
















کار زياد يا مديريت زمان و بهره وری؟
"خودتان را غرق كار نکنید، همه زندگی كار نیس��ت".

"کار�می�تواند�لذت�بخش�باش��د،�اگر�دوس��تش�داش��ته�
باش��ید�و�درس��ت�انجامش�بدهید�و�همه�زندگی�ش��ما�

نباشد."
دو�خط�باال،�عمومًا�بین�همه�کارمندانی�که�در�شرکت�ها�
مش��غول�هس��تند،�ی��ادآور�خروج�به�موق��ع�از�محیط�کار�
اس��ت!�زی��را�بدیه��ی�اس��ت�که�فقط�خ��ط�اول�با�جدیت�
بیش��تری�مطالع��ه�می�ش��ود�و�هی��چ�گاه�ب��ه�خ��ط�دوم،�
مخصوصًا�قس��مت�»کار�می�تواند�لذت�بخش�باش��د،�اگر�
دوس��تش�داش��ته�باشید�و�درست�انجامش�بدهید«�دقت�
نمی�ش��ود؛�علت�این�اس��ت�که�اصواًل�انتخاب�ش��غلی�که�
مورد�عالقه�و�البته�با�تخصص�باش��د،�دش��وارتر�از�ترک�

به�موقع�محیط�کار�است!

ام��ا�واقعیت��ی�که�هم��واره�کارفرمایان�و�مدی��ران�را�آزار�
می�ده��د،�ع��دم�به��ره�وری�باال�در�کار�و�ی��ا�همان�عدم�
دریاف��ت�خروج��ی�مطل��وب�)و�نه�حتی�عال��ی(�از�کاری�

است�که�کارمندانشان�انجام�می�دهند.�
البت��ه�نبای��د�فرام��وش�ک��رد�ک��ه�برخی�از�ش��رایط�در�
محیط�ه��ای�کاری،�عامل�ای��ن�بی�انگیزگی�و�بهره�وری�
ک��م�اس��ت،�ام��ا�قطع��ًا�ای��ن�م��ا�هس��تیم�ک��ه�همواره�
تعیین�کننده�ی�ش��رایط�و�البته�خط�دهنده�اصلی�خواهیم�
بود.�تصور�کنید�در�یک�شرکت�تعداد�کارمندان�باکیفیت�
آن�بیش��تر�از�کارمندان�بی�کیفیت�باش��د،�آیا�س��وددهی�
ش��رکت�افزایش�پیدا�نمی�کند؟�آیا�مدیران�ارش��د�کاری�
ج��ز�ایج��اد�امکانات�و�امنیت�ش��غلی�برای�این�دس��ته�از�

کارمن��دان�می�توانن��د�انجام�دهند؟�آیا�س��ایر�کارمندان�
بی�کیفی��ت�توانای��ی�ادام��ه�دادن�ب��ه�مس��یری�را�که�در�
گذش��ته�ط��ی�می�کردن��د�دارن��د؟�آیا�کارمن��دان�جدید،�
کارمندان�قبلی�را�از�جهت�لذت�بردن�از�کاری�که�انجام�
می�دهند،�س��رلوحه�قرار�نمی�دهند؟�و�هزاران�آیای�دیگر�

که�همگی�اثبات�می�کنند
�"شرایط را دستان من و شما رقم می زند"

این�موضوع�گاهی�از�طریق�یک�برنامه�ریزی،�مدیریت�
توقعات�و�بیان�ش��فاف�درخواس��ت�ها�قابل�حل�و�بررسی�
خواهد�بود.�مواردی�که�هزینه�انجام�آنها�بس��یار�پایین�تر�
از�خس��ارتهای�احتمال��ی�ناش��ی�از�دوری�از�آنه��ا�خواهد�

بود.
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پنج گام برای 
به انجام رساندن پروژه

شـما به شـدت مشـتاق شـروع پروژه 
جديـد هسـتید و بـدون اينکـه ترتیب 
کارهـا را مشـخص کـرده يا معنـی تمام 
کارهايی که بايد انجام شـود، درک کنید 
پروژه را اسـتارت می زنید. در اين حالت 
وقـت زيادی صرف اينکـه چه کاری بايد 
انجـام دهیـد و از کجـا شـروع کنیـد 
می شـود. داشـتن برنامه خوب مهمترين 
اسـتراتژی به انجام رساندن پروژه است. 
در ايـن مقالـه 5 گام بـرای سـازماندهی 
کارشـما آمده اسـت، تا در کمترين زمان 
ممکـن چرخـه تکمیـل پروژه بـه اتمام 

برسد.

تمام آیتم های کاری 
ممکن را جمع آوری کنید

تمام آيتم های کاری را که بخشـی از 
پروژه شما هستند، )شامل ايمیل ها، 
تسـک هـای انجام نشـده در ابـزار 
مديريـت پـروژه و يادداشـت های 
کوتاه( شناسـايی کنید سـپس تمام 
ايـن آيتم هـا را به عنوان بخشـی از 
پروژه، سـازمان دهی و اولويت بندی 
کنیـد. اگـر در بخـش اولويت بندی 
مشـکل داشـتید، از خودتـان ايـن 

سؤاالت را بپرسید:
 کدام تسک فوراً بايد اجرا شود؟

کدام تسـک به محض اتمام بیشترين 
تأثیر مثبت را دارد؟

آيا هرکدام از تسـک ها به تسکی که 
اول تکمیل شده وابستگی دارد؟

آيـا پیـش از آنکه شـروع به فعالیت 
کنیـد به فـرد ديگری بـرای تکمیل 

کاری وابسته هستید؟
آيا تسـکی وجود دارد که ذهنتان را 
مشـغول کـرده باشـد و تا بـه انجام 
نرسـد نتوانیـد روبه جلـو حرکـت 

کنید؟

یک فرآیند را توسعه دهید
تمـام مراحـل الزم را بـرای 
تکمیل هر کار انجام دهید. اين 

سؤاالت را از خودتان بپرسید
تمـام تسـک ها و تسـک های 
کوچکـی که بـرای تکمیل اين 
کار بايـد انجـام شـوند چـه 

هستند؟
چـه کسـی بايـد در پـروژه 
حضورداشـته باشد، مشارکت 
کنـد، بررسـی تضمین کیفیت 
انجـام دهـد يـا از کار کنـار 

گذاشته شود؟
آيـا اين مؤثرتريـن روش برای 
تکمیـل تمـام مراحـل در اين 

پروژه خاص است؟
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کارها را سازمان دهی کنید
حداکثـر  تـا  کنیـد  سـعی 
سازمان دهی را داشته باشید و 
ساختاری پیدا کنید که مناسب 
شـما، تیم شـما و پروژه باشد. 
شـامل  می توانـد  کار  ايـن 
امـا  باشـد  آزمون وخطـا 
يـک  بـودن،  سـازمان يافته 
فرآيند اسـت. يکی از کارهای 
مفید اسـتفاده از ابزار مديريت 
پروژه مشـترک است که امکان 
و  يافتـن  سـازمان  زندگـی، 
قابل دسـترس بودن برای ساير 
اعضـای تیـم را می دهد. شـما 
به جايـی نیاز داريد که خودتان 
و همـه اعضـای تیـم بتواننـد 
پـروژه و تمام کارهای درگیر در 
آن را در هـر زمـان ارزيابـی 

کنند.

زمانی را به مرور و بررسی اختصاص دهید
خاطرات ما برای سـازمان دهی به بازسـازی نیاز دارند به عالوه مرور به ما کمک می کند تا ديد 
تازه ای نسـبت به کارهايی که بايد انجام شـود، دوباره اولويت بندی يا سـازمان دهی شـود پیدا 
کنیم. هر هفته زمانی را مشـخص کنید )مثل هر جمعه عصر يا دوشـنبه صبح( تا آيتم ها را مرور 
کنید. اين کار نه تنها به طراوت ذهن شـما کمک می کند بلکه باعث می شـود تا همه کارهايی که 
بخشـی از يـک پـروژه بزرگ تر هسـتند و ديد وسـیع تری می خواهند ببینیـد. تغییرات اتفاق 
می افتند بنابراين شـما احتماالً در طول هفته به روزرسـانی های بسیاری خواهید داشت. پروسه 

مرور و بررسی کمک می کند تا همیشه همگام با پیشرفت کار حرکت کنید.

فقط پروژه را انجام دهید.
حـاال کـه هـر 5 گام اول را انجـام داده ايد، 
وقتـش رسـیده کـه اقدام کنید. ماشـه را 
بکشـید، مقاالت را منتشـر کنید و نهايتًا 
محصول تولیدشـده را عرضه کنید. شـما 

اکنون در حال انجام چه کاری هستید؟
بـر اسـاس متدولـوژی به انجام رسـاندن 
کارهـای David Allen، اين 4 مورد را در 

نظر داشته باشید.
1- مفـاد: اکنون چـه کاری می توانید انجام 

دهید؟
2- زمان در دسـترس: در حال حاضر زمان 

کافی برای انجام چه کارهايی راداريد؟
3- انـرژی در دسـترس: در حـال حاضـر 

توانايی انجام چه کاری راداريد؟
4- اولويت: پس از پاسخ به سه سؤال اول، 
روی آيتمـی کـه باالتريـن اولويت را دارد 

کارکنید.
برای سـازمان دهی تیم و خودتان راه های 
زيـادی وجـود دارد. روش سـازمان دهی 

موردعالقه شما چیست؟
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اول�ازهم��ه�نترس��ید!�بس��یاری�از�مدیران�پ��روژه�در�این�
موقعیت�قرار�داشته�اند.�پروژه�ای�که�از�کنترل�خارج�شده�
و�مدی��ر�پ��روژه�آن�را�ره��ا�کرده�)ی��ا�اصاًل�مدیر�پروژه�ای�
وجود�نداش��ته(�و�اکنون�کس��ی�باید�مسئولت�پروژه�را�به�

عهده�بگیرد.�بگذارید�از�ابتدا�شروع�کنیم:
مشکل�را�کشف�کنید.

اول نوع مشکل را مشخص کنید.
پ��روژه�در�ح��ال�اجراس��ت�بنابرای��ن�باید�با�تیم�
پ��روژه�صحب��ت�کنی��د�و�احتمااًل�نیازه��ا�و�نوع�تجاری�
پروژه�را�هم�مش��خص�کرده�و�خالصه�پروژه�که�اهداف�
پروژه�را�مشخص�می�کند�تعیین�کنید.�تکنیک�اصلی�در�
اینج��ا�گ��وش�دادن�اس��ت.�از�تی��م�جدی��د�پ��روژه�در�
مورداحساس��ی�که�نس��بت�به�پروژه�دارند،�سؤال�کنید.�از�
آن�ه��ا�در�م��ورد�اینک��ه�چرا�فکر�می�کنن��د�پروژه�درخطر�
است�بپرسید.�با�شخصی�که�شما�را�به�پروژه�آورده�است�
صحب��ت�کنی��د.�چرا�فک��ر�می�کنند�که�پروژه�شکس��ت�
می�خ��ورد؟�بازیابی�پروژه�برای�اعضای�تیم�چه�مفهومی�
دارد؟�بع��داً�در�ای��ن�مقاله�به�جزئیات�انتظارات�متقاضیان�
خواه��م�پرداخ��ت،�ام��ا�باید�فه��م�روش��نی�از�انتظارات�

متقاضیان�داشته�باشید�در�غیر�این�صورت�شانسی�برای�
موفقیت�نخواهید�داش��ت.�ممکن�اس��ت�تیم�ش��ما�دلیل�
اصلی�درخطر�بودن�پروژه�باشد،�لذا�سعی�کنید�نظرات�و�
ایده�ه��ای�اعضای�تیم�را�با�مس��تندات�به�دس��ت�آمده�از�
منابع�دیگر�)مانند�سیس��تم�نرم�افزاری�مدیریت�پروژه�یا�
هم��کاران�دیگ��ری�ک��ه�در�اداره�مدیریت�پروژه�فعالیت�

می�کنند(�شفاف�سازی�و�تائید�کنید.

ابزارها را بررسی و مرور کنید
در�گام�بع��دی،�ببینی��د�چ��ه�ابزارهای��ی�در�حال�
اس��تفاده�اس��ت�و�چقدر�از�آن�ها�استفاده�ش��ده�است.�اگر�
زمان�بندی�رسمی�در�ابزار�مدیریت�پروژه�وجود�دارد�آن�
را�پیدا�کنید�و�ببینید�چه�کیفیتی�دارد.�بررس��ی�کنید�که�
زمان�بن��دی�ب��روز�بوده�و�منعکس�کنن��ده�واقعیت�پروژه�
باشد.�همین�کار�را�برای�تمام�مستندات�پروژه،�ردیاب�یا�

سیستم�ثبت�وقایع�که�در�زیر�آمده�انجام�دهید:
�بخ��ش�ثب��ت�خط��رات:�در�حال�حاض��ر�چه�مواردی�
تح��ت�عن��وان�مش��کالت�مدیریت�ش��ده�اس��ت؟�آی��ا�
برنامه�ریزی�مش��خصی�برای�بس��تن�مش��کالت�وجود�

دارد؟

�بخ��ش�ثب��ت�تغییرات:�چ��ه�تغییراتی�در�بخش�های�
قبل��ی�پ��روژه�اتف��اق�افتاده�اس��ت�و�آیا�به�ان��دازه�کافی�
مستندس��ازی�ش��ده�اس��ت؟�در�حال�حاضر�چه�تغییراتی�
می�ت��وان�اعم��ال�کرد�ی��ا�چه�تغییراتی�نی��از�به�تفکیک�

دارد؟
�بررسی�کنید�که�هر�عضو�تیم�که�نیاز�به�دسترسی�به�

ابزارهای�شما�دارد،�دسترسی�مناسبی�داشته�باشد.

گزارش را مرور کنید
ب��ه�گزارش�ه��ای�پ��روژه�درگذش��ته�نگاه��ی�
بیندازید.�بررس��ی�کنید�که�آیا�گزارش�ها�منعکس�کننده�
واقعیاتی�که�کشف�کرده�اید�هستند�یا�خیر؟�اگر�این�طور�
بود�و�پروژه�هنوز�درخطر�قرار�داش��ت�یعنی�مش��کلی�در�
کیفیت�تصمیم�گیری�و�رهبری�حامی�پروژه�ش��ما�وجود�

دارد.
این�موقعیت�بیش��تر�ش��بیه�– حداقل�ازنظر�من�و�با�توجه�
به�تجربیاتم�– این�اس��ت�که�گزارش�های�پروژه�یا�طرح�
نش��ده�اند�و�یا�وجود�ندارند.�ارائه�گزارش��ی�شفاف�از�پروژه�
)ترجیحًا�به�ش��کل�مس��تقیم�از�سیستم�مدیریت�پروژه(�را�

یکی�از�اولویت�های�اصلی�خودتان�قرار�دهید.

 از مدی���ر پ���روژ ه بپرس���ید: چگون���ه پ���روژه ای را ک���ه ب���ا مش���کالت 
اجرای���ی دس���ت و پنج�������ه ن�������رم م�����ی کن���د، ن�����ج���ات دهی���م؟
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چگونه هنگام سردرگمی کارامد باشیم؟

آگاه باش���ید ک���ه عک���س  العمل شما نرمال است. 01
از�س��رزنش�خود�دس��ت�بردارید�و�برای�
اینک��ه�روی�کار�تمرکز�کنید�اس��تراتژی�
داش��ته�باش��ید.�اجازه�دهی��د�ذهن�برای�
زمان�مش��خصی�س��رگردان�و�رها�باشد.�
تایم��ری�را�روی��10دقیق��ه�ب��رای�چرخ�
زدن�در�اینترن��ت،�خیره�ش��دن�به�بیرون�
پنج��ره�یا�حتی�کم��ی�جاخوردن�تنظیم�
کنی��د�تا�ب��ه�کم�کردن�اس��ترس�کمک�

کند.�
�

یک نفس عمیق بکشید در�واقع��5نفس�عمیق�بکش��ید.02
اف��راد�در�ارت��ش�زم��ان�مواجه�ش��دن�با�
موقعی��ت�ه��ای�خطرن��اک�و�بحرانی،�از�
تنفس�تاکتیکی�استفاده�می�کنند�و�مفید�
ب��ودن�ای��ن�تکنیک�در�کم��ک�به�مردم�
برای�کاهش�اس��ترس�ثلبت�ش��ده�است.��
تا�چهار�بش��مارید�و�هر�بار�نفس�بکش��ید�
حاال�تا�چهار�بش��مارید�و�این�بار�نفس�را�
نگ��ه�داری��د�و�دوباره�تا�ش��ماره��4نفس�را�
�بی��رون�ده�����ی��د�و�این��کار�را�تک��رار�

کنید.�

تم���ام کارهای���ی را که باید  انج���ام دهید یادداش���ت 03
کنید

برخی�از�مردم�با�دست�نویس�کارهایشان�
راحت�هس��تند�و�عالقه�دارند�خط�خود�را�
روی�کاغ��ذ�ببینند.�همچنین�ثابت�ش��ده�

اس��ت�نوش��تن�روی�کاغذ�به�اس��ترس�
زدایی�کمک�می�کند.��

اولوی���ت بن���دی و اولویت  بندی خالقانه04
ب��ا�اولویت�دادن�ب��ه�کارهایی�که�ضرب�
االج��ل�دارند�ش��روع�کنی��د.�کارها�را�به�
ترتیب�بزرگی�و�اندازه�مرتب�کنید�و�آیتم�
ه��ای�بزرگت��ر�را�باالت��ر�ق��رار�دهید.�به�
محض�اینکه�لیست�اولویت�بندی�نهایی�
ش��د،�عقب�بایس��تید�و��ببینید�این�لیست�
نظ��م�و�ترتی��ب�مش��خصی�دارد�و�جای�
ش��روع�کار�را�نش��ان�م��ی�ده��د؟�اگ��ر�
همچنان�انگیزه�کافی�ندارید�کاری�را�که�
بی��ش�از�هم��ه�دلتان�م��ی�خواهد�انجام�
دهی��د�انتخاب�کنید.�انجام�یک�کار�بهتر�

از�بیکار�بودن�است.�

از کاره���ای س���اده ش���روع  کنید05
������طی��15الی��30دقیقه�بعد�کدام�کارها�
را�م��ی�توانید�به�س��رعت�انج��ام�دهید؟�
تماس�تلفنی�بگیرید،�ایمیل�ها�را�پاس��خ�

دهید�و�غیره...

از ه���م تیم���ی ه���ا کم���ک  بگیرید06
کار�در�اداره�و�داشتن�همکار�مزیت�های�
زی��ادی�دارد.�ازآنها�اس��تفاده�کنید!�مردم�
دوس��ت�دارند�به�دیگ��ران�کمک�کنند�و�
مشکالتش��ان�را�ح��ل�کنند.�مش��کالت�

پ��روژه�را�با�همکارتان�در�میان�بگذارید�و�
ببینی��د�ه��م�تیمی�ها�زمانی�که�مش��غله�
ه��ای�زی��اد�دارند�چه�می�کنند؟�ببینید�آیا�
م��ی�توانی��د�بخش��ی�از�کار�را�به�کس��ی�
واگ��ذار�کنید�یا�برای�یکی�قهوه�بخرید�تا�
فرصت�اس��تراحت�داشته�باشید.�صحبت�
ب��ا�مدیر�در�م��ورد�حجم�کار�و�اولویت�ها�
ه��م،�راه�خوبی�برای�مش��ورت�گرفتن�و�
راهنمایی�اس��ت.�ش��ما�در�این�مسیر�تنها�

نیستید.��

�از تایمر استفاده کنید ب��رای�کار�ک��ردن�زم��ان�های�07
مش��خصی�را�تنظیم�کنید.�تایمر�را�روی�
�30ی��ا��40دقیق��ه�تنظیم�کنید،�کاری�که�
در�آن�م��دت�بتوانی��د�انج��ام�دهید.�پیتر�
برگم��ن�در�مقال��ه�مربوط�ب��ه�بازاریابی�
کسب�و�کار��و�تحت�عنواِن�برنامه�عملی�
برای�زمانی�که�احس��اس�سردرگمی�می�
کنی��د،�م��ی�نویس��د:" کار�در�ب��ازه�های�
زمان��ی�مش��خص�مه��م�اس��ت،�چرا�که�
رقاب��ت�ب��ا�زم��ان�م��ا�را�متمرکز�نگه�می�
دارد."  تمرکز�حواس�اس��ترس�انگیزشی�
را�افزایش�داده�و�اس��ترس�فلج�کننده�را�
کاه��ش�م��ی�ده��د.�دوره�ه��ای�زمانی�
کاری،�ب��ه�ش��ما�چهارچوبی�می�دهد�که�
کم��ک�م��ی�کند�تا�هنگام�انجام�کارهای�

مهم�راحت�باشد.�

یا پنج باشید یا بیست گاه��ی�اوق��ات�باید�از�کاری�که�08
انجام�می�دهید�دس��ت�بردارید.�حاال�چه�
ب��ا�پی��اده�روی،�چه�یک�قه��وه،�مقداری�
مراقب��ه�آرامش�بخش،�ی��ا�مطالعه�مقاله�
ای�غی��ر�مرتب��ط.�زمانی�را�برای�منحرف�
ک��ردن�مغ��ز�ار�کاری�که�انجام�می�دهید�
اختصاص�دهید.�تمرکز�و�درخشش��ی�که�
احساس�تازه�شدن�به�انجام�لیست�بزرگ�
کارهایتان�می�دهد�ش��گفت�انگیز�است.�
بهتری��ن�مدیر�پروژه�ها��اس��تاد�مدیریت�
حج��م�کاری�زی��اد�هس��تند.�آنها�چطور�

اینکار�را�انجام�می�دهند؟�

تا حاال این اتفاق برای شما افتاده است؟ صبح زیبایی دارید یک فنجان قهوه داغ در دستتان است و تصور می کنید که روی حجم کار کنترل دارید که ناگهان شوکه می شوید و 
اتفاق بدی می افتد. این یعنی شما برای دو هفته آینده باید کارهای مرتبط با  اولویت بندی انجام دهید و طوالنی شدن لیست کارهایی که باید انجام دهید هم کمکی به شما نمی 
کند. اینکه کارهای زیادی برای انجام داشته باشید با داشتن کارهای بیش از حد دو موضوع متفاوت هستند. مهم نیست که چطور تعریفش کنید، کار زیاد می تواند انگیزه دهنده 
باشد اما کار بیش از حد مانع از پیشروی شما می شود و نتیجه اینکه کارهای زیاد اما بدون هدف و غیر موثر انجام می دهید. اینکه تسک ها و پروژه ها با چه کیفیتی اولویت بندی 

شده اند مهم نیست، زمانی که مشغله ها و کارهای زیادی داشته باشید معموال نمی دانید که باید از کجا شروع کنید.  

8 ترفند برای آرام کردن ذهن و شروع به انجام وظایف وقتی سردرگم هستیم
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اگر ش�ما به تازگی به س�مت مدیریت پروژه ترفیع پیداکرده اید، به ش�ما تبریک می گویم! و مطمئن هس�تم این چیزی بوده اس�ت که خواهان آن بوده اید و ش�کی 
نیست که مستحق دریافتش نیز بوده اید. ازآنجایی که رهبری چیزی شبیه به کارهایی که تابه حال انجام داده اید نیست، اصالحاتی وجود دارد که شما باید آن ها را 
انجام دهید. توانایی های فنی شما، زمانی که نیاز به تقسیم کار دارید، به کمکتان نمی آیند. در اینجا توانایی های درون فردی مهم است، و بدون آن ها، مهم نیست 
از چه نرم افزاری برای مدیریت پروژه اس�تفاده می کنید. قبل از اینکه به این مهارت های مدیریت بپردازیم، عالقه مندم به نکته ای اش�اره کنم و آن این اس�ت که 
علی رغم چیزی که بعضی افراد ممکن است به آن عقیده داشته باشند، رهبری چیزی نیست که شما با آن متولدشده باشید، رهبری یاد گرفته می شود. این مسئله 
نیاز به تمرین، یادگیری و صرف وقت دارد. که ممکن اس�ت هم ترس�ناک و هم رها کننده باش�د. ترس�ناک زیرا ممکن اس�ت ش�ما در این کار واقعاً بد باش�ید و حتی با 

یک شروع بد شما می توانید در آن پیشرفت کنید. حال بهتر است نگاهی به این مهارت ها بیندازیم.

ده خصوصیت رهبری 
یک مدیر پروژه ی عالی
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انتقال طرح کلی
قدم اول برای تبدیل ش�دن به 
یک رهبر خوب، درک این مسئله است 
ک�ه ش�ما مس�ئول کلیِّ�ت کار هس�تید 
زیردس�ت ش�ما  اف�راد  درحالی ک�ه 
مس�ئولیت جزئیات را ب�ر عهده دارند. 
این بدین معناست که شما باید جهت 
قایق را مش�خص کنید، بدون اینکه به 

هرکس بگویید چگونه پارو بزند.
اگ�ر ش�ما مدیری�ت ُخرد را در پیش رو 
گرفته اید، نه تنها افراد تیمتان از ش�ما 
متنف�ر خواهن�د ش�د، بلک�ه ش�ما از 
درگی�ری و ن�زاع نمی توانی�د خ�ارج 
ش�وید، و این مس�ئله برای هرکس که 
درگیر پروژه اس�ت، بد اس�ت. بر کلیت 
کار تمرکز کنید و اطمینان حاصل کنید 
هرک�س جای�گاه خود را می شناس�د، 
 سپسس�پس ب�ه آن ه�ا مس�ئولیت 

دهید.

ساخت تیم
رهب�ران خوب افراد بهتری را 
می سازند. صرفاً رهبری کافی نیست، 
ب�ه افراد خود اجازه ی ش�کوفا ش�دن 
بدهی�د.  ب�ه آن ه�ا اجازه دهید در کاری 
ک�ه مش�غول ب�ه انج�ام آن هس�تند 
پیش�رفت کنند. این مس�ئله می تواند 
ه�ا،  ورکش�اپ  برگ�زاری  ش�امل 
بحث های معمولی در رابطه با مسائلی 
ک�ه ظرفی�ت پیش�رفت دارن�د و ی�ا 
نشستن و گوش دادن به صحبت های 
اف�راد تیمتان باش�د. ای�ن کار را بدون 
مداخل�ه، دف�اع از خ�ود و یا قطع کردن 

صحبت فرد مقابل انجام دهید.

مهارت های ارتباطی عالی
ارتباطات، کلید تبدیل شدن به 
یک رهبر عالی است. متأسفانه بعضی 
متوجه نیستند که چقدر در این مسئله 
ضعی�ف هس�تند. گزارش ه�ا بس�یار 
زی�ادی از کمپانی ه�ای مختل�ف وجود 
دارد که افراد دارای سمت های مختلف 
در آنجا، در ارتباط برقرار کردن بسیار 
ب�د هس�تند. اگرچه، این اف�راد عموماً 
اعتقاددارن�د ک�ه در ای�ن کار عملک�رد 

خوبی دارند. 
ک�ه درنتیج�ه باع�ث عدم پیش�رفت 
توانایی های ارتباطی شان می شود که 
ای�ن می توان�د تبدیل به کابوس�ی هم 
ب�رای  ه�م  و  اف�راد  ای�ن  ب�رای 
همکارانش�ان ش�ود. مانن�د این افراد 
 عم�ل ن��کنی�د و ه��میش�ه س�عی 
در پ��یش����رفت ت���وانایی ه�ای 

ارتباطی تان داشته باشید.

پیدا کردن راه حل
زمانی که بقیه ی افراد از وضع 
موج�ود ش�کایت می کنن�د، رهب�ران 
راه حل را پیدا می کنند. برای یک رهبر 
بس�یار مهم است که بجای تثبیت یک 
مش�کل، آن را حل وفص�ل کن�د که این 
مس�ئله نیازمن�د مق�داری خالقی�ت و 
اس�ت.  چارچ�وب  از  خ�ارج  تفک�ر 
همچنین دانس�تن این که چه کسی در 
تیمت�ان توانایی چه کارهای�ی را دارد، 

بسیار مهم است.
 اطمین�ان پی�دا کنید که مش�کالت را با 
اف�راد مناس�ب مط�رح می کنی�د. این 
اف�راد می توانن�د به ش�ما راه ح�ل و یا 
قطعات�ی از پ�ازل ب�رای ح�ل مش�کل 

پیش رو را ارائه دهند.

تقسیم کار
در حقیق�ت تقس�یم کار یکی از 
مهارت هایی اس�ت که در آن باید عالی 
شوید. تقسیم کار و محول کردن وظایف 
به افراد مختلف، به معنای اعتماد به آن ها 
ب�رای انجام آن ها اس�ت. ع�الوه بر آن، 
این به مفهوم دانستن این که چه کسی 
چقدر توانایی انجام چه کاری را داراست، 
نیز می باش�د. این کاری نیس�ت که شما 
بتوانید هنگام بحران آن را انجام دهید. 
شما باید این مسائل را زمانی که همه چیز 
آرام اس�ت حل وفصل کنید تا زمان بروز 
بحران بدانید هرکس قابلیت چه کاری را 

دارد تا کشتی شما واژگون نشود.

خوش بینی
ش�ما لنگ�ری ک�ه احتی�اج به 
کشیده شدن دارد نیستید، شما بادبانی 
هس�تید ک�ه باید تیم را ب�ه جلو حرکت 
ده�د؛ و ای�ن به معنای خوش بین بودن 
اس�ت. در غیر این صورت ش�ما قادر به 
غال�ب ش�دن ب�ر چالش های پیش�رو 
نخواهید بود. مطرح کردن این مس�ئله 
انرژی و انگیزه را از همه می گیرد. افکار 
منف�ی در ذه�ن خوددارید؟ همه ممکن 
اس�ت داشته باشند. این افکار را درون 
خ�ود نگه داری�د و بر انگیزه دادن به تیم 

خود تمرکز کنید.

همدلی
ما دوس�ت داریم بدانیم که اگر 
مش�کلی پیش آم�د می توانیم به مافوق 
خود مراجعه کرده و آن ها نیز این مسئله 
را درک خواهن�د ک�رد. اگر چنین حس�ی 
نداش�ته باش�یم ممکن است به مشکل 
اش�اره ای هم نکنیم، این مس�ئله باعث 
ایجاد شدن مشکالت دیگری در ادامه ی 
راه می ش�ود. ب�ه همین خاط�ر اطمینان 
حاصل کنید که آماده شنیدن صحبت های 
افراد تیمتان هستید. فراموش نکنید که 
هم�ه در ح�ال تالش ب�رای ایجاد تعادل 
بین کار و زندگی هستند، و بعضی ممکن 
اس�ت با مش�کالتی بی�رون از حیطه ی 
دخال�ت ش�ما روبرو باش�ند. احتیاجات 
کارمندان خود را درک کنید. این مس�ئله 
ممک�ن اس�ت گاه�ی س�خت باش�د، 
همان ط�ور ک�ه ش�ما نی�ز زمان بن�دی 
فش�رده ای داری�د، ول�ی اگر ای�ن کار را 
انجام ندهید خود را مشغول اخراج افراد 
مختلف خواهید کرد، درحالی که مس�ئله 

به سادگی قابل حل بوده است.

خونسرد بودن
هیچ وقت عصبانی نش�وید و از 
ک�وره درنروید. ش�ما رئیس هس�تید و 
این مس�ئله غیرقابل تغییر اس�ت، اگر 
خونسردی خود را از دست دهید، حفظ 
آن برای افراد تیمتان نیز آسان نخواهد 
ب�ود، و درنتیجه ش�ما احت�رام خود را از 
دست می دهید. پس یاد بگیرید قبل از 
ب�ه زب�ان آوردن چیزهای�ی ک�ه در حال 
عصبانی�ت ب�ه ذهنت�ان می رس�د، چند 
نفس عمیق بکش�ید. اگر مس�ائل بین 
ش�ما و ف�ردی از تیمت�ان خ�وب پیش 
نم�ی رود، در خل�وت ب�ا آن فرد صحبت 
کنید که اگر کلماتی در عصبانیت بینتان 

ردوبدل شد، بین خودتان بماند.

انگیزه
اگر ش�ما برای مسائل در حال 
اتف�اق انگیزه نداش�ته باش�ید، چگونه 
می توانید از تیمتان این انتظار را داشته 
باشید؟ همواره باور داشته باشید کاری 
ک�ه انج�ام می دهی�د ارزش دارد. ما از 
اف�راد باانگی�زه خوش�مان می آی�د و 
دوست داریم از آن ها پیروی کنیم. این 
بدان معناست که اگرچند ساعت وقت 
بیش�تر ه�م ب�رای کاری نی�از باش�د، 
ای�رادی در آن نمی بینی�م. اگ�ر ش�ما 
بی انگیزه باش�ید ای�ن اتفاق هیچ وقت 
نمی افت�د. بنابراین در مورد کار و پروژه 
همیش�ه باانگیزه باشید. این مسئله در 
درازم�دت س�ود خوب�ی برای ش�ما به 

ارمغان می آورد.

پیشرفت تا نهایت توان
درنهایت، دوباره باید ذکر کنم 
ک�ه رهب�ری یک مهارت اس�ت. ش�ما 
همیش�ه ب�رای بهت�ر ش�دن در آن، 
زمان داری�د. هیچ وقت ناامید نش�وید، 
ش�ما ب�رای عال�ی ش�دن زمان دارید و 
فک�ر نکنی�د ک�ه موقعی�ت فعلی ش�ما 
نهایت توانتان اس�ت. همیش�ه بر این 
تمرک�ز کنی�د ک�ه چی�ز جدی�دی برای 
یادگرفتن و راه جدیدی برای پیشرفت 

وجود دارد.

نتیجه گیری
تا زمانی که شما پیشرفت کنید، 
ب�ه تی�م خ�ود نی�ز انگیزه ی پیش�رفت 
می دهید. بدین صورت محیط کار و نتایج 
ش�ما نیز پیش�رفت می کند و این چیزی 
اس�ت ک�ه هم�ه خواس�تار آن هس�تند .
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گواهینام��ه�های�ما،�توس��عه�حرف��ه�ای،�انجمن�ها�و�
عضوی��ت،�م��ا�به�حدود�س��ه�میلی��ون�تمرین�کننده�و�
دنب��ال�کنن��ده�کم��ک�می�کنی��م�تا�در�ی��ک�دنیای�

همیش��ه�در�ح��ال�تغیی��ر�ب��ه�روز�و�پیش��رو�باش��یم.�
کنفران��س�جهان��ی��PMIرویداد�برجس��ته�ما�اس��ت،�
کنفرانس��ی�اس��ت�ب��رای�ج��ذب�ه��زاران�نف��ر�از�
متخصصان�همگانی�برای�س��ه�روز�یادگیری�س��طح�
اول،�ش��بکه�س��ازی�و�تفریح�و�س��رگرمی.�در�س��ال�

�2019م��ی�توانی��د�فورا�مهارت�های��ی�با�قابلیت�اجرا�
بس��ازید،�از�بلندگوه��ای�پ��ر�انرژی�صدای�جلس��ه�را�
بش��نوید�و�دوس��تی�ه��ای�پای��دار�بس��ازید.�هم��ه�از�
عضوی��ت�در�ای��ن�انجم��ن�جهانی�خش��نود�و�راضی�

هستند.�

تاریخ: 5 اکتبر تا 7 اکتبر
مکان: فیالدلفیا، ایاالت متحده

پیش���رفت ب���ا مدیریت 
پروژه حاصل می شود

کنفرانس جهانی PMI سال 2019
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رویــداد
 

 

 

�در�نشس��ت�2018�PMO،�رهبران��ی�مانن��د�ش��ما�به�ما�
گفتند�که�می�خواهند���PMOدر�آینده�بیشتر�افکار�رو�به�
جلو�داشته�باشد�و�استراتژیک�تر�باشد.��رویداد�امسال�به�
شما�کمک�خواهد�کرد�تا�به�آن�آینده�تحقق�ببخشید-�با�
توس��عه�مهارت�ها�و�ش��بکه�هایی�که��PMOش��ما�را�

بگیرند�و�رو�به�جلو�فکر�کنند.�
�از�برنام��ه�تکامل��ی�م��ا�دیدن�کنی��د،�از�جمله�تروی�

منحصربفرد�در�مورِد�نحوه�تغییر�ارکستر
�HalGregersenما�یعنی��keynoteاز�بلندگوی��

بشنوید�که�چرا�سواالت�پاسخ�هستند.

�دورنما�و�دیدی�وس��یع�در�مورد�آینده�حرفه�و�ش��غل�
خود�بدست�آورید

برای�نشان�دادن��50امین�سالگرد�PMI،�ما�دستاوردهای�
�PMOرا�هم�در�سراسر�جهان�جشن�می�گیریم�البته�به�
همان�نسبت�هم�برای��50سال�آینده�آماده�می�شویم.

تاریخ: 3 تا 6 نوامبر
مکان: دنور، کلرادو، ایاالت متحده

نشس���ت تحقق آینده
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برنامه ريزی برای حفظ تندرسـتی کارکنان ديگر 
تازگی ندارد و در بسـیاری از سـازمان ها هیجان 
اولیه اش از بین رفته اسـت. کارشناسـان سالمت، 
چگونگـی حفـظ سـالمتی کارکنانی کـه در حال 
تالش برای پیشرفت هستند را با مثال های واقعی 
برای ما شـرح داده اند.  در طول سـال های اخیر، 
بسـیاری از سـازمان ها اين يادداشـت را دريافت 

کرده انـد: کارمندان سـالم، سـودمند هسـتند. 
چالش های سـالمتی جديد شـامل فّناوری هايی 
 Fitbit tracker ماننـد برنامه های تلفن همراه و
ها )در انتهای متن بیان شـده اسـت( هسـتند. بر 
اسـاس تحقیقات مدير پژوهش های گارتنر، خانم 
آنجـال مـک اينتاير، تا سـال 2018، تـا 80 درصد 
ثبت کننده هـای  برنامه هـای سـالمتی شـامل 

تندرسـتی می شوند که اين مسئله باعث تشويق 
اسـتفاده ی يک سـوم کارمنـدان آمريکايـی از 
ثبت کننده های مچ بند يا شکل های ديگر می شود. 
سـازمان ها چگونه می توانند مشوق کارکنان خود 
برای شـرکت در اين برنامه ها باشند؟ سخنرانان و 
 Fitbit کارشناسـان سـالمتی در کنفرانس اخیر

اين مسائل را با ما در میان می گذارند.

پن���ج راه آس���ان ب���رای 
حفظ سالمتی کارکنان

بخش اول
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سالم بودن را به سالمتی تبدیل کنید برنامه�های�تندرستی�ساده�ی�قدیمی،�به�تشویق�1
کارکنان�برای�بهبود�س��المت�جس��می�خود�اختصاص�
داده�ش��ده�بود.�امروزه�این�برنامه�ها�به�س��مت�برنامه�هایی�
که�ش��امل�س��المت�جس��می،�احساس��ی،�اجتماعی�و�
اقتصادی�افراد�باش��ند،�در�حال�تکامل�اس��ت.�"گفتمان�
برنامه�های�س��المت�ازآنجایی�که�س��ازمان�ها�تشخیص�
دادند�سالمت�جامع�بسیار�فراتر�از�سالمت�فیزیکی�افراد�
اس��ت،�تغیی��ر�کرده�اس��ت".�این�جمل��ه�را�کریس�بویس�
مدیرعام��ل�ش��رکت�ویرجین�پالس�ک��ه�مجموعه�ای�از�
محص��والت�س��المت�کارکنان�را�ارائ��ه�می�دهد،�اظهار�
می�کن��د.�"دیگ��ر�کاهش�هزینه�بهداش��ت�و�درمان�دلیل�

اصل��ی�ب��رای�کمک�به�کارکنان�برای�س��الم�باقی�ماندن�
ازنظر�ذهنی�،�جس��می�و�روحی�نیس��ت.�تندرستی�در�حال�
استراتژیک�شدن�برای�بسیاری�از�سازمان�های�پیشرفته�
اس��ت." بوی��س�انتظ��ار�دارد�ک��ه�این�روند�با�گس��ترش�
تعاریف�س��ازمان�ها�از�س��المت�و�درک�تأثیر�س��المت�
کارکن��ان�در�جنبه�ه��ای�دیگ��ر�زندگ��ی�ب��ر�تج��ارت�و�
کس��ب�وکار،�ادامه�پیدا�کند.�سیس��کو�یک�مثال�خوب�از�
ش��رکتی�جهانی�اس��ت�که�به�تازگی�ارائه�ی�برنامه�های�
س��المت�س��اده�ی�خود�را�به�پلتفرمی�از�سالمت�ارتقا�داده�
اس��ت.�بر�اساس�گفته�های�کیتلین�جانسون،�مدیر�بخش�
س��المت�یکپارچه�ی�سیسکو،�مزایای�شبکه�ی�سالمتی�
شرکت،�شامل�دسترسی�به��7مرکز�تندرستی�با�باالترین�

فّن��اوری�در�ای��االت��متح��ده�می�ش��ود،�که�ب��ه�کاربران�
اج��ازه�ی�اس��تفاده�از�نرم�اف��زار�مبتنی�ب��ر�حافظه�ی�ابری�
برای�ثبت�تمرینات،�بحث�با�مربیان�و�تماشای�تلویزیون�
هنگام�تمرینات�را�می�دهد.�همچنین�سیسکو�یک�رویه�ی�
�BYODرا�ب��رای�ثب��ت�فعالی��ت�کارکنان�در�پیش�گرفته�
است�که�به�آن�ها�اجازه�ی�اتصال��Fitbitها،��Garminها�،�
اپ��ل�واچ�ه��ا�و�دیگ��ر��Deviceه��ا�را�به�"ابر�س��المتی" 
می�دهد.�امروز،�پلت�فرم�رفاه�سیسکو�شامل�چهارستون�
س�المتی:�جس��می،�عاطفی،�س��المت�اجتماعی�و�مالی�
اس��ت�که�نرم�افزار�مبتنی�بر�س��المت�متمرکز،�اپلیکیشن�
ها�و�فن�آوری�توس��عه�یافته�توس��ط�ش��رکای�سیس��کو،�

فعالیت�هر�ستون�را�تضمین�می�کنند.

کم���ک ب���ه کارکنان در بهبود س���المت  مالی2
برخ��ی�از�برنامه�ه��ای�س��المت،�س��المت�عاطفی�را�در�
اجزای�خود�داش��ته�اند،�اما�س��المت�مالی�برنامه�ای�است�
که�به�تازگی�به�این�روند�اضافه�ش��ده�اس��ت.�داگالس�چو،�
رئیس�حس��اب�های�ملی�اس��تراتژی�در�شرکت�بیمه�مت�
الیف،�می�گوید:�"برنامه�های�سالمت�مالی،�ازآنجایی�که�
نگرانی�های�مالی�بین�کارمندان�در�حال�افزایش�اس��ت،�
درخواس��ت�کننده�های�زی��ادی�پی��دا�خواه��د�کرد".�چو�
می�گوی��د�طب��ق�مطالع��ات�م��ن�الی��ف،��46درص��د�از�
کارکن��ان�ب��اور�دارن��د�که�موقعیت�مالی�آن�ها�در�س��ال�

آینده�بهبود�می�یابد�که�این�عدد�در�س��ال��2014برابر�با�
�52درص��د�ب��ود.�"به�ط��ور�مش��ابه،�در�چه��ار�س��ال،�
نگرانی�ه��ای�کارکن��ان�برای�فراهم�ک��ردن�هزینه�های�
زندگ��ی�به�ط��ور�ماهان��ه،�از��38درص��د�در��2012به��53
درصد�در��2015نیز�افزایش�پیداکرده�است."   درحالی�که�
�53درص��د�از�کارمندان��ی�که�من�الیف�آن�ها�را�بررس��ی�
کرد�معتقدند،�ورک�ش��اپ�های�آموزش��ی�مالی،�به�آن�ها�

درک�بهت��ر�نیازه��ای�مال��ی�کم��ک�
می�کن��د،�در�حال��ی�ک�فق��ط��38

ای��ن� کارفرمای��ان� درص��د�
برنامه�ه��ا�را�ارائه�می�دهند.�

سیس��کو�برنامه�ی�س��المت�مالی�خود�را�حدود�یک�سال�
پی��ش�معرف��ی�کرد�که�ش��امل�وبینارهای��WebExدر�
�401Kموضوع��ات�مختل��ف�مانند�چگونگ��ی�مدیریت��

بود.�
کارمندان�می�توانند�با�رفتن�به�میکرو�س��ایت�سیس��کو،�
شخصیت�مالی�خاصی�را�انتخاب�کنند�و�بر�اساس�آن�از�

وبینارهای�پیشنهادی�مطلع�شوند.�
سیس��کو�همچنی��ن�قص��د�دارد�از�مش��اوره�های�مالی�بر�
روی�س��ایت�اس��تفاده�کنند�و�همچنی��ن�بدین�صورت�
کارمن��دان�می�توانند�ش��خصًا�با�برنام��ه�ریزان�مالی�

مالقات�کنند.
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پن���ج راه آس���ان ب���رای 
حفظ سالمتی کارکنان

ب���ه چالش کش���یدن فعالیت مرتبط با  اهداف امور خیریه3
برای�تش��ویق�تعامل�بیش��تر�کارمندان،�تعداد�فزاینده�ای�
از�س��ازمان�ها�در�ح��ال�گ��ره�زدن�چالش�تناس��ب�اندام�و�
دیگر�برنامه�های�تندرس��تی�به�"مس��ئولیت�اجتماعی" 
هس��تند.�ای��ن�گفت��ه�ی�امی�مک�دونا،�مع��اون�رئیس�و�
مدی��رکل�گ��روه�بهداش��ت�Fitbit،�ک��ه�ارائه�دهن��ده�ی�

س��خت�افزار�و�نرم�افزار�برای�طرح�های�س��رمایه�گذاری�
تناسب�اندام�است،�می�باشد.

در�پاییز�گذش��ته،�فروش��گاه�تارگت،�اولین�همکاری�خود�
را�در�چالش�سالمت�به�این�صورت�که�کارکنان�توانایی�
خری��د��Fitbitبه�صورت�رایگان�یا�باقیمت�های�یارانه�ای،�
بسته�به�مدل�انتخابی،�را�پیدا�کردند،�به�نمایش�گذاشت.�
این�موضوع�بر�اس��اس�گفته�های�کارا�مک�نالتی�رئیس�

تی��م�برنام��ه�ی�س��المت�کاربران�تارگت�اس��ت،�که�در�
جلسه�ی�مراسم��Fitbitدرباره�ی�آن�صحبت�شد.

م��ک�نالت��ی�گفت:�هج��ده�تیم�مختلف�چال��ش�روزانه�
تارگت�در�طول�یک�دوره�یک�ماهه�با�پیش��رفت�باالتر�از�
میانگی��ن�تع��داد�قدم�های�روزانه�و�ثبت�آن�با�اس��تفاده�از�
Fitbit،�را�ش��روع�کردند.�پاداش؟�هر�تیم�برنده،�توانایی�
اهدای��50000دالر�به�موسس��ه�ی�خیریه�ای�به�انتخاب�

خود�داش��ت.�او�همچنین�اظهار�کرد�که�در�ش��رکت�در�
طول�ماه��13میلیارد�قدم�و��6میلیون�مایل�طی�ش��د،�و�

همچنین�درمجموع��50میلیون�کالری�سوزانده�شد.
چال��ش�تناس��ب�اندام�خیری��ه�در�امت��داد�فرهن��گ�
مس��ئولیت�پذیری�مشترک�آن�اس��ت،�به�همان�صورت�
که،�س��الیانه��5درصد�از�س��ود�خرد�فروش��ی�به�اهداف�
مجم��ع�اختصاص�داده�می�ش��ود.�م��ک�نالتی�می�گوید:�

"شعار�ما�ساده�است.�ما�برای�خدمت�به�مهمانان�خود�بر�
روی�تی��م�خ��ود�تمرکز�می�کنیم�ت��ا�بر�روی�اجتماع�خود�

تأثیرگذار�باشیم."
شرکت�الکترونیک�ژاپنی�"توکیو�الکترون"،�که�در�سال�
�2010اولی��ن�س��ازمانی�ب��ود�که�به�اجرای�برنامه�ی�فیت�
بی��ت�کارمن��دان�پرداخ��ت�و�همچنی��ن�چالش�ه��ای�
تناس��ب�اندام�را�ب��ا�اه��داف�خیری��ه�گ��ره�زد.�بر�اس��اس�

گفته�ه��ای�ویک��ی�لی�معاون�ارش��د��منابع�انس��انی�این�
ش��رکت�:�" برای�هر�قدمی�که�در�این�چالش�تندرس��تی�
برداش��ته�ش��د،��م��ا�مق��داری�ب��ه�صن��دوق�کم��ک�به�
زلزله�زدگان�ژاپنی�کمک�کردیم.�ش��رکت�کردن�در�این�
برنامه�افزایش�یافت�زیرا�کارمندان�می�دانس��تند�فقط�با�
قدم�برداش��تن�می�توانند�به�همکاران�آسیب�دیده�ی�خود�

کمک�کنند."

بخش دوم
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4. تأکید بر فعالیت های تیمی همان�ط��ور�ک��ه�موفقیت�ه��ا�در�تارگ��ت�و�توکیو�4
الکترون�نشان�داده،�بسیاری�از�شرکت�ها�"در�حال�حرکت�
بیش��تر�به�س��مت�جنبه�تیمی�تناس��ب�اندام�و�س��المتی�
هس��تند" جان�میلز�معاون�اجرایی�توس��عه�تجارت�شرکت�
می�گوی��د:� �Rideau� Recognition� Solutions
"دس��تاوردهای�فردی�هنوز�هم�بس��یار�مهم�است�و�باید�به�

رس��میت�ش��ناخته�ش��ود،�اما�بخش��ی�از�یک�تیم�بودن�و�
تالش�برای�رس��یدن�به�هدف�مش��ترکی�در�فعالیت�های�
س��المت�باعث�افزایش�میزان�ش��رکت�کردن�افراد�در�این�
برنامه�ها�اس��ت." کارمندان�اغلب�زمانی�که�احس��اس�کنند�
بخش��ی�از�یک�تیم�هس��تند،�انگیزه�ی�بیش��تری�برای�کار�
پیدا�می�کنند�و�تمایل�کمک�به�هم�تیمی�ها�می�تواند�سطح�

تعامل�در�برنامه�های�تندرستی�را�افزایش�دهد.

اس���تفاده از ش���بکه های اجتماعی برای  ترویج سالمت5
دانش��گاه�س��المت�ایندیانا�کارمندان�خود�را�برای�انتش��ار�
عکس�های�خود�در�توییتر�و�دیگر�ش��بکه�های�اجتماعی�با�
هش��تک�#�healthyselfieتش��ویق�می�کند.�بر�اس��اس�
گفته�های�مارس��ی�کوپر،�مدیر�بخش�س��المت�کارکنان،�
سازمان�می�خواهد�کارکنان�آن�در�این�تابستان�عکس�های�
خود�در�حال�ورزش�کردن�و�س��المت�را�با�این�هش��تک�به�
اش��تراک�بگذارن��د.�ای��ن�هش��تک�به�کارکن��ان�روحیه�و�
انگیزه�ی�جدیدی�می�دهد.�اتصال�رس��انه�های�اجتماعی�با�

س��المتی�در�مح��ل�کار�همچنی��ن�می�توان��د�نتایج��ی�در�
ساعت�های�بعد�از�کار�نیز�داشته�باشد.�به�عنوان�مثال�کوپر�
از�شبکه�ی�اجتماعی��Nextdoorبرای�پیدا�کردن�افرادی�
ک��ه�بتوان��د�با�آن�ها�س��اعاتی�را�بعد�از�س��اعات�کاری�قدم�
بزند،�اس��تفاده�کرده�اس��ت.�گروه�کوپر�شامل�همسایگانی�
اس��ت�که�قباًل�آن�ها�را�نمی�ش��ناخته�اما�اکنون�زمانی�برای�

قدم�زدن�با�آنان�صرف�می�کند.
� Fitbit tracker:�نرم�افزارهای��ی�ک��ه�میزان�س��وزاندن�و�
مصرف�کالری�در�طول�روز�بر�اس��اس�میزان�فعالیت�هایی�

که�دارید�را�نمایش�می�دهند.

ب���ه چالش کش���یدن فعالیت مرتبط با  اهداف امور خیریه3
برای�تش��ویق�تعامل�بیش��تر�کارمندان،�تعداد�فزاینده�ای�
از�س��ازمان�ها�در�ح��ال�گ��ره�زدن�چالش�تناس��ب�اندام�و�
دیگر�برنامه�های�تندرس��تی�به�"مس��ئولیت�اجتماعی" 
هس��تند.�ای��ن�گفت��ه�ی�امی�مک�دونا،�مع��اون�رئیس�و�
مدی��رکل�گ��روه�بهداش��ت�Fitbit،�ک��ه�ارائه�دهن��ده�ی�

س��خت�افزار�و�نرم�افزار�برای�طرح�های�س��رمایه�گذاری�
تناسب�اندام�است،�می�باشد.

در�پاییز�گذش��ته،�فروش��گاه�تارگت،�اولین�همکاری�خود�
را�در�چالش�سالمت�به�این�صورت�که�کارکنان�توانایی�
خری��د��Fitbitبه�صورت�رایگان�یا�باقیمت�های�یارانه�ای،�
بسته�به�مدل�انتخابی،�را�پیدا�کردند،�به�نمایش�گذاشت.�
این�موضوع�بر�اس��اس�گفته�های�کارا�مک�نالتی�رئیس�

تی��م�برنام��ه�ی�س��المت�کاربران�تارگت�اس��ت،�که�در�
جلسه�ی�مراسم��Fitbitدرباره�ی�آن�صحبت�شد.

م��ک�نالت��ی�گفت:�هج��ده�تیم�مختلف�چال��ش�روزانه�
تارگت�در�طول�یک�دوره�یک�ماهه�با�پیش��رفت�باالتر�از�
میانگی��ن�تع��داد�قدم�های�روزانه�و�ثبت�آن�با�اس��تفاده�از�
Fitbit،�را�ش��روع�کردند.�پاداش؟�هر�تیم�برنده،�توانایی�
اهدای��50000دالر�به�موسس��ه�ی�خیریه�ای�به�انتخاب�

خود�داش��ت.�او�همچنین�اظهار�کرد�که�در�ش��رکت�در�
طول�ماه��13میلیارد�قدم�و��6میلیون�مایل�طی�ش��د،�و�

همچنین�درمجموع��50میلیون�کالری�سوزانده�شد.
چال��ش�تناس��ب�اندام�خیری��ه�در�امت��داد�فرهن��گ�
مس��ئولیت�پذیری�مشترک�آن�اس��ت،�به�همان�صورت�
که،�س��الیانه��5درصد�از�س��ود�خرد�فروش��ی�به�اهداف�
مجم��ع�اختصاص�داده�می�ش��ود.�م��ک�نالتی�می�گوید:�

"شعار�ما�ساده�است.�ما�برای�خدمت�به�مهمانان�خود�بر�
روی�تی��م�خ��ود�تمرکز�می�کنیم�ت��ا�بر�روی�اجتماع�خود�

تأثیرگذار�باشیم."
شرکت�الکترونیک�ژاپنی�"توکیو�الکترون"،�که�در�سال�
�2010اولی��ن�س��ازمانی�ب��ود�که�به�اجرای�برنامه�ی�فیت�
بی��ت�کارمن��دان�پرداخ��ت�و�همچنی��ن�چالش�ه��ای�
تناس��ب�اندام�را�ب��ا�اه��داف�خیری��ه�گ��ره�زد.�بر�اس��اس�

گفته�ه��ای�ویک��ی�لی�معاون�ارش��د��منابع�انس��انی�این�
ش��رکت�:�" برای�هر�قدمی�که�در�این�چالش�تندرس��تی�
برداش��ته�ش��د،��م��ا�مق��داری�ب��ه�صن��دوق�کم��ک�به�
زلزله�زدگان�ژاپنی�کمک�کردیم.�ش��رکت�کردن�در�این�
برنامه�افزایش�یافت�زیرا�کارمندان�می�دانس��تند�فقط�با�
قدم�برداش��تن�می�توانند�به�همکاران�آسیب�دیده�ی�خود�

کمک�کنند."
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جزییات کتاب
کت��اب�راهنم��ای��The�PMBOKویرایش�شش��م�
ح��دود��8.2این��چ�پهن��ا�دارد،��1.1این��چ�ضخامت،�و��11.8اینچ�
طول�اس��ت.�وزن�کلی�این�کتاب�حدود��3.4پوند�اس��ت.�این�
کت��اب�دارای��756صفح��ه�ب��وده�که�به��19فصل�و��6پیوس��ت�
تقس��یم�ش��ده�اس��ت.�این�کتاب�در�قالب�های�کاغذی�و�شمعی�
)روش��ن(�موجود�اس��ت.��PMIانتشار�کتاب�را��2سپتامبر��2017
لیس��ت�کرده�اس��ت.�این�کتاب�در�حال�حاضر�به�زبان�انگلیسی�
موج��ود�اس��ت�و�از�ابتدای�س��ال��2018ب��ه�زبان�های�برزیلی،�
اس��پانیایی،�روس��ی،�کره�ای،�ژاپنی،�چینی�)ساده�شده(،�آلمانی،�

عربی،�ایتالیایی،�هندی،�و�فرانسوی�به�بازار�خواهد�آمد.
شماره سریال کتاب:

ISBN-10: 1628251840; ISBN-13: 978-1628251845
قیمت:

�68.45دالر�ب��رای�ورژن�کاغ��ذی�و��65.03دالر�ب��رای�ورژن�
شمعی�)روشن(

 کتـاب راهنمـای مديريـت پروژه بـدن دانش، 
ويرايـش ششـم کامـل شـده اسـت و در بازار 
موجود اسـت. اين آخرين به روزرسـانی پس از 
انتشـار ويرايـش پنجم در ژانويه 2013 اسـت. 
ايـن کتـاب شـامل آخرين تمرين هـا در حوزه 
مديريـت پـروژه اسـت و به خصـوص مکمـل 
رويکـرد Agile يـا چابـک اسـت، بـه همـراه 
بخش های جديد و دوباره نام گذاری شـده روی 
حوزه هـای دانـش. اين کتاب همچنین شـامل 
محتوای جديد، تأکید بیشـتر روی استراتژی و 
دانـش کسـب وکار، و مهارت های ضروری برای 

موفقیت در بازار امروز است.

مخاطبان هدف
کتاب��The�PMBOKویرایش�شش��م�برای�حرفه�ای�های�مدیریت�پروژه�در�تمام�س��طوح�اس��ت.�
این�کتاب�یک�منبع�برای�تمام�کس��انی�اس��ت�که�به�ش��کل�عملی�با�مدیریت�پروژه�درگیر�هس��تند.�این�
کت��اب�همچنی��ن�ب��رای�دانش��جویان�در�دروس�دانش��گاهی�و�رش��ته�و�حرف��ه�ای�ک��ه�دارن��د،�ب��رای�
آموزش�دهن��دگان�و�مدرس��ان�در�درس�دادن،�ب��رای�جوین��دگان�کار�در�م��ورد�اخذ�گواهینامه�دوره،�و�برای�
حرفه�ای�ها�در�به�روزرس��انی�چگونگِی�بهترین�پیاده�س��ازی�پروژه�در�اپلیکیش��ن�های�متنوع،�کس��ب�وکار،�

صنایع�و�نقشه�کشی�مناسب�است.

راهنما و معرفی 
 PMBOK کتاب

ویرایش ششم
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م���وارد جدی���د در ویرای���ش 
ششم کتاب

�ب��رای�اولی��ن�ب��ار،�ای��ن�کتاب�ش��امل�
اطالع��ات�و�راهنمایی�هایی�در�مورد�روش�و�
در� رویکرده��ا� پیاده�س��ازی� چگونگ��ی�
محیط�های��Agileاس��ت.�بخش�جدیدی�به�
نام�رویکردهای��ی�برای�Agile،�محیط�های�
تکرارش��ونده�و�سازگار�برای�هر�حوزه�دانش،�
چگونگی�یکپارچه�ش��دِن�اعم��ال�پروژه�در�

تنظیمات�پروژه�را�توصیف�می�کند.
�Agileی��ک�راهنم��ای�جدی��د�تمری��ن��
ایجادش��ده�ت��ا�مکم��ل�کت��اب�باش��د.�این�
راهنم��ای�جدید،�ابزارها،�دس��تورالعمل�ها،�و�
رویکرده��ای�مختلف��Agileبرای�کمک�به�
مدیران�پروژه�به�منظور�تطبیق�محیط�سنتی�
با�یک�رویکرد�Agile،�ساخته�ش��ده�اس��ت.�
�PMIمی�گوید�یک�کپی�کامل�برای�کس��انی�
که�آخرین�راهنمای��PMBOKرا�س��فارش�

دهند،�فراهم�می�شود.
�بخش�جدیدی�در�مورد�نقش�مدیر�پروژه�
نس��بت�به�ویرایش�قبلی�اضافه�ش��ده�است.�
همچنین�تأکید�بیشتری�در�مورد�تراز�کردن�
و�میزان�و�مرتب�کردن�پروژه�ها�برای�اهداف�
اس��تراتژیک�سازمان�ش��ده�است.�محتوای�
دیگری�در�حوزه�های�دانش،�متناسب�س��ازی�
مالحظ��ات�و�واژه�ه��ا�و�اصطالح��ات�فن��ی�
دقیق�تر�مانند�مدیریت�زمان�باقیمانده�پروژه�
در�زمان�بن��دی�مدیریت�پروژه�اضافه�ش��ده�
است.�البته�این�ها�بعضی�از�تغییرات�است.

�محتوا،�رویکرد،�شیوه�نگارش
محت��وا:��756صفح��ه�از�ای��ن�کتاب�به�س��ه�
قسمت�تقسیم�شده�است.�قسمت�اول�شامل�
س��ه�فصل�ابتدایی�و�فصول�مربوطه�برای�ده�
حوزه�دانش�اس��ت.�قسمت�دوم�شامل�شش�
فصل�است�که�مقدمه�ای�در�مورد�استانداردها�
و�فصول��ی�ب��رای�هر�یک�از�پنج�گروه�فرآیند�
اس��ت.�قس��مت�سوم�شامل�ش��ش�پیوست�

است.
لح��ن�رویک��رد:�ای��ن�کتاب�راهنما�توس��ط�
متخصصین�فعال�و�کارشناس��اِن�مس��لط�بر�
موضوع�نوش��ته�و�توس��عه�داده�ش��ده�است�و�
توس��ط�انجمن��PMمورد�بازبینی�و�بررس��ی�
قرارگرفته�اس��ت.�ای��ن�راهنما�بازتاب�دهنده�
وضعی��ِت�حال�حاضر�ش��غل�مدیریت�پروژه�

است.
شیوه�نگارش:�این�کتاب�تعاریفی�حرفه�ای�از�
کت��اب�درس��ی،�توضیح��ات�و�توصیفات�در�
م��ورد�موضوعات�مطرح�ش��ده�در�کتاب�ارائه�
می�دهد.�کتاب�ش��امل�بیش�از�هزار�نمودار،�
فلوچ��ارت�و�دیگر�تصاویر�گویا�و�کمک�های�

بصری�است.

چرا باید این کتاب را تهیه کرد؟
امتحان�های��The�PMPو�گواهینامه�تخصصی)�Agile�)PMI-ACPو��CAMPدر�ربع�اول�یا�دوم�س��ال��2018
به�روزرسانی�خواهند�شد.�سؤاالت�امتحان�منعکس�کننده�تغییرات�گنجانده�شده�در�ویرایش�ششم�کتاب�خواهد�بود.�در�این�
کتاب�اس��تانداردهای�ANSI،�باید�هر�چهارتا�پنج�س��ال�به�روزرس��انی�ش��وند.�یکی�از�دالیل�این�کار�یادگیرِی�ادامه�دار�از�

تحقیقات�و�تجربیات�واقعی�و�سپس�به�اشتراک�گذاری�این�دانش�با�مابقی�انجمن��PMاست.

نویسنده کتاب
موسس��ه�مدیریت�پروژه�)PMI(،�انجمن�حرفه�ای�پیش��رو�و�غیرانتفاعی�در�حرفه�مدیریت�پروژه�اس��ت.�این�موسس��ه�
در�س��ال��1969در�پنس��یلوانیا�ایاالت�متحده�به�ثبت�رس��ید.�باگذش��ت�س��ال�ها�این�موسس��ه�س��عی�کرد�تا�رویکردها�و�
دستورالعمل�های�مدیریت�پروژه�را�استانداردسازی�کند.�موسسه��PMIاولین�کتاب��PMBOKرا�در�سال��1996تولید�کرد.�
تعهد�موسس��ه�به�ارتقا�و�تکامِل�ش��غل�مدیریت�پروژه�با�به�رس��میت�ش��ناخته�شدن�اس��تانداردهای�جهانِی�آن،�گواهینامه�ها،�

برنامه�های�تحقیقاتی�و�توسعه�موقعیت�های�حرفه�ای�تقویت�شده�است.
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بخش اول

 :PRINCE2 افزودن روش مدیریت پروژه چابک به رویکرد

روش چابک را به اندازه 
استفاده کنید و راهبری 
را حفظ کنید
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در�عصر�دیجیتال�تقاضا�و�انتظارات�افراد�در�حال�رشد�است.�مشتریان�حوصله�کمتری�
در�مورد�محصوالت�و�س��امانه�های�از�رده�خارج�نش��ان�می�دهند�و�عدم�صبر�و�حوصله�
مش��تریان�برای�به�روزرس��انی�ها�و�جایگزینی�های�نرم�افزارها�در�حال�افزایش�اس��ت.�
ظهور�ارتباطات�س��ریع�و�جهانی�ش��ده،�بازخورد�کاربر�را�لحظه�ای�و�تأثیرگذارتر�می�کند.�
کس��ب�وکارها�هم�به�بیش��تر�و�بیش��تر�به�نوع�تحویِل�مبتنی�بر�همکاری�و�توسعه�ای�)که�
روش�چابک�تقویت�کننده�آن�اس��ت(�عادت�می�کنند.�تحقیقی�که�اخیراً�توس��ط�ش��رکت�
جهانِی��AXELOS�Best�Practiceصورت�گرفته�نشان�داده�که�تقریبًا��50درصد�از�
س��ازمان�ها�و��56درص��د�از�مدیری��ت�نمون��ه�کارهای�پ��روژه�و�عملیات�اجرایی�از�روش�
چابک�اس��تفاده�می�کنند.�متخصصان��PRINCE2می�توانند�با�افزودن�روش�چابک�به�
مجموعه�ابزارهای�موجود،�خود�را�با�ش��یوه�های�مدیریت�پروژه�همس��ان�س��ازند.�با�این�
کار�آن�ها�یاد�می�گیرند�که�چگونه�به�بازارهای�نوظهور�واکنش�نش��ان�دهند�و�س��ریع�تر�
جایی�برای�خود�در�بازار�دس��ت�وپا�کنند�درحالی�که�پایه�های�خود�را�با�رویکرد�مناس��ب�
در�س��طوح�راهبری�و�اطمینان�به�س��رمایه�گذاران�و�حامیان،�محکم�می�کنند.�مجریان�و�
کارفرمای��ان��PRINCE2چ��ه�چالش�های��ی�ب��ا�مفهوم�تحویل�پ��روژه�چابک�خواهند�
داش��ت؟�بزرگ�ترین�چالش�این�اس��ت�که�اصطالِح" چابک" بد�فهمیده�می�ش��ود.�مردم�
ممکن�اس��ت�بالفاصله�آن�را�با�"س��ریع�تر�بودن" اش��تباه�بگیرند�یا�ممکن�اس��ت�شنیده�
باش��ند�که�این�روش�تنها�برای�پروژه�های��ITکاربرد�دارد�یا�اینکه��Agileفقط�مربوط�
به��Scrumاس��ت�یا�اینکه�محدودیت�های�قانونی�و�تنظیم�مقررات،�اس��تفاده�از�آن�را�
غیرممک��ن�ک��رده�اس��ت.�البته�آن�ها�درک�نادرس��تی�هم�دارند�ک��ه�"پروژه�های�چابک�
برای�تحویل�سریع�طراحی�شده�است" درحالی�که��Agileخیلی�گسترده�تر�از�آن�است.�
این�یک�ذهنیت�اس��ت�که" تش��خیص�پروژه�لزومًا�به�معنی�تحویل�تمامِی�موضوعاتی�
که�در�ابتدای�پروژه�مشخص�ش��ده�بود�نیس��ت." در�حقیقت�مش��تریان�به�همه�چیزهایی�
که�اول�مش��خص�کرده�بودند،�نیاز�ندارند.�این�امر�به�معنی�ارتباط�نزدیک�با�مش��تری�
به�منظور�درک�صحیح�نیازها�و�خواسته�ها�و�تعیین�انتظارات�آن�ها،�و�درنهایت�ارائه�یک�
محصول�یا�سرویس��ی�ارزش��مند�اس��ت.�زمانی�که�مقیاس�بندی�و�زمان�بندی�ش��ما�
مش��خص�ش��د،�باید�روی�اینکه�اولویت�های�اصلی�چه�هس��تند،�تمرکز�کنید.�تعجیل�در�
تحوی��ل�همه�چی��ز�می�توان��د�ارزش�محص��ول�را�پایین�آورده�و�از�کیفیت�آن�بکاهد�و�این�
موضوعی�اس��ت�که�بعداً�می�تواند�برای�ش��ما�دردسرس��از�ش��ود.�یک�پروژه�چابک،�تا�به�
اس��تاندارد�موردنی��از�نرس��د،�محصول��ی�را�ارائه�نمی�دهد.�روش�چاب��ک�این�اطمینان�را�
می�دهد�که�محصولی�که�تحویل�داده�شده،�ارزشش�در�حال�افزایش�است.�این�موضوع�
امکان�دریافت�بازخورد�از�مش��تریان�و�آزمایش�در�طول�مس��یر�را�میس��ر�کرده�و�ش��انس�
موفقی��ت�محص��ول�را�افزای��ش�می�ده��د.�عالوه�ب��ر�این�رویکرده��ای�چابک�به�طور�
فزاینده�ای�در�پروژه�های�غیر��ITموفقیت�آمیز�بوده�اند.�من�اخیراً�با�یک�کمپانی�مدیریت�
رویدادها�با�اس��تفاده�از��Agileبرای�س��ازمان�دهی�و�برنامه�ریزی�یک�کنفرانس�بزرگ�
هم��کاری�ک��رده�ام.�ای��ن�روش�بخص��وص�برای�این�ن��وع�پروژه�مفید�ب��ود.�به�عنوان�

رویدادی�که�اغلب�برآورد�هزینه�و�زمان�بندی�خاصی�ندارد.
س��ازمان�ها�و�متخصصان�حرفه�ای�تر�و�باتجربه�تر�هم،�اکنون�به�مزایای��Agileاذعان�
کرده�ان��د.�بس��یاری�تکنیک�ه��ای�بخصوصی�از��Agileمانند�اتخ��اذ�موضع�تیم�پروژه،�
هم��کاری�و�تعام��ل�منظم�با�مش��تریان�و�کاربران�را�اتخ��اذ�کرده�اند.�برای�بهره�مندی�از�
ی��ک�رویک��رد�قوی�ت��ر،�روش��PRINCE2 Agileوجود�دارد.�این�روش�در�پاس��خ�به�نیاز�
دس��ت�اندرکاران��PRINCE2که�تقاضای�راهکار�مدیریت�پروژه��Agileداش��تند،�ارائه�
شد.�این�چارچوِب�قابل�اعتماد،��PRINCE2را�باروح�و�قابلیت�های�روش�چابک�و�ایجاد�

یک�ابزار�مدیریتی�پر�سروصدا،�کاماًل�سازگار�می�سازد.

آيـا می دانسـتید؟ دو سـطح بـرای روش Agile PRINCE2 وجـود دارد. 
پايه ای و تخصصی

�PRINCE2بنیادی�)پایه�ای(�برای�کس��انی�اس��ت�که�تازه�با��Agile�PRINCE2روش�
آشنا�شده�اند�و�در�محدوده�یا�روی�محیط�پروژه��Agileکار�می�کنند.�دوره�آموزشی�این�
روش�به�م��رور�کل��ی�PRINCE2،�معرف��ی�روش��Agileو�اینک��ه�این�دو�را�چگونه�باهم�

بکار�ببریم�می�پردازد.�این�روش�هیچ�پیش�نیازی�ندارد.
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برنامه نویسی Functional چیست؟
اگـر پیـش زمینه ای در رياضیات داشـته 
 Functional يادگیـری  بـرای  باشـید، 
Programming جلوتر هستید. اين موضوع به 
 functional اين خاطر اسـت که برنامه نويسـِی
عمل محاسـبات را با توابع رياضی انجام می دهد. 
اگر پیش زمینه ای در رياضیات نداشـته باشـید، 
اين مبحث می تواند باعث گیج شـدن شـما شود. 
برنامـه نويسـی functional  بـا توابـع و داده ها 
مانند ثوابت برخورد می کند. شـما داده را به تابع 
رد می کنید و اين تابع می تواند داده را تغییر دهد 
يـا برخـی از انـواع داده را بازگردانـد. در برنامـه 
نويسـی functional خوِد تابع نبايد داده اصلی 
يا state برنامه را تغییر دهد. در اينجا شباهتی با 
فلسـفه يونیکس وجود دارد که هر برنامه حداقل 
بايـد يک کار را به درسـتی انجـام دهد. يک تابع 
نبايد با همه قسـمت های برنامه درگیر باشـد بلکه 
بايد ورودی هايش را گرفته و به شما يک خروجی 
دهـد. در حالـت ايـده آل توابع بايـد هر زمانی که 
ممکن باشـد در برنامه نويسـی functional به 
صورت pure باشند. اين موضوع به اين معنیست 
کـه تابـع با ورودی داده شـده همیشـه خروجِی 

يکسان خواهد داد.

برنامه نویسی Functional و برنامه 
نویسی شی گرا

برنامـه نويسـی functional مثـل يـک کـوچ 
دراماتیـک از چیـزی مثـل برنامه نويسـی شـی 
گراسـت. در برنامه نويسـی شـی گرا، شـما اغلب 
يکشـی پايه با متدهای متنوع که برای تغییر داده 
يا وضعیت بخشـی از پـروژه به آن اختصاص يافته 
داريد. يک متد ممکن اسـت حتی داده يا وضعیت 
را تغییر دهد، اگر به صراحت اعالن نشده باشد. در 
برنامه هـای کاربـردی و عملـی، گاهـی اوقات اين 
موضـوع بـا عقـل جـور در می آيـد. ايـن موضوع 
نگهـداری برنامه هـا را سـخت تر می کنـد چرا که 
همیشه مشخص نیست چه چیزی state يا داده را 
تغییر می دهد. برنامه نويسی functional اساسًا 
در محیط هـای آکادمیـک اسـتفاده می شـود اما 

می تواند به جلوگیری از اين مشکالت کمک کند.

JavaScript -1
برخـی از زبان هـای برنامه نويسـی اجازه 
برنامه نويسـی functional را می دهند در حالی 
کـه برخـی ديگر ممکن اسـت به اين نـوع برنامه 
نويسـی تشـويق کننـد يا حتی وادار بـه اين نوع 
برنامه نويسـی نمايند. جاوا اسـکريپت در دسـته 
اول جای می گیرد. در حالی که شـما می توانید از 
نمونه هـای برنامه نويسـی functional در جاوا 
اسـکريپت اسـتفاده کنید، به راحتی می توانید از 
رويکردشـی گرايی هم اسـتفاده کنید. با در نظر 
گرفتـن جملـه قبـل، نمونه هـای برنامه نويسـی 
functional زيادی در جاوا اسـکريپت سـاخته 
 .higher-order شـده اسـت. برای مثال توابع
اين ها توابعی هسـتند که می توانند توابع ديگر را 
بـه عنـوان آرگومـان بپذيرنـد. جاوا اسـکريپت 
تعدادی تابع ديگر دارد که با آرايه ها کار می کنند. 
ماننـد()map() reduce() filter و ديگـر توابـع که 
همگـی توابـع higher-order هسـتند. اين به 
شـما اجازه می دهد تا سـريعًا و با اسـتفاده از يک 
آرايـه چیزهـا را زنجیـر کنیـد. در حالـی کـه 
نسـخه های اولیـه جاوا اسـکريپت مشـکالتی با 
تغییـر ناپذيـری داشـتند، ورژن هـای تازه تـر 
اسـتاندارد ECMAScript اين مشکالت را رفع 
 catch-all کـرده اسـت. به جـای کلمه کلیـدی
Var بـرای تعريف کـردن متغیرها، اکنون کلمات 
کلیدی const و let اسـتفاده می شـوند. اولی به 
شـما اجـازه می دهـد تـا ثوابـت را تعريـف کنید 
همانطور که از نامش هم مشـخص اسـت و دومی 
يعنی کلمه کلیدی let حوزه يک متغیر را محدود 
بـه تابعـی کـه در آن تعريف شـده )اعالن شـده( 

می کند.

Python -2
مانند جاوا اسـکريپت، پايتون زبان برنامه 
نويسی تعمیم يافته ای است که با آن می توانید به 
هـر تعـداد که خواسـتید نمونـه برنامه نويسـی 
بسـازيد. البته پايتون هـم معايب خودش را دارد 
اما مشـکلی با برنامه نويسِی functional ندارد. 
حتی در مسـتندات رسـمی پايتون مقدمه ای در 
مـورد برنامـه نويسـِی functional وجود دارد. 

 بـرای شـروع، در اينجـا هـم توابعـی ماننـد
()map() reduce() filter و توابـع مشـابهی کـه در 

باال به آن اشـاره کرديم در اينجا هم وجود دارند. 
higher- ماننـد جـاوا اسـکريپت اينهـا توايـع

order هسـتند کـه ديگـر توابـع را بـه عنـوان 
آرگومـان می پذيرنـد. در پايتون مزايـای برنامه 
نويسـی functional در قالـب کلمـه کلیـدی 
lambda ظهـور پیـدا می کند. شـما می توانید از 
عبـارت lambda به چند طريق اسـتفاده کنید. 
يکـی از روش های اسـتفاده از آن بـرای کوتاهتر 
کـردن نوشـتِن توابِع سـاده اسـت. مزيت اصلی 
عبارات lambda زمانی اسـت که به عنوان توابع 
بـی نـام اسـتفاده شـوند. توابـع بـی نـام در 
جاوااسکريپت و ديگر زبان های برنامه نويسی که 

اگر زمانی را صرف خواندن مطالب مربوط به زبان های برنامه نویس�ی در اینترنت کرده باش�ید، راجع به برنامه نویس�ِی functional حتماً ش�نیده اید. از این اصطالح 
اغلب اس�تفاده می ش�ود، اما به چه معنیس�ت؟ حتی اگر هم با این اصطالح آش�نا باش�ید، ممکن اس�ت ندانید که کدام زبان ها برای این نوع برنامه نویس�ی مناس�ب تر 
هس�تند. در نهایت همه زبان های برنامه نویس�ی یکس�ان س�اخته نش�ده اند. با اینکه می توانید نمونه های برنامه نویس�ِی functional را در بسیاری از زبان ها استفاده 

کنید، هنوز هم کار با بعضی زبان ها راحت تر است.

functional زبان های برنامه نویسی
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در ادامـه مقالـه می آيد، اسـتفاده می شـوند. اين 
توابع بخصوص زمانی خوش دسـت هسـتند که با 
توابـع higher-order بـه کار رونـد چـرا کـه 
می توانید سـر وقت تعريفشـان کنید. بدون توابع 
بـی نام، شـما بايد بـا کوچکترين تغییر، توابع را از 

نو تعريف کنید، مانند توابع سفارشی.

Clojure -3
پايتـون،  و  جاوااسـکريپت  برخـالف 
clojure ممکـن اسـت نام دهان پر کنی نباشـد 
حتی در بین برنامه نويسـان. در صورتی که با اين 
نـام آشـنا نیسـتید، clojure زبان محلـِی زبان 
برنامـه نويسـِی Lisp می باشـد که بـه اواخر دهه 
پنجـاه بـر می گردد. اين اتفـاق از راه خاصی انجام 
شـد که برای برنامه نويسـِی functional عالی 
اسـت. مانند ديگر زبان های برنامه نويسـی محلِی 
Lisp، clojure با کد ماننِد داده برخورد می کند. 
اين بدان معنیست که کد می تواند به طور موثری 
خـودش را تغییـر دهد. برخالف ديگـر زبان های 
محلـِی Lisp، clojure روی پلتفـرم جـاوا اجـرا 
می شود و به بايت کدهای JVM کامپايل می شود. 
ايـن موضـوع بـه ايـن معنیسـت کـه می تواند با 
کتابخانه هـای جـاوا کار کنـد، حـال چـه به زبان 
clojure نوشـته شـده باشـند يـا نـه. برخـالف 
زبان هـای قبلـی در لیسـت باال که به آنها اشـاره 

شـد، clojure از ابتـدا زبـان برنامـه نويسـی 
functional بوده اسـت. اين بدان معنیسـت که 
می تواند هر زمان که ممکن بود تغییرناپذير شود، 
خصوصًا درون سـاختمان داده ها. clojure انتظار 
نـدارد کـه تمام برنامه ها از نظر رياضی قابل اثبات 
باشند، اما به استفاده از توابع خالص، هر زمان که 

ممکن بود تشويق می کند.

Elm -4
يکـی از زبان هـای جديدتـِر اين لیسـت 
اسـت، elm يکـی از زبان هـای برنامـه نويسـِی 
 Evan Czaplicki است که توسط functional
در سال 2012 طراحی شده است. اين زبان در بین 
طراحـان و توسـعه دهنـدگان وب بخصوص برای 
سـاخت واسـط کاربری محبوب اسـت. برخالف 
ديگـر زبان های برنامه نويسـِی اين مقاله، elm از 
Type checking اسـتاتیک اسـتفاده می کند. 
ايـن موضـوه کمـک می کند تـا وقفِه زمـان اجرا 
نداشـته باشـیم و در عـوض در زمـان کامپايـل، 
error هـا را گرفتـه و نشـان می دهـد. اين بدان 
معنیسـت که برای کاربران error کمتری نمايش 
اداده خواهد شـد که امتیاز بزرگی است. کامپايلِر 
 HTML، CSS کدهای elm زبان برنامه نويسـی
و جاوااسـکريپت را شناسـايی می کنـد. به همان 
طريقی که در باال بیان شـد و شـما می توانستید با 

اسـتفاده از زبان clojure برنامه هايی بنويسـید 
کـه روی جاوا اجرا شـوند، می توانید اپلیکیشـن 
هايی با اسـتفاده از کتابخانه های جاوااسـکريپت 
 elm بنويسـید. يکی از تفاوت های بزرگ elm در
و زبان هـای برنامـه نويسـِی ديگری کـه در اينجا 
)filter (اشـاره شـد، عدم وجـود توابع عمومـِی

 

،)map( و توابع مشـابه اسـت. در عوض اين توابع 
را می تـوان بـا انواع داده ای ماننـد List.map يا 

Dict.map تعريف کرد.

Haskell -5
haskell يکـی ديگـر از زبان های خالِص 
 Type اسـت کـه functional برنامـه نويسـِی
 elm، اسـتاتیک دارد. برخالف زبان Checking
haskell مـدت بیشـتری از زمـان اختراعـش 
می گـذرد. اولین ورژن از اين زبان برنامه نويسـی 
در سـال 1990 طراحی شد. آخرين استاندارد اين 
زبـان، haskell 2010 اسـت، در حالـی کـه ورژن 
بعدی برای سـال 2020 برنامه ريزی شـده اسـت. 
همانگونه که قباًل هم اشاره کرديم، طبیعِت خالِص 
برنامـه نويسـی functional زبـاِن Haskell به 
ايـن معنیسـت کـه در طراحـی اين زبـان برنامه 
نويسی، توابع نبايد اثرات جانبی داشته باشند. به 
همیـن علـت، اين زبـان برنامه نويسـی برای حل 
مسـائل جهان واقع مناسـب است، برخالف آنچه 
که در دانشـگاه ها در مورد ريشـه های زبان برنامه 
نويسـِی functional گفته می شـود. علی رغم 
نبـود محبوبت اصلی بـرای اين زبان، haskell در 
برخی از پروژه هايی که استفاده گسترده ای دارند 
بـه کار گرفتـه شـده اسـت. مديريـت پنجـره 
 Haskell تمـام و کمـال بـه زبـان ،Xmonad
نوشـته شـده اسـت. Pandoc که انواع مختلف 
نشانه گذاری ها به فرمت های ديگر و از فرمت های 
ديگـر بـه هـم تبديل می کنـد از اين زبـان برنامه 
نويسـی اسـتفاده کرده اسـت. توابع اسـتاندارد 
)map(،)filter(،)reduce( و ديــگر تـــوابع 
higher-order هـم در اين زبان وجود دارند که 
به شـما اجازه می دهند مفاهیم جاوااسـکريپت يا 
اگـر  باشـید.  داشـته   haskell در  را  پايتـون 
می خواهیـد در مـورد زبان haskell بیشـتر ياد 
 Learn You a Haskell for بگیريـد، مقالـه

Great Good نقطه شروع مناسبی است.

آیا تازه وارد برنامه نویسی شده اید؟
زبان هـای  و  اصطالحـات  از  برخـی 
برنامه نويسـی، اگـر برنامه نويس فصلی نباشـید 
ممکن اسـت ترسـناک به نظر برسند. اين موضوع 
خوبـی اسـت چراکه دانسـتِن اينکـه چه چیزی 
نمی دانیـد از اولیـن قدم هـا بـرای تبديـل بـه 
يادگیرنده بهتر شـدن، اسـت. برخی از زبان های 

باال برای افراد تازه کار بهتر از بقیه هستند.

اگر زمانی را صرف خواندن مطالب مربوط به زبان های برنامه نویس�ی در اینترنت کرده باش�ید، راجع به برنامه نویس�ِی functional حتماً ش�نیده اید. از این اصطالح 
اغلب اس�تفاده می ش�ود، اما به چه معنیس�ت؟ حتی اگر هم با این اصطالح آش�نا باش�ید، ممکن اس�ت ندانید که کدام زبان ها برای این نوع برنامه نویس�ی مناس�ب تر 
هس�تند. در نهایت همه زبان های برنامه نویس�ی یکس�ان س�اخته نش�ده اند. با اینکه می توانید نمونه های برنامه نویس�ِی functional را در بسیاری از زبان ها استفاده 

کنید، هنوز هم کار با بعضی زبان ها راحت تر است.
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هر کس�ی می تواند کدنویس�ی کند. اما آیا آن کد خوب نوش�ته ش�ده اس�ت؟ اینجاس�ت که نکته های زیادی نهفته اس�ت. همه ما داس�تان های ترس�ناکی در مورد 
کدنویس�ی اس�پاگتی ش�نیده ایم. س�اختارهای بس�یار زیاِد تکرار و تصمیم گیرِی if-else و برنامه ای که کِل آن تنها با عوض کردن یک متغیر، تغییر می کند، توابعی 
که به نظر مبهم می آیند و به همین ترتیب. این طرز کد زدن زمانیس�ت که می خواهید هر چه س�ریعتر محصولی تولید کنید در حالی که تنها یک ترم تجربه برنامه 
نویسی داشته اید و آن هم خودتان و به طور پراکنده یاد گرفته اید. وقت خود را صرف نوشتن کدهایی که اجرا شوند نکنید. سعی کنید کدهایی بنویسید که قابلیت 
حفظ و نگهداری داش�ته باش�ند- نه تنها توس�ط خودتان، بلکه توس�ط هر کس�ی که ممکن اس�ت در آینده روی نرم افزار کار کند. برای رس�یدن به این هدف، در اینجا 

چندد قاعده کلی مطرح شده است که به شما کمک می کند تا کدهای تمییزتری بنویسید. 

ده قاعده کلی برنامه نویسی که 
ه����ر برنام����ه نوی����س بای����د بداند
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قاع���ده  س���اده نوش���تِن  کد1
قاعده"س��اده�نوشتِن�کد" تقریبا�در�تمام�
زندگی�اس��تفاده�می�شود،�اما�بخصوص�
در�پروژه�های�متوسط�تا�بزرگ�مورد�نیاز�
اس��ت.�از�همان�ابتدا�که�شروع�به�تعریف�
ح��وزه�ی�س��اخت�برنامه�م��ی�کنید،�این�
فرآیند�آغاز�می�ش��ود.�فقط�صرف�اینکه�
عاش��ق�بازی�های�رایانه�ای�باش��ید�به�
این�معنی�نیس��ت�که�می�توانید�نس��خه�
بع��دِی�ب��ازی��Warcraftو��GTAرا�
طراح��ی�کنید!�زمانی�ک��ه�تصورکنید�به�
اندازه�کافی�کدهای�س��اده�نوش��ته�اید،�
یک�قدم�به�س��اده�نویس��ی�کدها�نزدیک�
ش��ده�اید.�س��اده�س��ازی�م��ی�تواند�بی�
نهایت�ادامه�داش��ته�باش��د�لذا�از�س��اده�
سازی�های�کوچک�شروع�کنید.�اما�حتی�
بعد�از�ش��روع�کدنویسی،�همچنان�ساده�
نویس��ی�را�رعایت�کنید.�کدهای�پیچیده�

م��دت�زمان�بیش��تری�ب��رای�طراحی�و�
نوش��تن�نی��از�دارند�و�ل��ذا�احتمال�اینکه��
باگ�و�خطا�داش��ته�باش��ند،�بیشتر�است�و�
اینک��ه�بخواهی��د�بع��دا�کده��ا�را�اصالح�
کنید،�س��خت�تر�خواهد�بود.�به�گفته�ی�
 ":Antoine� de� Saint-Exupery
تکامل�قابل�دستیابی�است،�نه�زمانی�که�
چیزی�برای�افزودن�نداشته�باشیم،�بلکه�
زمان��ی�ک��ه�چی��زی�ب��رای�دور�انداختن�

نداشته�باشیم."

قاعده عدم تکرار قاع��ده" ع��دم�تک��رار" برای�2
نوش��تِن�کده��ای�س��اده�و�قابل�اصالح�
حیاتی�اس��ت.�زمانی�که�کد�می�نویس��ید،�
قصد�اجتناب�از�کپی�ش��دِن�داده�و�منطق�
را�دارید.�اگر�متوجه�ش��دید�که�تکه�کدی�
بارها�و�بارها�تکرار�شده�است،�این�قاعده�
را�نق��ض�ک��رده�اید.�عک��س�قاعده�عدم�
تکرار،�قاعده�"همه�چیز�را�دو�بار�بنویس" 
است.�یکی�از�بهترین�راه�های�تشخیص�
�اگر�بخواهم� این�قاعده،�پرس��یدِن�سوال�ِ
به�طریقی�بخشی�از�برنامه�را�تغییر�دهم،�
چن��د�ح��وزه�نیاز�به�اص��الح�دارد؟�فرض�
کنید�که�در�حال�کدنویس��ِی�اپلیکیش��ن�
دایرکتوری�پادکس��ت�هستید.�در�صفحه�
جست�و�جو،�کدی�برای�دریافت�جزییات�
پادکس��ت�داری��د.�در�صفحه�پادکس��ت�
کدهایی�برای�واکشِی�جزییات�پادکست�
دارید.�در�صفحه�عالقه�مندی�ها،�همان�
کده��ای�واکش��ی�را�دارید.�س��عی�کنید�
تم��ام�ای��ن�اطالعات�را�درون�یک�تابع�به�
ش��کل��abstract)کالس�یا�تابع�بدون�
بدن��ه(�تعری��ف�کنید�تا�زمانی�که�در�آینده�
قصد�ویرایش�آن�را�داشتید،�بتوانید�همه�
این�کارها�را�در�یک�نقطه�انجام�دهید.�

�
قاعده باز / بسته چه�اش��یایی�در�ج��اوا�تعریف�3

کنی��د�یا�م��اژول�هایی�در�پایت��ون،�باید�
کده��ا�را�ط��وری�بنویس��ید�ک��ه�قابلیت�
تعمیم�و�گس��ترش�داش��ته�اما�غیر�قابل�
اصالح��و�تغییر�باش��ند.�این�قانون�برای�
تمام�انواِع�پروژه�ها��اعمال�می�ش��ود�اما�
اهمیت�آن�هنگام�انتش��ار�یک�کتابخانه�
یا�فریمورک�که�دیگران�از�آن�اس��تفاده�
م��ی�کنند،�دو�چندان�اس��ت.�برای�مثال�
فرض�کنید�در�حال�نوش��تن�و�نگهدارِی�
فریمورک��GUI)واس��ط�گرافیکی�کاربر(�
هس��تید،�می�توانید�به�همان�ش��کل�آن�را�
منتشر�کنید�و�البته�انتظار�داشته�باشید�تا�

کاربران�نهایی�کدهای�منتشرش��ده�شما�
را�اص��الح�و�کام��ل�کنند.�اما�چهار�ماه�بعد�
که�بروزرسانی�سنگینی�منتشر�می�کنید،�
چ��ه�اتفاق��ی�می�افتد؟�آنه��ا�چگونه�همه�
ضمای��م�و�افزودن��ی�های�ش��ما�را�بدون�
اینکه�تمام�زحمت�ها�و��کدهایشان�را�به�
باد�دهند،�پیاده�س��ازی�کنند.�در�عوض،�
کدهایی�را�منتشر�کنید�که�جلوی�اصالح�
مس��تقیم�را�بگیرد�و�تش��ویق�به�تعمیم�و�
گسترِش�همان�برنامه�نوشته�شده،�کند.�
ای��ن�موض��وع�رفت��ار�هس��ته�را�از�رفتار�
اصالح�ش��ده�جدا�می�س��ازد.�مزایای�این�
کار،�اول�پای��داری�عال��ی�)کاربران�نمی�
توانند�تصادفا�رفتار�هس��ته�را�بش��کنند(�و�
دوم�قابلی��ت�حف��ظ�و�نگهداری�عالی�تر�
اس��ت.�)کارب��ران�تنها�نگ��ران�کدهای�
تعمیم�داده�ش��ده�هس��تند(.�قاعده�باز�/�
�API ی��ک� س��اخت� کلی��د� بس��ته�
�)Application� Programming

Interface(�خوب�است.�

ارث  از  بهت���ر  ترکی���ب  بری است4
قاع��ده" ارجحی��ت�ترکیب�کردن�بر�ارث�
ب��ردن" م��ی�گوید�که�اش��یایی�ب��ا�توابع�
پیچی��ده�بای��د�ش��امل�نمون��ه�ه��ای�
)instance(�پیچیده�ای�از�اش��یا�با�توابع�
منحصر�به�فرد�باشند�تا�اینکه�بخواهند�از�
ی��ک�کالس�ارث�ب��ری��کنند�و�توابع�تازه�
ای�به�آنها�اضافه�شود.�وابستگی�بیش�از�
ح��د�ب��ه�ارث�بری�م��ی�توان��د�منجر�به�
مش��کالت�بزرگی�ش��ود.�اول�اینکه�ارث�
بری�سلس��ه�مراتبی�می�تواند�در�چش��م�
بهم�زدنی�بهم�ریخته�و�ناخوانا�شود.�دوم�
اینکه�شما�انعطاف�پذیری�کمتری�برای�
تعری��ف�کردِن�تواب��ع�موردِی�بخصوص�
داری��د،�بخص��وص�زمانی�ک��ه�بخواهید�
تابعی�را�از�یک�شاخه�ارث�بری�در�شاخه�
دیگر�ارث�بری�پیاده�سازی�کنید.�ترکیب�
را�م��ی�ت��وان�خیل��ی�تمییز�تر�نوش��ت�و�
آس��ان�تر�نگهداری�کرد�و�بس��ته�به�اینکه�
چ��ه�نوع�تابعی�تعریف�می�کنید�به�ش��ما�
قبلی��ت�انعطاف�پذی��رِی�تقریبا�نامحدود�
م��ی�دهد.�ه��ر�تابع�منحصر�بفرد�کالس�
مخص��وص�ب��ه�خودش�را�دارد�و�ش��ما�با�
ترکی��ب�تواب��ع�منحص��ر�بف��رد،�توابعی�

پیچیده�تر�ایجاد�می�کنید.�
�

تک مسئولیت بودن قاع��ده�تک�مس��ئولیت�بودن�5
می�گوید:" هرماژول�و�کالس��ی�در�یک�

برنامه�باید�فقط�نگران�فراهم�کردن�تکه�
ای�از�ی��ک�عملک��رد�)وظیفه(�بخصوص�
باش��د.�یک��ی�از�کارشناس��ان�مش��هور��
کامپیوت��ر�م��ی�گوید:" برنام��ه�تنها�باید�
ی��ک�دلی��ل�برای�تغییر�داش��ته�باش��د." 
کالس�ه��ا�و�م��اژول�ه��ا�اغل��ب�به�این�
روش�کار�می�کنند،�اما�به�همان�نس��بتی�
ک��ه�خصوصی��ات�و�توابع�جدیدی�اضافه�
م��ی�کنی��د،�خیل��ی�راح��ت�تبدی��ل�به�
ابرکالس�و�ابرماژول�می�شوند�که�ممن�
اس��ت�ش��امل�صدها�یا�حتی�هزاران�خط�
کد�باشند.�در�این�شرایط�شما�باید�آنها�را�
ب��ه�کالس�ه��ا�و�ماژول�ه��ای�کوچکتر�

بشکنید.��

جداکردِن نگرانی ها قاعده" جداکردِن�نگرانی�ها" 6
مانند�قاعده�تک�مس��ئولیتی�اس��ت�اما�در�
س��طحی�انتزاعی�تر.�اساس��ا��یک�برنامه�
بای��د�ط��وری�طراحی�ش��ود�که��تعدادی�
محفظ��ه�ی��ا�کپس��وِل�)�قاع��ده�محفظه�
س��ازی�در�برنامه�نویس��ی(�مستقل�از�هم�
داشته�باشد�و�این�محفظه�ها�نباید�از�هم�
اطالعی�داش��ته�باش��ند.�یک�مثال�خوب�
از�این�دست�می�تواند�معماری��MVCیا�
�Model-View-Controllerهم��ان�
باش��د�که�برنامه�را�به�س��ه�بخش�متمایز�
می�ش��کند.�داده�ها�یا��Modelو�قس��مت�
منطقی�که�همان��Controllerاس��ت�و�
کارب��ران�نهایی�ک��ه��Viewرا�می�بینند.�
تغییرات�در�معماری��MVCاین�روزها�در�
وب�فریم��ورک�ه��ای�اعلب�مردم�امری�
رایج�است.�برای�مثال�کدی�که�باید�داده�
را�در�ی��ک�پایگاه�داده�بارگذاری�و�ذخیره�
کن��د�نیازی�ندارد�که�بداند�داده�روی�وب�
چگونه�ارائه�می�شود.�کد�مربوط�به�ارائه�
)Render(�ممکن�است�از�کاربر�ورودی�
دریاف��ت�کن��د�و�س��پس�ورودی�را�برای�
�)Logic(پ��ردازش�به�کد�بخش�منطقی�
بدهد.�هر�بخش�خودش�را�اداره�می�کند.�
ای��ن�موضوع�در�کدزن��ی�ماژوالر�نتیجه�
خوبی�دارد�که�نگهداری�از�آن�را�بس��یار�
س��اده�تر�می�کند�و�در�آینده�اگر�نیاز�بود�
ت��ا�تم��ام�کده��ای��renderرا�دوب��اره�
بنویسید�می�توانید�بدون�نگرانی�از�اینکه�
داده�چگون��ه�ذخی��ره�می�ش��ود�یا�بخش�
منطق��ی�چگونه�پردازش�می�ش��ود،�این�

کار�را�انجام�دهید.�

به آن نیاز نداری قاع��ده�"ب��ه�آن�نی��از�نداری" 7
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ایده�ای�اس��ت�که�می�گوید�هرگز�برای�
عملکردی�که�ممکن�اس��ت�در�آینده�به�
آن�نیاز�پیدا�کنید،�کد�نزنید.�احتماال�شما�
ب��ه�آن�نی��از�پیدا�نخواهی��د�کرد�و�اتالف�
وقت�خواهد�بود-�و�نه�تنها�اتالف�وقت،�
بلکه�بدون�اینکه�به�آن�نیاز�داشته�باشید،�
پیچیدگی�کد�شما�را�بیشتر�می�کند.�شما�
م��ی�توانی��د�به�این�اص��ل�دیدی�خاص�
مانند�قاعده�س��اده�نویس��ی�کد�داش��ته�
باش��ید�و�این�قاعده�می�تواند�پاس��خی�به�
آنهای��ی�باش��د�که�قاعده�ع��دم�تکرار�را�
خیل��ی�جدی�م��ی�گیرند.�اغل��ب�برنامه�
نویس��اِن�ب��ی�تجربه�س��عی�م��ی�کنند�
کدهایی�بنویس��ند�که�بیش��ترین�تجرید�
)انت��زاع(�و��genericممک��ن�را�داش��ته�
کده��ای نوش��تن� از� ت��ا� �باش��د�
�WET�)Wr i te �Every �T ime (
جلوگی��ری�کنن��د�اما�انت��زاع�بیش�از�حد�
نهایت��ا�منجر�به�تولید�کدهای�متورم�می�
شود�که�نگهداری�از�آن�ها�را�غیر�ممکن�
م��ی�کند.�ترفند�اینجاس��ت�که�از�قاعده�
س��اده�نویس��ی�تنها�زمانی�که�به�آن�نیاز�
دارید�استفاده�کنید.�اگر�متوجه�شدید�که�
تک��ه�ه��ای�کد�بارها�و�بارها�تکرار�ش��ده�
ان��د،�آن�ه��ا�را��abstractکنید.�اما�صرفا�
وقتی�یقین�داشتید�اینکار�را�انجام�دهید،�

اغلب�اوقات�تکه�کدها�تکرار��نشده�اند.
ب���ی  س���ازی  بهین���ه  از  موقع اجتناب کنید8
قاعده�بهینه�س��ازی�بی�موقع�ش��بیه�به�
قاعده�" به�آن�نیاز�نداری" اس��ت.�تفاوت�
آن�ها�در�این�اس��ت�که�قاعده�به�آن�نیاز�
ن��داری���tendencyه��ا�را�ب��رای�پیاده�
س��ازی�تواب��ع،�قب��ل�از�اینک��ه�ضروری�
باشند�شناسایی�می�کند�در�حالی�که�این�
قان��ون��tendencyها�را�برای�س��ریعتر�
ش��دِن�الگوریتم�شناسایی�می�کند�پیش�
از�آنکه�ضروری�باش��ند.�مش��کِل�بهینه�
س��ازی�بی�موقع�این�اس��ت�که�شما�هیچ�
وق��ت�نمی�دانی��د�که�گلوگاه�های�برنامه�
کجا�خواهند�بود�تا�زمانی�که�برنامه�اجرا�
ش��ود.�البت��ه�م��ی�توانید�ح��دس�بزنید�و�
گاهی�اوقات�حتی�ممکن�اس��ت�درس��ت�

بگویید.�

بازس���ازی،  بازس���ازی،  بازسازی9
یکی�از�س��خت�ترین�حقایقی�که�برنامه�
نویس��ان�کم�تجربه�باید�با�آن�کنار�بیایند�
این�اس��ت�که�کدها�به�ندرت�در�بار�اول�
درس��ت�نوشته�می�ش��وند.�ممکن�است�
پیاده�س��ازی�یک�ویژگ��ی�برای�بار�اول�

ح��س�خوبی�به�ش��ما�بدهد،�اما�به�همان�
نس��بت�که�برنامه�ش��ما�بزرگتر�و�پیچیده�
تر�می�ش��ود،�ویژگی�های�بعدی�ممکن�
اس��ت�مانع�از�اجرای�کدهایی�که�قبل�از�
آن�نوش��ته�بودید�ش��وند.�کدهای�ش��ما�
دائما�در�حال�بزگتر�ش��دن�و�گس��ترش�
هس��تند�و�بررس��ی�دوباره،�دوباره�نویسی�
ی��ا�حت��ی�طراحی�دوباره�تکه�کدها�کامال�
طبیعی�اس��ت�و�عالوه�ب��ر�طبیعی�بودن�

کار�سالمی�هم�است.�
ح��اال�چیزهای�بیش��تری�در�مورد�پروژه�
نس��بت�ب��ه�ش��روع�کار�می�دانی��د�و�باید�
مرتب��ا�از�ای��ن�دانش�جدید�ک��ه�در�مورد�
پروژه�به�دس��ت�آورده�اید�برای�اصالح�و�
�بازس��ازی�کده��ای�قدیم��ی�اس��تفاده�

کنید.�
حاال�این�موضوع�همیش��ه�فرآیند�بزرگی�
نیس��ت.�اگر�الزم�بود�که�کدهای�قدیمی�
را�بررس��ی�یا�اصالح�کنید،�همیشه�کدها�
را�مرت��ب�تمیی��ز�کرده�و�وضع�کلی�آن�را�

بهتر�از�قبل�کنید.

ک�������د تم����یی���ز اول�وی���ت  بیش�����تری ن����س���بت به 10
کدهوشمندانه دارد

صبحب��ت�از�ک��د�تمیی��ز�به�می��ان�آمد،�

خودخواهی�خود�را�کنار�گذاشته�و�نوشتن�
�کده��ای�هوش��مند�را�فرام��وش�کنید.�
می�دانی��د�به�چه�چی��زی�فکر�می�کنیم؟�
کدهایی�که�بیش��تر�ش��بیه�معما�باشند�تا�
ی��ک�راه�حل�و�صرفا�برای�اینکه�نش��ان�
دهند�چقدر�باهوش�هس��تید�نوشته�شده�
اند.�واقعیت�این�اس��ت�که�کسی�اهمیتی�
نم��ی�ده��د.�یکی�از�مثال�های�نوش��تنِن�
کدهای�هوش��مند�جا�دادِن�مقدار�زیادی�
عب��ارت�منطقی�تا�ج��ای�ممکن�در�یک�
خ��ط�کد�اس��ت.�مثال�دیگر�اس��تفاده�از�
اعالن�های�توابع�پیچیده��functionalو�
نوش��تن�کدهای�عجیب�و�غریب�اس��ت�
یعن��ی�چی��زی�که�هر�کس��ی�آن�را�ببیند�
صب��ر�کن��د�و�با�خودش�بگوید�خدای�من�
چی�نوش��ته�است؟�برنامه�نویسان�کاربلد�
کده��ای�خوانا�م��ی�نویس��ند.در�مواقع�
ض��روری�کامنت�)توضیحات�کد(�اضافه�
کنی��د.�ب��ه�ط��رز�و�دس��تورالعمل�های�
کدنویس��ی�پایبند�باش��ید�چه�توس��ط�آن�
زبان�مشخص�شده�باشند�)مانند�پایتون(�

یا�یک�شرکت�)مانند�گوگل(.�
ب��رای�هر�زب��ان�اصطالحاتی�وجود�دارد،�
آن�اصطالح��ات�را�ببینی��د�و�یادبگیرید�و�
کده��ای�ج��اوا�را�در�پایتون�ننویس��ید�و�

بالعکس
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گوگل اندروید Q Beta 4 را عرضه کرده اس�ت که 
ش�روِع این عرضه با قول گوگل مبنی بر نهایی بودِن 

API ها در نسخه ای که منتشر می شود همراه بود. 
معرفی رس�می API29 برای این نس�خه اختصاص 
داده ش�ده اس�ت و  برای توس�عه دهندگانی مناس�ب 
اس�ت که مایل به دریافت و بررس�ی آخرین تغییرات 
اندروید هستند. توسعه دهندگان اآلن می توان��ند از 
مزی���ت ه�ایAndroid  Q مانن�د حالت تاریِک پهن 
سیستم، پاسخ ها/کنش های هوشمند برای اعالن ها 
و طرح بندی های گوش�ی هوش�مند تاش�و  اس�تفاده 
کنند. این ویژگی ها را می توان با خیال راحت و بدون 

نگرانی بابت شکسته شدن یا حذف شدن در نسخه 
نهای�ی اس�تفاده نم�ود. گوگل توصی�ه می کند که اپ 
ه�ای خودت�ان را ه�ر چ�ه س�ریع تر در شبیه س�از 
 Mountain View ًتس�ت کنید. خصوصا Android Q
توصی�ه می کن�د ب�ه دنب�ال تأثی�ر تغیی�رات حری�م 
خصوصی، پیمایش درگوش�ی و ژست های پیمایشی 
و ب�اال پایین رون�ده گوش�ی و تغییر مس�یر لینک های 
 Beta ًباش�ید.  طبیعتا Bionic دینامیک کتابخانه های
روی دس�تگاه های Pixel عرضه ش�ده است. سازنده 
ش�خص ثال�ث، ضرورت�اً می توان�د حت�ی ام�روز به 
روزس�انی ه�ا را ب�رای ای�ن نس�خه انج�ام ده�د. 

بروزرس�انی هایی از دوازده س�ازنده دیگر در برنامه 
Android Q Beta به زودی منتش�ر خواهند ش�د.  با 
API های�ی ک�ه اکنون نهایی هم ش�ده اند، می توانیم 
فرض کنیم که نس�خه نهایی به زودی منتش�ر خواهد 
 Beta ش�د. اگرچ�ه گ�وگل ب�رای انتش�ار دو نس�خه
بیشتر قبل از انتشار اندروید Q 10  آماده است.  یکی 
از آخرین س�واالت در مورد Android Q نام آن پس 
از عرضه اس�ت، نام Q  در سیس�تم نام گذاری معمول 
گوگل محدودیت زیادی دارد، ش�اید نامش ش�یرینی 
چ�ه  کس�ی  ش�ود،  داده  ق�رار  قط�اب   ایران�ی 

می داند.

 Q Beta 4 اندروید
با API های نهایی منتشر شد
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 آنچ���ه در دوره مدیری���ت پروژه چابک 
Agile تجربه می کنید

دوره�اص��ول�مدیری��ت�پروژه�چابک�Agile،�فرایندها�و�
تکنیک�ه��ای�کلی��دی�چاب��ک�را�بص��ورت�عملی�و�از�
طریق�ارائه�مثال�های�واقعی،�آموزش�می�دهد.�در�این�
دوره،�ضم��ن�تبیی��ن�کامل�اص��ول�مدیریت�پروژه�به�
�،)Agile�Project�Management(روش�چاب��ک�
فراینده��ا�و�تکنی��ک�ه��ای�کلیدی�ای��ن�متدولوژی�
آموزش�داده�می�ش��ود.�همچنین�ش��رکت�کنندگان�در�
ای��ن�کارگاه�زیرس��اختهای�الزم�جه��ت�بکارگی��ری�
مدیری��ت�پ��روژه�ب��ه�روش�چابک�در�س��ازمان�ها�را�از�
طریق�ارائه�مثال�های�واقعی،�خواهند�ش��ناخت.�ش��ما�
پس�از�این�دوره�توانمندی�های�الزم�برای�جایگاه�هایی�
�،)PMO(مانند�مدیر/کارش��ناس�دفتر�مدیریت�پروژه�
مدیر/کارش��ناس�واحد�برنامه�ری��زی�و�کنترل�پروژه،�
کارش��ناس/مربی�چابک�)Agile�Coach(،�اس��کرام�
مس��تر�)Scrum�Master(�و�صاح��ب�محص��ول�

)Product�Owner(�را�به�دست�می�آورید.

24 س���اعت اموزش���ی کارب���ردی و 
کارگاهی

در�ای��ن�دوره،�آم��وزش�کام��ال�کاربردی�و�بر�اس��اس�
تجربی��ات��20س��اله�م��درس�دوره�در�حوزه�آموزش�
مدیری��ت�پ��روژه�ه��ای�چابک�به�ص��ورت�کارگاهی�

صورت�می�پذیرد.�

مدرک معتبر بین المللی
ب��ه�ش��رکت�کنندگان�در�ای��ن�دوره�گواهی�
�MTPمعتبر�بین�المللی�به�زبان�انگلیس��ی�از�آکادمی�
ب��ا�مه��ر�و�هولوگرم�و�امکان�اس��تعالم�آنالین�)قابل�
�)ACPبرای�آزمون�بین�المللی��PMIارائه�به�موسسه�

تقدیم�می�گردد.
اس���تفاده از ن���رم افزاره���ای مدیریت 

پروژه چابک
در�ای��ن�دوره�ابزاره��ا�و�ن��رم�افزارهای�مدیریت�پروژه�
چابک��Agileمورد�بررس��ی�قرار�خواهند�گرفت�و�به�

کار�گرفته�می�شوند

ارائه صوت دوره 
ب��ا�دریاف��ت��ص��وت�دوره�مدیری��ت�پروژه�
چاب��ک�)Agile(،�ب��رای�مرورهای�بع��دی�مباحث�و�
ی��ادآوری�ه��ای�آتی�دیگ��ر�هیچ�دغدغ��ه�و�نگرانی�

نخواهید�داشت

س�ایر ویژگی ه�ای دوره مدیری�ت پ�روژه چابک 
:Agile

ارائه منابع و جزوات تکمیلی
کلی��ه�منابع�فارس��ی�و�انگلیس��ی�و�جزوات�
تکمیلی�به�صورت��PDFبرای�استفاده�در�اختیار�شما�

قرار�خواهند�گرفت
گروه پرسش و پاسخ

ب��رای�ش��رکت�کنن��دگان�در�دوره�مدیریت�
پروژه�چابک،�گروه�واتس�اپ�برای�پرس��ش�و�پاس��خ�
در�خصوص�مباحث�دوره�و�به�اشتراک�گذاری�دانش�

و�تجربیات�تشکیل�می�شود

پایان:  جمعه 1۴ تیر 9۸ 16:30 شروع:  چهارشنبه 12 تیر 9۸ 0۸:30 
موضوع:مدیریت / مدیریت پروژه مکان: تهران 

دوره کاربردی 
مدیریت پروژه چابک

رویــداد

قیمتمهلت ثبت نامجزییات
�31950.000خردادثبت�نام�دوره�)تا��31خرداد(�شامل��3روز�دوره،�مدرک�معتبر�بین�المللی،�پذیرایی�ناهار�و�میان�وعده
�111.100.000تیرثبت�نام�دوره�)عادی(�شامل��2روز�دوره،�مدرک�معتبر�بین�المللی،�پذیرایی�ناهار�و�میان�وعده

دوره مدیریت پروژه چابک Agile در یک نگاه
یک�دوره�آموزش�کاربردی�صفر�تا�صد�مدیریت�پروژه�چابک�)Agile�Project�Management(�برگزار�می�شود.�در�این�صفحه�سرفصل�ها،�ویژگی�ها،�رزومه�

مدرس�و�توضیحات�محل�برگزاری�دوره�ارائه�شده�است.

اگر�در�خصوص�این�دوره�سوالی�دارید�با�شماره���28422472تماس�حاصل�فرمایید

دوره مدیریت پروژه چابک

شهریهزمان�برگزاری
��3جلسه��8ساعته�به�شرح�زیر:

�چهارشنبه��12تیر�ساعت�16:30-8:30
�پنج�شنبه��13تیر�ساعت�16:30-8:30
جمعه��14تیر�ساعت�16:30-8:30

�950000تومان�)فقط�تا��31خرداد(
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با�انتش��ار�نس��خه�جدید��ios10.3از�اپل،�عناوین�خبری�
برای�توس��عه�دهندگان�روشن�ش��ده�است:�صدای�شما�
باالخ��ره�ش��نیده�ش��د!�نهایت��ًا�ای��ن�نس��خه�جدید�به�
توس��عه�دهندگان�اج��ازه�می�ده��د�ت��ا�آن�ه��ا�ه��م�در�
بررس��ی�های�مرب��وط�ب��ه�مش��تریان�ش��رکت�کنند.�
توس��عه�دهندگان�مدت��ی�اس��ت�که�ای��ن�کار�را�برای�
اندروی��د�انج��ام�می�دهند�اما�ای��ن�حرکت��iOSجدید�
اس��ت.��TechCrunchگزارش�می�دهد�که" سیستم�
مرور�و�بررس��ی�و�رتبه�بندی�اپل�کهنه�و�منسوخ�ش��ده�
ب��ود�و�ب��ه�همین�نس��بت�هم�برای�توس��عه�دهندگان�و�
کاربران�مایه�یاس�و�ناامیدی�شده�بود.�زمانی�که�یک�
مش��تری�نظ��ری�منف��ی�می�دهد،�توس��عه�دهندگان�
نمی�توانن��د�ب��ه�آن�انتقاد�پاس��خ�دهند-�که�البته�برخی�
اوقات�ناعادالنه�اس��ت-�به�طریقی�که�مشتریان�دیگِر�
�App�Storeه��م�بتوانن��د�نظر�آن�ه��ا�را�ببینند.�برای�
مثال،�مش��تری�ممکن�اس��ت�یک�ویژگی�بخصوص�را�
به�خوبی�نفهمد،�یا�ممکن�است�در�مورد�باگی�)خطای�
برنامه�نویس��ی(�که�در�نس��خه�های�بعدی�رفع�ش��ده�

انتقادی�مطرح�کرده�باشد.
ع��الوه�بر�ای��ن��TechCrunchگزارش�می�دهد�که" 
عالوه�بر�این�قابلیت�شفاف�سازی�موقعیت�طوری�که�
موردپذیرش�عموم�باش��د�می�تواند�به�بقیه�مش��تریان�

بالقوه�برای�امتحان�کردن��appکمک�کند."
این�مش��کلی�اس��ت�که�توس��عه�دهندگان�)و�حامیان�
�Mac�Observer�.آن�ه��ا(�قوی��ًا�حس�ک��رده�بودن��د
نوش��ته�اس��ت:" اگ��ر�می�خواهید�مطمئن�ش��وید�که�
�توس��عه�دهندگان�ب��ه�ش��ما�پاس��خ�می�دهن��د،�اول
iOS 10.3 یا�نس��خه�های�بعدِی�آن�را�روی�آیفون،�آی�

پد�یا�آی�پاد�لمسی�نصب�کنید�و�یا �mac OS 10.6.6یا�
نس��خه�های�بعدی�آن�را�نصب�کنید.�توسعه�دهندگانی�
ک��ه�می�خواهن��د�در�مورد�پاس��خ�دادن�به�کامنت�های�
�App�Storeبیش��تر�بدانن��د�می�توانن��د�وب�س��ایت�
توس��عه�دهندگان�اپ��ل�را�بررس��ی�کنن��د." بنا�بر�گفته�
�Forbesعملکرد�و�س��اختار�دیگری�نیز�وجود�دارد:" 
�appتوس��عه�دهندگان�تازه�وارد�می�توانند�آیکون�های�
را�در�هرزمان��ی�ب��دون�نیاز�به�ارس��ال�به�روزرس��انی،�
به�روزرسانی�کنند.�این�موضوع�بخصوص�زمانی�مفید�
اف��زودِن� قص��د� توس��عه�دهندگان� ک��ه� اس��ت�
به�روزرس��انی�های�فصلی�روی�آیکون�هایشان�رادارند�

مثل�گذاشتن�کاله�بابانوئل�روی�آیکون."

چرا ios 10.3 به 
توسعه دهندگان 

خدمات مشتری جدید 
ارائه می دهد
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گروهی از توسـعه دهندگان iOS که اپلیکیشـن کنترل 
 API پـاک شـد تقاضای App Store والديـن آن هـا از

صفحه نمايش دارند.
ايـن اَپ هـا بنا بـر نگرانی هايی که در مـورد نقض حريم 
خصوصـی کاربـران وجـود داشـت از App Store پاک 
شـدند. محافظـت از کاربـران عادالنه و خوب اسـت اما 
توسـعه دهندگان می خواهنـد امکانی برايشـان فراهم 
شـود تا اپلیکیشـنی را که سـاخته اند، در امنیت و بدون 
خطر ارائه کنند. هفده توسـعه دهنده باهم جمع شـدند و 
طرحـی پیشـنهادی بـرای پیاده سـازی چنین API ای 
ارائه دادند.توسـعه دهندگان معتقدند اپل صرفًا با اجازه 
عرضـه بـه اَپ هـای کنتـرل والديـن درون سـازمانی 
ساخته شده خودش جلوی رقابت را می گیرد. اپل به طور 
فزاينـده ای بـه علـت اقداماتـی کـه ضد رقابتی اسـت 
تحت فشـار قرار می گیـرد. برای مثـال Spotify اخیراً 
شـکايت خود را به رگالتورهای اروپا ارائه کرده اسـت که 
Cupertino از App Store اسـتفاده می کنـد تا برای 
سـرويس موسـیقی اپلی که دارد مزيتی ناعادالنه فراهم 
 Tony Fadell کند.عضـو هیئت رئیسـه سـابق اپـل
سـازندگان اَپ کنتـرل والديـن را بـرای سـاخت طرح 
پیشـنهادی فنـی تشـويق کـرد. Fadell در ارتباطی با 
توسـعه دهندگان که توسـط Times رؤيت شده گفته: " 
مـن ايـن را به دنیا مخابره خواهم کرد شـما فقط مطمئن 
شـويد که تا قبل از اجالس سـاالنه توسعه دهندگان اپل، 

)طرح پیشنهادی( آماده شده باشد."
در توئیتی در ماه گذشـته Fadell در مورد اقدامات اپل 
 screen-time در راسـتای کاهـش رقابـت در حـوزه

گفت:
 Fadell کـه توسـط Times در پاسـخ بـه مقالـه 
نوشته شـده بـود، اپـل گفت:" اين بحث رقابت نیسـت، 
 ،Fadell بحث امنیت است." از زمان انتشار صحبت های
زمـان   API رسـمِی  درخواسـت  شـرکت  هفـده 

صفحه نمايش داده اند.

توس����عه دهندگان اَِپ ه����ای 
کنت����رل والدین )ای����ن اَپ ها 
حذف ش����ده اند( درخواست 
API صفحه نمای����ش دارن����د
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جاوا��8نس��خه�ای�با�تغییرات�مهم�در�زبان�برنامه�نویس��ی�
ج��اوا�اس��ت.�نس��خه�ابتدای��ی�آن�در��18م��ارس��2014
منتش��ر�ش��د.�با�انتشار�جاوا�نسخه�8،�جاوا�حمایت�هایی�از�
زبان�های�برنامه�نویس��ی�functional،�موتور�جدید�جاوا�
اس��کریپت،��APIجدید�برای�دس��ت�کاری�زمان�و�تاریخ،�

�APIهایی�برای��streamingو�...�به�عمل�آورد.

ویژگی های جدید جاوا 8:
�functionalاصطالح��ات�المب��دا-�قابلیت�پردازش��

را�به�جاوا�اضافه�می�کند.
�ارجاع��ات�)reference(�مت��د-�توابع�را�بانامش��ان�
به�ج��ای�صدازدن�مس��تقیم،�ارجاع�می�دهد.�اس��تفاده�از�

توابع�به�عنوان�پارامتر
�مت��د�پیش�ف��رض��default�method(�-�interface(�ای�
اس��ت�که�پیاده�س��ازی�آن�با�متد�پیش�فرض�انجام�ش��ده�

است.
�اب��زار�جدی��د-�ابزارهای�جدید�کامپایل�کردن�و�موارد�
س��ودمند�مانند"jdeps" برای�تش��خیص�وابستگی�ها.�

)dependencies(
��Stream�API-�stream�APIجدید�برای�تسهیل�

پردازش�خط�لوله
��APIزمان�و�تاریخ-��APIارتقا�یافته�زمان�و�تاریخ

�اختی��اری-�تأکی��د�روی�بهترین�تمرین�ها�برای�اداره�

nullکردن�صحیح�مقادیِر�
�Nashorn،�موت��ور�ج��اوا�اس��کریپت-�موت��وری�بر�

اساس�جاوا�برای�اجرای�کدهای�جاوا�اسکریپت

در�ای��ن�مقال��ه�قصد�داریم�به�ط��رز�کار�عبارت�المبدا�در�
جاوا��8بپردازیم.

تکه کد زیر را در نظر بگیرید:
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
public class Java8Tester {
 public static void main(String args[]) {
List<String> names1 = new ArrayList<String>();
 names1.add("Mahesh ");
 names1.add("Suresh ");
 names1.add("Ramesh ");
 names1.add("Naresh ");
 names1.add("Kalpesh ");
List<String> names2 = new ArrayList<String>();
 names2.add("Mahesh ");
 names2.add("Suresh ");
 names2.add("Ramesh ");
 names2.add("Naresh ");

 names2.add("Kalpesh ");
 Java8Tester tester = new Java8Tester();
System.out.println("Sort using Java 7 syntax: ");
tester.sortUsingJava7(names1);

System.out.println(names1);
System.out.println("Sort using Java 8 syntax: 
");
tester.sortUsingJava8(names2);
System.out.println(names2);

}

���//مرتب سازی با جاوا 7
private void sortUsingJava7(List<String> names) {
Collections.sort(names, new 
Comparator<String>() {
@Override
public int compare(String s1, String s2) {
return s1.compareTo(s2);
}
});

}

//مرتب سازی با جاوا 8
private void sortUsingJava8(List<String> names) {
Collections.sort(names, (s1, s2) -> s1.
compareTo(s2));/*عبارت المبدا*/
}
}

برنامه را اجرا کنید و نتیجه زیر را ببینید:
Sort using Java 7 syntax:
[ Kalpesh Mahesh Naresh Ramesh Suresh]
Sort using Java 8 syntax:
[ Kalpesh Mahesh Naresh Ramesh Suresh]

سری مطالب آموزش جاوا 8 
بخش اول: بررسی اجمالی

تغییرات متد sort با استفاده از جاوا 8 چه بود؟
متده�ا از تاب�ع sort ب�ا عبارت المبدا به عنوان پارامتر برای به دس�ت آوردن 
معیارهای مرتب س�ازی اس�تفاده می کنند. عبارت المبدا کار برنامه نویسان 
را راح�ت ت�ر م�ی کن�د و ش�ما م�ی توانید تک�ه کدی چند خط�ی را با عبارت 

المبدا در یک خط خالصه کنید.
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گرگ�کالرک�وزیر�بازرگانی�و�جرمی�رایت�وزیر�ارتباطاِت�
بریتانی��ا��اع��الم�کردند�ه��زاران�نفر�از�فارغ�التحصیالن�در�
ح��ال�تبدی��ل�به�متخصصان�ه��وش�مصنوعی�به�عنوان�
بخش��ی�از�بس��ته�جدید�مش��ترک�دولتی�برای�افزایش�
مه��ارت�در�بخ��ش�فن��اوری�اطالعات�هس��تند.�بریتانیا�
برنامه�ای�ملی�در�رش��ته�های�ارش��د�هوش�مصنوعی�که�
توسط�صنعت�تأمین�مالی�شده�به�همراه�اقامت�مبتنی�بر�
مح��ل�کار�ارائ��ه�می�دهد.�بس��ته�های�مهارت�و�اس��تعداد�
جدی��د�بخش��ی�از�معامل��ه�بخش��AIاس��تراتژی�صنعتی�
دولتی�است�که�در�آوریل��2018راه�اندازی�شد.�این�پروژه�
توسط�صنعت�حمایت�مالی�می�شود�و�تا��110میلیون�پوند�
ه��م�کمک�ه��ای�تحقیقات��ی�دولت��ی�دارد�ک��ه�ش��امل:
�تا��200مکان�کارشناس��ی�ارش��د�هوش�مصنوعی�در�
دانش��گاه�های�بریتانی��ا�ک��ه�توس��ط�کمپانی�هایی�مانند�
�BAE و� �Deepmind،QuantumBlack،� Cisco
سیستم،�حمایت�مالی�می�شوند.�برنامه�کارشناسی�ارشد�
اولین�تالش�ملی�برای�شناس��ایی�فقدان�مهارتی�در�این�
س��طح�اس��ت�که�در�هم��کاری�با�صنع��ت�و�انجمن�کد�

نویسی�و�کامپیوتر�بریتانیا�اجراشده�است.
��1000دانش��جو�فرص��ت�دارن��د�تا�مهارتش��ان�را�در�
رشته�های�دکترا�و�در��16مرکز�تحقیق�و�نوآوری�هوش�
مصنوعی�)برای�آموزش�دکترا(�در�سطح�کشور�افزایش�

دهند.

�ت��ا�پنج�ب��ورس�تحصیلی�تحقیقاتی�هوش�مصنوعی�
در�هم��کاری�ب��ا�موسس��ه�آلن�تورین��گ�و�برای�جذب�و�
حف��ظ�بهتری��ن�اس��تعدادهای�تحقیق�از�سراس��ر�جهان�

ساخته�شده�است.
�Techای��ن�اطالعی��ه�به�همراه�ط��رح�جدیدی�که�برای�
�Nationتوس��ط�کمپانی��Dealroomآماده�ش��ده،�افشا�
کرد�که�تعداد�سرمایه�گذاران�بزرگ�در�بریتانیا�در�بخش�
ه��وش�مصنوع��ی�نس��بت�به�س��ال�قبل�جهش��ی��17

درصدی�داشته�است.
وزیر�بازرگانی�گرک�کالرک�می�گوید:" بریتانیا�همیش��ه�
ملت��ی�ن��وآور�بوده�اس��ت.�این�پ��روژه�تحقیقاتی�هوش�
مصنوع��ی�به�پ��رورش�رهبری�بریتانیا�و�اس��تعدادهای�
جهان��ی�کم��ک�خواه��د�کرد�تا�مطمئن�ش��ویم�که�ما�در�
شهرت�تحقیق�و�توسعه�در�جهان�پیشگام�باقی�بمانیم.
“�ه��وش�مصنوع��ی�توان�بالقوه�ای�در�جهش�تولید�و�باال�
رفتن�بهره�وری�در�سراسر�اقتصاد�ما�دارد.�از�سامانه�های�
مؤثرتر�تش��خیص�بیماری�ها�گرفته�تا�س��اخت�خانه�های�
هوش��مند.�اعالمی��ه�امروز�در�حقیق��ت�اقدام�عملی�ما�در�
جه��ت�اس��تراتژی�صنعتی�مدرن،�تحقی��ق�در�مهارت�و�
اس��تعداد�برای�راه�اندازی�مش��اغل�بامهارت�باال،�رش��د�و�

بهره�وری�در�سراسر�بریتانیا.�“
وزی��ر�ارتباطات�جرمی�رایت�افزود" بریتانیا�نه�تنها�محل�
تولد�پدر�علم�هوش�مصنوعی،�آلن�تورینگ�اس��ت�بلکه�

ما�در�این�مس��یر�پیش��گام�هس��تیم�تا�اطمینان�حاصل�
کنی��م�نوآوری�های�هوش�مصنوعی�مالحظات�اخالقی�

را�رعایت�می�کند.�"
“�م��ا�می�خواهی��م�این�حرکت�را�ادامه�دهیم�و�اعتبار�خود�
را�به�عن��وان�پیش��گام�در�ه��وش�مصنوعی�حفظ�کنیم.�با�
کارکردن�در�کنار�مؤسس��ات�آکادمیک�کالس�جهانی�و�
صنع��ت،�م��ا�می�خواهی��م�ق��ادر�باش��یم�ت��ا�نس��ل�بعد�
اس��تعدادهای�برت��ر�هوش�مصنوع��ی�را�آموزش�دهیم�و�
شهرت�بریتانیا�را�به�عنوان�دنبال�کننده�ادغام�فناوری�ها�
حف��ظ�کنی��م." “�همان�گونه�که�ش��رکت�های�سراس��ر�
بریتانی��ا�به�ط��ور�فزاین��ده�ای�در�حال�اس��تفاده�از�هوش�
مصنوعی�در�فرآیندها�از�تولید�گرفته�تا�مد�و�ساخت�وساز�
و�تصویرس��ازی�پزشکی�هستند،�ارتقا�مهارت�های�مردم�
ب��رای�توس��عه�و�حف��ظ�مهارت�های�جدی��د�برای�حفظ�
تکنولوژی�های�جدید�و�افزایش�بهره�وری�حیاتی�اس��ت.�
ای��ن�بخش��ی�از�ت��الش�دولت�برای�رهب��ری�جهانی�در�
بهره�گی��ری�از�مزای��ای�اقتص��ادی��AIو�انقالب�داده�ای�
به�عنوان�جزئی�از�اس��تراتژی�صنعتی�اس��ت.�طرح�هایی�
ک��ه�اف��راد�مراحل�مختلف�تحصی��الت�عالی�را�در�اختیار�
پژوهش��گران�در�سطوح�مختلف�قرار�می�دهند،�به�ایجاد�
مهارت�های�پیش��رفته�هوش�مصنوعی�در�تمام�س��طوح�
�AIکم��ک�می�کن��د�و�ی��ک�تعه��د�کلی��دی�در�بخ��ش��

است.

  

وزیران برای آینده 

هوش مصنوعی 

سرمایه گذاری 

می کنند
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 ای���ن محص���ول، فوق الع���اده ماژوالر 
است

یک�ی از بزرگتری�ن بازخورده�ا و غرهایی که برای مک 
ب�وک حرف�ه ای س�ال 2013 زده می ش�د ای�ن ب�ود که 
طراحی کوچک آن باعث ش�ده تا ارتقا کارت گرافیک و 
دیگر اجزای آن غیرممکن شود. اما امروز با رونمایی از 
ای�ن محصول و روی اس�تیج، اپ�ل وقتش را برای اینکه 
نش�ان دهد این محصول چگونه قابل ارتقا اس�ت تلف 
نکرد. ماش�ین دارای قاب های اس�تیل خالص 20.8x و 
17.7x و 8.58 اینچ�ی ب�ا ی�ک جعبه خارجی اس�ت که 
می توان به اسانی آن را با گرفتن دستگیره بلند کرد. در 
پیکربندی پایه وزنی چهل پوندی داشت. اپل همچنین 
از توس�عه PCI در مس�یر بزرگی اس�تفاده کرده اس�ت 

مک پرو جدید: 
3 دلی���ل ب���زرگ ب���رای هیج���ان زده بودن در 
م���ورد محص���ول غ���ول مانن���دِ جدی���د اپ���ل

دو سال بعد از آنکه اپل به طور رسمی اعالم کرد که روی يک مک حرفه ای جديد کار می کند، اين ماشین 
باالخـره خـودش را در اجـالس سـاالنه اپل keynote نشـان داد و تجهیزات جديـد ناامید کننده نبود. در 
اينجـا هیـچ چیـز زائـدی پیـدا نمی کنیـد. در عوض طراحی جديد و هارمونی متناسـب بـا آن روی نمايی 
ماننِد"رنده پنیر" برای مک بوک حرفه ای ساخته شده است که البته اين طراحی در دهه گذشته محبوب 
بوده اسـت. اين نشـانه محکمی اسـت برای ويرايشـگران ويدئو و ديگر سـازندگان محتوا که نیاز به قدرت 
گرافیکـی و پردازنـده ای بااليـی دارنـد. مـک حرفه ای دوباره رنـگ حرفه ای به خود گرفته اسـت و برای 
تکمیل اين قدرت، اپل همچنین اعالم کرد که از صفحه نمايش حرفه ای 32 اينچی جديد XRD که ارتقا 
 Tim قديمی می باشـد، استفاده کرده است. مديرعامل اپل Thunderbolt عظیمی نسـبت به نمايشـگر
Cook امـروز گفـت" باورنکردنـی اسـت" و مـا هـم بايد با اين نظـر موافقت کنیم. فقـط نگاهی به قیمت 
باورنکردنی آن بیندازيد. برای سطح اولیه شما با پرداخت 5999 دالر می توانید صاحب مکبوک حرفه ای 
 Radeon و کارت گرافیک SSD و 32 گیگ رم و 256 گیگ هارد Xeon با پردازنده 8 هسـته ای و اينتل
580x Pro شـويد. واضح اسـت که اگر بخواهید از حداکثر ظرفیت و دقرت مک بوک حرفه ای اسـتفاده 
 -Xeon و پردازنده 28 هسـته ای Radeon Pro Vega II Duo کنید- 1.5 ترابايت رم، کارت گرافیک
قیمت ها فضايی خواهند بود. به همان نسبت برای نمايشگر حرفه ای XDR قیمت ها از 4999 دالر شروع 
می شـود. هم کامپیوتر و هم نمايشـگر آن انتظار می رود که تا پايیز امسـال وارد بازار شـوند. حاال بیايید 

باهم سه قسمت هیجان انگیز مک حرفه ای جديد اپل را بررسی کنیم.
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چنانچ�ه م�ک حرف�ه ای جدید چهار خروجی با پهنای دو 
براب�ر و 3 خروج�ی ب�ا پهنای معمولی دارد. اپل همچنین 
خروج�ی ب�ا نیم پهن�ای معمول�ی دارد ک�ه ب�رای اتصال 
کارت های ورودی/خروجی اس�تفاده می شود و به همراه 
آن، س�ه پورت Thunderbolt، دو پورت USB-A و یک 
ج�ک 3.5 میلی مت�ری ش�نیداری )صوتی( قرار دارد. اپل 
هم�ه ای�ن م�وارد را به م�اژول MPX سفارش�ی خودش 
متص�ل می کن�د که حفره گرمای�ی اختصاصی خودش را 
دارد. ای�ن محص�ول همچنی�ن پورت های اینترنت جدا و 
مخصوص به خودش را دارد.  برای ماژوِل بودن بیشتر، 
ش�ما حت�ی می توانید به ماش�ین، پایه ه�ای چرخ دار هم 
اضاف�ه کنی�د که به ش�ما اجازه می دهد تا ماش�ین را هل 
داده و م�ک ب�وک حرفه ای را به اس�تودیو ببرید. چرخ ها 
ب�ه ش�کل جداگان�ه فروخت�ه می ش�وند و قیم�ت آن ه�ا 

مشخص نیست.

این ماشین بسیار قدرتمند است  
در پیکربندی و طراحی باقدرت ماکزیمم، مک 
حرفه ای جدید اپل با پردازنده غول مانند 28 هس�ته ای 
اینتل Xeon بسته بندی ش�ده اس�ت و می تواند مقدار رم 

خنده دار 1.5 ترابایت را پشتیبانی کند.
و اگ�ر نی�از ب�ه قدرت گرافیکی داش�تید، م�ک جدید می 
توان�د از پردازن�ده گرافیکی پش�تیبانی کند )از طریق دو 
کارت گرافی�ک Radeon Pro Vega II duo(. اگرچ�ه 
پیکربن�دی اولی�ه فق�ط دارای دو کارت گرافی�ک س�اده 
AMD Radeon RX 680 ب�ا ی�ک GPU اس�ت. ام�ا قصد 
اپ�ل از این هم�ه ق�درت گرافیکی دلگرم ک�ردِن دوباره 
ویرایش�گران ویدئویی اس�ت که مدل افتضاح قبلی آن 

هارا ترسانده بود.
هدی�ه دیگ�ر به س�ازندگان محت�وا، کارت FPGA جدید 
م�ک   "Afterburner"البت�ه اختی�اری( و سفارش�ی(

حرف�ه ای ت�ازه عرضه ش�ده اس�ت که طب�ق گزارش ها 
می توان�د در ه�ر ثانی�ه ت�ا 6 میلیارد پیکس�ل را پردازش 
کند. این کارت به مک حرفه ای اجازه می دهد تا هر بار، 
س�ه ویدئو اس�تریم 8K RAW یا دوازده اس�تریم ویدئو 
4K RAW را اجرا کند. در حال حاضر مش�خص نیس�ت 
ک�ه اپ�ل خ�ودش Aftreburner را طراح�ی ک�رده ی�ا با 

سازنده دیگری همکاری کرده است.
همه این تجهیزات قدرتمند هس�تند و نیاز اس�ت تا اپل 
این ماشین را با منبع تغذیه ای KW 1.4 پشتیبانی کند. 
و ب�رای اینک�ه هم�ه تجهی�زات را خن�ک نگ�ه دارد مک 
حرفه ای جدید دارای 3 پنکه و یک دمنده خواهد بود که 
فرض بر این است از iMac حرفه ای هنگامی که با تمام 

قدرت کار می کند صدای بیشتری نداشته باشد.
اپ�ل ب�ه هم�راه م�ک حرف�ه ای جدی�د، صفحه نمایش 

شگفت انگیز جدید 6K را به نمایش گذاشت
همان ط�ور ک�ه مدت ه�ا انتظ�ارش را می کش�یدیم، اپل 
همچنی�ن اع�الم ک�رد صفحه نمایش جدی�دی همراه با 
م�ک حرف�ه ای جدی�د عرضه می کن�د، اگرچه در صورت 
تمای�ل می توانی�د آن را جداگان�ه هم تهی�ه کنید. نامش 
 Extreme مخف�ف XDR -اس�ت Pro Display XDR
دینامیک�ی  مح�دوده  معن�ی  ب�ه   Dynamic Range
دارای  قدرتمن�د  نمایش�گر  ای�ن  و  خارق الع�اده- 
ک�ه  اس�ت  اینچ�ی   32  LCD HDR صفحه نمای�ش 
رزولوش�ن )ش�فافیت( را تا 3384*6016 باال می برد و 
همچنی�ن توانای�ی رنگی 10 بیت�ی و PS3 دارد. طراحی 
پش�تی آن اش�اره ب�ه طراح�ی رنده پنیِر خ�ود مک بوک 
حرف�ه ای جدی�د دارد. )و حفره ه�ای گرمای�ی دو براب�ر 
دارد( و نمایش�گر شیش�ه ای با بافت نانو و روکش�ی ضد 

بازتاب نور دارد.
 5K iMac همه این ها س�وار بر نمایش�گری اس�ت که از
40 درصد بزرگ تر است. این نمایشگر می تواند 1000 
 1600nit روش�نایی را حف�ظ کن�د ام�ا می توان�د ب�ه nit
روش�نایی هم در اوج توانش برس�د. خودش با یک کابل 
Thunderbolt 3 ب�ه م�ک حرف�ه ای وصل می ش�ود و اپل 
ادع�ا می کن�د که م�ک حرفه ای می تواند تا 6 نمایش�گر 
جدی�د را پش�تیبانی کن�د. ام�ا دوباره می گوییم که ش�ما 
ب�رای حداق�ل یک نمایش�گر بای�د 4999 دالر پرداخت 

کنید.
 ای�ن موض�وع کمتری�ن اهمی�ت را دارد، چراکه اپل هنوز 
نمایش�گر حرف�ه ای XDR را ب�دون پای�ه نگه دارنده آن 
نمی فروش�د. حقیقت�اً "Pro Stand" همان ط�ور ک�ه اپل 
این نام را برایش انتخاب کرده، ارزش 999 دالر بهای 
اضاف�ی را دارد. هرچن�د این یک پیش�رفت خوش بینانه 
نس�بت به نمایشگر Thunderbolt 2013 است، چراکه 
ای�ن پای�ه از تنظی�م ش�یب و ارتفاع پش�تیبانی می کند و 
حت�ی ب�ه ش�ما اجازه می دهد که نمایش�گر XDR Pro را 

به طور عمودی بچرخانید.
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ده ش���رکت برت���ر برون س���پاری 
خدمات فناوری اطالعات سال

چهار شرکت برتر رتبه بندی ساالنه
چهار شـرکت برتر در رتبه بندی سـاالنه Everest Group از بهترين ارائه دهندگان 
خدمات فناوری اطالعات در رتبه بندی جديد، سرجای خود باقی ماندند. Accenture برای 
سـومین سـال متوالی برترين شـرکت اين لیسـت باقی ماند. با اين حال سرمقاله واقعی ممکن 
اسـت خوِد بازار برون سـپاری باشـد که در سـال گذشـته حدود 9 درصد با نرخ ثابت ارز رشد 
داشـته اسـت. معاون گروه Everest يعنی Abhishek Singh می گويد" اين لحظه رشـد 
 Everest بـرای هـر چهـار رتبه برتر دسـته بندی خدمـات فناوری اطالعات که توسـط گروه
ارزيابی و تخمین زده شـده بود قابل مشـاهده بود." اما برون سـپاری تنها عامِل پیشـرفت 
چهـار شـرکت برتـر يعنـی Accenture. TCS. Cognizant. and Wipro نبود. او ادامه 
می دهد"چهار شـرکت برتر اين لیسـت سـرمايه گذاری قابل توجهی در افزايش قابلیت ها و 
توانمندی ها )از طريق مالکیت معنوی(، ارتقا مدل استعداد و افزايش حضورفیزيکی درجهان 
کرده بودند". اما هر کدام از اين شـرکت های برون سـپار رويه کمی متفاوت را در پیش گرفته 
اسـت. Accenture خودش را به عنوان شـريک تجاری اطالعاتی جاکرده اسـت در حالی که 
TCS روی مـدرن سـازی سیسـتم ها تمرکـز کـرده اسـت. در همیـن حـال شـرکت های 
Cognizant و Wipro برندهـای محکمـی در دو انتهـای ايـن طیـف سـاخته اند. او ادامـه 
می دهد" برای حفظ موقعیت هايشـان در حالی کخ نقش های متفاوتی در بازار برعهده دارند، 
رفتاری اسـت در پاسـخ به تقاضای زيادی که برای خدمات ديجیتال و فناوری اطالعات وجود 

دارد.

10 ش���رکت برت���ر فراه���م کننده 
خدمات فناوری اطالعات سال

 1. Accenture
 2. TCS
 3. Cognizant
 4. Wipro
 5. HCL
 6. Capgemini
 7. IBM
 8. Infosys
 9. DXC Technology Company
 10. NTT DATA
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 Signah .رتبـه اش را ارتقـا داد و بـه رتبـه 6 رسـید Capgemini شـرکت
می گويد" تالش های اين شـرکت ها برای سـازمان دهی دوباره در کنار اهداف 
کلیـدی و ايجـاد يـک بـازار متحد در سـطح جهانی منجر به کار ارزشـمندتر و 

پذيرش بهتر در سطح بازار شد. "
او ادامـه می دهـد "از طـرف ديگـر شـرکت IBM در رتبـه بنـدی بـه علـت 
موقعیت های ترکیبی از بین رفته و اسـتراتژی های ناسـازگار از پنجم به هفتم 
سـقوط کرد. IBM واتسـون فراز و نشیب داشت. داستان )فضای( ابری آن ها با 
بادهـای مخالفـی از AWS، Azure و گـوگل روبـرو شـد." در نتیجه IBM در 
برابـر رقبـای سـختی مثـل Accenture، TCS و Cognizant در مواجـه با 
تغییرات نیازهای سـازمانی دسـت خالی به نظر می رسید. شرکت Infosys هم 
به همین ترتیب از هفتم به هشـتم سـقوط کرد برخالف سـال خوبی که داشت و 

رد پايدار و پیشرفت هايی که در قابلیت هايش کرده بود. 

همچنین قابل توجه اسـت به جز 10 رتبه برتر، شـرکت LTI در 
رتبـه يازدهـم قـرار دارد. حرکت رو به بـاال LTI ثابت می کند که 
اندازه در مورد برون سـپاری فناوری اطالعات نیز اهمیت ندارد. 
اين بازيکنی که برای مدت طوالنی در سـطح متوسـط بوده اسـت 
 Signah  .يـک رقیـب محکـم در بازار فنـاوری اطالعات اسـت
می گويـد "LTI اشـتیاق خـوب و اعتبارنامه هايی برای معامالت 
بـزرگ متمرکـز بر مدرنیزاسـیون، تحول و ديجیتال نشـان داده 
اسـت." در يـک بـازار کـه لنزهـای خريد سـازمانی از يک روش 
متـداول ‘3-2-1’ بـه يک روش مبتنی بـر نقش تغییر می کندف 
حضـور رو بـه رشـد LTI مـوردی حـدوداً کوچـک اسـت امـا 

سازمان های کوچک و اليق و توانا در حال تبديل به سازمان های 
بزرِگ بسـیار مرتبط هسـتند." در حالی که داسـتان سـال 2018 
رشد شديد بود، سال 2019 ممکن است سالی باشد که مشتريان 
و ارائه دهندگان آسـتین های خود را واقعًا باال بزنند و بدهی های 
فنیو مدرنیزه کردن سیسـتم را رفع کنند. Signah می گويد "به 
طـرق مختلـف فشـار در جهت ديجیتال سـؤال مدرن سـازی را 
سرگردان رها کرد. آنچه بازار متوجه شده اين است که ديجیتال 
حقیقتـًا نمی توانـد با فّناوری زيرمجموعـه و وضعیت داده موفق 
شـود. در سـال 2019-2020 اين جايـی اسـت کـه تمرکز فناوری 

اطالعات –بايد باشد- قرار خواهد داشت.

Signah ادامـه می دهد" شـتابی که از ديگران 
 Capgemini مشـاهده شد بخصوص شـرکت
موجب سقوط آن ها در رتبه بندی شد." شرکت 
همچنیـن دوره گـذار مديريتـی بـا مديرعامل 
شـرکت  داشـت.  سـال  شـروع  در  جديـد 
Accenture توسـط گروه Everest رهبر سال 
نامیده شـد، رتبه ای که برای چند سـال گذشته 
حفظ کرده بود و هیچ رقیبی در افق نداشـت به 
جز شـرکت TCS که قیمت های بسیار متفاوتی 
را پیشـنهاد می دهـد. Signah می گويد" تنها 
عاملی که می تواند Accenture را از رتبه اولی 
پايین بکشید اين است که ماهیت تقاضا به طور 
محسوسـی به سـمت ابتدا مدرن سـازی، يعنی 
مـوردی کـه TCS در آن قوی تـر اسـت، انتقال 
پیـدا کنـد" او ادامه می دهد " اسـتراتژی اول-
تحوِل شرکت Accenture به آن ها سود سهام 
خوبـی می دهـد و مـا نمی بینیـم کـه آن ها اين 
موضـوع را عـوض کننـد برخـالف واقعیتی که 
آن ها پیشنهاد قیمتی مدرن سازی قوی دارند." 
از سـوی ديگر TCS به عنوان سـتاره ساز گروه 

Everest نامگذرای شد.

 TCS توضیح می دهد که "توانايی Sinagh
برای گسـترش روابط موجود با استفاده از با 
اسـتفاده از مـدارک محرمانـه قـوی، برای 
مدتـی مورد بحث گذاشـته شـد." رويکرد 
پلتفـرم بـرای مشـتريان کششـی قوی به 
وجود آورد و شرکت را قادر ساخت تا روابط 
موجود را فراتر از سـاختار قراردادی سنتی 

گسترش دهد.

39 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�م��اره9  ت��یر م��اه 1397



در�نوامبر�س��ال�2018،�کارمندان�گوگل�به�اعتراض�در�
مورد�ادعای�ش��رکت�در�مورد�آزار�و�اذیت�جنس��ی�ادامه�
دادند.�در�حال�حاضر�بس��یاری�معتقدند�که�کمپانی�برای�
ش��رکت�در�آن�راهپیمایی�از�آن�ها�انتقام�گرفته�اس��ت.�در�
اول�م��ی�یعن��ی�روز�جهانی�کارمن��دان�)کارگران(،�آن�ها�
نشس��ت�برگ��زار�کردن��د.�اولین�اق��دام�اعتراضی�در�اول�
نوامب��ر��2018هنگام��ی�که��1500کارمند�گوگل�در�مورد�
ادع��ای�سورفتارجنس��ی�توس��ط�دو�مدیر�این�ش��رکت�
تجمع�اعتراضی�برگزار�کردند،�اتفاق�افتاد.�در�ساعت��11
صب��ح�ب��ه�وقت�محلی�در�بی��ش�از��2000اداره�گوگل�در�
سراس��ر�دنی��ا،�کارمن��دان�از�میزهایش��ان�بلند�ش��ده�و�

یادداشتی�رویش�گذاشتند�که�در�آن�نوشته�شده�بود:
�"س��الم�من�پش��ت�میزم�نیس��تم�چرا�که�در�همراهی�و�
هم��کاری�با�س��ایر�کارمن��دان�و�پیمان��کاران�گوگل�در�
اعتراض�به�آزار�جنس��ی،�بدرفتاری،�فقدان�ش��فافیت�و�
فرهن��گ�محی��ط�کار�ک��ه�برای�همه�یکس��ان�باش��د،�
راهپیمایی�می�کنم.�من�بعداً�به�پش��ت�میزم�بر�می�گردم،�

من�برای�تغییرات�واقعی�راهپیمایی�می�کنم."
اعت��راض�نوامبر��2018توس��ط�نیویورک�تایمز�گزارش�
ش��د�و�در�جزیی��ات�ای��ن�گزارش�آمده�اس��ت�که�چگونه�
مدیرعامل�ش��رکت��Alphabetیعنی��Larry�Pageاز�
بنیانگ��ذار�اندروی��د��Andy�Rubinمی�خواهد�تا�به�دنبال�
اتهامات�آزار�جنس��ی�اس��تعفا�دهد-�و��90میلیون�دالر�
جایزه�در�یک�بس��ته�خروج�و�یک�بیانیه�حمایتی�برای�او�
در�نظ��ر�می�گیرد.�این�ش��عله�ها�هنگام��ی�بوجود�آمد�که�
همان�داستاِن�روزنامه�نیویورک�تایمز�آشکار�ساخت�که�
�Amit�Singhalمعاون�ارش��ِد�سابق�جس��ت�وجو،�یعنی�

همان�مقادیر�مش��ابه�را�دریافت�کرده�بود�و�به�گرداننده�
�Google�Xیعنی��Rich�De�Vaulاجازه�داده�شده�بود�
تا�س��رکارش�باقی�بماند�پس�از�ادعای�س��ورفتار�جنس��ی�
ک��ه�در�م��ورد�او�بی��ان�ش��ده�بود�اگر�چ��ه�او�فوراً�و�پس�از�
انتش��ار�داس��تان�نیویورک�تایمز�استعفا�کرد.�گوگل�)که�
اخیراً�جمله�"ش��ر�نباش" را�از�کدهای�اخالقی�اش�حذف�
کرد(�اتهامات�مطرح�ش��ده�در�گزارش�نیویورک�تایمز�را�
�Sundarرد�نک��رد.�در�ع��وض�مدیرعامل�گ��وگل�یعنی�
�Pichaiو�مع��اون�بخ��ش�عملیات�ه��ای�مردم��ی�یعنی�
�Eileen�Naughtonب��ه�ای��ن�گ��زارش�پاس��خ�دادند�و�
گفتند�ش��رکت��48نفر�را�در�رابطه�با�آزار�جنس��ی�اخراج�
کرده�اس��ت�و�هیچ�کدام�از�آن�ها�بس��ته�های�مالِی�خروج�
دریاف��ت�نکرده�ان��د.�در�حالی�ک��ه�در�کوتاه�مدت�به�نظر�
می�آمد�اعتراضات�حداقل�به�یکی�از�اهداف�تعیین�ش��ده�
رسیده�است-�گوگل�اعالم�کرد�که�در�موارد�آزار�جنسی،�
داوری�اجب��اری�را�متوقف�می�کند-�تعدادی�از�کارمندان�
ح��اال�م��ی�گوین��د�که�گ��وگل�از�آن�ها�برای�ش��رکت�در�

راهپیمایی�اصلی�سال�گذشته�انتقام�گرفته�است.

کارمندان گوگل به ادعای انتقام پاسخ 
می دهند

در�پاس��خ�ب��ه�اتهام��ات�انتقام،�دو�کارمن��د�گوگل�یعنی�
�Meredith�Whittakerو��Claire�Stapletonنشست�
اعتراضی�اول�می�را�سازماندهی�کردند.�آن�ها�می�گویند�
مسئولیت�های�شغلی�شان�پس�از�تالش�های�سازماندهی�
ِ�دیگر�کم�ش��ده�اس��ت.�کارمندان�دیگر�هم�داستان�هایی�
از�اتفاقاتی�دیگر�را�به�اش��تراک�گذاش��تند�که�باور�دارند�

.Vergeانتقام�جویانه�بوده�است،�طبق�گزارش�
نشس��ت�اعتراضی��Whittakerو��Stapletonتوجه�ها�
را�ب��ه�اتهام��ات�آن�ه��ا�جلب�ک��رد�و�موجب�واکنش�های�
بیش��تر�ش��د.�بی��ش�از��1000نفر�از�کارمن��دان�گوگل�از�
سراسر�جهان�در�این�اعتراض�شرکت�کردند�البته�همراه�
با�دیگرانی�که�بیمار�بودند�و�اقداماتش��ان�را�در�پیام�هایی�
از�خارج�اداره�فرس��تادند.�ش��رکت�کنندگان�در�نشس��ت�
چهارشنبه�لسیتی�از�در�خواست�های�تالفی�جویانه�برای�
مدیریت�گوگل�فرس��تادند�از�جمله�درخواس��ت�بازرسی�
ش��فاف�و�ب��از�بخ��ش�منابع�انس��انی�گ��وگل�و�برخورد�
خش��مگینانه�در�برابر�اعتراضات�مرتبط�با�ش��رایط�کاری،�
تبعیض،�آزار�و�اذیت�و�اعمال�تالفی�جویانه" طبق�کپی�

درخواست�ها�که�توسط��Hillبدست�آمده�است.
س��ازمان�دهن��دگان�همچنین�خواهان�ب��رآورد�ه�کردن�
لیس��ت�درخواست�های�کارکنان�در�طول�راهپیمایی�ماه�
گذش��ته�توسط�گوگل�هس��تند،�که�شامل�پرداختی�های�
برابر�و�گزارش�ش��فاف�آزار�جنس��ی�به�همراه�پایان�دادن�
به�تمام�داوری�های�اجباری�می�شود.�زمان�بندی�نشست�
ه��م�مرتبط�اس��ت.�روز�یک�م��ی�روز�جهانی�کارگران�و�
کارکنان�به�عنوان�یک�اعتصاب�کارکنان�در�ش��یکاگو�در�
تاری��خ��1م��ی��1886آغاز�ش��د.�جایی�که�صدها�هزار�نفر�
کارشان�را�برای�مبارزه�با�ساعات�کاری�روزانه��8ساعته�
ت��رک�کردن��د.�درحالی�که�این�روز�در��66کش��ور�به�طور�
رس��می�و�در�بس��یاری�دیگر�به�ش��کل�غیررسمی�جشن�
گرفت��ه�می�ش��ود.�در�ایاالت�متحده�کمتر�شناخته�ش��ده�
اس��ت.�ش��اید�نشس��ت�گوگل،�موجب�توجه�درخوِر�این�

نشست�شود.

کارمندان گوگل در اعتراض به انتقام، نشست برگزار کردند
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معرفی دوره
تامین�نیازمندی�های�ذینفع�ان�پ���روژه�با�
در�نظ��ر�گرفت��ن�مناف��ع�آن��ان�از�بزرگتری��ن�اهداف�
�PRINCE2�.مدیریت�پروژه�در�دنیای�امروز�می�باشد
از�مطرح�ترین�اس��تاندارده���ای�کاربردی�در�حوزه�
مدیریت�پ�روژه�در�دنیا�می�باش��د�که�توس��ط�موسسه�
�AXELOSانگلس��تان�ارائه�گردیده�اس��ت.�در�حال�
حاضر�در�اکث��ر�کش��ورهای�اروپایی،�حوزه�بریتانیا�و�
همچنین�استرالیا،��PRINCE2اصلی�ترین�استاندارد�

مورد�استفاده�در�مدیریت�پروژه�می�باشد.
دوره�ه��ای�مرتب��ط�با�این�چارچوب�در�دو�س��طح�پایه�
�)Practitioner(و�تخصص��ی��)Foundation(ای�
ارائ��ه�ش��ده�ان��د�و�تنه��ا�اف��رادی�میتوانند�در�س��طح�
تخصص��ی�ش��رکت�کنن��د�ک��ه�موف��ق�ب��ه�دریافت�
گواهینامه�س��طح�پایه�ای�ش��ده�باش��ند.�توجه�داشته�
باش��ید�که�این�دوره�بر�اس��اس�آخرین�ویرایش�ارائه�
ش��ده�از�ای��ن�چارچ��وب�یعنی�ویرای��ش��2017ارائه�
خواهد�شد.�دوره��PRINCE2 Foundationمطابق�با�
استاندارد�معرفی�شده�توسط�موسسه��AXELOSدر�
قال��ب�ی��ک�دوره�س��ه�روزه�)�8:30الی��16:30– �24

ساعت�آموزشی(�برگزار�میگردد.

اهداف دوره
در�این�دوره�سعی�میشود�تا�شرکت�کنندگان�
در�انتها،�مفاهیم�زیر�را�به�صورت�کاربردی�بیاموزند:

PRINCE2چارچوب�استاندارد��

�همسو�سازی�پروژه�ها�با�استراتژی�های�سازمان
�کنترل�موثر�پروژه�در�طول�چرخه�حیات�آن

PRINCE2آشنایی�با�فرآیند�مدیریت�پروژه�در��
�آش��نایی�با�حوزه�های�دانش��ی�مدیریت�پروژه�در�

PRINCE2

�چگونگی�استفاده�از��PRINCE2در�اجرای�پروژه�
های�مختلف

�چگونگی�پیاده�سازی��PRINCE2در�سازمان
�چگونگی�مدیریت�ریسک

��چگونگی�مدیریت�قابلیت�ها
��چگونگ��ی�ارائ��ه�ب��ه�موقع�پروژه�در�زمان�مقرر�و�با�

بودجه�ی�تعیین�شده
�آمادگ��ی�جه��ت�حض��ور�در�آزم��ون�بی��ن�المللی�

PRINCE2 Foundation

بای��د�توج��ه�داش��ت�ک��ه�بخ��ش�اعظم��ی�از�انتقال�
اطالع��ات�در�بحثه��ا�و�گفتگوهای�حین�دوره�صورت�
خواهد�گرفت،�پس�طبیعتا�مش��ارکت�فعال�حاضرین�
در�دوره�ام��ری�بس��یاری�تعیی��ن�کنن��ده�در�کیفی��ت�

برگزاری�دوره�خواهد�بود.

پیشنیاز دوره
ب��رای�ای��ن�دوره�پیش��نیازی�در�نظر�گرفته�
نشده�است.�اما�سابقه�فعالیت�در�حوزه�های�مدیریت�
پروژه�و�آش��نایی�با�مفاهیم�پایه�ای�مدیریت�پروژه�در�
درک�بهت��ر�محت��وای�آموزش��ی�ای��ن�دوره�توس��ط�

مخاطب�موثر�خواهد�بود.

ویژگیهای دوره
�برگزاری�دوره�توس��ط�نمایندگی�رسمی�
موسس��ه��ITpreneursاز�معتبرتری��ن�مراک��ز�بی��ن�
المللی�در�حوزه�آموزش�مدیریت�فناوری�اطالعات

�استفاده�از�محتوای�آموزشی�بروز�و�بین�المللی�به�
کمک�مدرس�مجرب�و�با�س��وابق�ارزش��مند�در�رابطه�

با�پروژه�های�فناوری�اطالعات
�آمادگ��ی�جه��ت�ش��رکت�در�آزمون�بی��ن�المللی�
�PRINCE2 Foundationو�اخذ�مدرک�بین�المللی�

شرایط�انصراف�و�عودت�هزینه
�چنانچه�دانش�پژوه�به�هر�دلیلی��10روز�و�یا�زودتر�
از�زمان�برگزاری�رویداد،�درخواس��ت�انصراف�از�دوره�
خ��ود�را�بص��ورت�مکت��وب�به�مرکز�آم��وزش�اعالم�
نمای��د،�هزین��ه�پرداخت�ش��ده�پس�از�کس��ر�4درصد�
�کارم��زد�س��ایت�ایوند�به�ایش��ان�ع��ودت�داده�خواهد�
. ش��د
�چنانچ��ه�دانش�پ��ژوه�به�هر�دلیلی�تا��3روز�پیش�از�
زم��ان�برگ��زاری�رویداد�درخواس��ت�انصراف�از�دوره�
خ��ود�را�بص��ورت�مکت��وب�به�مرکز�آم��وزش�اعالم�
نماید،�هزینه�پرداخت�ش��ده�پس�از�کس��ر�30درصد�

شهریه�دوره�عودت�داده�خواهد�شد.
�چنانچ��ه�دانش�پ��ژوه�به�هر�دلیل��ی�دیرتر�از��3روز�
پی��ش�از�زم��ان�برگزاری�رویداد�درخواس��ت�انصراف�
نم��وده�و�ی��ا�بدون�اطالع�قبلی�در�دوره�حاضر�نش��ود،�
ش��امل�هرگون��ه�عودت�وجه�نب��وده�و�دانش�پژوه�حق�

هرگونه�ادعایی�در�این�رابطه�را�نخواهد�داشت.

پایان:  جمعه 11 مرداد 9۸ 16:30 شروع:  چهارشنبه 9 مرداد 9۸ 0۸:30 
موضوع:مدیریت / مدیریت پروژه مکان: تهران 

دهمین دوره
 PRINCE2 2017 Foundation
)مدیریت پروژه با استفاده از چارچوب پرینس(

قیمت )تومان( قیمت )تومان(جزئیات  
دوره�حضوری��3روزه-ویژه�افراد�حقیقی�ش��هریه�ثبت�نام�ش��امل�بس��ته�آموزش��ی،�گواهینامه�حضور�در�دوره�و�روزانه��3وعده�

���121000000تیرپذیرایی�ناهار�خواهد�بود.

دوره�حضوری��3روزه�-�ویژه�افراد�حقوقی�)معرفی�ش��ده�از�طرف�ش��رکتها�و�س��ازمانها(�توجه�داش��ته�باش��ید�که�این�ثبت�نام�
رایگان�نیس��ت�و��این�گزینه�تنها�به�منظور�تس��هیل�در�امر�ثبت�نام�معرفی�ش��دگان�از�طرف�ش��رکتها�و�س��ازمانهایی�که�هزینه��
حض��ور�در�دوره�را�متعاقب��ا�پرداخ��ت�میکنن��د،�ایجاد�ش��ده�اس��ت.�این�افراد�میبایس��ت�معرفی�نامه�خود�را�هم��راه�با�مهر�و�امضا��

رسمی�شرکت�به�همراه�تعهدنامه�پرداخت��هزینه�از�طرف�شرکت�پیوست�نمایند.
رایگان12تیر

رویــداد

41 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�م��اره9  ت��یر م��اه 1397



م��درک�مدیری��ت�پ��روژه�APM،�مدرک�میانی�از�س��ه�
س��طِح��APMاس��ت�و�به�عن��وان�معی��ار�دانش�مدیریت�
پ��روژه�دقی��ق�در�طی��ف�وس��یعی�از�موضوع��ات�عمل�
می�کند.�مدرک��PFQکه�س��طح�پایین�تر�آن�اس��ت�برای�
کس��انی�اس��ت�که�باکارهای�مرتبط�با�پروژه�تازه�آش��نا�
ش��ده�اند�یا�به�خاطر�نوع�کارش��ان�به�طریقی�با�مدیریت�
پ��روژه�در�ارتباط�هس��تند.�ای��ن�مدرک�مفاهیم�کلیدی�و�
اصطالحات��PMرا�پوش��ش�می�دهد.�مدرک��PPQکه�
س��طح�باالی��ِی�آن�اس��ت،�آزم��ون�و�ارزیاب��ی�عمیقی�از�
توانایی�های�مدیریت�پروژه�ای�باتجربه�برای�رس��یدگی�
ب��ه�پ��روژه�در�عمل�اس��ت.��PMQدرک�ش��ما�از�دانش�
مدیری��ت��APMرا�افزایش�می�دهد.�)یعنی�BoK(�اغلب�
اف��راد�اگر�س��رفصل�های�ای��ن�دوره�را�ببینند�درخواهند�
یافت�که�بر�مبنای�دانش��ی�که�دارند�بناش��ده�است�و�فقط�
تعاریفی�را�به�مفاهیمی�که�به�شکل�دقیق�فهمیده�شوند�
می�افزای��د�و�دان��ش�آن�ها�را�گس��ترش�می�دهد.�بنابراین�
ای��ن�دوره�ب��ه�ای��ن�اف��راد�دی��د�می�ده��د�و�موج��ب�
اعتمادبه�نف��س�خودش��ان�و�کس��انی�ک��ه�ب��ا�آن�ها�کار�
می�کنند�می�ش��ود.�این�دوره�در�سراس��ر�انگلس��تان�و�در�
بخش�های�مختلف�صنعتی�شناخته�ش��ده�اس��ت�و�اغلب�
برای�القای�گام�رسمی�مدیریت�پروژه�استفاده�می�شود.�
این�طوالنی�ترین�مدرک�برای��APMاس��ت�و�همچنین�
ازنظ��ر�تع��داد�نامزده��ا�و�جوایز،�هرس��اله�محبوب�ترین�
اس��ت.�فراتر�از�این�س��ه�س��طح،�موقعیتی�پیش��رفته�تر�و�
منصفانه�تر�برای�افراد�حرفه�ای�پروژه�در�نظر�گرفته�شده�
اس��ت�ک��ه�می�توانن��د�برخ��الف��5بُعد�حرف��ه�ای�گری،�
می�توانن��د�ب��ا�آن�ضروریات��APMرا�تأمین�کنند.�به�طور�
خالص��ه�یعن��ی�تعهد�به�حرف��ه�و�افراد�حول�آن�با�عمیق�

شدن�در�فعالیت�های�کاری�و�کیفیت�ها.
این�موضوع�برای�کارفرمایان�و�اس��تخدام�کنندگانی�که�
مایل�به�شناس��ایی�باالتری��ن�کیفیت�متخصصان�پروژه�

هس��تند،�اهمی��ت�بیش��تری�دارد.��PMQبه�عنوان�یک�
معیار�عملی�و�مفید�)در�نوع�خودش(�و�یک�اس��تاندارد�از�
دانش،�یک�دوره�مقدماتی�و�آمادگی�بس��یار�عالی�برای�

کسانی�است�که�مسیر�ذکرشده�را�در�ذهن�دارند.

چرا UCL؟
در��UCLم��ا�اعتقادداری��م�که�تحقیق�و�دانش�ما�
ب��رای�هم��ه�قابل�دسترس��ی�اس��ت.�به�عن��وان�رهبران�
آموزش�و�پژوهش،�ما�قصد�داریم�به�افراد�و�س��ازمان�ها�
کمک�کنیم�خود�و�جهان�اطرافشان�را�بهبود�بخشند.�ما�
رهب��ران�جهان�هس��تیم.��UCLچهارمین�دانش��گاه�در�
انگلس��تان�و�دهمی��ن�دانش��گاه�در�رتبه�بن��دی�جهانی�
دانش��گاه�ها��QSس��ال��2019است.�با�استفاده�از�آخرین�
دان��ش�و�تحقیق��ات�از�موسس��ه�آموزش��ی�UCL،�ای��ن�
دانش��گاه�ب��ه�ش��ما�اطمینان�می�دهد�ک��ه�چگونه�خود�و�
کارمن��دان�ش��ما�بهتری��ن�کارای��ی�را�از�قابلیت�هایی�که�
دارند�داش��ته�باش��ند.�در�جامعه�مدیریت�پروژه،��UCLبه�
م��دت�چندی��ن�دهه�فعال�بوده�اس��ت�و�در�حال�حاضر�از�
طری��ق�روش�های�مختلف�ازجمله�ریاضیات،�مش��اوره،�
برنامه�های�مدرک�و�دوره�های��CPDبا�این�رشته�درگیر�
اس��ت.�دوره��PMQدر��UCLدر�ح��ال�حاض��ر�از�س��ال�
�1998تأسیس�ش��ده�اس��ت�و�در�کنار�تغییرات�در�حرفه�و�

دانش��PMتوسعه�یافته�است.

م���ن در ای���ن دوره چ���ه چی���زی ی���اد 
می گیرم؟

اس��اتید�این�دانش��گاه�متخصصان�حرفه�ای�در�رشته�های�
مختلف�ازجمله�مهندس��ی،�مدیریت،�ساخت�وساز�و�حتی�
علوم�قضایی�هس��تند.�با�کارکردن�در�س��طح�جهانی�در�
حوزه�های�ذکرش��ده،�دانش��گاه�برای�دهه�ها�در�توس��عه�و�
برنامه�س��ازی�رویکردهای�مدیریت�پروژه�تجربه�داش��ته�

اس��ت.�در�ای��ن�دوره�اس��اتید�مختلف��ی�در�ط��ول�هفته�
تجربیات�خود�را�در�اختیار�ش��ما�قرار�خواهند�داد.�تجربه�
تدریس�اساتید�این�دانشگاه�شامل�دوره�های�کارشناسی�
و�کارشناس��ی�ارشد�اس��ت�تا�دانشجویان�در�تمام�مراحل�
کاری�و�همچنی��ن�دوره�ه��ای�اجرای��ی�و��CPDب��رای�
کسانی�که�در�مسئولیت�های�کاری�در�این�حوزه�ها�دارند.�
متد�تدریس�این�دانش��گاه�بر�مبنای�توس��عه�قابلیت�های�
گس��ترده�تر�ش��ما�بنانهاده�ش��ده�اس��ت�و�تنها�محدود�به�
کیفیت�ها�نیس��ت.�دانش��گاه�چگونگی�یکپارچه�س��ازی�
دانش�کسب�ش��ده�در�تمرین�های�کاری�عملی�را�در�نظر�
می�گیرد.�هنگامی�که�به�کسب�دانش�بیشتر�عالقه�داشته�
باش��ید،�حال�چه�در�دوره�ها�و�رش��ته�های�اضافه�ش��ده�یا�با�
همکاری�دیگران،�دانش��گاه�با�خوشحالی�برای�گام�های�
بعدی�به�ش��ما�مش��اوره�خواهد�داد.�ش��بکه�های�حرفه�ای�
�UCLمتعلق�به�دانشگاه�چه�در�دانشگاه�و�فراتر�از�آن،�به�
کمک�می�کنند�تا�به�پیش��رفت�و�رش��د�بیش��تر�شما�کمک�
کند�و�از�ش��ما�در�برابر�س��ؤاالت�مرتبط�با�مدیریت�پروژه�
حمایت�می�کند.�کالس�ها�به�اندازه�کافی�کوچک�هستند�
و�ب��ه�ش��ما�اج��ازه�می�دهند�تا�به�راحتی�با�اس��اتید�ارتباط�
برق��رار�کنی��د�و�در�زمان�موردنی��از�از�توجه�و�کمک�آن�ها�
بهره�من��د�ش��وید�و�به�ان��دازه�کاف��ی�ب��زرگ�هس��تند�تا�
دانش��جویان�از�گروه�ه��ای�کاری�کوچ��ک�ل��ذت�ببرند.�
تجربه�اساتید�به�این�معنی�است�که�آن�ها�می�توانند�خود�
را�ب��ا�نیازهای�هر�دانش��جو�وف��ق�دهند.�عالوه�بر�کالس�
درس،�هم��راه�ب��ا�دوره�های��CPDخدم��ات�آنالین�هم�
ارائه�می�ش��ود.�این�موضوع�به�دانش��جویان�امکان�رؤیت�
موضوعات�درس��ی�و�س��ؤاالت�دیگر�و�ابزارهای�مطالعه�
ش��خصی�و�تعامل�با�دیگر�دانش��جویان�و�کارمندان�پیش�
از�رفت��ن�ب��ه�کالس�در�انجمن�ها�را�می�دهد.�کس��انی�که�
امتحان�دارند�این�روش�را�برای�حل�س��ؤاالت�مرتبط�با�

�PMQپیش�از�امتحان�مفید�می�دانند.

 UCL اخذ مدرک مدیریت پروژه از دانشگاه
)دانشگاه بین المللی لندن(
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مه��م�نیس��ت�که�از�چ��ه�زاویه�ای�به�
موض��وع�نگاه�کنید،�تغیی��ر�پیکربندی�
تنظیم��ات�در�وین��دوز��10می�توان��د�
به�س��رعت�پیچیده�ش��ود.�چه�پیچاندن�
تنظیماِت�سیس��تم�ب��رای�کارایی�بهتر�
باش��د�چ��ه�پیکربن��دِی�تنظیمات�برای�
شخصی�س��ازی�Desktop،�هزاران�یا�
دست�کم�صدها�مالحظات�برای�تنظیم�
ک��ردن�وج��ود�دارد.�در�اینج��ا��20حقه،�
ترفند�و�هک�س��اده�آمده�اس��ت�که�به�
شما�در�افزایش�کارایی�و�شخصی�سازی�
کمک�می�کن��د�تا�نیازهایتان�را�برآورده�
س��ازید.�درنهایت�آیا�کس��ی�هم�وجود�
دارد�ک��ه�ب��ه�تنظیماِت�پیش�فرض�تمام�
م��وارد�در�وین��دوز��10عالق��ه�داش��ته�

باشد؟

20 راهکار برای 
بهینه سازی ویندوز 10 به 
هر شکلی که بخواهید

CPU ماکزیمم کردن کارایی اگ��ر�از�کامپیوتره��ای�رومیزی�یا�نوت�1
ب��وک�های��ی�اس��تفاده�می�کنی��د�که�دائم��ًا�به�برق�
متصل�هس��تند،�ممکن�اس��ت�بخواهید�که�کارایی�
�CPUرا�ب��ا�تعویض�گزینه�های�Power،�ماکزیمم�
کنی��د.�روی�دکم��ه�اس��تارت�در�گوش��ه�چپ�پایین�
�Win�+صفحه�کلیک�راس��ت�کنید�)یا�کلید�میانبر�
x(�و�ب��ه�گزین��ه�منو��Power�Optionsبروید.�روی�
گزین��ه��High�Performance�Radioکلی��ک�
کنید.�به�یاد�داش��ته�باش��ید،�تغییر�این�گزینه�موجب�
مصرف�س��ریع�باتری�می�ش��ود،�لذا�پیش�از�انتخاب�

این�گزینه�خوب�فکر�کنید.

File Explorer یک��ی�از�قدرتمندتری��ن�ویژگی�ه��ای�2
ویندوز��File�Explorer�10است�که�توانایی�ذخیره�
ک��ردِن�جس��ت�وجوها�را�دارد.�زمان��ی�که�ش��ما�هم�
مانن��د�من�فایل�های.�Docزیادی�داش��ته�باش��ید�
)فایل�های�نوش��تاری(�این�جس��ت�وجو�خیلی�بدرد�
می�خ��ورد.�اگرچ��ه�اگ��ر�این�جس��ت�وجوها�به�منو�
اس��تارت��pinش��وند،�کار�را�راحت�تر�و�س��ریع�تر�هم�
خواهن��د�ک��رد.��File�Explorerرا�بازک��رده�روی�
�Subfolderبروید�و�س��پس��User�Folderگزینه�
�Savedه��ا�را�بازکنی��د�)زیر�پرونده�ها(،�روی�گزینه�
�Searchکلی��ک�راس��ت�کنی��د�و�آن�را�ب��رای�

دسترسی�ساده�تر�به�استارت�منو��pinکنید.

Bing تعویض جست وجوگر مایکروس��افت�و�دستیار�شخصی�شما�3
�Cortanaب��ه�ش��ما�پیش��نهاد�اس��تفاده�از�موت��ور�
جس��ت�وجوی��Bingو�نه��Googleو�...را�می�دهند.�
ش��ما�می�توانید��Cortanaرا�مجبور�به�اس��تفاده�از�
موت��ور�جس��ت�وجوی�دیگ��ری�کنید�ام��ا�او.�ل�باید�
مرورگ��ر�پیش�ف��رض�خ��ود�را�تغییر�دهی��د.�اگر�در�
وین��دوز��Firefox�،10مرورگ��ر�پیش�فرض�ش��ما�
�Googleاز�موتور�جست�وجوی��Cortana�،اس��ت
اس��تفاده�خواه��د�ک��رد.�اگ��ر��Chromeمرورگ��ر�
پیش�فرض�ش��ما�باش��د�ش��ما�باید�بس��ته�اضافی�
�Chrometanaرا�نص��ب�کنی��د�و�به�پی��ش�فرض�
تغییر�دهید.�در�غیر�این�صورت��Cortanaلجبازی�

کرده�و�همچنان�از��Bingاستفاده�می�کند.

دسترس���ی  ک���ردِن  مح���دود  4Cortana
اگ��ر�بازهم�قصد�تغییر�رفتاِر�بیش��تِر�جس��ت�وجوی�
�Cortanaرا�داش��تید،�می�توانی��د�خوِد�پارامترهای�
جس��ت�وجو�را�تغیی��ر�دهید.�ب��رای�مثال�می�توان�به�
�Cortanaگف��ت�ک��ه�اصاًل�جس��ت�وجویی�انجام�
نده��د.�ب��ر�روی��boxجس��ت�وجوی��Cortanaدر�
�Cortana�Settingتسک�بار�کلیک�کرده�و�روی�
�screenبروی��د.�در�انته��ا�باید�تنظیماتی�باش��د�که�
�Search�Online�And�Include�Webمی�گوی��د�
Result،�آن�را�ب��ه�وضعی��ت�خاموش�تغییر�دهید�و�
�Cortanaدیگر�نمی�تواند�نتایج�جس��ت�وجوی�وب�
رانش��ان�ده��د�و�مه��م�نیس��ت�ک��ه�ک��دام�موتور�

جست�وجو�پیش�فرض�باشد.
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OneDrive Fetch بهره بردن از زمانی�که�اکانت�مایکروس��افت�می�سازید،�5
یک��ی�از�ویژگی�های��ش�ای��ن�اس��ت�ک��ه�فض��ای�
ذخیره�س��ازی�اب��ری��OneDriveرا�ب��دون�پرداخت�
هزینه�اضافی�به�دس��ت�می�آورید.�اما�ویژگی�کوچکی�
که�کم�هم�اس��تفاده�می�ش��ود�و��Fetchنام�دارد�حتی�

می�تواند�بهره�وری�آن�را�افزایش�دهد.
�OneDrive�for�Businessنکته:�این�مورد�ربطی�به�
ندارد.�روی�آیکون��OneDriveکلیک�راس��ت�کرده�و�
روی�تنظیم��ات�بروی��د.�در�صفحه�نمایش�داده�ش��ده�
بع��دی�روی�ت��ِب��Settingکلی��ک�کنی��د�و�به�دنبال�
�Let�Me�Use�OneDrive�Toگزین��ه�تی��ک�خورنده�
�Fetch�Any�Of�My�Files�On�This�PCباش��ید.�
ای��ن�به�ش��ما�اج��ازه�می�دهد�تا�به�ه��ر�فایلی�روی�آن�
کامپیوت��ر�از�ه��ر�کامپیوت��ری�و�ب��ا�ه��ر�مرورگ��ری،�
�OneDriveبه�س��ادگی�و�ب��ا�ورود�ب��ه�ورژن�آنالی��ِن�

دسترسی�داشته�باشید.

تغییر مکان نصب برنامه ها بسیاری�از�کامپیوترها�این�روزها�با�ترکیبی�6
از��SSDو�ظرفی��ت�ه��ارد�داده�مکانیک��ِی�زیاد،�تولید�
می�ش��وند.�ای��ده�خیلی�خوبی�اس��ت،�ام��ا�نیاز�به�کمی�
مدیری��ِت�بیش��تر�دارد.،�بخص��وص�زمانی�که�به�بحث�
مکان�نصب�برنامه�ها�برس��یم.�در�بیش��تِر�موارد،�ش��ما�
عالق��ه�دارید�ک��ه�برنامه�های�جدی��د�روی�درایوهای�
داده�نصب�ش��وند�نه�روی�درایوی�که�ویندوز�بر�روی�
آن�نصب�ش��ده�و�ظرفیت�کمی�دارد.�برای�اینکه�درایِو�
پیش�ف��رض�نص��ب�برنامه�ها�را�تغیی��ر�دهیم،�بر�روی�
کلید�استارت�کلیک�کرده�و�مسیر�زیر�را�دنبال�کنید.

All�Apps�|�Setting�|�System�|�Storage
صفح��ه�جدی��دی�می�بینید�و�از�ای��ن�صفحه�می�توانید�
مکان�پیش�فرض�نصب�برنامه�ها،�اس��ناد،�موس��یقی،�

تصاویر�و�ویدئو�را�تغییر�دهید.

یک پوش���ه میانبر سفارشی ایجاد  کنید7
اگ��ر�از�اس��تارت�من��و�وین��دوز��10برای�دسترس��ی�به�
برنامه�ها�اس��تفاده�می�کنید،�این�ترفند�می�تواند�مناسِب�
شما�باشد.�شما�می�توانید�یک�استارت�منوی�سفارشی�
ایجاد�کنید�که�ش��امل�میانبرهای�تمام�برنامه�ها،�اس��ناد�
و�...�است�که�می�خواهید�داشته�باشید.�سپس�می�توانید�
�File�.کنید�Pinآن�پوشه�را�به�استارت�منو�یا�تسک�بار�

�Explorerرا�بازکرده�و�روی�این�پوشه�بروید:
C:\Users\mark.MRKM11X\AppData\
Roaming\Microsoft\Windows\Start 
Menu\Programs

نکته:��AppDataفایلی�پنهان�اس��ت�بنابراین�باید�از�
طریق��Boxتیک�خورنده��Show�Hidden�Filesدر�
ن��وار�باالی��ی�آن�را�ب��ه�حالت�ع��ادی�درآورید.�البته�نام�
کارب��ری�ش��ما�با�بن��ده�متفاوت�خواهد�بود.�در�پوش��ه�
�Programsمی�توانی��د�زیرپوش��ه�خودت��ان�را�اضافه�
�A_Custom_کنید.�در�مثالی�که�آورده�شده،�من�از�
�Start_Folderبرای�نام�پوش��ه�اس��تفاده�کردم�تا�در�
بخ��ش"A" اس��تارت�من��و�نمایش�داده�ش��ود.�ش��ما�
می�توانی��د�ه��ر�میانبری�به�برنامه�ها�را�در�پوش��ه�ای�که�

می�خواهید�قرار�دهید.

Windows. پ���اک ک���ردن پوش���ه 8old
فضای�ذخیره�س��ازی�هارد�دیگر�مثل�س��ابق،�محدود�و�
گ��ران�نیس��ت،�ام��ا�این�ب��ه�این�معنی�نیس��ت�که�اگر�
مجب��ور�نباش��ید�حافظ��ه�را�هدر�می�دهید.�اگر�ش��ما�از�
ویندوز��7یا��8به�ویندوز��10ارتقا�یافته�باش��ید،�احتمااًل�
پوش��ه�ای�در�هاردت��ان�داری��د�که�ش��امل�ورژن�های�
قدیمی�ویندوز�اس��ت.�فرض�بر�این�اس��ت�که�هرگز�به�
وین��دوز��7ی��ا��8برنمی�گردی��د،�می�توانید�آن�پوش��ه�را�
پاک�کرده�و�فضای�هاردی�را�که�اش��غال�کرده�بود�آزاد�
�File�،کنی��د.�ب��رای�پ��اک�ک��ردن�وین��دوز�قدیم��ی
�Explorerرا�بازکنی��د�و�ب��ه�محل�نصب�ویندوز�بروید�
)معمواًل�در�درایو��Cنصب�ش��ده�اس��ت(�و�رویش�کلیک�
راست�کنید.�حاال�روی�منو��Propertiesکلیک�کرده�
و�روی�دکمه��Disk�Cleanupکلیک�کنید�تا�ش��روع�
�Clean�Upب��ه�اس��کن�نموده�و�س��پس�روی�دکم��ه�

�System�Files�buttonکلیک�کنید.

اف���زودن مکان های بیش���تر جهت  ذخیره فایل ها9
زمان��ی�ک��ه�در�ح��ال�کار�با��File�Explorerهس��تید�و�
روی�فای��ل�کلی��ک�راس��ت�ک��رده�و�روی�آیتِم�منویی�
�Send�Toرفت��ه�و�لیس��ت�کوچک��ی�از�مکان�ه��ای�
پیشنهادش��ده�را�می�بینی��د�ک��ه�می�توانید�فایل�را�به�آن�
مکان�ه��ا��Sendکنی��د.�اگر�به�ج��ای�جمله�قبل�دکمه�
�Shiftرا�فش��ار�داده�و�س��پس�کلیک�راس��ت�کنید�و�
س��پس�روی�آیتم�منویی��Send�Toبروید،�می�توانید�
لیس��تی�بزرگ�تر�از�مکان�هایی�که�امکان�ارس��ال�آن�

فایل�رادارید�ببینید.

 Snap Assist گ�����زی���ن����ه ه������ای بیشتری دریافت کنید10
اکثر�کاربران�با�عملکرد��Snap�Assistدر�ویندوز��10
آشنا�هستند.�جایی�که�کشیدِن�پنجره�به�هر�یک�از�دو�
طرف�صفحه،�موجب�نصف�ش��دِن�اندازه�آن�نس��بت�به�

صفحه�نمایش�می�ش��ود.�اگرچه�بس��یاری�از�کاربران�از�
افزای��ش�عملک��رد��Snap�Assistب��رای�ویندوز��10
بی�خبر�هس��تند.�نه�تنها�می�توانید�صفحه�را�بکش��ید�و�
ان��دازه�اش�را�نص��ف�کنید،�بلکه�می�توانید�با�کش��یدن�
صفحه�به�گوش��ه�ها،�به�طور�هم�زمان��4صفحه�داش��ته�
باش��ید�که�هرکدام�یک�چهارم�صفحه�اصلی�را�گرفته�
باش��ند.�می�توانید�تمام�تنظیمات��Snap�Assistرا�در�
�System�settingپی��دا�کنی��د.�ب��رای�یافتِن�آن�ابتدا�
روی�دکمه�استارت�کلیک�کنید�و�به�مسیر�زیر�بروید:
All Apps | Settings | System | Multitasking
و�ب��ر�اس��اس�نیازت��ان�دکمه�ه��ای��slidingرا�تنظیم�

کنید.

استفاده از درایو سنج میزان�ذخیره�س��ازی�در�ه��ارد�به�اندازه�قبل�11
محدودی��ت�ن��دارد،�اما�هنوز�هم�دانس��تِن�اینکه�روی�
درایوها�چقدر�فضا�دارید�و�کدام�فایل�ها�بیشترین�فضا�
را�اش��غال�کرده�اند،�مفید�اس��ت.�در�ویندوز��10با�رفتن�
ب��ه�تنظیمات�مناس��ب�می�توانی��د�این�اطالعات�را�پیدا�
کنی��د.�روی�آیکون��Notificationsدر�گوش��ه�پایین�
س��مت�راس��ت�از�دس��کتاپ�پیش�ف��رض�ویندوز��10
کلیک�کنید.�بر�روی�دکمه��All�Settingکلیک�کنید،�
�Storageسپس�روی�سیستم�کلیک�کرده�و�بعد�روی�
در�ن��وار�جهت�یاب��ی�کلی��ک�کنی��د.�با�ای��ن�اطالعات�
می�توانید�ببینید�که�برخی�از�فایل�ها�حجم�بیش��تری�را�
ازآنچه�باید�اش��غال�کرده�اند�یا�خیر.�برای�مثال�ش��اید�
بهتر�باش��د�تمام�عکس�هایی�را�که�"مثاًل�برای�ناهار" 
گرفته�ای��د�به�جای�دیگری�برای�ذخیره�س��ازی�منتقل�
کنی��د.�ی��ا�ممک��ن�اس��ت�موزیک�هایت��ان�از�می��زان�
گنجایش�فراتر�رفته�باشد.�مشکل�هرچه�که�باشد�این�
ابزار�به�ش��ما�نش��ان�می�دهد�که�چه�چیزی�باید�جابجا�
ش��ود.�فق��ط�روی�آن�بخ��ش�کلی��ک�کنید�ت��ا�بتوانید�
فایل�ه��ای�اضاف��ی�را�پ��اک�یا�جابجا�کنی��د�و�فضای�

ازدست�رفته�را�به�دست�آورید.

جابجایی برنامه ها اگ��ر�کش��ف�کردید�که�فض��ای�درایوی�در�12
حال�اتمام�اس��ت،�می�توانید�برنامه�ها�را�با�اس��تفاده�از�
خصوصی��ت�Move�Apps،�برنامه�ه��ا�را�ب��ه�م��کان�
دیگ��ری�انتق��ال�دهید.�روی�آیکون��Notificationدر�
گوش��ه�س��مت�راس��ت�صفحه�پیش�فرض�دسکتاپ�
�Allوین��دوز��10کلی��ک�کنی��د�و�س��پس�روی�دکم��ه�
�Apps�&س��پس�روی��،Systemو�بع��د��Setting
�Featureکلی��ک�کنی��د.�در�مرحل��ه�آخ��ر�روی�
برنامه�هایی�که�می�خواهید�جابجا�ش��ود،�کلیک�کنید.�
ای��ن�ترفن��د�بیش��تر�برای�کامپیوتره��ای�مدرن�که�دو�

هارددرای��و�دارن��د�مفید�اس��ت.�یک�حافظه�با�حجم�کم�
�SSDکه�درایو�سیس��تم�اس��ت�و�یک�هارد�با�ظرفیت�
اس��تاندارِد�ب��االی�مکانیک��ی�ک��ه�ب��رای�برنامه�ه��ا�
طراحی�ش��ده�است.�درایو�پیش�فرض�نصب�بسیاری�از�
برنامه�ه��ا،�درای��و�سیس��تم�اس��ت�ام��ا�در�چیدمان�دو�
درای��وی،�درایو�دوم�ک��ه�ظرفیت�باالیی�دارد،�انتخاب�
صحی��ح�اس��ت�ک��ه�به�معن��ی�جابجای��ی�گاه�و�بی�گاه�

برنامه�ها�خواهد�بود.

محدود کردن کاربران راه�دیگ��ر�ب��رای�ذخی��ره�فضای�ه��ارد،�با�13
تنظیم��ات�س��همیه�بندی�داده�ب��رای�ه��ر�کاربر�روی�
کامپیوتر�رومیزی�شما�است.�می�توانید�این�محدودیت�
را�از�طریق�بازکردن�Explorer،�کلیک�راس��ت�کردن�
روی�درای��وی�ک��ه�می�خواهید�با�آن�کارکنید�و�انتخاب�
�Propertiesاعم��ال�کنی��د.�در�آن�صفح��ه�باید�روی�
�Show�Quota�Settingو�سپس�دکمه��Quotaتِب�
�Enableکلی��ک�کنی��د.�فقط�گزین��ه�تیک�خورن��ده�
�Quota�Managementرا�انتخ��اب�کرده�و�س��پس�

تنظیمات�را�طبق�ترجیحی�که�دارید،�تنظیم�کنید.

تنظیم نماها 14�File�،با�اس��تفاده�از�تنظیم��ات�پیش�فرض
�Explorerدر�منو��Quick�Accessبازخواهد�ش��د.�
ب��رای�تغیی��ر�این�رفت��ار،��File�Explorerرا�بازکرده�و�
روی�ت��ب��Fileدر�گوش��ه�باالی��ی�کلی��ک�کنید.�روی�
�Search� Option� Menu و� �Change� Folder
�To�Boxکلیک�کرده�و�س��پس�روی�دکمه�پایینی�در�
�Open�File�Explorerکلی��ک�ک��رده�ت��ا�لیس��تی�از�
گزینه�ه��ای�ممک��ن�را�ببینی��د.�از�همین�ج��ا�می�توانید�
تغییرات��ی�در�بخ��ش�اینک��ه�چه�فایل�های��ی�در�منوی�
�Quick�Accessنمایش�داده�شوند،�تغییراتی�اعمال�

کنید.

فعال سازی پیمایِش پس زمینه یک��ی�از�ترفنده��ای�موردعالق��ه�م��ن�در�15
وین��دوز�10،�فعال�س��ازی�پیمای��ش�پس�زمین��ه�برای�
برنامه�های�ویندوزی�است�که�در�حال�حاضر�تمرکزی�
رویشان�نیست.�برای�مثال�گاهی�اوقات�نیاز�است�که�
م��ن�صفحه�نمایش�داده�ش��ده�در�مرورگرم�را�پیمایش�
کن��م�هم�زم��ان�که�در�برنام��ه��Wordدر�حال�تایپ�و�
نوش��تن�هس��تم�و�در�ای��ن�حالت�تم��ام�کاری�که�باید�
انجام�دهم�این�است�که�اشاره�گر�موس�را�روی�پنجره�
�)scroll(مرورگر�نگه�دارم�و�به�س��مت�پایین�پیمایش�
کن��م.�ب��رای�فعال�س��ازی�این�قابلی��ت،�روی�آیکون�
�Notificationدر�پوش��ه�پایین�س��مت�راست�صفحه�

پیش�فرض�دسکتاپ�ویندوز��10کلیک�کرده�و�سپس�
روی�دکم��ه��All�Settingو��Devicesو�س��پس�
�Mouse�& Touchpadدر�پنجره�جهت�یابی�کلیک�
�Scrollرا�ب��رای�تنظیم��اِت��Sliderکنی��د.�دکم��ه�
�Inactive� Window� When� I� Hover� Over

�Themروشن�کنید.

تغییر هشدارها �Action�Centerوین��دوز��10ای��ده�خوبی�16
اس��ت،�اما�پیکربندی�پیش�فرض�می�تواند�تعداد�بسیار�
زیادی�هشدار�را�سر�راهتان�قرار�دهد.�می�توانید�اینکه�
چه�برنامه�هایی�برای�ش��ما�هش��دار�می�فرستند،�تنظیم�
کنی��د.�روی�آیک��ون��Notificationکلی��ک�ک��رده�و�
س��پس�روی�دکمه��All�Settingکلیک�کنید،�س��پس�
روی� س��پس� و� کنی��د� کلی��ک� �System روی�
�Notifications�& Actionsکلی��ک�کنی��د.�به�پایین�
صفحه�برای�تغییر�تنظیماِت��Notificationsبروید�تا�

نیازهای�بخصوصی�که�دارید�رفع�شود.

بررسی حریم خصوصی ویندوز��10به�داشتِن�حفره�های�امنیتی�)چه�17
دقیق�باش��د�یا�نه(�معروف�اس��ت.�مایکروسافت�از�این�
موض��وع�اط��الع�دارد�و�ب��رای�کاه��ش�آن�قدم�هایی�
برداش��ته�اس��ت.�اگر�قد�دارید�ببینید�که�چه�اطالعات�
خصوصی�از�شما�در�حال�حاضر�در��cloudذخیره�شده�
account. آدرِس� ب��ه� را� اس��ت،�مرورگ��ر�خ��ود�
�microsoft.com/privacyو�داش��بورد�رایگانی�که�
در�آنجا�قرار�داده�ش��ده�اس��ت�را�بررسی�کنید.�می�توانید�
تاریخچه�ثبت�ش��ده،�ورودی�های�دفترچه�یادداش��ِت�
�Cortanaو�بس��یاری�از�موارد�دیگر�را�بررس��ی�کنید.�
ش��ما�همچنین�اگر�خواس��تید�می�توانی��د�اطالعات�را�
پاک�س��ازی�کنی��د.�اگ��ر�نمی�خواهی��د�که�تم��ام�این�
اطالعات�ش��خصی�در�اینجا�پخش�باش��د،�می�توانید�
روی�دکمه�های�داش��بورِد�زیرش�در�هر�دس��ته�بندی�
کلی��ک�کنی��د�و�اطالعات�را�پاک�کنید.�برای�مثال،�من�
واقع��ًا�نمی�خواه��م�و�نیاز�ندارم�که�اطالعات�مکانی�در�
�cloudذخی��ره�ش��ود�چراک��ه�از��Cortanaاس��تفاده�
نمی�کن��م.�بنابراین�لحظ��ه�ای�را�انتخاب�می�کنم�و�آن�
اطالع��ات�را�از��Cortanaپ��اک�می�کن��م.�ب��رای�
�Restartک��ردِن��Cortanaه��م�از�همی��ن�آدرس�
اس��تفاده�کنید.�چراکه�ش��مارا�خوب�می�شناس��د�یا�اگر�
ش��مایی�که�می�شناس��د�آن�شمایی�نباشید�که�بخواهید�
�Cortanaبشناس��د.�دستیار�دیجیتالی�شخصی�مانند�
خ��وب�کار�می�کنن��د�و�تنه��ا�زمانی�ک��ه�اطالعاتی�که�
جم��ع�آوری�کرده�ان��د�شناس��ایی�ش��ود،�گاهی�اوقات�

مجبورید�که�دوباره�شروع�کنید.

OneDrive ��OneDriveطرف��داران�زی��ادی�دارد�ک��ه�18
برخی�از�آن�ها�از�این�امکان�برای�ذخیره�س��ازی�اس��ناد�
و�مطالب�نوش��تاری�اس��تفاده�می�کنند.�من�واقعًا�نیاز�
�Syncن��دارم�ک��ه�ه��ر�فایل��ی�ب��ا�ه��ر�وس��یله�ای�
)همگام�س��ازی(�ش��ود،�ش��ما�می�توانید�تنظیمات�این�
بخش�را�بااینکه�کدام�فایل�ها�و�پوشه�ها��Syncشوند،�
�OneDriveتغیی��ر�دهید.�برای�ای��ن�کار�روی�آیکوِن�
در��system�trayدر�دس��کتاِپ�وین��دوز��10کلی��ک�
کنی��د�و�ب��ر�روی�آیتم�ه��ای��Settingروی�ت��ِب�

�Accountکلیک�کنید.�
روی��Choose�Folderکلیک�کنید�تا�به�فهرستی�از�
�پوش��ه�های�ج��اری�ک��ه�همگام�س��ازی�ش��ده�اند،�

برسید.

Office حذف سریع خط 19�Do�You�Want�Toاغل��ب�کارب��ران�ب��ا�
Try�Microsoft�Office? آشنا�هستند.�خط�سریعی�
ک��ه�خیل��ی�رای��ج�و�معمول�با��OEMهای�نصب�ش��ده�
روی�ویندوز��10کامپیوترهای�ش��خصی�کار�می�کند.�
اگرچ��ه�بع��د�از�حدود�هزار�یادآوری،�اغلب�ما�عالقه�ای�
نداری��م�ک��ه�سیس��تم�در�ای��ن�م��ورد�پیغام��ی�دهد�و�
می�خواهیم�از�ش��رش�خالص�ش��ویم.�برای�این�هدف�
راه��کار�س��اده�ای�وج��ود�دارد.�روی�منو�اس��تارت�در�
گوش��ه�س��مت�چپ�دسکتاپ�ویندوز��10کلیک�کنید�و�
�All�Appsدر�من��و��get�Office�Appروی�میانب��ر�
کلیک�کنید.�روی�آیکون�کلیک�راست�کنید�و�گزینه
�Uninstall�to�remove�the�application.�and�by

�extension.�the�promptکلیک�کنید.

تعویض دستگاه های پخش بس��ته�ب��ه�اینک��ه�کجا�هس��تید�و�چه�کاری�20
انجام�می�دهید�ممکن�است�برای�تغییر�دستگاه�پخش�
پیش�ف��رض�از�بلندگوه��ای�داخل��ی�ب��ه�بلندگوهای�
خارج��ی�ی��ا�ش��اید�هدفون�ها�دلیلی�داش��ته�باش��ید.�
می�توانی��د�دس��تگاه�پخش�را�ط��وری�تنظیم�کنید�که�
بسته�به�وسیله�ای�که�به�دستگاه�وصل�است�تنظیمات�
پخِش�خودش�را�داش��ته�باش��د،�مگر�اینکه�به�دستگاه�

هدفون�وصل�شده�باشد.�
ب��رای�تغییر�تنظیمات�پیش�فرض،�روی�آیکون�بلندگو�
�Playbackدر�تسک�بار�سیستم�کلیک�راست�کرده�و�
�Devicesرا�انتخاب�کنید.�س��پس�پنجره�ای�نمایش�
داده�خواه��د�ش��د�ک��ه�از�ای��ن�پنج��ره،�می�توانی��د�
دس��تگاه�های�پیش�ف��رض�خ��ود�را�انتخ��اب�کرده�و�
خروجی�را�بسته�به�تنظیمات�خود،�پیکربندی�)تنظیم(�

کنید.
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OneDrive Fetch بهره بردن از زمانی�که�اکانت�مایکروس��افت�می�سازید،�5
یک��ی�از�ویژگی�های��ش�ای��ن�اس��ت�ک��ه�فض��ای�
ذخیره�س��ازی�اب��ری��OneDriveرا�ب��دون�پرداخت�
هزینه�اضافی�به�دس��ت�می�آورید.�اما�ویژگی�کوچکی�
که�کم�هم�اس��تفاده�می�ش��ود�و��Fetchنام�دارد�حتی�

می�تواند�بهره�وری�آن�را�افزایش�دهد.
�OneDrive�for�Businessنکته:�این�مورد�ربطی�به�
ندارد.�روی�آیکون��OneDriveکلیک�راس��ت�کرده�و�
روی�تنظیم��ات�بروی��د.�در�صفحه�نمایش�داده�ش��ده�
بع��دی�روی�ت��ِب��Settingکلی��ک�کنی��د�و�به�دنبال�
�Let�Me�Use�OneDrive�Toگزین��ه�تی��ک�خورنده�
�Fetch�Any�Of�My�Files�On�This�PCباش��ید.�
ای��ن�به�ش��ما�اج��ازه�می�دهد�تا�به�ه��ر�فایلی�روی�آن�
کامپیوت��ر�از�ه��ر�کامپیوت��ری�و�ب��ا�ه��ر�مرورگ��ری،�
�OneDriveبه�س��ادگی�و�ب��ا�ورود�ب��ه�ورژن�آنالی��ِن�

دسترسی�داشته�باشید.

تغییر مکان نصب برنامه ها بسیاری�از�کامپیوترها�این�روزها�با�ترکیبی�6
از��SSDو�ظرفی��ت�ه��ارد�داده�مکانیک��ِی�زیاد،�تولید�
می�ش��وند.�ای��ده�خیلی�خوبی�اس��ت،�ام��ا�نیاز�به�کمی�
مدیری��ِت�بیش��تر�دارد.،�بخص��وص�زمانی�که�به�بحث�
مکان�نصب�برنامه�ها�برس��یم.�در�بیش��تِر�موارد،�ش��ما�
عالق��ه�دارید�ک��ه�برنامه�های�جدی��د�روی�درایوهای�
داده�نصب�ش��وند�نه�روی�درایوی�که�ویندوز�بر�روی�
آن�نصب�ش��ده�و�ظرفیت�کمی�دارد.�برای�اینکه�درایِو�
پیش�ف��رض�نص��ب�برنامه�ها�را�تغیی��ر�دهیم،�بر�روی�
کلید�استارت�کلیک�کرده�و�مسیر�زیر�را�دنبال�کنید.

All�Apps�|�Setting�|�System�|�Storage
صفح��ه�جدی��دی�می�بینید�و�از�ای��ن�صفحه�می�توانید�
مکان�پیش�فرض�نصب�برنامه�ها،�اس��ناد،�موس��یقی،�

تصاویر�و�ویدئو�را�تغییر�دهید.

یک پوش���ه میانبر سفارشی ایجاد  کنید7
اگ��ر�از�اس��تارت�من��و�وین��دوز��10برای�دسترس��ی�به�
برنامه�ها�اس��تفاده�می�کنید،�این�ترفند�می�تواند�مناسِب�
شما�باشد.�شما�می�توانید�یک�استارت�منوی�سفارشی�
ایجاد�کنید�که�ش��امل�میانبرهای�تمام�برنامه�ها،�اس��ناد�
و�...�است�که�می�خواهید�داشته�باشید.�سپس�می�توانید�
�File�.کنید�Pinآن�پوشه�را�به�استارت�منو�یا�تسک�بار�

�Explorerرا�بازکرده�و�روی�این�پوشه�بروید:
C:\Users\mark.MRKM11X\AppData\
Roaming\Microsoft\Windows\Start 
Menu\Programs

نکته:��AppDataفایلی�پنهان�اس��ت�بنابراین�باید�از�
طریق��Boxتیک�خورنده��Show�Hidden�Filesدر�
ن��وار�باالی��ی�آن�را�ب��ه�حالت�ع��ادی�درآورید.�البته�نام�
کارب��ری�ش��ما�با�بن��ده�متفاوت�خواهد�بود.�در�پوش��ه�
�Programsمی�توانی��د�زیرپوش��ه�خودت��ان�را�اضافه�
�A_Custom_کنید.�در�مثالی�که�آورده�شده،�من�از�
�Start_Folderبرای�نام�پوش��ه�اس��تفاده�کردم�تا�در�
بخ��ش"A" اس��تارت�من��و�نمایش�داده�ش��ود.�ش��ما�
می�توانی��د�ه��ر�میانبری�به�برنامه�ها�را�در�پوش��ه�ای�که�

می�خواهید�قرار�دهید.

Windows. پ���اک ک���ردن پوش���ه 8old
فضای�ذخیره�س��ازی�هارد�دیگر�مثل�س��ابق،�محدود�و�
گ��ران�نیس��ت،�ام��ا�این�ب��ه�این�معنی�نیس��ت�که�اگر�
مجب��ور�نباش��ید�حافظ��ه�را�هدر�می�دهید.�اگر�ش��ما�از�
ویندوز��7یا��8به�ویندوز��10ارتقا�یافته�باش��ید،�احتمااًل�
پوش��ه�ای�در�هاردت��ان�داری��د�که�ش��امل�ورژن�های�
قدیمی�ویندوز�اس��ت.�فرض�بر�این�اس��ت�که�هرگز�به�
وین��دوز��7ی��ا��8برنمی�گردی��د،�می�توانید�آن�پوش��ه�را�
پاک�کرده�و�فضای�هاردی�را�که�اش��غال�کرده�بود�آزاد�
�File�،کنی��د.�ب��رای�پ��اک�ک��ردن�وین��دوز�قدیم��ی
�Explorerرا�بازکنی��د�و�ب��ه�محل�نصب�ویندوز�بروید�
)معمواًل�در�درایو��Cنصب�ش��ده�اس��ت(�و�رویش�کلیک�
راست�کنید.�حاال�روی�منو��Propertiesکلیک�کرده�
و�روی�دکمه��Disk�Cleanupکلیک�کنید�تا�ش��روع�
�Clean�Upب��ه�اس��کن�نموده�و�س��پس�روی�دکم��ه�

�System�Files�buttonکلیک�کنید.

اف���زودن مکان های بیش���تر جهت  ذخیره فایل ها9
زمان��ی�ک��ه�در�ح��ال�کار�با��File�Explorerهس��تید�و�
روی�فای��ل�کلی��ک�راس��ت�ک��رده�و�روی�آیتِم�منویی�
�Send�Toرفت��ه�و�لیس��ت�کوچک��ی�از�مکان�ه��ای�
پیشنهادش��ده�را�می�بینی��د�ک��ه�می�توانید�فایل�را�به�آن�
مکان�ه��ا��Sendکنی��د.�اگر�به�ج��ای�جمله�قبل�دکمه�
�Shiftرا�فش��ار�داده�و�س��پس�کلیک�راس��ت�کنید�و�
س��پس�روی�آیتم�منویی��Send�Toبروید،�می�توانید�
لیس��تی�بزرگ�تر�از�مکان�هایی�که�امکان�ارس��ال�آن�

فایل�رادارید�ببینید.

 Snap Assist گ�����زی���ن����ه ه������ای بیشتری دریافت کنید10
اکثر�کاربران�با�عملکرد��Snap�Assistدر�ویندوز��10
آشنا�هستند.�جایی�که�کشیدِن�پنجره�به�هر�یک�از�دو�
طرف�صفحه،�موجب�نصف�ش��دِن�اندازه�آن�نس��بت�به�

صفحه�نمایش�می�ش��ود.�اگرچه�بس��یاری�از�کاربران�از�
افزای��ش�عملک��رد��Snap�Assistب��رای�ویندوز��10
بی�خبر�هس��تند.�نه�تنها�می�توانید�صفحه�را�بکش��ید�و�
ان��دازه�اش�را�نص��ف�کنید،�بلکه�می�توانید�با�کش��یدن�
صفحه�به�گوش��ه�ها،�به�طور�هم�زمان��4صفحه�داش��ته�
باش��ید�که�هرکدام�یک�چهارم�صفحه�اصلی�را�گرفته�
باش��ند.�می�توانید�تمام�تنظیمات��Snap�Assistرا�در�
�System�settingپی��دا�کنی��د.�ب��رای�یافتِن�آن�ابتدا�
روی�دکمه�استارت�کلیک�کنید�و�به�مسیر�زیر�بروید:
All Apps | Settings | System | Multitasking
و�ب��ر�اس��اس�نیازت��ان�دکمه�ه��ای��slidingرا�تنظیم�

کنید.

استفاده از درایو سنج میزان�ذخیره�س��ازی�در�ه��ارد�به�اندازه�قبل�11
محدودی��ت�ن��دارد،�اما�هنوز�هم�دانس��تِن�اینکه�روی�
درایوها�چقدر�فضا�دارید�و�کدام�فایل�ها�بیشترین�فضا�
را�اش��غال�کرده�اند،�مفید�اس��ت.�در�ویندوز��10با�رفتن�
ب��ه�تنظیمات�مناس��ب�می�توانی��د�این�اطالعات�را�پیدا�
کنی��د.�روی�آیکون��Notificationsدر�گوش��ه�پایین�
س��مت�راس��ت�از�دس��کتاپ�پیش�ف��رض�ویندوز��10
کلیک�کنید.�بر�روی�دکمه��All�Settingکلیک�کنید،�
�Storageسپس�روی�سیستم�کلیک�کرده�و�بعد�روی�
در�ن��وار�جهت�یاب��ی�کلی��ک�کنی��د.�با�ای��ن�اطالعات�
می�توانید�ببینید�که�برخی�از�فایل�ها�حجم�بیش��تری�را�
ازآنچه�باید�اش��غال�کرده�اند�یا�خیر.�برای�مثال�ش��اید�
بهتر�باش��د�تمام�عکس�هایی�را�که�"مثاًل�برای�ناهار" 
گرفته�ای��د�به�جای�دیگری�برای�ذخیره�س��ازی�منتقل�
کنی��د.�ی��ا�ممک��ن�اس��ت�موزیک�هایت��ان�از�می��زان�
گنجایش�فراتر�رفته�باشد.�مشکل�هرچه�که�باشد�این�
ابزار�به�ش��ما�نش��ان�می�دهد�که�چه�چیزی�باید�جابجا�
ش��ود.�فق��ط�روی�آن�بخ��ش�کلی��ک�کنید�ت��ا�بتوانید�
فایل�ه��ای�اضاف��ی�را�پ��اک�یا�جابجا�کنی��د�و�فضای�

ازدست�رفته�را�به�دست�آورید.

جابجایی برنامه ها اگ��ر�کش��ف�کردید�که�فض��ای�درایوی�در�12
حال�اتمام�اس��ت،�می�توانید�برنامه�ها�را�با�اس��تفاده�از�
خصوصی��ت�Move�Apps،�برنامه�ه��ا�را�ب��ه�م��کان�
دیگ��ری�انتق��ال�دهید.�روی�آیکون��Notificationدر�
گوش��ه�س��مت�راس��ت�صفحه�پیش�فرض�دسکتاپ�
�Allوین��دوز��10کلی��ک�کنی��د�و�س��پس�روی�دکم��ه�
�Apps�&س��پس�روی��،Systemو�بع��د��Setting
�Featureکلی��ک�کنی��د.�در�مرحل��ه�آخ��ر�روی�
برنامه�هایی�که�می�خواهید�جابجا�ش��ود،�کلیک�کنید.�
ای��ن�ترفن��د�بیش��تر�برای�کامپیوتره��ای�مدرن�که�دو�

هارددرای��و�دارن��د�مفید�اس��ت.�یک�حافظه�با�حجم�کم�
�SSDکه�درایو�سیس��تم�اس��ت�و�یک�هارد�با�ظرفیت�
اس��تاندارِد�ب��االی�مکانیک��ی�ک��ه�ب��رای�برنامه�ه��ا�
طراحی�ش��ده�است.�درایو�پیش�فرض�نصب�بسیاری�از�
برنامه�ه��ا،�درای��و�سیس��تم�اس��ت�ام��ا�در�چیدمان�دو�
درای��وی،�درایو�دوم�ک��ه�ظرفیت�باالیی�دارد،�انتخاب�
صحی��ح�اس��ت�ک��ه�به�معن��ی�جابجای��ی�گاه�و�بی�گاه�

برنامه�ها�خواهد�بود.

محدود کردن کاربران راه�دیگ��ر�ب��رای�ذخی��ره�فضای�ه��ارد،�با�13
تنظیم��ات�س��همیه�بندی�داده�ب��رای�ه��ر�کاربر�روی�
کامپیوتر�رومیزی�شما�است.�می�توانید�این�محدودیت�
را�از�طریق�بازکردن�Explorer،�کلیک�راس��ت�کردن�
روی�درای��وی�ک��ه�می�خواهید�با�آن�کارکنید�و�انتخاب�
�Propertiesاعم��ال�کنی��د.�در�آن�صفح��ه�باید�روی�
�Show�Quota�Settingو�سپس�دکمه��Quotaتِب�
�Enableکلی��ک�کنی��د.�فقط�گزین��ه�تیک�خورن��ده�
�Quota�Managementرا�انتخ��اب�کرده�و�س��پس�

تنظیمات�را�طبق�ترجیحی�که�دارید،�تنظیم�کنید.

تنظیم نماها 14�File�،با�اس��تفاده�از�تنظیم��ات�پیش�فرض
�Explorerدر�منو��Quick�Accessبازخواهد�ش��د.�
ب��رای�تغیی��ر�این�رفت��ار،��File�Explorerرا�بازکرده�و�
روی�ت��ب��Fileدر�گوش��ه�باالی��ی�کلی��ک�کنید.�روی�
�Search� Option� Menu و� �Change� Folder
�To�Boxکلیک�کرده�و�س��پس�روی�دکمه�پایینی�در�
�Open�File�Explorerکلی��ک�ک��رده�ت��ا�لیس��تی�از�
گزینه�ه��ای�ممک��ن�را�ببینی��د.�از�همین�ج��ا�می�توانید�
تغییرات��ی�در�بخ��ش�اینک��ه�چه�فایل�های��ی�در�منوی�
�Quick�Accessنمایش�داده�شوند،�تغییراتی�اعمال�

کنید.

فعال سازی پیمایِش پس زمینه یک��ی�از�ترفنده��ای�موردعالق��ه�م��ن�در�15
وین��دوز�10،�فعال�س��ازی�پیمای��ش�پس�زمین��ه�برای�
برنامه�های�ویندوزی�است�که�در�حال�حاضر�تمرکزی�
رویشان�نیست.�برای�مثال�گاهی�اوقات�نیاز�است�که�
م��ن�صفحه�نمایش�داده�ش��ده�در�مرورگرم�را�پیمایش�
کن��م�هم�زم��ان�که�در�برنام��ه��Wordدر�حال�تایپ�و�
نوش��تن�هس��تم�و�در�ای��ن�حالت�تم��ام�کاری�که�باید�
انجام�دهم�این�است�که�اشاره�گر�موس�را�روی�پنجره�
�)scroll(مرورگر�نگه�دارم�و�به�س��مت�پایین�پیمایش�
کن��م.�ب��رای�فعال�س��ازی�این�قابلی��ت،�روی�آیکون�
�Notificationدر�پوش��ه�پایین�س��مت�راست�صفحه�

پیش�فرض�دسکتاپ�ویندوز��10کلیک�کرده�و�سپس�
روی�دکم��ه��All�Settingو��Devicesو�س��پس�
�Mouse�& Touchpadدر�پنجره�جهت�یابی�کلیک�
�Scrollرا�ب��رای�تنظیم��اِت��Sliderکنی��د.�دکم��ه�
�Inactive� Window� When� I� Hover� Over

�Themروشن�کنید.

تغییر هشدارها �Action�Centerوین��دوز��10ای��ده�خوبی�16
اس��ت،�اما�پیکربندی�پیش�فرض�می�تواند�تعداد�بسیار�
زیادی�هشدار�را�سر�راهتان�قرار�دهد.�می�توانید�اینکه�
چه�برنامه�هایی�برای�ش��ما�هش��دار�می�فرستند،�تنظیم�
کنی��د.�روی�آیک��ون��Notificationکلی��ک�ک��رده�و�
س��پس�روی�دکمه��All�Settingکلیک�کنید،�س��پس�
روی� س��پس� و� کنی��د� کلی��ک� �System روی�
�Notifications�& Actionsکلی��ک�کنی��د.�به�پایین�
صفحه�برای�تغییر�تنظیماِت��Notificationsبروید�تا�

نیازهای�بخصوصی�که�دارید�رفع�شود.

بررسی حریم خصوصی ویندوز��10به�داشتِن�حفره�های�امنیتی�)چه�17
دقیق�باش��د�یا�نه(�معروف�اس��ت.�مایکروسافت�از�این�
موض��وع�اط��الع�دارد�و�ب��رای�کاه��ش�آن�قدم�هایی�
برداش��ته�اس��ت.�اگر�قد�دارید�ببینید�که�چه�اطالعات�
خصوصی�از�شما�در�حال�حاضر�در��cloudذخیره�شده�
account. آدرِس� ب��ه� را� اس��ت،�مرورگ��ر�خ��ود�
�microsoft.com/privacyو�داش��بورد�رایگانی�که�
در�آنجا�قرار�داده�ش��ده�اس��ت�را�بررسی�کنید.�می�توانید�
تاریخچه�ثبت�ش��ده،�ورودی�های�دفترچه�یادداش��ِت�
�Cortanaو�بس��یاری�از�موارد�دیگر�را�بررس��ی�کنید.�
ش��ما�همچنین�اگر�خواس��تید�می�توانی��د�اطالعات�را�
پاک�س��ازی�کنی��د.�اگ��ر�نمی�خواهی��د�که�تم��ام�این�
اطالعات�ش��خصی�در�اینجا�پخش�باش��د،�می�توانید�
روی�دکمه�های�داش��بورِد�زیرش�در�هر�دس��ته�بندی�
کلی��ک�کنی��د�و�اطالعات�را�پاک�کنید.�برای�مثال،�من�
واقع��ًا�نمی�خواه��م�و�نیاز�ندارم�که�اطالعات�مکانی�در�
�cloudذخی��ره�ش��ود�چراک��ه�از��Cortanaاس��تفاده�
نمی�کن��م.�بنابراین�لحظ��ه�ای�را�انتخاب�می�کنم�و�آن�
اطالع��ات�را�از��Cortanaپ��اک�می�کن��م.�ب��رای�
�Restartک��ردِن��Cortanaه��م�از�همی��ن�آدرس�
اس��تفاده�کنید.�چراکه�ش��مارا�خوب�می�شناس��د�یا�اگر�
ش��مایی�که�می�شناس��د�آن�شمایی�نباشید�که�بخواهید�
�Cortanaبشناس��د.�دستیار�دیجیتالی�شخصی�مانند�
خ��وب�کار�می�کنن��د�و�تنه��ا�زمانی�ک��ه�اطالعاتی�که�
جم��ع�آوری�کرده�ان��د�شناس��ایی�ش��ود،�گاهی�اوقات�

مجبورید�که�دوباره�شروع�کنید.

OneDrive ��OneDriveطرف��داران�زی��ادی�دارد�ک��ه�18
برخی�از�آن�ها�از�این�امکان�برای�ذخیره�س��ازی�اس��ناد�
و�مطالب�نوش��تاری�اس��تفاده�می�کنند.�من�واقعًا�نیاز�
�Syncن��دارم�ک��ه�ه��ر�فایل��ی�ب��ا�ه��ر�وس��یله�ای�
)همگام�س��ازی(�ش��ود،�ش��ما�می�توانید�تنظیمات�این�
بخش�را�بااینکه�کدام�فایل�ها�و�پوشه�ها��Syncشوند،�
�OneDriveتغیی��ر�دهید.�برای�ای��ن�کار�روی�آیکوِن�
در��system�trayدر�دس��کتاِپ�وین��دوز��10کلی��ک�
کنی��د�و�ب��ر�روی�آیتم�ه��ای��Settingروی�ت��ِب�

�Accountکلیک�کنید.�
روی��Choose�Folderکلیک�کنید�تا�به�فهرستی�از�
�پوش��ه�های�ج��اری�ک��ه�همگام�س��ازی�ش��ده�اند،�

برسید.

Office حذف سریع خط 19�Do�You�Want�Toاغل��ب�کارب��ران�ب��ا�
Try�Microsoft�Office? آشنا�هستند.�خط�سریعی�
ک��ه�خیل��ی�رای��ج�و�معمول�با��OEMهای�نصب�ش��ده�
روی�ویندوز��10کامپیوترهای�ش��خصی�کار�می�کند.�
اگرچ��ه�بع��د�از�حدود�هزار�یادآوری،�اغلب�ما�عالقه�ای�
نداری��م�ک��ه�سیس��تم�در�ای��ن�م��ورد�پیغام��ی�دهد�و�
می�خواهیم�از�ش��رش�خالص�ش��ویم.�برای�این�هدف�
راه��کار�س��اده�ای�وج��ود�دارد.�روی�منو�اس��تارت�در�
گوش��ه�س��مت�چپ�دسکتاپ�ویندوز��10کلیک�کنید�و�
�All�Appsدر�من��و��get�Office�Appروی�میانب��ر�
کلیک�کنید.�روی�آیکون�کلیک�راست�کنید�و�گزینه
�Uninstall�to�remove�the�application.�and�by

�extension.�the�promptکلیک�کنید.

تعویض دستگاه های پخش بس��ته�ب��ه�اینک��ه�کجا�هس��تید�و�چه�کاری�20
انجام�می�دهید�ممکن�است�برای�تغییر�دستگاه�پخش�
پیش�ف��رض�از�بلندگوه��ای�داخل��ی�ب��ه�بلندگوهای�
خارج��ی�ی��ا�ش��اید�هدفون�ها�دلیلی�داش��ته�باش��ید.�
می�توانی��د�دس��تگاه�پخش�را�ط��وری�تنظیم�کنید�که�
بسته�به�وسیله�ای�که�به�دستگاه�وصل�است�تنظیمات�
پخِش�خودش�را�داش��ته�باش��د،�مگر�اینکه�به�دستگاه�

هدفون�وصل�شده�باشد.�
ب��رای�تغییر�تنظیمات�پیش�فرض،�روی�آیکون�بلندگو�
�Playbackدر�تسک�بار�سیستم�کلیک�راست�کرده�و�
�Devicesرا�انتخاب�کنید.�س��پس�پنجره�ای�نمایش�
داده�خواه��د�ش��د�ک��ه�از�ای��ن�پنج��ره،�می�توانی��د�
دس��تگاه�های�پیش�ف��رض�خ��ود�را�انتخ��اب�کرده�و�
خروجی�را�بسته�به�تنظیمات�خود،�پیکربندی�)تنظیم(�

کنید.
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که هستید و چه می کنید؟
م��ن�مکس�هاینریتز�هس��تم�و�مهندس�
نرم�اف��زار�ش��رکت��Flexportکمپان��ی�فّناوری�
لجس��تیک�هس��تم.�قبال�در�گوگل�کار�می�کردم�
بیش��تر�در�قسمت�ابزار�تحلیل�تصاویر�ماهواره�ای�

که�اسمش�موتور�زمین�است.�
در�وقته��ای�آزادم�از�طراح��ی�داخل��ی�و�چ��راغ�
س��اختن�لذت�می�برم.�آپارتمانم��چند�س��ال�پیش�
در�مجله��Dwellنش��ان�داده�ش��د�و�اخیراً�با�برادرم�

کارل�روی�نقشه�المپ�ها�کار�می�کنیم.

از چه س���خت افزاری استفاده 
می کنی؟

اس��مبل�کامپیوتر�من�توی�خونه�و�ش��رکت�دقیقًا�
مثل�هم�هس��تند.�پایه�که�میز�نگه�دارنده�ایس��تاده�
هس��تش،�در�دفت��ر،�می��ز�ب��دون�برن��د�و�در�خانه�
�IKEA�BEKANTدارم.�روزه��ای�خوب��م�تقریبًا�
هر�یک�س��اعت�می�نش��ینم�و�پا�می�شوم.�صندلی�
م��ن�م��دل��65اینچ��ی�توپ�تمرینی�هس��تش�و�
س��عی�می�کن��م�ی��ه�غلت��ک�پای��ه�ای��36اینچی�
چرخان�فوم�دار�هم�کنار�خودم�اس��تفاده�کنم.�من�

دو�ت��ا�ل��پ�ت��اپ�مک�بوک�پرو�رتینا�س��ال��2015
دارم�یک��ی�برای�ش��رکت�و�یک��ی�برای�کارهای�
ش��خصی.�آنقدر�سیس��تمم�را�ارتقا�دادم�که�مجبور�

نشوم�سیستم�جدیدتر�با�کیبورد�فانتزی�بخرم.
�Split�V2وقت��ی�پش��ت�میزم�هس��تم�از�کیب��ورد�
�Evoluentو�موس�عمودی��Goldtouchبرن��د�
اس��تفاده�می�کن��م�ک��ه�اول�ب��ه�من�در�جلس��ات�
مش��اوره�ارگونوم��ی�گوگل�پیش��نهاد�داده�ش��د.�
مانیت��ورم��32اینچ��ی�اچ�پی�پاویلون�اس��ت.�من�
روی�یک�بازو�س��وارش�کردم�تا�مطمئن�ش��وم�در�

زاوی��ه�عمودی�چش��مم�ق��رار�گرفته�باش��د.�من�
تنظی��م�و�چیده�م��ان�ای��ن�میز�را�پنج�ش��ش�بار�در�
اداره�ه��ا�و�آپارتمان�ه��ای�مختلف�در�س��ال�های�
گذش��ته�ع��وض�کردم.�م��ن�دوس�دارم�که�گیاه�
های�کوچک�و�المپ�رومیزی�هم�داش��ته�باش��م�
جزیی��ات� وارد� کمت��ر� اون� م��ورد� در� �ام��ا�

میشم.
گوشی�من�آی�فون�اس�ای�است-�سعی�کردم�تا�
جای��ی�ک��ه�ممکنه�ازش�اس��تفاده�کنم.�من�حالت�
س��یاه�و�س��فید�دسترس��ی�را��براش�گذاش��تم�تا�
جذاب�بودنش�کمتر�ش��ود.�)اگرچه�اکثراً�مزین�به�
�Pinterestرنگهای�نقشه�گوگل�یا�سایت�عکس�
می�ش��د(�من�آخرین�نسل�کالسیک��e-inkبرای�
�kindleرا�خوندم�با�یک�المپ�قرمز�روی��س��ر�و�
قبل�از�خواب.�من�س��کوت�را�دوس��ت�دارم.�من�از�
گوش��بند�گوش��Fnovaدر�اداره�استفاده�می�کنم�
و�ب��ا�ف��وم�س��بک�گوش��گیر�هوارد�اگر�الزم�ش��د�
می�خواب��م.�اگر�واقع��ًا�بخواهم�تمرکز�کنم�بعضی�

وقتها�هردو�را�می�گذارم�روی�گوشم!
م��ن�ی��ک�س��ری�ترجیحات�س��خت�اف��زاری�
غیرمنطق��ی�ولی�خیلی�قوی�دارم�که�سالهاس��ت�
به��م�ح��س�رضایت�داده�اند.�خنده�دارترینش��ان�
احتم��ااًل�بط��ری�آب�کالس��یک��h2goش��ماره�
�4261اس��ت.�یک�کارفرما�آن�را�با�یک�لوگو�که�
رویش�بود�به�عنوان�بس��ته�پیشنهادی�کارآموزی�
برایم�فرستاد�و�بعضی�اوقات�به�اندازه�دهان�است�
و�س��فتی�فل��زی�ک��ه�دارد�حس�خاصی�به�آدم�می�
ده��د.�خ��وب�وقتی�چند�س��ال�بعد�آن�را�گم�کردم�
واقعًا�یکی�دیگر�می�خواس��تم.�اس��م�برند�را�نمی�
دانس��تم�ام��ا�فکر�کردم�آم��ازون�حتمًا�آن�را�دارد.�
چندتا�بطری�شبیه�آن�را�سفارش�دادم�فقط�برای��
اینک��ه�بفهم��م�همان�نیس��تند�و�دقیق��ًا�همان�را�
می�خواس��تم�تا�راضی�ش��وم.�نتایج�جست�و�جوی�
تصویری�گوگل�را�برای�بطری�فلزی�آب�دیدم�و�
اتفاق��ی�فهمیدم�ک��ه�این�مدل�بخصوص�فقط�به�
عن��وان�ی��ک�محصول�مش��ترک�تبلیغاتی�توزیع�
ش��ده.�بنابرای��ن��50ت��ا�از�آن�را�از�طریق�یک�فرم�
صورت�حس��اب�از�یک�نماینده�محلی�س��فارش�
دادم.�حماسه�ای�بود�برای�خودش،�اما�بعد�از�آن�با�
خوش��حالی�هایدریت��ه�می�ش��دم.�ت��ا�آخر�عمرم�
ذخی��ره�دارم،�البته�امیدوارم.�بقیه�داس��تان�ها�هم�
ش��بیه�همین�هس��تند�اما�نه�به�اندازه�شلوار�هسته�

آدی��داس��15ش��یار�)مش��کی�کوچی��ک(�و�یک�
�Bronedl�Swashصندل��ی�توالت�خیل��ی�گران�

�1000پیشرفته.�)سفید�بلند(

و چه نرم افزارهایی؟
من�اس��تک�توس��عه�تقریبًا�استانداردی�
�Mac�OS�X،�Sublimeدارم.�آخری��ن�ورژن�
iTerm2�،3�Text،�گی��ت،�گی��ت�ه��اب�)از�جمله�
�Slack،�G�Suite،�،)صفح��ات�گی��ت�ه��اب
PSequel.�من�گاهی�اوقات�از��emacsاستفاده�
می�کن��م،�وق��ت�هایی�که�دارم�روی�یک�فایل�در�
ی��ک�زم��ان�کار�می�کنم�یا�نیاز�به�مایکرو�دارم،�اما�

�sublimeویرایشگر�اصلی�من�است.
چ��را�لینوک��س�نه؟�ب��ا�توجه�به�تجربه�من�باتری�و�
اتصال�وای�فای�مک�او�اس�ایکس�بهتر�اس��ت.�
همین�طور�مک�او�اس�ایکس�بین�کلید�کنترل�و�
کلید�دس��تور�یا�کامند�بهتر�از�لینوکس�تمایز�قائل�
می�ش��ود�بنابراین�میتوانم�در�تمام�سیس��تم�عامل�
از�کلید�های�الحاق�یکسان�استفاده�کنم.�به�ویژه�
کپی/پیس��ت�کردن�در�ترمینال�و�پاس��خ�دادن�به�

سؤال�بعدی.
چ��را��vimن��ه؟�بیش��تر�بخاط��ر�اینک��ه�من�اول�
�emacsرا�ی��اد�گرفتم�اما�بازهم�بخاطر��emacs
و�الحاق�کلیدهای�آن�برای�نش��انگر�موس�تقریبًا�
در�تمام�انواع�نوشته�های�مک�کار�می�کند.�یعنی�
کلیده��ای��ctr-kو��ctr-nو��ctr-eو��ctr-pو�
ctr-d.�هم��ه�در�Goole�Docs،�ویرایش��گر�
ایمی��ل�Gmail،�iTerm2،�ورودی��urlک��روم�و�
...الح��اق�کلیدهای��vimدر��Gmailبرای�انتخاب�
چندگان��ه�ایمیل�ه��ا�از�ی��ک�لیس��ت�کار�می�کند�
بنابرای��ن�م��ن�از�آن�در�آنجا�اس��تفاده�می�کنم.�اما�
ب��رای�اغل��ب�بخش�ها�اینطور�به�نظرم�می�آید�که�
دنی��ای�دیجیتال��ی�گس��ترده�تر،�بیش��تر�با�همان�
�emacsارتب��اط�برق��رار�می�کند.�من�کلید�کپس�
الک�را�روی�کلی��د�کنت��رل�گذاش��تم�تا�انگش��ت�

کوچکم�خسته�نشود.
�React،�Reactم��ا�از��Flexportدر�ش��رکت�
�Native،� Expo،� GraphQL.� Ruby� on
�Rails.�PostgreSQL.�Prettier.�RuboCop
و�خیلی�از�ویژگی�های��AWSاس��تفاده�می�کنیم.�
�OpenStreetMap.من�از��Map�Lampsبرای�
�Mapnik.�Illustrator.�Docker.�Shopifyو�

�360�Autodesk�Fusionب��رای�طراحی�ه��ای�
�CAMاس��تفاده�می�کنم.�در�سطح�سیستم�عامل�
م��ن�از��f.luxب��رای�کاه��ش�رن��گ�آب��ی�و�
�Spectacleب��رای�مدیری��ت�پنج��ره�اس��تفاده�

می�کنم.
�Spotify.�Pinterest.ب��رای�س��رگرمی�م��ن�از�
�LibriVox.�Hacker�Newsو�ان��واع�گوناگونی�
از��subredditsهای�بیمه�و�س��المتی�اس��تفاده�
�NYT�Crosswordمی�کن��م.�اخی��راً�وارد�کار�با�
�puzzle�appش��ده�ام-�که�برای�خودش�چالشی�

دارد.

چ���ه  رویایی���ت  تجهی���زات 
هستند؟

برای�من�فرآیند�خالق،�بیش��تر�زمانی�امیدبخش�
خواه��د�ب��ود�ک��ه�م��ن�را�در�تقاط��ع�بی��ن�دنیای�
دیجیتال�و�فیزیکی�قرار�دهد.�تجهیزاتی�که�االن�
دارم�ه��م�برای�تولیدات�دیجیتالی�عالی�هس��تند�
ام��ا�ب��رای�محص��والت�فیزیکی�یا�بای��د�آن�ها�را�
ب��رون�س��پاری�کنم�یا�اینک��ه�فضا�)مکان(�قرض�
بگی��رم�یعن��ی�جایی�را�اجاره�کنم.�پس�رویای�من�
م��ی�تواند�این�باش��د�که�فض��ای�کاری�بزرگتر�و�

ابزار�بیشتری�داشته�باشم.
باالخص�من�عاشق�یک�استودیو�ساکت�و�بزرگ�
داخل��ی�ک��ه�مجاوِر�ی��ک�گاراژ�گرم�ب��ا�کارهای�
چوبی��)نجاری�ش��ده(�و�ابزارهای�س��اخت�لوازم�
فل��زی�باش��ه�هس��تم.�برش�دهنده�لی��زر�خودم�و�
روت��ر��CNCخیل��ی�عالی�هس��تند�و�ش��اید�یک�
جورایی�اگر�در�همه�مهارت�ها�و�صنایع�به�تکامل�
رس��یدم�و�به�یک�ناامیدی�تازه�نیاز�داش��تم�یک�
مغ��ازه�نئ��ون�ب��ا�یک�بمب��اران�کنن��ده�هم�بدک�

نیست.
ی��ک�حمام�به�همان�ش��دت�پیچی��ده�می�خوام�تا�
بتوانم�سریع�دوش�بگیرم�و�تمییز�شوم.�متنفرم�از�
اینکه�کار�مغازه�را�تمام�کنم�و�عرق�کرده�باش��م�و�
�45دقیق��ه�صب��ر�کنم�تا�ل��وازم�را�بگذارم�در�انبار�و�

بعد�بیایم�و�دوش�بگیرم.
در�حالت�ایده�آل�این�مکان�جایی�اس��ت�در�قلب�
جن��گل�ب��ا�تعداد�زی��ادی�پنجره�و�نور�آس��مان�و�
مس��افِت�آن�از�تمام�دوس��تانم�و�خانواده�و�مغازه�
س��خت�افزار�و�ابزار�فقط�یک�مقدار�رانندگی�می�

خواهد.�یک�روزی،�شاید!

مکس هانریتز
توسعه دهنده نرم افزار
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که هستید و چه می کنید؟
م��ن�مکس�هاینریتز�هس��تم�و�مهندس�
نرم�اف��زار�ش��رکت��Flexportکمپان��ی�فّناوری�
لجس��تیک�هس��تم.�قبال�در�گوگل�کار�می�کردم�
بیش��تر�در�قسمت�ابزار�تحلیل�تصاویر�ماهواره�ای�

که�اسمش�موتور�زمین�است.�
در�وقته��ای�آزادم�از�طراح��ی�داخل��ی�و�چ��راغ�
س��اختن�لذت�می�برم.�آپارتمانم��چند�س��ال�پیش�
در�مجله��Dwellنش��ان�داده�ش��د�و�اخیراً�با�برادرم�

کارل�روی�نقشه�المپ�ها�کار�می�کنیم.

از چه س���خت افزاری استفاده 
می کنی؟

اس��مبل�کامپیوتر�من�توی�خونه�و�ش��رکت�دقیقًا�
مثل�هم�هس��تند.�پایه�که�میز�نگه�دارنده�ایس��تاده�
هس��تش،�در�دفت��ر،�می��ز�ب��دون�برن��د�و�در�خانه�
�IKEA�BEKANTدارم.�روزه��ای�خوب��م�تقریبًا�
هر�یک�س��اعت�می�نش��ینم�و�پا�می�شوم.�صندلی�
م��ن�م��دل��65اینچ��ی�توپ�تمرینی�هس��تش�و�
س��عی�می�کن��م�ی��ه�غلت��ک�پای��ه�ای��36اینچی�
چرخان�فوم�دار�هم�کنار�خودم�اس��تفاده�کنم.�من�

دو�ت��ا�ل��پ�ت��اپ�مک�بوک�پرو�رتینا�س��ال��2015
دارم�یک��ی�برای�ش��رکت�و�یک��ی�برای�کارهای�
ش��خصی.�آنقدر�سیس��تمم�را�ارتقا�دادم�که�مجبور�

نشوم�سیستم�جدیدتر�با�کیبورد�فانتزی�بخرم.
�Split�V2وقت��ی�پش��ت�میزم�هس��تم�از�کیب��ورد�
�Evoluentو�موس�عمودی��Goldtouchبرن��د�
اس��تفاده�می�کن��م�ک��ه�اول�ب��ه�من�در�جلس��ات�
مش��اوره�ارگونوم��ی�گوگل�پیش��نهاد�داده�ش��د.�
مانیت��ورم��32اینچ��ی�اچ�پی�پاویلون�اس��ت.�من�
روی�یک�بازو�س��وارش�کردم�تا�مطمئن�ش��وم�در�

زاوی��ه�عمودی�چش��مم�ق��رار�گرفته�باش��د.�من�
تنظی��م�و�چیده�م��ان�ای��ن�میز�را�پنج�ش��ش�بار�در�
اداره�ه��ا�و�آپارتمان�ه��ای�مختلف�در�س��ال�های�
گذش��ته�ع��وض�کردم.�م��ن�دوس�دارم�که�گیاه�
های�کوچک�و�المپ�رومیزی�هم�داش��ته�باش��م�
جزیی��ات� وارد� کمت��ر� اون� م��ورد� در� �ام��ا�

میشم.
گوشی�من�آی�فون�اس�ای�است-�سعی�کردم�تا�
جای��ی�ک��ه�ممکنه�ازش�اس��تفاده�کنم.�من�حالت�
س��یاه�و�س��فید�دسترس��ی�را��براش�گذاش��تم�تا�
جذاب�بودنش�کمتر�ش��ود.�)اگرچه�اکثراً�مزین�به�
�Pinterestرنگهای�نقشه�گوگل�یا�سایت�عکس�
می�ش��د(�من�آخرین�نسل�کالسیک��e-inkبرای�
�kindleرا�خوندم�با�یک�المپ�قرمز�روی��س��ر�و�
قبل�از�خواب.�من�س��کوت�را�دوس��ت�دارم.�من�از�
گوش��بند�گوش��Fnovaدر�اداره�استفاده�می�کنم�
و�ب��ا�ف��وم�س��بک�گوش��گیر�هوارد�اگر�الزم�ش��د�
می�خواب��م.�اگر�واقع��ًا�بخواهم�تمرکز�کنم�بعضی�

وقتها�هردو�را�می�گذارم�روی�گوشم!
م��ن�ی��ک�س��ری�ترجیحات�س��خت�اف��زاری�
غیرمنطق��ی�ولی�خیلی�قوی�دارم�که�سالهاس��ت�
به��م�ح��س�رضایت�داده�اند.�خنده�دارترینش��ان�
احتم��ااًل�بط��ری�آب�کالس��یک��h2goش��ماره�
�4261اس��ت.�یک�کارفرما�آن�را�با�یک�لوگو�که�
رویش�بود�به�عنوان�بس��ته�پیشنهادی�کارآموزی�
برایم�فرستاد�و�بعضی�اوقات�به�اندازه�دهان�است�
و�س��فتی�فل��زی�ک��ه�دارد�حس�خاصی�به�آدم�می�
ده��د.�خ��وب�وقتی�چند�س��ال�بعد�آن�را�گم�کردم�
واقعًا�یکی�دیگر�می�خواس��تم.�اس��م�برند�را�نمی�
دانس��تم�ام��ا�فکر�کردم�آم��ازون�حتمًا�آن�را�دارد.�
چندتا�بطری�شبیه�آن�را�سفارش�دادم�فقط�برای��
اینک��ه�بفهم��م�همان�نیس��تند�و�دقیق��ًا�همان�را�
می�خواس��تم�تا�راضی�ش��وم.�نتایج�جست�و�جوی�
تصویری�گوگل�را�برای�بطری�فلزی�آب�دیدم�و�
اتفاق��ی�فهمیدم�ک��ه�این�مدل�بخصوص�فقط�به�
عن��وان�ی��ک�محصول�مش��ترک�تبلیغاتی�توزیع�
ش��ده.�بنابرای��ن��50ت��ا�از�آن�را�از�طریق�یک�فرم�
صورت�حس��اب�از�یک�نماینده�محلی�س��فارش�
دادم.�حماسه�ای�بود�برای�خودش،�اما�بعد�از�آن�با�
خوش��حالی�هایدریت��ه�می�ش��دم.�ت��ا�آخر�عمرم�
ذخی��ره�دارم،�البته�امیدوارم.�بقیه�داس��تان�ها�هم�
ش��بیه�همین�هس��تند�اما�نه�به�اندازه�شلوار�هسته�

آدی��داس��15ش��یار�)مش��کی�کوچی��ک(�و�یک�
�Bronedl�Swashصندل��ی�توالت�خیل��ی�گران�

�1000پیشرفته.�)سفید�بلند(

و چه نرم افزارهایی؟
من�اس��تک�توس��عه�تقریبًا�استانداردی�
�Mac�OS�X،�Sublimeدارم.�آخری��ن�ورژن�
iTerm2�،3�Text،�گی��ت،�گی��ت�ه��اب�)از�جمله�
�Slack،�G�Suite،�،)صفح��ات�گی��ت�ه��اب
PSequel.�من�گاهی�اوقات�از��emacsاستفاده�
می�کن��م،�وق��ت�هایی�که�دارم�روی�یک�فایل�در�
ی��ک�زم��ان�کار�می�کنم�یا�نیاز�به�مایکرو�دارم،�اما�

�sublimeویرایشگر�اصلی�من�است.
چ��را�لینوک��س�نه؟�ب��ا�توجه�به�تجربه�من�باتری�و�
اتصال�وای�فای�مک�او�اس�ایکس�بهتر�اس��ت.�
همین�طور�مک�او�اس�ایکس�بین�کلید�کنترل�و�
کلید�دس��تور�یا�کامند�بهتر�از�لینوکس�تمایز�قائل�
می�ش��ود�بنابراین�میتوانم�در�تمام�سیس��تم�عامل�
از�کلید�های�الحاق�یکسان�استفاده�کنم.�به�ویژه�
کپی/پیس��ت�کردن�در�ترمینال�و�پاس��خ�دادن�به�

سؤال�بعدی.
چ��را��vimن��ه؟�بیش��تر�بخاط��ر�اینک��ه�من�اول�
�emacsرا�ی��اد�گرفتم�اما�بازهم�بخاطر��emacs
و�الحاق�کلیدهای�آن�برای�نش��انگر�موس�تقریبًا�
در�تمام�انواع�نوشته�های�مک�کار�می�کند.�یعنی�
کلیده��ای��ctr-kو��ctr-nو��ctr-eو��ctr-pو�
ctr-d.�هم��ه�در�Goole�Docs،�ویرایش��گر�
ایمی��ل�Gmail،�iTerm2،�ورودی��urlک��روم�و�
...الح��اق�کلیدهای��vimدر��Gmailبرای�انتخاب�
چندگان��ه�ایمیل�ه��ا�از�ی��ک�لیس��ت�کار�می�کند�
بنابرای��ن�م��ن�از�آن�در�آنجا�اس��تفاده�می�کنم.�اما�
ب��رای�اغل��ب�بخش�ها�اینطور�به�نظرم�می�آید�که�
دنی��ای�دیجیتال��ی�گس��ترده�تر،�بیش��تر�با�همان�
�emacsارتب��اط�برق��رار�می�کند.�من�کلید�کپس�
الک�را�روی�کلی��د�کنت��رل�گذاش��تم�تا�انگش��ت�

کوچکم�خسته�نشود.
�React،�Reactم��ا�از��Flexportدر�ش��رکت�
�Native،� Expo،� GraphQL.� Ruby� on
�Rails.�PostgreSQL.�Prettier.�RuboCop
و�خیلی�از�ویژگی�های��AWSاس��تفاده�می�کنیم.�
�OpenStreetMap.من�از��Map�Lampsبرای�
�Mapnik.�Illustrator.�Docker.�Shopifyو�

�360�Autodesk�Fusionب��رای�طراحی�ه��ای�
�CAMاس��تفاده�می�کنم.�در�سطح�سیستم�عامل�
م��ن�از��f.luxب��رای�کاه��ش�رن��گ�آب��ی�و�
�Spectacleب��رای�مدیری��ت�پنج��ره�اس��تفاده�

می�کنم.
�Spotify.�Pinterest.ب��رای�س��رگرمی�م��ن�از�
�LibriVox.�Hacker�Newsو�ان��واع�گوناگونی�
از��subredditsهای�بیمه�و�س��المتی�اس��تفاده�
�NYT�Crosswordمی�کن��م.�اخی��راً�وارد�کار�با�
�puzzle�appش��ده�ام-�که�برای�خودش�چالشی�

دارد.

چ���ه  رویایی���ت  تجهی���زات 
هستند؟

برای�من�فرآیند�خالق،�بیش��تر�زمانی�امیدبخش�
خواه��د�ب��ود�ک��ه�م��ن�را�در�تقاط��ع�بی��ن�دنیای�
دیجیتال�و�فیزیکی�قرار�دهد.�تجهیزاتی�که�االن�
دارم�ه��م�برای�تولیدات�دیجیتالی�عالی�هس��تند�
ام��ا�ب��رای�محص��والت�فیزیکی�یا�بای��د�آن�ها�را�
ب��رون�س��پاری�کنم�یا�اینک��ه�فضا�)مکان(�قرض�
بگی��رم�یعن��ی�جایی�را�اجاره�کنم.�پس�رویای�من�
م��ی�تواند�این�باش��د�که�فض��ای�کاری�بزرگتر�و�

ابزار�بیشتری�داشته�باشم.
باالخص�من�عاشق�یک�استودیو�ساکت�و�بزرگ�
داخل��ی�ک��ه�مجاوِر�ی��ک�گاراژ�گرم�ب��ا�کارهای�
چوبی��)نجاری�ش��ده(�و�ابزارهای�س��اخت�لوازم�
فل��زی�باش��ه�هس��تم.�برش�دهنده�لی��زر�خودم�و�
روت��ر��CNCخیل��ی�عالی�هس��تند�و�ش��اید�یک�
جورایی�اگر�در�همه�مهارت�ها�و�صنایع�به�تکامل�
رس��یدم�و�به�یک�ناامیدی�تازه�نیاز�داش��تم�یک�
مغ��ازه�نئ��ون�ب��ا�یک�بمب��اران�کنن��ده�هم�بدک�

نیست.
ی��ک�حمام�به�همان�ش��دت�پیچی��ده�می�خوام�تا�
بتوانم�سریع�دوش�بگیرم�و�تمییز�شوم.�متنفرم�از�
اینکه�کار�مغازه�را�تمام�کنم�و�عرق�کرده�باش��م�و�
�45دقیق��ه�صب��ر�کنم�تا�ل��وازم�را�بگذارم�در�انبار�و�

بعد�بیایم�و�دوش�بگیرم.
در�حالت�ایده�آل�این�مکان�جایی�اس��ت�در�قلب�
جن��گل�ب��ا�تعداد�زی��ادی�پنجره�و�نور�آس��مان�و�
مس��افِت�آن�از�تمام�دوس��تانم�و�خانواده�و�مغازه�
س��خت�افزار�و�ابزار�فقط�یک�مقدار�رانندگی�می�

خواهد.�یک�روزی،�شاید!
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 که هستید و چه می کنید؟
س��الم.�اس��م�من�نیکی�سایلیانگ�تنگ�
اس��ت�و�من�یک�طراح�تعامل�هس��تم�و�این�شغل�
یعن��ی�م��ن�دائم��ًا�به�دنبال�این�هس��تم�که�مردم�
چگونه�از�چیزها�برای�یافتن�راه�حل�و�رفع�مشکل�
اس��تفاده�می�کنن��د.�این�م��وارد�می�توانند�اش��یا،�

خدمات،�استانداردها�یا�سیستم�ها�باشند.
برخ��ی�از�پروژه�ه��ای�من:�پ��روژه�طراحی�دوباره�
عالم��ت�پ��ارک�ک��ردِن��the�guerrillaکه�یعنی�

پارک�کنیم�یا�پارک�نکنیم؟�یک�باشگاه
�Readingخوان��دن�و�مطالع��ه�پ��اپ�آپ�به�ن��ام�
Jane،�یک�کاتالوگ�از�اش��یا�س��اده�و�درعین�حال�
کاماًل�عملی�شهر،�مجموعه�ویدئوهای��تهیه�غذا�
درمانی�که��eating�carefullyنام�دارد�و�نوش��ته�
نوری�در�تاریکی�در�مورد�یافتن�افراد�متناس��ب�با�

.A�Mini�Multiverseخود�به�نام�
م��ن�در�ح��ال�حاضر�ط��راح�تولید�ارش��د�در�یک�
اس��تارتاپی�ک��ه�یک�دس��تگاه�ارگونومیک�برای�

کارگران�کارخانه�می�س��ازد،�هس��تم.�من�اغلب�در�
اینس��تاگرام�ب��ا�آی��دی�@�nsylianstengفعال�
�nsyliansteng@هس��تم�و�گهگاه�هم�با�آیدی�

در�توئیتر�پست�می�گذارم.

از چه س���خت افزاری استفاده 
می کنید؟

م��ن�بهتری��ن�افکارم�را�با�م��داد�و�کاغذ�دارم.�من�
به�طور�مداوم�در�حال�نوشتن�باعجله�کارهایی�که�

باید�انجام�بدهم�و�فکر�کردن�به�واسطه�مشکالت�
هس��تم.�م��ن�از�دو�م��داد�و�دو�دفترچه�یادداش��ت�
بس��ته�ب��ه�حالم�اس��تفاده�می�کنم.�ای��ن�مدادها�یا�
�Muji�Low�Center�Gravity�mechanichal
�Papermateبا�نوک��0.5اس��ت�یا�مداِد��pencil
�Sharpwriterب��ا�ن��وک��0.7اس��ت.�در�م��ورد�
�Pilot�Foam�Eraserپاک�کن�ها�من�از�پاک�کن�
�Faber�Castellاس��تفاده�می�کنم�یا�از�پاک�کن�
به�اس��م�Dust-Free.�برای�دفترچه�یادداش��ت،�

�MD�Notebookم��ن�از�دفترچ��ه�یادداش��ت�
Blank]A5[�به�خاطر�صفحاِت�روغنی�و�خامه�ای�
اس��تفاده�می�کنم.�قابل�حمل�بودن�برای�من�مهم�
اس��ت،�بنابراین�اندازه�دفترچه�یادداشت�هایی�که�
دارم�خوب�است-�من��A4بزرگ�تر�را�هم�امتحان�
ک��ردم�ام��ا�خیل��ی�س��نگین�و�ب��زرگ�ب��ود�و�من�
نمی�خواس��تم�فضای�بیش��تری�اش��غال�کند.�من�
�Midori�clear�vinylهمچنین�از�روکش�و�کاوِر�
اس��تفاده�می�کن��م�ت��ا�یادداش��ت�هایم�را�تمیی��ز�
�The�Midori�Spiralنگه�دارم.�دفترچه�یادداشت�
Ring�Notebook�]B6[�منگن��ه�الح��اق�مارپیِچ�
خوبی�دارد�و�صفحات�کمی�از�پوشش�فاصله�دارند�
که�موجب�تمییز�نگه�داش��تن�لبه�ها�می�ش��ود.�این�
دفترچ��ه�برای�جلس��ات�و�زم��ان�انجام�تحقیقات�
مرتبط�مناس��ب�اس��ت�چراکه�منگنه�مارپیچ�اجازه�
می�دهد�تا�صفحه�را�کاماًل�تاکرده�و�دست�نخورده�
نگه�دارید.�برای�اینکه�بخش�هایی�از�طرح�هایم�را�
برجس��ته�تر�نش��ان�ده��م�گاهی�اوق��ات�از�مداد�
�Prismacolor� Premier� Soft رنگی�ه��ای�
�Coreاستفاده�می�کنم�که�دوستم�که�تصویرساز�
اس��ت�می�گوید�نرم�ترین�مداد�رنگی�ها�هس��تند.�
من�اغلب�از�رنگ�های�صورتی��neonیا�نارنجی،�
قرمز�یا�آبی�کمرنگ�استفاده�می�کنم.�اگر�بخواهم�
م��داد�رنگی�های��م�را�این�ط��رف�و�آن�طرف�ببرم،�
مدادت��راش�خیلی�مهم�اس��ت.�م��ن�معمواًل�یک�
مدادتراِش�کوچک�پالستیکی�داشتم�که�همیشه�
ج��ا�پی��دا�کردن�برایش�و�جا�دادنش�س��خت�بود.�
درنهای��ت�گم��ش�ک��ردم�و�یکی�دیگر�گرفتم�و�به�
جاکلی��دی�ام�وصل��ش�ک��ردم.�اگر�الزم�باش��د�تا�
طرح��ی�برای�کارم�بکش��م�)یعن��ی�باید�به�راحتی�
قابل�به�اش��تراک�گذاری�به�ش��کل�نوش��ته�یا�با�
�Wacom�Bambooایمیل�باش��د(،�من�از�تبلِت�
�Createاستفاده�می�کنم،�یعنی�طرح�کشیدن�در�
فتوش��اپ�ی��ا�Illustrator،�گرفت��ِن�یک�تصویر�
کوچ��ک�از�صفح��ه�و��pasteکردن�و�فرس��تادِن�
آن.�لپ�تاپ�من�از�سال��2014مک�بوک�حرفه�ای�
اس��ت.�باورم�نمی�ش��ود�ک��ه�این�همه�م��دت�)از�
خری��دش(�گذش��ته�اس��ت.�اگرچ��ه�ط��ول�عمر�
باتری�اش�زیاد�جالب�نیس��ت،�هنوز�هم�خوب�کار�
می�کند.�دوس��ت�دارم�تا�جایی�که�ممکن�باش��د�
�SDهای�کارت��slotنگهش�دارم�چراکه�واقعًا�از�
ک��ه�دارم�خوش��م�می�آید�و�مایل��م�تا�جای�ممکن�

زندگ��ی�ام�را�در�همی��ن�لپ�تاپ�حفظ�کنم�تا�اینکه�
بخواه��م�هم��ه�اش�را�روی�ی��ک�لپ�ت��اپ�جدید�
بری��زم.�زمان��ی�که�بخواهم�برای�کارکردن،�وضع�
نشس��تِن�خوبی�داش��ته�باش��م�از�ای��ن�پایه�های�
نگه�دارن��ده�قابل�حمل�و�نقل�چوبی�که�تا�ش��ونده�
اس��ت�و�توس��ط�دو�معمار��Nordicساخته�ش��ده�

است�استفاده�می�کنم.
من�در�مستندس��ازی�و�نوش��ته�س��ازی�و�پردازش�
کارهای��م�خوب�هس��تم�و�فک��ر�می�کنم�برای�این�
کار�عکس�ه��ای�خوب�واقعًا�مهم�هس��تند.�من�از�
دوربی��ن��50D�DSLR�Canonب��ا�لنز�ه��ای�
�2.8f/24mmو��1.8f/50mmاس��تفاده�می�کنم�
چراک��ه�بهتری��ن�ترکی��ب�وض��وح�تصوی��ر،�

فشرده�سازی�و�قیمت�هستند.

و از چ���ه نرم اف���زاری اس���تفاده 
می کنید؟

و� فتوش��اپ� از� )اغل��ب� �Adobe� Suite از�
�Kyle�T.Websterب��ا�قلم�ه��ای��Illustrator
اس��تفاده�می�کن��م(،�و�ب��رای�صفحه�های�نمایش�
طرح�می�زنم.�من�از��Apple�Notesزیاد�استفاده�
می�کنم�چراکه�با�گوش��ی�و�لپ�تاپم�همگام�سازی�
�Google�Calendarمی�ش��ود.�م��ن�از�طری��ق�
�Googleم��وارد�را�می�فرس��تم�و�می�پذی��رم.�از�
�Suiteبرای�نوشته�های�کاری�استفاده�می�کنم.

لوازم و تجهیزات رؤیایی شما 
چیست؟

�Wacomهمیشه�و�درهرحال،�در�فکر�خرید�یک�
�Cintiqی��ا�ی��ک��iPad�Proهس��تم�اما�مطمئن�
نیس��تم�که�به�اندازه�کافی�طرح�دیجیتالی�کشیده�
باش��م�تا�بتوانم�از�پس�خری��دش�برآیم.�به�جز�آن،�
مح��ل�کاری�پ��ر�از�ن��ور�و�روش��نایی�ب��ا�فضای�
مح��دودی�ب��رای�می��ز�تا�بتوان�ب��ه�کار�فکر�کنم�
)چون�که�حواس��م�به�راحتی�پرت�می�شود(،�و�یک�
می��ز�کم��ی�بزرگ�ت��ر�ب��رای�کارهای�دس��تی�و�
نمونه�س��ازی.�یک�دیوار�برای��pinکردن�موارد.�و�
�kanbanرؤیای�رویاهام�هم�یک�تقویم�یا�تخته�
اس��ت�ک��ه�از�طری��ق�فض��ای�فیزیک��ی�بتوان��د�
همگام�س��ازی�ش��ود�)ب��رای�تمرک��ز(�و�فضای�
ب��ه� و� انعطاف�پذی��ری� )ب��رای� دیجیتال��ی�

اشتراک�گذاری(.

نیکی سایلیانگ تِنگ
طراح تعامل
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 که هستید و چه می کنید؟
س��الم.�اس��م�من�نیکی�سایلیانگ�تنگ�
اس��ت�و�من�یک�طراح�تعامل�هس��تم�و�این�شغل�
یعن��ی�م��ن�دائم��ًا�به�دنبال�این�هس��تم�که�مردم�
چگونه�از�چیزها�برای�یافتن�راه�حل�و�رفع�مشکل�
اس��تفاده�می�کنن��د.�این�م��وارد�می�توانند�اش��یا،�

خدمات،�استانداردها�یا�سیستم�ها�باشند.
برخ��ی�از�پروژه�ه��ای�من:�پ��روژه�طراحی�دوباره�
عالم��ت�پ��ارک�ک��ردِن��the�guerrillaکه�یعنی�

پارک�کنیم�یا�پارک�نکنیم؟�یک�باشگاه
�Readingخوان��دن�و�مطالع��ه�پ��اپ�آپ�به�ن��ام�
Jane،�یک�کاتالوگ�از�اش��یا�س��اده�و�درعین�حال�
کاماًل�عملی�شهر،�مجموعه�ویدئوهای��تهیه�غذا�
درمانی�که��eating�carefullyنام�دارد�و�نوش��ته�
نوری�در�تاریکی�در�مورد�یافتن�افراد�متناس��ب�با�

.A�Mini�Multiverseخود�به�نام�
م��ن�در�ح��ال�حاضر�ط��راح�تولید�ارش��د�در�یک�
اس��تارتاپی�ک��ه�یک�دس��تگاه�ارگونومیک�برای�

کارگران�کارخانه�می�س��ازد،�هس��تم.�من�اغلب�در�
اینس��تاگرام�ب��ا�آی��دی�@�nsylianstengفعال�
�nsyliansteng@هس��تم�و�گهگاه�هم�با�آیدی�

در�توئیتر�پست�می�گذارم.

از چه س���خت افزاری استفاده 
می کنید؟

م��ن�بهتری��ن�افکارم�را�با�م��داد�و�کاغذ�دارم.�من�
به�طور�مداوم�در�حال�نوشتن�باعجله�کارهایی�که�

باید�انجام�بدهم�و�فکر�کردن�به�واسطه�مشکالت�
هس��تم.�م��ن�از�دو�م��داد�و�دو�دفترچه�یادداش��ت�
بس��ته�ب��ه�حالم�اس��تفاده�می�کنم.�ای��ن�مدادها�یا�
�Muji�Low�Center�Gravity�mechanichal
�Papermateبا�نوک��0.5اس��ت�یا�مداِد��pencil
�Sharpwriterب��ا�ن��وک��0.7اس��ت.�در�م��ورد�
�Pilot�Foam�Eraserپاک�کن�ها�من�از�پاک�کن�
�Faber�Castellاس��تفاده�می�کنم�یا�از�پاک�کن�
به�اس��م�Dust-Free.�برای�دفترچه�یادداش��ت،�

�MD�Notebookم��ن�از�دفترچ��ه�یادداش��ت�
Blank]A5[�به�خاطر�صفحاِت�روغنی�و�خامه�ای�
اس��تفاده�می�کنم.�قابل�حمل�بودن�برای�من�مهم�
اس��ت،�بنابراین�اندازه�دفترچه�یادداشت�هایی�که�
دارم�خوب�است-�من��A4بزرگ�تر�را�هم�امتحان�
ک��ردم�ام��ا�خیل��ی�س��نگین�و�ب��زرگ�ب��ود�و�من�
نمی�خواس��تم�فضای�بیش��تری�اش��غال�کند.�من�
�Midori�clear�vinylهمچنین�از�روکش�و�کاوِر�
اس��تفاده�می�کن��م�ت��ا�یادداش��ت�هایم�را�تمیی��ز�
�The�Midori�Spiralنگه�دارم.�دفترچه�یادداشت�
Ring�Notebook�]B6[�منگن��ه�الح��اق�مارپیِچ�
خوبی�دارد�و�صفحات�کمی�از�پوشش�فاصله�دارند�
که�موجب�تمییز�نگه�داش��تن�لبه�ها�می�ش��ود.�این�
دفترچ��ه�برای�جلس��ات�و�زم��ان�انجام�تحقیقات�
مرتبط�مناس��ب�اس��ت�چراکه�منگنه�مارپیچ�اجازه�
می�دهد�تا�صفحه�را�کاماًل�تاکرده�و�دست�نخورده�
نگه�دارید.�برای�اینکه�بخش�هایی�از�طرح�هایم�را�
برجس��ته�تر�نش��ان�ده��م�گاهی�اوق��ات�از�مداد�
�Prismacolor� Premier� Soft رنگی�ه��ای�
�Coreاستفاده�می�کنم�که�دوستم�که�تصویرساز�
اس��ت�می�گوید�نرم�ترین�مداد�رنگی�ها�هس��تند.�
من�اغلب�از�رنگ�های�صورتی��neonیا�نارنجی،�
قرمز�یا�آبی�کمرنگ�استفاده�می�کنم.�اگر�بخواهم�
م��داد�رنگی�های��م�را�این�ط��رف�و�آن�طرف�ببرم،�
مدادت��راش�خیلی�مهم�اس��ت.�م��ن�معمواًل�یک�
مدادتراِش�کوچک�پالستیکی�داشتم�که�همیشه�
ج��ا�پی��دا�کردن�برایش�و�جا�دادنش�س��خت�بود.�
درنهای��ت�گم��ش�ک��ردم�و�یکی�دیگر�گرفتم�و�به�
جاکلی��دی�ام�وصل��ش�ک��ردم.�اگر�الزم�باش��د�تا�
طرح��ی�برای�کارم�بکش��م�)یعن��ی�باید�به�راحتی�
قابل�به�اش��تراک�گذاری�به�ش��کل�نوش��ته�یا�با�
�Wacom�Bambooایمیل�باش��د(،�من�از�تبلِت�
�Createاستفاده�می�کنم،�یعنی�طرح�کشیدن�در�
فتوش��اپ�ی��ا�Illustrator،�گرفت��ِن�یک�تصویر�
کوچ��ک�از�صفح��ه�و��pasteکردن�و�فرس��تادِن�
آن.�لپ�تاپ�من�از�سال��2014مک�بوک�حرفه�ای�
اس��ت.�باورم�نمی�ش��ود�ک��ه�این�همه�م��دت�)از�
خری��دش(�گذش��ته�اس��ت.�اگرچ��ه�ط��ول�عمر�
باتری�اش�زیاد�جالب�نیس��ت،�هنوز�هم�خوب�کار�
می�کند.�دوس��ت�دارم�تا�جایی�که�ممکن�باش��د�
�SDهای�کارت��slotنگهش�دارم�چراکه�واقعًا�از�
ک��ه�دارم�خوش��م�می�آید�و�مایل��م�تا�جای�ممکن�

زندگ��ی�ام�را�در�همی��ن�لپ�تاپ�حفظ�کنم�تا�اینکه�
بخواه��م�هم��ه�اش�را�روی�ی��ک�لپ�ت��اپ�جدید�
بری��زم.�زمان��ی�که�بخواهم�برای�کارکردن،�وضع�
نشس��تِن�خوبی�داش��ته�باش��م�از�ای��ن�پایه�های�
نگه�دارن��ده�قابل�حمل�و�نقل�چوبی�که�تا�ش��ونده�
اس��ت�و�توس��ط�دو�معمار��Nordicساخته�ش��ده�

است�استفاده�می�کنم.
من�در�مستندس��ازی�و�نوش��ته�س��ازی�و�پردازش�
کارهای��م�خوب�هس��تم�و�فک��ر�می�کنم�برای�این�
کار�عکس�ه��ای�خوب�واقعًا�مهم�هس��تند.�من�از�
دوربی��ن��50D�DSLR�Canonب��ا�لنز�ه��ای�
�2.8f/24mmو��1.8f/50mmاس��تفاده�می�کنم�
چراک��ه�بهتری��ن�ترکی��ب�وض��وح�تصوی��ر،�

فشرده�سازی�و�قیمت�هستند.

و از چ���ه نرم اف���زاری اس���تفاده 
می کنید؟

و� فتوش��اپ� از� )اغل��ب� �Adobe� Suite از�
�Kyle�T.Websterب��ا�قلم�ه��ای��Illustrator
اس��تفاده�می�کن��م(،�و�ب��رای�صفحه�های�نمایش�
طرح�می�زنم.�من�از��Apple�Notesزیاد�استفاده�
می�کنم�چراکه�با�گوش��ی�و�لپ�تاپم�همگام�سازی�
�Google�Calendarمی�ش��ود.�م��ن�از�طری��ق�
�Googleم��وارد�را�می�فرس��تم�و�می�پذی��رم.�از�
�Suiteبرای�نوشته�های�کاری�استفاده�می�کنم.

لوازم و تجهیزات رؤیایی شما 
چیست؟

�Wacomهمیشه�و�درهرحال،�در�فکر�خرید�یک�
�Cintiqی��ا�ی��ک��iPad�Proهس��تم�اما�مطمئن�
نیس��تم�که�به�اندازه�کافی�طرح�دیجیتالی�کشیده�
باش��م�تا�بتوانم�از�پس�خری��دش�برآیم.�به�جز�آن،�
مح��ل�کاری�پ��ر�از�ن��ور�و�روش��نایی�ب��ا�فضای�
مح��دودی�ب��رای�می��ز�تا�بتوان�ب��ه�کار�فکر�کنم�
)چون�که�حواس��م�به�راحتی�پرت�می�شود(،�و�یک�
می��ز�کم��ی�بزرگ�ت��ر�ب��رای�کارهای�دس��تی�و�
نمونه�س��ازی.�یک�دیوار�برای��pinکردن�موارد.�و�
�kanbanرؤیای�رویاهام�هم�یک�تقویم�یا�تخته�
اس��ت�ک��ه�از�طری��ق�فض��ای�فیزیک��ی�بتوان��د�
همگام�س��ازی�ش��ود�)ب��رای�تمرک��ز(�و�فضای�
ب��ه� و� انعطاف�پذی��ری� )ب��رای� دیجیتال��ی�

اشتراک�گذاری(.
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رویــداد

اولین دوره
 PRINCE2 Agile Practitioner 
)مدیریت پروژه چابک با استفاده از پرینس(
پایان:  جمعه 15 شهریور 9۸ 16:30 شروع:  چهارشنبه 13 شهریور 9۸ 0۸:30 
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رویــداد

قیمت )تومان(مهلت ثبت نامجزییات

دوره�حضوری��3روزه�-�ویژه�افراد�حقیقی
شهریه�ثبت�نام�شامل�بسته�آموزشی،�گواهینامه�حضور�در�دوره�و�روزانه��3وعده�پذیرایی�به�

همراه�ناهار�خواهد�بود.
�11.100.000مرداد

دوره�حضوری��3روزه�-�ویژه�افراد�حقوقی�)معرفی�شده�از�طرف�شرکتها�و�سازمانها(
***�توجه�داشته�باشید�که�این�ثبت�نام�رایگان�نیست�و�این�گزینه�تنها�به�منظور�تسهیل�در�امر�

ثبت�نام�معرفی�شدگان�از�طرف�شرکتها�و�سازمانهایی�که�هزینه�حضور�در�دوره�را�متعاقبا�
�پرداخت�میکنند،�ایجاد�شده�است.�

این�افراد�میبایست�معرفی�نامه�خود�را�همراه�با�مهر�و�امضا�رسمی�شرکت�به�همراه�تعهدنامه�
پرداخت�هزینه�از�طرف�شرکت�پیوست�نمایند.�

رایگان�1مرداد

معرفی دوره
��Prince2 Agile Practitionerدوره�آموزشی�
ب��ه�متخصصین��PRINCE2و�نیز�متخصصین�حوزه�
�Agileکم��ک�می�کن��د�تا�چگونگ��ی�بکارگیری�مدل�
حاکمی��ت��PRINCE2در�محی��ط�چابک�)Agile(�را�
درک�نماین��د.�ب��ا�گذران��دن�ای��ن�دوره،�متخصصین�
�PRINCE2ق��ادر�خواهن��د�بود�کنترل�های�مدیریتی�را�

در�محی��ط�چاب��ک�توس��عه�دهن��د�در�حال��ی�ک��ه�
متخصصی��ن�ح��وزه��Agileنیازمندی�ه��ای�حاکمیت�

��PRINCE2را�درک�خواهند�نمود.

تامی��ن�نیازمندی�ه��ای�ذینفع�ان�پ���روژه�با�در�نظر�
گرفت��ن�مناف��ع�آن��ان�از�بزرگترین�اه��داف�مدیریت�
پروژه�در�دنیای�امروز�می�باشد.��PRINCE2از�مطرح�
ترین�اس��تاندارده���ای�کاربردی�در�حوزه�مدیریت�
پ���روژه�در�دنی��ا�م��ی�باش��د�ک��ه�توس��ط�موسس��ه�
�AXELOSانگلس��تان�ارائه�گردیده�اس��ت.�در�حال�
حاضر�در�اکث��ر�کش��ورهای�اروپایی،�حوزه�بریتانیا�و�
همچنین�استرالیا،��PRINCE2اصلی�ترین�استاندارد�

مورد�استفاده�در�مدیریت�پروژه�می�باشد.
دوره�های�مرتبط�با�این�چارچوب�در�س��ه�س��طح�پایه�
ای�)Foundation(،�تخصص��ی�)Practitioner(��و�
)Agile�Practitioner(�ارائه�ش��ده�اند�و�تنها�افرادی�
میتوانند�در�س��طح�تخصصی�ش��رکت�کنند�که�موفق�
به�دریافت�گواهینامه�س��طح�پایه�ای�ش��ده�باش��ند.�
توجه�داش��ته�باش��ید�که�این�دوره�بر�اس��اس�آخرین�

ویرای��ش�ارائه�ش��ده�از�این�چارچ��وب�یعنی�ویرایش�
�2016ارائه�خواهد�شد.

ب��ا� مطاب��ق� �Prince2 Agile� Practitioner دوره�
استاندارد�معرفی�شده�توسط�موسسه��AXELOSدر�
قال��ب�ی��ک�دوره�س��ه�روزه�)�8:30الی��16:30– �24

ساعت�آموزشی(�برگزار�میگردد.

اهداف دوره
در�این�دوره�سعی�میشود�تا�شرکت�کنندگان�
در�انتها،�مفاهیم�زیر�را�به�صورت�کاربردی�بیاموزند:

)Agile(آشنایی�با�مفاهیم�پایه�ای�چابک��
�آش��نایی�ب��ا�اه��داف�و�مفاهی��م�به�منظ��ور�ادغام�

�PRINCE2و��Agileدر�کنار�هم

�توانای��ی�بکارگی��ری���PRINCE2در�حوزه�ه��ای�
متمرک��ز�بر�مفهوم��Agileبکارگیری�اصول،�بینش�و�
فراینده��ای��PRINCE2و�نی��ز�مدیری��ت�خروج��ی�
حاص��ل�از�فراینده��ا�و�یا�محص��والت�پروژه�در�قالب�

Agileمفهوم�
�آمادگ��ی�جه��ت�حض��ور�در�آزم��ون�بی��ن�المللی�

 Prince2 Agile Practitioner

بای��د�توج��ه�داش��ت�ک��ه�بخ��ش�اعظم��ی�از�انتقال�
اطالع��ات�در�بحثه��ا�و�گفتگوهای�حین�دوره�صورت�
خواهد�گرفت،�پس�طبیعتا�مش��ارکت�فعال�حاضرین�
در�دوره�ام��ری�بس��یاری�تعیی��ن�کنن��ده�در�کیفی��ت�

برگزاری�دوره�خواهد�بود.

پیشنیاز دوره �
پیشنیاز�شرکت�در�این�دوره،�گذراندن�دوره�

�PRINCE2 Foundationمیباشد.

�PMP.الزم�ب��ه�توضی��ح�اس��ت�دارندگان�م��دارک�
��Certified� Projects� Director و� �CAPM
میتوانند�بدون�گذراندن�دوره�پیش��نیاز�مستقیما�برای�

ثبت�نام�اقدام�نمایند.
Project Management 
Professional® (PMP)
Certified Associate in Project 
Management® (CAPM)
IPMA Levels A,B,C and D® (Certified 
Projects Director)

ویژگیهای دوره
�برگزاری�دوره�توس��ط�نمایندگی�رسمی�
موسس��ه��ITpreneursاز�معتبرتری��ن�مراک��ز�بی��ن�
المللی�در�حوزه�آموزش�مدیریت�فناوری�اطالعات

�استفاده�از�محتوای�آموزشی�بروز�و�بین�المللی�به�
کمک�مدرس�مجرب�و�با�س��وابق�ارزش��مند�در�رابطه�

با�پروژه�های�فناوری�اطالعات
�آمادگ��ی�جه��ت�ش��رکت�در�آزمون�بی��ن�المللی�
�Prince2 Agile Practitionerو�اخ��ذ�م��درک�بی��ن�

المللی
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طرح�مدیریت�محدوده�ای�چیس��ت؟�همه�در�مورد�طرح�
مدیریت�پروژه،�اینکه�چه�چیزی�است�و�چگونگی�ایجاد�
آن�درون�پروژه�تیمی�می�دانند.�اگرچه،�آخرین�باری�که�
در�م��ورد�ط��رح�مدیری��ت�باه��م�دانش��گاهیان�ی��ا�
س��رمایه�گذاران�صحبت�کردید�کی�بود؟�اگر�مانند�اغلب�
مدیر�پروژه�ها�باش��ید�احتمااًل�مدتی�اس��ت�که�این�کار�را�
انجام�نداده�اید�و�لذا�ممکن�اس��ت�اآلن�زمان�مناس��بی�
باشد�که�خودتان�را�تازه�کنید�و�درک�محکمی�از�اجزای�
کلی��دی�طرح�مدیریت�ح��وزه�ای�و�اینکه�چرا�آن�ها�کلید�

موفقیت�پروژه�هستند،�پیدا�کنید.
در�س��اده�ترین�تعری��ف،�طرح�مدیری��ت�محدوده،�به�این�
دلیل�توس��عه�یافته�اس��ت�که�نش��ان�دهد�ش��ما�به�عنوان�
مدی��ر�پروژه�چگون��ه�محدوده�را�در�طول�مدت�پروژه�ای�
که�دارید،�کنترل�خواهید�کرد.�به�طورکلی�و�معمول،�این�
موض��وع،�نح��وه�تعریف،�توس��عه�و�کنت��رل�فاز�فعلی�در�
مراح��ل�آغ��از�و�اجرای�پروژه�را�مش��خص�می�کند.�این�
اطالعات�معمواًل�در�قالب�س��ند�گرفته�می�شود.�موسسه�
مدیری��ت�پ��روژه،�طرح�مدیریت�محدوده�را�تحت�عنوان�
" جز�طرح�مدیریت�پروژه�که�چگونگی�تعریف،�توس��عه،�
نظ��ارت،�کنت��رل�و�تأیید�را�مش��خص�می�کند" لیس��ت�
می�کند.�درنهایت�فکر�می�کنم�مهم�است�بیان�کنیم�که�
طرح�مدیریت�حوزه�ای�بخش��ی�از�طرح�مدیریت�پروژه�

کلی�است.
اجزای�اصلی�یک�طرح�مدیریت�محدوده:

�شرح�محدوده
ش��رح�محدوده�باید�تمام�پروژه�را�به�طورکلی�مش��خص�

نمای��د.�بای��د�لیس��تی�ازآنچه�بین�مش��تری�و�تیم�پروژه�
توافق�ش��ده�اس��ت،�آنچه�انتظار�می�رود�شامل�یا�رد�شود،�
نتای��ج�ارائه�ش��ده،�راه�حل�ه��ا،�مفروض��ات�و�هرگون��ه�

محدودیت�ارائه�دهد.
�الزامات�تجاری�یا�فنی

فرآیند�جمع�آوری�اطالعات�موردنیاز�ش��ما�باید�ش��امل�
تمام�س��هامداران�کلیدی،�مشتریان�و�همچنین�اعضای�
تیم�پروژه�باش��د�که�تجربه�کار�با�دیگران�داش��ته�باش��د�تا�
بتوان��د�هرگون��ه�الزام��ات�خاصی�را�که�پروژه�ش��ما�باید�
به�عن��وان�بخش��ی�از�راه�ح��ل�نهایی�یا�خروجی�ارائه�کند،�
ارائه�دهد.�بااین�وجود�این�کاِر�یک�جلس��ه�نیس��ت،�اگرچه�
هر�کس�باید�پس�از�چند�جلس��ه�از�پوش��ش�دادن�همه�
زوایا�و�مباحِث�موضوع�مطمئن�ش��ود.�مطمئن�ش��وید�که�
در�خصوص�هر�ابزار�موردنیاز�در�محدوده�زمانی�تحویل�
پروژه�صحبت�کنید.�اگر�اشتباهًا�موضوع�مهمی�جا�ماند،�
ممکن�اس��ت�ب��رای�بازیابی�ماه�ها�زم��ان�ببرد،�بنابراین�

بهتر�است�این�تحلیل�ها�باعجله�کامل�نشود.
�مشارکت�مشتریان�و�سرمایه�گذاران

مطمئن�ش��وید�که�در�طرح�مدیریت�محدوده�جلس��اتی�را�
ب��ا�اف��رادی�ک��ه�ق��رار�اس��ت�در�پ��روژه�درگیر�ش��وند،�
تأثیرپذیرن��د،�ی��ا�در�تولید�محصول�نهایی�یا�ارائه�راهکار�
نظر�دهند،�جلس��اتی�داش��ته�باش��ید.�برخی�از�این�افراد�
احتم��ااًل�ش��امل�بخش��ی�از�فعالیت�گ��ردآوری�الزامات�
ش��ده�اند،�اما�کس��ی�چه�می�داند�لذا�مطمئن�ش��وید�که�
زمانی�را�برای�فکر�کردن�و�جلس��ه�با�این�موکالن�مهم�

اختصاص�می�دهید.

)WBS(ساختار�شکست�کار��
�WBSجز�پایه�ای�مدیریت�پروژه�بوده�و�لیس��تی�از�تمام�
وظای��ف�ی��ا�فعالیت�های�موردنیاز�ب��رای�تحویل�موفق�
پ��روژه�ارائ��ه�می�ده��د.�هنگامی�ک��ه�با�تیم�پ��روژه�خود�
مالق��ات�می�کنی��د�عالوه�بر�فهرس��تی�از�همه�وظایف�یا�
فعالیت�ها،�نیاز�به�شناسایی�تمام�منابع�موردنیاز،�ابزارها،�
س��امانه�ها�و�بخش�ه��ای�خارج��ی�موردنی��از�به�عنوان�
قس��متی�از�کلی��ت�پروژه�دارید.�همان�ط��ور�که�وظایف�
خود�را�شناسایی�می�کنید،�افرادی�که�مسئول�هر�وظیفه�
هستند�مشخص�کنید.�همچنین�یک�بار�همه�این�فرآیند�
را�با�تماِم�تیم�پروژه�برای�جلوگیری�از�س��ردرگمی�و�س��و�

تفاهم�بعدی،�بررسی�و�مرور�کنید.

نظرات نهایی
پس�از�پرورش�و�توس��عه�طرح�محدوده�ش��ما،�
یک�نکته�مش��ترک�این�اس��ت�که�یک�فرآیند�رس��می�و�
روی��ه�ای�برای�رس��یدگی�به�ه��ر�تغییری�در�محدوده�که�
درخواس��ت�ش��ده،�داشته�باشید،�البته�اگر�قباًل�این�کار�را�
انجام�نداده�باش��ید.�اکثر�ش��رکت�ها�این�را�"فرآیند�کنترل�
تغییر" می�نامند.�بهتر�اس��ت�به�عنوان�بخش��ی�از�فرآیند�
کنت��رل�تغیی��ر،�ی��ک�کمیته�نظارتی�تعریف�ش��ده�برای�
رسیدگی�به�همه�درخواست�های�تغییر،�بررسی�هرکدام،�
تعیین�تأثیر�و�شناسایِی�چگونگِی�امکان�تأثیر�این�موارد�
ب��ر�پروژه�ه��ای�دیگر�یا�افراد�درگیر�داش��ته�باش��ید.�فقط�
بعدازاین�مرحله�است�که�می�توانید�سازگاری�و�کنترل�را�

حفظ�کنید.
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