که�در�این�دوره�زمانی�آموخته�ش��ده�نش��ان�دهد.�
وقتی�فرآیندها�بر�روی�یک�پروژه�در�تعامل�هس��تند،�مدیریت�یکپارچه�س��ازی�پروژه�بس��یار�مهم�اس��ت.�
این�مدیریت�یکپارچه�سازی�پروژه�در�طول�پروژه�از�برنامه�ریزی�گرفته�تا�مستندسازی،�سازگاری�ایجاد�

می�کند�و�می�تواند�با�برنامه�ریزِی�بلندمدِت�استراتژیک�برای�آشکار�کردن�فرصت�ها�جفت�شود.
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چه چیزی باعث ایجاد یک پروژه 
می شود؟

چه�تاکنون�پروژه�های�بس��یاری�را�هدایت�کرده�باشید�
ی��ا�اولین�بارتان�باش��د،�ی��ادآوری�اصول�هیچ�ضرری�
ندارد.�بیایید�لحظه�ای�تأمل�کنیم�و�ببینیم�برنامه�پروژه�
از�چ��ه�ساخته�ش��ده�اس��ت.�اول�اینک��ه�برنامه�)طرح(�
پ��روژه،�فعالیت�ه��ا،�وظای��ف�و�منابع��ی�اس��ت�ک��ه�
می�خواهی��د�ب��رای�تحقق�پروژه�خود�از�آن�ها�اس��تفاده�
کنید.�خبر�خوب�این�است�که�بخش�اعظم�ضربه�های�
ناگهان��ی�ک��ه�در�پروژه�می�تواند�اتف��اق�بیفتد،�قباًل�در�
پرونده�تجاری�شما�مشخص�شده�است.�جایی�که�شما�
ای��ن�پروژه�را�پیش��نهاد�کرده�اید�و�س��ودتجاری�مورد�
انتظ��ار�آن�را�توضی��ح�داده�اید.�اما�اکنون�ش��ما�باید�این�
فرآین��د�واقع��ی�را�توصیف�کنید�که�به�چه�طریقی�قصد�

دارید�پروژه�را�به�موفقیت�برسانید.

نمونه طرح پروژه
فازهای�مهم�پروژه�را�شرح�دهید.

الزم�اس��ت�برنامه�شامل�کلیه�قسمت�های�پروژه�باشد�
که�به�شرح�زیر�است:

�مفه��وم�و�آغ��از:�ای��ن�تکرار�هم��ان�پرونده�تجاری�
اس��ت.�جایی�که�ش��ما�ایده�پش��ت�پروژه�و�س��ود�آن�را�
برای�س��ازمان�ش��رح�داده�اید.�شما�قباًل�این�موضوع�را�
کاوش�کرده�اید�و�در�پرونده�تجاری�مشخص�کرده�اید�

که�چگونه�می�توان�پروژه�را�تکمیل�کرد.�ش��ما�اکنون�
می�خواهی��د�آن�ایده�ه��ا�را�گس��ترش�دهی��د�و�مفهوم�
پروژه�را�بیرون�بکش��ید�و�اینکه�چگونه�می�خواهید�آن�

خواسته�ها�را�برآورده�کنید.
�تعری��ف�و�برنامه�ری��زی:�اکنون�ش��ما�ب��ا�تمرکز�بر�
دامنه�پروژه�و�کارهایی�که�باید�انجام�ش��ود،�برنامه�را�
به�شکل�کتبی�درآورده�اید.�اینجاست�که�وظایف�را�در�
اولوی��ت�ق��رار�داده�و�بودج��ه�و�برنامه�خود�را�محاس��به�
می�کنید.�تمام�وظایف�خود�را�به�ترتیب�اهمیت�لیست�
کنی��د�و�از�آن�لیس��ت�تخمی��ن�بزنی��د�که�برای�تکمیل�

پروژه�چقدر�پول�و�زمان�الزم�خواهد�بود.
�راه�اندازی:�اجرای�طرحی�که�ش��ما�ابداع�کردید�با�
اختص��اص�مناب��ع�و�وظایف�به�تیم�ش��ما�که�از�وظایف�
خود�مطلع�ش��ده�اس��ت،�آغاز�می�ش��ود.�این�شروع�کار�
واقعی�اس��ت،�البته�به�این�معنی�نیس��ت�که�برنامه�کنار�
گذاشته�شده�است.�همیشه�تغییراتی�رخ�خواهد�داد�که�

شما�مجبورید�با�آن�وفق�پیدا�کنید.
�عملک��رد�و�کنت��رل:�صحبت�از�تغییرات�ش��د،�حین�
انج��ام�پروژه،�نظارت�بر�میزان�رس��یدن�به�پیش��رفت�
تخمین�زده�ش��ده�از�برنامه�)طرح(�پروژه�با�پیش��رفت�
واقع��ی�حاصل�ش��ده�که�توس��ط�به�روزرس��انی�های�
وضعیت،�توس��ط�تیم�ش��ما�ثبت�می�شود،�حیاتی�است.�
این�زمانی�اس��ت�که�ش��ما�برای�اختصاص�دوباره�منابع�
در�جایی�که�الزم�اس��ت�در�مس��یر�درس��ت�بمانید،�به�

نمونـــه برنـــــــامه پروژه 
برای پروژه بعدی شما

اقدام���ات بس���یاری وج���ود دارد ک���ه فقط 
برای تصویب یک پروژه انجام می ش���ود. 
این پروژه باید دارای یک هدف و سپس 
معیاری برای تعیین موفقیت آن باش���د. 
ام���ا وقت���ی پ���روژه را با یک پرونده تجاری و 
ارائ���ه ق���وی به س���رمایه گذاران فروختید، 
تفری���ح و س���رگرمی واقع���ی ت���ازه ش���روع 
می ش���ود، ب���ه ای���ن دلی���ل ک���ه از اآلن تازه 
برنامه ری���زی ش���روع می ش���ود. ایده ه���ا 
عالی هستند، اما بدون نقشه راه عملی 
ک���ه نش���ان ده���د چگون���ه می توانی���د از 
مفهوم به خلقت برسید، فقط چرخ های 
خود را چرخانده اید بدون این که حرکت 
کنی���د. هن���وز هی���چ طرحی به ط���ور کامل 
روی می���ز ش���ما ق���رار نگرفت���ه اس���ت، اگر 
اصالً چنین طرحی وجود داش���ته باش���د. 
نرم اف���زار  داری���د  نی���از  ش���ما  آنچ���ه 
برنامه ریزی پروژه است که به شما ابزار 
جمع آوری و سازمان دهی کلیه اطالعات 
پراکن���ده موردنی���از برای مدیریت پروژه را 
می دهد. اما بیایید س���اده ش���روع کنیم و 

راه خود را پیش ببریم.
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برنام��ه�رج��وع�می�کنید.�هر�چه�بهتر�بتوانید�پیش��رفت�
پ��روژه�را�دنب��ال�کنی��د،�در�حال��ت�ای��ده�آل�و�در�زمان�
واقع��ی�تصوی��ر�دقیق�ت��ری�از�محل�پروژه�خود�و�آنچه�

برای�در�مسیر�ماندن�الزم�است�خواهید�داشت.
�بستن�پروژه:�وقتی�کار�تمام�شد،�درواقع�هنوز�تمام�
نش��ده�اس��ت!�اکنون�باید�تأیید�مش��تریان�را�به�دست�
آوری��د.�اطمین��ان�حاصل�کنید�که�تمام�اس��ناد�مربوط�
امضاش��ده�اس��ت،�پرداخت�ها�صورت�گرفته�است�و�...�.�
هن��وز�کاره��ای�رفع�ورجوع�بس��یاری�مانده�که�ش��ما�
مس��ئول�مدیریت�آن�هس��تید،�از�اعضای�تیم�جاری،�تا�
پرداخت�دستمزد�تیم،�فروشندگان،�پیمانکاران�و�...�.

بنابرای��ن�برنام��ه�پروژه�چیزی�بیش�از�یک�طرح�برای�
چگونگی�اجرای�پروژه�است�و�به�یک�تصویر�لحظه�ای�
از�کلی��ت�پ��روژه�که�قاب��ل�تخمین�باش��د،�نزدیک�تر�

است.

پرداختن به جزییات
فازه��ای�الزم�ب��رای�تجزی��ه�پ��روژه�ب��ه�
قس��مت�هایی�که�چرخه�عمر�آن�را�تش��کیل�می�دهند،�
مهم�است.�اکنون�شما�باید�درباره�چگونگی�حرکت�از�

یک�فاز�به�یک�فاز�دیگر�فکر�کنید.
�س��اخت�لیست�وظایف:�تسک�ها�کارهای�کوچکی�
هس��تند�ک��ه�کل�پ��روژه�را�تش��کیل�می�دهند.�ش��ما�
می�خواهید�یک�لیس��ت�با�جزییات�بس��ازید�که�هر�قدم�
را�در�ط��ول�پ��روژه�تعیین�کن��د.�کارهایی�وجود�خواهد�
داش��ت�که�برای�پروژه�بس��یار�مهم�هستند�و�حتمًا�باید�
انجام�ش��وند.�اما�مواردی�هم�وجود�دارند�که�می�توانید�
ب��دون�تأثیرگ��ذاری�ب��ر�موفقیت�کلی�پ��روژه�قربانی�

کنید.
�مدت�زم��ان:�پ��س�از�جمع�آوری�تمام�کارهای�الزم�
ب��رای�تکمی��ل�پ��روژه،�باید�با�بهره�گی��ری�از�بهترین�
قابلی��ت�خ��ود�پی�ببرید�که�هر�یک�از�آن�ها�چقدر�طول�
می�کش��ند.�البته�ش��ما�فقط�می�توانید�تخمین�بزنید�اما�
باید�از�تجربیات�گذش��ته�و�س��ایر�عوامل�در�دس��ترس�
اس��تفاده�کنی��د�ت��ا�این�حدس�ها�را�ت��ا�حد�امکان�دقیق�

انجام�دهید.
��وابس��تگی�ها:�هم��ه�کارها�به�طور�مس��اوی�ایجاد�
نمی�ش��وند،�برخ��ی�از�آن�ه��ا�تا�کار�قبلی�تمام�نش��ده،�
نمی�توانند�شروع�شوند.�شما�باید�بدانید�کدام�کارها�به�
یکدیگر�وابسته�هستند.�یک�کار�وابسته�می�تواند�یک�
عض��و�از�ی��ک�تی��م�دیگر�را�به�خود�مش��غول�کند�و�کل�
پروژه�را�از�مس��یر�خارج�کند.�بنابراین�حتمًا�مواردی�را�
که�در�برنامه�پروژه�خود�دارید�یادداش��ت�کنید�و�آن�ها�
را�پیوند�دهید�تا�ش��ما�و�تیم،�قبل�از�ش��روع�دیگری�از�

اهمیت�تکمیل�یکی�آگاه�باشید.
�مناب��ع:�ق��دم�بع��دی�تصمیم�گی��ری�در�مورد�منابع�
موردنی��از�ب��رای�انج��ام�وظای��ف�درزمان��ی�که�برای�
هرکدام�اختصاص�داده�اید�اس��ت.�این�می�تواند�ش��امل�
همه�چی��ز�از�اب��زار�برنامه�ری��زی�پ��روژه�و�اعضای�تیم�

گرفته�تا�تجهیزات�و�فضای�اداری�باشد.�شما�باید�این�
مناب��ع�را�مدیری��ت�کنی��د.�بنابراین�باید�بدانید�که�آن�ها�

چه�هستند�و�طبق�آن�برنامه�ریزی�کنید.
اما�هنوز�موارد�دیگری�هستند�که�باید�در�برنامه�پروژه�

لحاظ�شوند.
�دامنه�)حوزه(:�فعالیت�ها�و�کارهایی�که�باید�صورت�
گیرد�تا�پروژه�ش��ما�با�موفقیت�انجام�ش��ود.�ش��ما�باید�
اه��داف�ای��ن�پ��روژه�را�از�تحویل�دادنی�ه��ا�و�وظایف�

گرفته�تا�هزینه�ها�و�مهلت�ها�مستند�کنید.
مایلس��تون�ها�)نقاط�عطف(:�این�ها�فازهای�اصلی�و�
رویداده��ای�پ��روژه�ش��ما�هس��تند�که�ب��رای�تجزیه�
یکپارچه�پروژه�به�قسمت�های�قابل�هضم�تر�جمع�آوری�
می�ش��وند.�در�ادامه�می�توانید�آن�ها�را�به�نمودار�گانت�

اضافه�کنید،�با�توضیحات�و�تاریخ�جدول.

اس���تفاده از ابزاره���ا ب���رای ایج���اد 
طرح پروژه

اطالعات�بس��یاری�برای�جمع�آوری�و�س��ازمان�دهی�
وجود�دارد.�ش��ما�می�توانید�این�کار�را�با�روش�قدیمی�
یعنی�نوشتن�روی�کاغذ�انجام�دهید.�مطمئنًا�درگذشته�
بس��یاری�توانس��ته�اند�پروژه�های�بزرگ�و�کوچک�را�از�
ای��ن�طری��ق�ب��ه�اتمام�برس��انند.�ام��ا�ابزارهایی�برای�
برنامه�ری��زی�وج��ود�دارد�که�کار�را�برای�ش��ما�بس��یار�

ساده�تر�و�برای�پروژه�کارآمدتر�و�مؤثرتر�می�کند.
ی��ک�قال��ب�برنامه�)طرح(�پروژه�رایگان�وجود�دارد�که�
می�توانید�از�آن�اس��تفاده�کنید�و�گام�به�گام�به�ش��ما�در�
س��اخت�برنامه�پروژه�کمک�می�کند.�اگرچه�این�گام�ها�
در�جهت�درس��تی�هس��تند،�اس��ناد�مس��تقل�آن�ها�را�
مشکل�می�توان�به�اشتراک�گذاشت.�آن�ها�را�می�توان�
رونویس��ی�کرد�یا�نس��خه�های�تک��راری�می�توانند�در�
ایمیل�افراد�دست�به�دس��ت�ش��وند.�همه�این�موارد�در�
بهترین�حالت�ممکن�است�منجر�به�برقراری�ارتباطات�
تیره�و�مبهم�و�در�بدترین�حالت�پیامدهای�وخیم�برای�

پروژه�شود.
منظور�این�نیس��ت�که�ش��ما�قالب�های�برنامه�ریزی�را�
دور�بریزی��د.�آن�ه��ا�ی��ک�راه�عالی�برای�ش��روع�روند�
برنامه�ری��زی�پ��روژه�هس��تند.�اما�یک�اب��زار�مدیریت�
پروژه�آنالین�می�تواند�به�ش��ما�انعطاف�پذیری�بیش��تر،�
ویژگی�های�بیش��تر�و�پلتفرمی�که�می�توانید�همکاری�
درس��تی�برای�موفقیت�بزرگ�پروژه�روی�آن�بس��ازید�

بدهد.

ی��ک�مثال�نم��ودار�گانت�اس��ت.�نموداره��ای�گانت�
ابزارهای�بسیار�خوبی�برای�تجسم�برنامه�شما�هستند.�
نموداره��ای�گان��ت�با�یک�نم��ودار�میله�ای�یک�جدول�
زمان��ی�خط��ی�ایجاد�می�کنند�که�وظایف،�مدت�و�حتی�
وابس��تگی�های�کاری�را�به�ش��ما�نشان�می�دهد.�مورد�
آخ��ر�به�هم�مرتبط�هس��تند�بنابرای��ن�می�توانید�ببینید�
اعض��ای�تی��م�کجاها�به�طور�بالقوه�می�توانند�مس��دود�

شوند.�)مشغول�باشند�و�در�خدمت�تیم�نباشند.(
اما�وقتی�از�نمودار�گانت�آنالین�اس��تفاده�کنید،�دنیایی�
کام��اًل�جدی��د�از�مدیری��ت�امکانات�به�روی�ش��ما�باز�
می�شود.�اول�شما�به�راحتی�می�توانید�طرح�پروژه�خود�
��import�،را�ب��ا�ه��ر�قالبی�)الگویی(�که�س��اخته�باش��ید
کنید.�چه��MS�Wordباش��د�یا�یک�صفحه�گس��ترده�
اکس��ل.�قالب�بن��دی�ش��ما�را�حفظ�می�کن��د�و�به�طور�
خودکار�صفحه�گس��ترده�و�نوار�نمودار�گانت�ش��ما�را�

باهم�جمع��می�کند.
ازآنجاک��ه�نم��ودار�گانت�آنالین�مبتنی�بر�فضای�ابری�
اس��ت،�اس��تفاده�از�آن�بسیار�آسان�است.�همه�وظایف�و�
تسک�های�شما�از�راه�دور�ذخیره�و�نگه�داری�می�شوند.�
به�اش��تراک�گذاری�آن�ها�روی�هر�دس��تگاهی�آس��ان�
اس��ت�و�هم��کاری�در�الیه�وظیفه�ص��ورت�می�پذیرد.�
می�توانی��د�پرونده�ه��ا�را�ضمیمه�ک��رده�و�روی�وظیفه�
ج��اری�تمرک��ز�کنی��د.�همان�طور�که�اش��اره�کردیم،�
اوضاع�تغییر�خواهد�کرد�و�نمودار�گانت�آنالین�به�شما�
امکان�می�دهد�تا�با�یک�کش��یدن�و�رها�کردن�س��اده��
مکان�نم��ای�خ��ود�تنظیم�کنید.�این�باعث�می�ش��ود�در�
وقت�ش��ما�نیز�صرفه�جویی�ش��ود.�اعالن�های�خودکار�
هم�می�توانند�هنگام�اتمام�کار�یا�از�مسیر�خارج�شدن،�
کمک�کننده�باش��ند�تا�بتوانید�در�زمان�واقع�از�مس��یر�
خارج�ش��دن�را�ببینید�و�قبل�از�اینکه�به�مش��کل�تبدیل�
ش��ود،�رفع��ش�کنی��د.�ابزارهای�برنامه�ری��زی�آنالین�
پ��روژه،�ب��رای�برنامه�ری��زی�بیش��تر�س��اخته�)تولید(�
می�ش��وند.�این�تنها�یکی�از�مزایای�برنامه�ریزی�با�یک�
ابزار�آنالین�اس��ت.�ش��ما�هنوز�هم�باید�تمام�داده�ها�را�
جم��ع�آوری�کنی��د�ام��ا�اکنون�دیگ��ر�داده�ها�در�فضای�
ابری�جمع�می�شوند�که�می�توانند�به�راحتی�در�دسترس�
باش��ند�و�با�اعضای�تیم�و�ذینفعان�)س��رمایه�گذاران(�به�
اش��تراک�گذاش��ته�ش��وند.�هر�بار�که�لیس��ت�خود�را�به�
نرم�اف��زار�مدیری��ت�پ��روژه�وارد�می�کنید،�برای�ش��ما�
برنام��ه�پ��روژه�را�ایجاد�می�کند�و�دس��ت�ش��ما�را�برای�
کنار�آمدن�با�مدیریت�یک�پروژه�موفق�باز�می�گذارد.

11 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
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زمان: 20-18 اکتبر
مکان:  اورالندو، فلوریدا

�

رویــداد
هامیش مدیریت پروژه دیجیتال 2020

ایجاد�یک�انجمن�همان�چیزی�اس��ت�که�موجب�برگزاری�همایش�س��االنه�مدیریت�پروژه�دیجیتال�می�ش��ود.�این�رویداد�توجهات�بین�المللی�را�به�خود�جذب�
می�کند�و�بین�آژانس�های��DPMsو��DPMsداخلی�تقس��یم�می�ش��ود.�در�این�اجالس�هنوز�هم�برنامه�هایی�از�س��خنرانان�باتجربه�و�پرانرژی�برای�گفت�وگو�در�

مورد�موضوعات�مختلف�پذیرفته�می�شود.�
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زم��ان: 24 ت��ا 26 فوری��ه 2020
مکان: آتالنتا، ایالت جورجیا، آمریکا

�

رویــداد
کنفرانس مدیریت پروژه فنی

�اگر�ش��ما�جزو�کس��انی�هس��تید�که�س��ال�ها�تجربه�مدیریت�پروژه�دارید�اما�می�خواهید�وارد�جنبه�های�فنی�مدیریت�پروژه�ش��وید،�این�همایش�برای�ش��ما�مناس��ب�
اس��ت.�کنفران��س�مدیری��ت�پ��روژه�فن��ی�از��24ت��ا��26فوریه��2020در�آتالنتا�ایالت�جورجیا�آمریکا�برگزار�می�ش��ود.�مدی��ران�پروژه�می�توانند�نحوه�ایجاد�یک�محیط�
مدیریت�پروژه�فنی�را�بیاموزند.�عالوه�بر�این،�این�همایش�چارچوب�های�مختلف�مدیریت�پروژه�را�نیز�در�بر�می�گیرد�و�فرصت�های�شبکه�س��ازی�را�برای�ش��ما�

فراهم�می�کند�تا�بتوانید�با�صدها�نفر�از�متخصصان�مدیریت�پروژه�در�تماس�باشید.�

13 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
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زمان: 6-3 نوامبر 2020
مکان: دنور، ایاالت متحده

�

رویــداد
 PMO هم نشست

این�رویداد�س��االنه��PMIکه�برای�متخصصان��PMOبرگزار�می�ش��ود�هنوز�فهرس��ت�س��خنرانان�خود�را�اعالم�نکرده�اس��ت.�بااین�وجود��PMIیک�س��ازمان�تجاری�
پیش��رو�برای�مدیران�پروژه�در�آمریکای�ش��مالی�اس��ت�که�به�متخصصان،�مربیان�باتجربه،�معلمان�و�ارائه�دهندگان�دسترس��ی�دارد.�این�هم�نشس��ت�را�از�دس��ت�

ندهید.
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زمان: 1۹-1۷ اکتبر 2020
مکان: سیاتل، ایاالت متحده

�

رویــداد
کنفرانس جهانی PMI سال 2020

�PDUاین�کنفرانس��ی�پیش��رو�در�حوزه�مدیریت�پروژه�در�زمینه�صنعت،�پروژه�های�خدماتی،�برنامه�و�مدیریت�نمونه�کارها�اس��ت.�در�این�کنفرانس�گواهینامه�و��
اهدا�می�ش��ود�و�دربرگیرنده�جامعه�بزرگی�از�متخصصان�برای�شبکه�س��ازی�اس��ت.�در�این�کنفرانس�یک�س��ری�مذاکرات�زنده�از�نوع��TEDوجود�خواهد�داش��ت�که�

به�دنیای�درحال�تغییر�مدیریت�پروژه�می�پردازد.�
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  مدیریت کیفیت پروژه چیست؟
مدیری��ت�کیفی��ت�پروژه�ش��امل�فرآیندها�و�فعالیت�هایی�
اس��ت�که�برای�مش��خص�کردن�و�دس��تیابی�به�کیفیت�
تحویل�یک�پروژه�اس��تفاده�می�ش��ود.�بااین�حال�کیفیت�
می�توان��د�ی��ک�واژه�گری��زان�باش��د.�کیفیت�چیس��ت؟�
درحالی�که�ما�می�توانیم�بحث�در�مورد�معنی�واقعِی�کیفیت�
را�تا�ابد�ادامه�دهیم�و�از�روش�سقراطی�در�مورد�بسیاری�از�
معانی�ممکن�اس��تفاده�کنیم،�برای�مدیریت�پروژه�پاس��خ�
تعریف�ش��ده�تر�اس��ت.�خیلی�س��اده،�کیفیت�همان�چیزی�
است�که�مشتری�یا�ذینفع�از�پروژه�نیاز�دارد.�با�نگه�داشتن�
تعاریف��ی�ک��ه�به�مش��تری�یا�ذینفعان�گره�خورده�اس��ت،�
مدیریت�کیفیت�می�تواند�تمرکز�بیشتری�داشته�باشد،�که�

به�معنی�احتمال�بیشتر�برای�دستیابی�به�اهداف�است.

  مفاهیم مدیریت کیفیت پروژه
مدیران�پروژه�به�پیاده�سازِی�یک�برنامه�)طرح(�مدیریت�
کیفی��ت�پ��روژه�نظارت�می�کنند.�ایده�اصلی،�دوباره،�ارائه�
ی��ک�محص��ول�یا�خدمات�به�مش��تری�یا�ذینفع�اس��ت.�
انجام�این�کار�مس��تلزم�دانستن�مفاهیم�مدیریت�کیفیت�

است.

  رضایت مشتری
بدون�رضایت�مش��تری�نمی�توان�کیفیتی�داش��ت.�حتی�
اگ��ر�محصول�قابل�تحویل�تمام�مالحظات�مش��تری�یا�
ذینفعان�را�رعایت�کند�اما�درجایی�انجام�ش��ود�که�روند�

آن�رضایت�بخش�نباشد،�مشکل�پیش�خواهد�آمد.
البته�محصول�قابل�تحویل�باید�با�الزامات�توافق�ش��ده�
مطابقت�داش��ته�باشد�وگرنه�پروژه�شکست�خورده�است،�
زی��را�محص��ول�پ��روژه�و�مدیری��ت�پروژه�ب��ا�انتظارات�
مشتری�و�ذینفعان�مطابقت�ندارد.�به�همین�دلیل�اجرای�
کنترل�کیفیت�به�معنای�مدیریت�فرآیند�و�افراد�اس��ت.�
مرتب��ًا�با�مش��تری�یا�ذینفع�خ��ود�مالقات�کنید�تا�آن�ها�از�
پیش��رفت�پروژه�مطلع�بمانند.�انتقادات�و�پیش��نهاد�های�
خود�را�دریافت�کنید�و�اطمینان�حاصل�کنید�که�کاماًل�با�
آن�ها�شفاف�هستید�تا�از�بروز�مشکالت�بعدی�جلوگیری�

کنید.

  ممانعت از بازرسی
کیفی��ت�رایگان�نیس��ت.�هزینه�کیفی��ت�)COQ(�پولی�
اس��ت�که�برای�پرداختن�به�مس��ائل�در�طول�پروژه�و�بعد�
از�پروژه�صرف�شده�به�منظور�رفع�هرگونه�خرابی.�این�ها�
ب��ه�دودس��ته�تقس��یم�می�ش��وند:�هزینه�انطب��اق�و�عدم�
مطابقت.�هزینه�انطباق�را�می�توان�یک�هزینه�پیشگیرانه�
در�نظ��ر�گرف��ت.�ای��ن�هزینه�ها�در�درج��ه�اول�مربوط�به�
آم��وزش،�فرآیند�مستندس��ازی،�تجهی��زات�موردنیاز�و�
زمان�موردنیاز�برای�رس��یدن�به�کیفیت�مطلوب�اس��ت.�
س��ایر�هزینه�ه��ای�مربوط�ب��ه�این�امر�می�تواند�ش��امل�
آزمایش،�ضررهای�ارزیابی�مخرب�و�بازرس��ی�ها�باش��د.�
هزین��ه�عدم�انطباق�به�هزینه�های�خرابی�داخلی�اش��اره�
دارد.�این�ه��ا�ش��امل�دوباره�کاری�چی��زی�یا�دور�انداختن�
کام��ل�اس��ت.�هزینه�ه��ای�بیش��تر�می�توان��د�از�بدهی،�

ضمانت�کار�و�شکست�تجاری�باشد.

زمانی که یک پروژه را مدیریت می کنید، محدودیت های س���ه گانه همیش���ه مهم ترین نکته 
در ذهن شماست. چگونه می توانید دامنه، برنامه و هزینه پروژه را کنترل کنید؟ اما نگرانی 
و محدودیت چهارمی هم وجود دارد که بسیار مهم است و گاهی در گرداب مدیریت پروژه 
فراموش می ش���ود، و آن کیفیت اس���ت. فرقی نمی کند که ش���ما بهترین ابزارهای مدیریت 
پ���روژه را داش���ته باش���ید، تم���ام نق���اط عط���ف  را بگذرانی���د و رعای���ت کنی���د و پ���روژه را ب���ا بودجه 
تعیین ش���ده به پایان برس���انید، اگر آنچه تحویل می دهید اس���تانداردهای کیفیت را نداش���ته 

باشد. به همین دلیل مدیریت کیفیت پروژه بسیار مهم است.

 

مدیریت کیفیت پروژه
ی���ک راهنمای���ی س���ریع
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 مدیریت فرآیند کیفیت پروژه

�Sixای��ن�مفه��وم�کیفی��ت�مدیریت�پ��روژه�می�تواند�در�
�)Sigma،�Total�Quality�Management�)TQM
یاف��ت�ش��ود�و�غالب��ًا�در�مفه��وم�ممانعت�از�بازرس��ی،�به�
شکل�ویژه�بیان�شده�است.�این�مفهوم،�همان�طور�که�در�
عنوان�آن�توضیح�داده�ش��ده�اس��ت،�تالش�مداوم�برای�

رس��یدن�ب��ه�پیش��رفت�در�محصوالت�قاب��ل�تحویل�در�
ط��ول�زم��ان�اس��ت.�چ��ه�از�طریق�تغیی��رات�کوچک�و�
افزایشی�و�چه�از�طریق�تغییرات�بزرگ،�همیشه�فرصت�
شناس��ایی�و�آدرس�دهی�به�تغییرات�وجود�دارد.�اس��تفاده�
از�این�مفهوم�همچنین�به�معنای�نظارت�و�مستندسازی�

م��داوم�در�م��ورد�موضوعاتی�اس��ت�که�پی��ش�می�آیند،�
بنابراین�می�توانید�در�هنگام�مدیریت�پروژه�های�آینده�از�
درس�های�آموخته�ش��ده�استفاده�کنید.�به�این�ترتیب�شما�
یک�پروژه�کارآمدتر�اجرا�می�کنید�و�احتمااًل�اشتباهات�را�

تکرار�نخواهید�کرد.

  پیشرفت مداوم

 نحوه اجرای مدیریت کیفیت پروژه
هنگامی�که�ش��ما�یک�ایده�از�مفاهیم�مختلف�
داش��ته�باشید،�مرحله�بعدی�اجرای�یک�برنامه�
مدیری��ت�کیفیت�پروژه�اس��ت.�ب��رای�این�کار�

این�سه�مرحله�را�دنبال�کنید.
1-�کیفیت�برنامه�)طرح(:�ابتدا�الزامات�مربوط�
به�کیفیت�قابل�تحویل�و�نحوه�مدیریت�پروژه�
را�شناس��ایی�کنید.�در�مورد�نحوه�مستندسازی�
این�فرآیند�و�چگونگی�تحویل�آن�اطالعات�به�
توافق�برسید.�آیا�جلسات�منظم،�ایمیل�و�غیره�

خواهید�داشت؟
برنام��ه�)ط��رح(،�ش��امل�ای��ن�مش��خصات�و�
همچنین�معیارهای�سنجش�کیفیت�در�هنگام�
مدیری��ت�پ��روژه�اس��ت.�ای��ن�ش��امل�ی��ک�

چک�لیسِت�
باکیفی��ت�برای�جم��ع�آوری�و�س��ازمان�دهی�
عالئ��م�موردنیاز�برای�رس��یدن�ب��ه�اهداف�در�

طول�پروژه�است.
2-�تضمی��ن�کیفی��ت:�مطابق�اع��الم�انجمن�
کیفی��ت�آمری��کا�)ASQ(�تضمی��ن�کیفیت�" 
فعالیت�های�برنامه�ریزی�ش��ده�و�سیستماتیکی�
اس��ت�که�در�یک�سیس��تم�کیفیت�اجرا�می�شود�
ت��ا�الزام��ات�کیفی��ت�برای�ی��ک�محصول�یا�

خدمات�برآورده�شود."
از�تضمی��ن�کیفیت�اس��تفاده�کنی��د�تا�اطمینان�
حاص��ل�کنی��د�که�فرآیندهای�ش��ما�درواقع�در�
راس��تای�تحقق�بخش��یدن�به�تحویل�پروژه�از�
الزام��ات�کیفی��ت�اس��تفاده�می�کنند.�دو�روش�
ب��رای�تحق��ق�ای��ن�ام��ر،�اس��تفاده�از�ی��ک�

چک�لیست�و�ممیزی�پروژه�است.
3-�ب��رای�اطمین��ان�از�اینک��ه�از�قوانین�پیروی�
می�شود�و�کیفیت�مورد�انتظار�برآورده�می�شود،�
ه��ر�فرآین��دی�به�یک�پلیس�نیاز�دارد.�برخی�از�
راه�ه��ا�ب��رای�اطمینان�از�دس��تیابی�به�کیفیت�
موردنیاز�تحویل،�از�طریق�بررس��ی�و�آزمایش�
یک�جفت�فرآیند�است.�در�صورت�عدم�رعایت�
اس��تانداردهای�تعیین�شده،�الزم�است�کیفیت�
تحویل�ها�را�طی�فرآیند�مدیریت�پروژه�بررسی�
کنی��د�ت��ا�بتوانید�محصوالت�قاب��ل�تحویل�را�
تنظی��م�کنی��د.�ای��ن�می�تواند�در�پای��ان�پروژه�
انجام�ش��ود،�اما�بازگرداندِن�آن�به�جای�اصالح�

مجدد�کارایی�چندانی�ندارد.

�مدیری��ت�فرآین��د�کیفیت�پروژه�ش��امل�موارد�بس��یاری�
اس��ت،�ازجمله�تعیین�اهداف�باکیفیت�برای�تیم�تا�به�آن�
برسند،�تعیین�چگونگی�اندازه�گیری�این�اهداف�باکیفیت�
و�گ��زارش�در�م��ورد�آن�ه��ا.�ابزاره��ای�مدیری��ت�پروژه�
می�توانن��د�با�این�کار�مفید�باش��ند.�بیش��تر�نرم�افزارهای�
مدیریت�پروژه�مجهز�به�داش��بورد�هس��تند،�این�همان�
صفحه�ای�اس��ت�که�می�توانید�معیارهای�مختلف�مربوط�
ب��ه�جنبه�ه��ای�مختلف�پروژه�را�مش��اهده�کنید.�داده�ها�
معم��واًل�در�نموداره��ا�و�جداول�قابل�خواندن�نش��ان�داده�
می�ش��وند�که�می�توانند�برای�ارائه�به�اش��تراک�گذاشته�یا�
چاپ�ش��وند.�با�یک�ابزار�مدیریت�پروژه�ابری،�داش��بورد�
حت��ی�ب��ه�دارایی�مهم�تری�تبدیل�می�گردد.�به�این�ترتیب�
ک��ه�اکن��ون�داده�ها�در�زمان�واقعی�می�ش��وند�و�بنابراین�
دقیق�تری��ن�اندازه�گیری�را�برای�پیش��رفت�پروژه�فراهم�
می�کنند.�این�امر�باعث�می�شود�به�موقع�به�مسائل�پاسخ�
دهی��م�و�احتم��ال�اینکه�این�مس��ائل�به�مش��کالتی�که�
می�توان��د�پ��روژه�را�خدش��ه�دار�کند�تبدیل�ش��ود،�کمتر�

می�شود.
نموداره��ای�آنالی��ن��Ganttبرنامه�ری��زی�نظ��ارت�و�

کارهای�مربوط�به�مدیریت�کیفیت�را�ساده�می�کند.�اکثر�
نرم�افزارها�به�ش��ما�امکان�می�دهند�یک�لیس��ت�کار�یا�
صفحه�گس��ترده�را�بارگذاری�کنید�که�بالفاصله�در�یک�
ج��دول�زمانی�جمع�می�ش��ود.�تنه��ا�کاری�که�باید�انجام�
دهی��د�اضاف��ه�کردن�مدت�زمان�ه��ر�کار�و�اختصاص�آن�

است.�
ای��ن�اب��زار�همچنین�می�تواند�یک�بس��تر�همکاری�عالی�
ب��رای�تی��م�ش��ما�فراهم�کند.�هر�وظیف��ه�معمواًل�قادر�به�
پیوند�دادن�به�اس��ناد،�تصاویر�و�پرونده�های�دیگر�اس��ت،�
همچنی��ن�ام��کان�گفتگو�را�فراه��م�می�کند�که�اعضای�
تیم�بتوانند�در�مورد�کار�صحبت�کنند�و�هر�مس��ئله�ای�را�

که�به�وجود�می�آید�حل�کنند.�
آن�ها�به�جای�اینکه�روی�همه�چیز�مدیریت�بس��یار�دقیق�
داش��ته�باش��ند،�ب��ا�دادن�خودمخت��اری�ب��ه�تیم�ها�برای�
هم��کاری،�اول�مش��کل�را�می�قاپن��د.�درنهای��ت�آن�ها�
هس��تند�که�در�خط�مقدم�پروژه�هس��تند.�آن�ها�می�توانند�
پاسخ�دهند�یا�به�شما�گزارش�دهند.�درهرصورت�کیفیت�
تحوی��ل�را�می�ت��وان�قبل�از�اینک��ه�از�هدفش�خیلی�دور�

شود،�شناسایی�کرد.

17 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره14  ش�هریور م�اه 1399



PERT ایجاد یک نمودار 
هنگام ایجاد یک نمودار وظایف PERT، یا فعالیت ها، 
روی نم�ودار مانن�د فل�ش نمای�ش داده می ش�وند. 
تاریخ های مایلستون های پروژه مانند گره ها نمایش 

داده می شوند یا دایره ها.
 ی�ک روی�داد PERT نقطه ای اس�ت که نش�ان دهنده 

تکمیل یکی یا بیشتر از فعالیت ها است.
رویداده�ای قبل�ی هم وجود دارند، که بالفاصله پیش 
از برخ�ی رویداده�ا اتف�اق می افتن�د و رویداده�ای 
جانش�ین ک�ه ب�ه ش�کل طبیع�ی بع�دازآن اتف�اق 

می افتند.
PERT ب�رای زمان�ی ک�ه نی�از به انجام ی�ک فعالیت 

باشد، 4 تعریف دارد:
 زم�ان خوش بینان�ه ک�ه حداقل زم�ان برای انجام 

یک وظیفه یا فعالیت است.
 زم�ان بدبینان�ه که حداکثر زم�ان برای انجام یک 

وظیفه یا فعالیت است.

 محتمل تری�ن زم�ان ک�ه بهتری�ن تخمی�ن برای 
می�زان زمان�ی اس�ت که ط�ول خواهد کش�ید تا یک 
فعالیت یا وظیفه به انجام برسد، با فرض اینکه هیچ 

مشکلی وجود نداشته باشد.
 زمان مورد انتظار، که بهترین تخمین برای میزان 
زمانی اس�ت که طول خواهد کش�ید تا یک فعالیت یا 
وظیف�ه ب�ه انج�ام برس�د، با فرض اینکه مش�کالتی 

وجود خواهد داشت.

 اصطالح�ات مرتب�ط ب�ا اس�تفاده از نم�ودار 
PERT

Slack: می�زان زمانی اس�ت که ی�ک وظیفه می تواند 
تأخیر داش�ته باش�د، بدون اینکه باعث تأخیر کلی در 

پروژه یا دیگر وظایف شود.
Critical Path: نمودار طوالنی ترین مس�یر از آغاز تا 

پایان یک وظیفه یا رویداد.
Slack فعالیتی بدون :Critical Path Activity

Lead Time: مقدار زمانی که ش�ما باید برای تکمیل 
ی�ک وظیف�ه یا فعالیت بدون تأثی�ر روی فعالیت های 

بعدی صرف کنید.
Lag Time: س�ریع ترین زمان�ی ک�ه ی�ک وظیف�ه 

می تواند به دنبال وظیفه دیگر بیاید.
Fast Tracking: وظای�ف یا فعالیت هایی که هم زمان 

در حال کار )اجرا( هستند.
Crashing Critical Path: کوت�اه ک�ردن زم�ان ی�ک 

وظیفه.

PERT مراحل پیاده سازی یک نمودار 
 تعیی�ن وظای�ف موردنی�از ب�رای تکمی�ل پ�روژه، 
ترتیبی که باید طبق آن به انجام برسند و مدت زمان 

آن ها.
 ایج�اد ی�ک دیاگرام ش�بکه ای ب�ا فلش هایی که 
نش�ان دهنده فعالیت ه�ا باش�د و گره های�ی که مایل 

ستون ها هستند.

 مسیر بحرانی و تأخیر احتمالی چیست؟
نکت�ه برای حرفه ای ها: نموداره�ای PERT می توانند 
پی�ش از اجرای پروژه اس�تفاده ش�وند. این نمودارها 
بهترین راه برای کمک به ش�ما برای تخمین س�اده و 
دقیق تر هستند. تخمین ها می توانند کامالً خوش بینانه 
 ،PERT یا بدبینانه باش�ند. اما اس�تفاده از یک نمودار

واقعی ترین تخمین را پیدا خواهید کرد.

 خالصه مقاله
ام�روز م�ا در مورد نح�وه ایجاد نمودار PERT صحبت 
می کنی�م. می دانی�م PERT مخف�ف تکنی�ک ارزیابی 
 PERT کارایی برنامه اس�ت و همین طور می دانیم که
در ده�ه 50 می�الدی به وج�ود آم�د. تقریب�اً در همین 
زمان بخش خصوصی تکنیک مشابهی به نام تکنیک 
مس�یر بحران�ی ایج�اد ک�رد، ک�ه احتم�االً در عرصه 
مدیری�ت پ�روژه از آن ش�نیده اید. ام�ا آن ه�ا بس�یار 
مش�ابه هس�تند و هر دو به برنامه ریزی، زمان بندی و 

کنت�رل پروژه ه�ا کم�ک کردند و ه�ردو از یک نمودار 
تق�دم در تکنی�ک خود اس�تفاده می کنند. بنابراین دو 
قان�ون ب�رای ایج�اد نمودار PERT وج�ود دارد. اولین 
قان�ون وظیف�ه اس�ت ی�ا فعالیت هایی ک�ه در نمودار 
به عنوان فلش نشان داده شده اند و شما ممکن است 
این را در عرصه مدیریت پروژه ش�نیده باش�ید که به 
آن فعالیت ه�ای روی پی�کان می گویند زیرا در تصویر 
گرافیکی یا نمودار فعالیت به معنای واقعی کلمه روی 

فلش می نشیند. 
قان�ون دوم این اس�ت ک�ه تاریخ های عطف به عنوان 
گره ها نمایش داده شوند. بنابراین اگر یک فعالیت را 
انج�ام دهی�م و آن را در نم�ودار PERT نش�ان دهیم، 
داده ه�ای پ�روژه را ک�ه هم�ان فعالیت ه�ا هس�تند، 
جمع آوری کرده ایم، بنابراین روی پیکان می نش�ینند 
و درواق�ع این ه�ا گره ها هس�تند. تخمین زمان انجام 
ای�ن کار ی�ک روز اس�ت، بنابراین م�ا باید قبل از ارائه 
اطالع�ات پ�روژه، داده های پروژه را جمع آوری کنیم. 

بنابراین این یک تصویر س�اده از یک فعالیت اس�ت. 
بنابرای�ن اگ�ر به عنوان مثال با چندین فعالیت این کار 
را گس�ترش دهی�م، می بینی�م که حلقه ها همان گره ها 
هس�تند و س�پس تاریخ مایلستون ها و بعدازآن فلش 
فعالیت ه�ا را می بینی�م. اعدادی که در باالی پیکان ها 
ق�رار دارن�د تخمین مدت زم�ان الزم برای تکمیل آن 
فعالی�ت هس�تند و همچنی�ن اگ�ر به این م�وارد توجه 
کنی�د می بینی�د ک�ه وقت�ی مایلس�تون ها انجام ش�د 
می توان�د موج�ب آغاز چندین فعالیت دیگر ش�ود.  به 
همین دلیل است که ما به یک نمودار تقدم )اولویت(  
ارجاع می دهیم، نمودار اولویت بدان معنی اس�ت که 
کاری باید انجام ش�ود تا آن فعالیت به پایان برس�د. 
ام�ا همان ط�ور که مش�اهده می کنی�د می تواند کاماًل 
پیچی�ده باش�د البت�ه بااینکه برخی از اف�راد هنوز هم 
می توانند این کار را به صورت دستی انجام دهند، اما 
اس�تفاده از ی�ک ابزار، فوق الع�اده کمک کننده خواهد 

بود.

نح���وه ایجاد نمودار

PERT
PERT مدت���ی اس���ت ک���ه در مدیری���ت پ���روژه مورد اس���تفاده قرار گرفته، ام���ا درواقع در نیروی 

دریایی ایاالت متحده توس���عه یافته اس���ت. در س���ال 1957 دفتر پروژه های ویژه آن برای کمک به 
پ���روژه زیردریای���ی هس���ته ای Polaris نم���ودار PERT را ایج���اد ک���رد. از آن زم���ان در ه���ر ن���وع صنایع���ی از این 

 PERT نمودار اس���تفاده می ش���د و حتی به بازی های المپیک زمس���تانی 1968 گرنوبل هم راه پیدا کرد. نمودارهای
و روش مسیر بحرانی  تقریباً در همان زمان به وجود آمدند که از مدیریت علمی رشد پیدا کرد که توسط فردریک تیلور 

به وجود آمد که تیلوریس���م هم صدا زده می ش���ود که البته بعدها توس���ط هنری فورد اصالح ش���ده بود. اما اس���تفاده از اصطالح 
مسیر بحرانی از DuPont می آید، که این متد را در اواخر دهه 50 میالدی توسعه داد.
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PERT ایجاد یک نمودار 
هنگام ایجاد یک نمودار وظایف PERT، یا فعالیت ها، 
روی نم�ودار مانن�د فل�ش نمای�ش داده می ش�وند. 
تاریخ های مایلستون های پروژه مانند گره ها نمایش 

داده می شوند یا دایره ها.
 ی�ک روی�داد PERT نقطه ای اس�ت که نش�ان دهنده 

تکمیل یکی یا بیشتر از فعالیت ها است.
رویداده�ای قبل�ی هم وجود دارند، که بالفاصله پیش 
از برخ�ی رویداده�ا اتف�اق می افتن�د و رویداده�ای 
جانش�ین ک�ه ب�ه ش�کل طبیع�ی بع�دازآن اتف�اق 

می افتند.
PERT ب�رای زمان�ی ک�ه نی�از به انجام ی�ک فعالیت 

باشد، 4 تعریف دارد:
 زم�ان خوش بینان�ه ک�ه حداقل زم�ان برای انجام 

یک وظیفه یا فعالیت است.
 زم�ان بدبینان�ه که حداکثر زم�ان برای انجام یک 

وظیفه یا فعالیت است.

 محتمل تری�ن زم�ان ک�ه بهتری�ن تخمی�ن برای 
می�زان زمان�ی اس�ت که ط�ول خواهد کش�ید تا یک 
فعالیت یا وظیفه به انجام برسد، با فرض اینکه هیچ 

مشکلی وجود نداشته باشد.
 زمان مورد انتظار، که بهترین تخمین برای میزان 
زمانی اس�ت که طول خواهد کش�ید تا یک فعالیت یا 
وظیف�ه ب�ه انج�ام برس�د، با فرض اینکه مش�کالتی 

وجود خواهد داشت.

 اصطالح�ات مرتب�ط ب�ا اس�تفاده از نم�ودار 
PERT

Slack: می�زان زمانی اس�ت که ی�ک وظیفه می تواند 
تأخیر داش�ته باش�د، بدون اینکه باعث تأخیر کلی در 

پروژه یا دیگر وظایف شود.
Critical Path: نمودار طوالنی ترین مس�یر از آغاز تا 

پایان یک وظیفه یا رویداد.
Slack فعالیتی بدون :Critical Path Activity

Lead Time: مقدار زمانی که ش�ما باید برای تکمیل 
ی�ک وظیف�ه یا فعالیت بدون تأثی�ر روی فعالیت های 

بعدی صرف کنید.
Lag Time: س�ریع ترین زمان�ی ک�ه ی�ک وظیف�ه 

می تواند به دنبال وظیفه دیگر بیاید.
Fast Tracking: وظای�ف یا فعالیت هایی که هم زمان 

در حال کار )اجرا( هستند.
Crashing Critical Path: کوت�اه ک�ردن زم�ان ی�ک 

وظیفه.

PERT مراحل پیاده سازی یک نمودار 
 تعیی�ن وظای�ف موردنی�از ب�رای تکمی�ل پ�روژه، 
ترتیبی که باید طبق آن به انجام برسند و مدت زمان 

آن ها.
 ایج�اد ی�ک دیاگرام ش�بکه ای ب�ا فلش هایی که 
نش�ان دهنده فعالیت ه�ا باش�د و گره های�ی که مایل 

ستون ها هستند.

 مسیر بحرانی و تأخیر احتمالی چیست؟
نکت�ه برای حرفه ای ها: نموداره�ای PERT می توانند 
پی�ش از اجرای پروژه اس�تفاده ش�وند. این نمودارها 
بهترین راه برای کمک به ش�ما برای تخمین س�اده و 
دقیق تر هستند. تخمین ها می توانند کامالً خوش بینانه 
 ،PERT یا بدبینانه باش�ند. اما اس�تفاده از یک نمودار

واقعی ترین تخمین را پیدا خواهید کرد.

 خالصه مقاله
ام�روز م�ا در مورد نح�وه ایجاد نمودار PERT صحبت 
می کنی�م. می دانی�م PERT مخف�ف تکنی�ک ارزیابی 
 PERT کارایی برنامه اس�ت و همین طور می دانیم که
در ده�ه 50 می�الدی به وج�ود آم�د. تقریب�اً در همین 
زمان بخش خصوصی تکنیک مشابهی به نام تکنیک 
مس�یر بحران�ی ایج�اد ک�رد، ک�ه احتم�االً در عرصه 
مدیری�ت پ�روژه از آن ش�نیده اید. ام�ا آن ه�ا بس�یار 
مش�ابه هس�تند و هر دو به برنامه ریزی، زمان بندی و 

کنت�رل پروژه ه�ا کم�ک کردند و ه�ردو از یک نمودار 
تق�دم در تکنی�ک خود اس�تفاده می کنند. بنابراین دو 
قان�ون ب�رای ایج�اد نمودار PERT وج�ود دارد. اولین 
قان�ون وظیف�ه اس�ت ی�ا فعالیت هایی ک�ه در نمودار 
به عنوان فلش نشان داده شده اند و شما ممکن است 
این را در عرصه مدیریت پروژه ش�نیده باش�ید که به 
آن فعالیت ه�ای روی پی�کان می گویند زیرا در تصویر 
گرافیکی یا نمودار فعالیت به معنای واقعی کلمه روی 

فلش می نشیند. 
قان�ون دوم این اس�ت ک�ه تاریخ های عطف به عنوان 
گره ها نمایش داده شوند. بنابراین اگر یک فعالیت را 
انج�ام دهی�م و آن را در نم�ودار PERT نش�ان دهیم، 
داده ه�ای پ�روژه را ک�ه هم�ان فعالیت ه�ا هس�تند، 
جمع آوری کرده ایم، بنابراین روی پیکان می نش�ینند 
و درواق�ع این ه�ا گره ها هس�تند. تخمین زمان انجام 
ای�ن کار ی�ک روز اس�ت، بنابراین م�ا باید قبل از ارائه 
اطالع�ات پ�روژه، داده های پروژه را جمع آوری کنیم. 

بنابراین این یک تصویر س�اده از یک فعالیت اس�ت. 
بنابرای�ن اگ�ر به عنوان مثال با چندین فعالیت این کار 
را گس�ترش دهی�م، می بینی�م که حلقه ها همان گره ها 
هس�تند و س�پس تاریخ مایلستون ها و بعدازآن فلش 
فعالیت ه�ا را می بینی�م. اعدادی که در باالی پیکان ها 
ق�رار دارن�د تخمین مدت زم�ان الزم برای تکمیل آن 
فعالی�ت هس�تند و همچنی�ن اگ�ر به این م�وارد توجه 
کنی�د می بینی�د ک�ه وقت�ی مایلس�تون ها انجام ش�د 
می توان�د موج�ب آغاز چندین فعالیت دیگر ش�ود.  به 
همین دلیل است که ما به یک نمودار تقدم )اولویت(  
ارجاع می دهیم، نمودار اولویت بدان معنی اس�ت که 
کاری باید انجام ش�ود تا آن فعالیت به پایان برس�د. 
ام�ا همان ط�ور که مش�اهده می کنی�د می تواند کاماًل 
پیچی�ده باش�د البت�ه بااینکه برخی از اف�راد هنوز هم 
می توانند این کار را به صورت دستی انجام دهند، اما 
اس�تفاده از ی�ک ابزار، فوق الع�اده کمک کننده خواهد 

بود.
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معرفِی برخی از کتاب های خوب 
ح���������وزه م���دی������ری����ت پ��������������روژه

 کتاب مفید در حوزه مدیریت پروژه چه ویژگی هایی دارد؟
در حال���ت ایدئ���ال م���ا می خواهی���م کتاب���ی بخوانی���م که توس���ط یک کارش���ناس محت���رم و خبره و در 
مورد موضوعی مش���خص باکیفیت باال نوشته ش���ده باش���د. یعنی کتاب ایدئال در حوزه مدیریت 
پ���روژه، کتاب���ی خواه���د ب���ود ک���ه ب���رای مدی���ران پ���روژه مبتدی به ان���دازه کافی روش���ن و واضح و قابل 
اس���تفاده باش���د. این کتاب باید برای مدیران باتجربه هم مهم و قابل توجه باش���د و در مورد همه 
جنبه ه���ای موض���وع بح���ث کن���د، از اص���ول گرفت���ه ت���ا ش���یوه ها و ه���ر م���ورد را با مثال ه���ای فراوان از 
دنی���ای واقع���ی ش���رح ده���د. درنهای���ت ب���ا کتاب���ی روبرو می ش���ویم که قطعاً ضخیم اس���ت و ش���امل 
مطال���ب فراوان���ی می ش���ود و درعین ح���ال قیم���ت مناس���بی هم دارد. کتاب ایدئ���ال مدیریت پروژه 
باید به روز باش���د و بهترین و آخرین تمرین ها و اس���تانداردهای مدیریت پروژه را انعکاس دهد و 
در می���ان خوانن���دگان محب���وب باش���د. ای���ن کت���اب فق���ط موضوع���ات مرتب���ط را بررس���ی می کن���د، 
موضوعات���ی ک���ه مرتب���ط ب���ا کل فرآین���د مدیری���ت پ���روژه اس���ت. خواندن این کتاب از کتاب درس���ی 
هیجان انگیزتر خواهد بود یعنی کتابی که نه تنها ابزارها و نکات کاربردی را ارائه  دهد بلکه تفکر 

خواننده را نیز برای تبدیل شدن به منبع خالقیت و هوش به چالش بکشد. 

ای��ن�کتاب�محص��ول�PMI،�نهاد�معیارهایی�
است�که�دانش�و�بهترین�روش�ها�را�درزمینه
�PMجم��ع�آوری�می�کن��د.�ای��ن�آخری��ن�
راهنمای��PMBOKاس��ت�که�در�س��پتامبر�
�2017منتشرش��ده�اس��ت�و�تمام�تغییرات�و�
ص��دور� ب��رای� الزم� به�روزرس��انی�های�
گواهی�نامه��PMPرا�نشان�می�دهد.�ویرایش�
ش��ومیز�باقیمت��68.45دالر�و��65.03دالر�
ب��رای�نس��خه��Kindleبه�بازار�عرضه�ش��ده�
اس��ت.��PMPو�س��ایر�سؤاالت�آزمون�صدور�
گواهینام��ه��PMIب��رای�س��ه�ماهه�اول�/�دوم�
س��ال��2018بر�اس��اس�این�نسخه�ارائه�شده�

بود.

1- کتاب 
A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge: PMBOK® Guide 
(Sixth Edition)

نویس��نده�کت��اب�Gregory�Horine،�یک�
مدی��ر�پ��روژه�حرف��ه�ای��ITبا�بیش�از�دو�دهه�
تجربه�اس��ت.�ویرایش�س��وم�این�کتاب�در�
اکتب��ر���2012منتش��ر�ش��د�و��دارای��432
صفحه�اس��ت.�ویرایش�ش��ومیز�کتاب�حدود�
�16،65دالر�قیم��ت�دارد.�ویرای��ش�چه��ارِم�
جدیدت��ر�ای��ن�کت��اب�در�م��اه�فوریه��2017
منتشرش��ده�است.�این�کتاب�برای�افراد�تازه�
حرف��ه�ای�که�به�دنب��ال�موفقیت�در�مدیریت�
پروژه�هستند�مناسب�است.�کتاب�کل�چرخه�
فرآیند�مدیریت�پروژه�را�تحت�پوش��ش�خود�
ق��رار�می�دهد�اما�بیش��تر�روی�برنامه�ریزی،�
کنترل�و�اجرای�پروژه�تمرکز�دارد.�همچنین�
نکاتی�در�مورد�نحوه�اس��تفاده�از�جدیدترین�
نرم�افزار��MS�Projectداش��ته�و�نمودارهای�
بررس��ی�اجمالِی�بس��یاری�ب��رای�راهنمایی�

بیشتر�دارد.�

2- کتاب 

Project Management Absolute 
Beginner’s Guide

لیست کتاب های مفید مدیریت پروژه
ما�هنوز�هم�به�جمع�بندی�برای�انتخاب�یک�کتاب�واحد�نرسیده�ایم،�اما�در�چندین�مجموعه�با�چندین�کتاب�مواجه�شده�ایم�که�بسیاری�از�این�خصوصیات�مورد�جست�وجو�را�
در�خود�جای�داده�اند.�در�اینجا�فهرس��تی�از��10کتاب�خوب�و�مفید�مدیریت��پروژه�مطرح�ش��ده�اس��ت�که�به�جای�آن�که�روی�یک�موضوع�خاص�بحث�کنند�مباحث�کلی�را�در�
برمی�گیرند.�این�لیس��تی�اس��ت�که�یک�مدیر�پروژه�تازه�کار�یا�ش��خصی�که�از�میانه�پروژه�مس��ئولیت�آن�را�به�عهده�گرفته�باش��د�به�راحتی�می�تواند�از�آن�اس��تفاده�کند�همچنین�
لیستی�گزینشی�است�که�می�تواند�برای�بررسی�و�یادآورِی�مباحث�مهم�و�پایه�ای�توسط�افراد�باتجربه�و�حرفه�ای�هم�مورداستفاده�قرار�گیرد.��این�لیست�یک�ترکیب�سالم�از�
تئوری،�عمل،�مرجع،�تجربه،�الگوها�و�دیدگاه�ها�اس��ت�که�در�مس��یر�پیش��رفت�ش��غلی�ش��خص،�همراهی�ارزش��مند�خواهد�بود.�ترتیب�لیس��ت�با�توجه�به�تاریخ�انتش��ار�کتاب�ها�

است.�تعداد�معدودی�از�کتاب�های�این�لیست،�نسخه�های�جدیدتر�یا�تجدیدنظر�شده�نیز�منتشر�کرده�اند�که�این�نکته�نیز�در�لیست�در�نظر�گرفته�شده�است.�
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نویس��نده�کت��اب��Eric�Verzuhرئی��س�
ش��رکت�Versatile،�یک�شرکت�آموزش�و�
مش��اوره�مدیری��ت�پ��روژه�که�س��ال��1990
تأسیس�ش��ده،�است.�کتاب�به�روزرسانی�شده�
ویرای��ش�چه��ارم�او�در�ماه�دس��امبر��2011
منتشر�شد.�کتاب��544صفحه�دارد.�ویرایش�
پنج��م�و�جدیدت��ِر�ای��ن�کتاب�در�م��اه�نوامبر�
�2015باقیم��ت��18.79دالر�ب��رای�نس��خه�
ش��ومیز�منتشرش��ده�اس��ت.�این�کتاب�برای�
هردو�قش��ر�افراد�مبتدی�و�حرفه�اِی�مدیریت�
پروژه�به�علت�پوش��ش�جامع�آن�که�می�تواند�
به�عن��وان�ی��ک�کتابچه�مقدمات��ی�و�مرجع�
اس��تفاده�ش��ود،�ج��ذاب�خواهد�ب��ود.�کتاب�
فرم�ها�و�صفحات�گس��ترده،�نکات�مربوط�به�
اس��تفاده�از�نرم�اف��زار��MS�Projectرا�ارائه�
می�ده��د�و�همچنی��ن�موضوع��ات�جدیدی�
مانن��د�پروژه�ه��ای�فن��اوری�اطالع��ات�و�

تکنیک�های�چابک�را�در�برمی�گیرد.��

2- کتاب 
The Fast Forward MBA in 
Project Management

�Harold�Kerznerنویس��نده�کتاب�دکت��ر�
مدی��ر�ارش��د�ش��رکت�IIL،�ی��ک�ش��رکت�
راه�کارهای�یادگیری�و�آموزشی�است.�کتاب�
دکت��ر��Kerznerب��ه�ی��ک�کتاب�درس��ی�
محبوب�برای�دانش��جویان��PMو�همچنین�
متخصصان��ی�که�برای�امتح��ان�گواهینامه�
مدیریت�پروژه�مطالعه�می�کنند�تبدیل�ش��ده�
اس��ت.�آخرین�نسخه�این�کتاب�در�ماه�فوریه�
��2013منتش��ر�ش��د.�کت��اب�دارای��1296
صفح��ه�باقیمتی�حدود��73.93دالر�اس��ت.�
این�ی��ک�کت��اب�جام��ع�از�اصول�و�ش��یوه�ها�
اس��ت�که�در�آخرین�ویرایش��ش�بیش�از��30
بخ��ش�جدید�را�در�مورد�فرآیندهای�مختلف�
PM،�ازجمل��ه�ان��واع�خاتم��ه�دادن�به�پروژه،�
حمای��ت�مال��ی�و�کار�گروهی�ب��ه�آن�اضافه�
کرده�است.�این�کتاب�مطابق�با�کتاب�مرجع�
�PMIیعنی��Body�of�Knowledgeاست.�

4- کتاب 
Project Management: A Systems 
Approach to Planning, Scheduling, 
and Controlling

نوشته�ش��ده�توس��ط�پل�رابرتز،�مدیر�پروژه�و�
مدیر�موسس��ه�fifthday.com،�یک�کتاب�
درزمین��ه�مش��اوره�مدیری��ت�تغییر�اس��ت.�
ویرای��ش�دوم�گالینگ��ور�این�کت��اب�در�ماه�
فوریه��2013منتش��ر�ش��د.�کتاب�دارای��12
فصل�و��368صفحه�اس��ت.�گذش��ته�از�بحث�
در�م��ورد�فرآینده��ا،�کت��اب�در�ابت��دا�تأکید�
ویژه�ای�روی�تعهد�کل�س��ازمان�و�مشارکت�
موفقیت�آمیز�ذینفعان�پروژه�دارد.�بقیه�کتاب�
مراح��ل�مدیری��ت�پ��روژه�را�در�طول�چرخه�
فرآین��د�،�ب��ا�نموداره��ای�مفی��د�،�دیاگرام��و�

ابزارهای�دیگر�نشان�می�دهد.

5- کتاب 
 Guide to Project 
Management: Getting it right 
and achieving lasting benefit

ای��ن�لیس��ت�گزینه�های�مفی��د�کتاب�برای�
اف��راد�حرف��ه�ای�مدیریت�پ��روژه�را�معرفی�
می�کن��د.�آن�ه��ا�می�توانن��د�آخرین�ویرایش�
کتاب��PMBOKرا�انتخاب�کنند�یا�از�کتاب�
�Project� Management خوش�دس��ت�
�Liteبه��ره�ببرند.�بعضی�ها�در�مطالعاتش��ان�
�Kerznerممکن�اس��ت�کتاب�درسی�دکتر�
را�بخوانند�درحالی�که�ممکن�اس��ت�دیگران�
س��بک�نگارش���Scott�Berkunرا�ترجیح�
دهند.�در�پایان�،�امیدواریم�که�هر�یک�از�این�
کتاب�ها�بتوانند�در�موقعیت�یا�شرایط�خاص،�
ش��ما�را�ی��اری�کنن��د�و�راه�حل��ی�ب��رای�نیاز�

متخصص�حرفه�ای�پروژه�ارائه�دهند.

نتیجه گیری
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هوش مصنوعی با پایتون  
یادگی���ری نظارت ش���ده1 : طبقه بندی2  

 
)بخش دوم(

)SVM( ماشین های بردار پشتیبانی
ماش��ین�بردار�پش��تیبانی�)SVM(�در�اصل�یک�الگوریتم�یادگیری�ماش��ین�
نظارت�ش��ده�اس��ت�که�می�تواند�برای�هر�دو�روش�رگرس��یون�و�طبقه�بندی�اس��تفاده�
�nترس��یم�هر�م��ورد�داده�به�عنوان�نقط��ه�ای�در�فضای��SVMش��ود.�مفه��وم�اصل��ی�
�nبُعدی�اس��ت�به�طوری�که�هر�ویژگی�مقدار�یک�مختصات�خاص�باش��د.�در�اینجا�
ویژگی�های��ی�اس��ت�ک��ه�م��ا�داری��م.�در�زیر�یک�نمایش�گرافیکی�س��اده�برای�درک�

مفهوم��SVMوجود�دارد.

در�نمودار�باال�دو�ویژگی�داریم،�بنابراین�ابتدا�باید�این�دو�متغیر�را�در�فضای�دوبُعدی�
ترسیم�کنیم�که�در�هر�نقطه�دو�مختصات�داریم�به�نام�های�بردارهای�پشتیبانی.�خط�

داده�ها�را�به�دو�گروه�طبقه�بندی�شده�مختلف�تقسیم�کنید،�این�خط�می�تواند�طبقه�بندی�
ش��ود.�در�اینج��ا�م��ا�قص��د�داریم�با�اس��تفاده�از�مجموعه�داده�ه��ای��Scikit-Learnو�
�Scikit-Learnبس��ازیم.�کتابخانه��SVMیک�طبقه�بندی�کننده��irisدیتاس��ت�گیاه�
دارای�ماژول��sklearn.svmاس��ت�و��sklearn.svm.svcرا�برای�طبقه�بندی�فراهم�
می�کند.�طبقه�بندی��SVMبرای�پیش�بینِی�کالس�گیاه��irisبر�اساس�چهار�ویژگی�در�

زیر�نشان�داده�شده�است.

دیتاست
ما�در�این�مثال�از�دیتاس��ت��irisاس��تفاده�می�کنیم�که�ش��امل��3کالس��50
نمونه�ای�است�که�در�آن�هر�کالس�به�نوعی�از�گیاه��irisاشاره�دارد.�هر�نمونه�دارای�
�4ویژگی�اس��ت�به�نام�های�طول�کاس��برگ،�عرض�کاس��برگ،�طول�گلبرگ�و�عرض�
گلب��رگ.�طبقه�بن��دی�کنن��ده��SVMب��رای�پیش�بینی�کالس�گیاه��irisبر�اس��اس��4

ویژگی�در�شکل�زیر�نشان�داده�شده�است.

Kernel
این�تکنیکی�است�که�توسط��SVMاستفاده�شده�است.�اساسًا�این�ها�توابعی�
هس��تند�ک��ه�ورودی�ب��ا�ابع��اد�کم�)کوچک(�می�گیرند�و�آن�را�ب��ه�فضایی�با�بُعد�باالتر�
تبدیل�می�کنند.�این�کار�مسئله�تفکیک�ناپذیر�را�به�تفکیک�پذیر�تبدیل�می�کند.�تابع�
�sigmoidو��rbf�،می�توان��د�ه��ر�ن��وع�تابعی�از�بین�توابع�خطی،�چندجمله�ای�Kernel

باشد.�در�این�مثال�ما�از��Kernelخطی�استفاده�خواهیم�کرد.
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رگرسیون منطقی SVC با Kernel خطی
اساسًا�مدل�رگرسیون�منطقی�یکی�از�اعضای�خانواده�الگوریتم�طبقه�بندی�
نظارت�ش��ده�اس��ت.�رگرس��یون�منطقی�رابطه�بین�متغیرهای�وابس��ته�و�متغیرهای�
مس��تقل�را�از�طریق�برآورد�احتماالت�با�اس��تفاده�از�یک�تابع�لجس��تیک�اندازه�گیری�
می�کن��د.�در�اینج��ا�اگ��ر�در�مورد�متغیرهای�وابس��ته�و�مس��تقل�صحبت�کنیم،�متغیر�
وابس��ته�متغیر�کالس�هدف�اس��ت�که�می�خواهیم�پیش�بینی�کنیم�و�از�طرف�دیگر�
متغیره��ای�مس��تقل�ویژگی�هایی�هس��تند�که�می�خواهیم�از�آن�ه��ا�برای�پیش�بینی�

کالس�هدف�استفاده�کنیم.
در�رگرس��یون�منطقی،�تخمین�احتماالت�به�معنای�پیش�بینی�احتمال�وقوع�رویداد�
اس��ت.�به�عنوان�مثال�صاحب�مغازه�دوس��ت�دارد�پیش�بینی�کند�که�مش��تری�ای�که�
وارد�مغ��ازه�ش��ده�اس��ت،�پلی�استیش��ن�)ب��رای�مث��ال(�خری��داری�می�کن��د�یا�خیر.�
ویژگی�ه��ای�بس��یاری�از�مش��تری�وج��ود�دارد�– جن��س،�س��ن�و�غیره�که�توس��ط�
پیش��خوان�فروش��گاه�مش��اهده�می�ش��ود�تا�احتمال�وقوع�آن�را�پیش�بینی�کند،�یعنی�
یک�پلی�استیشن�خریداری�می�کنند�یا�خیر.�تابع�منطقی�منحنی�سیگموید�است�که�

برای�ساخت�تابع�با�پارامترهای�مختلف�استفاده�می�شود.

پیش نیازها
قبل�از�اس��تفاده�از�طبقه�بندی�کننده�با�اس��تفاده�از�رگرس��یون�منطقی،�باید�
https://را�روی�سیس��تم�خ��ود�نص��ب�کنی��م.�این�بس��ته�از�آدرس��Tkinterبس��ته�
�library/tkinter.html/2/docs.python.orgقابل�نصب�اس��ت.�اکنون�با�استفاده�
از�کد�ارائه�ش��ده�در�زیر،�می�توانیم�با�اس��تفاده�از�رگرس��یون�منطقی،�یک�طبقه�بندی�

کننده�ایجاد�کنیم.

اکنون پکیج های زیر را Import کنید-
import�pandas�as�pd
import�numpy�as�np
from�sklearn�import�svm.�datasets
import�matplotlib.pyplot�as�plt

حاال، داده های ورودی را بارگذاری کنید-
iris�=�datasets.load_iris)(

ما دو ویژگی اول را برمی داریم-
X�=�iris.data[:.:2]
y�=�iris.target
ما�حدود�ماشین�بردار�پشتیبانی�را�با�داده�های�اصلی�ترسیم�خواهیم�کرد.�ما�در�حال�

ایجاد�یک�شبکه��برای�ترسیم�هستیم.�
x_min, x_max = X[:, 0].min() - 1, X[:, 0].max() + 1

y_min, y_max = X[:, 1].min() - 1, X[:, 1].max() + 1

h = (x_max / x_min)/100

xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, h),

np.arange(y_min, y_max, h))

X_plot = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]

ما باید مقدار پارامتر تنظیم بدهیم.
C = 1.0

ما باید یک شیء طبقه بندی کننده SVM ایجاد کنیم.
Svc_classifier = svm_classifier.SVC(kernel='linear',

C=C, decision_function_shape = 'ovr').fit(X, y)

Z = svc_classifier.predict(X_plot)

Z = Z.reshape(xx.shape)

plt.figure(figsize = (15, 5))

plt.subplot(121)

plt.contourf(xx, yy, Z, cmap = plt.cm.tab10, alpha = 0.3)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c = y, cmap = plt.cm.Set1)

plt.xlabel('Sepal length')

plt.ylabel('Sepal width')

plt.xlim(xx.min(), xx.max())

plt.title('SVC with linear kernel')

Svc_classifier = svm_classifier.SVC(kernel='linear',

C=C, decision_function_shape = 'ovr').fit(X, y)

Z = svc_classifier.predict(X_plot)

Z = Z.reshape(xx.shape)

plt.figure(figsize = (15, 5))

plt.subplot(121)

plt.contourf(xx, yy, Z, cmap = plt.cm.tab10, alpha = 0.3)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c = y, cmap = plt.cm.Set1)

plt.xlabel('Sepal length')

plt.ylabel('Sepal width')

plt.xlim(xx.min(), xx.max())

plt.title(‘SVC with linear kernel’)
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رگرس���یون منطق���ی: طبقه بن���دی کنن���ده درخت 
تصمیم گیری 

یک�درخت�تصمیم�گیری�درواقع�یک�فلوچارت�درخت�دودوئی�اس��ت�که�در�آن�هر�
گ��ره�گروه��ی�از�مش��اهدات�را�طب��ق�برخی�از�متغیرهای�ویژگی�تقس��یم�می�کند.�در�
اینجا�ما�در�حال�س��اخت�طبقه�بندی�کننده�درخت�تصمیم�گیری�برای�پیش�بینی�زن�
ی��ا�م��رد�ب��ودن�هس��تیم.�ما�یک�مجموعه�داده�بس��یار�کوچک�ب��ا��19نمونه�خواهیم�

گرفت.�این�نمونه�ها�شامل�دو�ویژگی�"قد" و�"طول�مو" است.

پیش نیاز
ب��رای�س��اخت�طبقه�بندی�کنن��ده�زیر،�بای��د��pydotplusو��Graphvizرا�
نص��ب�کنی��م.�در�اص��ل��Graphvizاب��زاری�ب��رای�ترس��یم�گرافیک�با�اس��تفاده�از�
فایل�ه��ای��dotاس��ت�و��pydotplusماژول��ی�برای�زبان�نقطه���Graphvizاس��ت.�

می�توان�آن�را�از�طریق��Package�Managerیا��pipنصب�کرد.

اکن��ون�می�ت��وان�طبقه�بن��دی�کننده�درخت�تصمیم�گی��ری�را�با�کمک�کد�پایتون�زیر�
ساخت�–

در ابتدا برخی از پکیج ها را وارد می کنیم.
import numpy as np
from sklearn import linear_model
import matplotlib.pyplot as plt

ح���ال بای���د داده ه���ای نمون���ه ای را ک���ه می تواند به ش���رح زیر انجام 
شود، تعریف کنیم:

X = np.array([[2, 4.8], [2.9, 4.7], [2.5, 5], [3.2, 5.5], [6, 5], [7.6, 4],

 [3.2, 0.9], [2.9, 1.9], [2.4, 3.5], [0.5, 3.4], [1, 4], [0.9, 5.9]])

y = np.array([0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3])

در مرحل���ه بع���د بای���د طبقه بن���دی کنن���ده رگرس���یون لجس���تیک را 
ایجاد کنیم، که می تواند به شرح زیر انجام شود –

Classifier_LR = linear_model.LogisticRegression(solver = 'liblinear', C = 75)

در آخری���ن نکت���ه ول���ی ب���ا هم���ان اهمیت، ما باید ای���ن طبقه بندی 
کننده را train کنیم. )آموزش دهیم(

Classifier_LR.fit(X, y)

حال چگونه می توان خروجی را تجس���م کرد؟ این کار می تواند با 
ایجاد تابعی به نام Logistic_visualize)( انجام شود.

Def Logistic_visualize(Classifier_LR, X, y):

 min_x, max_x = X[:, 0].min() - 1.0, X[:, 0].max() + 1.0

 min_y, max_y = X[:, 1].min() - 1.0, X[:, 1].max() + 1.0

در�خط�باال�حداقل�و�حداکثر�مقادیر��Xو��Yبرای�اس��تفاده�در�ش��بکه��meshتعریف�
کردیم.�عالوه�بر�این�اندازه�گام�برای�ترسیم�شبکه��meshرا�تعریف�خواهیم�کرد.

mesh_step_size = 0.02

اجازه دهید شبکه mesh از مقادیر X و Y را به شرح زیر تعریف کنیم -
x_vals, y_vals = np.meshgrid(np.arange(min_x, max_x, mesh_step_

size),

 np.arange(min_y, max_y, mesh_step_size))

 mesh با کمک کد زیر می توان طبقه بندی کننده را روی ش���بکه
اجرا کرد –

output = classifier.predict(np.c_[x_vals.ravel(), y_vals.ravel()])

output = output.reshape(x_vals.shape)

plt.figure()

plt.pcolormesh(x_vals, y_vals, output, cmap = plt.cm.gray)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c = y, s = 75, edgecolors = 'black',

linewidth=1, cmap = plt.cm.Paired)

کد زیر مرزهای طرح را مشخص می کند –
plt.xlim(x_vals.min(), x_vals.max())

plt.ylim(y_vals.min(), y_vals.max())

plt.xticks((np.arange(int(X[:, 0].min() - 1), int(X[:, 0].max() + 1), 1.0)))

plt.yticks((np.arange(int(X[:, 1].min() - 1), int(X[:, 1].max() + 1), 1.0)))

plt.show()

اکنون پس از اجرای کد، ما خروجی زیر را خواهیم داشت – یعنی طبقه بندی کننده رگرسیون لجستیک –
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طبقه بندی ک���ن�نده جنگل تص���ادفیدرخت تصمیم گیری
همان�ط��ور�ک��ه�می�دانی��م�متده��ای��ensembleمتدهای��ی�هس��تند�که�
مدل�ه��ای�یادگی��ری�ماش��ین�را�در�ی��ک�مدل�یادگیری�ماش��ین�قدرتمندتر�ترکیب�
می�کنن��د.�جن��گل�تصادف��ی�به�معنی�مجموعه�ای�از�درخت��ان�تصمیم�گیری،�یکی�از�
آن�ه��ا�اس��ت.�جن��گل�تصادف��ی�بهتر�از�یک�درخت�تصمیم�گیری�اس��ت،�زیرا�ضمن�
over-�،حف��ظ�قدرت�ه��ای�پیش�بین��ی�کننده،�می�تواند�با�میانگین�گرفت��ن�از�نتایج
�fitting)داده�های��ی�ک��ه�پراکندگ��ی�کمی�دارند(�را�کاه��ش�دهد.�در�اینجا�ما�در�حال�

اجرای�مدل�جنگل�تصادفی�در�دیتاست�سرطان��Scikit�Learnهستیم.

برای شروع اجازه دهید چند کتابخانه مهم را به شرح زیر وارد کنیم
import pydotplus

from sklearn import tree

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.metrics import classification_report

from sklearn import cross_validation

import collections

اکنون ما باید داده ها را به شرح زیر ارائه دهیم –
X = [[165,19], [175,32], [136,35], [174,65], [141,28], [176,15], [131,32],

[166,6], [128,32], [179,10], [136,34], [186,2], [126,25], [176,28], 

[112,38],

[169,9], [171,36], [116,25], [196,25]]

Y = ['Man','Woman','Woman','Man','Woman','Man','Woman','Man','Wo

man',

'Man','Woman','Man','Woman','Woman','Woman','Man','Woman','Wom

an','Man']

data_feature_names = ['height','length of hair']

X_train, X_test, Y_train, Y_test = cross_validation.train_test_split

(X, Y, test_size=0.40, random_state=5)

پ���س از تهی���ه دیتاس���ت، م���ا بای���د مدل را که می تواند به ش���رح زیر 
انجام شود، fit کنیم –

clf = tree.DecisionTreeClassifier()

clf = clf.fit(X,Y)

پیش بینی را می توان با کمک کد پایتون زیر انجام داد –
prediction = clf.predict([[133,37]])

print(prediction)

م���ا می توانی���م ب���ه کم���ک ک���د پایت���ون زی���ر درخ���ت تصمیم گیری را 
تصویرسازی کنیم –

dot_data = tree.export_graphviz(clf,feature_names = data_feature_

names,

 out_file = None,filled = True,rounded = True)

graph = pydotplus.graph_from_dot_data(dot_data)

colors = ('orange', 'yellow')

edges = collections.defaultdict(list)

for edge in graph.get_edge_list():

edges[edge.get_source()].append(int(edge.get_destination()))

for edge in edges: edges[edge].sort()

for i in range(2):dest = graph.get_node(str(edges[edge][i]))[0]

dest.set_fillcolor(colors[i])

graph.write_png('Decisiontree16.png')

ما�می�توانیم�مقادیر�ویژگی�ها�را�برای�آزمودِن�آن�ها�تغییر�دهیم.

کد�فوق�پیش�بینی��["Woman"]را�ارائه�داده�و�درخت�تصمیم�گیری�زیر�را�ایجاد�می�کند�–
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کارایی یک طبقه بندی کننده
بعد�از�پیاده�سازی�الگوریتم�یادگیری�ماشین،�باید�دریابیم�که�مدل�چقدر�مؤثر�
اس��ت.�معیارهای�س��نجش�اثربخش��ی�ممکن�است�مبتنی�بر�دیتاست�و�متریک�باشند.��
ب��رای�ارزیاب��ی�الگوریتم�های�مختلف�یادگیری�ماش��ین،�می�توان�از�معیارهای�کارایی�
مختل��ف�اس��تفاده�ک��رد.�به�عنوان�مثال�فرض�کنید�اگ��ر�از�یک�طبقه�بندی�کننده�برای�
تش��خیص�اش��یاء�تصاوی��ر�مختلف�اس��تفاده�ش��ود،�می�توانیم�از�معیاره��ای�کارایی�
طبقه�بندی�مانند�دقت�م����توسط،��AUCو�غ���یره�اس��تفاده�کنیم.�به�معنای�دیگر�
متریکی�که�برای�ارزیابی�مدل�یادگیری�ماش��ین�خود�اس��تفاده�می�کنیم�بس��یار�مهم�
است،�زیرا�انتخاب�معیارها�)متریک�ها(�بر�نحوه�اندازه�گیری�و�مقایسه�کارایی�الگوریتم�

یادگیری�ماشین�تأثیر�می�گذارد.�در�ادامه�برخی�از�این�متریک�ها�آمده�است.

ماتریس درهم برهم
در�اصل�از�آن�برای�مس��ئله�طبقه�بندی�اس��تفاده�می�ش��ود�که�در�آن�خروجی�
می�تواند�از�دو�یا�چند�کالس�باش��د.�این�س��اده�ترین�روش�برای�اندازه�گیرِی�کارایی�
یک�طبقه�بندی�کننده�است.�ماتریس�درهم�برهم�درواقع�یک�جدول�با�دو�بعد�یعنی�
"واقع��ی" و�"پیش�بین��ی" اس��ت.�ه��ر�دو�بُع��د�دارای�"مثبت�واقع��ی�)TP(" ،�"منفی�

واقعی�)TN(" ،�"مثبت�کاذب�)FP("  و�"منفی�کاذب�)FN("هستند.

در�ماتریس�درهم�برهم�باال،��1برای�کالس�مثبت�و��0برای�کالس�منفی�است.
اصطالحات مرتبط با ماتریس درهم برهم در زیر آمده است:

مثبت�ه��ای�واقع��ی�– م��واردی�هس��تند�ک��ه�کالس�واقع��ی�نقط��ه�داده��1ب��وده�و�
پیش�بینی�شده�نیز��1است.

منفی�ه��ای�واقع��ی�– م��واردی�هس��تند�ک��ه�کالس�واقع��ی�نقط��ه�داده��0ب��وده�و�
پیش�بینی�شده�نیز��0است.

مثبت�ه��ای�کاذب�– م��واردی�هس��تند�ک��ه�کالس�واقع��ی�نقط��ه�داده��0ب��وده�و�
پیش�بینی�شده�نیز��1است.

منفی�ه��ای�کاذب�– م��واردی�هس��تند�ک��ه�کالس�واقع��ی�نقط��ه�داده��1ب��وده�و�
پیش�بینی�شده�نیز��0است.

دقت 
ماتری��س�درهم�بره��م�به�خودی�خ��ود�معیار�اندازه�گیری�کارایی�نیس��ت�اما�
تقریبًا�تمام�ماتریس�های�کارایی�بر�اس��اس�ماتریس�درهم�برهم�اس��ت.�یکی�از�آن�ها�
ماتری��س�دق��ت�اس��ت.�در�مس��ائل�طبقه�بن��دی،�ممک��ن�اس��ت�به�عن��وان�تع��داد�
پیش�بینی�های�درس��ِت�ساخته�ش��ده�از�مدل�نسبت�به�انواع�پیش�بینی�های�انجام�شده�

تعریف�شود.�فرمول�محاسبه�دقت�به�شرح�زیر�است�–
$$Accuracy = \frac{TP TN}{TP FP FN TN}$$

پکیج های ضروری را import کنید –
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.datasets import load_breast_cancer

cancer = load_breast_cancer()

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

اکن���ون م���ا بای���د دیتاس���تی ارائ���ه دهی���م ک���ه می تواند به ش���رح زیر 
انجام شود –

cancer = load_breast_cancer()

X_train, X_test, y_train,

y_test = train_test_split(cancer.data, cancer.target, random_state = 0)

پس از تهیه دیتاِس���ت، باید مدل را که می تواند مانند زیر باش���د، 
fit کنیم.

forest = RandomForestClassifier(n_estimators = 50, random_state = 0)

forest.fit(X_train,y_train)

حاال�دقت�را�روی�مجموعه��trainingو�زیرمجموعه��testبه�دس��ت�می�آوریم.�اگر�
م��ا�تع��داد�تخمی��ن�زننده�ها�را�افزایش�دهیم�دق��ت�زیرمجموعه�آزمایش�هم�افزایش�

خواهد�یافت.

print('Accuracy on the training subset: (:.3f)',format(forest.score(X_

train,y_train)))

print('Accuracy on the training subset: (:.3f)',format(forest.score(X_

test,y_test)))

خروجی

Accuracy on the training subset: (:.3f) 1.0

Accuracy on the training subset: (:.3f) 0.965034965034965

feature_ح��اال�مانن��د�درخ��ت�تصمیم�گی��ری،�جنگل�تصادف��ی�دارای�م��اژول�
�importanceاست�که�دید�بهتری�از�وزن�ویژگی�ها�نسبت�به�درخت�تصمیم�گیری�

ارائه�می�دهد�که�می�تواند�به�شکل�زیر�ترسیم�و�تجسم�شود�–
n_features = cancer.data.shape[1]

p l t .barh( range(n_features) , forest . feature_ impor tances_, 

align='center')

plt.yticks(np.arange(n_features),cancer.feature_names)

plt.xlabel('Feature Importance')

plt.ylabel('Feature')

plt.show()
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صحت )درستی(
اغلب�در�بازیابی�اس��ناد�اس��تفاده�می�ش��ود.�
ممکن�است�به�عنوان�این�تعریف�شود�که�چه�تعداد�از�

مدارک�بازگشتی�صحیح�هستند.
برای�محاسبه�صحت،�از�فرمول�زیر�استفاده�می�کنیم�

–
$$Precision = \frac{TP}{TP FP}$$

یادآوری یا حساسیت
ممکن�اس��ت�نش��ان�دهنده�تعداد�مثبت�هایی�
باش��د�که�مدل�برمی�گرداند.�در�زیر�فرمول�محاس��به�

یادآوری�یا�حساسیت�مدل�آمده�است�–
$$Recall = \frac{TP}{TP+FN}$$

اختصاصی 
ممکن�اس��ت�نش��ان�دهنده�تعداد�منفی�هایی�
باش��د�که�مدل�برمی�گرداند.�در�زیر�فرمول�محاس��به�

اختصاصی�مدل�آمده�است�–
$$}Specificity�=�\frac}TN}}TN+FP$$

مسئله )مشکل عدم توازن 
کالس(

عدم�توازن�کالس�س��ناریویی�اس��ت�که�در�آن�تعداد�
مش��اهدات�متعلق�به�یک�کالس�به�طور�قابل�توجهی�
کمتر�از�متعلقات�کالس�های�دیگر�اس��ت.�برای�مثال،�
این�مش��کل�در�س��ناریویی�برجسته�است�که�ما�نیاز�به�
شناس��ایِی�بیماری�های�خاص،�تراکنش�های�تقلبی�در�

بانک�و�غیره�را�داریم.

مثالی از کالس های نامتعادل
بگذاری��د�نمون��ه�ای�از�داده�های�تش��خیص�
تقل��ب�را�ب��رای�درک�مفه��وم�کالس�نامتوازن�در�نظر�

بگیریم�–
کل�مشاهدات�=�5000
مشاهدات�تقلبی�=�50

مشاهدات�غیر�تقلبی�=�4950
نرخ�رویداد�=�1درصد

راه حل
مت��وازن�کردن�کالس�ها�به�عن��وان�راه�حلی�
ب��رای�کالس�ه��ای�نامتوازن�عم��ل�می�کند.�مقصود�
اصلی�متوازن�س��ازی�کالس�ها،�ی��ا�افزایش�فرکانس�
کالس�اقلی��ت�اس��ت�ی��ا�کاه��ش�فرکان��س�کالس�
اکثریت.�در�زیر�رویکردهای�حل�مش��کل�عدم�توازن�

آمده�است�–
�نمونه�برداری�مجدد�

نمونه�برداری�مجدد�مجموعه�ای�از�روش�هایی�اس��ت�
که�برای�بازس��ازی�نمونه�دیتاست�ها�مورداستفاده�قرار�
می�گی��رد.�ه��م�ب��رای�مجموعه�آم��وزش�دادن��و�هم�

برای�مجموعه�آزمایش��ی.��نمونه�برداری�مجدد�برای�
بهب��ود�دق��ت�م��دل�انجام�می�ش��ود.�در�زیر�چند�روش�

)تکنیک(�نمونه�برداری�مجدد�آمده�است�–

 Under Sampling 1- نمونه برداری تصادفی
ای��ن�تکنی��ک�ب��ا�هدف�توازن�توزی��ع�کالس�با�حذف�
نمونه�ه��ای�کالس�اکثری��ت�به�ط��ور�تصادفی�انجام�
می�شود.�این�کار�تا�زمانی�که�نمونه�های�کالس�اقلیت�

و�اکثریت�متوازن�نباشد،�انجام�می�شود.
کل�مشاهدات�=�5000
مشاهدات�تقلبی�=�50

مشاهدات�غیر�تقلبی�=�4950
نرخ�رویداد�=�1درصد

در�ای��ن�حالت�م��ا�10درصد�نمونه�را،�بدون�جایگزینی�
در�م��وارد�غی��ر�تقلب��ی�می�گیری��م�و�س��پس�آن�ها�را�با�

نمونه�های�تقلبی�ترکیب�می�کنیم�–
مش��اهدات�غیرتقلبی�پس�از�نمونه�ب��ردارِی�تصادفی�
Under�Sampling=�10درصد�از��4950برابر�با��495
کل�مش��اهدات�پ��س�از�ترکی��ب�آن�ها�با�مش��اهدات�

تقلبی�=��495+��50برابر�با�545
ازاین�رو�اکنون،�نرخ�رویداد�برای�دیتاست�جدید�بعد�از�
نمونه�ب��رداری�تصادف��ی��Under�Samplingبراب��ر�
اس��ت�با�9درصد�مهم�ترین�مزیت�این�روش�این�اس��ت�
ک��ه�می�توان��د�زم��ان�اج��را�را�کاه��ش�داده�و�فضای�
ذخیره�س��ازی�را�بهب��ود�بخش��د.�ام��ا�از�ط��رف�دیگر�
می�توان��د�ضم��ن�کاهش�تعداد�نمونه�ه��ای�داده�های�

آموزشی،�اطالعات�مفیدی�را�دور�بیندازد.
 Over Sampling 2- نمونه برداری تصادفی

ای��ن�تکنی��ک�باه��دف�توازن�توزی��ع�کالس�با�هدف�
افزایش�تعداد�نمونه�های�کالس�اقلیت�از�طریق�تکرار�

آن�ها�عمل�می�کند.
کل�مشاهدات�=�5000
مشاهدات�تقلبی�=�50

مشاهدات�غیر�تقلبی�=�4950
نرخ�رویداد�=�1درصد

درصورتی�ک��ه�ما��50مش��اهده�تقلب��ی�را��30بار�تکرار�
کنیم�س��پس�مش��اهدات�تقلبی�بعد�از�تکرار�مشاهدات�
کالس�اقلیت،��1500خواهد�ش��د�و�بعد�کل�مش��اهدات�
در�داده�ه��ای�جدی��د�پ��س�از�نمونه�ب��رداری،��1500+�
�4950براب��ر�ب��ا��6450خواهد�بود.�ازاین�رو�نرخ�رویداد�
برای�دیتاس��ت�جدید��1500�/�6450برابر�با�23درصد�

خواهد�بود.
مهم�ترین�مزیت�این�روش�این�اس��ت�که�هیچ�گونه�از�
دس��ت�دادِن�اطالع��ات�س��ودمندی�وج��ود�نخواهد�
داش��ت.�ام��ا�از�طرف�دیگر�ش��انس��over-fittingرا�
افزای��ش�می�ده��د�زیرا�رویداده��ای�کالس�اقلیت�را�

تکرار�می�کند.

تکنیک های گروه
این�روش�اساس��ًا�برای�اصالح�الگوریتم�های�
طبقه�بندی�موجود�اس��تفاده�می�ش��ود�تا�آن�ها�را�برای�
دیتاس��ت�ها�نامت��وازن�مناس��ب�س��ازد.�در�این�روش�
چندی��ن�طبقه�بن��دی�کننده�دومرحل��ه�ای�از�داده�های�
اصلی�ایجاد�می�کنیم�و�س��پس�پیش�بینی�های�آن�ها�را�
جم��ع�می�کنی��م.�طبقه�بندی�کننده�جن��گل�تصادفی�

نمونه�ای�از�طبقه�بندی�کننده�مبتنی�بر�گروه�است.
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زمان: 24-20 جوالی 2020
مکان: اورالندو، فلوریدا، ایاالت متحده

�

رویــداد
کنفرانس اجایل 2020

کنفران��س�س��االنه�آمری��کای�ش��مالی�ب��رای�جامع��ه�اجای��ل�)چابک(�به�ادامه�اصول�اجایل�اختصاص�دارد�و�بس��تری�ارائه�می�دهد�ک��ه�در�آن�می�توان�ایده�ها�را�به�
اش��تراک�گذاش��ت�و�ش��کوفا�کرد.�مانند�بس��یاری�از�این�کنفرانس�ها�که�در�انتهای�س��ال�برگزار�می�ش��وند،�هنوز�س��خنرانان�و�حامیان�مالی�مشخص�نشده�اند�برای�

اطالعات�به�روز�شده�باید�کمی�صبر�کنید.�
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 SmartShift چ���را ت���ا س���ال 2021 فن���اوری
AMD را در لپ تاپ ه���ای بیش���تری مش���اهده 

نخواهیم کرد

لپ�ت��اپ��SE�15�Dell�G5تنه��ا�لپ�تاپی�اس��ت�که�
امس��ال�از�این�تکنولوژی�اس��تفاده�کرده�اس��ت.�اگر�
�Dellمنتظ��ر�لپ�ت��اپ�دیگری�به�غیراز�لپ�تاپ�بازی�
�SmartShiftهستید�تا�از�فناوری�جدید��SE�15�G5
�AMDدر�س��ال�جاری�برخوردار�ش��ود،�نفس�خود�را�
حب��س�نکنید!�فن��اوری��SmartShiftکه�می�تواند�

به�ص��ورت�پویا�مناب��ع�عملکردی�را�بی��ن�پردازنده�
�Radeon�GPUو��Ryzenتغیی��ر�ده��د،�یک��ی�از�
ن��کات�برجس��ته�دوران�جدی��د�ب��رای�لپ�تاپ�های�
مبتن��ی�ب��ر��AMDاس��ت�که�توس��ط�پردازنده�های�
چشمگیر�موبایل��400�Ryzenهدایت�می�شوند.�اما�
خبر�این�است�که�در�توییتر�و�در�پاسخ�به�سؤاالتی�از�

��SmartShiftقبیل�اینکه�دیگر�لپ�تاپ�ها�با�فناوری�
�AMDاز��Frank�Azor�،کجا�اس��تفاده�می�ش��وند
خبر�بدی�برای�هواداران��AMDداشت.��Azorگفت�
"ای��ن�ی��ک�فناوری�کاماًل�جدید�اس��ت�که�به�اعتبار�
شرکت���Dellساخته�شده�است�و�آن�ها�بودند�که�اول�

این�فناوری�را�قاپیدند.

" امسال�دیگر�لپ�تاپ�های��SmartShiftبیشتری�
توزیع�نمی�ش��وند�اما�تیم�در�حال�تالش�زیاد�برای�
گزینه�های�فناوری�هرچه�بیشتر�برای�سال��2021
اس��ت.��Azorکه�هم�اکنون�به�عنوان�معمار�ارش��د�
�AMDب��رای�راه�کاره��ای�گی��م��AMDفعالی��ت�
می�کن��د،�اخی��راً�هن��گام�حض��ور�در�پادکس��ت�
�PCWorld’sب��ا�عن��وان�"The�Full�Nerd"  ب��ه�
تش��ریح�این�چالش�پرداخت.��Azorخاطرنش��ان�
کرد،�نقش��ه�های�راه�لپ�تاپ�حداقل�از�یک�س��ال�
قب��ل�برنامه�ری��زی�می�ش��وند.�فروش��ندگان�باید�

گزینه�ه��ای�طراح��ی�را�نه�تنه��ا�ب��ر�اس��اس�آنچه�
س��ازنده�ادع��ا�می�کن��د�بلک��ه�ب��ر�اس��اس�آنچه�
فروش��ندگان�فکر�می�کنند�که�مش��تریان�خواهند�

خواست،�ایجاد�کنند.�
�Azorگف��ت�"بس��یاری�از�فروش��ندگان�رایان��ه�
ش��خصی�انتظ��ار�تغیی��ر�عملکرد�ب��ازی�را�از�که�از�
�Uو�پردازنده�های�کالس��Hپردازنده�ه��ای�کالس�
آن�دیده�ایم،�ندارند،�بنابراین�قابل�درک�ا�س��ت�که�
آن�ه��ا�می�خواهند�به�جای�آن�که�با�دوپا�در�اس��تخر�
��Ryzenبپرند�تنها�یک�انگش��ت�پا�را�وارد�اس��تخر�

کنن��د.�با�عملک��رد�پردازنده�که�اکنون�ثابت�ش��ده�
اس��ت،�انتظ��ار�داریم�که�فروش��ندگان�بیش��تری�
قطع��ات��Ryzenو��Radeonرا�تصدی��ق�کنن��د.�
�Azorادام��ه�داد�:" ام��ا�این�کار�زمان�می�برد�و�این�
دقیقًا�جایی�است�که�ما�امروز�قرار�داریم." او�ادامه�
داد�:"اکثر�قریب�به�اتفاق�لپ�تاپ�های�جدید�مبتنی�
بر��AMDنیز�بر�روی�گیم�متمرکز�نیس��تند،�به�جز�
ح��دود��20درص��د�از��100لپ�تاپ�اول��Ryzenکه�

لپ�تاپ�های�گیم�بودند." 
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آیا امروز کسی می تواند بنشیند و پیش بینی 
کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا 
مشتاقان تجارت و کارآفرینان می توانند درک 
درس���تی از ای���ن موض���وع داش���ته باش���ند و 
فن���اوری آین���ده را پیش بینی کنند؟  آیا درآینده 
برای انجام کارها به لمس بشری نیاز داریم یا 
آیا این امر با روبات ها و ماش���ین ها جایگزین 
س���ؤاالت  از  برخ���ی  این ه���ا  ش���د؟  خواه���د 
گیج کننده ای اس���ت که پاس���خ آن ها را در این 
مقال���ه پی���دا خواهید کرد. به نظر می رس���د که 
فن���اوری دائم���اً در ح���ال تح���ول اس���ت و ب���د ی���ا 
خوب هرس���اله مس���یر خود را به سوی سرعت، 
پختگی و س���هولت پیش می برد. سال هاس���ت 
که فناوری با سرعت زیادی پیشرفت می کند 
و ب���ه نظ���ر نمی رس���د ک���ه س���رعت آن ب���ه زودی 
کاهش پیدا کند یا متوقف شود. فناوری های 
زی���ادی وج���ود دارن���د که در حال حاضر جایگاه 
و معی���ار خ���ود را در صنع���ت تعیی���ن کرده اند و 
تنه���ا چن���د برنام���ه ب���ا تبدیل ش���دن ب���ه جریان 
از  برخ���ی  این ه���ا  فاصله دارن���د.  اصل���ی 
فناوری های���ی هس���تند ک���ه هم اکن���ون ه���م در 
حال گس���ترش و تکامل هس���تند و می توانند 
ظ���رف چن���د س���ال آین���ده تح���ول عظیم���ی در 

جهان ایجاد کنند.

فناوری بالک چین
�Satoshiب��الک�چی��ن�فرزن��د�مغ��ز�فرد�یا�گروه��ی�از�افراد�ب��ا�نام�مس��تعار�
�Nakamotoاس��ت�و�برنامه�های��ی�دارد�ک��ه�بس��یار�فرات��ر�از�معام��الت�و�
تراکنش�ه��ای�مالی�اس��ت.�ش��رکت�ها�از�فناوری�بالک�چی��ن�برای�تقریبًا�هر�
چیزی�اس��تفاده�کرده�اند،�از�س��اده�کردن�ردیابی�و�دسترس��ی�به�اطالعات�در�
دانش��گاه�ها�گرفت��ه�ت��ا�بازی�های�س��رگرم�کننده�و�جالب�ک��ه�از�الگوریتم�های�
پیچیده�ای�برای�برخی�تجربیات�منحصربه�فرد�استفاده�می�کنند.�اگرچه�بالک�
چین�در�حال�حاضر�فقط�در�صنایع�معدودی�فراگیر�اس��ت،�در�س��ال�های�آینده�

تحوالت�بسیاری�در�تمامی�زمینه�ها�ایجاد�خواهد�کرد.

02

پردازش زبان طبیعی 
ب��ا�تکامل�فناوری��NLPطی�س��ال�های�گذش��ته،�رایانه�ه��ا�توانایی�های�فعلی�
خود�را�پردازش�تا�درک�زبان�انسان�به�روشی�جامع�گسترش�می�دهند.�تاکنون�
�NLPفقط�به�دامنه�معدودی�از�احساس��ات�انس��انی�ازجمله�احس��اس�خش��م�یا�
ش��ادی�محدود�می�ش��د.�س��رانجام��NLPبه�گونه�ای�برنامه�ریزی�می�ش��ود�که�
عناصر�پیچیده�تری�از�احساس��ات�انس��انی�مانند�طعنه�و�کنایه،�ش��وخی،�طنز�و�

بدبینی�و�غیره�را�در�برگیرد.

04

 اینترنت اشیاء
�IoT�)Internet�ofاز�زمان�پیدایش�این�مفهوم،�برترین�ش��رکت�های�توس��عه�
Things(�از�ای��ن�فن��اوری�برای�بهبود�به��ره�وری،�ردیابی�موجودی�و�مخازن،�
مدیریت�و�فرآیندهای�امنیتی�اس��تفاده�کرده�اند.�تخمین�زده�می�ش��ود�ظرف�
چند�س��ال�آینده،��250میلیون�س��رویس�مراقبتی�از�اینترنت�اس��تفاده�خواهند�
کرد�که�موجب�هوش��مندتر�ش��دِن�آن�ها�خواهد�ش��د.�فناوری��IoTسرانجام�به�
مقصد�نهایی�خود�خواهد�رس��ید�و�همان�طور�که�بس��یاری�از�گزارش�ها�حاکی�
است�در�آینده�ای�نزدیک�ما�در�بسیاری�از�کارهای�محاسباتی�با�جنبه�عمومی،�

از�دستگاه�های��IoTاستفاده�خواهیم�کرد.�

01

هوش مصنوعی
هوش�مصنوعی�که�هم�اکنون�کاربردهای�فراوانی�پیداکرده�اس��ت�درچندس��ال�
آین��ده�جه��ان�را�به�دس��ت�خواهد�گرفت.�به�نظر�می�رس��د�ای��ن�فناوری�به�دلیل�
تحوالت�فنی�پیش��رفته�ای�که�در�سراس��ر�دنیا�صورت�داده�اس��ت�هم�اکنون�و�در�
آینده�جایگاه�ثابتی�بین�برترین�فناوری�ها�خواهد�داشت.��کارهای�روزمره�هوش�
مصنوعی�این�امکان�را�فراهم�می�آورد�که�مش��تریان�بتوانند�از�طریق�تش��خیص�
چهره،�خواندن�پیام�ها�و�گزارش�ها،�صحبت�کردن�و�ثبت�احساس��ات�از�طریق�
محاس��به�مؤثر�به�هوش�مصنوعی�کمک�کنند�تا�به�یک�فناوری�مس��تقل�تبدیل�

شود�که�دیگر�نیازی�به�کمک�و�حمایت�انسان�برای�یادگیری�نداشته�باشد.�

03

فناوری برتر 
سـال 2020 10
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تشخیص چهره
هم�اکنون�هم�تش��خیص�چهره�در�بس��یاری�از�ش��رکت�ها�استفاده�می�شود.�این�
فناوری�با�س��رعت�زیادی�در�حال�گس��ترش�بوده�و�اخیراً�حتی�در�فرودگاه�ها�
برای�شناس��ایی�و�بررس��ی�موارد�امنیتی�به�کاررفته�اس��ت.�تش��خیص�چهره�به�
ش��ریک�فناوری�ه��ای�کنون��ی�اس��ت.�این�فناوری�با�معرف��ی��IPhone�Xکه�
دارای�بهترین�ویژگی�های�تشخیص�چهره�بود،�خودش�را�نشان�داد.�در�آینده�
با�کمک�تش��خیص�چهره،�ش��رکت�های�توسعه�فناوری�از�این�تکنولوژی�برای�
توسعه�یک�سری�از�برنامه�ها�استفاده�خواهند�کرد.�شما�اکنون�به�راحتی�با�این�

فناوری�می�توانید�قفل�موبایل،�ماشین،�خانه�و�غیره�را�بازنمایید.

05

فناوری شناختی
چتر�فناوری�ش��ناختی�ش��امل�مواردی�مانند�تش��خیص�گفتار�و�پردازش�زبان�
طبیع��ی�اس��ت.�در�کن��ار�هم�این�فناوری�های�مختلف،�قادر�به�بهینه�س��ازی�و�
اتوماس��یون�بس��یاری�از�کارهایی�هس��تند�که�قباًل�توس��ط�افراد�انجام�می�شد،�

ازجمله�جنبه�های�خاصی�از�تجزیه�وتحلیل�و�حسابداری.�
حتی�اگر�فناوری�های�ش��ناختی�اپلیکیش��ن�های�فراوانی�هم�داش��ته�باش��ند،�
پیش�بین��ی�می�ش��ود�آن�بخ��ش�از�صنعت�که�بیش�تر�تح��ت�تأثیر�این�فناوری�
قرار�گیرد،�در�ابتدا�بخش�نرم�افزاری�خواهد�بود.�حدود�93درصد�ش��رکت�های�
توسعه�نرم�افزار�پیش�بینی�می�کنند�این�فناوری�را�در�سال��2020اتخاذ�کنند.�

07

تجزیه وتحلیل تجربی
فناوری�دیجیتالی�در�س��ال��2020به�همراه�داده�های�مربوط�به�نحوه�واکنش�
مش��تریان�به�کس��ب�وکارها،�آن�ها�را�راهنمایی�می�کند�که�وقتی�مش��تری�به�
روش��ی�خاص�رفتار�کند،�چه�رفتار�متقابلی�را�انجام�دهند.�آنچه�روزگاری�فقط�
کس��ب�تجربه�فردی�از�طریق�گذران�س��ال�ها�آن�هم�برای�یک�فرد�محس��وب�
می�ش��د،�اکن��ون�ب��ا�این�داده�ها�به�راحتی�در�دس��ترس�ب��وده�و�می�تواند�حرکت�

سودآور�بعدی�را�برای�هر�شرکت�تعیین�کند.�

09

اتوماسیون
به�م��وازات�ه��وش�مصنوعی،�یادگیری�ماش��ین،�ربات�ه��ا�و�یادگیری�عمیق�،�
اتوماس��یون�در�خطوط�تولید�بس��یار�پیش��رفت�کرده�اس��ت.�از�بس��ته�بندی�
جعبه�های�محصول�گرفته�تا�تحویل�کاالها�در�درب�منازل�مش��تریان.�به�نظر�
می�رس��د�اتوماس��یون�یکی�از�فناوری�های�مورد�انتظار�در�س��ال��2020برای�

تکامل�و�کاربرد�بیشتر�باشد.�
خدمات�غذایی،�دارویی،�پزش��کی،�صنعتی�و�خدمات�مرتبط�با�مش��تریان�در�

سال��2020اتوماسیون�سازی�بیشتری�خواهند�داشت.�

06

واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
تع��داد�کم��ی�از�چندی��ن�بخ��ش��صنعتی�که�از�فناوری�ه��ای����AR�/�VRبهره��
می�برند�و�از�مزایای�آن�اس��تفاده�می�کنند،�مربوط�به�صنایع�بهداش��ت�و�درمان�
و�حمل�ونقل�می�ش��ود.�امروزه�اس��تفاده�از�هدست�های���VRدشوار�است�زیرابه�
حسگرها�و�کابل�های�متصل�به�رایانه�احتیاج�دارند،�بااین�حال�این�فناوری�نیز�
با�کمک�دس��تگاه�های�موبایل�و�وایرلس�در�حال�تکامل�هس��تند.�این�تحول�به�
کس��ب�وکارها�اجازه�می�دهد�تا�ویژگی�های��AR�/�VRرا�در�اپلیکیش��ن�های�
بزرگ�تر�و�جامع�تر�ایجاد�کنند�و�مجموعه�ای�کامل�از�قابلیت�ها�را�برای�تجربه�

مفهومی�تِر�مشتری�ایجاد�کنند.�

08

محاسبات لبه 
محاس��بات�لبه�نوعی�از�محاس��به�اس��ت�که�به�جای�اتکا�به�فضای�ابری�دریکی�
از�بیش��مار�مراک��ز�داده��ب��رای�انج��ام�کلی��ه�کارهای�الزم،�در�منب��ع�داده�یا�در�
نزدیکی�آن�انجام�می�گیرد.�اگرچه�همه�فناوری�ها�با�س��رعت�زیادی�به�س��مت�
فضا�و�محاس��بات�ابری�حرکت�می�کنند،�اما�هنوز�هم�مش��کالتی�وجود�دارد�
چراکه�داده�ها�در�سراسر�جهان�پخش�شده�اند.�به�همین�علت�محاسبات�لبه�به�
معنی�زمان�پاس��خ�س��ریع�تر�برای�بس��یاری�از�دس��تگاه�های�متصل�به�اینترنت�

است.�

10

موارد مطرح ش�ده 10 فناوری برتر هس�تند که در 
س�ال های آین�ده قص�د دارن�د صنعت را به دس�ت 
بگیرند. برای کار بر روی این فناوری ها و توس�عه 
اپلیکیشن های کاربردی عالی و نوآورانه، می توانید 

از ی�ک ش�رکت مش�اوره فناوری اطالع�ات )مانند 
داده پ�رداز( اس�تفاده کنی�د که هم�ه تخصص های 
موردنیاز در این  فناوری ها را داش�ته باش�د. شرکت 
دارای  ک�ه  به کارگیری�د  نرم اف�زاری  توس�عه 

متخصصان مجرب باش�د که بتوانند با هوش�مندی 
و خالقی�ت در ای�ن فناوری ها کار کنند و به ش�ما در 
ش�کل گیری خالقانه تری�ن و هوش�مندانه ترین 

روش تجارت یاری رسانند. 

نتیجه گیری
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این�دو�ش��رکت�در�میان�رقابت�خود�با�مایکروس��افت�در�
�Slack�.ح��ال�رقاب��ت�نزدیک�تِر�"چندس��اله" هس��تند
قابلی��ت�تم��اس�تلفنی�صوتی�و�تصویری�بومی�خود�را�بر�
روی�پلتف��رم��Chime�Webخدمات�س��رویس�آمازون�
که�بخش��ی�از�"همکاری�چندس��اله" برای�همکاری�در�

توسعه�محصول،�اجرا�خواهد�کرد.�
�AWSدر�ح��ال�حاض��ر�ارائه�دهن��ده�زیرس��اخت�ابرِی�
"دلخواه" �Slackاس��ت�و�دو�ش��رکت�در�مایکروس��افت�
رقی��ب�مش��ترکی�دارن��د�که�ب��ه�ترتیب�ب��ا�محصوالت�
�Azureو��Teams�Productsرقاب��ت�می�کنن��د.�در�
اطالعیه�روز�پنج�ش��نبه،�در�کنار�نتایج�مالی�س��ه�ماهه�اول�
slack،�توضی��ح�داده�ش��ده�ک��ه��slackاز�کیت�توس��عه�
نرم�اف��زار��Chimeآم��ازون�به�عن��وان�پای��ه�ای�ب��رای�
تماس�ه��ای��slackاس��تفاده�می�کن��د،�ک��ه�ش��امل�
ویژگی�های�اش��تراک�گذاری�صدا،�فیلم�و�صفحه�اس��ت.�
�Chimeتوس��ط��AWSدر�س��ال��2017راه�اندازی�شد،�
ام��ا�به�همان�روش��ی�که�ابزاره��ای�ارتباطی�مانند�زوم�و�
تیم�ه��ای�مایکروس��افت�در�س��ال�های�بعد�نتوانس��تند�

توجهی�را�جلب�کنند،�زمین�گیر�شد.�
�Slackب��ا�انتق��ال�تم��اس�ب��ه��AWSنی��از�ب��ه�اجرای�
زیرس��اخت��های�ارتباط��ی�یکپارچ��ه�خ��ود�را�برط��رف�
می�کند.���Slackدر�یک�پس��ت�وبالگ�گفته�اس��ت:�"در�
کوتاه�مدت�هیچ�تغییری�در�تجربه�کاربر�ایجاد�نمی�شود�

ام��ا�در�بلندم��دت�ای��ن�حرک��ت�ب��ه�ما�ام��کان�می�دهد�
ویژگی�ه��ای�جدی��دی�مانن��د�فیلم�تلفن�هم��راه�اضافه�
کنی��م،�بنابراین�کاربران�می�توانند�برای�برقراری�ارتباط�

امن�شرکت،�به��slackاعتماد�کنند." 
رائول�کاستنون،�تحلیلگر�ارشد�تحقیق��451/�اطالعات�
ب��ازار�جهان��ی��S&Pگفت:" این�توافق�مزایای�واضحی�
ب��رای�دو�فروش��نده�دارد.�ب��رای��AWSاین�مش��ارکت�
�slackرویکرد�مبتنی�بر�پلتفرمش�را�تائید�می�کند.�برای�
این�مش��ارکت�حتی�می�تواند�قابلیت�های�مقیاس�گذاری�
و�ب��ه�هم��ان�ان��دازه�مه��م�ویژگی�های�امنیت��ی�درجه�

سازمانی�را�فراهم�می�کند.”�
�CCSیکی�از�تحلیلگران�اصلی��Angela�Ashenden
�Insightگفت:" درحالی�که���slackقابلیت�های�ارتباطی�
ویدئویی�موجود�مانند�فناوری�اشتراک�صفحه�نمایش�را�
از�نرم�افزار��Screenheroخودش�کس��ب�کرده�اما�این�
قابلیت�ه��ا�تقریب��ًا�ابتدایی�هس��تند.�"بنابراین�س��اختن�
�SDK�Chimeروش��ی�کم�خطر�از�پیش��نهاد�های�ارتقاء�
نرم�اف��زاری�را�ب��ه��SMBه��ا��ارائ��ه�می�ده��د.�وی�ادامه�
می�دهد:�این�مش��ارکت�همچنین�به�تقویت�روابط�آن�ها�
ب��ا��AWSه��م�کم��ک�می�کند،�که�ب��ا�توجه�به�موقعیت�

آن�ها�در�مقابل�مایکروسافت�موضوع�مهمی�است." 
هم��کاری�نزدیک�ت��ر�با��slackب��رای��awsفوایدی�نیز�
دارد،�زی��را�تالش�می�کند�در�میان�چش��م�انداز�ارتباطات�

یکپارچ��ه�رقابت��ی،��chimeرا�ب��ه�س��مت�مخاطب��ان�
گسترده�تر�سوق�دهد.�

�Ashendenادامه�می�دهد:" قرار�دادن�این�مش��ارکت�
به�عنوان�راه�کاری�که�بیشتر�در�سمت��back-endقرار�
داش��ته�باش��د،�تا�توس��عه�دهندگان�بدین�وس��یله�بتوانند�
اپ�های�خود�را�در�آن�جاس��ازی�کنند�ممکن�اس��ت�برای�
�awsتبعات�بدی�داشته�باشد�اما�چیزی�است�که�دز�این�
ناحی��ه�رقابت��ی�بر�س��ر�آن�وجود�ن��دارد.�به�عالوه�با�مدل�
قیمت�گ��ذاری�مصرف�آن�ه��ا�یعنی�پرداخت�هزینه�فقط�

برای�چیزی�که�استفاده�می�کنید،�همخوانی�دارد."
محصوالت�دیگری�نیز�بین�این�دو�فروشنده�وجود�دارد�
که�در�حال�کار�بر�روی��آن�ها�هس��تند.�این�کارها�ش��امل�
�AWS�Chat�botه��م�می�ش��وند�ک��ه�ب��ه�تیم�ه��ای�
توس��عه�دهنده�و�عملیاتی�اجازه�می�دهد�تا�منابع�ابری�را�
تحت�نظر�بگیرند�و�قصد�دارد�در�آینده�طیف�گسترده�ای�
از��175س��رویس��AWSرا�در�آن�بگنجاند�و�باهم�یکی�
�Amazonکن��د.�همچنی��ن�یکپارچه�س��ازی�ه��م�ب��ا�
�AppFlowوج��ود�دارد�ک��ه�به�کاربران�اجازه�می�دهد�تا�
�Slackو��AWSس��ریعًا�داده�ه��ا�را�بین�س��رویس�های�

جابجا�کنند.�
عالوه�براین�آمازون�متعهد�ش��ده�اس��ت�تا��Slackرا�در�
س��طح�س��ازمانی�به�عنوان�بخش��ی�از�قرارداد�مشارکت�

گسترش�دهد.

Slack مکالمات صوتی 

 AWS و تصویری را به

منتقل می کند
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دفترچه راهنمای دورکاری سال 2020  
از بزرگ ترین ش���رکت  کار از راه دور جهان

 
)بخش دوم(
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 مراحل کار از راه دور
تعیین�اینکه�دورکاری�واقعًا�ارائه�و�پش��تیبانی� می�ش��ود؟�بس��یاری�از�ش��رکت�های�بزرگ�06
کارمن��دان�دور�کار�را�تحم��ل�می�کنن��د�اما�به�صراحت�
ب��رای�نق��ش�ش��غلی�دور�کار�تبلی��غ�نمی�کنند�و�آگهی�
نمی�دهن��د�و�البت��ه�به�طور�عمومی�هم�اعالم�نمی�کنند�
که�از�دورکاری�پش��تیبانی�می�کنند.�این�کار�زمانی�که�
به�دنبال�ش��غلی�باش��ید،�یک�بازی�خسته�کننده�قائم�با�
شک�ایجاد�می�کند�عالوه�بر�جست�وجو�برای�مدیرانی�
ک��ه�از�دورکاری�اس��تقبال�می�کنن��د�و�تیم�های�داخلِی�

چنین�سازمانی.�
خطر�اینکه�ش��ما�را�مثال�بزنند!�ممکن�اس��ت� از�کارکن��ان�دور�کار�ش��رکتی�ک��ه�نقش�های�07
شغلی�متفاوتی�را�در�یک�دفتر�کاری�داشته�است،�این�
س��ؤال�پرس��یده�ش��ود�که�"خب!�ش��ما�ب��رای�اینکه�
دورکاری�کنی��د�چ��ه�ترفنده��ا�و�زرنگی�های��ی�ب��ه�
کاربردید؟�این�سؤال�باعث�می�شود�کارمندان�دور�کار�
در�یک�وضعیت�دش��وار�قرار�بگیرند.�یا�آن�ها�صادقانه�
ج��واب�می�دهن��د�)ترفند�را�ب��ه�دیگران�یاد�می�دهند(�و�
موجب�دورکاری�تعداد�بیش��تری�از�کارکنان�می�شوند�
اگرچه�ش��هرت�خودش��ان�آس��یب�ببیند�یا��اینکه�تمام�
مناف��ع�را�ب��رای�خودش��ان�می�خواهن��د�و�کمک��ی�

نمی�کنند.
تقاض��ای�کار�بیش�ازح��د.�کارکنان�دورکاری� ک��ه�با�همکاران�حضوری�)که�هرروز�مس��یر�08
زیادی�را�برای�رفت�وآمد�به�شرکت�طی�می�کنند(�کار�
می�کنند�ممکن�است�با�فشاری�برای�ارائه�نتیجه�فراتر�
از�انتظ��ارات�اعض��ای�تیم�حضوری�مواجه�ش��وند.�این�
ناش��ی�از�یک�فرهنگ�س��می�حسادت�است،�جایی�که�
کارمن��دان�جنجال��ی�چنین�اس��تدالل�می�کنند�که�اگر�
آن�ها�باید�سختی�های�رفت�وآمد�روزانه�را�تحمل�کنند�
کارکن��ان�دور�کار�ه��م�بای��د�کارهای�بیش��تری�انجام�
دهند�تا�ش��رایط�برای�همه�یکی�باش��د�و�دورکاران�کار�

آسانی�نداشته�باشند.�

 دورکاری، به ش���کل مغرضانه در جهت یک 
محدوده زمانی

برخ��ی�از�ش��رکت�ها�ب��ه�کارمندان�اج��ازه�دورکاری�
می�دهن��د�اما�"س��اعت�اصلی�تی��م" را�حفظ�می�کنند.�
برای�مثال�اس��تودیوی��InVisionاعضایی�دارد�که�در�
چندی��ن�کش��ور�و�ب��ا�مناط��ق�زمان��ی�مختل��ف�
پخش�ش��ده�اند،�ام��ا�هدف�آن�دس��تیابی�با�حداقل�"�4
�،InVisionس��اعت�همپوش��انی" با�ساعات�اصلی�تیم�
س��اعت��10صبح�تا��6عصر�ش��رقی�زمان�اس��تاندارد�
اس��ت.�ای��ن�روش�قص��د�دارد�کارمندان��ی�را�که�تقریبًا�
نزدیک�به��هم�هس��تند�یا�حداقل�دریک�منطقه�زمانی�
مجاور�می�باش��ند�جذب�کند،�حتی�اگر�در�یک�نیمکره�

متفاوت�قرار�داشته�باشند.�

تمامًا�دورکاری،�ناهمگام�در�مناطق�زمانی�مختلف
یک�ش��رکت�از�راه�دور�به�معنای�وجود�دفتری�اس��ت�
ک��ه�تیم�ه��ا�در�آن�کار�کنند.�در�ش��رکت�های�تمامًا�دور�
کار،�هی��چ��تالش��ی�ب��رای�تراز�ک��ردن�اعضای�تیم�به�
منطق��ه�زمان��ی�معین��ی�وجود�ندارد�و�البت��ه�تمایل�به�
ارتباطات�ناهم�زمان�مستندس��ازی�را�تقویت�می�کند،�
جلس��ات�مالق��ات�هم�زمان�را�به�عن��وان�پیش�فرض�
همکاری�تقلیل�می�دهد�و�انعطاف�پذیری�بیش��تری�را�
برای�هر�عضو�فراهم�می�کند�تا�س��اعات�کاری�را�که�
به�بهترین�وجه�متناس��ب�با�س��بک�زندگی�آن�ها�باشد،�
تعیی��ن�کنن��د.�به�عنوان�مث��ال��GitLabیک�ش��رکت�
�100درصد�دور�کار�اس��ت،�که�در�آن�هر�فرد�از�راه�دور�
کار�می�کن��د�و�دفات��ر�متعلق�به�ش��رکت�وجود�ندارد.�با�
حضور�اعضای�تیم�در�بیش�از��68کش��ور،�بس��یاری�از�
مناطق�زمانی�در�نظر�گرفته�ش��ده�اس��ت.�این�فراتر�از�
ام��کان�ایج��اد�ی��ک�کار�از�خانه�اس��ت.�ترتیبات�تمامًا�

دورکاری�از�هر�مکانی�امکان�پذیر�است.�

 تماماً دورکاری چه مواردی را دربر نمی گیرد
اصطالح��ات�"از�راه�دور" و��"توزیع�ش��ده" اغل��ب�
به�صورت�قابل�تعویض�اس��تفاده�می�ش��وند،�اما�کاماًل�
یکس��ان�نیس��تند.�"از�راه�دور" ترجیح�داده�می�شود�زیرا�
"توزیع�ش��ده" ب��ر�چندین�دفت��ر�داللت�می�کند.�"از�راه�
دور" مرسوم�ترین�اصطالح�برای�اشاره�به�نبود�فضای�
کاری�فیزیکی�و�امکان�انجام�کار�از�هرکجا�– از�خانه�
ب��ا�خانواده،�یک�کافی�ش��اپ،�مس��افرت�و�هرکجا�که�
راحت�تر�و�پربازده�تر�باش��د�– اس��ت.�تمامًا�دورکاری�به�
معنای�ایزوله�ش��دن�نیس��ت:�فن�آوری�ب��ه�همکاران�
کمک�می�کند�تا�از�طریق�پیام�متنی�یا�ویدئوکنفرانس�
زنده�ارتباط�برقرار�کنند.�در�س��طح�س��ازمانی،�"تمامًا�
دورکاری" به�معنای�برون�س��پاری�و�برون�کارِی�ساده�
نیس��ت�بلکه�یعنی�ما�می�توانیم�بهترین�اس��تعدادهای�
دنیا�را�اس��تخدام�کنیم.�همچنین�یک�الگوی�مدیریتی�
نیس��ت.�هنوز�هم�یک�س��ازمان�سلس��له�مراتبی�وجود�
دارد�اما�با�تمرکز�روی�خروجی�به�جای�ورودی.�درکل�
دورکاری�اساس��ًا�در�م��ورد�آزادی�و�انتخ��اب�ف��ردی�و�
ارزش�گ��ذاری�نتای��ج،�صرف�نظر�از�م��کان�انجام�کار�

است.�
��

 مبانی کار از راه دور
ش��رکت�های�س��نتی�و�مس��تقر�در�یک�مکان�معمواًل�
فرآیندها،�رفاقت�ها�و�فرهنگ�س��ازی�را�به�طور�واضح�
در�نظ��ر�می�گیرن��د.�در�ی��ک�محی��ط�دورکاری،�ای��ن�
صف��ات�بای��د�به�طور�عمدی�پرورش�داده�ش��وند; یک�
وظیف��ه�دش��وار�که�به�محض�آش��نایی�س��ازمان�ها�با�
دورکاری�و�ع��دم�اش��تباه�دورکاری�ب��ا�کار�حض��وری�

آسان�می�شود.�

 مبانی کار از راه دور
همه چیز را مستند کنید )بله، همه چیز(

در�شرکت�های�حضوری�افراد�می�توانند�برای�مالقات�
یکدیگر�به�منظور�س��ؤال�پرس��یدن�یا�گوش�دادن�به�
مکالم��ات�هم��کاران�ب��ه�میز�کار�ه��م�مراجعه�کنند.�
اگرچه�این�روش�ها�برای�دریافت�پاس��خ�س��ریع�قطعًا�
کارآمد�هستند�اما�می�توانند�ایجاد�حواس�پرتی�کرده�و�
نتیجتًا�بازده�ش��رکت�را�کاهش�دهند.�با�اتخاذ�رویکرد�
اول-ثب��ت�در�ی��ک�دفترچ��ه�یادداش��ت،�اعضای�تیم�
"منب��ع�واح��دی�از�حقایق" برای�پاس��خ�ها�دارند.�حتی�
اگ��ر�مستندس��ازی�کمی�بی��ش�از�زمان�الزم�هم�طول�
بکش��د،�مانع�از�پرس��یدِن�یک�س��ؤال�تکراری�توسط�
مردم�می�ش��ود.�دورکاری�همان�چیزی�اس��ت�که�به�
�GitLabتدوین�این�دفترچه�راهنما�از�طرف�ش��رکت�

منجر�شده�است.�
�مستندسازی اهداف شرکت

اه��داف�س��ه�ماهه�هر�بخش�و�تی��م�یا�"مقاصد�و�نتایج�
کلی��دی" )OKRs(��به�وض��وح�در�دفترچ��ه�ثب��ت�
مس��تندات�ما�برای�مش��اهده�در�سراس��ر�شرکت�آمده�
اس��ت.�ماهانه�این�اهداف�را�مجدداً�موردبررس��ی�قرار�
دهید�تا�بیش��ترین�ش��فافیت�ممکن�در�مورد�پیش��رفت�

هر�تیم�وجود�داشته�باشد.�
�ثبت شبانه روزی

ی��ک�رویک��رد�عمدی�برای�مستندس��ازی�به�اعضای�
جدیدی�که�به�تیم�اضافه�ش��ده�اند�هم�کمک�می�کند،�
زیرا�تمام�مواردی�که�نیاز�اس��ت�بدانند�در�یک�دفترچه�
وجود�دارد.�در���GitLabما�افرادی�را�برای��24س��اعته�
ب��رای�پش��تیبانی�و�کم��ک�به�اعضای�جدید�ش��رکت�
استخدام�کرده�ایم�و�خط�تلفن�پشتیبانی�هم�برای�این�

افراد�در�نظر�گرفته�شده�تا�سؤاالتشان�را�بپرسند.
�مستندسازی به جای جلسات شرکتی

ترجیح�مس��تندات�نوش��تاری�به�جلس��اتی�که�معمواًل�
ح��ول�آب�س��ردکن�های�ش��رکتی�برگزار�می�ش��ود،�
فراگیرتر�است.�اگرچه�تصمیم�گیری�هایی�از�این�قبیل�
)حول�آب�س��ردکن�در�ش��رکت�های�حضوری(�ممکن�
اس��ت�در�محل�کارهای�انجام�ش��ود،�معمواًل�همه�افراد�
الزم�در�این�دس��ت�جلس��ات�حضور�ندارند.�کسانی�که�
در�این��جلس��ات�حضور�نداش��ته�باشند�معمواًل�احساس�
می�کنن��د�جامانده�ان��د�ی��ا�کنار�گذاشته�ش��ده�اند�و�البته�
فرصت�ارزش��مندی�را�هم�برای�ش��نیدن�نقطه�نظرات�
متفاوِت�افراد�حاضر�در�جلس��ه�از�دس��ت�می�دهند.�این�
روش�کاری�متداول�تر�است.�با�مستندسازی�همه�چیز،�
هیچ�ک��س�احس��اس�جامان��دن�از�مکالم��ه�نمی�کند�و�

مجموعه�متنوعی�از�دیدگاه�ها�قابل�شنیدن�است.�
جلسات�سازمان�یافته�تری�داشته�باشید

"چگونه�جلس��ات�را�به�روش�درس��ت�برگزار�کنیم؟" 
س��ؤال�رایجی�برای�همه�شرکت�های�دورکاری�مانند�
�GitLabاس��ت.�حقیق��ت�این�اس��ت�ک��ه�اکثر�همان�
توصیه�های��ی�ک��ه�ب��رای�جلس��ات�حض��وری�اِعمال�
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می�ش��ود�ب��رای�ش��رکت�های�تمام��ًا�دور�کار�ه��م�با�
تفاوت�هایی�جزئی�صدق�می�کند.�

�جلسات را به صورت اختیاری برگزار کنید
�در�ی��ک�ش��رکت�جهانی�و�تمام��ًا�دورکاری،�فرضیات�
معموِل�دسترس��ی�پذیری�به�افراد�برخالف�هنجارهای�
رایج�اس��ت.�هماهنگ�س��ازی�در�بس��یاری�از�مناطق�
زمان��ی�می�توان��د�جلس��ات�هم�زم��ان�را�غیرعمل��ی�و�
ناکارآم��د�جل��وه�ده��د.�هرکس��ی�ک��ه�در�یک�محیط�
شرکتی�کارکرده�باشد�این�جمله�کنایه�آمیز�را�که�"من�
یک�جلس��ه�دیگر�را�که�باید�به�ش��کل�ایمیل�می�بود،�
پش��ت�س��ر�گذاش��تم." دیده�است.�جلس��ات�را�به�طور�
پیش�فرض�رزرو�نکنید.�س��عی�کنید�جلس��ات�اختیاری�
باش��د.�س��عی�کنید�تمام�جلس��ات�را�ثبت�و�ضبط�کنید.�
به�وی��ژه�هنگامی�که�ام��کان�ارتباط�زنده�با�افراد�اصلی�
وج��ود�نداش��ته�باش��د.�این�کار�به�اعض��ای�تیم�اجازه�
می�ده��د�ت��ا�آنچ��ه�را�اتفاق�افتاده�بیابند�و�مفادی�را�هم�
به�یادداش��ت�هایی�که�در�طول�جلس��ه�برداشته�ش��ده�

بیفزایند.�

�دستور جلسه داشته باشید
غالبًا�از�ما�س��ؤال�می�ش��ود�که�"چطور�زمانی�که�کنار�
هم�نیستیم�می�توان�نکات�را�روی�وایت�برد�نوشت؟" 

این�جایی�است�که�رویکرد�ما�با�بسیاری�از
ش��رکت�های�حض��وری�تف��اوت�چش��مگیری�دارد،�و�

راهی�است�که�ما�را�کارآمدتر�می�سازد.�در��GitLabما�
برای�همکاری�از��Google�Docsاستفاده�می�کنیم�و�
مطمئ��ن�می�ش��ویم�که�هر�جلس��ه�دس��تور�کار�برای�
مس��تند�کردن�بحث�ها،�تصمیم�گیری�ها�و�اقدامات�را�
داش��ته�باش��د.�همه�افراد�حاضر�در�جلس��ه�می�توانند�
هم�زمان�یادداش��ت�هم�اضافه�کنند�و�ما�گاهی�اوقات�
حت��ی�جم��الت�یکدیگر�را�هم�تمام�می�کنیم.�با�طوفان�
فک��ری�)ب��ارش�فک��ری(�در�متن�– به�جای�ترس��یم�و�
طراح��ی�– م��ا�مجب��ور�می�ش��ویم�که�پیش��نهاد�ها�و�
ایده�ه��ای�خ��ود�را�به�وض��وح�بی��ان�کنی��م�ت��ا�برای�
تفس��یرهای�فضای�کمتری�باقی�بماند.�ممکن�اس��ت�
یک�تصویر�هزار�کلمه�ارزش�داشته�باشد،�اما�به��همان�
ان��دازه�ه��م�ب��ا�نگاه�افراد،�تفس��یرها�و�برداش��ت�های�
متفاوت��ی�از�آن�می�ش��ود.�ب��ا��Google�Docsم��ا�از�
دندانه�ها�برای�عمق�بیش��تر�در�یک�موضوع�اس��تفاده�
می�کنی��م.�ای��ن�روش�زمینه�را�برای�نظرات�و�بحث�ها�
حف��ظ�می�کند�حتی�اگر�ش��خصی�برای�مکالمه�اصلی�

حضور�نداشته�باشد.�

 مبانی دورکاری
ارزش ها را با انتظارات تراز کنید

ارزش�ه��ا�اقدام��ات�را�هدایت�می�کنند.�اگر�ارزش�های�
شما�درجهت�تقویت�هنجارهای�متعارف�کار�حضوری�

)�مانن��د�گ��ردآوری�اجماع�یا�جلس��ات�مکرر�با�تیم�های�
حضوری(�ساخته�شده�است،�آن�ها�را�مجدداً�بازنویسی�
کنی��د.�اگ��ر�ارزش�ه��ا�با�مبان��ی�دورکاری�س��ازگار�و�
متناس��ب�نباشند،�ناامیدکننده�و�گیج�کننده�خواهد�بود.�
ارزش�ها�می�توانند�انتظارات�مناس��بی�را�تعیین�کنند�و�
جهت�مش��خصی�را�برای�پیش��روی�ش��رکت�فراهم�
آورن��د.�در��GitLabم��ا�اثبات�می�کنیم�که�تیم�های�دور�
کار�می�توانند�به�همان�اندازه�تیم�های�سنتی،�البته�اگر�
کارآمدتر�نباش��ند�کارایی�داش��ته�باش��ند�و�به�این�دلیل�
اس��ت�که�ما�ارزش�هایمان�را�با�انتظارات�در�هر�گام�از�
مس��یر�همسان�س��ازی�)تراز(�کرده�ایم.�ما�از�اینکه�شما�
ارزش�های��GitLabرا�مطالعه�کنید�استقبال�می�کنیم�
تا�اطالعات�بیش��تری�در�مورد�چگونگی�مشارکت�این�
مجموعه�در�یک�محیط�تمامًا�دور�کار�کسب�کنید.�

 نکات کلیدی
1-�همه�چیز�را�مس��تند�کنید�و�رویکرد�اول�– دفترچه�

یادداشت�را�برای�ارتباطات�شرکت�بکار�گیرید.�
2-�جلسات�را�اختیاری�کنید،�الزم�است�که�هر�جلسه�
برنامه�داش��ته�باش��د،�نکات�مهم�را�یادداش��ت�کنید�و�
دس��تور�جلس��ه�داش��ته�باشید�و�جلس��ات�را�برای�افراد�

غایب�ضبط�کنید.
3-��ارزش�های�شرکت�را�برای�حمایت�از�یک�محیط�

کار�از�راه�دور�ساخت�یافته�کنید.
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بایدها
�تعامالت�اجتماعی�را�تشویق�کنید

�همه�چیز�را�مستند�کنید
�در�صورت�لزوم�جلساتی�داشته�باشید

نبایدها
�محدود�کردن�تعامالت�مرتبط�با�مباحث�کاری
�تکیه�بر�انتقال�و�تبادل�اطالعات�به�شیوه�1:1

�اجباری�کردن�انجام�جلسات

 انجام دوره گذار
واقعیت�این�است�که�در�حال�حاضر�تقریبًا�هر�شرکتی�
ی��ک�ش��رکت�کار�از�راه�دور�اس��ت.�اگ��ر�بی��ش�از�یک�
دفتردارید�شرکت�را�در�بیش�از�یک�طبقه�از�ساختمان�
دای��ر�کنی��د�یا�هنگام�مس��افرت�هم�کار�را�هدایت�کنید�
چراکه�شما�یک�شرکت�کار�از�راه�دور�هستید.�بر�تمام�
تیم�ها�واجب�است�که�تمرین�های�اول�– دورکاری�را�
برای�انجام�کارها�اتخاذ�کنند�حتی�اگر�بعضی�از�کارها�
در�یک�فضای�فیزیکی�مش��ترک�اتفاق�بیفتند.�ایجاد�
یک�فضای�کاری�ارگونومیک�برای�شرکت�درحالی�که�
اف��راد�زی��ادی�بای��د�به�ش��کل�طوالنی�م��دت�از�دفتر�
کارخانگی�کار�کنند،�ممکن�است�برای�کسانی�که�دور�

کار�هستند�ذهنیت�و�آمادگی�مناسبی�به�وجود�نیاورد.�
س��ازمان�ها�نبای��د�انتظار�داش��ته�باش��ند�ک��ه�اعضای�
تیم�ه��ای�دورکاری�متخصصان�طراحی�فضای�اداری�
هم�باشند.�ممکن�است�نمایی�که�برای�یک�فرد�عالی�

به�نظر�می�آید�به�سلیقه�شخص�دیگر��بد�باشد.�
ه��دف�از�طراح��ی�ارگونومی��ک�اداری�این�اس��ت�که�
فض��ای�کاری�خ��ود�را�طوری�طراحی�کنید�که�بتوانید�
ی��ک�محی��ط�کار�راح��ت�ب��رای�حداکثر�به��ره�وری�و�
کارای��ی�داش��ته�باش��ید.�در�ادام��ه�نکات��ی�از�کلینیک�
�Mayoدر�م��ورد�نح��وه�چیدم��ان�فضای�کاری�ش��ما�

آمده�است.

صندلی صندل��ی�ای�انتخ��اب�کنید�ک��ه�منحنی�های�01
ستون�فقرات�شما�را�بپوشاند.�ارتفاع�صندلی�را�طوری�
تنظیم�کنید�تا�کف�پای�ش��ما�به�آس��انی�و�به�ش��کل�
صاف�روی�زمین�قرار�گیرد�و�ران�های�ش��ما�به�ش��کل�

موازی�نسبت�به�کف�قرار�داشته�باشند.�
دس��ته�صندل��ی�را�هم�ط��وری�تنظیم�کنید�تا�بازوهای�
ش��ما�به�آرامی�برای�اس��تراحت�روی�آن�ها�قرار�گیرند�
درحالی�که�ش��انه�ها�هم�حالتی�ریلکس�ش��ده�داش��ته�

باشند.�

میزکار زی��ر�می��ز�را�حتم��ًا�برای�اس��تراحت�زانوها�و�02
ران�ه��ا�و�پاهایت��ان�خال��ی�از�لوازم�کنید.�اگر�ارتفاع�میز�
خیل��ی�کم�اس��ت،�زی��ر�پایه�های�میز�تخته�یا�وس��ایل�
دیگ��ر�ق��رار�دهی��د�تا�باالتر�بیاید�و�اگ��ر�ارتفاع�میز�زیاد�
اس��ت�ارتف��اع�صندل��ی�را�نیز�باالتر�ببری��د.�از�زیر�پایی�
برای�استراحت�پاهایتان�استفاده�کنید.�اگر�میزشما�لبه�
س��خت�دارد�روی�لبه�یک�پد�قرار�دهید�یا�از�یک�زیر�
مچ��ی�اس��تفاده�کنی��د.�زی��ر�میز�هیچ�وس��یله�ای�قرار�

ندهید.�

زیرپایی اگ��ر�صندل��ی�ش��ما�خیل��ی�بلن��د�اس��ت�که�03
نمی�توانی��د�پاه��ای�خ��ود�را�روی�زمین�ق��رار�دهید�و�
صاف�کنید�یا�ارتفاع�میز�ش��ما�به�قدری�زیاد�اس��ت�که�
الزم�اس��ت�ارتف��اع�صندل��ی�را�زیاد�کنی��د،�از�یک�زیر�
پای��ی�اس��تفاده�کنید.�اگر�زی��ر�پایی�ندارید�در�عوض�از�

چند�کتاب�یا�یک�عسلی�استفاده�کنید.

صفحه کلید و موس موس�خود�را�در�دس��ترس�و�درهمان�س��طح�04
صفحه�کلی��د�ق��رار�دهید.�مچ�دس��تان�خ��ود�را�صاف�و�
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بازوها�را�نزدیک�دس��تان�نگه�دارید.�بدن�و�دس��ت�ها�را�
کمی�پایین�تر�از�سطح�آرنج�های�خود�قرار�دهید.�برای�
کاه��ش�اس��تفاده�از�م��وس�از�میانبرهای�صفحه�کلید�
اس��تفاده�کنید.�حساس��یت�پذیری�موس�را�تنظیم�کنید�

تا�با�میزان�کمی�از�لمس�کار�کند.�

مانیتور مانیتور�را�مستقیمًا�روبروی�خود�قرار�دهید�به�05
فاصل��ه�ی��ک�طول�بازو�دورتر.�ب��االی�صفحه�مانیتور�
باید�دقیقًا�هم�س��طح�چش��مان�یا�کمی�پایین�تر�از�آن�
باش��د.�مانیت��ور�بای��د�مس��تقیمًا�پش��ت�کیبورد�ش��ما�
قرارگرفته�باش��د.�اگر�از�عینک�آس��تیگمات�اس��تفاده�
می�کنی��د�ب��رای�دید�بهتر�مانیتور�را��1یا��2اینچ�پایین�تر�
بیاورید.�مانیتور�را�طوری�قرار�دهید�که�رخش��ان�ترین�

منبع�نور�اتاق�در�کنارش�باشد.

تلفن اگ��ر�مرتبًا�ب��ا�تلفن�صحبت�می�کنید�و�به�طور�06
هم�زمان�تایپ�هم�می�کنید�یا�می�نویسید،�تلفن�خود�را�
روی�بلندگو�قرار�دهید�یا�از�هدس��ت�اس��تفاده�کنید�نه�
اینک��ه�بخواهی��د�م��دام�تلفن�را�بین�س��ر�و�گردن�خود�

جابجا�کنید.�

 یک ذهنیت س���لف – س���رویس و خودآموزی 
ایجاد کنید

شرکت�های�تماماً�دور�کار�از�طریق�مستندسازی�شکوفا�
می�شوند.�بدیهی�است،�این�موضوع�نیاز�دارد�تا�هریک�از�
اعضای�تیم�به��یک�اندازه�در�مستندس��ازی�مداوم،�ایجاد�
چرخ��ه�ای�مطمئن�از�خود�– جس��ت�وجو�ک��ردن�موارد،�
س��لف�– س��رویس�بودن�و�خودآموز�بودن�سرمایه�گذاری�
کنند.�مدیران�باید�به�طور�مداوم�این�انتظار�را�تقویت�کنند.�

 فرض کنید سؤال شما قبالً پاسخ داده شده 
است

این�همان�چیزی�نیس��ت�که�ش��ما�می�دانید،�بلکه�این�
اس��ت�که�بدانید�در�کجا�جس��ت�وجو�کنید.�این�امر�در�
م��ورد��GitLabو�س��ازمان�های�دیگ��ر�که�فرآیندهای�
مستندس��ازی�را�عمداً�و�برای�پیشبرد�اهدافشان�انجام�
می�دهن��د،�ص��ادق�اس��ت�و�کاماًل�برخالف�س��اخت�
محیط�ه��ای�کاری�معمولی�اس��ت.�ضروری�اس��ت�تا�
اعضای�جدید�تیم،�با�این�فرض�که�سؤاالتش��ان�قباًل�
پاسخ�داده�ش��ده�عمل�کنند.�این�یک�تغییر�روند�عمیق�
است�که�ممکن�است�ایجاد�احساس�غیرطبیعی�بودن�
و�ناکارآم��دی�کن��د.�برای�اعضای�تی��م�این�امر�نیاز�به�
آموزش�مجدد�دارد.�مدیران�باید�به�اعضای�تیم�کمک�
کنند�تا�دربرابر�سؤال�پرسیدن�از�بقیه�اعضاء،�به�محض�
اینکه�س��ؤالی�به�ذهنش��ان�می�رسد،�مقاومت�کنند.�در�
ع��وض�اعض��ای�تیم�باید�این�تالش�را�برای�جس��تجو�

هدایت�کنند.�

 مستندسازی را بر عهده همه قرار دهید
واکن��ش�ایدئ��ال�برای�یادگیری�یک�پاس��خ،�مس��تند�
کردن�پاس��خ�گفته�ش��ده�به�عنوان�یک�اقدام�روبه�جلو�
اس��ت،�به�گونه�ای�که�هر�نیروی�اس��تخدامی�جدیدی�
ک��ه�پ��س�ازآن�ب��ه�کار�گرفته�ش��ود،�ق��ادر�خواهد�بود�
س��ریع�تر�این�اطالعات�را�پیدا�کند.�به�عالوه�بار�توس��عه�
و�ایج��اد�مج��دد�این�پاس��خ�)�از�ابت��دا(�را�از�روی�دوش�
ش��رکت�برم��ی�دارد.�این�ذهنیت�ش��امل�بس��یاری�از�

ارزش�های�فرعی�هم�می�شود.�
1-�موارد�را�بنویسید

2-�به�زمان�دیگران�احترام�بگذارید
3-�مسئولیت�پذیری�در�برابر�سخت�گیری

4-��با�حداقل�تغییر�مناسب،�سریع�حرکت�کنید
5-�بلندپرواز�باشید

6-�مالکیت
7-�احساس�فوریت�و�ضرورت
8-�تعصب�برای�عمل�)اقدام(

برای�بس��یاری�از�ش��رکت�ها،�سرعت�شگرف�تجارت�
باع��ث�توجی��ه�اش��تباه�در�دور�زدن�و�نادی��ده�گرفت��ن�
مستندس��ازی�می�ش��ود.�وقتی�این�اتفاق�بیفتد،�تنها�راه�
یادگیری�مداوم�این�است�که�مرتبًا�از�شخص�دیگری�
س��ؤال�کنی��د.�به�تناس��ب،�این�یک�فرآین��د�فوق�العاده�
فرس��ودگی،� ب��ه� منج��ر� ک��ه� اس��ت� بی�فای��ده�
دس��تورالعمل�های�بی�مص��رف�و�ش��کاف�های�عظیم�
اطالعات��ی�در�چرخ��ه�ورود�و�خ��روج�اعض��ای�تی��م�
می�ش��ود.�اکثر�کارمندان�مجاز�نیس��تند�کل�فرهنگ�
ش��رکت�را�به�س��متی�متمایل�به�مستندس��ازی�سوق�
دهن��د.�ب��ه�همی��ن�عل��ت�هر�کارمن��د�باید�ش��خصًا�
مهارت�های�الزم�را�برای�چگونگی�و�زمان�پرسیدن�از�
دیگ��ر�هم��کاران�ایجاد�کند�تا�اطالعات�حیاتی�را�برای�
رس��یدن�به�هدفش�اس��تخراج�کند.�کارمندان�می�دانند�
که�این�رویکردی�غیر�بهینه�اس��ت،�اما�ممکن�اس��ت�
احس��اس�کنن��د�که�هی��چ�جایگزین�مناس��بی�ندارند.�
هنگامی�ک��ه�ب��ه�ش��ما�یک�کتابچه�راهنم��ا�که�به�طور�
مرتب��به�روز�می�شود�و�قابل�اعتماد�عمل�می�کند،�داده�
نمی�ش��ود�احساس�عجیبی�است�که�ابتدا�در�مستندات�

به�دنبال�پاسخ�باشید.�
اف��راد�تمای��ل�دارن��د�به�دیگر�انس��ان�ها�اعتماد�کنند�تا�
کلمات�نوشته�ش��ده�در�یک��Repositoryآنالین،�به�
همی��ن�دلیل�انس��انی�س��ازی�ی��ک�کت��اب�راهنما�با�
توانمندس��ازی�همه�اعضای�ش��رکت�برای�همکاری�و�

کمک�به�آن�بسیار�حیاتی�است.

 مدیریت یک تیِم دور کار
"زمان��ی�ک��ه�هم��ه�دور�کار�هس��تند،�چگونه�مدیریت�
می�کنید؟" یک�سؤال�متداول�برای�همه�افرادی�است�
که�در�یک�ش��رکت�تمامًا�دور�کار�رهبری�یا�مدیریت�
می�کنن��د.�در�حقیقت�مدیریت�یک�ش��رکت�تمامًا�دور�
کار�ش��بیه�مدیری��ت�ه��ر�ش��رکت�دیگ��ری�اس��ت.�

اعتماد�به�نف��س،�ارتباط��ات�و�پش��تیبانی�گس��ترده�
شرکت�ها�از�اهداف�مشترک،�همه�و�همه�در�جلوگیری�
از�اخت��الل�عملک��رد�اس��ت.�دورکاری�ش��ما�را�مجبور�
�می�کن��د�کارهای��ی�را�ک��ه�بای��د�زودتر�و�بهت��ر�انجام�

دهید.�
این�کار�به�اجبار�نظم�ایجاد�می�کند�و�به�تناس��ب�منجر�
به�تقویت�فرهنگ�و�کارایی،��به�ویژه�در�حوزه�هایی�که�
به�آس��انی�در�شرکت�هایی�کوچک�که�با�چندین�بخش�
مختلف�در�یک�مکان�محصورش��ده�اند،�می�شود.�مهم�
اس��ت�که�فرض�نکنیم�اعضای�تیم�تمرین�های�خوب�
دورکاری�را��درک�می�کنن��د.�از�مدی��ران�انتظار�می�رود�
که�گزارش�های�خود�را�به�منظور�اس��تفاده�از�ارتباطات�
ناهم�زم��ان،�اول�– کت��اب�راهنما،�طراحی�یک�فضای�
کاری�بهین��ه�و�درک�اهمی��ت�خودآموزی�و�س��لف�– 

سرویس�بودن�هدایت�و�رهبری�کنند.�
رهبران�باید�اطمینان�حاصل�کنند�که�اس��تخدام�های�
دور�کار�جدید�راهنمای�ش��روع�را�می�خوانند�و�خود�را�
برای�پاس��خگویی�به�س��ؤاالت�در�طول�مسیر�کاری�با�

شرکت،�در�دسترس�قرار�می�دهند.�

نکاتی برای استخدام اعضای جدید تیم
�در�همه�ارتباطات�با�نامزدهای�کاری،�صریح� و�ش��فاف�باش��ید.�مصاحبه�ه��ای�مج��ازی�01
می�تواند�برای�هردو�طرف�دش��وار�باش��د،�بنابراین�در�
ابت��دای�فرآین��د�ب��رای�خ��ود�و�آن�نام��زد�اس��تخدام،�
انتظاراتی�تعیین�کنید.�پرسیدن�سؤال�را�تشویق�کنید،�
در�صورت�لزوم�درخواس��ت�شفاف�سازی�داشته�باشید�
و�در�هر�تعاملی�که�در�طول�مسیر�کاری�پیش�می�آید،�

کمک�کننده�و�پاسخگو�باشید.�
ب��ه�دنبال�نامزدهایی�باش��ید�که�باارزش�های� ش��رکت�مطابق��ت�نزدیکی�داش��ته�باش��ند.�02
درحالی�که�از�راه�دور�کار�می�کنید،�مهم�است�که�برای�
حفظ�ذهنیت�تیم�به�ارزش�های�ش��رکت�پایبند�باش��ید�
– که�این�امر�به�تش��خیص�و�تعیین�نامزدهایی�برای�

آن�ارزش�ها�نیز�کمک�می�کند.�
به�دنبال�خصوصیاتی�باش��ید�که�از�ش��ما�یک� کارمند�دور�کار�نیرومند�و�قوی�می�سازد.�این�03
خصوصیات�عبارت�اند�از:�به�موقع�بودن�و�وقت�شناسی،�
قابل�اعتماد�بودن،�احترام،�همکاری،�پشتکار،�همدلی،�

مهربانی�و�جاه�طلبی.
از�تماس�ه��ای�ویدئوی��ی�ب��رای�مصاحب��ه�و� ارتب��اط�ب��ا�نامزدهای�کاری�اس��تفاده�کنید.�04
موان��ع�برقراری�ارتب��اط�از�طریق�ویدئو�کنفرانس�را�از�
می��ان�برداری��د.�پی��ش�از�برق��راری�تم��اس�ویدوئی�
کاندیداه��ا�را�مطل��ع�س��ازید�تا�فرصت�آماده�س��ازی�و�
اطمین��ان�از�ی��ک�ارتب��اط�اینترنت��ی�پایدار�را�داش��ته�

باشند.�
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ســـری مطالـــب آموزش جـــاوا 8 – 
بخش پنجم: متدهای پیش فرض

LongToDoubleFunction نمایش�دهنده�تابعی�است�که�آرگومانی�با�29
مق��داری�از�ن��وع���longمی�پذی��رد�و�نتیج��ه�ای�با�

مقدار��doubleبرمی�گرداند.�

LongToIntFucntion تابع��ی�را�نش��ان�می�دهد�ک��ه�آرگومانی�با�30
مق��دار��longمی�پذی��رد�و�نتیج��ه�ای�از�ن��وع�عدد�

برمی�گرداند.�

LongUnaryOperator� عملیات��ی�را�روی�تنه��ا�ی��ک�عملون��د�با�31
مق��دار��longنش��ان�می�دهد�که�نتیج��ه�ای�از�نوع�

�longتولید�می�کند.�

>ObjDoubleConsumer>T عملیاتی�را�نش��ان�می�دهد�که�مقداری�از�32
نوع��objectو�آرگومانی�از�نوع��doubleمی�پذیرد�

و�نتیجه�ای�برنمی�گرداند.�

>ObjIntConsumer>T� عملیاتی�را�نش��ان�می�دهد�که�مقداری�از�33
ن��وع��objectو�آرگومان��ی�از�ن��وع��intمی�پذی��رد�و�

نتیجه�ای�برنمی�گرداند.�

>ObjLongConsumer>T� عملیاتی�را�نش��ان�می�دهد�که�مقداری�از�34
ن��وع��objectو�آرگومان��ی�از�نوع��longمی�پذیرد�و�

نتیجه�ای�برنمی�گرداند.
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>Predicate>T� نشان�دهنده�یک��predicate)تابعی�با�مقدار�35
بولی(�از�یک�آرگومان�است.�

>Supplier>T� 36�supplierنش��ان�دهنده�نتیج��ه�ای�از�ن��وع�
است.�

>ToDoubleBiFunction>T.U� تابع��ی�را�نش��ان�می�ده��د�ک��ه�دو�آرگومان�37
می�پذیرد�و�نتیجه�ای�از�نوع��doubleبرمی�گرداند.�

>ToDoubleFunction>T� نش��ان�دهنده�تابعی�است�که�نتیجه�ای�از�نوع�38
�doubleبرمی�گرداند.

>ToIntBiFunction>T.U� تابع��ی�را�نش��ان��می�ده��د�ک��ه�دو�آرگومان�39 
می�پذیرد�و�مقداری�از�نوع��intتولید�می�کند.�

>ToIntFunction>T 40�intتابعی�را�نشان��می�دهد�که�مقداری�از�نوع�
برمی�گرداند.�

>ToLongBiFunction>T.U تابع��ی�را�نش��ان�می�ده��د�ک��ه�دو�آرگومان�41
می�پذیرد�و�مقداری�از�نوع��longبرمی�گرداند.�

>ToLongFunction>T نش��ان�دهنده�تابعی�اس��ت�که�مقداری�از�نوع�42
�longبرمی�گرداند.

>UnaryOperator>T� عملیاتی�را�روی�یک�عملوند�نش��ان�می�دهد�43
که�مقداری�هم�نوع�با�همان�عملوند�برمی�گرداند.�

مثال�رابط�های�تابعی
اینترفی��س�Predicate>T< یک�رابط�تابعی�اس��ت�
که�یک�متد�test)Object(�برای�بازگرداندن�مقداری�
از�ن��وع�بول��ی�دارد.�ای��ن�اینترفیس�نش��ان�می�دهد�که�
�objectبرای�تش��خیص��trueیا��falseبودن�تس��ت�
ش��ده�اس��ت.��برنامه�جاوایی�را�که�در�زیر�آمده�اس��ت�با�
ویرایش��گری�ب��ه�انتخاب�خودت��ان�ایجاد�کنید�و�مثال�

می�توانید�از�مسیر�زیر�استفاده�کنید:
C:/> JAVA.

Java8Tester.java

import java.util.Arrays;

import java.util.List;

import java.util.function.Predicate;

public class Java8Tester {

   public static void main(String args[]) {

      List<Integer> list = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9);

      // Predicate<Integer> predicate = n -> true

������nبه�عن��وان�پارامت��ر�ب��رای�مت��د���testاینترفی��س�
�Predicateپاس�داده�می�شود������//

������متد���testبدون�توجه�به�مقداری�که��nدارد�همیشه�
�trueبرمی�گرداند.�//���

System.out.println("Print all numbers:");

nرا�به�عنوان�پارامتر�پاس�می�دهد��//������
      eval(list, n->true);

// Predicate<Integer> predicate1 = n -> n%2 

== 0

�������nبه�عن��وان�پارامت��ر�ب��رای�مت��د���testاینترفی��س�
�Predicateپاس�داده�می�شود//

�testبر��2صفر�شود�متد��nاگر�نتیجه�باقیمانده�تقسیم��
true،�برمی�گرداند//�

System.out.println("Print even numbers:");

eval(list, n-> n%2 == 0 );

  // Predicate<Integer> predicate2 = n -> n > 3

���������nبه�عن��وان�پارامت��ر�ب��رای�مت��د���testاینترفی��س�
�Predicateپاس�داده�می�شود//�

متد����testاگر���nبزرگتر�از��3باشد���trueبازمی�گرداند//
System.out.println("Print numbers greater 

than 3:");

eval(list, n-> n > 3 );

}

public static void eval(List<Integer> list, 

Predicate<Integer> predicate) {

for(Integer n: list) {

if(predicate.test(n)) {

System.out.println(n + " ");

}

}

}

}

در�اینج��ا�م��ا�اینترفیس��Predicateرا�پاس�می�دهیم،�
ک��ه�ی��ک�ورودی�گرفت��ه�و�مق��داری�از�ن��وع�بولی��ن�
برمی�گرداند.�نتیجه�را�تایید�کنید.�کالس�را�با�استفاده�

از�کامپایلر��javacمانند�زیر�کامپایل�کنید.
C:\JAVA>javac Java8Tester.java

حاال��Java8Testerرا�مانند�زیر�اجرا�کنید:
C:\JAVA>java�Java8Tester

باید�خروجی�زیر�را�تولید�کند:
چاپ�همه�اعداد:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

چاپ اعداد زوج:
2

4

6

8

چاپ اعداد بزرگتر از 3:
4

5

6

7

8

9
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�Streamی��ک�الی��ه�انتزاعی�جدید�اس��ت�که�در�جاوا��8
معرفی�ش��ده�اس��ت.�با�اس��تفاده�از��Streamمی�توانید�
داده�ه��ا�را�به�ص��ورت�اعالنی�ش��بیه�ب��ه�پرس�وجوهای�
�SQLپ��ردازش�کنی��د.�ب��رای�مثال�جمل��ه��SQLزیر�را�

درنظر�بگیرید:

SELECT max(salary), employee_id, 

employee_name FROM Employee

عب��ارت��SQLف��وق،�به�طور�خ��ودکار�حداکثر�جزییات�
مرب��وط�ب��ه�حقوق�کارمندان�را�برمی�گرداند،�بدون�اینکه�
هیچ��محاس��به�ای�در�سمت�توس��عه�دهنده�انجام�دهد.�با�
اس��تفاده�از�مجموع��ه�ای�فریمورک�ه��ا�در�ج��اوا،�ی��ک�
توس��عه�دهنده�مجبور�اس��ت�از�حلقه�ها�اس��تفاده�کند�و�
چک�های�مکرر�انجام�دهد.�نگرانی�دیگر�کارایی�اس��ت.�
ازآنج��ا�ک��ه�پردازنده�ه��ای�چندهس��ته�ای�به�راحت��ی�
دردس��ترس�هستند،�یک�توسعه�دهنده�جاوا�مجبور�است�
پردازش�کد�موازی�بنویس��د�که�بس��یار�مس��تعد�داشتِن�

خطاست.�
ب��رای�برط��رف�کردن�چنی��ن�مواردی،�ج��اوا��8مفهوم�
�Streamرا�معرف��ی�ک��رد�ک��ه�به�توس��عه�دهنده�امکان�

می�ده��د�داده�ه��ا�را�به�صورت�اعالن��ی�پردازش�کند�و�از�
معماری�چندهس��ته�ای�اس��تفاده�کند�بدون�اینکه�نیاز�به�

نوشتن�کد�خاصی�برای�آن�باشد.�

�Stream چیست؟
�Streamی��ک�توال��ی�از�اش��یاء�از�یک�منبع�را�
نش��ان�می�ده��د�ک��ه�از�مجم��وع�عملیات�ها�پش��تیبانی�
�Streamمی�کند.�در�زیر�مشخصات�و�ویژگی�های�یک�

بیان�شده�است:�
�توال��ی�عناص��ر:�یک��Streamمجموعه�ای�از�عناصر�
از�نوع��ی��را�به�ص��ورت�س��ریالی�بی��ان�می�کن��د.�ی��ک�
�Streamبناب��ر�تقاض��ا�عناص��ر�را�می�گیرد�و�محاس��به�

می�کند.��Streamهرگز�عناصر�را�ذخیره�نمی�کند.�
��I�/�Oمجموعه�ه��ا�،�آرایه�ها�یا�منابع��Stream�:منب��ع�

را�به�عنوان�منبع�ورودی�می�گیرد.�
�عملیاته��ای�مجم��وع�:��Streamاز�عملیات�ه��ای�
�filter،�map،�limit،�reduce،�find،مجم��وع�مانن��د�

�matchو�غیره�پشتیبانی�می�کند.�
�خط�لوله�س��ازی�:��بیش��تر�عملیات��Streamخودش�
�Streamبرمی�گردان��د�ت��ا�نتای��ج�آن�ه��ا�را�بش��ود�خط�

لوله�س��ازی�ک��رد.�ای��ن�عملیات�ها�به�ن��ام�عملیات�های�
میان��ی�نامیده�می�ش��وند�و�وظیفه�آنه��ا�گرفتن�ورودی،�
پ��ردازش�آن�و�برگردان��دِن�خروجی�به���Targetاس��ت.�
متد�collect)(�یک�عملیات�پایانه��اس��ت�که�معموال�در�
انته��ای�عملیات�خط�لوله�س��ازی�وج��ود�دارد�تا�انتهای�

�Streamرا�مشخص�کند.�
�Streamعملیات�ه��ای��: �تکراره��ای�خ��ودکار�
تکرارهای�داخلی�)داخل�کالس(�را�بیش�از�عناصر�منبع�
اع��الم�ش��ده�انجام�می�دهند،�برخ��الف�مجموعه�ها�که�

الزم�است�تکرارها�اعالنی�صریح�داشته�باشند.�

تولید Stream ها
ب��ا�ج��اوا�8،�اینترفیس��Collectionدو�متد�دارد�

که�تولید�یک��Streamمی�کند.�
1.�متد�Stream)(:�یک��Streamس��ریالی�را�با�در�نظر�

گرفتن��Collectionبه�عنوان�منبع�برمی�گرداند.
2.�متد�parallelStream)(:�یک��Streamموازی�را�با�
منب��ع� به�عن��وان� �Collection گرفت��ن� درنظ��ر�

بازمی�گرداند.�
مثال:

ســـری مطالـــب آموزش جـــاوا 8 – 
Streams :بخش ششم
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List<String> strings = Arrays.asList("abc", "", 

"bc", "efg", "abcd","", "jkl");

List<String> filtered = strings.stream().

filter(string -> !string.isEmpty()).

collect(Collectors.toList());

forEach
�Streamی��ک�مت��د��forEachجدی��د�برای�
تکرار�روی�هر�عنصر���Streamفراهم�کرده�اس��ت.�تکه�
ک��د�زی��ر�نحوه�چاپ�تصادفی��10عنصر�را�با�اس��تفاده�از�

حلقه�تکرار��forEachنشان�می�دهد.�
Random random = new Random();

random.ints(). l imit(10).forEach(System.

out::println);

map
مت��د��mapبرای�نگاش��ت�ه��ر�عنصر�به�نتیجه�
متناظرش�اس��تفاده�می�ش��ود.�تکه�کد�زیر�با�اس��تفاده�از�

متد��mapمربع�واحدی�از�اعداد�چاپ�می�کند.�
List<Integer> numbers = Arrays.asList(3, 2, 2, 3, 

7, 3, 5);

//get list of unique squares

List<Integer> squaresList = numbers.stream().

map( i -> i*i).distinct().collect(Collectors.

toList());

Filter
مت��د���filterبرای�ازبین�بردن�عناصر�براس��اس�
یک�معیار��اس��تفاده�می�ش��ود.�تکه�کد�زیر�با�اس��تفاده�از�

متد��filterتعدادی�رشته��خالی�چاپ�می�کند.�
List<String>strings = Arrays.asList("abc", "", 

"bc", "efg", "abcd","", "jkl");

//get count of empty string

int count = strings.stream().filter(string -> 

string.isEmpty()).count();

limit
�Streamب��رای�کاه��ش�ان��دازه��limitاز�مت��د�
اس��تفاده�می�ش��ود.�تک��ه�ک��د�زیر�نحوه�چ��اپ��10عدد�

تصادفی�را�با�استفاده�از�متد��limitنمایش�می�دهد.�

Random random = new Random();

random.ints().limit(10).forEach(System.

out::println);

sorted
�Streamب��رای�مرتب�س��ازی���sortedمت��د�
م��ورد�اس��تفاده�قرار�می�گی��رد.�تکه�کد�زیر�نحوه�نمایش�
چاپ��10عدد�تصادفی�را�به�ش��کل�مرتب�ش��ده�نش��ان�

می�دهد.�

Random random = new Random();

s o r t e d ) ( . . )1 0 (r a n d om . i n t s ) ( . l i m i t
;)forEach)System.out::println

پردازش موازی 
�parallelStreamی��ک��Streamدیگر�برای�
پردازش�موازی�اس��ت.�به�تکه�کد�زیر�که�تعدادی�رش��ته�
خال��ی�را�با�اس��تفاده�از��parallelStreamچاپ�می�کند�

نگاهی�بیندازید.�
List>String> strings�=�Arrays.asList)"abc".�
"".�"bc".�"efg".�"abcd"."".�"jkl"(;
//get�count�of�empty�string
long�count�=�strings.parallelStream)(.
filter)string�-> string.isEmpty)((.count)(;
جابجای��ی�بی��ن�Streamهای�موازی�و�متوالی�بس��یار�

آسان�است.�

Collector ها
�Collectorه��ا�برای�ترکی��ب�نتیجه�پردازش�
روی�عناصر�یک��Streamاس��تفاده�می�ش��وند.�می�توان�
از��Collectorه��ا�ب��رای�برگرداندن�یک�لیس��ت��یا�یک�

رشته�استفاده�کرد.�
List<String>strings = Arrays.asList("abc", "", 

"bc", "efg", "abcd","", "jkl");

List<String> filtered = strings.stream().

filter(string -> !string.isEmpty()).

collect(Collectors.toList());

System.out.println("Filtered List: "   filtered);

String mergedString = strings.stream().

filter(string -> !string.isEmpty()).

collect(Collectors.joining(", "));

System.out.println("Merged String: "   

mergedString);

آمار و ارقام 
ب��ا�ج��اوا��collector�،�8ه��ای�استاتیس��تیک�
معرفی�ش��دند�تا�همه�آمار�و�ارقام�را�زمانی�که�پردازش�

�Streamبه�پایان�رسید�محاسبه�کنند.�
List numbers = Arrays.asList(3, 2, 2, 3, 7, 3, 5);

IntSummaryStatistics stats = numbers.

stream().mapToInt((x) -> x).

summaryStatistics();

System.out.println("Highest number in List : " + 

stats.getMax());

System.out.println("Lowest number in List : " + 

stats.getMin());

System.out.println("Sum of all numbers : " + 

stats.getSum());

System.out.println("Average of all numbers : " + 

stats.getAverage());

Streamمثالی�از�یک�

ای��ن�برنام��ه�نوش��ته�ش��ده�ب��ه�زب��ان�ج��اوا�را�در�ه��ر�
ویرایشگری�به�انتخاب�خودتان�ایجاد�و�اجرا�کنید،�مثال�

C:\> JAVA

Java8Tester.java

import java.util.ArrayList;

import java.util.Arrays;

import java.util.IntSummaryStatistics;

import java.util.List;

import java.util.Random;

import java.util.stream.Collectors;

import java.util.Map;

public class Java8Tester {

public static void main(String args[]) {

System.out.println("Using Java 7: ");

// Count empty strings

List<String> strings = Arrays.asList("abc", "", 

"bc", "efg", "abcd","", "jkl");

System.out.println("List: " +strings);

long count = getCountEmptyStringUsingJava7

(strings);

System.out.println("Empty Strings: " + count);

count = getCountLength3UsingJava7(strings);

System.out.println("Strings of length 3: " + 

count);

//Eliminate empty string

List<String> filtered = deleteEmptyStringsUsin

gJava7(strings);

System.out.println("Filtered List: " + filtered);

//Eliminate empty string and join using comma.

String mergedString = getMergedStringUsingJ

ava7(strings,", ");

System.out.println("Merged String: " + 

mergedString);

List<Integer> numbers = Arrays.asList(3, 2, 2, 

3, 7, 3, 5);

//get list of square of distinct numbers

List<Integer> squaresList = 

getSquares(numbers);

System.out.println("Squares List: " + 

squaresList);

List<Integer> integers = Arrays.

asList(1,2,13,4,15,6,17,8,19);

System.out.println("List: " +integers);

System.out.println("Highest number in List : " + 

getMax(integers));

System.out.println("Lowest number in List : " + 

getMin(integers));

System.out.println("Sum of all numbers : " + 

getSum(integers));

System.out.println("Average of all numbers : " + 
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getAverage(integers));

System.out.println("Random Numbers: ");

//print ten random numbers

Random random = new Random();

for(int i = 0; i < 10; i++) {

System.out.println(random.nextInt());

}

System.out.println("Using Java 8: ");

System.out.println("List: " +strings);

count = strings.stream().filter(string->string.

isEmpty()).count();

System.out.println("Empty Strings: " + count);

count = strings.stream().filter(string -> string.

length() == 3).count();

System.out.println("Strings of length 3: " + 

count);

filtered = strings.stream().filter(string ->!string.

isEmpty()).collect(Collectors.toList());

System.out.println("Filtered List: " + filtered);

mergedString = strings.stream().filter(string 

->!string.isEmpty()).collect(Collectors.joining(", 

"));

System.out.println("Merged String: " + 

mergedString);

squaresList = numbers.stream().map( i ->i*i).

distinct().collect(Collectors.toList());

System.out.println("Squares List: " + 

squaresList);

System.out.println("List: " +integers);

IntSummaryStatistics stats = integers.stream().

mapToInt((x) ->x).summaryStatistics();

System.out.println("Highest number in List : " + 

stats.getMax());

System.out.println("Lowest number in List : " + 

stats.getMin());

System.out.println("Sum of all numbers : " + 

stats.getSum());

System.out.println("Average of all numbers : " + 

stats.getAverage());

System.out.println("Random Numbers: ");

random.ints().limit(10).sorted().

forEach(System.out::println);

//parallel processing

count = strings.parallelStream().filter(string -> 

string.isEmpty()).count();

System.out.println("Empty Strings: " + count);

}

private static int getCountEmptyStringUsingJa

va7(List<String> strings) {

int count = 0;

for(String string: strings) {

if(string.isEmpty()) {

count++;

}

}

return count;

}

private static int getCountLength3UsingJava7(

List<String> strings) {

int count = 0;

for(String string: strings) {

if(string.length() == 3) {

count++;

}

}

return count;

}

private static List<String> deleteEmptyStrings

UsingJava7(List<String> strings) {

List<String> filteredList = new 

ArrayList<String>();

for(String string: strings) {

if(!string.isEmpty()) {

filteredList.add(string);

}

}

return filteredList;

}

private static String getMergedStringUsingJav

a7(List<String> strings, String separator) {
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کار  چ���ی  داری  و  ک���ی هس���تی 
می کنی؟

من�امین�ثابتی�هس��تم�و�جز�اولین�کس��ایی�هستم�
که�در�استان�سیستان�و�بلوچستان�وبالگ�نوشتن�
را�ش��روع�کردم�و�اس��م�وبالگم�هم�ندای�امروز�که�
بیشتر�در�مورد�تکنولوژی�و�امنیت�دیجیتال�هست.�
قب��ل�از�اینکه��6س��ال�پی��ش�برای�درس�خوندن�و�
ادام��ه�تحصیل�لندن�بیام،�در�زاهدان�زندگی�کردم�
ک��ه�از�نظ��ر�من�ش��هر�هیجان�انگیزی�اس��ت�و�اگر�
زمان��ی�بخ��وام�ای��ران�بی��ام�زندگ��ی�کن��م�قطعا�

برمی�گردم�به�زاهدان.
رشته�هایی�که�خوندم�اونقدر�به�کارهایی�که�انجام�
م��ی�دم�ربط��ی�ن��داره�هر�چند�که�به�ط��ور�قطع�بر�
روی�جهان�بین��ی�و�زندگ��ی�ام�تاثی��ر�مس��تقیم�
داشته�اند.�من�لیسانسم�مهندسی�شیمی�از�دانشگاه�
سیستان�و�بلوچستان�است�و�فوق�لیسانسم�رو�هم�
از�دانش��گاه��City�University�Londonدر�رشته�

مهندسی�مکانیک�گرفتم.
براساس�تجربه�دانشگاهی�ام�اعتقاد�جدی�دارم�که�
هم��ه�آدم�ها�باید�درس�بخونند�)حاال�در�دانش��گاه،�

کال��ج�و…(�چ��ون�درس�خوندن�آدم�ها�رو�پخته�تر�
می�کنه�و�روی�جهان�بینی�و�باورهای�مختلفش��ون�
تاثیر�می��ذاره.�البته�در�عین�حال�هم�اعتقاد�دارم�که�
نباید�به�دانش��گاه�رفت�برای�اینکه�آخر�یک�تیکه�
کاغذ�گرفت�تا�مثال�مهندسی�فالنی�یا�دکتر�فالنی�
صدا�بزنند�آدم�رو.�دانشگاه�رفتن�به�نظر�من�مهمه�
چون�به�ذهن�آدم�ها�س��اختار�می�ده�و�یک�س��ری�
موارد�مهم�اما�س��اده�مثل�س��ر�وقت�بودن،�توجه�به�

ددالین�و…�را�به�آدم�ها�یاد�می�ده.
ع��الوه�ب��ر�این�به�این�نکته�هم�اعتقاد�راس��خ�دارم�
که�داشتن�مهارت�یا�همون��Skillیکی�از�مهمترین�
چیزهایی�اس��ت�که�هر�آدمی�باید�در�دنیا�داش��ته�
باش��ه.�این�مهارت�می�تونه�در�هر�زمینه�ای�باش��ه�و�
خوب�چیزی�که�کمیابی�نیروی�با�مهارت�است.�به�
ط��وری�ک��ه�اگر�ش��ما�در�زمینه�م��ورد�عالقه�تون�
مهارت�داش��ته�باش��ید،�امکان�نداره�بیکار�باشید.�به�
ش��خصه�آدم�های�کمی�را�دیدم�که�مهارت�در�یک�

کار�داشته�باشند.
م��ن�کاره��ای�مختلفی�در�زندگی�ام�انجام�دادم�که�
مهمترینش�از�نظر�من�آموزش�بوده�و�از�زمانی�که�

ی��ادم�می�ی��اد�ای��ن�کار�را�انج��ام�دادم.�مثال�پنجم�
دبس��تان�ب��ودم�به�بچه�یک��ی�از�اقواممون�درس�ها�
کالس�اول�دبس��تان�را�آموزش�می�دادم�و�یا�وقتی�
دانش��جو�بودم�در�یک�دبیرس��تان�ریاضی،�فیزیک،�

هندسه�و�شیمی�درس�می�دادم.
االن�ه��م�بیش��تر�وقتم�را�ص��رف�همین�کار�یعنی�
آم��وزش�می�کنم�با�تمرکز�بر�روی�امنیت�دیجیتال�
و�اینک��ه�چط��وری�می�ش��ه�اس��یر�صحنه�آرایی�و�
ش��ایعه�هایی�ک��ه�در�وایب��ر،�تلگرام�و…�منتش��ر�
می�ش��ه�که�فالن�کار�را�بکن�تا�هک�نش��ی�یا�اینکه�

این�کار�را�بزن�رمز�دوستت�را�پیدا�کن�نشد.
ب��ه�آدم�های�مختلف�در�زمین��ه�امنیت�دیجیتال�به�
زبان�فارس��ی�و�انگلیس��ی�از�کش��ورهای�مختلف�
�Workshopآموزش�دادم�و�کلی�کارگاه�یا�همون�
برگزار�کردم�که�تعدادشون�از�دستم�خارج�شده!�در�
کن��ار�ای��ن�کار�در�زمینه�آزادی�اینترنت�هم�فعالیت�
می�کن��م�و�اعتق��اد�دارم�ک��ه�سانس��ور�از�هر�نظری�
مس��خره�و�محک��وم�ب��ه�شکس��ته�و�ده�ها�گزارش،�
مقال��ه،�مطل��ب�و…�ه��م�در�م��ورد�این�موضوع�تا�

حاال�منتشر�کردم.

 امین ثابتی: 
 متخصص امنیت دیجیتال
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براساس�تجربه�کاری�و�خصوصی�ام�یکی�چیزی�را�
همیش��ه�رعایت�می�کنم�و�اونم�نگه�داشتن�خطوط�
اخالقی�خودم�اس��ت�به�طوری�که�برای�دلخوش��ی�
ی��ک�ع��ده�کاری�نکردم�و�یا�اینکه�چون�همه�دارن�
از�ی��ک�چی��ز�تعری��ف�می�کنند�پس�م��ن�هم�باید�
همرن��گ�بش��م�و�تعری��ف�کن��م�و�خ��ب�بابت�نگه�
داشتن�این�خطوط�اخالقی�بارها�فحش�خوردم�که�

بارزترین�هاش�را�می�شه�روی�توییتر�پیدا�کرد�:(

از�نظ��ر�م��ن�هم��ه�آدم�ه��ا�باید�خط��وط�اخالقی�
خودشون�را�حفظ�کنند�و�به�هیچ�بهانه�ای�نباید�زیر�
پا�بذارن�چون�نابودی�یک�جامعه�از�زیر�پا�گذاشتن�

خطوط�اخالقی�شروع�می�شه.

از چه س���خت افزارهایی واسه کار 
و زندگی استفاده می کنی؟ 

برای�جواب�این�س��وال�می�ش��ه�یک�کتاب�نوشت!�
ب��ه�ط��ور�کلی�م��ن�زیاد�اهل�خریدن�س��خت�افزار�
نیستم�و�وقتی�یک�چیزی�می�خرم�تا�نفس�هاش�را�
نکش��ته�ام��کان�نداره�ب��راش�جایگزین�بخرم�و�جز�
اون�دس��ته�افراد�هم�نیس��تم�که�تا�گوش��ی�یا�ابزار�
جدی��دی�آم��د�ب��رم�بخ��رم.�از�نظ��ر�م��ن�تم��ام�
س��خت�افزارها�و�ه��ر�چی��زی�که�بش��ر�تولید�کرده�
برای�زندگی�راحت�تر�و�لذت�بردن�بیشتر�از�زندگی�

است�و�نباید�دچار�طمع�خریدشون�را�داشت�:(

خب در مورد سخت افزارهایی که 
اس���تفاده می کن���م می تونم اینارو 
نام ببرم تا از نوشتن یک کتاب خودداری 

کنم!
م��ک�ب��وک�ایر��11اینچ:�این�لپ�تاپم�تقریبا�همه�جا�
در�کوله�پشتی�ام�است.�این�مک�بوک�مرکز�کنترل�
م��ن�بر�روی�همه�چیز�اس��ت�و�تم��ام�کارهایی�که�
فک��رش�را�بکنی��د�از�طری��ق�این�انج��ام�می�دم.�به�
دلی��ل�اهمی��ت�ای��ن�م��ک�بوک�و�اینکه�همیش��ه�
همراهم�اس��ت�و�اطالعات�حساس��ی�روش�است،�
کل�ه��اردش�را�ب��ا��FileVaultرمزنگاری�کردم�تا�
اگ��ر�زمان��ی�گ��م�یا�دزدیده�ش��د�نگران�ل��و�رفتن�
اطالعات��ش�نباش��م.�عالوه�بر�این�ب��ه�دلیل�اینکه�
زیاد�مس��افرت�می�رم�و�در�هواپیما�یا�مترو�باهاش�
کار�می�کن��م�و�عالق��ه��ای�ن��دارم�ک��ه�کارهایی�که�
روی�لپ�تاپم�انجام�می�دن�را�ببینند�)که�خیلی�برام�
اتف��اق�افت��اده�مل��ت�فضولی�کنن��د!(�یک�محافظ�
صفح��ه�روش�نص��ب�ک��ردم�ک��ه�ام��کان�دیدن�
محتوای�صفحه�لپ�تاپم�برای�بقیه�وجود�نداش��ته�
باش��ه.�ع��الوه�ب��ر�اون�خود�لپ�ت��اپ�هم�یک�کاور�
مش��کلی�داره�که�هر�کنفرانس�یا�جایی�می�رم�یک�

مش��ت�از�اس��تیکرهایی�که�می�دن�را�روش�نصب�
می�کنم�:(

�آی�فون�5:�من�کال�در�عمرم�دو�تا�تلفن�هوش��مند�
داش��تم�ک��ه�اولی��ش�آی�فون��3GSبود�که�س��ال�
�2012وقت��ی�ک��ه�دیگ��ه�باتری�اش�ش��ارژی�نگه�
نمی�داش��ت�به�آی�فون��5مهاجرت�کردم�که�حدود�
�6م��اه�پی��ش�دوربین��ش�از�کار�افتاد�و�صفحه�اش�تا�
ح��دودی�از�قاب��ش�درآمده�ب��ود�که�همین�دو�هفته�
پیش�رفتم�اپ�اس��تور�و�گفتم�که�اس��کرین�داره�از�
قاب��ش�درمی�ی��اد�که�به�یک�آی�فون��5جایگزین�به�
ص��ورت�رای��گان�دادن.�و�خوب�با�توجه�به�اینکه�نو�
هس��ت�فکر�کنم�تا��3س��ال�آینده�همچنان�همین�
آی�فون�را�داش��ته�باش��م�تا�زمانی�که�مجددا�مثل�
آی�ف��ون��3GSب��ا�خ��اک�یکس��ان�بش��ه!�و�خب�
آی�فون��ی�ک��ه�دارم�تقریب��ا�هم��ه�کار�می�کنه�برام.�
پرداخ��ت�قبض�ه��ای�بانکی،�پرداخت�حس��اب�به�
حس��اب�های�دیگه�بانکی�ام،�خرید�آنالین،�خوندن�
کتاب،�خوندن�بوکمارک�های�ذخیره�ش��ده،�توییت�
کردن،�گرفتن�تاکس��ی�با�Uber،�فروختن�وسایلی�
ک��ه�نی��از�ن��دارم�روی��eBayواز�همه�مهمتر�چک�
کردن�ایمیل�هام.�اس��تفاده�من�از�آی�فون��5اونقدر�
بهینه�اس��ت�که�بدون�داش��تن�مک�بوک�ایرم��11
اینچی�ام�می�تونم�کارهای�اصلی�ام�را�باهاش�انجام�

بدم.
آی�پد�نسل�دوم:�آی�پدی�که�دارم�شاید�تنها�ابزاری�
اس��ت�که�خیلی�ازش�کم�اس��تفاده�می�کنم�و�این�را�
ب��ه�م��ن�ثابت�کرد�که�کال�هیچ�تبلتی�نباید�بخرم.�با�
آی�پد�بیش��تر�دس��تور�آش��پزی�نگاه�می�کنم�تا�غذا�
درس��ت�می�کن��م�و�البت��ه�مجل��ه��Wiredرا�روش�
�Interactiveمی�خونم�که�با�داش��تن�ویژگی�های�
خوندن��ش�را�هیجان�انگیز�ت��ر�از�حالت�کاغذی�اش�
می�کنه.�هر�از�چند�گاهی�هم�روش�فیلم�می�بینم�و�

کتاب�می�خونم�اما�اونقدر�زیاد�نیست.
کیندل:�شاید�یکی�از�بهترین�ابزارهایی�که�خریدم�
در�زندگی�ام�کیندل�باش��ه�که�تقریبا�من�را�حس��ابی�
کتابخ��ون�ک��رده.�تنه��ا�کاری�که�باه��اش�انجام�
م��ی�دم�ه��م�خوندن�کتاب�اس��ت�و�تاثی��ر�کیندل�
اونق��در�ب��وده�که�االن�دیگه�عالق��ه�ای�به�خوندن�

کتاب�کاغذی�ندارم.
آی�م��ک��27اینچ:�ای��ن�آی�مک�که�صفحه�بزرگی�
داره�ب��ه�م��ن�اجازه�م��ی�ده�دو�تا�مرورگر�را�همزمان�
باز�کنم�که�به�نوش��تن�مطالب�آموزش��ی�از�جمله�
تکمیل�کردن�بی�خوف�خیلی�کمک�می�کنه.�با�این�
آی�م��ک�دقیق��ا�همون�کارهای��ی�را�می�کنم�که�با�
م��ک�ب��وک�ایر�انج��ام�می�دم�اما�در�س��ایز�بزرگی�

چون�مانیتور�بزرگتره�:(
لپ�ت��اپ��Acerبا�صفح��ه��15اینچی:�این�لپ�تاپ�

وین��دوز��8روش�نصب��ه�که�هر��100س��ال�یک�بار�
ازش�استفاده�می�کنم�وقتی�به�ویندوز�نیاز�دارم�هر�
�Virtualچن��د�ک��ه�روی�مک�بوک�ای��ر�و�آی�مک�
�Machineدارم�که�ویندوز�و�ابونتو�روش��ون�نصبه�
ام��ا�بعضی�وقت�ه��ا�لپ�تاپی�که�روش�ویندوز�الزم�

می�شه.
�Yubikeyو�Security�Key:�ای��ن�دو�ت��ا�کلی��د�را�
برای�افزایش�امنیت�حس��اب�های�آنالینم�استفاده�
می�کن��م.��Yubikeyکاری�ک��ه�می�کنه�به�صورت�
�Security�Keyرندوم�رمز�عبور�درست�می�کنه�و�
را�ب��رای�ورود�دو�مرحل��ه�حس��اب�های�مختل��ف�

استفاده�می�کنم.
س��اعت�91W-Casio�F:�این�س��اعت�را�دو�ماه�
پی��ش�بعد�از�اینکه�س��اعت�قبل��ی�ام�که�در�آخرین�
روزی�ک��ه�ای��ران�بودم�خریدم�خراب�ش��د،�از�روی�
آم��ازون�ب��ه�قیم��ت��7پوند�یا�همون��35هزار�تومن�
خری��دم!�س��اعتی�ک��ه�در�عی��ن�س��ادگی�تا�االن�
امتحان��ش�را�خ��وب�پس�داده�و�در�اس��تخر،�س��ونا�
خش��ک�و�ت��ر�رفت��ه�و�س��ربلند�بیرون�آم��ده�:(�این�
س��اعت�را�دقیقا�کاری�که�من�می�خوام�را�می�کنه�و�
اونم�نش��ون�دادن�زمانه�ب��دون�اینکه�نگران�خالی�

شدن�باتری�اش�باشم.
هدف��ون��Beatsبدون�س��یم:�ای��ن�هدفون�دقیقا�
برای�این�است�که�تمرکز�کنم�و�صدای�موسیقی�را�
بلن��د�کن��م�و�کاری�ک��ه�دارم�را�به�بهترین�ش��کل�
انجام�بدم.�مهمترین�ویژگی�اش�که�خیلی�دوستش�
دارم�اینه�که�بی�س��یم�اس��ت�و�باعث�می�ش��ه�بین�
س��یم�هدفون�گره�نخ��وردم�که�خیلی�وقت�ها�برام�

اتفاق�می�افتاد�قبال!
ش��ارژ�قابل�حم��ل�Anker�PowerCore:�من�تا�
حدودی�زیاد�مس��افرت�می�رم�و�برای�همین�خیلی�
وقت�ه��ا�نیاز�دارم�ابزارهای�مختلفم�را�ش��ارژ�کنم.�
قبال�یک�ش��ارژ�کوچیک�داش��تم�که�جواب�نیازم�را�
نم��ی�داد�و�خ��ب�االن�این�ش��ارژی�که�دو�ماه�پیش�
خریدم�تمام�نیازهای�من�را�جواب�می�ده�به�طوری�
ک��ه�می�تون��م�دو�تا�ابزار�مثل�آی�فون�و�کیندل�را�به�

صورت�همزمان�شارژ�کنم.
ع��الوه�بر�موارد�باالی�که�گفتم�ابزارهای�دیگه�ای�
هم�دارم�مثل�یک�کوله�پشتی�ضد�آب�که�همیشه�

و�در�همه�جا�همراهم�است.

از چ���ه نرم افزارهای���ی اس���تفاده 
می کنی؟

پوف!�این�س��وال�از�س��والی�قبلی��سخت�تره�چون�از�
نرم�افزاره��ای�زی��ادی�اس��تفاده�می�کن��م�ک��ه�
خیلی�هاشون�ممکنه�االن�یادم�نباشه!�برای�همین�
تنها�مواردی�که�به�ذهنم�س��ریع�می�رس��ه�را�اینجا�

می�گم.
او�اس�ایکس�Yosemite:�خب�من�بیشتر�کارهام�
را�روی�م��ک�انج��ام�می�دم�و�سیس��تم�عامل�مورد�
عالقه�ام�اس��ت�و�همیش��ه�اولین�کاری�که�می�کنم�
ه��م�این��ه�که��FileVaultرا�فعال�می�کنم�تا�کس��ی�
اگ��ر�لپ�تاپ��م�یا�آی�مک�ام�را�دزدید�نتونه�اطالعاتی�

را�بازیافت�کنه.
اوبونت��و:�اوبونت��و�را�روی��Virtual�Machineدارم�
ب��رای�زمان��ی�ک��ه�ایمیل�مش��کوکی�می�گیرم�و�یا�
دیگران�می�گیرند�و�برام�می�فرس��تم�تست�کنم�که�
اوکی�هست�و�اگر�نیست�حای�چه�بدافزاری�است.�
به�دلیل�اینکه�محیط�تس��ت�و�آزمایش�هس��ت�برام�
هی��چ�حس��اب�اصل��ی�روش�ندارم�و�هم��ه�چیز�در�

شرایط�ایزوله�و�تحت�کنترل�بررسی�می�شه.
وین��دوز:�وین��دوز�را�ب��ه�ش��خصه�اونقدر�اس��تفاده�
نمی�کن��م�و�فق��ط�در�زمان��ی�ک��ه�کارگاه�امنی��ت�
�Virtual�Machineدیجیتال�برگزار�می�کنم�روی�
اج��را�می�کن��م�تا�ب��ه�این�ص��ورت�فرآیند�آموزش�
راحت�ت��ر�باش��ه.�از�وین��دوز�در�همین�حد�اس��تفاده�

می�کنم.
کروم:�مرورگر�محبوب�من�کروم�است�هر�چند�که�
در�کن��ارش�از�فایرفاک��س�ه��م�اس��تفاده�می�کنم.�
کروم�من�روی�همه�دس��تگاه�ها�س��ینک�اس��ت�و�
خ��وب�چن��د�ت��ا�افزون��ه�مهم�روش�نصب��ه�که�کار�
کردن�باهاش�را�برام�راحت�تر�می�کنه.�افزونه�هایی�
�LastPass،�Evernote،ک��ه�نص��ب�هس��تند�
و� �Chromecast،� Adblock،� Pocket
ScriptSafeان��د�ک��ه�آخ��ری�ب��رای�مقابل��ه�با�

حمله�های��XSSهست.
تویی��ت�دک:�تویی��ت�دک�تقریبا�نرم�افزار�ثابت�من�
ب��رای�تویی��ت�کردن�اس��ت�و�دلیل�اصلی�و�مهم�ام�
اینه�که�می�ش��ه�چندین�س��تون�را�با�هم�داش��ت�و�
کلید�واژه�های�مختلفی�مثل�#فیلترنت�را�جس��تجو�
کرد.�البته�از�نس��خه�وب�توییتر�و��Hootsuiteهم�
اس��تفاده�می�کن��م�ب��ه�خصوص�ب��رای�زمانی�که�
می�خ��وام�توییت�ها�ب��ه�صورت�خودکار�زمان�بندی�

بشن�تا�در�آینده�منتشر�بشن.
Evernote:�اورن��وت�جای��ی�اس��ت�ک��ه�من�تمام�
یادداشت�ها�و�بوکمارک�هام�را�نگهداری�می�کنم�و�
هر�ایده�و�نکته�ای�که�دارم�را�اونجا�می�نویس��م.�در�
حقیق��ت�دفترچه�یادداش��ت�من��ه�و�خب�روی�همه�

دستگاه�هام�دارمش.
Wunderlist:�وندرلیس��ت�در�حقیقت�نرم�افزاری�
است�که�to-do�listهام�را�درش�می�نویسم�و�آخر�
ه��ر�هفت��ه�چ��ک�می�کنم�ک��ه�برای�هفت��ه�آینده�
کارهای��ی�مهم��ی�که�باید�در�طول�اون�هفته�انجام�

بدم�را�بدونم.

TrueCrypt:�یک��ی�از�چیزهای��ی�ک��ه�کال�عالقه�
زی��ادی�دارم�به��ش�رمزنگاری�اطالعات�اس��ت�و�
خ��ب�م��ن�هی��چ�وق��ت�و�تح��ت�هیچ�ش��رایطی�
اطالعات�مهمم�را�بدون�رمزنگاری�روی�فضاهای�
اب��ری�مث��ل�دراپ�باک��س�و…�ذخی��ره�نمی�کنم.�
تروکریپ��ت�دقیق��ا�ای��ن�کار�را�واس��ه�من�می�کنه�
بط��وری�ک��ه�هی��چ�اطالعات��ی�مث��ل�ص��ورت�
حس��اب�های�بانکی،�کپی�پاس��پورت�و…�را�بدون�
روی� تروکریپ��ت� از� اس��تفاده� و� رمزن��گاری�

دراپ�باکس�آپلود�نمی�کنم.
LastPass:�از�لس��ت�پس�ب��رای�ایج��اد�رمز�عبور�
برای�حساب�های�مختلفم�استفاده�می�کنم�و�برای�
همین�کال�من�دو�رمز�عبور�را�حفظ�هس��تم�و�باقی�
موارد�را�لس��ت�پس�می�دونه�نه�من!��علت�اس��تفاده�
ازش�هم�اینه�که�روی�فضای�ابری�ذخیره�می�ش��ه�
و�برای�همین�من�از�روی�دس��تگاه�های�مختلف�به�

راحتی�به�تمام�رمزهای�عبور�دسترسی�دارم.
Spotify:�فکر�کنم�االن�بیش��تر�از�س��ه�س��اله�که�
ازش�اس��تفاده�می�کن��م�و�دلیل��ش�هم�اینه�که�تمام�
موس��یقی�هایی�که�می�خوام�را�ش��امل�می�شه�و�در�
ه��ر�لحظ��ه�می�تونم�از�یک�ژانر�موس��یقی�به�یک�
ژان��ر�دیگ��ه�س��وییچ�کن��م.�مثال�وقتی�ک��ه�نیاز�به�
تمرک��ز�زی��اد�دارم�پلی�لیس��تی�ک��ه�گوش�می�دم�

�Deep�Focusهست.
Pocket:�پاکت�برای�من�مکمل�اورنوت�اس��ت�به�
ط��وری�ک��ه�درش�مطالبی�که�بلند�هس��تند�و�وقت�
ن��دارم�بخون��م�را�ذخی��ره�می�کن��م�و�آخر�ش��ب�در�
رختخواب�یا�در�مترو�شروع�می�کنم�به�خوندنشون.�
اگ��ر�ه��م�بخوام�به�صورت�خالصه�بگم�پاکت�برای�
من�ابزاری�اس��ت�که�باهاش�می�تونم�یک�لیس��ت�
خوندن�داش��ته�باش��م�و�در�بینش��ون�می�چرخم�و�
مطلب�مورد�عالقه�اون�زمانم�را�انتخاب�و�بخونم.
Mail:�خیلی�از�وقت�های�پیش�می�یاد�که�می�خوام�
یک�ایمیل�رمزنگاری�شده�به�یک�نفر�بزنم�و�خب�
ب��رای�همی��ن��Mailو��GPGMail�Bundleای��ن�
امکان�را�به�من�می�دن�که�ایمیل�رمزنگاری�ش��ده�
بزن��م.�ع��الوه�ب��ر�اون�چ��ون�بیش��تر�از��50ایمیل�
مختل��ف�دارم�)!(،�می��ل�ای��ن�امکان�را�به�من�می�ده�
ک��ه�همش��ون�را�یکج��ا�مدیری��ت�کن��م.�قب��ال�از�
�Thunderbirdاس��تفاده�می�ک��ردم�برای�این�کار�
که�به�دلیل�داشتن�چند�باگ�بیخیال�استفاده�ازش�

شدم�و�خب�االن�از��Mailکامال�راضی�هستم.
VPN:�این�را�باید�فکر�کنم�اولین�مورد�می��ذاش��تم�
ام��ا�خ��ب�یادم�رفت!�به�ط��ور�کلی�هر�زمانی�که�به�
اینترنت��ی�غی��ر�از�اینترن��ت�خون��ه�ام�وصل�بش��م،�
وی�پ��ی�ان�روی�کامپیوت��رم�در�ح��ال�اجرا�اس��ت�
علت��ش�ه��م�به�این�برمی�گرده�ک��ه�عالقه�ام�ندارم�

کس��ی�ترافی��ک�ام�را�رص��د�کن��ه�و�ببین��ه�چیکار�
می�کنم.�به�خصوص�در�زمانی�که�در�هتل�هستم.
Telegram:�از�نظ��ر�م��ن�تلگ��رام�فع��ال�بهترین�
اپلیکیش��ن�ب��رای�گ��پ�زدن�هس��ت�به�خصوص�
ویژگ��ی�ای�Secret�Chatو�برای�همین�هر�زمان�
بخ��وام�ب��ا�کس��ی�چت�کن��م،�تلگ��رام�رو�انتخاب�
می�کنم.�عالوه�بر�این�اپلیکیشن�های�دیگه�ای�هم�
مث��ل���Cryptocatرا�ه��م�اس��تفاده�می�کن��م�که�
امنیتیش�از�تلگرام�هم�برای�چت�متنی�بیشتره.�در�
کل�قان��ون�کل��ی�من�ب��رای�اس��تفاده�از�ابزارهای�
مختل��ف�اینه�که�اگر�اب��زاری�رمزنگاری�نمی�کنه،�

بیخیال�استفاده�ازش�باید�شد.
Kindle:اپلیکیش��ن�کیندل�را�روی�آی�فونم�دارم�تا�
اگر�زمانی�کیندلم�در�دس��ترس�نبود�)زمانی�که�در�
رختخواب�هس��تم(�بتون��م�باهاش�ادامه�کتاب�ام�را�

بخونم.
این��ا�خالص��ه�ای�از�نرم�افزارهایی�بود�که�اس��تفاده�
می�کنم�هر�چند�که�می�ش��ه�یک�لیس��ت�بلند�و�باال�

در�این�مورد�نوشت�و�ادامه�دادش�:(

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخرین کتابی که خوندی چی بود ؟
Non-کتاب�هایی�که�دوس��ت�دارم�بخونم�بیش��تر�
�fictionهس��تند�ب��ا�موض��وع�تکنول��وژی،�دانش،�
�Theتاریخ�و�فلس��فه.�آخرین�کتابی�که�تمام�کردم�
�End�of�Powerبود�که�در�مورد�کاهش�قدرت�و�
تقس��یم�ش��دنش�بی��ن�افراد�بیش��تر�جامع��ه�بود.�
وضعیت��ی�ک��ه�خوبی�ه��ا�و�بدی�های��ی�داره�مث��ال�
خوب��ی�اش�اینک��ه�ک��ه�دیگ��ه�یک�کش��ور�یا�فرد�
نمی�تون��ه�ح��رف�خ��ودش�را�ب��ه�زور�ب��ه�دیگران�
بقبولون��ه�چ��ون�ابرقدرت�یا�قدرتمنده�ااما�از�طرفی�
ب��دی�اش�این��ه�که�عدم�وجود�قدرت�پایدار�باعث�از�
ایجاد�هرج�و�مرج�می�شه.�در�کل�کتاب�خوبی�بوده�

و�به�بقیه�هم�پیشنهاد�می�کنم�بخونن.

�Africa:کتابی�هم�که�االن�دارم�می�خونم�اسمش�
�Altered�States.�Ordinary�Miraclesکه�در�
م��ورد�آفریق��ا�و�ی��ک�دید�جدید�در�م��ورد�آفریقا�و�
اینکه�آفریقا�چرا�آفریقاست�می�ده.�هنوز�این�کتاب�
رو�تمام�نکردم�ولی�به�دلیل�جذابیتش�خیلی�سریع�

دارم�می�خونم.
در�کل�ه��م�بای��د�این��و�بگم�که�کت��اب�خوندن�را�به�
ای��ن�دلی��ل�دوس��ت�دارم�که�دی��دگاه�آدم�را�عوض�
می�کنه�و�اینکه�حرف�جدید�برای�گفتن�داری.�کال�
هیج��ان�کت��اب�خوندن�خیلی�زیاد�و�باید�همیش��ه�
کت��اب�خون��د.�مث��ال�االن�م��ن��700تای��ی�دارم�از�

کتاب�هایی�که�باید�بخونم!
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براساس�تجربه�کاری�و�خصوصی�ام�یکی�چیزی�را�
همیش��ه�رعایت�می�کنم�و�اونم�نگه�داشتن�خطوط�
اخالقی�خودم�اس��ت�به�طوری�که�برای�دلخوش��ی�
ی��ک�ع��ده�کاری�نکردم�و�یا�اینکه�چون�همه�دارن�
از�ی��ک�چی��ز�تعری��ف�می�کنند�پس�م��ن�هم�باید�
همرن��گ�بش��م�و�تعری��ف�کن��م�و�خ��ب�بابت�نگه�
داشتن�این�خطوط�اخالقی�بارها�فحش�خوردم�که�

بارزترین�هاش�را�می�شه�روی�توییتر�پیدا�کرد�:(

از�نظ��ر�م��ن�هم��ه�آدم�ه��ا�باید�خط��وط�اخالقی�
خودشون�را�حفظ�کنند�و�به�هیچ�بهانه�ای�نباید�زیر�
پا�بذارن�چون�نابودی�یک�جامعه�از�زیر�پا�گذاشتن�

خطوط�اخالقی�شروع�می�شه.

از چه س���خت افزارهایی واسه کار 
و زندگی استفاده می کنی؟ 

برای�جواب�این�س��وال�می�ش��ه�یک�کتاب�نوشت!�
ب��ه�ط��ور�کلی�م��ن�زیاد�اهل�خریدن�س��خت�افزار�
نیستم�و�وقتی�یک�چیزی�می�خرم�تا�نفس�هاش�را�
نکش��ته�ام��کان�نداره�ب��راش�جایگزین�بخرم�و�جز�
اون�دس��ته�افراد�هم�نیس��تم�که�تا�گوش��ی�یا�ابزار�
جدی��دی�آم��د�ب��رم�بخ��رم.�از�نظ��ر�م��ن�تم��ام�
س��خت�افزارها�و�ه��ر�چی��زی�که�بش��ر�تولید�کرده�
برای�زندگی�راحت�تر�و�لذت�بردن�بیشتر�از�زندگی�

است�و�نباید�دچار�طمع�خریدشون�را�داشت�:(

خب در مورد سخت افزارهایی که 
اس���تفاده می کن���م می تونم اینارو 
نام ببرم تا از نوشتن یک کتاب خودداری 

کنم!
م��ک�ب��وک�ایر��11اینچ:�این�لپ�تاپم�تقریبا�همه�جا�
در�کوله�پشتی�ام�است.�این�مک�بوک�مرکز�کنترل�
م��ن�بر�روی�همه�چیز�اس��ت�و�تم��ام�کارهایی�که�
فک��رش�را�بکنی��د�از�طری��ق�این�انج��ام�می�دم.�به�
دلی��ل�اهمی��ت�ای��ن�م��ک�بوک�و�اینکه�همیش��ه�
همراهم�اس��ت�و�اطالعات�حساس��ی�روش�است،�
کل�ه��اردش�را�ب��ا��FileVaultرمزنگاری�کردم�تا�
اگ��ر�زمان��ی�گ��م�یا�دزدیده�ش��د�نگران�ل��و�رفتن�
اطالعات��ش�نباش��م.�عالوه�بر�این�ب��ه�دلیل�اینکه�
زیاد�مس��افرت�می�رم�و�در�هواپیما�یا�مترو�باهاش�
کار�می�کن��م�و�عالق��ه��ای�ن��دارم�ک��ه�کارهایی�که�
روی�لپ�تاپم�انجام�می�دن�را�ببینند�)که�خیلی�برام�
اتف��اق�افت��اده�مل��ت�فضولی�کنن��د!(�یک�محافظ�
صفح��ه�روش�نص��ب�ک��ردم�ک��ه�ام��کان�دیدن�
محتوای�صفحه�لپ�تاپم�برای�بقیه�وجود�نداش��ته�
باش��ه.�ع��الوه�ب��ر�اون�خود�لپ�ت��اپ�هم�یک�کاور�
مش��کلی�داره�که�هر�کنفرانس�یا�جایی�می�رم�یک�

مش��ت�از�اس��تیکرهایی�که�می�دن�را�روش�نصب�
می�کنم�:(

�آی�فون�5:�من�کال�در�عمرم�دو�تا�تلفن�هوش��مند�
داش��تم�ک��ه�اولی��ش�آی�فون��3GSبود�که�س��ال�
�2012وقت��ی�ک��ه�دیگ��ه�باتری�اش�ش��ارژی�نگه�
نمی�داش��ت�به�آی�فون��5مهاجرت�کردم�که�حدود�
�6م��اه�پی��ش�دوربین��ش�از�کار�افتاد�و�صفحه�اش�تا�
ح��دودی�از�قاب��ش�درآمده�ب��ود�که�همین�دو�هفته�
پیش�رفتم�اپ�اس��تور�و�گفتم�که�اس��کرین�داره�از�
قاب��ش�درمی�ی��اد�که�به�یک�آی�فون��5جایگزین�به�
ص��ورت�رای��گان�دادن.�و�خوب�با�توجه�به�اینکه�نو�
هس��ت�فکر�کنم�تا��3س��ال�آینده�همچنان�همین�
آی�فون�را�داش��ته�باش��م�تا�زمانی�که�مجددا�مثل�
آی�ف��ون��3GSب��ا�خ��اک�یکس��ان�بش��ه!�و�خب�
آی�فون��ی�ک��ه�دارم�تقریب��ا�هم��ه�کار�می�کنه�برام.�
پرداخ��ت�قبض�ه��ای�بانکی،�پرداخت�حس��اب�به�
حس��اب�های�دیگه�بانکی�ام،�خرید�آنالین،�خوندن�
کتاب،�خوندن�بوکمارک�های�ذخیره�ش��ده،�توییت�
کردن،�گرفتن�تاکس��ی�با�Uber،�فروختن�وسایلی�
ک��ه�نی��از�ن��دارم�روی��eBayواز�همه�مهمتر�چک�
کردن�ایمیل�هام.�اس��تفاده�من�از�آی�فون��5اونقدر�
بهینه�اس��ت�که�بدون�داش��تن�مک�بوک�ایرم��11
اینچی�ام�می�تونم�کارهای�اصلی�ام�را�باهاش�انجام�

بدم.
آی�پد�نسل�دوم:�آی�پدی�که�دارم�شاید�تنها�ابزاری�
اس��ت�که�خیلی�ازش�کم�اس��تفاده�می�کنم�و�این�را�
ب��ه�م��ن�ثابت�کرد�که�کال�هیچ�تبلتی�نباید�بخرم.�با�
آی�پد�بیش��تر�دس��تور�آش��پزی�نگاه�می�کنم�تا�غذا�
درس��ت�می�کن��م�و�البت��ه�مجل��ه��Wiredرا�روش�
�Interactiveمی�خونم�که�با�داش��تن�ویژگی�های�
خوندن��ش�را�هیجان�انگیز�ت��ر�از�حالت�کاغذی�اش�
می�کنه.�هر�از�چند�گاهی�هم�روش�فیلم�می�بینم�و�

کتاب�می�خونم�اما�اونقدر�زیاد�نیست.
کیندل:�شاید�یکی�از�بهترین�ابزارهایی�که�خریدم�
در�زندگی�ام�کیندل�باش��ه�که�تقریبا�من�را�حس��ابی�
کتابخ��ون�ک��رده.�تنه��ا�کاری�که�باه��اش�انجام�
م��ی�دم�ه��م�خوندن�کتاب�اس��ت�و�تاثی��ر�کیندل�
اونق��در�ب��وده�که�االن�دیگه�عالق��ه�ای�به�خوندن�

کتاب�کاغذی�ندارم.
آی�م��ک��27اینچ:�ای��ن�آی�مک�که�صفحه�بزرگی�
داره�ب��ه�م��ن�اجازه�م��ی�ده�دو�تا�مرورگر�را�همزمان�
باز�کنم�که�به�نوش��تن�مطالب�آموزش��ی�از�جمله�
تکمیل�کردن�بی�خوف�خیلی�کمک�می�کنه.�با�این�
آی�م��ک�دقیق��ا�همون�کارهای��ی�را�می�کنم�که�با�
م��ک�ب��وک�ایر�انج��ام�می�دم�اما�در�س��ایز�بزرگی�

چون�مانیتور�بزرگتره�:(
لپ�ت��اپ��Acerبا�صفح��ه��15اینچی:�این�لپ�تاپ�

وین��دوز��8روش�نصب��ه�که�هر��100س��ال�یک�بار�
ازش�استفاده�می�کنم�وقتی�به�ویندوز�نیاز�دارم�هر�
�Virtualچن��د�ک��ه�روی�مک�بوک�ای��ر�و�آی�مک�
�Machineدارم�که�ویندوز�و�ابونتو�روش��ون�نصبه�
ام��ا�بعضی�وقت�ه��ا�لپ�تاپی�که�روش�ویندوز�الزم�

می�شه.
�Yubikeyو�Security�Key:�ای��ن�دو�ت��ا�کلی��د�را�
برای�افزایش�امنیت�حس��اب�های�آنالینم�استفاده�
می�کن��م.��Yubikeyکاری�ک��ه�می�کنه�به�صورت�
�Security�Keyرندوم�رمز�عبور�درست�می�کنه�و�
را�ب��رای�ورود�دو�مرحل��ه�حس��اب�های�مختل��ف�

استفاده�می�کنم.
س��اعت�91W-Casio�F:�این�س��اعت�را�دو�ماه�
پی��ش�بعد�از�اینکه�س��اعت�قبل��ی�ام�که�در�آخرین�
روزی�ک��ه�ای��ران�بودم�خریدم�خراب�ش��د،�از�روی�
آم��ازون�ب��ه�قیم��ت��7پوند�یا�همون��35هزار�تومن�
خری��دم!�س��اعتی�ک��ه�در�عی��ن�س��ادگی�تا�االن�
امتحان��ش�را�خ��وب�پس�داده�و�در�اس��تخر،�س��ونا�
خش��ک�و�ت��ر�رفت��ه�و�س��ربلند�بیرون�آم��ده�:(�این�
س��اعت�را�دقیقا�کاری�که�من�می�خوام�را�می�کنه�و�
اونم�نش��ون�دادن�زمانه�ب��دون�اینکه�نگران�خالی�

شدن�باتری�اش�باشم.
هدف��ون��Beatsبدون�س��یم:�ای��ن�هدفون�دقیقا�
برای�این�است�که�تمرکز�کنم�و�صدای�موسیقی�را�
بلن��د�کن��م�و�کاری�ک��ه�دارم�را�به�بهترین�ش��کل�
انجام�بدم.�مهمترین�ویژگی�اش�که�خیلی�دوستش�
دارم�اینه�که�بی�س��یم�اس��ت�و�باعث�می�ش��ه�بین�
س��یم�هدفون�گره�نخ��وردم�که�خیلی�وقت�ها�برام�

اتفاق�می�افتاد�قبال!
ش��ارژ�قابل�حم��ل�Anker�PowerCore:�من�تا�
حدودی�زیاد�مس��افرت�می�رم�و�برای�همین�خیلی�
وقت�ه��ا�نیاز�دارم�ابزارهای�مختلفم�را�ش��ارژ�کنم.�
قبال�یک�ش��ارژ�کوچیک�داش��تم�که�جواب�نیازم�را�
نم��ی�داد�و�خ��ب�االن�این�ش��ارژی�که�دو�ماه�پیش�
خریدم�تمام�نیازهای�من�را�جواب�می�ده�به�طوری�
ک��ه�می�تون��م�دو�تا�ابزار�مثل�آی�فون�و�کیندل�را�به�

صورت�همزمان�شارژ�کنم.
ع��الوه�بر�موارد�باالی�که�گفتم�ابزارهای�دیگه�ای�
هم�دارم�مثل�یک�کوله�پشتی�ضد�آب�که�همیشه�

و�در�همه�جا�همراهم�است.

از چ���ه نرم افزارهای���ی اس���تفاده 
می کنی؟

پوف!�این�س��وال�از�س��والی�قبلی��سخت�تره�چون�از�
نرم�افزاره��ای�زی��ادی�اس��تفاده�می�کن��م�ک��ه�
خیلی�هاشون�ممکنه�االن�یادم�نباشه!�برای�همین�
تنها�مواردی�که�به�ذهنم�س��ریع�می�رس��ه�را�اینجا�

می�گم.
او�اس�ایکس�Yosemite:�خب�من�بیشتر�کارهام�
را�روی�م��ک�انج��ام�می�دم�و�سیس��تم�عامل�مورد�
عالقه�ام�اس��ت�و�همیش��ه�اولین�کاری�که�می�کنم�
ه��م�این��ه�که��FileVaultرا�فعال�می�کنم�تا�کس��ی�
اگ��ر�لپ�تاپ��م�یا�آی�مک�ام�را�دزدید�نتونه�اطالعاتی�

را�بازیافت�کنه.
اوبونت��و:�اوبونت��و�را�روی��Virtual�Machineدارم�
ب��رای�زمان��ی�ک��ه�ایمیل�مش��کوکی�می�گیرم�و�یا�
دیگران�می�گیرند�و�برام�می�فرس��تم�تست�کنم�که�
اوکی�هست�و�اگر�نیست�حای�چه�بدافزاری�است.�
به�دلیل�اینکه�محیط�تس��ت�و�آزمایش�هس��ت�برام�
هی��چ�حس��اب�اصل��ی�روش�ندارم�و�هم��ه�چیز�در�

شرایط�ایزوله�و�تحت�کنترل�بررسی�می�شه.
وین��دوز:�وین��دوز�را�ب��ه�ش��خصه�اونقدر�اس��تفاده�
نمی�کن��م�و�فق��ط�در�زمان��ی�ک��ه�کارگاه�امنی��ت�
�Virtual�Machineدیجیتال�برگزار�می�کنم�روی�
اج��را�می�کن��م�تا�ب��ه�این�ص��ورت�فرآیند�آموزش�
راحت�ت��ر�باش��ه.�از�وین��دوز�در�همین�حد�اس��تفاده�

می�کنم.
کروم:�مرورگر�محبوب�من�کروم�است�هر�چند�که�
در�کن��ارش�از�فایرفاک��س�ه��م�اس��تفاده�می�کنم.�
کروم�من�روی�همه�دس��تگاه�ها�س��ینک�اس��ت�و�
خ��وب�چن��د�ت��ا�افزون��ه�مهم�روش�نصب��ه�که�کار�
کردن�باهاش�را�برام�راحت�تر�می�کنه.�افزونه�هایی�
�LastPass،�Evernote،ک��ه�نص��ب�هس��تند�
و� �Chromecast،� Adblock،� Pocket
ScriptSafeان��د�ک��ه�آخ��ری�ب��رای�مقابل��ه�با�

حمله�های��XSSهست.
تویی��ت�دک:�تویی��ت�دک�تقریبا�نرم�افزار�ثابت�من�
ب��رای�تویی��ت�کردن�اس��ت�و�دلیل�اصلی�و�مهم�ام�
اینه�که�می�ش��ه�چندین�س��تون�را�با�هم�داش��ت�و�
کلید�واژه�های�مختلفی�مثل�#فیلترنت�را�جس��تجو�
کرد.�البته�از�نس��خه�وب�توییتر�و��Hootsuiteهم�
اس��تفاده�می�کن��م�ب��ه�خصوص�ب��رای�زمانی�که�
می�خ��وام�توییت�ها�ب��ه�صورت�خودکار�زمان�بندی�

بشن�تا�در�آینده�منتشر�بشن.
Evernote:�اورن��وت�جای��ی�اس��ت�ک��ه�من�تمام�
یادداشت�ها�و�بوکمارک�هام�را�نگهداری�می�کنم�و�
هر�ایده�و�نکته�ای�که�دارم�را�اونجا�می�نویس��م.�در�
حقیق��ت�دفترچه�یادداش��ت�من��ه�و�خب�روی�همه�

دستگاه�هام�دارمش.
Wunderlist:�وندرلیس��ت�در�حقیقت�نرم�افزاری�
است�که�to-do�listهام�را�درش�می�نویسم�و�آخر�
ه��ر�هفت��ه�چ��ک�می�کنم�ک��ه�برای�هفت��ه�آینده�
کارهای��ی�مهم��ی�که�باید�در�طول�اون�هفته�انجام�

بدم�را�بدونم.

TrueCrypt:�یک��ی�از�چیزهای��ی�ک��ه�کال�عالقه�
زی��ادی�دارم�به��ش�رمزنگاری�اطالعات�اس��ت�و�
خ��ب�م��ن�هی��چ�وق��ت�و�تح��ت�هیچ�ش��رایطی�
اطالعات�مهمم�را�بدون�رمزنگاری�روی�فضاهای�
اب��ری�مث��ل�دراپ�باک��س�و…�ذخی��ره�نمی�کنم.�
تروکریپ��ت�دقیق��ا�ای��ن�کار�را�واس��ه�من�می�کنه�
بط��وری�ک��ه�هی��چ�اطالعات��ی�مث��ل�ص��ورت�
حس��اب�های�بانکی،�کپی�پاس��پورت�و…�را�بدون�
روی� تروکریپ��ت� از� اس��تفاده� و� رمزن��گاری�

دراپ�باکس�آپلود�نمی�کنم.
LastPass:�از�لس��ت�پس�ب��رای�ایج��اد�رمز�عبور�
برای�حساب�های�مختلفم�استفاده�می�کنم�و�برای�
همین�کال�من�دو�رمز�عبور�را�حفظ�هس��تم�و�باقی�
موارد�را�لس��ت�پس�می�دونه�نه�من!��علت�اس��تفاده�
ازش�هم�اینه�که�روی�فضای�ابری�ذخیره�می�ش��ه�
و�برای�همین�من�از�روی�دس��تگاه�های�مختلف�به�

راحتی�به�تمام�رمزهای�عبور�دسترسی�دارم.
Spotify:�فکر�کنم�االن�بیش��تر�از�س��ه�س��اله�که�
ازش�اس��تفاده�می�کن��م�و�دلیل��ش�هم�اینه�که�تمام�
موس��یقی�هایی�که�می�خوام�را�ش��امل�می�شه�و�در�
ه��ر�لحظ��ه�می�تونم�از�یک�ژانر�موس��یقی�به�یک�
ژان��ر�دیگ��ه�س��وییچ�کن��م.�مثال�وقتی�ک��ه�نیاز�به�
تمرک��ز�زی��اد�دارم�پلی�لیس��تی�ک��ه�گوش�می�دم�

�Deep�Focusهست.
Pocket:�پاکت�برای�من�مکمل�اورنوت�اس��ت�به�
ط��وری�ک��ه�درش�مطالبی�که�بلند�هس��تند�و�وقت�
ن��دارم�بخون��م�را�ذخی��ره�می�کن��م�و�آخر�ش��ب�در�
رختخواب�یا�در�مترو�شروع�می�کنم�به�خوندنشون.�
اگ��ر�ه��م�بخوام�به�صورت�خالصه�بگم�پاکت�برای�
من�ابزاری�اس��ت�که�باهاش�می�تونم�یک�لیس��ت�
خوندن�داش��ته�باش��م�و�در�بینش��ون�می�چرخم�و�
مطلب�مورد�عالقه�اون�زمانم�را�انتخاب�و�بخونم.
Mail:�خیلی�از�وقت�های�پیش�می�یاد�که�می�خوام�
یک�ایمیل�رمزنگاری�شده�به�یک�نفر�بزنم�و�خب�
ب��رای�همی��ن��Mailو��GPGMail�Bundleای��ن�
امکان�را�به�من�می�دن�که�ایمیل�رمزنگاری�ش��ده�
بزن��م.�ع��الوه�ب��ر�اون�چ��ون�بیش��تر�از��50ایمیل�
مختل��ف�دارم�)!(،�می��ل�ای��ن�امکان�را�به�من�می�ده�
ک��ه�همش��ون�را�یکج��ا�مدیری��ت�کن��م.�قب��ال�از�
�Thunderbirdاس��تفاده�می�ک��ردم�برای�این�کار�
که�به�دلیل�داشتن�چند�باگ�بیخیال�استفاده�ازش�

شدم�و�خب�االن�از��Mailکامال�راضی�هستم.
VPN:�این�را�باید�فکر�کنم�اولین�مورد�می��ذاش��تم�
ام��ا�خ��ب�یادم�رفت!�به�ط��ور�کلی�هر�زمانی�که�به�
اینترنت��ی�غی��ر�از�اینترن��ت�خون��ه�ام�وصل�بش��م،�
وی�پ��ی�ان�روی�کامپیوت��رم�در�ح��ال�اجرا�اس��ت�
علت��ش�ه��م�به�این�برمی�گرده�ک��ه�عالقه�ام�ندارم�

کس��ی�ترافی��ک�ام�را�رص��د�کن��ه�و�ببین��ه�چیکار�
می�کنم.�به�خصوص�در�زمانی�که�در�هتل�هستم.
Telegram:�از�نظ��ر�م��ن�تلگ��رام�فع��ال�بهترین�
اپلیکیش��ن�ب��رای�گ��پ�زدن�هس��ت�به�خصوص�
ویژگ��ی�ای�Secret�Chatو�برای�همین�هر�زمان�
بخ��وام�ب��ا�کس��ی�چت�کن��م،�تلگ��رام�رو�انتخاب�
می�کنم.�عالوه�بر�این�اپلیکیشن�های�دیگه�ای�هم�
مث��ل���Cryptocatرا�ه��م�اس��تفاده�می�کن��م�که�
امنیتیش�از�تلگرام�هم�برای�چت�متنی�بیشتره.�در�
کل�قان��ون�کل��ی�من�ب��رای�اس��تفاده�از�ابزارهای�
مختل��ف�اینه�که�اگر�اب��زاری�رمزنگاری�نمی�کنه،�

بیخیال�استفاده�ازش�باید�شد.
Kindle:اپلیکیش��ن�کیندل�را�روی�آی�فونم�دارم�تا�
اگر�زمانی�کیندلم�در�دس��ترس�نبود�)زمانی�که�در�
رختخواب�هس��تم(�بتون��م�باهاش�ادامه�کتاب�ام�را�

بخونم.
این��ا�خالص��ه�ای�از�نرم�افزارهایی�بود�که�اس��تفاده�
می�کنم�هر�چند�که�می�ش��ه�یک�لیس��ت�بلند�و�باال�

در�این�مورد�نوشت�و�ادامه�دادش�:(

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخرین کتابی که خوندی چی بود ؟
Non-کتاب�هایی�که�دوس��ت�دارم�بخونم�بیش��تر�
�fictionهس��تند�ب��ا�موض��وع�تکنول��وژی،�دانش،�
�Theتاریخ�و�فلس��فه.�آخرین�کتابی�که�تمام�کردم�
�End�of�Powerبود�که�در�مورد�کاهش�قدرت�و�
تقس��یم�ش��دنش�بی��ن�افراد�بیش��تر�جامع��ه�بود.�
وضعیت��ی�ک��ه�خوبی�ه��ا�و�بدی�های��ی�داره�مث��ال�
خوب��ی�اش�اینک��ه�ک��ه�دیگ��ه�یک�کش��ور�یا�فرد�
نمی�تون��ه�ح��رف�خ��ودش�را�ب��ه�زور�ب��ه�دیگران�
بقبولون��ه�چ��ون�ابرقدرت�یا�قدرتمنده�ااما�از�طرفی�
ب��دی�اش�این��ه�که�عدم�وجود�قدرت�پایدار�باعث�از�
ایجاد�هرج�و�مرج�می�شه.�در�کل�کتاب�خوبی�بوده�

و�به�بقیه�هم�پیشنهاد�می�کنم�بخونن.

�Africa:کتابی�هم�که�االن�دارم�می�خونم�اسمش�
�Altered�States.�Ordinary�Miraclesکه�در�
م��ورد�آفریق��ا�و�ی��ک�دید�جدید�در�م��ورد�آفریقا�و�
اینکه�آفریقا�چرا�آفریقاست�می�ده.�هنوز�این�کتاب�
رو�تمام�نکردم�ولی�به�دلیل�جذابیتش�خیلی�سریع�

دارم�می�خونم.
در�کل�ه��م�بای��د�این��و�بگم�که�کت��اب�خوندن�را�به�
ای��ن�دلی��ل�دوس��ت�دارم�که�دی��دگاه�آدم�را�عوض�
می�کنه�و�اینکه�حرف�جدید�برای�گفتن�داری.�کال�
هیج��ان�کت��اب�خوندن�خیلی�زیاد�و�باید�همیش��ه�
کت��اب�خون��د.�مث��ال�االن�م��ن��700تای��ی�دارم�از�

کتاب�هایی�که�باید�بخونم!
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13 روش برای سرعت بخشیدن به 

ویـــــنـــدوز 10 
گ���ر می خواهی���د وین���دوز 10 را بهینه کنید، چند 
دقیق���ه زم���ان بگذاری���د و این ن���کات را امتحان 
کنید تا بتوانید س���رعت رایانه خود را افزایش 
داده و احتم���ال ب���روز مش���کالت کارای���ی و 
عملک���ردی سیس���تم را کاه���ش دهی���د. ما 13 

راه کار را به شما ارائه می دهیم.
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تنظیمات پاور سیستم خود را  تغییر دهید01
اگ��ر�از�برنام��ه�"�Power�Saver" وین��دوز��10
اس��تفاده�می�کنید،�دارید�رایانه�خود�را�ُکند�می�کنید.�
این�برنامه�باعث�می�ش��ود�عملکرد�کامپیوتر�ش��ما�
به�منظ��ور�صرفه�جوی��ی�در�مص��رف�انرژی�کاهش�
یاب��د.�)حت��ی�رایانه�ه��ای�ش��خصی�رومی��زی�هم�
�Power�Saver"به�طورمعم��ول�دارای�یک�برنامه�
�Power�Saverهستند.�تغییر�برنامه�پاور�شما�از� "
به��Balancedیا��High�Performanceبالفاصله�

باعث�افزایش�کارایی�سیستم�خواهد�شد.�
ب��رای�انج��ام�ای��ن�تغیی��ر،��Control�Panelرا�
�Hardwareراه�ان��دازی�کرده�س��پس�به�قس��مت�
�and�Soundرفته�و��Power�Optionsرا�انتخاب�
کنید.�شما�معمواًل�در�این�قسمت�دو�گزینه�می�بینید:�
�Power و� �)Balanced� )recommended
saver.�)بسته�به�نوع�و�مدل�رایانه�و�ویندوز�ممکن�
اس��ت�در�ای��ن�قس��مت�گزینه�ه��ای�دیگ��ری�هم�
�Highمش��اهده�کنی��د.(�ب��رای�دی��دن�تنظیم��ات�
�performanceبای��د�روی�فل��ش�رو�ب��ه�پایی��ن�و�

گزینه��Show�additional�plansکلیک�کنید.
ب��رای�تغیی��ر�تنظیم��ات�پ��اور،�به�س��ادگی�یکی�از�
گزینه�ه��ای�موردنظ��ر�خ��ود�را�انتخاب�ک��رده�و�از�
�High ش��وید.� خ��ارج� �Control� Panel
�performanceبیش��ترین�س��رعت�و�کارایی�را�به�
ش��ما�می�ده��د�اما�خوب�بیش��ترین�مص��رف�برق�و�
بات��ری�را�هم�دارد.�گزین��ه��Balancedتعادلی�بین�
ب��رق�و�ان��رژی�مصرفی�و�کارایی�بهتر�برقرار�می�کند�
و�گزینه��Power�saverهر�کاری�در�توانش�باش��د�
انج��ام�می�ده��د�ت��ا�بتواند�تا�جای�ممک��ن�باتری�و�
ان��رژی�کمتری�مصرف�کند.�کاربران�لپ�تاپ�زمانی�
�Balancedکه�لپ�تاپ�را�شارژ�نمی�کنند�باید�گزینه�
�Highرا�انتخ��اب�کنن��د�و�زم��ان�ش��ارژ�لپ�ت��اپ�

�performanceرا�انتخاب�کنند.�

غیرفعال کردن برنامه هایی که  ب���اال آم���دن وین���دوز 02 هن���گام 
راه اندازی می شوند

یکی�از�دالیلی�که�ویندوز��10شما�ممکن�است�ُکند�
باش��د�این�اس��ت�ک��ه�برنامه�های�خیل��ی�زیادی�در�
پس�زمینه�دس��کتاپ�باز�هستند،�برنامه�هایی�که�اگر�
نگویی��م�هرگز،�به�ندرت�از�آن�ها�اس��تفاده�می�کنید.�
اج��رای�ای��ن�برنامه�ها�را�متوقف�کنید�تا�رایانه�ش��ما�

عملکرد�بهتری�داشته�باشد.�
کار�را�با�راه�اندازی��Task�Managerش��روع�کنید.�
دکمه�ه��ای��Ctrl�+�Shift�+�Escرا�فش��ار�دهی��د،�
روی�گوش��ه�س��مت�راس��ت�پایی��ن�صفحه�کلیک�

راست�کنید�و��Task�Managerرا�انتخاب�کرده�یا�
�Task�Managerرا�در�جعبه�جس��ت�وجوی�ویندوز�
�Taskبزنی��د.�اگ��ر��Enter�10تای��پ�ک��رده�و��
�Managerخیلی�جم�و�جور�و�بدون��tabراه�اندازی�
ش��د�روی��More�detailsدر�انتهای�صفحه�نمایش�
کلی��ک�کنید.�اآلن�بای��د��Task�Managerبا�تمام�
جزیی��ات�نمایش�داده�ش��ده�باش��د.�کارهای�زیادی�
وجود�دارد�که�می�توانید�با�آن�انجام�دهید�اما�ما�قصد�
داریم�فقط�روی�کشتن�برنامه�های�غیرضروری�که�
در�اس��تارتاپ�وین��دوز�راه�اندازی�می�ش��وند�تمرکز�
کنیم.�روی�تب�اس��تارتاپ�کلیک�کنید.�لیس��تی�از�
برنامه�ها�و�سرویس�هایی�که�موقع�باالآمدِن�ویندوز�
اجرا�می�ش��وند�خواهید�دید.�درون�لیس��ت�و�روی�هر�
برنام��ه�ن��ام�و��publisherآن�را�خواهی��د�دید.�چه�در�
اس��تارتاپ�فعال�باش��د�یا�نباش��د�می�توانید�با�گزینه�
�Startup�impactببینی��د�ک��ه�زم��ان�راه�ان��دازی�

ویندوز��10چقدر�سیستم�را�ُکند�می�کند.�
برای�جلوگیری�از�اجرای�یک�برنامه�یا�س��رویس�در�
�Disableاس��تارتاپ،�روی�آن�کلیک�راس��ت�کرده�و�

را�انتخاب�کنید.�البته�این�کار�
برنام��ه�را�به�ط��ور�کام��ل�غیرفع��ال�نمی�کند.�فقط�
جل��وی�اج��رای�آن�در�اس��تارتاپ�را�می�گی��رد�یعنی�
همیش��ه�می�توانی��د�بع��د�از�ب��اال�آمدن�وین��دوز�اگر�
خواستید�این�برنامه�های�غیرفعال�شده�را�اجرا�کنید.�
همچنی��ن�اگ��ر�بعداً�تصمیم�گرفتی��د�که�دوباره�این�
برنامه�ها�در�اس��تارتاپ�اجرا�ش��وند�می�توانید�به�این�
قسمت�از��Task�Managerبرگشته�و�روی�برنامه�
موردنظ��ر�راس��ت�کلیک�ک��رده�و�گزینه��Enableرا�

انتخاب�کنید.�
بسیاری�از�برنامه�ها�و�سرویس�هایی�که�در�استارتاپ�
�Evernoteی��ا��OneDriveاج��را�می�ش��وند�مانند�
��Clipperممکن�اس��ت�برای�ش��ما�آش��نا�باش��ند�اما�
�Task�.مابق��ی�آن�ه��ا�را�ممک��ن�اس��ت�نشناس��ید
�Managerبه�ش��ما�کم��ک�می�کند�تا�اطالعاتی�از�
برنامه�ه��ای�ناآش��نا�کس��ب�کنی��د.�ب��رای�این�کار�
می�توانید�روی�آن�آیتم�کلیک�راس��ت�کرده�و�گزینه�
�Propertiesرا�ب��رای�اطالع��ات�بیش��تر�من�جمله�
مکان�آن�برنامه�روی�هارد�درایو،�امضای�دیجیتالی�
دارد�یا�خیر�و�اطالعات�دیگری�مثل�ش��ماره�ورژن،�
ان��دازه�فای��ل�و�آخری��ن�ب��اری�ک��ه�آن�برنامه�تغییر�
پیداکرده�یا�اصالح�شده�انتخاب�کنید.�شما�همچنین�
می�توانید�روی�آن�آیتم�راس��ت�کلیک�کرده�و�گزینه�
�Open�file�locationرا�ه��م�انتخ��اب�کنی��د.�این�
گزین��ه��File�Explorerرا�بازک��رده�و�ش��ما�را�ب��ه�
فول��دری�ک��ه�ای��ن�برنامه�در�آن�قرار�دارد�و�مس��یر�
مش��خص�آن�در�ه��ارد�می�برد.�نهایت��ًا�بعد�از�کلیک�
راس��ت�می�توانی��د�گزین��ه��Search�onlineرا�هم�
انتخاب�کنید.�این�جس��ت�وجو�سایت�هایی�را�به�شما�

نش��ان�می�ده��د�که�اطالعات��ی�راجع�به�آن�برنامه�یا�
سرویس�دارند.�

اگ��ر�واقع��ًا�روی�یک��ی�از�برنامه�ه��ای�این�لیس��ت�
حساس��یت�دارید�می�توانید�به�س��ایتی�که�توس��ط�
�Should�Iاداره�می�ش��ود�و��Reason�Software
�Block�Itن��ام�دارد�رفت��ه�و�نام�فایل�موردنظر�خود�را�
سرچ�کنید.�معمواًل�با�این�کار�اطالعات�خیلی�خوبی�
راجع�به�آن�برنامه�یا�سرویس�پیدا�می�کنید.�حاال�که�
تمام�برنامه�ها�و�س��رویس�های�مزاحم�در�اس��تارتاپ�
را��disableکردی��د،�ب��ار�بع��دی�ک��ه�رایان��ه�خود�را�
مج��دداً�راه�ان��دازی�کنید،�متوجه�افزایش�س��رعت�و�

کارایی�سیستم�خواهید�شد.�
�

ن���کات و ترفنده���ای وین���دوز را  خاموش کنید03
هنگام�اس��تفاده�از�ویندوز��10برای�رایانه�ش��خصی�
خود،�ویندوز�به�آنچه�انجام�می�دهید�توجه�می�کند�و�
نکاتی�را�درباره�کارهایی�که�ممکن�اس��ت�بخواهید�
با�سیستم�عامل�انجام�دهید�ارائه�می�دهد.�بنابرتجربه�
نگارنده�کمتر�پیش�می�آید�که�این�نکات�به�دردبخور�
و�مفی��د�باش��ند.�وین��دوز�کارهای��ی�که�ش��ما�انجام�
می�دهی��د�را�تح��ت�نظر�می�گیرد�و�اینکه�بخواهد�هر�
بار�ش��ما�را�راهنمایی�کند�باعث�کند�ش��دن�سیس��تم�
می�ش��ود.�بنابراین�اگر�می�خواهید�به�کارها�س��رعت�
ببخش��ید،�ب��ه�وین��دوز�بگویید�توصیه�ه��ای�خود�را�
�Startمتوقف�کند.�برای�انجام�این�کار�روی�دکمه�
کلی��ک�کنید،�آیک��ون��Settingsرا�انتخاب�کرده�و�
�System�> Notifications�&ب��ه�قس��مت�های�
�actionsبروی��د.�ب��ه�قس��مت�پایی��ن�و�بخ��ش�
�Notifications�sectionاس��کرول�کنی��د�و�تیک�
�Get� tips.� tricks.� and باک��س� چ��ک�
را� �suggestions� as� you� use� Windows

بردارید.
�

 OneDrive از همگام س���ازی جلوگیری کنید04
ذخیره�س��ازی�فای��ل��OneDriveمبتن��ی�بر�فضای�
ابری�مایکروس��افت،�که�در�ویندوز��10ساخته�ش��ده�
اس��ت،�در�هم��ه�رایانه�ه��ای�ش��خصی�فایل�ه��ا�را�
همگام�س��ازی�و�ب��ه�روز�نگ��ه�م��ی�دارد.�همچنین�
این�یک�ابزار�پش��تیبان�مفید�اس��ت�به�گونه�ای�که�اگر�
رایانه�ش��خصی�یا�دیس��ک�س��خت�آن�از�بین�برود،�
ش��ما�هنوز�هم�کلیه�فایل�های�خود�را�دس��ت�نخورده�

دارید�که�در�انتظار�بازیابی�شما�هستند.�
ویندوز��10این�کار�را�با�همگام�سازی�مداوم�فایل�ها�
بین�رایانه�ش��خصی�و�ذخیره�س��ازی��Cloudانجام�
می�دهد.�کاری�که�باعث�کند�ش��دن�رایانه�ش��ما�نیز�

47 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره14  ش�هریور م�اه 1399



می�ش��ود.�ب��ه�همین�دلیل�یک��ی�از�راه�های�افزایش�
س��رعت�کامپیوتر�ش��ما�متوقف�کردِن�همگام�سازی�
اس��ت.�ام��ا�قب��ل�از�خاموش�کردن�دائم��ی�آن،�باید�
بررس��ی�کنید�که�آیا�واقعًا�باعث�کندی�سیس��تم�شما�

می�شود�یا�نه.
ب��رای�انج��ام�ای��ن�کار��روی�آیکون��OneDriveدر�
بخش��notificationو�در�قس��مت�راس��ت�تسکبار،�
کلیک�راس��ت�کرده�)آیکون�آن�ش��بیه�تکه�ابر�است(�
و�س��پس�روی�دکم��ه��Moreدر�صفحه�نمای��ش�
�Pauseکلی��ک�کنی��د.�از�صفحه�ظاهرش��ده�روی�
�syncingکلی��ک�کنید�و�بس��ته�ب��ه�مدت�زمانی�که�
می�خواهید�همگام�سازی�نشود،��2ساعت،��8ساعت�
ی��ا��24س��اعت�را�انتخاب�کنی��د.�در�طول�این�مدت�
ارزیاب��ی�کنی��د�ک��ه�آی��ا�س��رعت�سیس��تم�ش��ما�

افزایش�یافته�یا�نه.�
اگر�چنین�ش��د�و�تصمیم�گرفتید�که�همگام�س��ازی�را�
کاًل�خاموش�کنید،�روی�آیکون��OneDriveکلیک�
�Settings�>راس��ت�ک��رده�و�از�پنج��ره�بازش��ده�
�Unlink�this�PCرا�انتخاب�کنید.�روی��Account
کلی��ک�ک��رده�و�س��پس�از�صفحه�ظاهرش��ده�روی�
�Unlink�accountکلی��ک�کنی��د.�وقت��ی�این�کار�را�
کردی��د�هن��وز�ه��م�می�توانید�فایل�های�خ��ود�را�در�
فول��در�محل��ی��OneDriveذخی��ره�کنید�اما�خوب�

دیگر�با��Cloudهمگام�سازی�نخواهد�شد.�
اگ��ر�فهمیدی��د��OneDriveکامپیوتر�ش��ما�را�کند�
می�کن��د،�ام��ا�بااین�وجود�ترجی��ح�می�دهید�که�از�آن�
اس��تفاده�کنید�می�توانید�مش��کالت��OneDriveرا�
برط��رف�کنی��د.�برای�اطالع��ات�در�مورد�چگونگی�
�Fix�OneDrive�syncانج��ام�ای��ن�کار،�صفح��ه�

�problemsمایکروسافت�را�بررسی�کنید.�

را   search indexing خاموش کنید05
ویندوز��10هارددیسک�شما�را�در�بک�گراند�ایندکس�
می�کن��د�و�ب��ه�ش��ما�امکان�می�ده��د�)حداقل�ازنظر�
تئ��وری(�ت��ا�نصب�به�روش�ب��دون�ایندکس�گذاری،�
س��ریع�تر�در�رایانه�ش��خصی�خود�سرچ�و�جست�وجو�
کنید.�اما�سیس��تم�های�کندتر�که�از�ایندکس�گذاری�
هم�اس��تفاده�می�کنند،�می�توانند�شاهد�افت�عملکرد�
باش��ند�و�ش��ما�می�توانید�با�خاموش��کردن�ایندکس�
گ��ذاری،�س��رعت�آن�ها�را�افزای��ش�دهید.�حتی�اگر�
دیسک��SSDدارید�بازهم�خاموش�کردن�ایندکس�
گ��ذاری�می�تواند�س��رعت�سیس��تم�ش��ما�را�بهبود�
ببخشد�چراکه�نوشتِن�مداوم�روی�دیسکی�که�عمل�
ایندک��س�گ��ذاری�ه��م�انج��ام�می�ده��د�درنهایت�
می�تواند�حتی�سرعت��SSDها�را�هم�کاهش�دهد.�
برای�بدس��ت�آوردن�حداکثر�مزایای�ویندوز��10باید�
ایندک��س�گذاری�کاماًل�خاموش�ش��ود.�برای�انجام�

services.این�کار�در�سرچ�باکس�ویندوز��10کلمه�
�Services�.بزنی��د�Enterرا�تای��پ�ک��رده�و��msc
�appظاه��ر�می�ش��ود.�در�لیس��ت�س��رویس�ها�ب��ه�
�Windowsیا��Indexing�Serviceقس��مت�های�
�Searchبروی��د.�روی��آن�ه��ا�دابل�کلیک�کرده�و�از�
صفح��ه�ای�ک��ه�ظاهر�می�ش��ود�روی��Stopکلیک�
کنید.�س��پس�سیس��تم�خود�را�ری�اس��تارت�کنید.�
جس��ت�وجوهای�شما�ممکن�است�کمی�کندتر�شده�
باش��د�اگرچه�ش��اید�حتی�تفاوتی�را�متوجه�نشوید.�اما�

کاًل�باید�بهبود�کارایی�داشته�باشید.�
در�ص��ورت�تمای��ل�می�توانید�ایندکس�کردن�را�فقط�
ب��رای�پرونده�های�مکان�های�خاص�خاموش�کنید.�
برای�انجام�این�کار��indexرا�در�کادر�جست�وجوی�
�Indexing�Optionsویندوز��10تایپ�کرده�و�بروی�
�resultک��ه�ظاه��ر�می�ش��ود�کلی��ک�کنید.�صفحه�
�Indexing�Optionsاز��Control�Panelظاه��ر�
می�شود.�روی�دکمه��Modifyکلیک�کنید�و�لیستی�
�Microsoftاز�مکان�هایی�که�ایندکس�شده�اند،�مثل�
Outlook،�فایل�های�شخصی�شما�و�غیره�می�بینید.�
تی��ک�جل��وی�هر�باکس�را�که�بردارید�دیگر�ایندکس�

نخواهد�شد.�

هارد خود را تمیز کنید اگ��ر�ه��اردی�درهم�وبره��م�و�ممل��و�از�06
فایل�های�بدون�اس��تفاده�داش��ته�باش��ید،�می�تواند�
باعث�کند�ش��دن�سیس��تم�شما�ش��ود.�تمیز�و�مرتب�
ک��ردن�ه��ارد�کارایی�رایانه�ش��ما�را�افزایش�خواهد�
داد.�وین��دوز��10ب��رای�این�کار�ابزار�ش��گفت�انگیز�و�
�Storageبس��یار�مفی��د�داخل��ی�دارد�ک��ه�نام��ش�
�Settings�> Systemاس��ت.�به�قسمت��Sense
Storage <�بروی��د�و�در�ب��االی�صفح��ه��Offرا�به�

�Onدهی��د.�ب��ا�انجام�ای��ن�کار�ویندوز�مرتب��ًا�رایانه�
شخصی�شما�را�کنترل�می�کند�و�فایل�های�ناخواسته�
قدیم��ی�را�ک��ه�دیگ��ر�به��آن��ه��ا�نی��از�ندارید�حذف�
می�کند.-�فایل�های�موقتی،�فایل�های�پوش��ه�دانلود�
ک��ه�در�ی��ک�م��اه�تغییر�نک��رده�باش��ند�و�فایل�های�

.Recycle�Binقدیمی�
می�توانی��د�نح��وه�کار�ب��ا��Storage�Senseرا�
سفارشی�س��ازی�کنی��د�و�همچنی��ن�می�توانید�از�آن�
ب��رای�آزادس��ازی�فضای�بیش��تر�نس��بت�به�حالت�
�Storageاس��تفاده�کنید.�در�زیر�قس��مت��Normal
�Configure�Storage�Sense�orروی��Sense
�run�it�nowکلی��ک�کنی��د.�از�صفح��ه��ظاهرش��ده�
�Storage�Senseمی�توانی��د�تع��داد�دفعاتی�ک��ه�
فایل�ه��ا�را�پ��اک�می�کن��د�تغییر�دهی��د.�)هرروز�،�هر�
هفته�،�هرماه�یا�هنگامی�که�فضای�ذخیره�ش��ما�کم�

می�شود(.�
�

رجیستری خود را تمیز کنید در�الیه�ه��ای�زیرین�ویندوز،�رجیس��تری�07
تقریبًا�همه�چیز�را�از�نحوه�کار�ویندوز�گرفته�تا�ظاهر�
آن�کنت��رل�و�ردیاب��ی�می�کند.�رجیس��تری�ش��امل�
اطالعاتی�اس��ت�که�در�آن�برنامه�های�ش��ما�ذخیره�
می�شوند،��DLLهایی�که�از�آن�ها�استفاده�می�کنند�و�
به�اش��تراک�می�گذارند�و��این�که�چه�نوع�فایل�هایی�
توس��ط�چه�برنامه�هایی�باز�ش��وند�و�تقریبًا�هر�چیز�

دیگری.�
ام��ا�رجیس��تری�ی��ک�موجود�بس��یار�به�هم�ریخته�و�
نامرت��ب�اس��ت.�برای�مث��ال�زمانی�که�یک�برنامه�را�
پ��اک�می�کنی��د،�تنظیم��ات�برنام��ه�همیش��ه�در�
رجیس��تری�به�طور�کامل�پاک�نمی�ش��وند.�بنابراین�
باگذش��ت�زم��ان�رجیس��تری�می�توان��د�ب��ا�ان��واع�
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بی�ش��ماری�از�تنظیمات�مختلف�تاریخ�گذش��ته�ُپر�
ش��ود�و�ای��ن�موض��وع�می�توان��د�باعث�کند�ش��دن�

سیستم�شود.�
حت��ی�فک��ر�ای��ن�را�هم�نکنید�ک��ه�خودتان�بخواهید�
همه�این�موارد�را�تمیز�کنید.�غیرممکن�است.�برای�
انج��ام�ای��ن�کار�به�ی��ک���Registry�Cleanerنیاز�
دارید.�تعداد�زیادی�از�این�برنامه�های�پاک�سازی�در�
دسترس�هستند�برخی�رایگان�و�برخی�غیر�رایگان.�
ام��ا�واقع��ًا�نی��ازی�ب��ه�خرید�مس��تقیم�یک��ی�از�این�
�Auslogicsبرنامه�ها�نیس��ت�چراکه�برنامه�رایگان�
�Registry�Cleanerهمی��ن�کار�را�ب��ه�بهتری��ن�

شکل�انجام�می�دهد.�
قب��ل�از�اس��تفاده�از��Auslogicsی��ا�هر�پاک�کننده�
رجیس��تری�دیگر،�باید�از�رجیس��تری�خود�نس��خه�
پش��تیبان�تهیه�کنید�تا�در�صورت�بروز�هر�اش��تباهی�
�Auslogicsبتوانی��د�آن�را�بازیاب��ی�کنید.�)برنام��ه�
�Registry�Cleanerهم�می�تواند�این�کار�را�برای�
ش��ما�انجام�دهد�اما�دو�بار�نس��خه�پش��تیبان�گرفتن�
هی��چ�ضرری�ن��دارد.(�برای�اینکه�خودتان�نس��خه�
پشتیبان�تهیه�کنید�در�سرچ�باکس�ویندوز��10کلمه�
�regedit.extرا�تای��پ�کنی��د�و��Enterبزنی��د.�
�Fileویرایش��گر�رجیس��تری�اجرا�می�شود.�از�منوی��
گزین��ه��Exportرا�انتخ��اب�کنی��د.�از�صفح��ه��
ظاهرشده،�اطمینان�حاصل�کنید�که�گزینه��Allرا�در�
قسمت��Export�rangeدر�انتهای�صفحه�انتخاب�
می�کنید.�س��پس�یک�محل�ذخیره�س��ازی�و�یک�نام�
ب��رای�فای��ل�انتخاب�ک��رده�و��Saveرا�بزنید.�برای�
بازیابی�رجیستری،�ویرایشگر�رجیستری�را�باز�کنید�
از�من��وی��Fileگزین��ه��Importرا�انتخ��اب�ک��رده�و�

سپس�فایل�ذخیره�شده�را�باز�کنید.�
حاال�برنام��ه��Auslogics�Registry�Cleanerرا�
دانلود�و�نصب�و�اجرا�کنید.�در�س��مت�چپ�صفحه�از�
برنام��ه�می�توانی��د�انواع�موضوع��ات�مختلفی�را�که�
می�خواهی��د�تمییز�کنید،�انتخ��اب�کنید.�برای�مثال��
�File�Associationsیا��Internetیا�فونت�ها.�بهتر�

است�همه�را�انتخاب�کنید.�
در�مرحله�بعد�باید�به�برنامه�بگویید�تا�رجیس��تری�را�
برای�شناس��ایی�مش��کالت�اسکن�کند.�برای�انجام�
ای��ن�کار�روی��Scan�Nowکلی��ک�کنید�و�از�منوی�
کشویی�ظاهرشده،��Scanرا�انتخاب�کنید.�این�کار�
به�ش��ما�امکان�می�دهد�تا�ابتدا�مش��کالت�موجودی�
را�که�برنامه�شناس��ایی�می�کند،�بررس��ی�کنید.�اگر�
به�ج��ای�آن��Scan�and�Repairرا�انتخاب�کردید،�
برنامه�بدون�اینکه�مش��کالت�پیداش��ده�را�بررس��ی�

کنید�اقدام�به�رفع�آن�ها�می�کند.�
برنامه�حاال�دارد�رجیس��تری�ش��ما�را�برای�پیدا�کردن�
خطاها�اس��کن�می�کند.�س��پس�برنام��ه�آنچه�را�که�
پیداکرده�به�شما�نشان�می�دهد�و�البته�این�خطاها�را�

بر�اس��اس�ش��دت�و�تأثیر�آن�ها�مرتب�می�کند�تا�به�
ش��ما�در�تصمیم�گیری�برای�اینکه�کدام�یک�را�رفع�
کنید�کمک�کند.�هنگامی�که�تصمیم�خود�را�گرفتید،�
ب��ر�روی��Repairکلی��ک�کنید�و�مطمئن�ش��وید�که�
�Back�Up�Changesبررسی�ش��ده�اس��ت�ت��ا�اگر�
چی��زی�اش��تباه�پی��ش�رف��ت�بتوانید�رجیس��تری�را�

به�آسانی�بازیابی�کنید.�

و  انیمیش���ن ها  س���ایه ها،  جلوه ه���ای بص���ری را غیرفعال 08
کنید

ویندوز��10تصاویر�و�جلوه�های�چش��م�نوازی�دارد.-�
س��ایه�ها،�انیمیش��ن�ها�و�جلوه�های�زیبای�بصری.�در�
رایانه�ه��ای�ش��خصی�و�پرس��رعت�جدی��د،�این�ها�
معمواًل�بر�عملکرد�سیس��تم�تأثیر�نمی�گذارند.�اما�در�
سیس��تم�های�کند�و�قدیم��ی�می�توانند�تأثیر�زیادی�

روی�کارایی�داشته�باشند.�
خاموش�کردن�آن�ها�آس��ان�اس��ت.�برای�این�کار�در�
س��رچ�باکس�ویندوز��10کلمه��sysdm.cplرا�تایپ�
ک��رده�و��Enterبزنی��د.�با�ای��ن�کار�باکس�مربوط�به��
�System�Properties�dialogباز�می�ش��ود.�روی�
تب��Advancedو�س��پس��Settingsدر�قس��مت�
�Performance�sectionکلی��ک�کنی��د.�این�کار�
�Performance�Optionsش��ما�را�ب��ه�باک��س�
�dialogمی�ب��رد.�اینج��ا�ش��ما�لیس��ت�متنوع��ی�از�
انیمیش��ن�ها�و�جلوه�های�تصویری�مشاهده�خواهید�

کرد.�
اگر�وقت�کافی�دارید�و�عاشق�سردرآوردن�از�مسائل�
هس��تید�می�توانید��individual�optionsرا�روشن�و�
خام��وش�کنید.�این�ها�)لیس��ت�زیر(�انیمیش��ن�ها�و�
جلوه�های�ویژه�ای�هس��تند�ک��ه�احتمااًل�می�خواهید�
خاموششان�کنید�چراکه�بیشترین�تأثیر�را�در�کارایی�

سیستم�دارند:
در� �Animate� controls� and� elements �

داخل�ویندوز
��Animate�windowsزم��ان�کوچ��ک�و�بزرگ�

کردن�صفحه�
Taskbarانیمیشن�های��

Viewدر�قسمت��Slideیا��Fadeمنوهای��
�ابزارراهنمای��ی�)�ToolTips(�Fadeیا��Slideدر�

Viewقسمت�
�آیتم�ه��ای�من��وی��Fade�Outبع��د�از�کلی��ک�

کردن
�نمایش�سایه�های�زیر�ویندوز

�Adjust�for�bestبااین�وج��ود�انتخ��اب�گزین��ه�
�performanceدر�باالی�صفحه�و�س��پس�کلیک�
روی��Okبرای�بهینه�س��ازی�کارایی�سیس��تم�و�عدم�
نمایش�انیمیش��ن�ها�و�غیره�آس��ان�ترین�راه�اس��ت.�
چراکه�پس�ازآن�ویندوز��10افکت�هایی�که�سیس��تم�

شما�را�کند�کرده�اند�خاموش�می�کند.�

Transparency را غیرفعال  کنید09
ع��الوه�ب��ر�خاموش�کردن�س��ایه�ها،�انیمیش��ن�ها�و�
جلوه�ه��ای�بص��ری،�بای��د�جلوه�ه��ای�ش��فافیِت�
مورداس��تفاده�وین��دوز��10را�برای�منوی�اس��تارت،�
�Taskbarو�همچنی��ن��Action�Centerغیرفعال�
کنی��د.�ای��ن�مقدار�جلوه�های�ش��فافیت�برای�ویندوز�
زحمت�و�کار�زیادی�ایجاد�می�کند�و�خاموش�کردن�
آن�ها�می�تواند�در�عملکرد�سیستم�تغییر�ایجاد�کند.�
�Personalization�>�،ب��رای�انج��ام�ای��ن�تغیی��ر
�Colorsرا�انتخ��اب�کنی��د�و�به�قس��مت�پایین�یعنی�
و� کنی��د� اس��کرول� �Transparency�effects

اسالیدر�را�به��Offتغییر�دهید.�
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تعمی���ر و نگ���ه داری خ���ودکار  ویندوز را روشن کنید10
هرروز�و�در�پش��ت�صحنه،�ویندوز��10برای�ش��ما�به�
شکل�خودکار�تعمیر�و�نگه�داری�انجام�می�دهد.�این�
ویژگ��ی�کارهای��ی�مانن��د�اس��کن�ام��ن�و��اج��رای�
عیب�شناس��ی�سیس��تم�را�برای�اطمینان�از�درس��ت�
ب��ودن�همه�چی��ز�انج��ام�می�دهد.-�و�البت��ه�به�طور�
خ��ودکار�اگر�مش��کلی�پیدا�کن��د�رفعش�می�کند.�این�
کار�باعث�می�ش��ود�سیس��تم�ش��ما�با�حداکثر�کارایی�
کار�کن��د.�به�ط��ور�پیش�فرض�این�تعمیر�و�نگه�داری�
خ��ودکار�ه��رروز�س��اعت��2صبح�اجرا�می�ش��ود�و�تا�
زمانی�که�دس��تگاه�ش��ما�به�برق�وصل�ش��ود�ادامه�
خواهد�داشت.�بااین�وجود�این�احتمال�وجود�دارد�که�
این�ویژگی�به�طور�تصادفی�خاموش�ش��ده�یا�مدتی�
باشد�که�سیستم�به�برق�وصل�نشده�باشد�و�بنابراین�
تعمیر�و�نگه�داری�ویندوز�اجرانش��ده�باشد.�می�توانید�
مطمئن�شوید�که�روشن�است�و�هرروز�اجرا�می�شود�
و�اگر�مایل�بودید�آن�را�به�صورت�دستی�اجرا�کنید.�
ب��رای�ای��ن�کار�برنامه��Control�Panelرا�اجرا�کرده�
�System�and�Security�> Securityو�قسمت�
�and�Maintenanceرا�انتخ��اب�کنی��د.�در�بخش�
�Automatic زی��ر� در� و� �Maintenance
�Maintenanceاگ��ر�می�خواهی��د�همین�اآلن�اجرا�
ش��ود�روی��Start�maintenanceکلی��ک�کنی��د.�
ب��رای�اطمین��ان�از�اینکه�هرروز�اجرا�می�ش��ود�روی�
�Change�maintenance�settingsکلیک�کرده�
و�از�صفح��ه�ظاهرش��ده�زمان��ی�را�که�مایل�هس��تید�
تعمی��ر�اجرا�ش��ود�انتخاب�ک��رده�و�تیک�باکس�کنار�
�Allow�scheduled�maintenance�toعب��ارت�
�wake�up�my�computer�at�the�scheduled

�timeرا�زده�و�سپس��Okبزنید.�
�

 bloatware کشتن گاه��ی�اوق��ات�بزرگ�ترین�عامل�کاهش�11
�bloatwareسرعت�رایانه�ویندوز��10نیست،�بلکه�
و�نرم�افزاره��ای�تبلیغات��ی�مزاحم�اس��ت�که��CPUو�
مناب��ع�سیس��تم�را�ب��ه�خ��ود�اختص��اص�می�دهند.�
و� مزاح��م� تبلیغات��ی� نرم�افزاره��ای� خصوص��ًا�
�bloatwareها�توهین�آمیز�هس��تند�چراکه�ممکن�
است�توسط�شرکت�تولیدکننده�رایانه�شخصی�شما�
نصب�ش��ده�باش��ند.�اگر�از�شر�آن�ها�خالص�شوید،�از�
س��رعتی�ک��ه�وین��دوز��10پیدا�می�کند�ش��گفت�زده�

خواهید�شد.�
ب��رای�ای��ن�کار�ابتدا�اس��کن�سیس��تم�را�برای�یافتن�
نرم�افزارهای�تبلیغاتی�مزاحم�و�بدافزارها�اجرا�کنید.�
�Norton�Securityاگر�قباًل�مجموعه�امنیتی�مانند�
یا��McAfee�LiveSafeنصب�کرده�اید�می�توانید�از�

آن�ه��ا�ب��رای�ای��ن�کار�اس��تفاده�کنی��د.�همچنین�
می�توانی��د�از�برنام��ه�ضد�بداف��زار�داخلی�ویندوز��10
استفاده�کنید�که�برای�این�کار�کافی�در�سرچ�باکس�
وین��دوز�کلم��ه��Windows�Defenderرا�تای��پ�
�Scan�Nowبزنی��د�و�روی��Enterک��رده�و�س��پس�
کلی��ک�کنی��د.��Windows�Defenderب��ه�دنبال�
نرم�افزاره��ای�مخ��رب�خواهد�بود�و�هرچه�را�هم�که�

پیدا�کند�پاک�می�کند.�
می�ت��وان�راه�دوم��ی�را�ه��م�امتحان�ک��رد�بنابراین�
�Malwarebytesمی�توان�نرم�اف��زار�رایگانی�مثل�
�Anti-Malwareرا�ه��م�در�نظ��ر�گرفت.�نس��خه�
رایگان�آن�بدافزارها�را�شناس��ایی�کرده�و�در�صورت�
پیدا�کردن،�پاک�می�کند.�نس��خه�غیر�رایگان�امکان�
حفاظ��ت�دائم��ی�برای�شناس��ایی�و�از�بین�بردِن�آنی�

آلودگی�از�رایانه�ارائه�می�دهد.

هارد خود را Defrag کنید هرچه�بیش��تر�از�هارددیسک�خود�استفاده�12
کنی��د،�فض��ای�آن�بیش��تر�تکه�تکه��خواهد�ش��د�که�
می�توان��د�س��رعت�رایان��ه�ش��ما�را�کاه��ش�ده��د.�
هنگامی�که�یک�دیسک�تکه�تکه�می�شود،�فایل�ها�را�
ح��ول�هم��ان�مکان�در�هارد�ذخی��ره�می�کند�و�برای�
وین��دوز�زمان�ب��ر�خواه��د�بود�تا�قبل�از��اجرایش��ان،�
آن�ه��ا�را�کن��ار�هم�قرار�ده��د.��اگرچه�ویندوز�دارای�
یک��defragmenterداخلی�اس��ت�که�می�توانید�از�
آن�ب��رای��defragmentکردن�هارددیس��ک�خود�
اس��تفاده�کنید.�ش��ما�حتی�می�توانید�به�آن�بگویید�که�
عملی��ات� ت��ا� ش��ود� اج��را� خ��ودکار� به�ط��ور�
�defragmentationرا�دائم��ًا�انج��ام�ده��د.�برای�
انجام�این�کار�در�س��رچ�باکس�یا�کادر�جس��ت�وجوی�
�Enterرا�تایپ�کرده�و�سپس��defragویندوز�کلمه�
بزنید.�از�صفحه�ظاهرشده�درایوی�را�که�می�خواهید�
ب��رای� کنی��د.� انتخ��اب� ش��ود� �defragment

�Optimizeک��ردن�آن�روی�دکم��ه��defragment
کلی��ک�کنید.�با�نگه�داش��تن�دکم��ه��Ctrlو�انتخاب�
چن��د�درای��و�می�توانی��د�چن��د�درای��و�را�هم�زم��ان�
�defragmentکنی��د.�اگ��ر�می�خواهید�دیس��ک�یا�
�defragmentدیس��ک�های�ش��ما�به�طور�خودکار�
شوند�روی�دکمه��Change�settingsکلیک�کرده�
�Run�on�a�scheduleو�س��پس�تیک�کادر�کنارِی�
را�بزنید.�حاال�فرکانس��ی�را�که�می�خواهید�دیس��ک�
روی�آن��defragmentش��ود�را�ب��ا�کلی��ک�روی�
پنج��ره�کرکره�ای��کنار��Frequencyانتخاب�کرده�
و�زم��ان�روزان��ه،�هفتگی�یا�ماهان��ه�را�انتخاب�کنید.�
)گزین��ه�هفتگ��ی�از�همه�بهتر�اس��ت(�از�این�صفحه�
ب��رای� را� درای��و� چن��د� می�توانی��د� همچنی��ن�

�Defragmentانتخاب�کنید.

خام���وش کردن و ری اس���تارت  کردن ویندوز13
در�اینجا�یکی�از�سالح�های�نه�چندان�مخفی�فناوری�
اطالعات�برای�عیب�یابی�و�س��رعت�بخش��یدن�به�
رایانه�ش��خصی�مطرح�می�ش��ود:�رایانه�را�خاموش�
ک��رده�و�دوب��اره�روش��ن�کنی��د.�ب��ا�انج��ام�این�کار�
اس��تفاده�های�بیش�ازحد�از��RAMاز�بین�می�رود�که�
اگ��ر�سیس��تم�را�دوب��اره�راه�ان��دازی�نمی�کردید�این�
اتف��اق�نمی�افت��اد.��خام��وش�ک��ردن�همچنی��ن�
فرآیندهای��ی�را�ک��ه�فع��ال�ب��وده�و�مناب��ع�را�به�خود�
اختصاص�داده�بودند�اما�نیازی�به�وجودش��ان�نبود�و�
س��رعت�سیس��تم�را�می�گرفتند،��از�بین�می�برد.�اگر�
س��رعت�ویندوز��10ش��ما�به�مرورزمان�و�بدون�دلیل�
واضحی�کاهش�یافته�است،�پس�از�انجام�این�کار�از�

افزایش�سرعتش�شگفت�زده�خواهید�شد.�

فقط�برخی�از�این�ترفندها�را�امتحان�کنید�و�خواهید�
دید�که�سرعت�ویندوز�شما�افزایش�می�یابد.�
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زمان: 22-21 فوریه
مکان: پاریس، فرانسه

رویــداد
کنفرانس PMO ۲۰۲۰ پاریس

�کنفرانس�بین�المللی��Lean�Six�Sigmaو�مدیریت�پروژه�یکی�دیگر�از�رویدادهای�س��ازمان�کنفرانس�تحقیقات�بین�المللی�اس��ت�که�با�هدف�اتصال�دانش��مندان�
از�سراسر�جهان�برای�در�نظر�گرفتن�چالش�های��Lean�Six�Sigmaو��PMو�ارائه�راه�حل�ها�و�ایده�های�کاماًل�جدید�برگزار�می�شود.�
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