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مقاله از شما، چاپ از ما

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

شدن، به نام خودتان چاپ خواهند شد.

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

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

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

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



دوس��تان�و�همراهان�همیش��گی�فصلنامه�خط�دید�نرم�
افزار،�همانطور�که�می�دانید�امس��ال�با�چهار�مهمان�ش��ما�
بوده�ای��م.�در�ای��ن�لحظاتی�که�ش��ما�مانند�همیش��ه،�به�
مطالع��ه�ای��ن�مجله�مش��غول�هس��تید،�تی��م�تحریریه�و�
مدیریت�مجله،�در�حال�برنامه�ریزی�اس��تراتژیک�س��ال�
آت��ی�ب��رای�افزای��ش�مخاطب،�تن��وع�در�ارائه�مطالب�و�

همچنین�مش��ارکت�بیش��تر�با�ش��ما�عزیزان�است.�امید�
اس��ت�تا�انتهای�س��ال�بتوانیم�یک�نسخه�بسیار�کوچک�
ک��ه�صرفًا�به�ارائه�برنامه�های�س��ال�آت��ی�مبادرت�دارد،�
ارائه�کنیم�تا�همه�همراهان�همیش��گی�این�فصلنامه�نیز�
در�جری��ان�برنام��ه�ریزی�ه��ا،�اه��داف�و�اقدام��ات�این�
مجموع��ه�ق��رار�گیرند.�همانطور�ک��ه�میدانید�این�روزها،�

مطالب�بس��یار�خاص،�بروز�و�حساس��ی�در�دنیا�پیرامون�
حوزه�فناوری�اطالعات�تولید�می�ش��ود�که�تیم�ما�عالقه�
مند�است،�شما�نیز�از�این�محتوا�بهره�مند�شوید.�ما�حتی�
در�سال�آینده�در�شیوه�ارائه�محتوای�خود�نیز�تجدیدنظر�
خواهیم�کرد.�انش��اهلل�در�نس��خه�آتی�که�تا�انتهای�اسفند�

ارائه�خواهد�شد،�با�شما�بیشتر�صحبت�خواهم�کرد.
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بهتریــــــــن نـــرم افـــزارهای 
بیايیـد ابتـدا به متودولوژی مورد اسـتفاده مدیریت پروژه سال 2019

برای تهیه لیست نگاهی بیندازيم:

" نرم افزار مدیریت پروژه چیست؟"
برای�این�لیس��ت�و�اینکه�ش��امل�چ��ه�نرم�افزاری�
باش��د،�م��ا�بس��یار�گزینش��ی�عمل�کردی��م.�برای�
گنجانده�ش��دن�در�لیس��ت،�یک�"نرم�افزار�مدیریت�

پروژه" باید�کلیه�معیارهای�زیر�را�داشته�باشد:
�ای��ن�نرم�اف��زار�باید�در�دس��ترس�عموم�باش��د.�

)یعنی�ابزار�داخلی�شرکت�نباشد(
�ب��رای�امتح��ان�ک��ردن�یا�باید�رایگان�باش��د�یا�

نسخه�آزمایشی�باشد.
�این�نرم�افزار�باید�یک�نسخه�آنالین�نرم�افزاری�

ارائه�دهد.
�باید�بیش�از��100بررس��ی�مثبت�آنالین�داش��ته�

باشد�و�میانگین�آن��4ستاره�یا�بیشتر�باشد.
�این�نرم�افزار�باید�متکی�به�خودش�باش��د�و�به�

افزونه�های�مرورگر�نیاز�نداشته�باشد.
در�اینجا�بهترین�ش��رکت�های�نرم�افزاری�مدیریت�

پروژه�سال��2019معرفی�شده�اند:

دو م���ورد ب���رای موفقی���ت در محی���ط کار 

م���درن س���ازمان دهی و ارتباط���ات اس���ت. 

بنابراین چرایِی اعتماد ش���رکت های موفق 

ب���ه نرم اف���زار مدیری���ت پ���روژه ب���رای حف���ظ 

مسیر، منطقی است. ایجاد بنیان تجاری 

روی نرم اف���زار مدیری���ت پروژه می تواند یک 

تاکتی���ک بس���یار مؤث���ر باش���د. بنابرای���ن، 

انتخ���اب مناس���ب بس���یار مه���م اس���ت. 

به منظ���ور کم���ک به ش���ما در یافتن بهترین 

سیستم عامل های نرم افزار PM به صورت 

آنالی���ن، ماه ه���ا را ص���رف تحقیق، آزمایش 

نرم افزاره���ای مختل���ف و جم���ع آوری ای���ن 

لیس���ت کرده ایم تا به ش���ما کمک کنیم با 

اطمین���ان ب���ه ای���ن س���ؤال پاس���خ دهی���د: 

"بهتری���ن نرم اف���زار مدیری���ت پ���روژه س���ال 
2019 چیست؟"
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Trello
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�ProjectManager.comمجموع��ه�کامل��ی�از�ابزاره��ای�
مدیریت�پروژه�ارائه�می�دهد.�این�موضوع�آن�را�تبدیل�به�یکی�
از�محبوب�ترین�گزینه�ها�برای�ش��رکت�هایی�که�نیاز�به�اس��تفاده�
از�نرم�اف��زار�دارن��د،�تبدیل�می�کند.�ای��ن�نرم�افزار�با�همکاری�در�
ذه��ن�ساخته�ش��ده�ب��ود.�بنابرای��ن�ش��رکت�ها�از�آن�ب��رای�
"سازمان�دهی�و�انجام�کارهای�شگفت�انگیز" استفاده�می�کنند.�
ای��ن�نرم�اف��زار�از�ویژگی�ه��ای�هم��کاری�عال��ی�تیم��ی�مانند�
پروژه�های�مش��ترک،�نظرات�با�اش��اره�گِر�@،�اعالن�های�ایمیل�
و�فض��ای�ذخیره�س��ازی�فای��ل�نامح��دود�اس��تفاده�می�کن��د.�
�ProjectManager.comهمچنی��ن�دارای�داش��بورد�زمان�
واقع��ی��و�گزارش�گی��ری�قابل�تنظیم�اس��ت.�بس��ته�نرم�افزاری�
آن�ه��ا�همچنی��ن�برای�برنامه�ریزی�پروژه�اس��تفاده�می�ش��ود�و�
دارای�ویژگ��ِی�س��ه�"”�Project�Viewاولی��ه�می�باش��د:�
نموداره��ای�گان��ت��ب��رای�برنامه�ری��زی�زمان�بن��دی�پروژه،�
تخته�ه��ای��Kanbanب��رای�س��ازمان�دهی�گ��ردش�کار�و�
برنامه�ریزی��sprintsچابک�و�لیس��ت�هایی�برای�برنامه�ریزی�

.checklistکارهایی�که�باید�انجام�شود�یا�از�نوع�
دسترس��ی�به�هر�س��ه�نمای��یک�پروژه�به�طور�هم�زمان�برای�
انجام�کار،�آسان�است.�به�عنوان�مثال�یک�مدیر�پروژه�می�تواند�
یک�طرح�گانت�را�در�نمای�پروژه�ایجاد�کند.�س��پس،�اعضای�
تیم�می�توانند�روی�وظایِف�محول�شده�به�آن�ها�در�لیست�های�
وظای��ف�س��اده�یا�تخته�ه��ا�کار�کنند.�به�روزرس��انی�های�زمان�
ProjectManager.واقعی�هس��ته�اصلی�بس��ته�نرم�افزاری�
�comاس��ت.�زمان��ی�ک��ه�عض��وی�از�تیم�ی��ک�وظیفه�را�کامل�
می�کند،�لیس��ت�های�وظایف�فوراً�به�روزرس��انی�می�ش��وند،�این�
باعث�می�ش��ود��ProjectManager.comبرای�شرکت�هایی�
ب��ا�تیم�ه��ای�مختلف�که�ب��ا�هم�کار�می�کنند�و�در�دپارتمان�های�

مختلف�با�هم�همکاری�می�کنند�انتخاب�منعطفی�باشد.
�ProjectManager.comتوس��ط�ش��رکت�های�جهان��ی�از�
جمله�ناس��ا،�بانک�آمریکا�و�ولوو�اس��تفاده�می�ش��ود.�اما�این�یک�
نرم�اف��زار�محب��وب�مدیریت�پروژه�برای�ش��رکت�های�کوچکتر�
فناوری�اطالعات،�بازاریابی،�ساخت�وساز،�مهندسی،�عملیات�و�

فناوری�است.
اگ��ر�ب��ه�دنبال�پلتفرم�جامع�مدیریت�پروژه�برای�س��ازمان�دهی�
�ProjectManager.comتیم�ه��ا�و�برنامه�ریزی�کار�هس��تید�

یک�انتخاب�برتر�است.

�Trelloمعم��واًل�در�صنع��ت�توس��عه�نرم�افزار�مورد�اس��تفاده�قرار�می�گی��رد،��Trelloابزار�
�Agileمحبوب�همکاری�اس��ت.�بس��یاری�از�تیم�های�توس��عه�دوس��ت�دارند�که�به�سبک�
برنامه�ری��زی�کنن��د�و�نرم�اف��زار��Trelloب��ه�کارب��ران�ام��کان�می�ده��د�پروژه�های�تخته�
�Kanbanرا�بس��ازند،�کار�را�به�دیگران�اختصاص�دهند�و�آن�را�با�وضعیت��س��ازمان�دهی�
کنن��د.�گزینه�ه��ای�پیش�ف��رض�وضعی��ت�عبارتند�از:�باید�انجام�ش��ود،�در�ح��ال�انجام�و�
انجام�شده.��Trelloمی�تواند�ابزار�قدرتمندی�برای�سازمان�دهی�کار�در�یک�نمای�بصرِی�
�drag-and-dropباش��د.�این�نرم�افزار�به�علت�داش��تِن�بعضی�از�بهترین�ویژگی�های�
Kanban،�در�صنع��ت�محبوبی��ت�زی��ادی�کس��ب�کرده�اس��ت.�بااین�حال�اگ��ر�به�دنبال�
ویژگی�های�مدیریتی�اضافه�پروژه�مانند�برنامه�های�پروژه،�گزارش�و�داش��بورد�هس��تید،�
ممکن�اس��ت��Trelloمناس��ب�کار�ش��ما�نباش��د.�با�عدم�وجود�ویژگی�هایی�که�معمواًل�در�
س��ایر�مجموعه�ه��ای�مدیری��ت�پروژه�وج��ود�دارد،��Trelloبه�تنهای��ی�کاله�خود�را�روی�

تابلوهای��Kanbanآویزان�کرده�است.

تیم�ه��ای�طراح��ی�برای�همکاری�و�مدیریت�کاره��ای�خالقانه�از�Filestage،�ابزاری�به�
شدت�بررسی�شده�و�امتحان�پس�داده�استفاده�می�کنند.�این�نرم�افزار�که�به�طور�خاص�با�
توج��ه�ب��ه�ذهن�ساخته�ش��ده،�بی�نظیر�اس��ت.��Filestageبه�کارب��ران�امکان�همکاری،�
اش��تراک�گذاری�بازخورد�در�مورد�دارایی�های�دیجیتال،�گرفتن�تأییدیه�مش��تری،�پیوست�
تصاوی��ر،�فیلم�ه��ا�و�م��وارد�دیگر�را�می�دهد.�تیم�های�خالق�می�توانند�از��Filestageاعتبار�
خوبی�کس��ب�کنند،�زیرا�این�نرم�افزار�می�تواند�به�کاهش�ش��کاف�های�ارتباطی�و�تأخیر�در�
زم��ان�تاییده��ای�داخل��ی�و�خارجی�کمک�کن��د.�اگر�در�یک�تیم�طراحی�یا�یک�تیم�محتوا�

کار�کنید،��Filestageیک�سیستم�عامل�عالی�مدیریت�پروژه�برای�شما�خواهد�بود.

�Workamajigش��ماره�چهار�ش��رکت�نرم�افزاری�مدیریت�پروژه�در�این�فهرس��ت�است.�
درست�مانند��Filestageنرم�افزار�مدیریت�پروژه��Workamajigبه�آژانس�ها�و�تیم�های�
خ��الق�داخل��ی�کم��ک�می�کن��د،�با�ابزاری�برای�کمک�به�این�تیم�ه��ا�برای�برنامه�ریزی�و�
نظ��ارت�بر�همه�کاره��ای�خود.��Workamajigدارای�ویژگی�های�نرم�افزاری�مخصوصًا�
برای�تیم�های�خالق�اس��ت،�از�جمله:�درخواس��ت�های�مش��تری،�مدیریت�اعضای�تیم،�
�Workamajigتایی��دات�مش��تری�و�هم��کاری.�بی��ش�از��3000تیم�خالق�از�نرم�اف��زار�
اس��تفاده�می�کنند�و�این�نرم�افزار�دائمًا�از�مش��تریان�در�س��ایت�های�بررس��ی�در�سراسر�وب�
دیدگاه�ه��ای�مثب��ت�دریاف��ت�می�کن��د.�اگر�به�ابزاری�برای�کم��ک�به�مدیریت�کار�آژانس�

خالق�خود�نیاز�دارید،��Workamajigارزش�بررسی�دارد.

ش��رکت��Basecampکه�در�س��ال��1999تأس��یس�ش��د�یکی�از�قدیمی�ترین�و�اس��توارترین�ش��رکت�های�نرم�افزاری�مدیریت�پروژه�به�صورت�آنالین�اس��ت.�ش��رکت�
�Basecampپس�از�سال�ها�فعالیت�در�تجارت،�لیست�باالیی�از�مشتریان�خوشحال�را�به�دست�آورده�است�دائمًا�برای�نرم�افزارهای�خود�دیدگاه�های�محکم�می�گیرد.

�Basecampیک�پلتفرم�س��اده�مدیریت�پروژه�ارائه�می�دهد�که�به�ش��دت�به�چک�لیس��ت�ها�و�لیس��ت�های�وظایف�برای�س��ازمان�دهی�کار�متکی�اس��ت.�تیم�ها�می�توانند�
لیس��ت�ایجاد�کنند،�س��پس�کار�را�به�یکدیگر�اختصاص�دهند�و�این�همکاری�را�در�س��ازمان�مش��تری�س��اده�تر�می�کند.��Basecampهمچنین�ش��امل�تقویم�ها�و�ذخیره�
فایل�ها�در�برنامه�های�خود�اس��ت،�بنابراین�می�توان�از�این�نرم�افزار�برای�برنامه�ریزی�پروژه�غیررس��می�اس��تفاده�کرد،�اما�این�نرم�افزار�برای�برنامه�ریزی�پروژه�مبتنی�بر�

گاه�شمار�طراحی�نشده�است.�اگر�به�دنبال�ابزاری�کوچک�برای�سازمان�دهی�وظایف�خود�در�لیست�ها�هستید،��Bootcampمی�تواند�انتخاب�خوبی�برای�شما�باشد.

ProjectManager.com
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MavenlinkSlack

Tragetprocess

�Mavenlinkب��ه�عن��وان�ی��ک�"پلتف��رم�مش��ارکتی�مدرن" ابزارهای��ی�را�برای�کمک�به�
مش��اغل�خدماتی�در�افزایش�عملکرد�و�بهره�وری�ارائه�می�دهد.�در�این�زمینه�"مش��اغل�
خدماتی" ش��امل�آژانس�هایی�هس��تند�که�با�مش��تری�ها،�ش��رکت�های�مشاوره�تجاری�و�
تیم�ه��ای�خدم��ات�حرف��ه�ای�هم��کاری�می�کنن��د.��Mavenlinkطی��ف�گس��ترده�ای�از�
ویژگی�ه��ای�مدیری��ت�پ��روژه�را�برای�کاربران�خود�از�جمله:�مدیریت�منابع،�حس��ابداری�
پروژه�و�هوش�تجاری�ارائه�می�دهد.�این�نرم�افزار�همچنین�به�مشتریان�کمک�می�کند�تا�
داخ��ل�و�خ��ارج�س��ازمان�هم��کاری�کنند�و�ای��ن�نرم�افزار�ابزاری�محک��م�برای�تیم�های�

خدماتی�است�که�به�دنبال�افزایش�بهره�وری�و�کاهش�شکاف�های�ارتباطی�هستند.

درحالی�که�بس��یاری��Slackرا�یک�ابزار�چت�تیمی�س��اده�در�
نظر�گرفته�و�یک�نرم�افزار�مناس��ِب�مدیریت�پروژه�نمی�دانند،�
بارها�و�بارها�در�ویژگی�بررس��ی�های�آنالین�آن�ها،�مش��تریان�
در�م��ورد�نح��وه�اس��تفاده�از��slackبرای�مدیریت�کار�صحبت�
می�کنن��د.�ازآنجاک��ه�ارتباط��ات�بخش�مهم��ی�از�همکاری�و�
مدیری��ت�کار�اس��ت،�ما�تصمیم�گرفتی��م�که�این�نرم�افزار�را�در�
لیس��ت�قرار�دهیم.��Slackهزاران�بررس��ی�مثبت�آنالین�دارد،�
بنابراین�ش��رکتی�نیس��ت�که�نادیده�گرفته�ش��ود�حتی�اگر�در�
جعبه�س��نتِی�"مدیریت�پروژه" نباش��د.��Slackبرای�مدیریت�
پروژه�ه��ا�مفید�اس��ت�زیرا�به�کارب��ران�امکان�می�دهد�در�زمان�
واقع��ی�باه��م�چ��ت�و�همکاری�کنند،�ام��ا�ارزش�واقعی�آن�در�
لیس��ت�یکپارچه�سازی�اس��ت.�تزریق�همکاری�در�هر�پروژه�با�
�Slackآس��ان�اس��ت،�زی��را�می�تواند�با�ه��زاران�ابزار�مختلف�
ادغ��ام�ش��ود.��Slackابزاری�عالی�ب��رای�تیم�هایی�با�بلوغ�کم�
اس��ت�ک��ه�فقط�می�خواهند�در�ط��ول�روز�با�یکدیگر�در�ارتباط�
باش��ند�تا�بتوانند�باهم�کار�کنند.�اما�اگر�به�دنبال�یک�نرم�افزار�
کام��ل�مدیری��ت�پروژه�هس��تید،�گزینه�ه��ای�دیگری�در�این�

لیست�پیدا�خواهید�کرد.

�Targetprocessیکی�از�ابزارهای�فنی�نرم�افزار�مدیریت�پروژه�در�این�لیس��ت�اس��ت،�
زی��را�آن�ه��ا�ب��ه�ش��رکت�های�ب��زرگ�و�تیم�های�س��ازمانی�که�به�دنبال�ت��وازن�چابک��در�
س��ازمان�خود�هس��تند،�خوراک�می�دهند.�اگر�با�مدیریت�س��بد�پروژه�و�چرخه�برنامه�ها�
آش��نایی�نداش��ته�باش��ید،�احتمااًل�این�نرم�افزار�مناس��ب�نیست�زیرا�این�اولین�چیزی�است�
که��Tragetprocessارائه�می�دهد.�بااین�حال�اگر�ش��ما�یک�س��ازمان�تجاری�هستید�که�
برای�کس��ب�بینش�عمیق�در�تجارت�خود�به�داش��بورد�و�گزارش�های�نمونه�کار���قدرتمند�
نیازمندی��د،�پ��س��Targetprocessمی�توان��د�ی��ک�انتخ��اب�عالی�برای�ش��ما�باش��د.�
�Targetprocessهم�گزینه��SaaSو�هم�فرضیه�را�ارائه�می�دهد،�بنابراین�شرکت�های�

تجاری�دارای�انعطاف�پذیری�در�استقرار�و�نصب�هستند.

قاعدتًا�انتخاب�بهترین�نرم�افزار�مدیریت�پروژه�برای�ش��رکت�ش��ما�دش��وار�اس��ت�و�گرفتن�اولین�تصمیم�درس��ت�بس��یار�مهم�اس��ت.�چرا؟�انتخاب�یک�پلتفرم�مدیریت�پروژه�
برای�تیم�ش��ما�یعنی�ش��ما�ظرف�ماه�های�آینده�در�حال�انجام�این�کارها�خواهید�بود:�کارمندانی�که�ش��بانه�روز�در�حال�کار�هس��تند-�واردکردن�کار�از�راه�کارهای�مخصوص�
خودتان�و�آموزش�تیم�خود�برای�استفاده�از�نرم�افزار.�آخرین�چیزی�که�شما�می�خواهید�این�است�که�قبل�از�انتخاب�بهترین�نرم�افزار�برای�نیازهای�خود،�ماه�ها�وارد�روند�

شبانه�روزی�شوید.

نتیجهگیری
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من�ژن�ش��یلر�هس��تم�و�به�عنوان��PMP)مدیر�پروژه�
�Berkshire�Consulting,حرفه�ای(،�شریک�شرکِت�
�LLCفعالی��ت�می�کن��م.�داس��تان�دو�قورباغه�را�مدت�
کم��ی�پس�ازاینک��ه�اولی��ن�ق��دم�را�در�ماجراجوی��ی�
شغلی�ام�برداشتم،�شنیدم.�داستان�چیزی�شبیه�به�این�
اس��ت:�گروه��ی�از�قورباغه�ه��ا�در�نزدیک��ی�تاالب��ی�
می�رقصیدن��د�و�در�همی��ن�ح��ال�دو�تا�از�قورباغه�ها�در�
گودال�عمیقی�افتادند.�گروه�قورباغه�ها�س��ر�آن�ها�داد�
زدن��د�و�ادای�آن�ه��ا�را�درآوردن��د�و�به�آن�ها�خندیدند�و�
اص��رار�داش��تند�که�آن�ها�هرچقدر�ه��م�تالش�کنند،�
هرگ��ز�از�گ��ودال�بیرون�نخواهند�آمد.�دو�قورباغه�هی�
س��عی�و�ت��الش�کردن��د�و�کردن��د.�ازقض��ا�یک��ی�از�
قورباغه�ها�تس��لیم�ش��د�و�ُمرد.�قورباغه�دیگر�توانسته�
بود�بپرد�و�از�گودال�خارج�شود.�قورباغه�موفق�َکر�بود�
و�فک��ر�ک��رده�بود�دیگر�قورباغه�ها�در�حال�تش��ویقش�
بودند.�داس��تان�دو�قورباغه�تأثیر�عمیق�و�ش��گرف�و�
پای��داری�روی�م��ن�گذاش��ت�و�تلنگ��ر�جدیدی�را�در�
میس��ر� �Neale� Donald�Walsch’s اعالمی��ه�
س��اخت،�"تفکرات�ش��ما�واقعیت�را�می�س��ازند." من�
متوج��ه�ش��دم�ک��ه�وضع�انتظارات�ش��فاف�با�اعضای�
تیم�های��م�قدرتمندترین�راه�برای�ارائه�ارزش�اس��ت.�
م��ن�می�توانس��تم�ی��ا�به�آن�ها�کمک�کنم�ت��ا�بپرند�یا�

اینکه�تا�ابد�در�گودال�باقی�بمانند.
انتظار�چیزی�را�داش��تن،�پیش�بینی�و�مالحظه�چیزی�
است�که�آن�قدر�احتمال�وقوعش�باالست�که�نزدیک�
�placeboبه�یقین�است.�ممکن�است�شما�راجع�به�اثر�
ش��نیده�باش��ید،�ام��ا�راج��ع�به�اث��ر��Rosenthalهم�

ش��نیده�اید؟�مطالعات�روانشناسی�تأیید�کرده�است�که�
انتظ��ارات�ب��ه�رفتار�واقعی�ش��کل�می�دهند.�آیا�انتظار�
دارید�که�تیم�ش��ما�موفق�ش��ود؟�پس�موفق�می�شوند.�
آی��ا�راج��ع�به�نتایج�نمونه�های�منتخ��ب�پروژه�خود�با�
خوش�بین��ی�صحب��ت�می�کنید�یا�بدبینی؟�تیم�ش��ما�
راهنمایی�ه��ای�ش��مارا�دنب��ال�می�کن��د.�آی��ا�ش��ما�
می�خواهید�تیم�هایتان�باهم�رفتاری�محترمانه�داشته�
باش��ند�و�نقش��ه�و�برنامه�را�با�بهترین�توانایی�ش��ان�به�
انج��ام�برس��انند؟�پ��س�انتظ��ارش�را�بکش��ید.�آی��ا�
می�خواهی��د�از�ش��گفتی�ها�اجتن��اب�کنی��د؟�محی��ط�
پ��روژه�ای�برمبن��ای�اعتم��اد�و�انتظار�ب��از،�صداقت�و�
مکاتب��ات�و�ارتب��اط�ب��ه�موقع�بس��ازید.�آی��ا�برخی�از�
اعضای�تیم�را�باهوش�تر�از�دیگران�فرض�می�کنید�و�
در�نظ��ر�می�گیری��د؟�در�نتیج��ه�طب��ق�همان�فرض�با�
آن�ها�رفتار�می�کنید،�بدون�در�نظر�گرفتِن��IQآن�ها.

�بیش��تر�از�همه�از�تیم�هایتان�انتظار�داش��ته�باش��ید�تا�با�
انتظ��ارات�ش��ما�مواجه�ش��وند.�چراک��ه�انتظارات�به�
تفک��رات�اف��راد�ش��کل�می�دهند،�من�ب��ه�این�نتیجه�
رس��یده�ام�که�انتظارات�بهترین�محرک�و�مش��وق�و�
انگیزه�دهنده،�اس��ت.�حتی�بهتر�از�وضع�اولویت�های�
ش��فاف.�)ک��ه�می�توانی��د�از�تیم�هایتان�انتظار�داش��ته�
باشید�تا�درک�کنند�و�محترم�بشمارند.(،�حتی�بهتر�از�
فراه��م�آوردن�مس��یر�واض��ح�)ک��ه�می�توانید�از�آن�ها�
انتظار�داش��ته�باش��ید�که�به�آن�ش��کل�دهند،�آن�را�
دنب��ال�کنن��د�و�مورد�س��ؤال�قرار�دهن��د(،�و�بهتر�از�به�
اش��تراک�گذاری�حقای��ق�مؤث��ر،�جامع�تری��ن�دانش،�
بیش��ترین�اثبات�یا�هر�میزان�ش��ناخت�و�پاداش.�البته�

هم��ه�م��وارد�باال�هم�کمک�کننده�هس��تند.�در�عوض�
م��ن�چش��مم�را�روی�جای��زه�وض��ع�و�شفاف�س��ازی�

انتظاراِت�ارتباطی�نگه�داشته�ام.
انتظ��ارات�خ��ود�را�مش��خص�کنی��د،�اما�ن��ه�آن�قدر�
مش��خص�که�جلوی�ابداع�و�نوآوری�را�بگیرد.�یکی�از�
قوانی��ن�طالی��ی�من�این�اس��ت�که�به�م��ردم�بگویم�
"چه" کاری�را�انجام�دهند�و�"چگونه" انجام�دهند�نه�
هردو.�من�در�تیم�هایم�تفکر�مس��تقل�می�خواهم.�من�
ترجی��ح�می�ده��م�به�مردم�اینکه�"چ��ه" کاری�انجام�
دهن��د�را�بگوی��م�ت��ا�به�درک�مش��ترکی�از�نتایج�مورد�
انتظاِر�نمونه�کار�پروژه�برس��ند�و�ارزش��ی�که�سازمان،�
انتظ��اِر�دریاف��ت�آن�را�دارد.�من�می�دانم�زمانی�موفق�
هس��تم�که�همه�تیم�هایم�زمانی�که�از�آن�ها�در�مورد�
نتایج�مورد�انتظار�می�پرس��م،�جواب�یکس��ان�بدهند.�
م��ن�ترجی��ح�می�دهم�به�مردم�"چگونگی" انجام�یک�
کار�رازمان��ی�بگوی��م�ک��ه�آن�ه��ا�در�ح��ال�کس��ب�
مجموع��ه� رش��د� و� موضوع��ی� مهارت�ه��ای�
مهارت�هایش��ان�هس��تند�یا�زمانی�که�کس��ی�از�من�
بخواهد.�هر�کس�انتظاراتی�دارد.�انتظارات�شما�چقدر�
با�تیم�ها�و�س��رمایه�گذارانتان�هماهنگ�اس��ت؟�چقدر�
ش��فاف�انتظاراتتان�را�با�تیم�هایتان�مکاتبه�می�کنید؟�
آی��ا�قص��د�داری��د�ت��ا�تیمت��ان�را�ب��رای�تولی��د�نتایج�
ارزش��مندتر�تغییر�دهید؟�ش��روع�ب��ه�انتظار�آن�کنید.�
بهتری��ن�حمایتی�که�می�توانید�ب��ه�تیم�هایتان�بدهید�
این�اس��ت�که�از�آن�ها�انتظار�موفقیت�داش��ته�باشید.�از�
قدرت�کلماتتان�برای�باال�کشیدن�و�ساخت�موفقیت�

استفاده�کنید.

قدرت انتظارات شما در 

شکل دادن به رفتار تیم هایتان
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زمان: 19 تا 21 مه 2020
مکان: دیترویت، ایالت میشیگان، آمریکا

�اگر�مدیرپروژه�ای�هس��تید�که�از�روش�های�مدیریت�پروژه�چابک�در�پروژه�های�خود�اس��تفاده�می�کنید،�پس�نمی�خواهید�این�کنفرانس�مدیریت�پروژه�چابک�را�از�دس��ت�
بدهید.�کنفرانس�چابک�و�فراتر�از�آن�با�داش��تن�پنلی�چش��مگیر�از�بلندگوها،�جلس��ات�و�موضوعات،�چیزی�بدردبخور�برای�همه�دارد.�کنفرانس�چابک�و�فراتر�از�آن��2020

در�تاریخ��19تا��21مه��2020در�شهر�دیترویت�ایالت�میشیگان�آمریکا�برگزار�می�شود.�البته�احتمال�به�روزرسانِی�زمان�و�مکان�این�کنفرانس�وجود�خواهد�داشت.

رویــداد
چابکوفراترازآن
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 زمان: 21 مه 2020

مکان: لندن، بریتانیا

APM کنفرانسمدیریتپروژه 

رویــداد

کنفرانس�مدیریت�پروژه��APMدر�تاریخ��21مه��2020در�لندن�برگزار�می�ش��ود.�تمرکز�این�همایش�بر�توس��عه�ش��غلی،�بهبود�عملکرد�و�کمک�به�مدیران�پروژه�در�انتخاب�
بهتری��ن�رویکرده��ای�مدیری��ت�پ��روژه�خواه��د�بود.�این�کنفرانس�همچنین�روش��ن�خواهد�کرد�که�مدی��ران�پروژه�چگونه�می�توانند�ارزش�خود�را�در�دنیای�پویای�امروز�ارائه�

دهند�و�به�مدیران�پروژه�کمک�می�کند�تا�وضعیت�خود�را�تسهیل�کننده�کارها�به�تاثیرگذار�در�کارها�ارتقاء�دهند.
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زمان: 24  تا 26 فوریه 2020

مکان: آتالنتا، ایالت جورجیا، آمریکا 

کنفرانسمدیریتپروژهفنی

رویــداد

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

صدها�نفر�از�متخصصان�مدیریت�پروژه�در�تماس�باشید.�
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زمان: 3 تا 6 مه 2020
مکان: آناهایم، ایالت کالیفرنیا، آمریکا 

رویــداد

مدیریت�تغییر�به�بخش��ی�جدایی�ناپذیر�از�مدیریت�پروژه�تبدیل�ش��ده�اس��ت.�به�همین�دلیل�برای�مدیران�پروژه�مهم�اس��ت�که�تغییر�کارآمدتری�را�مدیریت�کنند.�به�جای�
شرکت�در�همه�جلسات،�کنفرانس�مدیریت�تغییر��2020از��3تا��6مه��2020در�آناهایم�کالیفرنیا�برگزار�می�شود.�برخالف�سایر�کنفرانس�ها�این�امکان�را�به�شما�می�دهد�تا�

تجربه�خود�را�سفارشی��کنید�و�به�حضار�اجازه�می�دهد�تا�جلساتی�که�به�حضور�در�آن�ها�عالقه�دارند،�دست�چین�کنند.�

کنفرانسمدیریتتغییر2020
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اتاقک های بسته در مقابل طرح 
باز

دوباره�این�یک�بحث�قدیمی�بزرگ�اس��ت-کدام�دفتر�
برای�بازدهی�کارمندان�بهتر�اس��ت؟�اتاقک�های�بسته�

یا�طرح�باز؟
متأس��فانه،�هیچ�جواب�سرراس��تی�وج��ود�ندارد.�تمام�
محیط�ه��ای�دفت��ری�در�اندازه،�نق��ش�و�اهداف�یکی�
هس��تند.�اما�پیش�از�اینکه�ش��ما�حتی�ش��روع�به�فکر�
ک��ردن�در�م��ورد�رنگ�ها�و�دکور�کنید،�مهم�اس��ت�که�
مزای��ا�و�معای��ب�ه��ر�طرح�را�در�نظر�بگیرید�و�طرحی�را�
برگزینید�که�متناس��ب�باکارهای�کارکنان�ش��ما�و�نوع�

فرهنگی�که�سعی�دارید�ایجاد�کنید،�باشد.

اتاقک های بسته
اتاقک�بس��ته�با�"طراحی�دفتر" مترادف�شده�
است.�طنز�قضیه�این�است�که�اتاقک�طراحی�شده�بود�
ت��ا�م��ا�را�از�دفاتر�طرح�باز�قدیمی�نجات�دهد.�)آن�هایی�
ک��ه�تم��ام�میزها�در�آن�روب��ه�یک�جهت�مانند�کالس�
مدرسه�به�خط�شده�بودند.(�در�اوایل�دهه��60میالدی�
Robert�Propst،�طراح��ی�ک��ه�در�آن�زم��ان�ب��رای�
�Herman�Millerکار�می�ک��رد،�نتیج��ه�گرف��ت�ک��ه�
کارکن��ان�نی��از�ب��ه�خودمختاری�و�اس��تقالل�دارند�و�
طرحی�س��ه�دیواره�و�انعطاف�پذیر�را�پیش��نهاد�کرد�که�
می�توانس��ت�بنا�بر�نیاز�تغییر�ش��کل�دهد:�یعنی�اتاقک.��
بااین�ح��ال�خیل��ی�پی��ش�از�آن�نبود�که�کس��ب�وکارها�
تشخیص�دادند�می�توانند�از�اتاقک�های�اداری�استفاده�
کنند�تا�افراد�بیش��تری�را�در�فضای�کوچک�تری�جای�
دهند�و�در�طول�سال�ها�شروع�به�تنفر�از�زندگی�ادارِی�

جعبه�ای�خود�کردند.

چگونه فضای اداری پربار بسازیم؟

تجزیه وتحلیل اخیر از ش���ورای س���اختمان س���بز 
جه���ان نتیج���ه گرفت که "ش���واهد قریب الوقوع" 
ای وج���ود دارد ک���ه طراح���ی دفت���ر را ب���ا بهره وری و 
س���المتی مرتب���ط می کن���د. ام���ا ای���ن موض���وع 
جدی���دی نیس���ت، درس���ت اس���ت؟ ب���رای مدت���ی 
طوالنی شواهدی وجود داشت که نشان می داد 
مورد همین اس���ت. همه ما می دانیم که س���طح 
به���ره وری زمان���ی ک���ه احس���اس ناراحت���ی کنی���م 
کاه���ش می بای���د- ح���ال چ���ه دم���ا باش���د چ���ه َجو 
)کاری( باش���د، یا میزان س���روصدا، الزم است که 
م���ا آرام و راح���ت باش���یم ت���ا بتوانی���م کار خود را به 

بهترین شکل انجام دهیم.
با در نظر گرفتن این نکته، مهم است تا طراحی 
دفت���ر ش���ما ب���ه نح���وی انج���ام ش���ود ک���ه بهتری���ن 
محی���ط کاری ممک���ن باش���د، ت���ا موج���ب راحتی، 
آرام���ش و ب���ازده کارکن���ان ش���ود. ب���رای کس���ب 
اطالع���ات بیش���تر در م���ورد بهترین بهینه س���ازی 
طراح���ی دفت���ر کاری، به منظور حداکثر بهره وری، 

ادامه مطلب را مطالعه کنید.
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طرح باز
در�ای��ن�اواخر�آخری��ن�گرایش�فضای�اداری�
ط��رح�ب��از�اس��ت.�منط��ق�پش��ت�قضی��ه�باعقل�جور�
درمی�آید-�که�اگر�کارکنان�به�جای�ایزوله�ش��دن،�بین�
دیواره��ای�اداری�کار�کنن��د،�ش��ادتر�بوده�و�بهره�وری�

باالتری�خواهند�داشت.
اف��زون�ب��ر�این،�ادارات�ش��کل�دهنده�اج��زا�تعامالت�
اجتماعی�هس��تند�و�باعث�می�ش��وند�افراد�احس��اس�
ایزول��ه�ش��دِن�کمت��ری�داش��ته�باش��ند.�طراحی�باز�
حرف�ه��ای�خودج��وش�را�ممکن�ک��رده�و�به�افزایش�

خالقیت�کمک�می�کند.
ع��الوه�ب��ر�این،�برای�کارآموزها�و�افراد�کم�تجربه�تیم،�
ارتباط�با�اعضای�باتجربه�تر�کمک�کننده�خواهد�بود.

کدام�بهتر�است؟
گزارش��ی�در�س��ال��2013در�مورد�رضایت�کارِی�محل�
کار،�ب��ه�نتای��ج�جالب��ی�دس��ت�یافت.�در�ای��ن�گزارش�
اشاره�ش��ده�کارکنانی�که�در�فضای�باز�کار�می�کنند،�به�

میزانی�که�در�تحقیق�قبلی�اشاره�شده،�شاد�نیستند.
کارکنان�به�عدم�وجود�حریم�خصوصی�به�عنوان�یکی�
از�دالی��ل�اصل��ِی�نارضایتی�خود�اش��اره�کردند.�آن�ها�
همچنی��ن�به�افزایش�میزان�حواس�پرتی�و�س��روصدا�
به�عنوان�عوامل�کاهنده�رضایت�شغلی�اشاره�کردند.

بااین�ح��ال�م��ا�نباید�ای��ن�آمار�را�صرفًا�از�روی�ظاهرش�

ارزش�گ��ذاری�کنی��م.�تع��داد�کمی�از�اف��راد�حرفه�ای،�
می�توانن��د�صادقان��ه�ادعای�کار�در�هر�دقیقه�روز�کاری�
را�داش��ته�باش��ند.�در�حقیقت�در�آخرین�بررس��ی�زمان�
هدررفت��ه�کاری،��89درص��د�از�پاس��خ�دهندگان�تأیید�

کردند�که�هرروز�زمان�هدررفته�داشته�اند.
مش��کل�"عدم�وجود�حریم�خصوصی" ممکن�اس��ت�
کارکنان�محیط�فضای�اداری�باز�را�به�س��ادگی�ناراحت�
کن��د،�چراکه�آن�ها�احس��اس�می�کنن��د�تحت�نظارت�
هستند�و�نمی�توانند�از�بازدیدهای�ناخواسته�فیس�بوک�

در�طول�ساعات�اداری�کاری�فرار�کنند.
یکی�از�بزرگ�ترین�شکایات�کارکنان�فضای�باز�میزان�
سروصدا�است،�که�به�حواس�پرتی�دائمی�در�محل�کار�
اشاره�دارد،�که�فارغ�از�طراحی�و�طرح�بندی�اداره�روی�

همه�تأثیر�می�گذارد.
نهایتًا�نگاه�و�بررس��ِی�اندازه�ش��رکت�و�مسئولیت�هایی�
ک��ه�کارکن��ان�می�پذیرند�در�انتخاب�ط��رح�اداری�که�
کارایی�الزم�را�داش��ته�باش��د،�مهم�است.�اگر�کارکنان�
ش��ما�بیش��تر�وقتش��ان�را�روی�گوشی�صرف�می�کنند،�
محیط�ادارِی�باز�ممکن�است�برای�شما�بهترین�گزینه�
نباشد.�اما�اگر�شما�جزئی�از�یک�تیم�خالق�هستید�که�
دائمًا�باهم�کار�می�کنند�و�از�هم�ایده�می�گیرند،�فضای�
اداری�باز�می�تواند�مؤثر�باش��د�و�به�کارکنان�اجازه�دهد�

با�آرامش�تعامل�کنند.

�روانشناسی رنگ
اث��رات� می�توانن��د� مختل��ف� رنگ�ه��ای�
روان�ش��ناختی�مختلفی�داش��ته�باش��ند،�و�می�توانند�در�
س��طح�ناخودآگاه�روی�طرز�فکر�و�احس��اس�مردم�تأثیر�
بگذارند.�با�دانس��تن�این�موضوع،�می�توانید�با�اس��تفاده�
از�رنگ�های�مناسب�در�طراحی�دفتر،�کارکنان�خود�را�

تحت�تأثیر�قرار�دهید.
�سبز

تحقیقات�رنگ�س��بز�را�با�تفکر�وس��یع�تر�مرتبط�کرده�و�
در�این�مورد�تفکرات�خالقانه�تر.�رنگ�طبیعت�با�رش��د�
همراه�است�و�احساس�تعادل�را�ترویج�می�کند.�لذا�اگر�
می�خواهید�کارکنان�ش��ما�بهره�وری�بیش��تری�داشته�

باشند،�محیط�های�کارِی�سبزرنگ�در�نظر�بگیرید.
�قرمز

قرمز�یکرنگ�عاطفی�ش��دید�اس��ت.�زمانی�که�مردم�
رن��گ�قرم��ز�را�می�بینند،�واکنش�های�آن�ها�س��ریع�تر�
می�ش��ود�و�به�تقویت�انرژی�می�رس��ند.�بااین�حال�این�
احس��اس�احتمااًل�کوتاه�اس��ت�و�درنهایت�رنگ�قرمز�

تفکر�تحلیلی�را�کاهش�می�دهد.
همچنین�رنگ�قرمز�برای�تحریک�اشتها�شناخته�شده�
و�به�همین�علت�اس��ت�که�در�بس��یاری�از�رستوران�ها�و�
غ��ذای�فوری�های�زنجیره�ای�اس��تفاده�می�ش��ود.�اگر�
بیش�ازح��د�مورداس��تفاده�قرار�گی��رد،�می�تواند�در�یک�
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محیط�اداری�باعث�حواس�پرتی�ش��ود.�از�این�رنگ�در�
مکان�های��ی�مانن��د�آش��پزخانه�یا�فضاهای�مش��ترک�
اختصاص�داده�ش��ده�برای�گپ�و�گفت�های�اجتماعی�

استفاده�کنید.
�آبی

و� پربارتری��ن� از� یک��ی� به�عن��وان� معم��واًل� آب��ی�
پرطرفدارترین�رنگ�ها�ش��ناخته�می�شود�و�شایع�ترین�
رنگ�موردعالقه�در�سراس��ر�جهان�اس��ت.�ش��اید�به�
خاط��ر�اینک��ه�آبی�رن��گ�آس��مان�و�دری��ا�اس��ت،�
آرامش�بخش�باش��د�و�معمواًل�باعث�احس��اس�صلح�و�
ثب��ات�می�ش��ود.�بااین�ح��ال�فراموش�نکنی��د�که�آبی�

می�تواند�به�وجود�آورنده�احساس�سردی�باشد.
�قهوه ای

رن��گ�قه��وه�ای�می�توان��د�با�تنبلی�و�تمای��ل�به�نادیده�
گرفته�شدن�همراه�باشد،�بنابراین�ممکن�است�بهترین�
رن��گ�ب��رای�محیط�اداری�نباش��د.�معانی�دیگر�رنگ�
قهوه�ای�بر�جدی�بودن�و�عمل�گرا�بودن�اشاره�دارد.

�صورتی
صورتی�به�داشتن�اثر�آرامش�بخش�شناخته�شده�است.�
ت��ا�حدی�که�در�برخ��ی�زندان�ها�به�منظور�جلوگیری�از�
رفتار�تهاجمی�اس��تفاده�می�ش��ود.�صورتی�رنگ�بسیار�
مناس��بی�ب��رای�ات��اق�هیئت�مدیره�اس��ت،�جایی�که�

مکالمات�می�تواند�داغ�و�حساس�باشد.
�سفید

س��فید�طالِب�مدرن�بودن�اس��ت.�برای�مثال�ش��رکت�
اپل،�از�رنگ�س��فید�به�منظور�نمادی�برای�نگاه�پاک�و�
ب��راق�اس��تفاده�می�کن��د.�بااین�ح��ال�دی��د�بیش�ازحد�
تک�رنگ��ی�می�توان��د�روی�تفکرات�م��ردم�اثر�گذارد.�
ش��خصی�ک��ه�در�یک�مغازه�تک�رنگ��ی�خرید�می�کند�
زمان��ی�ک��ه�ذهنش�به�دلیل�عدم�انگیزش�س��رگردان�
باشد،�ممکن�است�حواسش�از�کاری�که�انجام�می�دهد�
پ��رت�ش��ود.�زمان�تصمیم�گیری�در�م��ورد�رنگ�اداره،�
یک�انتخاب�واضح�اس��تفاده�از�رنگ�های�برند�ش��رکت�
است.�بااین�حال�ممکن�است�ارزشش�را�داشته�باشد�تا�
به�جای�روش�اول،�مفاهیم�و�اثرات�روان�ش��ناختی�این�
رنگ�ه��ا�را�به�منظ��ور�همس��و�ب��ودن�ب��ا�اه��داف�و�

جهت�گیری�های�کارکنان�بررسی�کنید.

پنجره ها و روشنایی
به�طورکل��ی�مطالعات�متعددی�در�مورد�تأثیر�
نورپردازی�بر�بهره�وری�و�سالمتی�گزارش�شده�است،�
اما�هنوز�هم�موضوعی�اس��ت�که�در�اغلب�محیط�های�
اداری�روی�آن�بحث�می�ش��ود.�چراکه�به�نظر�می�رس��د�
از�عواملی�اس��ت�که�تغییر�آن�دش��وارتر�است.�محققان�
در�مقال��ه�ای�تح��ت�عنوان�"تأثیرات�در�معرض�نور�روز�
ب��ر�روی�خ��واب،� قرارگرفت��ن�در�محی��ط�کاری�
فعالیت�های�فیزیکی�و�کیفیت�زندگی"،�کارکنان�را�در�

اداره�هایی�با�پنجره�و�بدون�پنجره�مقایسه�کردند:
ایوی�چوانگ�یکی�از�کاندیداهای�دکترای�دانش��کده�
علوم�اعصاب�دانش��گاه�نورث�وس��ترن�گفت:�"میزان�
تأثی��ر�قرارگرفت��ن�در�معرض�ن��ور�روی�کارکنان�اداره�
قابل�توج��ه�اس��ت.�کیفیت�زندگی�و�خ��واب�کارکنان�
ش��یفت�روز�دفت��ر�کار،�با�در�مع��رض�نور�قرار�گرفتن�و�
نور�بیش��تر�در�دفاتر�فعلی�ارتقا�یافته�اس��ت�که�می�تواند�
در�طراح��ی�دفات��ر�اداری�آین��ده�مورداس��تفاده�ق��رار�
گیرد."افزای��ش�ن��ور�طبیعی�همچنی��ن�موجب�ظهور�
گیاهان�اداری�می�ش��ود،�که�ثابت�ش��ده�موجب�کاهش�

استرس�اداری�و�افزایش�بهره�وری�می�شوند.

به دنبال نور طبیعی بروید
همان�ط��ور�ک��ه�در�ح��ال�مش��اهده�و�ارزیابی�
فض��ای�اداری�خود�هس��تید،�از�می��زان�دریافت�نور�اداره�
یادداشت�برداری�کنید�و�اینکه�آیا�راهی�برای�افزایش�یا�
اس��تفاده�بهینه�از�نور�وجود�دارد�یا�خیر.�ش��ما�می�توانید�
ج��ای�میزه��ا�را�تغییر�دهید�تا�به�مقدار�کافی�نور�دریافت�
کنی��د.�اگ��ر�مجبورید�در�مکان�ب��دون�پنجره�کارکنید�یا�
اینک��ه�اداره،�نور�کمی�دریافت�می�کند،�راه�های�دیگری�
ه��م�برای�افزایش�می��زان�آن�وجود�دارد.�نور�مصنوعی�
بهترین�دوس��ت�جدید�ش��ما�اس��ت.�اگر�می�خواهید�نور�
طبیعی�را�شبیه�سازی�کنید،�از�المپ�های�طیفی�استفاده�
کنی��د�ت��ا�نور�را�نرم�و�گرم�نگ��ه�دارد.�چراغ�نورافکن�هم�

انتخاب�خوبی�است.�
استفاده�از�عناصر�طبیعی�برای�تزئین�دفتر�نیز�می�تواند�
کمبود�نور�طبیعی�را�جبران�کند.�گیاهانی�مانند�سرخس�
ی��ا�گی��اه�عنکب��وت،�نور�ک��م�را�تحمل�می�کنن��د�و�لذا�

می�توانند�انتخاب�های�ایده�آلی�باش��ند.�ش��ما�همچنین�
می�توانید�از�مبلمان�بازتاب�دهند�نور�استفاده�کنید�که�به�
بازتاب�نور�کمک�کرده�و�احساسی�روشن�و�سبک�و�هوا�

مانند�بسازند.

آیا رئیس اداره با ش���ما بنش���یند یا 
جدا باشد؟

در�اداره�ای�ک��ه�نگارن��ده�در�آن�کار�می�کن��د،�رئیس�ما�در�
کن��ار�م��ا�و�در�یک�طرح�فضای�باز�اداری�می�نش��یند�که�
یعنی�می�تواند�هر�چه�ما�می�گوییم�بش��نود�و�هر�کاری�
انج��ام�می�دهی��م�ببیند.�ممکن�اس��ت�فکر�کنید�که�این�
موقعیت��ی�ترس��ناک�اس��ت�و�م��ا�در�س��کوت�مطل��ق�
می�نش��ینیم�و�در�مورد�هیچ�موضوع�غیر�مرتبط�باکار�از�
ت��رس�اینک��ه�مچمان�گرفته�ش��ود،�حرف�نمی�زنیم،�اما�
ای��ن�حقیق��ت�ن��دارد.�ما�هن��وز�در�مورد�آخ��ر�هفته�ها�و�
آخری��ن�قس��مت�نمای��ش��Reality)واقعی،�مس��تند(�
تلویزی��ون�صحب��ت�می�کنی��م.�م��ا�هنوز�ه��م�آخرین�
ویدئوهایی�را�که�مانند�ویروس�پخش�می�شوند�باهم�به�
اش��تراک�می�گذاری��م�و�هن��وز�هم�گاه�وبیگاه�ش��وخی�
می�کنیم.�ببینید،�رئیس�من�)نگارنده(�معتقد�اس��ت�که�
کارکناِن�خوش��حال،�کارکنان�پربازده�هس��تند.�او�مکان�
کارِی�باز�و�صمیمانه�ایجاد�کرده�است.�مکانی�که�همه�
م��ا�در�آن�احس��اس�راحت��ی�کنیم�و�بتوانیم�به�آس��انی�با�
یکدیگ��ر�در�م��ورد�پروژه�های�موج��ود�و�مفاهیم�جدید�
صحبت�کرده�و�ارتباط�برقرار�کنیم.�توضیح�بیشتر�اینکه�

ما�از�رئیسمان�نمی�ترسیم.�
ما�ترسی�از�مطرح�کردن�مشکالت�کاری�با�او�نداریم�و�
ای��ن�مش��کالت�فوراً�و�ب��دون�تأخیر�شناس��ایی�و�حل�
می�ش��وند.�البته،�مانند�هر�موض��وع�دیگری�در�زندگی،�
معایب�و�کاس��تی�هایی�هم�وجود�دارند.�رئیس�ما�تأیید�
ک��رده�ک��ه�م��ا�گاهی�اوقات�به�راحتی�حواس��ش�را�پرت�
می�کنیم�و�او�خیلی�راحت�درگیِر�وظایف�و�تسک�هایی�
می�شود�که�نیازی�نیست�جزئی�از�آن�ها�باشد،�به�این�علت�
که�او�می�تواند�بحث�ما�در�مورد�آن�مس��ائل�را�بش��نود.�
همچنین�اگر�الزم�به�صحبت�خصوصی�با�رئیس�باشد،�
ب��رای�مابقی�کارکنان�واضح�اس��ت�ک��ه�آنچه�ما�انجام�

می�دهیم�منجر�به�گمانه�زنی�و�شایعه�خواهد�شد.
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هم تراز بودن آغاز پروژه با استراتژی
اکث��ر�مدی��ران�در�ح��ال�حاضر�انتظ��ار�یا�تقاضا�
دارند�که��PMOبخشی�از�فرآیند�برنامه�ریزی�باشد�و�هم�
ترازی�اس��تراتژیک�داخل�کس��ب�وکار�را�تضمین�کنند.�
مؤثرترین�و�پردس��ت�آوردترین�پروژه�ها�در�س��ازمان�ها�
آن�هایی�هس��تند�که��PMOنه�تنها�بخش��ی�از�پروژه�بوده�
بلک��ه�درواق��ع�برنامه�ری��زی�س��االنه�پ��روژه�را�هدایت�
می�کرده�اس��ت.�این�س��ازمان�ها�ض��روری�می�دانند�که�
مدیران�پروژه/برنامه�از�همان�ابتدای�چرخه�برنامه�ریزی�
کس��ب�وکار�س��االنه،�درگیر�کار�باشند�تا�ابهام�یا�"تفهیم" 
مدی��ران�پ��روژه�ای�ک��ه�از�ابتدا�درگی��ر�کار�نبوده�اند�نیاز�
نباش��د.�بنابرای��ن�اغلب،�ش��ما�آن�ه��ا�را�در�کنار�رهبران�
ش��رکت�درحال�توسعه�استراتژی�و�زمینه�چینی�برنامه�ها�

برای�تبدیل�استراتژی�به�واقعیت�می�بینید.

اداره کردن
یک�فرآیند�اداره�کردِن�خوب�که�به�کسب�وکار�
اعتب��ار�می�ده��د،�آن�چیزی�اس��ت�ک��ه�روی�مکالمات،�
تمرک��ز�می�کن��د�تا�اطمینان�حاص��ل�کند�که�تصمیمات�
گرفته�ش��ده،�پ��ول�و�دیگ��ر�منابع�اختصاص�داده�ش��ده�و�
اولویت�ها�برقرارشده�تا�کل�کسب�وکار�تفهیم�شده�باشد�
ک��ه�اول�بای��د�روی�چ��ه�چیزی�کار�کن��د.�تابه�حال�چند�
بارش��ده�ک��ه�کس��ب�وکارهایی�را�دیده�ای��م�ک��ه�ابتکار�
عمل�ه��ای�زی��ادی�را�ب��ا�منابع�کمی�ب��ه�عهده�گرفتند�و�

نهایتًا�هیچ�دس��ت�آوردی�نداش��تند؟�اینجا�همان�جایی�
اس��ت�ک��ه��PMOباید�هدایت�کننده�مکالمات�درس��ت�
روی�موضوعات�درس��ت�باش��د�تا�مدیران�را�برای�اخذ�
تصمیماِت�الزم�هدایت�کند.�راجع�به�تغییر�مدیریت�هم�

در�اینجا�باید�فکر�و�بحث�شود.

زمان بندی/برنامه ریزی منابع
در�ای��ن�دوره�و�زمان��ه،�م��ن�به�ن��درت�تمری��ن�
کنندگان��ی�دی��ده�ام�ک��ه�ب��رای�اج��رای�پروژه�ه��ا�و�
برنامه�هایش��ان�منابع�بسیاری�داشته�باشند.�بنابراین�این�
به��PMOبستگی�دارد�تا�طوری�اطالعات�پروژه�را�باهم�
یک��ی�کن��د�ک��ه�دیگ��ران�از�آن�به�عن��وان�راهنم��ای�
تصمیم�گیری�استفاده�کنند.�اینکه�اولویت�ها�چه�هستند،�
چه�منابع�و�مهارت�هایی�موردنیاز�اس��ت�و�چه�کس��ی�در�
دس��ترس�اس��ت؟�این�ها�سؤاالتی�اس��ت�که��PMOباید�
پاس��خ�دهد.�درنهایت�زمانی�که�وقت�تعیین�و�اختصاص�
دوب��اره�فرارس��ید،�به��PMOبس��تگی�دارد�ت��ا�اطمینان�
حاص��ل�کن��د�که�فرآیندهای�تغییر�مدیریت�به�کاررفته�تا�
تغییر�را�مدیریت�کند�و�وقفه�سازمان�را�به�طور�مؤثری�به�

کمترین�برساند.

شناسایی ریسک و کاهش آن
هیچ�پروژه�ای�بدون�شناس��ایی�صحیِح�ریسک�
و�تمرین�کم�کردِن�آن�به�س��رانجام�نرس��یده�اس��ت.�چه�

خطرات�شناخته�ش��ده�و�ناشناخته�ای�می�تواند�یک�پروژه�
را�از�بین�ببرد؟�س��ازمان�ش��ما�در�این�حوزه�چه�تجربه�ای�
دارد؟�در�مواقع�بسیاری�تجربه�گذشته،�پیش�بینی�کننده�
خوب��ی�اس��ت.��PMOاطمینان�حاص��ل�می�کند�که�این�
سطح�از�برنامه�ریزی�کامل�شده�و�فراموش�نشده�است.

گزارش نویسی
خالصه�نویسی�اطالعات�کلیدی�سطح�اجرایی،�
برای�هدایِت�تصمیم�های�کس��ب�وکار،�یک�باید�اس��ت.�
�PMOب��ا�تمرکز�ب��رداده�های�کلیدی/جزییاِت�موردنیاز�
کسب�وکار�شما،�در�چرخه�گزارش�نویسی�ثبات�و�قابلیت�
تکرارپذی��ری�ایج��اد�می�کن��د.�متأس��فانه�این�موضوع،�
س��ناریو�یکی�قابل�اس��تفاده�برای�همه�نیست،�لذا�انتظار�
سفارشی�س��ازی�داش��ته�باش��ید�تا�آنچه�را�نیاز�اس��ت�به�

دست�آورید.

نکات نهایی
جهانی�که�ما�در�آن�زندگی�می�کنیم،�گیج�کننده�
اس��ت.�ت��الش�برای�کنار�آم��دن�با�همه�این�موضوعات،�
کاماًل�خس��ته�کننده�اس��ت.�همه�باید�همیش��ه�سطحی�
برای�نشس��تن�و�مس��تقر�ش��دن�و�برگش��ت�به�بنیان�ها�
به�طور�منظم�داش��ته�باش��ند�تا�اطمینان�حاصل�کنند�که�
تمرکز�را�روی�موضوع�نهایی�که�مس��ئولیتش�رادارند�از�

دست�نمی�دهند.

اداره مدیریت پروژه

PMO 
کجا هستیم و چگونه دوباره تمرکز کنیم؟

از همان ابتدای شروع به ساخت برنامه ها، 
پیگیری جداول و زیر نظر گرفتن بودجه ها، 
اغل���ب تمری���ن کنن���دگان PMO، دورنم���ا و 
ب���ا  اخی���ر  س���ال های  در  اولویت هایش���ان 
قدم ه���ای س���ریع تری تکامل یافت���ه اس���ت. 
اآلن صحبت بیش���تر پیرامون Agile، هوش 
مصنوع���ی و دیگ���ر تکنولوژی ه���ای در ه���م 
گس���یخته اس���ت- ام���ا م���ا چگون���ه می توانیم 
بدون اینکه مس���یر را گم کنیم تمرکز خود را 
روی اج���زای اساس���ی پای���ه ای نگه داری���م؟ 
ام���روز می خواهی���م برخ���ی از اج���زای کلیدی 
ک���ه اغل���ب PMO ه���ا نبای���د فراموش کنند و 
به احتمال زیاد مسئول آن هستند را بررسی 
کنی���م، ت���ا اطمین���ان حاص���ل کنی���م ک���ه در 
محیط و کس���ب وکاری که زیاد آرام نیس���ت 

می توانیم مؤثر باشیم.
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چ���ه ش���ما اتفاق���ی وارد ای���ن 
ش���اخه ش���ده باشد چه امیدوار 
باش���ید ک���ه ب���ه زودی در ای���ن 
ای���ن  کنی���د  فعالی���ت  ح���وزه 
کتاب ها به شما کمک خواهند 
ک���رد ت���ا با اصول اولیه مدیریت 

پروژه آشناش شوید.

معرفــــی بــــرخــــی از کـــتاب هــــای 

مدیریت پروژه برای افراد مبتدی

�PMBOKاین�کتاب�همچنین�توسط�مدیران�پروژه�با�نام�
شناخته�می�شود.�این�یک�کتاب�متنی�است�که�به�موضوع�
مدیری��ت�پ��روژه�می�پردازد�و�بس��یاری�مطالعه�آن�را�برای�
قبول��ی�در�امتح��ان��PMالزامی�می�دانند.�این�کتاب�تاکنون�
بیش��ترین�توصیه�را�از�س��وی�مدیران�پروژه�باتجربه�داشته�
اس��ت.�مطالعه�این�کتاب�کمی�دش��وار�اس��ت�چراکه�کتاب�
درس��ی�دانش��گاهی�اس��ت�اما�این�یکی�از�کتاب�هایی�است�
که�ش��ما�باید�احتمااًل�برای�رجوع�دور�و�ور�خودتان�داش��ته�

باشید.
مزایا:

�گسترده،�کامل،�معتبر
�به�شما�در�قبولی�در�امتحان��PMPکمک�خواهد�کرد.

معایب:
�خشک،�دشوار�برای�خواندن�و�مطالعه

�PMPبس��یاری�از�مدی��ران�پروژه�هرگ��ز�در�آزمون�
ش��رکت�نمی�کنن��د.�آن�ها�در�نق��ش�مدیریت�یا�نقش�
دیگ��ری�ش��روع�به�کار�ک��رده�و�درنهایت�قصد�دارند�
خأله��ا�را�پ��ر�کنند�تا�مطمئن�ش��وند�قطارها�به�موقع�
کار�می�کنند.�این�یک�کتاب�عالی،�کس��انی�را�که�در�
نقش�های�سنتی�مدیریتی�کار�می�کنند�و�می�خواهند�

نقش�بیشتری�در�مدیریت�پروژه�داشته�باشند،�هدف�
گرفته�اس��ت.�بس��یاری�از�مدیران�پروژه�آن�را�برای�
اف��رادی�ک��ه�مدیران�پ��روژه�را�مدیری��ت�می�کنند،�
توصی��ه�می�کنن��د.�اگر�خودت��ان�هرگ��ز�پروژه�ها�را�
مدیری��ت�نکرده�اید،�به�ش��ما�کم��ک�می�کند�تا�برای�

یک�روز�هم�که�شده،��PMرا�درک�کنید.

مزایا:
�مطالعه�و�فهم�آن�آسان�تر�از��PMBOKاست.

�برای�مدیران�غیر�پروژه�ای،�مرور�و�بررسی�سریع�
آن�آسان�تر�است.

معایب:
�برخی�آن�را�تاریخ�گذشته�و�منسوخ�می�دانند.

01

02

راهنمایی برای بدنه دانش مدیریت پروژه

مدیریت پروژه برای مدیران غیرپروژه ای 
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این�کتاب�توسط��Brett�Harnedنوشته�شده�
اس��ت،�این�کتاب�جس��ارت�را�از�مدیریت�پروژه�
بیرون�می�کش��د�و�داس��تان�های�ش��خصی�و�
توصیه�ه��ای�عملی�هر�کس��ی�ب��رای�هدایت�
پ��روژه�را�می�توان��د�با�موفقیت�ارائه�دهد.�ش��ما�
اص��ول�تاکتیکی�مانن��د�تخمین�و�برنامه�ریزی�
پروژه�ه��ا�و�همچنی��ن�مهارت�ه��ای�نرم�مانند�
همدل��ی�و�ارتب��اط�را�یاد�خواهید�گرفت.�این�ها�
همه�به�گونه�ای�طراحی�ش��ده�اس��ت�که�به�شما�
کم��ک�می�کن��د�راحت�ت��ر�اف��راد�و�پروژه�ها�را�
مدیریت�کنید.�اگر�به�دنبال�یک�روش�شخصی�
ب��رای�مدیری��ت�پروژه�هس��تید،�ای��ن�کتاب�

مناسب�شما�است.
مزایا:

�س��بک�مکالمه�ای�که�خواندن�آن�س��ریع�و�
آسان�است.

�نمونه�ه��ای�عمل��ی�و�الگوه��ای�کاربردی�
امروزی�را�ارائه�می�دهد.

�در�انته��ای�هر�فص��ل��TL;DRقرارگرفته�
است.

معایب:
�بیش��تر�به�س��مت�مدیریت�پروژه�دیجیتال�

هدایت�می�کند.

04

این�کتاب�نس��خه�ای�از��PMBOKاس��ت�که�کمی�ویرایش�و�آس��ان�تر�
ش��ده�اس��ت.�این�کتاب�بس��یار�خوب�س��ازمان�یافته�و�قابل�درک�شده�
�PMBOKاست.�بسیاری�از�کالس�ها�از�آن�به�عنوان�گزینه�ای�به�جای�
اس��تفاده�می�کنند�و�دانش��جویان�می�گویند�که�به�آن�ها�در�قبولی�در�
امتحان��PMPبس��یار�کمک�کرده�اس��ت.�درحالی�که�این�کتاب�اصول�
و�تئ��وری�مدیری��ت�پ��روژه�را�دربر�می�گی��رد،�فاقد�مثال�های�محکم�و�

توصیه�های�عملی�در�مورد�کار�است.
مزیا:

�مطالعه�آسان
�منبع�عالی

معایب:
�فاقد�نمونه�ها�و�توصیه�های�کاربردی�در�مورد�کار�است.

مدیریت پروژه: راهنمایی برای افراد کامالً مبتدی 03

 مدیری���ت پروژه برای انس���ان ها:
 کمک به مردم برای انجام کارها
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زب��انبرنامهنویس��یپایت��ون:راهنامیمفید

زب���ان ب��رن���امه نویس���ی پ���ایت���ون 
چیست؟

پایتون�یک�زبان�برنامه�نویس��ی�مفس��ری�است�)که�به�
آن�اس��کریپتی�نیز�گفته�می�ش��ود(�که�در�س��ال��1990
�Guido�van�Rossumتوس��ط�برنامه�نویس�هلندی�
به�دنب��ال�تجرب��ه�ش��خصی�اش�در�زمین��ه�کار�با�زبان�
�ABCو�با�محوریت�آموزش��CWIایجاد�ش��د.�پایتون�
با�س��ایر�زبان�های�برنامه�نویس��ی�متفاوت�اس��ت،�زیرا�
خوانایی�کدها�و�اس��تفاده�از�فضای�س��فید�نس��بت�به�
فایل�های�منبِع�جم�و�جور�و�کوچک�را�در�اولویت�قرار�
می�ده��د.�پایت��ون�ب��ه�ش��کل�پویا�تایپ�می�ش��ود�و�از�
جمع�آوری�زباله��)از�طریق�شمارش�مرجع�و�شناسائی�
چرخه(،�برنامه�نویس��ی�شیءگرا�و�ساخت�یافته�به�طور�
کامل�پش��تیبانی�کرده�و�تا�حد�زیادی�از�برنامه�نویس��ی�
کارب��ردی�و�جنبه�گ��را�ه��م�پش��تیبانی�می�کند�و�آن�را�
به�خص��وص�متن��وع�و�قاب��ل�اس��تفاده�ب��رای�طی��ف�
گس��ترده�ای�از�م��وارد�می�کن��د.�کتابخانه�اس��تاندارد�

معموال�یکی�از�بزرگترین�نقاط�قوت�پایتون�به�حساب�
می�آی��د.�این�ویژگی�برنامه�نویس��ان�را�قادر�می�س��ازد�
به�س��رعت�پروژه�ه��ا�را�توس��عه�دهند�ب��دون�اینکه�به�
پکیج�ه��ای�ش��خص�ثالث،�ب��رای�طرح�بن��دی�اولیه�
اپلیکیش��ِن�داده�ش��ده�خیلی�نیاز�داش��ته�باشند.�برای�
تکمی��ل�کتابخانه��اس��تاندارد،�ش��اخص�پکیج�پایتون�
)PyPI(�بی��ش�از��200،000پکی��ج�ارائ��ه�می�دهد�که�

توابع�متنوعی�فراهم�می�کنند.

چه چیزی باعث می ش���ود پایتون 
یک انتخاب خوب برای پروژه من 

باشد؟
طراح��ی�پایت��ون�به�عن��وان�یک�زب��ان،�آن�را�به�یک�
انتخاب�مناسب�برای�پروژه�هایی�که�چندین�کدنویس�
دارند�تبدیل�می�کند�زیرا�خوانایی�ذاتی�زبان�به�قابلیت�
انتخاب�کد�و�درک�وضوح�عملکرد�آن�کمک�می�کند.�
پایتون�یک�زبان�برنامه�نویس��ی�قدرتمند�اس��ت�و�حتی�

ب���ا بی���ش از 8.2 میلی���ون برنامه نوی���س که از 
پایت���ون اس���تفاده می کنن���د، محبوبی���ت این 
زبان برنامه نویس���ی را نمی توان انکار کرد. از 
زم���ان انتش���ار اولی���ن نس���خه در س���ال 1990، 
پایت���ون حمایت ه���ای عموم���ی در آکادم���ی 
در  ک���ه  آورده  به دس���ت  را  کس���ب وکار 
هوش مصنوع���ی و یادگی���ری ماش���ین بس���یار 
م���ورد اس���تفاده ق���رار می گی���رد و به عن���وان 
زیربن���ای OpenStack عم���ل ک���رده و ب���ه 
اب���رِی  فایل ه���ای  ذخیره س���ازی  خدم���ات 
Dropbox نی���رو می بخش���د. ای���ن قابلی���ت 
تعمیم پذی���ری، زبان برنامه نویس���ِی پایتون را 
ب���ه گزین���ه ای عال���ی برای ش���روع کار توس���عه 
دهن���دگاِن ت���ازه کار تبدیل می کند. این مقاله 
به بررس���ی موارد کاربرد پایتون و مقایس���ه آن 
ب���ا س���ایر زبان ه���ای برنامه نویس���ی پرداخته و 
منابع���ی را ه���م ب���رای یادگی���رِی آن معرف���ی 

می کند.

22



توس��عه�دهندگان�آماتور�را�قادر�می�سازد�تا�پروژه�های�
خوب��ی�انج��ام�دهند.��Xkcdهمان�ط��ور�که�برای�هر�
چی��زی�در�عل��وم�رایانه�وجود�دارد،�ب��رای�پایتون�نیز�
وج��ود�دارد.��پایت��ون�در�ه��وش�مصنوع��ی�کارب��رد�
گس��ترده�ای�دارد.�فریم��ورک���Tensorflowگوگل�
�Scikit�–و����Keras�،ش��امل�ماژول�ه��ای�پایت��ون
از� یک��ی� �Anaconda�project اس��ت.� �Learn
توزیع�ه��ای�پایت��ون�و��Rتوزیع��ی�از�پایت��ون�ب��رای�
�Qiskitمحاس��بات�علمی�است.�پلتفرم�های�یادگیرِی�
و���D-Wave's�Ocean�IBMه��م�از�پایت��ون�برای�
برنامه�نویس��ِی�رایانه�های�کوانتومی�استفاده�می�کنند.�
پایتون�توس��ط�دانش��مندان�علم�داده�با�کتابخانه�های�
��Matplotlibو���SciPy�،�NumPyمحبوب��ی�از�جمل��ه�
اس��تفاده�ش��ده�و�همچنین�در�فریمورک�های�توسعه�
�web2py،� Flash،� Pyramid، جمل��ه� از� وب�
�CherryPy،�Djangoو��webapp2کاربرد�دارد.�

در�برنامه�ه��ای�ویرایش�گرافیکی�از�اس��کریپت�های�
درون�خط��ِی�پایت��ون�نیز�اس��تفاده�می�ش��ود�از�جمله�
�Maya،�Autodeskنرم�افزار�انیمیش��ن�س��ه�بُعدی�
�Houdini،�3و�همچنین�ds�Max،�MotionBuilder
�modo،� Nuke و� �4D �Lightwave،� Cinema
��compositorو�مجموعه�ابزار�متن�باز�Blender.�از�
�PaintShop�،می��ان�نرم�افزارهای�گرافیکی�دو�بُعدی
�GIMP،�Inkspaceو�همچنین�نرم�افزار�متن�باز��Pro
و���Scribusاس��تفاده�می�ش��ود.�به�ع��الوه،�نرم�اف��زار�
�LibreOfficeاز�پایت��ون�ب��رای�اسکریپت�نویس��ی�
درون�خطی�اس��تفاده�می�کند،�بس��یار�ش��بیه�به�روشی�
ک��ه�از�وی��ژوال�بیس��یک�ب��رای�گس��ترش�و�تعمیم�
ویژگی�های�مایکروسافت�آفیس�استفاده�می�شود.�در�
س��ال���Tim�Peters�،1999توس��عه�دهنده�نرم�افزار،�
کس��ی�که�مش��ارکت�بسیاری�در�پایتون�داشته�و�خالق�
پیاده�س��ازی�اصلی��CPythonاس��ت،�نوش��تاری�با�
عن��وان�" �Zen�of�Python" دارد.�در�ای��ن�نوش��تار�
درباره�فلس��فه�پایتون�و�فلس��فه�ای�که�برنامه�نویسان�
باید�در�رویکرد�برنامه�نویسی�خود�بگنجانند،�صحبت�
ش��ده�اس��ت.�بعدها�این�نوشتار�در�اسناد�رسمی�پایتون�
درج�ش��ده�اس��ت.��19اصل�در�این�نوش��تار�بیان�شده�
اس��ت،�از�جمله:�زیبا�نوش��تن�کد�بهتر�از�زش��ت�نوشتن�
آن�است.�صریح�نوشتن�کد�بهتر�از�ضمنی�نوشتن�آن�
اس��ت.�ساده�نویس��ی�کد�بهتر�از�مرکب�نویسی�است.�
مرکب�نوش��تن�کد�بهتر�از�پیچیده�نوش��تن�آن�اس��ت.�
یک�دس��ت�نوش��تنن�آن�بهتر�از�تودرتو�نوش��تن�است.�
فاصله�دار�نوش��تن�کد�بهتر�از�فش��رده�نوش��تِن�است.�
خوانایی�در�برنامه�نویس��ی�مهم�اس��ت�و�به�حس��اب�
آورده�می�ش��ود.�موارد�خاص�)در�برنامه�نویسی(�آنقدر�
خاص�نیس��تند�که�بخاطرش��ان�قوانین�را�بش��کنیم.�با�
این�ک��ه�عملی�ب��ودن�)برنامه(�بر�ش��فافیت�ارجحیت�
دارد،�خطاها�نباید�بدون�این�که�شناس��ائی�ش��وند�به�
قس��مت�های�دیگر�برنامه�پاس�داده�ش��وند�مگر�اینکه�

صراحت�برنامه�از�بین�رفته�باش��د.�زمانی�که�با�ابهام�
مواجه�ش��دید،�هرگز�حدس�نزنید.�باید�یک�راه�ش��فاف�
– و�ترجیح��ا�فق��ط�ی��ک�راه�–  ب��رای�انجام�آن�وجود�
داشته�باشد.�اگرچه�آن�راه�در�ابتدا�ممکن�است�واضح�
نباش��د�مگر�اینکه�ش��ناخت�خوبی�از�کدنویسی�داشته�
باش��ید.�االن�بهت��ر�از�هیچ�وق��ت�اس��ت.�گرچه�هرگز�
اغلب�بهتر�از�همین�حاال�اس��ت.�اگر�ش��رح�پیاده�سازی�
دش��وار�اس��ت،�ایده�بدی�اس��ت.�اگر�شرح�پیاده�سازی�
س��اده�اس��ت،�ممک��ن�اس��ت�ای��ده�خوب��ی�باش��د.�
�Namespaceه��ا�ای��ده�ای�عالی�هس��تند.�– بیایید�

بیشتر�از�آن�ها�داشته�باشیم.�

پایتون چگونه با س���ایر زبان های 
برنامه نویسی قیاس می شود؟

پایت��ون�می�توان��د�برای�هر�مورد�کاربردی�که�هر�زبان�
�C/C++،�PHP،�JavaScript(سطح�باالی�دیگری�
و�...�(�بکار�می�برد،�اس��تفاده�ش��ود.�پیاده�س��ازی�برای�
�CPUمیکروکنترلره��ای�م��درن�وج��ود�دارد،�اگرچه�
ه��ای�قدیمی�ت��ر�)m68k�،z80�،6502(�نمی�توانند�از�
پایت��ون�اس��تفاده�کنن��د.�درحال��ی�که�اج��رای�مرجع�
�CPythonبه�ط��ور�گس��ترده�برای�اکث��ر�موارد�قابل�
اس��تفاده�مفید�اس��ت.�سایر�مترجمان�پایتون�برای�رفع�
نیازهای�خاص�و�س��ناریوهای�اس��تقرار�وجود�دارند.�
میکروپایتون��یک�میکروکنترلر�با�تمرکز�بر�پیاده�سازی�
�Arduino،به�عالوه��،ARMو�پشتیبانِی�معماری�های�
�64 و� �32( �RISC�– Vو� �ESP32�،ESP8266
بیتی(�اس��ت.��CircuitPythonیک��forkمتمرکز�بر�
آم��وزش�از�میکروپایتون�اس��ت.�با��CPythonتفاوت�
دارد�زیرا��pypyیک�کامپایلر�هم�زمان�)سریع�تر(�است�
درحالی�که��CPythonمترجم�است.�پیاده�سازی�هایی�
�CLPythonب��ا�هدف�زب��ان�نیز�وجود�دارن��د�ازجمله�
�NET.برای��IronPythonو��Lispب��رای�زبان�متمول�
�Nuitkaبع��الوه��.Javaب��رای��Jythonو��/�Mono
�Projectی��ک�کامپایل��ر�منبع�به�منبع�از�پایتون�به�کد�

منبع��C���/���Cاست.�

تف���اوت بین پایت���ون2 و پایتون3 
چیست؟

پایتون��x.3در�دس��امبر�س��ال��2008معرفی�شد�و�به�رفع�
نقص�طراحی�های�اساسی�و�مدرن�سازی�زبان�پرداخت.�
پایتون���3با�اصل�راهنمایِی�"   ]کاهش[��تکثیر�ویژگی�با�
از�بین�بردِن�روش�های�قدیمِی�انجام�کارها�" با�توجه�به�
این�اصل�پایتون�3با�پایتون��2به�شکل�وارونه�و�عقبگرد،�
کامال�س��ازگار�نیس��ت�و�الزم�اس��ت�توس��عه�دهندگان�
کدهای�خود�را�برای�اجرا�روی�ورژن�جدید،�مدرن�سازی�
کنن��د.�در�تاری��خ�اول�ژانویه�2020،�پش��تیبانی�از��پایتون�
�2,7ب��ه�پای��ان�می�رس��د�و�انتقال�س��ریع�ب��ه�پایتون��3
ضروری�تر�است.�برای�برنامه�نویسان��portingبا�کمک�
ابزار�و�با�اس��تفاده�از�آینده�س��ازی�و�مدرن�سازی،�می�تواند�
ب��ه�انتق��ال�کم��ک�کن��د�درحال��ی�ک��ه�پ��روژه�
�caniusepython3نش��ان�می�دهد�چه�وابستگی�های�
میراثی�می�تواند�شما�را�از�استفاده�از�پایتون�3منع�کند.�

چگون�������ه ب����رنامه نویس���ی را در 
پایتون شروع کردم

یادگی��ری�پایت��ون�نیازی�به�گرفتن�مدرک�در�رش��ته�
کامپیوتر�ندارد.�منابع�زیادی�وجود�دارد�که�به�صورت�
آنالی��ن�در�اختی��ار�کاربران�قرار�می�گیرد�تابا�یک�زبان�
برنامه�نویس��ی�ش�����روع�ب������ه�ک������ار�کنن��د.�
س��رمایه�گذاری� �TechRepublicAcademy
و� �ZDNet،� TechRepublic بی��ن� مش��ترکی�
�StackCommerceه��م�در�دوره�ه��ای�آموزش��ی�

عمیق�پایتون�تنوع�گسترده�ای�ارائه�می�دهند.�
اگر�از�قبل�با�برنامه�نویسی�آشنایی�داشته�باشید،�احتمال�
دارد��IDEشما�به�شکل�بومی�از�پایتون�پشتیبانی�کند�یا�
این�پش��تیبانی�را�می�توان�با�افزودن�یک�پالگین�به�آن�
�IDEافزود.�برای�برنامه�نویسان�تازه�کار،�استفاده�از�یک�
�IDEرایگان�که�از�پایتون�پش��تیبانی�کند،�راهی�س��ریع�
�Sublimeها�ش��امل��IDEبرای�ش��روع�کار�اس��ت.�این�
�Visual و� �Text،� Geany،� PyCharm،� Atom

�Stodio�Codeاست.��
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هوش مصنوعی با پایتون، بخش ســــوم

یادگیری ماشین 
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یادگی���ری ب���ه معن���ی دس���ت یافت���ن ب���ه دان���ش ی���ا مه���ارت از طری���ق 
مطالع���ه ی���ا تجرب���ه اس���ت. ب���ر این اس���اس م���ا می توانی���م یادگیری 
ماش���ین را به صورت زیر تعریف کنیم: ممکن اس���ت به عنوان حوزه 
علوم رایانه تعریف ش���ود، به ش���کل ویژه تر یک برنامه کاربردی از 
هوش مصنوعی، که سیس���تم های کامپیوتری را قادر می س���ازد با 
داده ه���ا ی���اد بگیرن���د و از تجرب���ه بدون برنامه نویس���ی صریح اصالح 
ش���وند و بهبود پیدا کنند. اساس���اً تمرکز اصلی در یادگیری ماش���ین 
اج���ازه ب���ه کامپیوتره���ا برای یادگیری خودکار بدون مداخله انس���ان 
اس���ت. حاال س���ؤالی که پیش می آید این اس���ت که یادگیری به این 
روش چگونه آغازشده و به انجام می رسد؟ می تواند با مشاهدات 
داده ه���ا آغ���از ش���ود. داده ه���ا می توانن���د بعض���ی از نمونه ه���ا، 
دستورالعمل یا برخی از تجربه های مستقیم نیز باشند. سپس بر 
اس���اس ای���ن ورودی دس���تگاه ب���ا تصمیم گی���ری در م���ورد برخ���ی از 

الگوهای داده ها، تصمیم بهتری می گیرد.

ماش���ین  یادگی���ری  الگوریتم ه���ای 
سیس���تم  ت���ا  می کنن���د  کم���ک 
برنامه نویس���ی  ب���دون  کامپیوت���ری 
صریح یاد بگیرد. این الگوریتم ها به 
دودس���ته ب���ا نظ���ارت  و بدون نظارت  
تقس���یم بندی می ش���وند. ح���ال ب���ه 

بررسی چند الگوریتم می پردازیم:

انواع یادگیری ماشین
)ML یا Machine Learning( 
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  الگوریتم های نظارت شده یادگیری 
ماشین

ای�ن الگوریت�م رایج ترین الگوریتم یادگیری ماش�ین 
اس�ت. نظارت ش�ده نام گ�ذاری ش�ده اس�ت چراکه 
فرآین�د یادگیری الگوریتم از دیتاس�ت آموزش دهنده  
)Training Dataset( می توان�د به عن�وان ی�ک معل�م 
نظارت بر فرآیند یادگیری در نظر گرفته ش�ود. در این 
نوع الگوریتم یادگیری ماش�ین، نتایج احتمالی از قبل 
شناخته ش�ده اند و داده های آموزش�ی  هم با پاسخ های 
صحی�ح برچس�ب گذاری  ش�ده اند. ای�ن مفه�وم را 

می توان به شرح زیر درک کرد:
ف�رض کنی�م م�ا متغیر ورودی به نام X و متغیر خروجی 
ب�ه ن�ام Y داری�م و ما الگوریتمی به کار می بریم تا تابع 

نگاشت را از ورودی به خروجی مثل زیر یاد بگیرد:
)Y = f )x

حاال هدف اصلی این اس�ت که تابع نگاش�ت را آن قدر 
خ�وب تقری�ب بزنیم تا هنگامی ک�ه داده ورودِی جدیِد 
)X( داش�تیم بتوانی�م متغی�ر خروج�ی )Y( را ب�رای آن 

داده پیش بینی کنیم.

مس�ائل اصلی یادگیری نظارت ش�ده را می توان به دو 
نوع مسئله که در زیر آمده تقسیم نمود:

1. طبقه بندی: )Classification( یک مس�ئله به عنوان 
مس�ئله طبقه بندی در نظر گرفته می ش�ود زمانی که ما 
خروجی های دسته بندی ش�ده داش�ته باش�یم، مانند: 

”black”، ”teaching”، ”non-teaching” و غیره.
2. رگرس�یون: یک مس�ئله به عنوان مسئله رگرسیون 
در نظ�ر گرفت�ه می ش�ود زمانی که م�ا خروجی با مقدار 
 ”distance”، ”kilogram” :واقعی داش�ته باشیم، مانند

و غیره.
 KNN )K ،درخ�ت تصمیم گی�ری، جن�گل تصادف�ی
Nearest Neighbors( و رگرس�یون منطقی مثال های 
نظارت ش�ده  ماش�یِن  یادگی�ری  الگوریتم ه�ای  از 

هستند.

  الگوریتم های بدون نظارت یادگیری 
ماشین

همان ط�ور ک�ه از ن�ام آن پیداس�ت ای�ن ن�وع از 
الگوریتم های یادگیری ماشین هیچ ناظری برای ارائه 
راهنمایی ندارند. به همین دلیل است که الگوریتم های 
یادگیری ماشیِن بدون نظارت تقریباً هم تراز با چیزی 
هستند که برخی هوش مصنوعِی واقعی می نامند. این 

مفهوم را می توان به شرح زیر درک کرد:
ف�رض کنی�د ما متغی�ر ورودی X راداریم، لذا هیچ متغیر 
خروجِی متناظری مانند آنچه در الگوریتم های یادگیرِی 
داش�ت. نخواه�د  وج�ود  داش�تیم،  نظارت ش�ده 

ب�ه بی�ان س�اده می توانی�م بگویی�م ک�ه در یادگی�ری 
نظارت نشده هیچ پاسخ صحیحی وجود نخواهد داشت 
و هیچ آموزگاری هم برای راهنمایی نداریم. الگوریتم ها 
ب�ه کش�ف الگوه�ای جال�ب در داده ها کم�ک می کنند.
مس�ائل یادگیری ماش�یِن نظارت نش�ده را می توان به 

دو نوع زیر تقسیم نمود:
1- خوش�ه بندی: در مس�ائل خوش�ه بندی م�ا نی�از به 
کش�ف گروه بندی ه�ای ذات�ی در داده ه�ا داریم. برای 
مثال گروه بندی مشتریان بر اساس رفتار خریِد آن ها

2- وابستگی: یک مسئله وابستگی نام گذاری می شود 
چراکه این نوع مس�ائل نیاز به کش�ف قواعدی دارد که 
بخش ه�ای بزرگ�ی از اطالعات م�ا را توصیف می کند. 
ب�رای مث�ال پی�دا کردن مش�تریانی که ه�ر دو X و Y را 
خری�داری کرده ان�د. K-Means برای خوش�ه بندی و 
مثال های�ی  وابس�تگی،  ب�رای   Apriori الگوریت�م 

الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت نشده هستند.

  الگوریتم ه���ای یادگی���ری ماش���ین 
تقویتی

ای�ن ن�وع الگوریتم های یادگیری ماش�ین بس�یار کم 
اس�تفاده می ش�وند. این الگوریتم ها برای تصمیم های 
مش�خصی سیس�تم ها را آم�وزش می دهن�د. اساس�اً 
ماش�ین ب�رای محیط�ی ک�ه در آن به ط�ور پیوس�ته با 

اس�تفاده از متد آزمون وخطا تعلیم دیده، شناخته ش�ده 
اس�ت. این الگوریتم ها از تجربیات گذش�ته می آموزند 
و ی�اد می گیرن�د و ت�الش می کنن�د ت�ا بهترین دانش 
ممک�ن را ب�رای تصمیم گی�ری دقی�ق در نظ�ر بگیرند. 
فرآیند تصمیم گیری مارکوف نمونه ای از الگوریتم های 

یادگیری ماشین تقویتی است.

  متداول ترین الگوریتم های یادگیری 
ماشین

در ای�ن بخ�ش، ما درب�اره متداول ترین الگوریتم های 
یادگی�ری ماش�ین یادگیری ماش�ین خواهیم آموخت. 

الگوریتم ها در زیر شرح داده شده اند:
1- رگرس�یون خط�ی: یک�ی از شناخته ش�ده ترین 

الگوریتم های آمار و یادگیری ماشین است.
مفهوم پایه- رگرس�یون خطی عمدتاً یک مدل خطی 
اس�ت ک�ه فرض می کن�د رابطه خطی بی�ن متغیرهای 
ورودی ک�ه X می نامی�م و متغیر خروجِی واحد Y برقرار 
اس�ت. به عبارت دیگر می توان گفت که Y می تواند از 
یک ترکیب خطی متغیرهای ورودی X محاس�به ش�ود. 
رابط�ه بی�ن متغیره�ا می توان�د با تنظی�م بهترین خط 

ایجاد شود.

  انواع رگرسیون خطی
رگرسیون خطی از دو نوع زیر است:

1- رگرسیون خطی ساده: الگوریتم رگرسیون خطی، 
اگر تنها یک متغیر مس�تقل داش�ته باش�د، رگرس�یون 

خطی ساده نامیده می شود.
2- رگرس�یون خط�ی چندگان�ه: الگوریتم رگرس�یون 
خط�ی اگ�ر دارای بی�ش از یک متغیر مس�تقل باش�د، 

رگرسیون خطی چندگانه نامیده می شود.
رگرسیون خطی عمدتاً برای تخمین مقادیر حقیقی بر 
اس�اس متغیر پیوس�ته استفاده می شود. برای مثال کل 
ف�روش ی�ک فروش�گاه در یک روز، بر اس�اس مقدار 
حقیقی می تواند با رگرسیون خطی تخمین زده شود.

  رگرسیون منطقی
ی�ک الگوریت�م طبقه بندی اس�ت و همچنین به عنوان 
رگرس�یون logit شناخته می ش�ود. رگرسیون منطقی 
عمدتاً یک الگوریتم طبقه بندی است که برای تخمین 
مقادیر گسس�ته مانند صفر یا 1، درس�ت یا غلط، بله یا 
خی�ر ب�ر اس�اس یک مجموعه داده ش�ده از متغیرهای 
مس�تقل اس�تفاده می ش�ود. رگرس�یون خطی اساساً 
احتم�ال را محاس�به می کند بنابرای�ن خروجی هایش 

بین 0 و 1 قرار دارند.

 درخت تصمیم گیری
درخت تصمیم گیری یک الگوریتم نظارت ش�ده اس�ت 
که اغلب برای مس�ائل طبقه بندی اس�تفاده می ش�ود. 
اساس�اً ی�ک طبقه بن�دی کنن�ده اس�ت ک�ه به عنوان 
تقس�یم بندی بازگش�تی  بر اس�اس متغیرهای مستقل 
بیان ش�ده است. درخت تصمیم گیری دارای گره هایی 
اس�ت که درخت ریش�ه دار را ش�کل می دهند. درخت 
ریش�ه دار ی�ک درخت هدایت ش�ده با ی�ک گره به نام 
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ریش�ه اس�ت. ریش�ه هی�چ لب�ه ورودی ن�دارد و تمام 
گره ه�ای دیگ�ر، یک بله ورودی دارند. این گره ها برگ 

یا گره های تصمیم گیرنده نامیده می شوند.

)SVM(  بردار ماشین پشتیبانی   
ماش�ین بردار پش�تیبان هم برای مس�ائل طبقه بندی و 
ه�م برای مس�ائل رگرس�یون اس�تفاده می ش�ود. اما 
عمدت�اً ب�رای مس�ائل طبقه بندی اس�تفاده می ش�ود. 
مفه�وم اصل�ی SVM این اس�ت که هر ی�ک آیتم های 
داده را به عن�وان ی�ک نقط�ه در فضای n بُعدی با مقدار 
ه�ر ویژگ�ی ک�ه مق�دار ی�ک مختصات خاص اس�ت، 
ترس�یم کنی�م. در اینج�ا n ویژگی های�ی اس�ت ک�ه 
می توانیم داش�ته باش�یم. تصویری که در ادامه نش�ان 
داده می ش�ود، نمای�ش گرافیک�ی ب�رای درک مفهوم 

SVM است.

 در نمودار باال ما دو ویژگی داریم بنابراین ما باید این 
دو متغی�ر را در فض�ای دو بُع�دی ک�ه در آن ه�ر نقط�ه 
دارای دو مختصات به نام بردارهای پش�تیبان اس�ت، 
رس�م کنی�م. ای�ن خ�ط داده ه�ا را ب�ه دو گ�روه 
طبقه بندی ش�ده تقس�یم می کند. این خط طبقه بندی 

کننده خواهد بود.

  بیز ساده
ای�ن ه�م ی�ک روش طبقه بندی اس�ت. منطق پش�ت 
تکنیک طبقه بندی اس�تفاده از نظریه بیز برای س�اخت 
طبقه بن�دی کننده ه�ا اس�ت. ف�رض ب�ر ای�ن اس�ت 
پیش�گویی کنندگان  مس�تقل هستند. به عبارت ساده، 
ف�رض ب�ر این اس�ت که حضور ی�ک ویژگی خاص در 
ی�ک کالس باوج�ود ه�ر ویژگی دیگ�ر ارتباطی ندارد، 
یعنی ویژگی ها مس�تقل از هم هس�تند. معادله تئوری 

بیز در زیر آمده است:
P)AB(=P)BA(P)A(P)B(

س�اخت مدل بیز س�اده، آس�ان است و مخصوصاً برای 
دیتاست های بزرگ مفید است.

K نزدیک ترین همس�ایه  هم برای مس�ائل طبقه بندی 
و هم برای مسائل رگرسیون استفاده می شود و به طور 
گس�ترده ای ب�رای ح�ل مس�ائل طبقه بندی اس�تفاده 
می ش�ود. مفهوم اصلی الگوریتم این اس�ت که برای 
ذخی�ره تم�ام م�وارد در دس�ترس و طبقه بن�دی موارد 
جدید با آراء K همس�ایه اش اس�تفاده می شود. سپس 
مورد به کالس�ی تعلق می گیرد که بین K نزدیک ترین 
همسایه اش بیشترین اشتراک را داشته باشد که این 
اش�تراک ب�ا تاب�ع فاصل�ه اندازه گیری می ش�ود. تابع 
فاصل�ه می توان�د اقلیدس�ی، مینکوفس�کی و فاصل�ه 
همین�گ باش�د. مطلب�ی ک�ه در ادام�ه می آی�د را برای 
محاس�به KNN در نظ�ر بگیری�د. KNN محاس�باتی 
نس�بت ب�ه س�ایر الگوریتم ه�ای مورداس�تفاده برای 
مس�ائل طبقه بندی هزینه بیش�تری دارد. نرمال سازی 
غیراینص�ورت  در  اس�ت  الزم  اینج�ا  در  متغیره�ا 
متغیرهای سطوح باالتر می توانند آن را بایاس کنند.

در KNN ما باید روی مرحله پیش پردازش مانند حذف 
نویز کارکنیم.

K-Means خوشه بندی  
همان ط�ور ک�ه از ن�ام آن پیداس�ت، برای حل مس�ائل 
 K-Means خوشه بندی استفاده می شود. خوشه بندی
اساس�اً نوعی از یادگیری بدون نظارت اس�ت. منطق 
اصلی الگوریتم خوش�ه بندی K-Means این اس�ت که 
مجموع�ه داده ه�ا را از طری�ق تع�دادی از خوش�ه ها 
طبقه بندی کند. مراحل زیر را برای شکل دادن خوشه 

به وسیله K-Means انجام دهید.
K-Means -1 ب�رای ه�ر خوش�ه تع�داد K نقطه را که 

سنتروید  نام دارد برای هر خوشه برمی دارد.
2- ح�اال ه�ر نقطه داده با نزدیک ترین س�نتروید یک 

خوشه را شکل می دهند یعنی k خوشه.
3- ح�اال الگوریت�م س�نترویدهای ه�ر خوش�ه را ب�ر 

اساس اعضای موجوِد خوشه پیدا خواهد کرد.
ما باید این گام ها را تکرار کنیم تا همگرایی اتفاق بیفتد.

   جنگل تصادفی
این یک الگوریتم طبقه بندی نظارت ش�ده است. مزیت 
الگوریت�م جن�گل تصادفی این اس�ت که می تواند برای 
هر دو نوع طبقه بندی و رگرس�یون مورداس�تفاده قرار 
گیرد. اساس�اً مجموع�ه ای از درخت های تصمیم گیری 
)به عبارت دیگ�ر جن�گل( اس�ت ی�ا می توانی�د بگویید 
گروه�ی از درخت ه�ای تصمیم گی�ری. مفه�وم اصلی 
جن�گل تصادف�ی این اس�ت که هر درخ�ت طبقه بندی 
می کن�د و جن�گل بهتری�ن طبقه بندی ه�ا را از بین آن ها 

انتخاب می کند.
 طبقه بندی کننده جنگل تصادفی می تواند برای وظایف 
طبقه بندی و رگرسیون به کاربرده شود. این الگوریتم ها 
می توانن�د مقادی�ر گم ش�ده را اداره کنند. این الگوریتم 
م�دل را Overfit نمی کن�د، حت�ی اگ�ر تع�داد درخت�ان 

بیشتری در جنگل داشته باشیم.
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در iOS 13.3 چه چیزی جدید است؟
رف��ع�اش��کال�چندوظیف��ه�ای:�برخ��ی�از�کاربران�
گ��زارش�داده�ان��د�که��13,2�iOSبه�طرز�س��نگینی�
برنامه�ه��ای��RAMرا�آزاد�می�کن��د،�بنابرای��ن�باید�
باره��ا�برنامه�ه��ای�خود�را�دوب��اره�بارگذاری�کنید.�
�13,3�iOSگزارش�ه��ای�اولیه�حاکی�از�آن�اس��ت�
ای��ن�مدیری��ت�حافظ��ه�بیش�ازح��د�را�مدیری��ت�

می�کند.
�Screenمحدودیت�های�ارتباطی:�در�اَپلیکیش��ن�
Time،�بس��ته�ب��ه�اینک��ه�ب��ا�چه�کس��ی�صحبت�
می�کنی��د،�می�توانی��د�محدودیت�های��ی�را�ب��رای�
تماس�ه��ای� و� پیام�ه��ا� تلفن��ی،� تماس�ه��ای�

�FaceTimeبرای�کودکان�تعیین�کنید.
�Settingsدر��:Memoji�/�Animojiاس��تیکرهای�
General�> Keyboard <�< ح��اال�می�توانی��د�
در� را� �Memoji و� �Animoji اس��تیکرهای�

صفحه�کلید��Emojiخاموش�کنید.
اَپلیکیشن�Apple�Watch:�تاج�دیجیتالِی�آیکون�
اَپلیکیش��ن�Apple�Watch،�اکنون�به�جای�رنگ�

مشکی،�خاکستری�است.
�Safariمرورگر��:Safariپش��تیبانی�کلید�امنیتی�
در��iPhoneو��iPadاز�کلیدهای�امنیتی�س��ازگار�با�
�NFCی��ا��Lightning،�USBاز� �FIDO2ک��ه�

استفاده�می�کنند،�پشتیبانی�می�کند.

عمومی را منتشر کردتوسعه نسخه بتا و نسخه بتا iOS 13.3، اپل دومین 

درحالی ک���ه iOS 13.2 آخری���ن ویژگی های���ی ک���ه اپ���ل هن���گام معرف���ی iOS 13 در WWDC مطرح کرده 

 iOS بود، ارائه داده اس���ت، به نظر نمی رس���د که این ش���رکت قصد داش���ته باش���د تا س���ال آینده و ارائه

14 عق���ب نشس���ته و اس���تراحت کن���د. م���ا می توانی���م منتظ���ر حداق���ل یکی دو نس���خه تکمیلی دیگر با 

تعداد کمی ویژگی جدید و تعدادی نس���خه رفع اش���کال باش���یم. iOS 13.2 تعداد کمی ترفند جزئی 

راب���ط کارب���ری مانن���د قابلی���ت غیرفع���ال ک���ردِن پیش���نهاداِت اس���تیکرهای memoji در صفحه کلی���د 

emoji به ارمغان آورده اس���ت. همچنین ممکن اس���ت مس���ئله مدیریت حافظه گزارش ش���ده توسط 

برخ���ی از کارب���ران، درجای���ی ک���ه برنامه ه���ا ب���ه ش���کل انبوه از حافظه پاک ش���وند و اغلب باید دوباره در 

حافظه بارگذاری شوند، شناسایی شده باشد.

نحوه دریافت iOS 13.3 نسخه بتا
ب��رای�کارب��ران�معمولی،�به��beta.apple.comروی�آیفون�یا�آی�پد�
بس��ته�به�دس��تگاهی�که�می�خواهید�روی�آن�نصب�و�اجرا�کنید�بروید.�
ش��ما�در�آنجا�برای�دریافت�نس��خه�بتا�ثبت�نام�می�کنید�و�یک�پروفایل�
�Settings�> General�>بت��ا�دانل��ود�می�کنید.�س��پس�به�قس��مت�
�Profileبروی��د�و�پروفای��ل�بت��ا�را�پیدا�کنید�و�آن�را�نصب�کنید.�پس�از�
انج��ام�ای��ن�کار�ش��ما�به�روزرس��انی�های�بت��ا�را�درس��ت�مانن��د�

به�روزرسانی�های�معمولی��iOSدانلود�می�کنید؛�یعنی�با�رفتن�به:
Settings�>General�> Software�Update.
توس��عه�دهندگانی�که�می�خواهند�در�توس��عه�نس��خه�های�بتا�شرکت�
developer.apple.com/کنن��د،�می�توانن��د�ب��ا�مراجع��ه�ب��ه�

�downloadپروفایل�بتا�توسعه�دهنده�را�دانلود�کنند.
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گوگل از کاربران کروم برای 
کمک به شناسایی سایت های 
فریبنده سؤال می کند

ِشـِتر همچنیـن بیـان کـرده افزونـه 
دقیق تـر و ظريف تری از کروم هم خواهد 
آمـد کـه از کاربران محافظـت می کند. اين 
افزونـه جديـد به کاربر هشـدارِی ناشـناس 
 URL زمانی که مرورگر به سوی يک سايت با
گمراه کننـده هدايـت می شـود، می دهد. 
همـان حقه ای کـه هکرها و phisher ها به 
کار می برنـد. " بـرای مثال اشـتباه گرفتِن 
go0gle.com بـا google.com راحـت 
اسـت." او ادامه می دهد "اين هشدار جديد 
با مقايسـه URL صفحه ای که اکنون در حال 
بازديد از آن هستید با URL های صفحاتی که 
قبـًا از آن هـا بازديـد کرده ايـد، کار می کند. اگر 
URL ها شبیه هم بودند، که ممکن است موجب گیج 
شـدن يا گمراهی شـما شـود، ما به شـما هشـداری نشان 
خواهیـم داد، تـا به جـای بی خطر برگرديد." ِشـِتر گفته 
هشـدار جديـد روی کـروم 75 راه اندازی شـده بود، 
ورژن حال حاضر کروم در 4 ژوئن شروع به کارکرده 

است. 

مرور�امن�نام�تکنولوژی�اس��ت�که�توس��ط�موتور�جس��ت�وجوی�گوگل،�کروم،�
موزیال�فایرفاکس�و�س��افاری�اپل�و�اندروید�استفاده�ش��ده�اس��ت�تا�کاربران�را�از�

سایت�هایی�که�محتوای�گمراه�کننده�یا�مخرب�دارند،�دورنگه�دارد.�در�سمت�سرور،�
گوگل�از�ربات�هایی�برای�اس��کِن�وب�و�س��اخت�فهرس��تی�از�وب�سایت�هایی�که�بدافزار،�

دانلودهای�مضر�یا�تبلیغات�و�صفحات�گمراه�کننده�دارند�استفاده�می�کند.�توسعه�دهندگان�
نرم�افزار�س��پس�می�توانند��APIای�را�برای�یکپارچه�س��ازی�این�لیس��ت�در�اپلیکیش��ن�های�

�رقیب�سال�هاس��ت�انجام�داده�اند.�نتیجه�نهایی� خودش��ان�وصل�کنند،�کاری�که�مرورگر�س��ازان�ِ
هش��داری�اس��ت�که�به�میان�آمده�و�به�کاربر�می�گوید�که�س��ایت�مقصد�مش��کوک�اس��ت�و�باید�

اجتناب�ش��ود.�در�کروم،�یکی�از�چندین�راه�اندازهای�هش��داردهنده�های�مرور�امن�می�نویس��د:�"سایت�
گمراه�کننده�پیش�رو�است" که�به�دنبال�آن�متنی�توضیحی�آمده�است.�حاال�گوگل�از�کاربران�خواسته�

تا�مانند�بات�ها�س��ایت�های�زننده�را�نش��ان�دهند.�اما�خوِد�برخی�از�اطالعاتی�که�در�پنجره�پاپ�اپ�بعد�از�
کلیک�روی�آیکون�گزارش�س��ایت�گمراه�کننده�اجرا�می�ش��ود،�مش��کوک�به�نظر�می�آید.�زمانی�که�دریکی�از�

س��ایتهای�مقصد�معمول�خودمان�هس��تیم،�گزارش�س��ایت�گمراه�کننده�شناس��ایی�کرده�که�"سایت�جزو��5هزار�
س��ایت�باالی�لیس��ت�نیس��ت" که�باعث�گمراه�کننده�بودِن�آن��URLمی�ش��ود.�زمانی�که�در�س��ایت�س��ازمان�اخبار�

ملی�هستیم،�گزارشگر�سایِت�مشکوک�گفته�است�"سایت�در��3ماه�گذشته�بازدیدکننده�نداشته�است."

گوگل در هفته جاری برای کمک به شناسـايی سـايت های مشـکوک، به کاربران 
 URL مرورگر کروم خود، افزودنی پیشـنهاد داده اسـت که اجازه می دهد تا اين
ها را اطاع دهند. افزونه گزارشگر سايت مشکوک که می تواند به کروم دسکتاپ 
اضافـه شـود، يـک آيکون پرچم مانند را در نوار بااليـی مروگر می گنجاند. امیلی 

ِشـِتر يـک مدير محصـول کروم در وباگ سه شـنبه يک 
کمپانـی نوشـته اسـت "بـا کلیـک روی آيکـون، 

می توانید سـايت های ناامن برای بررسـی امن 
به منظور ارزيابی بیشتر گزارش کنید."
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جدی���د 16 اینچ���ی لپ تاپ اپل 
اس���ت. مک ب���وک پ���رو ای ک���ه 
رونمایی ش���د، قرار است جای 
لپ تاپ 15 اینچی را می گیرد. 
ای���ن مدل س���خت افزارِ دوباره 
تجدید ش���ده و نونوار ش���ده ای 
دارد ک���ه کارائ���ی را تا 80 درصد 
ی���ک  و   – می کن���د  بهت���ر 
صفحه کلی���د جدی���د جادوئی. 
ای���ن ش���رکت همچنی���ن تائید 
ک���رد ک���ه قرار اس���ت مک بوک 
پ���رو جدی���د را در م���اه دس���امبر 

روانه بازار کند.

�Jamf�JUNCدر�کنفران��س�
در�م��ورد�مک�جدید،�گفت�وگو�
بین�نمایندگان�است،�بسیاری�
از�آن�ه��ا�در�حال�حاضر�تالش�
می�کنن��د�بفهمند�آیا�می�توانند�
ش��رکت�های�خ��ود�را�متقاعد�
کنند�یکی�از�آن�ها�را�س��فارش�

دهد؟
مک�بوک�پرو�جدید��16اینچی�
�،Retinaاس��ت.�نمایش��گر�
آخرین�نس��ل�پردازنده�های��8
�64 حداکث��ر� هس��ته�ای،�
�8 ت��ا� حافظ��ه،� گیگابای��ت�
گیگابایت��VRAMو�طراحی�
حرارتی�پیشرفته�جدید�دارد.

همه در مورد لپ تاپ جدید 
اپل صحبت می کنند

اپ��ل�صفحه�کلی��د�را�بهب��ود�
بخش��یده�اس��ت.�صفحه�کلید�
جادوی��ی�جدید�دارای�مکانیزم�
دوباره�طراحی�شده�مانند�قیچی�
و�حرک��ت��1میلی�مت��ری�برای�
احس��اس�رضایت�مندِی�بیشتر�

صفحه�کلید�است.�
این�صفحه�کلید�همچنین�کلید�
فیزیکی��Escapeو�کلیدهای�
جهت�دار�را�در�اختیار�ش��ما�قرار�

می�دهد.

پروانه، پروانه، 
به دور پرواز کن

کمپان��ی�می�گوی��د،�این�صفحه�کلی��د�جدید،�باید�
احس��اس�"پای��داری" ب��ه�کارب��ران�بده��د.�این�
صفحه�کلی��د�یک�گنبد�الس��تیکِی�طراحی�ش��ده�
توس��ط�اپل�دارد�که�انرژی�بالقوه�بیش��تری�را�برای�
فش��ردن�ی��ک�کلید�واکنش��ی��ذخی��ره�می�کند.�
منتق��دان�از�واکنش��ی�نبودِن�ط��رح�اصلی�پروانه�
خوشش��ان�نیام��ده�ب��ود.��Macهمچنی��ن�دارای�
سیس��تم�صوتی�ش��ش�بلندگو�اس��ت�و�قول�طول�
عمر�باتری�بهتر�را�می�دهد.�نوار�لمس��ی��)و�احراز�
هویت�لمسی�(،�همانند�تراشه�امنیتی��T2بخشی�

از�پکیج�است.
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ت��ام�بوج��ر�مدیریت�ارش��د�بازاریاب��ی�مک�و�آی�پد�
اپ��ل،�بیانی��ه�جوش��ان�اپل�را�برای�این�انتش��ار�ایراد�
ک��رد:�" مش��تریان�حرفه�ای�ما�به�م��ا�می�گویند�که�
دارای� بع��دی� ُپ��رو� مک�ب��وک� می�خواهن��د�
صفحه�نمایش�بزرگ�تر،�کارایی�آتش��ین�و�س��ریع،�
بزرگ�تری��ن�)گنجای��ش(�باتری�ممک��ن،�بهترین�

صفحه�کلی��د�نوت�بوک��ی�ک��ه�تاکنون�آمده�اس��ت،�
بلندگوه��ای�عال��ی�و�مق��دار�عظیم��ی�از�فض��ای�
ذخیره�س��ازی�باش��د�و�مک�بوک�ُپرو��16اینچی�همه�
این�ه��ا�و�م��وارد�بیش��تری�را�ارائ��ه�می�دهد.�" وی�
گف��ت:�" ب��ا�صفحه�نمای��ش�خارق�العاده��16اینچی�
Retina،�پردازنده�های��8هس��ته�ای،�نس��ل�بعدی�

گرافی��ک�حرف��ه�ای،�طراح��ی�حرارت��ی�بهت��ر،�
صفحه�کلید�جادویی�جدید،�سیس��تم�صوتی�ش��ش�
بلندگوی��ی،�بات��ری��100وات�س��اعت،�تا��8ترابایت�
فضای�ذخیره�س��ازی�و��64گیگابایت�حافظه�سریع،�
مک�ب��وک�ُپ��رو��16اینچ��ی،�بهتری��ن�نوت�ب��وک�

حرفه�ای�در�جهان�است.�"

آنچه اپل می گوید

مک�بوک�پرو�میزان�حافظه��SSDرا�به��512گیگابایت�و�
�1ترابایت�روی�پیکربندی�های�استاندارد�دو�برابر�می�کند�
و�می�ت��وان�آن�را�ب��ا��8ترابای��ت�حافظه��SSDپیکربندی�
کرد-�بزرگ�ترین��SSDای�که�تاکنون�در�یک�نوت�بوک�
آمده�است.�این�همچنین�بدان�معنی�است�که�مک�شامل�
گرافی��ک�قدرتمن��د�و�بزرگ�تری��ن�باتری�نوت�بوک�مک�
تاکنون�)�100وات�س��اعت(�که�باید�یک�س��اعت�دیگر�به�

�7nm�AMDعمر�باتری�بیفزاید.�عملکرد�گرافیک�توسط�
�Radeon Pro 5000Mمجه��ز�ب��ه�حافظ��ه�تصوی��ری�

�GDDR6ب��ا�گزین��ه��VRAMب��ا�ظرفی��ت��8گیگابایت�
ارائه�ش��ده�اس��ت.�اپ��ل�می�گوید�کارب��ران�باید��80درصد�
عملکرد�سریع�تر�از�نسخه��high�– endمک�قبلی�داشته�
باش��ند�– که�برای�گیمرها،�ویرایش��گرهای�ویدئویی�و�

توسعه�دهندگان�بازی�خوب�است.

فضای ذخیره سازی بزرگ

البت��ه،�یک�نمایش��گر�بزرگ�تر،�حافظه�بیش��تر�و�ظرفیت�
حافظه�بیشتر�بدان�معنی�است�که�این�دستگاه�ها�تقاضای�
ت��وان�خاص��ی�را�مطرح�می�کنند�و�همین�باعث�ش��ده�اپل�
طراحی�حرارتی�را�در�این�سیستم�ها�بهبود�بخشد.�)با�تواضع�

معم��ول�اپ��ل،�اپل�این�را�پیش��رفته�ترین�معماری�حرارتی�
تاکنون�در�نوت�بوک�مک�می�نامد.(��این�ش��رکت�گفت:�" 
طراح��ی�ف��ن�پیش��رفته�ب��وده�و�دارای�پروان��ه�بزرگ�تر�با�

تیغه�های�طوالنی�به�همراه�دریچه�های�بزرگ�تر�است.�"

اجراهای خنک

تیم�ه��ای�توس��عه�سیس��تم�صوت��ی��HomePodاپل�
به�وضوح�در�حال�کار�هس��تند.�این�مک�های�جدید�یک�
سیس��تم�صوت��ی�ب��ا��6بلندگو�و�قابلی��ت�اطمینان�باال�را�
معرف��ی�کرده�اند��که�ش��رکت�می�گوید�پیش��رفته�ترین�

تجربه�صوتی�را�در�یک�نوت�بوک�ارائه�می�دهد.
ای��ن�سیس��تم�از�بلندگوهای��ی�ک��ه�ب��رای�بازتولی��د�
فرکانس�ه��ای�کوت��اه�طراحی�ش��ده�اند�و�مختص�اپل�و�
خنثی�کننده�نیرو�هستند�تشکیل�شده�است�که�از�درایور�
بلندگوه��ای�مخال��ف�دوگان��ه�اس��تفاده�می�کن��د�ت��ا�

لرزش�ه��ای�ناخواس��ته�ای�را�ک��ه�باع��ث�تحریف�صدا�
می�ش��وند،�کاهش�دهد.�بنابراین�موس��یقی�بهتر�به�نظر�
می�رس��د�و�ب��أس�عمیق�ت��ر�می�ش��ود.�میکروف��ون�نیز�
بهبودیافته�است�– اپل�می�گوید�این�میکروفون�ها�حاال�
ازلحاظ�کیفیت�با�چیزی�که�از�میکروفون�های�دیجیتالی�
دریافت�می�کنید،�رقابت�می�کنند،�بنابراین�پادکس��ت�ها�
به�احتمال�زی��اد�به�این�ماش��ین�عالقه�پیدا�خواهند�کرد.�
تصور�می�کنم�مکالمات���FaceTimeو�جلسات�آنالین�

نیز�بهتر�به�نظر�خواهند�رسید.

پیشرفت صدا

پردازنده ها:�پردازنده�های��6و��8هسته�ای�نسل�نهم�که�
ب��ا�تقویت�کنن��ده�تورب��و�تا��GHz�5س��رعت�دارند.�این�
ب��دان�معناس��ت�ک��ه�ش��ما�تقریب��ًا�دو�برابر�س��ریع�تر�از�
پردازن��ده��4هس��ته�ای��15اینچ��ی�مک�بوک�پرو�در�اکثر�

گردش�کارهای�حرفه�ای�می�بینید.

حافظه رم:�تا��64گیگابایت
صفحه نمای�ش:�nit�500،�پرتوه��ای�رنگی�P3،�کالیبره�

شده�کارخانه،�صفحه�نمایش��Retinaو��16اینچی.
وضوح تصویر:��1920×��3072و�تراکم�پیکس��لی�باالتر�

از��ppi�226برای�نزدیک�به��6میلیون�پیکسل.

جزییات سخت افزاری اضافی

قیمت: از 2399 $

31 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�ماره12  بهمن م�اه 1398



ور پیوسته طی 8 سال گذشته 
ن، به ط

ت کوي
ی بی

ی يعن
 اينترنت

پول مرموز

ع ارزهای 
ـاز

امن
ـاه ب

م پادش
وز ه

 و هنـ
ش داده

 را افزايـ
ت خـود

محبوبیـ

ن، هم برای 
ت کوي

از بی
ی فعاالنه 

. درحالی که برخ
ده اسـت

گاری  شـ
رمزن

ی کنند، 
ده م

ـتفا
وزانه اس

ت ر
معاما

ی و هـم بـرای 
ذار

رمايه گ
اهـداف سـ

ت کوين 
ِن بی

ت آورد
 دارند که تاشـی برای بدسـ

ی وجود
ـیار

اکثريت بس

د هنوز 
ن افـرا

د. اي
دارن

کار ن
ی ايـن 

ی هـم بـرا
رنامـه ا

 و هیـچ ب
ده انـد

نکر

ی از 
بینند. بخشـ

ه را ب
گاری شـد

ی رمزن
ی ارزها

واقع
نتوانسـته اند قدرت 

ت که آن ها 
ن اين اسـ

ت کوي
 از بی

ـتفاده
ل عـدم تمايـل مردم بـه اس

دلیـ

 مقاله به 
در اين

ـا می خواهیم 
ب م

د. خو
شناسـن

ن را نمی 
ه کافـی آ

داز
به انـ

ده بدهیم.
گاری ش

ی رمزن
و ارزها

ت کوين 
از بی

سانی 
ک يک

ه در
هم

اولین خرید بیت کوین برای پیتزا  بود01
آيا می دانستید چرا روز 22 می به عنوان روز بیت کوين 
پیتزا جشـن گرفته می شـود؟ در ابتدا هنگامی که بیت 
کوين ها استخراج شـده بودند ، واقعًا فاقد ارزش بودند 
چراکه فقط با چند سـنت می شـد بیت کوين خريد. اما 
در تاريخ 22 می سـال 2010 کسـی برای اولین بار با بیت 
کوين کاال خريد. هفت سال پیش در اين روز شخصی با 
بیـت کويـن پیتـزا خريد و اين خريد يـک اتفاق بزرگ 
بود، زيرا در آن زمان هیچ خرده فروشـی بیت کوين را 
بـرای کاالهـا و خدمات قبول نمی کرد. در تاريخ 22 می 
 Laszlo توسـط Papa John سـال 2010 دو پیتـزای
Hanyecz به ازای 10000 بیت کوين مبادله شـدند. اين 
اولیـن خريـد رسـمی مسـتند کاال با اسـتفاده از بیت 
کويـن بـود. در آن زمان ارزش 10000BTC  معادل $41 
بـود. هنگام نوشـتن اين مقالـه ارزش همان مقدار بیت 

کوين حدود 25.8 میلیون دالر است.
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مخترع بیت کوین یک راز است بله، درسـت حدس زديد، مخترع بیت کوين 02
هنوز ناشـناخته اسـت. از زمان شـروع بیت کوين در 
سـال 2009 گمانه زنی هـای زيادی در مـورد اينکه پدر 
بیـت کوين کیسـت وجـود دارد. مقاله و گـزارش اولیه 
بیـت کويـن با نام مسـتعار Satoshi Nakamoto در 
اختیـار عمـوم قرار گرفت. هويـت Satoshi هنوز يک 
راز حل نشـده اسـت. در میان اين سـردرگمی افرادی 
مانند کريگ رايت  کارآفرين اسـترالیايی وجود دارند 
کـه در ماه می سـال 2016 ادعا کـرد مخترع بیت کوين 
اسـت. بااين حـال بعـداً معلوم شـد اين پسـر فقط يک 
کاه بردار ديگر است. او به همراه شريکش سعی کردند 
نسـخه ای منشـعب شـده از بیـت کوين را بـه نام بیت 
کويـن نقـدی  ارائـه دهنـد که باعث شـد بسـیاری از 
کاربران بی گناه پول خود را از دسـت بدهند. بااين همه 
او با پول کاه برداری توانسـت يک Limbo خريداری 

کند.
برخـی حتـی پیشـنهاد می کننـد کـه شـرکت های 
سامسـونگ، توشـیبا، ناکامیچی و موتوروال در کنار هم 

بیت کوين را ايجاد کرده اند، يعنی:
Satoshi: Samsung & Toshiba
Nakamoto: Nakamichi & Motorola
 ايـن گمنامـی منجـر به اظهارنظرهايـی ازجمله " بیت 
کوين يک طرح پونزی اسـت " شـد، اما اين همهمه هم 
نتوانسـت رشـد بیت کوين را متوقف کند. ازآنجايی که 
هـدف بیت کويـن يک روش غیرمتمرکز بـرای مبادله 
پول اسـت، اين ناشناسـی برای سیسـتم عامل بسـیار 

مفید است.

نظ���ر بیت کوی���ن غیرقابل ردیابی  اس���ت در مقاب���ل نظ���ر بیت کوین 03
قابل ردیابی است

هنگام انجام معامات با بیت کوين از نام / هويت شـما 
به هر شـکل اسـتفاده نمی شـود. فقط آدرس عمومی 

شما موجود است.
ولی...

بـاک چیـن بیـت کوين يـک زنجیره دائمی اسـت که 
شـفاف اسـت. اگر کسی آدرس عمومی بیت کوين شما 
را بشناسـد می توانـد ببینـد کـه چنـد بیـت کوين را 

نگه داشته ايد و چه معاماتی انجام داده ايد.
FBI از ايـن طريـق توانسـت صاحب جاده ابريشـم را 
دسـتگیر کند. اگر کاربراِن بیت کوين بخواهند آدرس 
عمومی يا IP خود را پنهان کنند، می توان با اسـتفاده 
از خدماتـی ماننـد Bitmixer.io يـا VPN اين کار را 
انجـام داد. بـا توجه به اين گفته ها، اين کار فقط رديابی 
را دشـوار می کنـد، دشـوار می کنـد امـا غیرممکـن 

نمی کند.

اگ���ر private key بی���ت کوی���ن  خود را گم کنید، یعنی بیت کوین 04
را گم کرده اید

جیمـز هاولـز  ، متخصص IT در دسـامبر سـال 2013، 
7500 بیـت کوين گـم کرد. درحالی که او در حال تمییز 

کـردن میـز کار خـود در خانه بود، هاردديسـِک حاوی 
private key هايی را که در سال 2010 استخراج کرده 
بـود، دور انداخـت. زمانی ياد بیت کوين هايش افتاد که 
خبـری را از يـک مـرد نروژی که با خريـد بیت کوين با 
قیمت پايین ثروتمند شـده بود، خواند. او جسـت وجو 
کـرد و جسـت وجو کرد، اما هـارد را پیدا نکرد. در حال 
حاضر ارزش BTC 7500 تقريبًا معادل با 19.4 میلیون 
دالر اسـت. بدون private key، وجوه برای همیشـه از 
بیـن مـی رود و هیچ کس نمی تواند از آن اسـتفاده کند. 
تاکنون تخمین زده می شـود که حدود 25درصد از کل 

بیت کوين ها برای همیشه از بین رفته اند.

بی���ت کوین ها روی درختان رش���د  نمی کنند05
درسـت مانند پول، بیت کوين ها نیز روی درختان رشد 
نمی کننـد. اما برخاف پول کاغذی سـنتی، نمی توانید 
بیت کوين را لمس کنید، احسـاس کنید يا چاپ کنید. 
بیت کوين ها در شبکه باک چین استخراج می شوند و 
زمانـی بـه وجـود می آينـد کـه اسـتخراج کنندگان 
باک های بیت کوين را با موفقیت اسـتخراج کنند. در 
حـال حاضر قدرت اسـتخراج شـبکه بیـت کوين 300 

برابر قدرتمندتر از 5 ابَررايانه برتر جهان است.

فقط 21 میلیون بیت کوین وجود  خواهد داشت06
عرضـه بیت کوين محدود اسـت. فقـط 21 میلیون بیت 
کوين وجود خواهد داشت. در حال حاضر 16.3 میلیون 
قبًا استخراج شده اند و در حال معامله هستند، آخرين 
بیت کوين در سـال 2140 اسـتخراج می شود. پس ازآن 

هیچ بیت کوين جديدی نمی تواند استخراج شود.

می توانی���د چیزه���ای زی���ادی را ب���ا  بیت کوین بخرید07

از س���ال 2008 بی���ت کوین به طور  مداوم سود می دهد )به جز 1 سال(08

قیمت در سال
شروع سال

قیمت در 
پایان سال

رشد به 
درصد

2010$0.0015$0.3120566%

2011$0.31$6.181893.5%

2012$6.18$13.44117.5%

2013$13.44$7515487.8%

2015$285$435.752.8%

2016$435.7$952.5118.5%

2017$952.5$2586171.57%

 بله، ما عمداً يک سـال را ننوشـتیم. يعنی 2014. در آن 
سـال قیمـت بیت کويـن افت کـرد و 62درصد ضرر به 
سـرمايه گذاران وارد کرد. اين امر  بیشـتر به دلیل هک 
MtGox در سـال 2014 اتفاق افتاد. پس ازآن قیمت از 

751$ بـه 285$ کاهـش يافت. ترس از هک باک چین 
سـرمايه گذاران را به خود مشـغول کـرد، اما اين باک 
 MtGox .چیـن نبـود کـه در معرض خطر قـرار گرفت
چندين نقص مهلک و کشـنده داشـت. به جز اين سـال 
در هرسـال ديگـر قیمـت بیـت کوين به طور پیوسـته 

افزايش يافته است.

نمی ت���وان بی���ت کوی���ن را ممن���وع  کرد09
بـا توجـه به ماهیـت بیت کوين صحبت هـای مداوم در 
مورد ممنوعیت آن وجود دارد. اين خصومت نسـبت به 
بیـت کويـن بـه اين دلیل اسـت که خـارج از صاحیت 
سیسـتم بانکی سـنتی عمل می کنـد. بااين حال طرِح 
اصلـی بیـت کوين به گونه ای اسـت کـه نمی توان آن را 
ممنـوع کـرد و فقـط تنظیـم می شـود. تا زمانـی که به 
اينترنـت و کیـف پـول بیت کوين   دسترسـی داشـته 
باشـید، می توانیـد در بیـت کويـن مشـارکت کنیـد. 
بااين وجـود بسـیاری از کشـورها ماننـد بنـگادش، 
بولیـوی، تايلنـد و ويتنـام، )در میـان بسـیاری ديگر( 
سعی در ممنوع کردن آن داشته اند. اما برخی کشورها 
مانند اسـترالیا، روسـیه، ژاپن و ونزوئا وجود دارند که 
بیـت کويـن را به مناقصه قانونِی رسـمی تبديل کرده و 
آن را تنظیـم می کننـد. بااين حـال برخی از کشـورها 
مانند هند و حتی اياالت متحده سیاست رسمی شفافی 
در رابطه با ارزهای رمزنگاری شـده ندارند. آن ها ممکن 
اسـت سـعی کنند بیت کوين را به دلیل اينکه سـاختار 
قـدرت مالـی را تهديد می کنـد، از دور خارج کنند، اما 
بیـت کويـن را نمی توان کنار زد. اين زيبايی واقعی بیت 

کوين است.

حقایقی که باید در مورد 
بیت کوین بدانید

بیت کوين ازنظر بسیاری به عنوان 
قـرن  موفقیـت  انقابی تريـن 
بیسـت ويکم پـس از اينترنـت در 
نظـر گرفته می شـود. بسـیاری از 
ارزهای رمز پايه هستند که پس از 
دور  از  و  آمـده  کويـن  بیـت 
خارج شده اند. برخی خود را رقیب 
بیـت کوين می نامیدند درحالی که 
برخـی ديگـر مکمـل بیـت کوين 

بودند.
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اینترنت موبایل بسیار سریِع " نسل پنجم 5G "می تواند 
در برخی کش���ورها از ابتدای س���ال آینده راه اندازی ش���ود و 
ق���ول س���رعت دانل���ود 10 ت���ا 20 براب���ر س���ریع تر ازآنچ���ه که 
اکنون داریم داده اس���ت. اما واقعاً چه تغییری در زندگی 
م���ا ایج���اد خواه���د ک���رد؟ آیا م���ا به گوش���ی های جدید نیاز 
خواهیم داشت؟ و آیا مشکل عدم پوشش  را برای مردم 

نقاط دوردست حل خواهد کرد؟

و بـــرای شـــــما بـــه 
چه معنی است؟

چیست 

5G دقیقاً چیست؟
ايـن نسـل بعـدی و پنجمین اتصـال اينترنت 
موبايل است که قول سرعت های بسیار سريع تِر دانلود 
و آپلود، پوشش گسترده تر و اتصاالت پايدارتر را داده 
اسـت. همه چیز در مورداسـتفاده بهتر از طیف راديو و 
فعال کردن دسـتگاه های بسیار بیشتر برای دسترسی 

هم زمان به اينترنت موبايل است.
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5G ما را قادر به انجام چه کاری می سازد؟
"هـر کاری کـه اکنـون با تلفن های هوشـمند خود انجام می دهیم، قـادر خواهیم بود 
سـريع تر و بهتـر انجـام دهیـم. " ايـن را يـان فاگ  از OpenSignal که يک شـرکت 
آنالیز داده موبايل است، می گويد. "به عینک های هوشمند با واقعیت افزوده، واقعیت 
مجازی موبايل، فیلم باکیفیت بسـیار باالتر و اينترنت اشـیاء که شـهرها را هوشمندتر 
می کنند فکر کنید. اما آنچه واقعًا هیجان انگیز است تمام سرويس های جديدی است 
کـه در آينـده خواهنـد آمد و مـا نمی توانیم پیش بینی کنیم." تصور کنید شـماری از 
هواپیماهـای بـدون سرنشـین برای انجام مأموريت های جسـت وجو و نجات، ارزيابی 
آتش سـوزی و نظارت بر ترافیک همه به شـکل بی سـیم با هم در ارتباط هسـتند و 
ايسـتگاه های پايه زمینی که همگی باهم از طريق شـبکه های 5G در ارتباط هسـتند. 
به طور مشـابه بسـیاری تصور می کنند 5G برای ارتباط وسـائل نقلیه خودکار با هم و 

خواندن نقشه آناين و داده ترافیک ضروری خواهد بود.

اخبار BBC: پهپادها برای نجات
چه چیز جلوی برخورد اين بارکش های خودران را خواهد گرفت؟

اگـر بخواهیـم بی پرواتـر صحبت کنیم، کسـانی که بازی تلفن همـراه انجام می دهند 
هنـگام فشـار دادن يـک دکمـه روی يـک کنترلر و ديدن تأثیـر آن روی صفحه، بايد 
تأخیر  کمتری داشـته باشـند. ويدئوهای تلفن همراه بايد تقريبًا فوری و بدون قطعی 
باشـند. تماس های ويدئويی بايد واضح تر و شـفاف تر شوند. دستگاه های تناسب اندام 
قابل پوشـیدن، می توانند سـامتی شـما را به شـکل آناين و زمان واقع  تحت نظر 

بگیرند و به محض روی دادن اتفاق اضطراری و اورژانسی به پزشکان هشدار دهند.

5G چگونه کار می کند؟
تعـدادی فنـاوری جديد وجود دارد که محتمل اسـت مورداسـتفاده قـرار گیرند- اما 
اسـتانداردها هنوز برای همه پروتکل های 5G آماده نشـده اسـت. باندهای فرکانسی 
باالتـر- GHz 3.5 تـا 26GHz و باالتـر، ظرفیـت زيـادی دارنـد امـا -طول مـوج 
کوتاه ترشان نشان دهنده کوتاه تر بودِن محدوده )دامنه( آن ها است- به راحتی توسط 
اجسـام فیزيکی مسـدود می شوند. بنابراين ممکن اسـت شاهد خوشه های دکل های 
تلفـِن کوچک تـر نزديک به زمین باشـیم که به اصطـاح امواج میلی متری را بین تعداد 
زيادی از فرسـتنده ها و گیرنده ها منتقل می کنند. اين موضوع چگالی کاربرد را باالتر 
می برد. اما گران است و شرکت های مخابراتی هنوز کامًا متعهد به انجام آن نشده اند.

آیا 5G با 4G تفاوت زیادی دارد؟
بله، اين يک فناوری راديويی کامًا جديد اسـت اما در ابتدای اسـتفاده ممکن اسـت 
سرعت های بسیار باالتر را متوجه نشويد زيرا احتماالً 5G در ابتدا توسط اپراتورهای 
4G )LTE - Long- شـبکه به عنـوان راهـی بـرای افزايش ظرفیـت در شـبکه های

Term Evolution( موجـود اسـتفاده می شـود تـا از وجود سـرويس های پايدارتر 
برای مشـتريان اطمینان حاصل کنند. سـرعت کسب شـده به اين بسـتگی دارد که 
اپراتور از فناوری 5G روی چه باند طیفی اسـتفاده کند و چقدر شـرکت شـما روی 

دکل ها و فرستنده ها سرمايه گذاری کرده باشد.

5G چقدر سریع است؟
سـريع ترين شـبکه های تلفن همراه 4G فعلی به طور متوسـط حدود 45 مگابیت بر 
ثانیـه سـرعت دارنـد اگرچـه ايـن صنعـت هنوز هم امیدوار به رسـیدن به سـرعت 1 
گیگابايت بر ثانیه است. Chipmaker Qualcomm حساب کرده که 5G می تواند 
در شـرايط واقعـی به سـرعت وبگـردی و دانلـودی 10 تـا 20 برابر سـريع تر )برخاف 
آزمايشـگاه( برسـد. تصـور کنید کـه در يک دقیقه بتوانید يک فیلـم باکیفیت باال را 
 4G LTE 5 اسـت که در کنار شـبکه هایG دانلود کنید. البته اين برای شـبکه های
موجود ساخته شـده باشـند. از سـوی ديگر شـبکه های مسـتقل 5G با فرکانس های 
بسـیار بـاال )می گوينـد 30GHz( می تواننـد به راحتی به سـرعت وبگـردِی باالتر از 
گیگابايت به عنوان اسـتاندارد دسـت يابند. اما اين ها احتماالً تا چند سـال ديگر وارد 

بازار نخواهند شد.

چرا ما به 5G نیاز داریم؟
جهـان در حـال سـیار بـودن و حرکت اسـت و ما هرسـال داده های بیشـتری مصرف 
می کنیـم، به خصـوص بـا افزايش محبوبیـت پخش ويدئو و موسـیقی. باندهای طیف 
موجـود پرازدحام شـده و منجر به خرابی سـرويس ها می گردنـد، به ويژه هنگامی که 
افـراد زيـادی از همـان ناحیه قصـد دارند هم زمان به خدمات تلفن همراه دسترسـی 
پیدا کنند. 5G در اداره هم زمان هزاران دسـتگاه از تلفن همراه گرفته تا حسـگرهای 
 تجهیزات، دوربین های فیلم برداری و چراغ های خیابانی هوشـمند بسـیار بهتر عمل 

می کند.

5G کی به بازار می آید
اکثـر کشـورها بعیـد اسـت که خدمات 5G را قبل از سـال 2020 راه انـدازی کنند اما 
Ooredoo قطـر می گويـد قبـًا يـک سـرويس تجـاری را راه انـدازی کرده اسـت 
درحالی کـه کـه کـره جنوبی قصد دارد اين سـرويس را سـال آينـده راه اندازی کند و 
البتـه 3 تـا از بزرگ تريـن اپراتورهای شـبکه اين کشـور موافقت کرده اند که هر سـه 
هم زمان ارائه خدمات را آغاز کنند. چین هم برای راه اندازی خدمات در سال 2019 در 

حال رقابت است.
در همیـن حـال رگاتورهـا از سراسـر جهان مشـغول حـراج طیفی از شـرکت های 
مخابراتی که در حال آزمايش با سـازندگان گوشـی موبايل روی سـرويس های جديد 

بوده اند، هستند.

آیا برای 5G به گوشی جدید نیاز خواهم داشت؟
متأسـفانه بلـه. امـا زمانـی کـه 4G در سـال 2010/2009 معرفی شـد، قبـل از اينکه 
زيرسـاخت جديد کامًا پخش و گسـترده شـود، گوشی های هوشمند سازگار با آن به 
بازار آمدند که همین منجر به ناامیدی در بین مصرف کنندگان شـد چراکه احسـاس 
می کردند پول بیشـتری برای خريد يک سـرويس الحاق شـده پرداخته اند.  اين بار به 
گفته Ian Fogg سـازندگان تلفن بعید اسـت که مرتکب همین اشـتباه شـوند و در 
صـورت آمـاده شـدن شـبکه های جديـد، در اواخـر سـال 2019 گوشـی های 5G را 

راه اندازی می کنند.

آیا ورود 5G به معنای پایان خدمات خط ثابت است؟
در يک کام نه. شـرکت های مخابراتی سـرمايه گذاری زيادی روی فیبر نوری و سـیم 
مسـی کرده اند تا باعجله بتوانند آن ها را آماده کنند. خدمات پهن باند در درجه اول 
برای سـال های متمادی به صورت ثابت باقی خواهد ماند. اگرچه دسترسـی به اصطاح 
بی سـیم ثابت به صورت پشـت سرهم در دسترس خواهد بود. هرچقدر اتصال بی سیم 
خـوب شـود و کیفیتـش بهتر گردد، بسـیاری ثبـات و قطعیت سـیم های فیزيکی را 

ترجیح می دهند. 
به تلفن همراه 5G به عنوان يک سرويس مکمل برای زمانی که بیرون هستیم و قصد 
تعامل با دنیای پیرامون خود راداريم فکر کنید. اين فناوری همچنین تسـهیل کننده 

آمدِن قريب الوقوع اينترنت اشیاء است.

آیا 5G در مناطق روستایی کار خواهد کرد؟
عدم وجود سـیگنال و سـرعت پايین داده در مناطق روسـتايی يک شـکايت رايج در 
انگلسـتان و بسـیاری از کشـورهای ديگر اسـت. اما 5G لزومًا اين مسـئله را برطرف 
نمی کند چراکه روی باندهای فرکانسـی باال-برای شـروع حداقلی- که ظرفیت های 
زيادی دارند اما مسـافت های کوتاه تر را پوشـش می دهند به راه انداخته خواهد شـد. 

5G در درجه اول يک سرويس شهری برای مناطق پرجمعیت خواهد بود.
 باندهای فرکانس پايین )به طورمعمول 800MHz-600( در مسـافت های طوالنی بهتر 
 4G 5 روی ارتقاء پوشـشG هسـتند بنابراين اپراتورهای شـبکه به موازات گسـترش

LTE تمرکز خواهند کرد. 
اما واقعیت تجاری يعنی برای برخی از مردم در مناطق بسیار دورافتاده، اتصال هنوز 
هم بدون کمک هزينه دولت برای اپراتورها که رفتن به آن مناطق را برايشان به صرفه 

کند در بهترين حالت محدود و کوچک خواهد بود.
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آیا به این موضوع فکر کرده اید که چاپگر سه بُعدی چگونه کار 
می کند؟ چند نوع چاپگر س���ه بعدی وجود دارد؟ و یا اینکه این 
روزها چاپگر س���ه بعدی برای چه کارهایی اس���تفاده می ش���ود؟ 
ای���ن مقال���ه ب���رای ش���ما مناس���ب اس���ت. م���ا قصد داری���م در این 
مقال���ه تعری���ف اصل���ی چاپگر س���ه بع���دی، ورژن های مختلف آن 
چگون���ه اس���تفاده می ش���وند و برخ���ی از م���وارد باورنکردن���ی ک���ه 
تکنیک های تولید افزودنی قادر به اس���تفاده هس���تند، پوش���ش 
دهیم. س���ه بعدی یک فرآیند س���اخت اس���ت که با افزودن مواد 
به تدریج و تا زمانی که جس���م کامل ش���ود، یک ش���یء س���ه بعدی 
ایج���اد می کن���د. ای���ن در تض���اد ب���ا تکنیک ه���ای تولید کاهش���ی 
مانند حک کردن یا آس���یاب کردن اس���ت که در آن یک ش���یء با 
حذف انتخابی قطعات از یک قطعه مواد اولیه ایجاد می ش���ود. 
یک چاپگر سه بعدی به سادگی یک دستگاه است که می تواند 
یک مدل دیجیتال سه بعدی را بگیرد و از طریق تولید 3 بعدی 
آن را به یک ش���یء س���ه بعدی ملموس تبدیل کند. درحالی که 
این چاپگرها به اش���کال مختلفی عرضه می ش���وند، همه آن ها 

سه بخش اساسی دارند:

چاپگر سه بُعدی چیست؟ 
هر چیزی که الزم است بدانید

فایل دیجیتال فای��ل�دیجیتال��ی�در�مورد�نحوه�ایجاد�یک�ش��یء�س��ه�بعدی،�01
چاپگ��ر�را�راهنمای��ی�می�کن��د�و�این�کار�را�با�تقس��یم�ش��یء�به�الیه�ها�و�
ش��رح�دقیق�ابعاد�هر�الیه�انجام�می�دهد.�س��پس�ش��ما�فایل�دیجیتالی�
تمام�ش��ده�را�در�چاپگ��ر�بارگ��ذاری�می�کنی��د�و�مراق��ب�کارک��ردن�آن�
هس��تید.�بس��یاری�از�برنامه�ه��ا�می�توانند�این�فایل�ه��ا�را�ایجاد�کنند�از�
جمله��Tinkercadو��Blenderکه�هردو�گزینه�مناسبی�برای�مبتدیان�

هستند.

دستگاه چاپ دستگاه�مجبور�است�الیه�های�توصیف�شده�در�فایل�دیجیتال�02
را�به�طور�دقیق�تکرار�کند.�این�بدان�معنی�اس��ت�که�برای�س��اختن�آن�
ش��یء�ب��ه�فض��ای�تمیی��ز�و�کافی�نی��از�دارد.�به�همین�دلیل�اس��ت�که�
چاپگره��ای�س��ه�بعدی�به�طورمعم��ول�دارای�جعبه،��vatیا�محفظه�ای�
برای�کار�هس��تند.�درحالی�که�تکنیک�ها�متفاوت�هس��تند،�این�ماشین�ها�
معمواًل�از�دهانه�یا�لیزر�برای�گذاش��تن�مواد�و�س��پس�تنظیم�و�بهبودی�
هر�الیه�استفاده�می�کنند.�همان�طور�که�تصور�می�کنید،�این�ماشین�ها�
باید�با�دقت�بس��یار�کالیبره�ش��وند:�پیش��رفته�ترین�چاپگرهای�سه�بعدی�

فقط�در�خالء�یا�در�دماهای�معینی�کار�می�کنند.

چاپ مواد چاپگ��ر�مواد�چاپ�را�ش��کل�می�ده��د�یا�از�قالب�در�می�آورد�که�03
همین�مواد،�ش��یء�چاپ�ش��ده�را�تش��کیل�می�دهند.�درحالی�که�اش��یاء�
چاپگر�س��ه�بعدی�به�طورمعمول�از�یک�ماده�واحد�س��اخته�می�ش��وند،�
هم��ان�م��اده�می�توان��د�از�عناص��ر�مختلف��ی�س��اخته�ش��ود.�یک��ی�از�
محبوب�ترین�این�مواد،�پالس��تیک��ABSاس��ت.�این�نوع�پالس��تیک�
رنگارن��گ�و�از�قال��ب�درآم��ده�اس��ت�که�در�اغل��ب�چاپگرهای�خانگی�
مورداس��تفاده�قرار�می�گیرد.�بااین�وجود�چاپگرهای�سه�بعدی�می�توانند�
از�ان��واع�نایل��ون�و�صم��غ�هم�اس��تفاده�کنند�که�بعضی�از�آن�ها�بس��یار�
س��خت�و�بادوام�طراحی�ش��ده�اند.�)همه�برای�آزمایش�نمونه�های�اولیه�
عالی�هس��تند.�س��ایر�چاپگرها�ممکن�اس��ت�از�فلزاتی�مانند�استیل،�نقره�
یا�طال�استفاده�کنند.�بعضی�از�آن�ها�از�مواد�سرامیکی�استفاده�می�کنند�
درحالی�ک��ه�برخ��ی�دیگر�از�ترکیب�س��نگ�ماس��ه�اس��تفاده�می�کنند.(�
مصال��ح�ترکیب��ی�دیگ��ری�هم�وجود�دارد�که�پالس��تیک�را�با�مواد�دیگر�

ترکیب�می�کنند�تا�خواص�بیشتری�به�آن�اضافه�شود.

تکنیک�های�چاپ�سه�بعدی�برای�چندین�دهه�وجود�داشته�است.�نقطه�عطف�مهمی�در�
س��ال��2009رخ�داد،�هنگامی�که�یک�نس��خه�قابل�چاپ�برای�مصرف�کننده�با�چاپ�س��ه�
بعدی�به�نام��FDM،�)مدل�س��ازی�رس��وب�ترکیبی(�پس�از�منقضی�ش��دن�حق�انحصار�آن�
در�دس��ترس�عم��وم�ق��رار�گرف��ت.�ای��ن�امر�باعث�رونق�دس��تگاه�های�چاپ�س��ه�بعدِی�
مقرون�به�صرفه�ش��د�و�امروزه�وقتی�بیش��تر�مردم�به�چاپگرهای�س��ه�بعدی�فکر�می�کنند،�
س��بک�اکس��تروژن��را�متصور�می�ش��وند.�بااین�وجود،�انواع�چاپ�س��ه�بعدی�در�صنایع�

مختلف�استفاده�می�شود.�در�اینجا�به�چند�مورد�از�مهم�ترین�آن�ها�اشاره�می�کنیم.
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)FDM( مدل سازی رسوب ترکیبی
�FDMاز�یک�دهانه��س��اده�برای�رش��ته�های�
پالس��تیکی�اضافی�اس��تفاده�می�کند�که�به�شکل�چاپی�
س��ه�بعدی�خنک�می�ش��وند.�این�ارزان�ترین�نس��خه�از�
چ��اپ�س��ه�بع��دی�و�ن��وِع�در�دس��ترس�آن�ب��رای�
مصرف�کنن��دگان�اس��ت.�ازآنجایی�ک��ه�ب��رای�تبدیل�
داده�ه��ای�دیجیت��ال،�فقط�به�ی��ک�جعبه،�دهانه�و�یک�
سیستم�نیاز�دارد،�این�نوع�چاپگر�می�تواند�در�اندازه�های�

مختلفی�عرضه�شود.

)SLA( استریولیتوگرافی
از�نظر�فنی�اولین�نوع�چاپ�س��ه�بعدی�اس��ت�
که�در�دهه��80میالدی�اختراع�ش��د.��SLAپرتو�لیزر�را�
در�ی��ک�صم��غ�مایع�واکنش�پذیر�می�افکند�و�بالفاصله�
س��رد�می�ش��ود.�س��پس�جس��م�از�مخ��زن�ای��ن�مایع�
به�ص��ورت�الی��ه�ای�خارج�می�ش��ود.��SLAاز�جزییات�
بس��یار�بیش��تری�نس��بت�به��FDMبرخوردار�است،�اما�

روند�چاپ�آن�نیز�پیچیده�تر�است.

فرآیندهای جتینگ  �
جتینگ�تا�حدودی�ش��بیه�به��SLAاس��ت،�جز�
اینک��ه�به�جای�اس��تفاده�از�یک�خم��ره�مایع،�فواره�ای�از�
یک�پلیمر�واکنش��ی�را�روی�یک�پایه�اس��پری�می�کند�و�
سپس�نوری�ماوراءبنفش�را�روی�آن�می�تاباند،�تا�پلیمر�
قبل�از�پاش��یدن�روی�الیه�بعدی�س��فت�شود.�)بعضی�از�
نس��خه�ها�از�مواد�پودری�و�الیه�های�چس��ب�اس��تفاده�
می�کنند،�یا�بین�مواد�را�تغییر�می�دهند(�این�چاپگر�س��ه�
بعدی�بیشترین�شباهت�را�به�چاپگر�جوهرافشان�مدرن�
دارد�به�ج��ز�جتینگ�که�به�منظور�اس��تفاده�از�پلیمرهای�
پیش��رفته�با�خواص�بی�نظیر�به�کار�گرفته�می�ش��ود.�این�
روش�چ��اپ�می�توان��د�بس��یار�دقی��ق�باش��د�و�اغلب�در�

کاربردهای�صنعتی�مورداستفاده�قرار�می�گیرد.

رسوب لیزر انتخابی 
ای��ن�ن��وع�چاپگر�ب��ا�مواد�پ��ودری�که�دارای�
خ��واص�بس��یار�خاص��ی�هس��تند،�مانن��د�پلیمره��ا�و�
االس��تومرهای�ترموپالستیک�شروع�به�کار�می�کند.�با�
اس��تفاده�از�لیزر�قدرتمند،�این�پودرها�را�به�س��رعت�باهم�
ترکی��ب�می�کن��د�)ن��ه�ذوب!(�و�ب��ه�الیه�های�صحیح�
می�رس��اند�و�یک�ماده�بس��یار�بادوام�تش��کیل�می�دهد.�
این�نس��خه�صنعتی�چاپ�س��ه�بعدی�برای�تولید�انبوه�
قطعات�کاربردی�یا�نمونه�های�اولیه�بسیار�مفید�است.

چاپ فلز
�)SLM(انواع�چاپی�مانند�رسوب�لیزر�انتخابی�
و�ذوب�پرت��و�الکترونیک��ی�)EBM(�از�تکنیک�ه��ای�
جوش�مانند�برای�ایجاد�اش��یاء�اس��تفاده�می�کنند.�این�
چاپگر�با�افزودن�الیه�هایی�از�فلز�پودر�ش��ده�درهمان�
ح��ال�ک��ه�الیه�های��ی�از�فلز�افزوده�و�ذوب�می�ش��وند�با�
دق��ت�باورنکردن��ی�آن�ه��ا�را�به�پایین�می�آورد.�این�نوع�
چ��اپ،�نی��از�ب��ه�لیزرهای�بس��یار�قدرتمن��د�و�محیط�
کنترل�ش��ده�دارد،�بنابرای��ن�معم��واًل�خ��ارج�از�محیط�

صنعتِی�موقعیتی�دیده�نمی�شود.

صنایع چاپ سه بعدی: کاربردهای 
محبوب چاپ سه بعدی

یافتن�بخش��ی�که�تحت�تأثیر�چاپ�س��ه�بعدی�قرار�نگیرد،�
دش��وار�اس��ت.�فرآینده��ای�تولی��د�در�سراس��ر�جه��ان�
تکنیک�ه��ای�چ��اپ�س��ه�بع��دی�را�برای�کم��ک�به�حل�
مش��کالت�و�بهبود�بهره�وری�به�کار�گرفته�اند.�زمانی�که�
چاپ�س��ه�بعدی�در�تولید�انبوه�به�کار�گرفته�ش��ود،�از�هر�
روش�دیگری�ارزان�تر�است.�هنگامی�که�از�چاپ�سه�بعدی�
برای�ایجاد�نمونه�های�اولیه�اس��تفاده�می�ش��ود،�معمواًل�
س��ریع�ترین�گزینه�اس��ت.�اما�این�فقط�آغاز�ماجراست.�در�
اینجا�چند�مورد�از�روش�های�باورنکردنی�که�در�آن�از�چاپ�

سه�بعدی�استفاده�شده�است،�بررسی�می�کنیم.

کفش �
کمپانی�های��ی�مانن��د��Feetzو�کفش��3Dبا�
اس��تفاده�از�گزینه�ه��ای�سفارشی�س��ازی،�کفش�های�
چاپی�س��ه�بعدی�تولید�می�کنند.�برندهای�بزرگ�تر�هم�

وارد�کسب�وکار�می�شوند.
�

خانه ها
بله،�ما�هم�اکنون�در�حال�چاپ�خانه�های�س��ه�
�Apis�Ctorبعدی�هس��تیم.�درواقع،�صاحب�کارخانه�
خان��ه�ای�را�ایج��اد�ک��رده�اس��ت�ک��ه�در��24س��اعت�

قابل�چاپ�و�نقاشی�است.

مواد بهداشتی
لوازم�مراقبت�های�بهداش��تی�یک�بارمصرف،�
مانند�لیوان،�اکنون�اغلب�با�سیس��تم�چاپگر�س��ه�بعدی�
تهیه�و�تولید�می�ش��وند.�در�دنیای�پروتز،�از�چاپ�س��ه�
بعدی�برای�ایجاد�پروتزهای�سفارشی�بدن�و�نیازهای�
می�ش��ود.� اس��تفاده� ش��خص� آن� منحصربه�ف��رد�
سیس��تم�های�پیش��رفته�حت��ی�پیوندهای�س��ه�بعدی�
پوس��ت�هم�انج��ام�می�دهند�که�از�جوه��ر�بیولوژیکی�

استفاده�می�کنند.

سفارش دهی مشتری
در�خانه�یا�محل�کار�هس��تید�و�احس��اس�جدا�
مان��دن�از�بیزین��س�چاپگر�س��ه�بع��دی�دارید؟�هزاران�
ش��رکت�چاپ�اکنون�چاپ�س��ه�بعدی�را�ارائه�می�دهند�
که�شما�می�توانید�در�آن�اشیاء�و�مواد�را�مشخص�کرده�

و�سفارش�خود�را�به�صورت�آنالین�ثبت�کنید.

طراحی مجموعه
طراح��ی�مجموعه�و�س��اخت�صحنه،�صنعت�
چاپ�س��ه�بعدی�را�به�عنوان�روش��ی�بس��یار�ارزان�تر�و�
س��ریع�تر�برای�ایجاد�پیش�بینی�ها�و�دکورهای�بس��یار�
خ��اص�برای�نمایش�ها�و�تئاتره��ای�امروزی�پذیرفته�
است.�فقط�به�این�فکر�کنید�که�چقدر�آسان�تر�می�شود�
وقت��ی�بتوانی��د�نس��خه�ای�قابل�اس��تفاده�حت��ی�از�
عجیب�ترین�یا�تاریخی�ترین�اش��یاء�را�در�س��ریع�ترین�

زمان�ممکن�ترسیم،�برنامه�ریزی�و�چاپ�کنید.

�
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چرا برای ش���غل توس���عه دهندگی 
افزایش تقاضا وجود دارد؟

ه��ر�ش��رکتی�تا�ح��دودی�ب��ه�یک�ش��رکت�فناوری�
اطالع��ات�تبدیل�ش��ده�اس��ت�و�در�بیش��تر�صنای��ع�
پروژه�های�تحویل�دیجیتالی�در�حال�انجام�اس��ت�تا�از�
ب��روز�اخت��الل�جلوگیری�کند.�این�بدان�معناس��ت�که�
تقاضا�برای�اس��تعداد�توس��عه�دهندگان�در�س��ال�های�
اخیر�به�س��رعت�افزایش�یافته�اس��ت،�زیرا�شرکت�ها�به�
دنبال�افرادی�هستند�که�بتوانند�پروژه�ها�و�برنامه�های�

دیجیتالی�را�زنده�کنند.
front-بر�اس��اس�داده�های�واقعی�توس��عه�دهندگان��
�end،�full�stackو��back-endدر�زم��ره��10ت��ا�از�
سخت�ترین�کارها�برای�پر�کردن�مشاغل�فنی�هستند.�

در�همین�حال�دفتر�کار�و�آمار�ایاالت�متحده�پیش�بینی�
می�کند�که�میزان�رش��د�مشاغل�توسعه�دهنده�نرم�افزار�
بین�سال�های��2016تا�26�،2026%�خواهد�بود،�بسیار�
س��ریع�تر�از�میانگی��ن�حرفه�ه��ای�دیگ��ر-�پیش�بینی�
می�شود�مشاغل�توسعه�دهنده�برنامه�های�کاربردی�در�
آن�زمان�31%�رش��د�داش��ته�باشد�و�پیش�بینی�می�شود�

مشاغل�توسعه�دهنده�سیستم�11%�رشد�کنند.

برخ������ی از ن���قش ه������ای ش������غلی 
توسعه دهندگان چیست؟

توسعه�دهندگان�می�توانند�چندین�مسیر�شغلی�مختلف�
را�طی�کنند.�تعدادی�نقش�ش��غلی�در�این�ش��اخه�وجود�

دارد.

توسعه دهنده موبایل
برنامه�هایی�را�برای�دستگاه�های�تلفن�همراه�
ازجمله��iOSو�اندروید�ایجاد�می�کند.�یک�توسعه�دهنده�
تلفن�همراه�ممکن�اس��ت�از�زبان�های�برنامه�نویس��ِی�

�swift،�Javaو��Objective-Cاستفاده�کند.

Full Stack توسعه دهنده
این�توس��عه�دهنده�قادر�به�کار�در�بخش�های�
�front-endو��back-endبرنام��ه�کارب��ردی�ی��ا�
�Full�Stackوب�س��ایت�اس��ت.�ی��ک�توس��عه�دهنده�
دارای�دان��ش�تخصصی�در�مورد�کلیه�مراحل�توس��عه�
نرم�افزار�ازجمله�س��رور،�ش��بکه�و�محیط��Hostاست.�
این�توس��عه�دهنده�همچنین�بای��د�دارای�مهارت�های�

چگونه طراح سایت شویم؟
و  س���ایت  ط���راح  ش���غل  ب���ه  عالقه من���د  ش���ما  اگ���ر 
توسعه دهنده هستید و نمی دانید از کجا شروع کنید، 
در این مقاله راهنمای دریافت حقوق، مهارت و بهترین 
زبان ه���ای برنامه نویس���ی ب���رای یادگی���ری آورده ش���ده 
اس���ت. توس���عه دهندگان در بین حرفه ای ترین افرادی 

هستند که دنیای فناوری اطالعات به دنبال آنان است 
ک���ه افزای���ش تقاض���ا و کمبود اس���تعداد موجب حقوق و 
پرداختی زیاد، برای بسیاری از افراد این رشته می شود. 
با توجه به این گفته ها، توسعه نرم افزار یک رشته پویا 
اس���ت ک���ه در آن زبان ه���ای برنامه نویس���ی جدی���د، 

فریمورک ها و فناوری ها ممکن اس���ت طی چند س���ال 
زندگ���ی کنن���د و بمیرن���د و نیازهای ش���غلی مدام در حال 
تغیی���ر اس���ت. ب���رای کمک به فه���م بهتر عالقه مندان به 
این رشته برای یافتن شغلی در حوزه توسعه دهندگی، 

مهم ترین جزییات و منابع را در این مقاله آورده ایم.
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پایگاه�ه��ای�داده�ای�رابطه�ای�و�غیر�رابطه�ای،�تعامل�با�
API،�راب��ط�کاربری�و�User�Experience،�تضمین�

کیفیت،�امنیت�و�نیازهای�تجاری�باشد.

Front-End  توسعه دهنده
وب�س��ایت�ها�را�ب��ا�تبدی��ل�داده�به�یک�رابط�
گرافیک��ی�ب��رای�کارب��ر�با�اس��تفاده�از��html،�CSSو�
�JavaScriptایج��اد�می�کن��د�ت��ا�کارب��ر�بتواند�آن�را�

مشاهده�و�با�آن�تعامل�کند.

Back-End  توسعه دهنده
�قابلی��ت�عملک��رد�و�تعامل��ی�ب��ودِن�ی��ک�
وب�س��ایت�را�می�س��ازد�ازجمل��ه�اجازه�ب��ه�کاربر�برای�
انجام�اقداماتی�مانند�ورود�به�حس��اب�کاربری،�س��اخت�
حس��اب�کاربری�و�الیک�کردن�پس��ت�ها.�بس��ته�به�
آنچه�می�خواهید�برنامه�وب�ش��ما�انجام�دهد،�ممکن�
اس��ت�زبان�های��ی�مانن��د��Java،�Python،�Rubyو�

�PHPرا�یاد�بگیرید.

بهترین زبان های برنامه نویس���ی 
برای یادگیری چیست؟

زمان��ی�بحث�ه��ای�زیادی�در�مورد�اینکه�بهترین�زبان�
برنامه�نویس��ی�کدام�اس��ت�وجود�داش��ت،�اما�در�این�
مقاله�چند�تا�از�این�زبان�های�برنامه�نویس��ی�را�معرفی�

می�کنیم.

Java
جاوا�توس��ط�میلیون�ها�نفر�از�توسعه�دهندگان�
و�میلیاردها�دستگاه�در�سراسر�جهان�استفاده�می�شود.�
جاوا�زبان�رس��می�توس��عه�اندروید�اس��ت�و�بر�اس��اس�
تحلیل��ی�از�Coding�Dojo،�90%�از�ش��رکت�های�
ثروتمند�از�جاوا�به�عنوان�یک�زبان�س��مت�س��رور�برای�

توسعه��back-endاستفاده�می�کنند.

Python
پایت��ون�معم��واًل�در�محاس��بات�علم��ی،�
داده�کاوی�و�یادگی��ری�ماش��ین�مورداس��تفاده�ق��رار�
می�گی��رد.�ای��ن�س��ریع�ترین�زب��اِن�در�ح��ال�رش��د�
برنامه�نویس��ی�اس��ت�و�در�ح��ال�حاض��ر�در�رتب��ه��4
�TIOBEرده�بن��دی�زبان�های�برنامه�نویس��ِی�س��ایت�
�Indexق��رار�دارد.��Coding�Dojoدریافته�که�پایتون�
با�ایجاد��5000موقعیت�ش��غلی�بین�س��ال�های��2017و�
�Hired�2018محبوبیتش�گس��ترش�یافته�است.�طبق�
پایت��ون�محبوب�تری��ن�زبان�برنامه�نویس��ی�توس��ط�

توسعه�دهندگان�ارزیابی�شده�است.

JavaScript
طبق��Coding�Dojoجاوا�اس��کریپت�توس��ط�
بی��ش�از��80درص��د�برنامه�نویس��ان�و��95درص��د�از�کل�
وب�س��ایت�ها�برای�هرگونه�منطق�پویا�در�صفحات�خود�
اس��تفاده�می�شود.�تعدادی�فریمورِک��front-endبرای�
ج��اوا�اس��کریپت�مانن��د��Reactو��AngularJSبه�طور�
فزاینده�ای�برای�اینترنت�اش��یاء��اس��تفاده�می�شوند،�زیرا�
دستگاه�های�اینترنت�اشیاء�روزبه�روز�محبوب�تر�می�شوند،�
بنابراین�بعید�نیست�که�این�زبان�به�زودی�محبوبیت�پیدا�
�Stackکند.�بررسی�برنامه�نویسان�در�سال��2019توسط�
و� �Rust،� Python ک��ه� داد� نش��ان� �Overflow
�TypeScriptمحبوب�ترین�زبان�های�برنامه�نویسی�در�
�VBA،بی��ن�توس��عه�دهندگان�بودن��د،�درحالی�ک��ه�
�Objective-Cو��Assemblyبیش��ترین�وحش��ت�را�
داش��تند.�با�توجه�به�اینکه�چه�زبان�های�برنامه�نویس��ی�
می�توانند�باالترین�حقوق�را�به�شما�بدهند،�البته�در�سطح�
�90000(�Clojure�،جه��ان،�گزینه�های�پرداخت�باالت��ر
دالر(،�F# )�80000دالر(�و��Go)�136000دالر(�بود.�در�
ایاالت�متح��ده�آمری��کا�گزینه�ه��ای�پرداخ��ت�باالتر،�
�139000(�Clojure�،)�143000دالر(�Scalaزبان�های�

دالر(�و��Go)�136000دالر(�است.

ی���ک  ب���ه  تبدیل ش���دن  ب���رای 
توس���عه دهنده چ���ه مهارت ه���ای 

دیگری الزم است؟
به�ج��ز�دان��ش�فنی،�کارفرمایان�به�ط��ور�فزاینده�ای�به�
دنب��ال�توس��عه�دهندگانی�ب��ا�مهارت�های�ن��رِم�قوی�
�Straight�Pathهس��تند.�مای��ک�والش��بنیان�گ��ذار�
�Solutionsب��ه��Tech�Republicگف��ت:�" ای��ن�
چیزه��ای�کوچ��ک�بس��یار�بیش�ت��ر�از�م��دارک�و�
گواهینامه�ها�می�تواند�بین�واجدین�ش��رایط�یکس��ان�
تف��اوت�ایج��اد�کند.�مس��ائلی�مانند�نح��وه�برخورد�با�
چالش�ه��ا،�اگ��ر�برای�گفت��ِن�نمی�دان��م�خیلی�مغرور�
هس��تید،�پس�مهارت�های�نرم�خود�را�از�دس��ت�ندهید.�
رئی��س� و� اجرای��ی� ارش��د� مدی��ر� � اس��زوفر� "اد�
�SenecaGlobalگف��ت:�" با�فراگیر�بودِن�روش�های�
توس��عه�چابک،�برنامه�نویس��ان�باید�نش��ان�دهند�که�
می�توانن��د�در�تیم�های�توس��عه�ماه��ر�و�مختلط�ادغام�
ش��وند.�" او�ادام��ه�داد:�" ب��رای�عضوی��ت�در�ای��ن�نوع�
تیم�ها�برنامه�نویس��ان�باید�بتوانند�به�طور�واضح�ارتباط�
برقرار�کنند،�پیش��رفت�را�به�طور�دقیق�گزارش�دهند،�
سریعًا�مسائل�را�مطرح�کنند�و�به�طورکلی�بازیکن�تیم�
خوبی�باش��ند.�" در�ش��رایط�فوق�العاده�رقابتی�امروز،�
مهارت�ه��ای�نرم�ی��ک�برنامه�نویس�تقریب��ًا�به�اندازه�

مهارت�های�سخت�اهمیت�دارد.�"
م��ارک�ویلکاک��س��معاون�توس��عه�و�کس��ب�وکار�در�
�ICSynergyگف��ت:�" مهارت�ه��ای�حل�مس��ئله�نیز�
برای�توسعه�دهندگان�بسیار�موردتوجه�است.�آنچه�که�
م��ن�دنبال��ش�هس��تم،�ای��ن�اس��ت�ک��ه�چگونه�یک�
برنامه�نویس�در�مورد�حل�یک�مش��کل�فکر�می�کند�و�
س��پس�ب��ه�دنب��ال�این�هس��تم�ک��ه�برای�پیش��رفت�
مهارت�هایش��ان�چه�اقدام��ی�می�کنند،�برای�من�مهم�
نیست�که�در�یک�زبان�برنامه�نویسِی�خاص�متخصص�
باش��ند،�چراکه�هر�برنامه�نویس�شایس��ته�ای�می�تواند�
ظ��رف�ی��ک�هفت��ه�یک�زبان�جدید�یاد�بگی��رد.�اما�اگر�
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آن�ها�مهارت�های�در�س��طح�خوِب�حل�مس��ئله�نداشته�
باشند�و�همیشه�برای�پیشرفت�تالش�نکنند،�درنهایت�

به�پروژه�شما�آسیب�خواهند�زد.�"
�SWYMت��اد�میل��کام��مدیرعام��ل�و�مش��اور�اصلی�
�Systemsگف��ت:�" مخصوص��ًا�ب��رای�موقعیت�های�
شغلی�توسعه�دهنده�تازه�کار�)مبتدی(،�واقعًا�مهم�نیست�
که�فکر�می�کنید�چه�چیزهایی�بلدید،�روی�اینکه�چقدر�
س��ریع�می�توانی��د�بیاموزی��د�و�چقدر�مش��تاق�آموختن�
هس��تید�تمرک��ز�کنید.��آن��ا�داگرتتی،�مدی��ر�بازاریابی�
دیجیتال�از��PITSSگفت:�" توس��عه�دهندگان�زمانی�
که�فهم�تجاری�خوبی�داش��ته�باش��ند�اغلب�ش��کوفا�
می�ش��وند�و�پیش��رفت�می�کنن��د�و�می�توانن��د�فراتر�از�
اس��تفاده�های�فوری�از�کدهایش��ان�را�ببینند.�آن�ها�باید�
بتوانند�ببینند�که�چگونه�نرم�افزار�یا�اپلیکیش��ن�آن�ها�با�
دامنه�وس��یع�شرکت�متناس��ب�می�شود�و�اینکه�پروژه�
آن�ها��ROIرا�چگونه�هدایت�می�کند�)می�راند(.�چگونه�
آن�ها�به�س��المت�کلی�س��ازمان�کمک�می�کنند؟�اگر�
آن�ه��ا�ای��ن�مه��ارت�را�داش��ته�باش��ند،�س��خت�تر�و�
هوش��مندانه�تر�کار�می�کنند�و�قادر�خواهند�بود�به�زبان�
مدیرانی�که�برای�دس��تیابی�به�نتایج�بهتر�به�آن�ها�نیاز�

دارند�صحبت�کنند.�"

متوسط حقوق برنامه نویس چقدر 
است؟

حق��وق�ی��ک�توس��عه�دهنده�بر�اس��اس�چندین�عامل�
ازجمله�سابقه�کار�و�مکان�تعیین�می�شود.�طبق�اعالم�
وزارت�کار�آمریکا�توس��عه�دهندگان�نرم�افزار�در�س��ال�
�2017مبل��غ�متوس��ط��101790دالر�حق��وق�دریافت�

کرده�ان��د.�باالتری��ن�درآمد�ه��م�مربوط�به�25%�از�افراد�
ای��ن�حرف��ه�با�درآم��د��128960دالر�در�س��ال�جاری�
اس��ت.�درحالی�ک��ه�افرادی�ب��ا�کمترین�درآمد��77710
دالر�درآمد�داش��ته�اند.�یک�بررس��ی�در�س��ال��2019
توس��ط��Stack�Overflowنش��ان�داد�ک��ه�حق��وق�
متوس��ط�توس��عه�دهندگان�در�سراس��ر�جهان��46625
دالر�ب��وده�اس��ت،�درحالی�ک��ه�در�ایاالت�متح��ده�این�
مق��دار�بی��ش�از�دو�براب��ر�یعن��ی��123429دالر�ب��وده�

است.

در اینج�ا متوس�ط حق�وق پای�ه گزارش ش�ده در 
ایاالت متح�ده برگرفت�ه از Stack Overflow آمده 

است:
توسعه�دهنده�Full�stack:��110000دالر

توسعه�دهنده�موبایل:��112000دالر
توسعه�دهنده�QA:��99000دالر

برخی از سؤاالت معمول مصاحبه 
توسعه دهنده چیست؟

توسعه�دهندگان�می�توانند�انتظار�سؤاالتی�مانند�این�ها�
را�در�طی�مصاحبه�شغلی�داشته�باشند:

زب���ان برنامه نویس���ِی موردعالق���ه 
شما چیست و چرا؟

نمون��ه�برنام��ه�وب�را�که�س��اخته�اید�به�همراه�اینکه�از�
چه�تکنولوژی�هایی�برای�ساخت�آن�استفاده�کرده�اید،�
�techتهی��ه�کنی��د.�هن��گام�تصمیم�گی��ری�در�م��ورد�

�stackاز�چه�مالحظاتی�استفاده�کرده�اید؟

چگون���ه از فناوری ه���ای مرتب���ط با 
توسعه باخبر می شوید؟ 

�در�ح��ال�حاض��ر�روی�چه�پ��روژه�ای�کار�می�کنی؟�
روی�چه�پروژه�های�جانبی�کار�می�کنی؟

درحالی�ک��ه�تهیه�مقدماتی�برای�س��ؤاالتی�که�ممکن�
اس��ت�از�ط��رف�کارفرم��ا�به�عن��وان�نام��زد�ش��غل�
توس��عه�دهنده�پرس��یده�شود�مهم�است،�دانستن�اینکه�
چه�س��ؤالی�را�از�آن�ها�بپرس��ید�هم�مهم�است.�برخی�از�
سؤاالتی�که�ممکن�است�بپرسید�در�زیر�آمده�است:

�کارایی�من�چگونه�اندازه�گیری�می�شود؟
�بزرگ�تری��ن�چالش��ی�که�در�ح��ال�حاضر�تیم�با�آن�

روبروست�چیست؟
�ممکن�اس��ت�راجع�به�اعضای�تیمی�که�من�به�آن�

می�پیوندم�کمی�بگویید.
�جایی�برای�رشد�و�ترقی�وجود�دارد؟

�کج��ا�می�توانم�منابعی�برای�ش��غل�توس��عه�دهنده�
بیابم؟

مس��یرهای�مختلف��ی�ب��رای�رس��یدن�به�ی��ک�حرفه�
به�عن��وان�توس��عه�دهنده�وج��ود�دارد�و�مهارت�ه��ا�ی��ا�
مدارک�موردنیاز�به�طورمعمول�به�شغل�بستگی�دارد.

حدود�73%�از�توس��عه�دهندگان�حرفه�ای�دارای�مدرک�
علوم�کامپیوتر�یا�رش��ته�مهندس��ی�دیگری�هس��تند.�
به�طور�س��نتی�برای�پیش��رفت�در�این�رش��ته�لیسانس�
کمب��ود� بااین�ح��ال� ب��ود.� کامپیوت��ر�الزم� عل��وم�
توسعه�دهندگان�در�بسیاری�از�مناطق�و�ظهور�مدارس�
برنامه�نویس��ی�باعث�ش��ده�است�که�برخی�از�شرکت�ها�
نامزدها�را�بدون�س��وابق�آموزش��ی�س��نتی�اس��تخدام�

کنند.
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عب���ارت المب���دا در ج���اوا 8 معرفی ش���ده و گفته می ش���ود 
بزرگ تری���ن ویژگ���ی ج���اوا 8 اس���ت. عب���ارت المب���دا 
برنامه نویس���ی کارب���ردی را تس���هیل ک���رده و توس���عه را 

بسیار ساده می کند.

  ساختار نحوی
عبارت�المبدا�با�ساختار�زیر�مشخص�می�شود:

پارامتر---< بدنه�عبارت
در�زیر�ویژگی�های�مهم�عبارت�المبدا�بیان�شده�است:

اع��الن�ن��وع�اختی��اری:�نیازی�ب��ه�اعالن�نوع� پارامت��ر�نیس��ت،�کامپایل��ر�می�توان��د�از�مقدار�01
پارامتر�مشابه�استنتاج�کند.

پرانتزه��ای�اختی��اری�حول�پارامت��ر:�نیازی�به� اعالن�یک�پارامتر�واحد�در�پرانتز�نیست.�برای�02
چندین�پارامتر�پرانتز�موردنیاز�است.

اس��تفاده�از�کلم��ه�کلی��دی��Returnدر�انتهای� کده��ای�برنام��ه�اختیاری�اس��ت.�اگر�بدنه�تنها�03
یک�عبارت�واحد�داش��ته�باش��د�که�مقداری�را�بازگرداند،�
کامپایلر�به�ش��کل�خودکار،�مقدار�را��returnمی�کند.�در�
اینج��ا�آکوالده��ا�موردنی��از�هس��تند�تا�نش��ان�دهند�که�

عبارت�مقداری�را�بازمی�گرداند.
اس��تفاده�از�آکوالد�اختیاری�اس��ت�– نیازی�به� اس��تفاده�از�آکوالدها�در�بدنه�عبارات�نیست�اگر�04

بدنه�تنها�شامل�یک�عبارت��باشد.

 مثال عبارات المبدا
برنامه�جاوا�زیر�را�با�اس��تفاده�از�هر�ویرایش��گر�موردنظر�

خود�در��C:\> JAVAایجاد�کنید.
Java8Tester.java
public class Java8Tester {
public static void main(String args[]) {
Java8Tester tester = new Java8Tester();

 � با�اعالن�انواع//
 MathOperation addition = (int a, int b) -> a + b;

//بدون�اعالن�انواع

 MathOperation subtraction = (a, b) -> a - b;

return//با�اعالن�
MathOperation multiplication = (int a, int b) -> { 
return a * b; };

بدون�اعالن��returnو�بدون�آکوالد//
MathOperation division = (int a, int b) -> a / b;
System.out.println("10 + 5 = " + tester.
operate(10, 5, addition));
System.out.println("10 - 5 = " + tester.
operate(10, 5, subtraction));
System.out.println("10 x 5 = " + tester.
operate(10, 5, multiplication));
System.out.println("10 / 5 = " + tester.
operate(10, 5, division));

//بدون�پرانتز
GreetingService greetService1 = message ->
System.out.println("Hello " + message);

//با�پرانتز
GreetingService greetService2 = (message) ->
System.out.println("Hello " + message);
greetService1.sayMessage("Mahesh");
greetService2.sayMessage("Suresh");
}
 interface MathOperation {
 int operation(int a, int b);
}
 interface GreetingService {
 void sayMessage(String message);
}
private int operate(int a, int b, MathOperation 
mathOperation) {
 return mathOperation.operation(a, b);
}

}

 تأیید نتیجه
کالس�را�با�استفاده�از�کامپایلر�جاوا�به�شرح�زیر�کامپایل�

کنید:
C:\JAVA>javac Java8Tester.java

اکنون��Java8Testerرا�به�شرح�زیر�اجرا�کنید:
C:\JAVA>java Java8Tester

باید�خروجی�زیر�را�تولید�کند:

10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 x 5 = 50
10 / 5 = 2
Hello Mahesh
Hello Suresh

 در زی���ر ن���کات مهمی ک���ه باید در مثال 
باال موردتوجه قرار گیرد آمده است:

�inlineعب��ارات�المب��دا�در�درجه�اول�برای�پیاده�س��ازی�
یک�اینترفیِس�)واس��ط(��functionalاس��تفاده�می�شوند�
یعنی�اینتفریس��ی�که�تنها�یک�متد�)تابع(�دارد.�در�مثال�
ب��اال�م��ا�از�عب��ارات�المب��دای�متن��وع�و�مختلفی�برای�
تعری��ف�عملک��رد�مت��د��operationدر�اینترفی��س�
�mathOperationاستفاده�کرده�ایم.�سپس�پیاده�سازی�
�greetingServiceاز�اینترفیس��sayMessageمتد�
انج��ام�گرفته�اس��ت.�عبارات�المب��دا�نیاز�به�کالس�های�
ناش��ناس�را�از�بی��ن�می�ب��رد�و�قابلی��ت�برنامه�نویس��ِی�
کارب��ردی�بس��یار�س��اده�و�درعین�ح��ال�قدرتمند�به�جاوا�

می�دهد.

 تعریف حوزه 
�finalبا�اس��تفاده�از�عبارت�المبدا�می�توانید�به�هر�متغیر�
)ثاب��ت(�یا�متغیر�مؤث��ر��final)که�فقط�یک�بار�اختصاص�
داده�می�ش��ود(،�ارجاع�کنید.�اگر�مقداری�برای�بار�دوم�به�
ی��ک�متغی��ر�داده�ش��ود،�عبارت�المب��دا�خطای�کامپایل�
نشان�می�دهد.�برنامه�زیر�را�با�استفاده�از�یک�ویرایشگر�

به�انتخاب�خودتان،�مثاًل�C:/>JAVA.�بسازید.
Java8Tester.java
Live Demo
public class Java8Tester {
final static String salutation = "Hello! ";
public static void main(String args[]) {
GreetingService greetService1 = message ->
System.out.println(salutation + message);
greetService1.sayMessage("Mahesh");
}
 interface GreetingService {
void sayMessage(String message);
}
}

 تأیید نتیجه
کالس�را�ب��ا�اس��تفاده�از�کامپایل��ر��javacمانند�آنچه�در�

ادامه�می�آید،�کامپایل�کنید:
C:\JAVA>javac Java8Tester.java

حاال�کالس��java8Testerمانند�آنچه�در�ادامه�می�آید�
اجرا�کنید:

C:\JAVA>java Java8Tester

باید�خروجی�زیر�را�تولید�کند:
Hello! Mahesh
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PERT تاریخچه نمودارهای
�PERTمدت��ی�اس��ت�ک��ه�در�مدیری��ت�پروژه�
مورد�اس��تفاده�قرار�گرفته،�اما�درواقع�در�نیروی�دریایی�
ایاالت�متحده�توس��عه�یافته�اس��ت.�در�س��ال��1957دفتر�
پروژه�ه��ای�وی��ژه�آن�برای�کمک�به�پ��روژه�زیردریایی�

هسته�ای��Polarisنمودار��PERTرا�ایجاد�کرد.
از�آن�زم��ان�در�ه��ر�ن��وع�صنایعی�از�این�نمودار�اس��تفاده�
می�ش��د�و�حتی�به�بازی�های�المپیک�زمس��تانی��1968
گرنوب��ل�ه��م�راه�پیدا�ک��رد.�نمودارهای��PERTو�روش�
مس��یر�بحرانی��تقریبًا�در�همان�زمان�به�وجود�آمدند�که�
از�مدیری��ت�علم��ی�رش��د�پیدا�کرد�که�توس��ط�فردریک�
تیلور�به�وجود�آمد�که�تیلوریسم�هم�صدا�زده�می�شود�که�
البت��ه�بعدها�توس��ط�هن��ری�فورد�اصالح�ش��ده�بود.�اما�
اس��تفاده�از�اصطالح�مس��یر�بحرانی�از��DuPontمی�آید،�

که�این�متد�را�در�اواخر�دهه��50میالدی�توسعه�داد.

PERT ایجاد یک نمودار
هن��گام�ایجاد�یک�نم��ودار�وظایف�PERT،�یا�
فعالیت�ها،�روی�نمودار�مانند�فلش�نمایش�داده�می�شوند.�
تاریخ�های�مایلس��تون�های�پ��روژه�مانند�گره�ها�نمایش�

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

تکمیل�یکی�یا�بیشتر�از�فعالیت�ها�است.
رویداده��ای�قبل��ی�هم�وجود�دارند،�که�بالفاصله�پیش�از�
برخ��ی�رویدادها�اتفاق�می�افتند�و�رویدادهای�جانش��ین�

که�به�شکل�طبیعی�بعدازآن�اتفاق�می�افتند.

PERT ب�رای زمان�ی ک�ه نی�از به انجام ی�ک فعالیت 
باشد، 4 تعریف دارد:

�زم��ان�خوش�بینان��ه�که�حداقل�زمان�برای�انجام�یک�
وظیفه�یا�فعالیت�است.

�زم��ان�بدبینان��ه�ک��ه�حداکثر�زمان�ب��رای�انجام�یک�

وظیفه�یا�فعالیت�است.
�محتمل�تری��ن�زم��ان�که�بهترین�تخمین�برای�میزان�
زمان��ی�اس��ت�که�طول�خواهد�کش��ید�تا�ی��ک�فعالیت�یا�
وظیف��ه�ب��ه�انجام�برس��د،�با�فرض�اینکه�هیچ�مش��کلی�

وجود�نداشته�باشد.
�زم��ان�مورد�انتظ��ار،�که�بهترین�تخمین�برای�میزان�
زمان��ی�اس��ت�که�طول�خواهد�کش��ید�تا�ی��ک�فعالیت�یا�
وظیفه�به�انجام�برس��د،�با�فرض�اینکه�مش��کالتی�وجود�

خواهد�داشت.

اصطالحات مرتبط با اس���تفاده از 
PERT نمودار

�Slack: میزان�زمانی�است�که�یک�وظیفه�می�تواند�
تأخی��ر�داش��ته�باش��د،�بدون�اینکه�باع��ث�تأخیر�کلی�در�

پروژه�یا�دیگر�وظایف�شود.

نحوه ایجاد نمودار

PERT
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�Critical Path:�نمودار�طوالنی�ترین�مسیر�از�آغاز�
تا�پایان�یک�وظیفه�یا�رویداد.

ب��دون� فعالیت��ی� �:Critical Path Activity �
Slack

�Lead Time:�مق��دار�زمان��ی�ک��ه�ش��ما�باید�برای�
تکمی��ل�ی��ک�وظیف��ه�ی��ا�فعالی��ت�ب��دون�تأثی��ر�روی�

فعالیت�های�بعدی�صرف�کنید.
�Lag Time:�س��ریع�ترین�زمان��ی�ک��ه�ی��ک�وظیفه�

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

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

یک�وظیفه.

PERT مراحل پیاده سازی یک نمودار
�تعیی��ن�وظای��ف�موردنیاز�برای�تکمیل�پروژه،�
ترتیبی�که�باید�طبق�آن�به�انجام�برسند�و�مدت�زمان�آن�ها.
�ایج��اد�ی��ک�دیاگ��رام�ش��بکه�ای�ب��ا�فلش�هایی�که�
نش��ان�دهنده�فعالیت�ه��ا�باش��د�و�گره�های��ی�که�همان�

ستون�ها�هستند.

مس���یر بحران���ی و تأخی���ر احتمال���ی 
چیست؟

نکت��ه�برای�حرفه�ای�ه��ا:�نمودارهای��PERTمی�توانند�
پی��ش�از�اج��رای�پروژه�اس��تفاده�ش��وند.�ای��ن�نمودارها�
بهترین�راه�برای�کمک�به�ش��ما�برای�تخمین�س��اده�و�
دقیق�تر�هس��تند.�تخمین�ها�می�توانند�کاماًل�خوش�بینانه�
�،PERTی��ا�بدبینانه�باش��ند.�اما�اس��تفاده�از�ی��ک�نمودار�

واقعی�ترین�تخمین�را�پیدا�خواهید�کرد.

خالصه مقاله
 PERT امـروز مـا در مـورد نحوه ايجاد نمـودار
صحبـت می کنیـم. می دانیـم PERT مخفـف 
تکنیک ارزيابی کارايی برنامه است و همین طور 
می دانیـم کـه PERT در دهه 50 میادی بوجود 
آمـد. تقريبـًا در همیـن زمان بخـش خصوصی 
تکنیک مشـابهی به نام تکنیک مسـیر بحرانی 
ايجـاد کرد، که احتماالً در عرصه مديريت پروژه 
از آن شـنیده ايد. اما آن ها بسیار مشابه هستند 
و هـر دو بـه برنامه ريـزی، زمان بنـدی و کنترل 
پروژه هـا کمـک کردنـد و هردو از يـک نمودار 

تقدم در تکنیک خود استفاده می کنند.
 PERT بنابرايـن دو قانـون برای ايجـاد نمودار
وجـود دارد. اولیـن قانـون وظیفـه اسـت يـا 
فعالیت هايی که در نمودار به عنوان فلش نشـان 
داده شده اند و شما ممکن است اين را در عرصه 
مديريـت پـروژه شـنیده باشـید کـه بـه آن 
فعالیت هـای روی پیـکان می گوينـد زيـرا در 
تصويـر گرافیکـی يـا نمودار فعالیـت به معنای 
واقعـی کلمـه روی فلش می نشـیند. قانون دوم 
اين اسـت که تاريخ های عطـف به عنوان گره ها 
نمايـش داده شـوند. بنابراين اگر يک فعالیت را 
انجـام دهیـم و آن را در نمـودار PERT نشـان 
دهیـم، داده هـای پروژه را که همـان فعالیت ها 
هسـتند، جمـع آوری کرده ايـم، بنابرايـن روی 
پیـکان می نشـینند و درواقـع اين هـا گره هـا 
هسـتند. تخمیـن زمان انجام ايـن کار يک روز 
اسـت، بنابرايـن ما بايـد قبل از ارائـه اطاعات 
پـروژه، داده هـای پـروژه را جمـع آوری کنیم. 
بنابرايـن ايـن يک تصوير سـاده از يک فعالیت 
اسـت. بنابرايـن اگـر به عنوان مثال بـا چندين 
فعالیت اين کار را گسـترش دهیم،  می بینیم که 
حلقه هـا همـان گره ها هسـتند و سـپس تاريخ 
مايلسـتون ها و بعـدازآن فلـش فعالیت هـا را 
می بینیم. بنابراين اعدادی که در باالی پیکان ها 
قـرار دارند تخمین مدت زمان الزم برای تکمیل 
آن فعالیت هسـتند و همچنین اگر به اين موارد 
توجـه کنیـد می بینیـد که وقتی مايلسـتون ها 
انجام شـد می تواند موجب آغاز چندين فعالیت 

ديگر شود.
 به همین دلیل اسـت که ما به يک نمودار تقدم 
)اولويـت(  ارجـاع می دهیـم، بنابرايـن نمودار 
اولويـت بدان معنی اسـت کـه کاری بايد انجام 
شـود تا آن فعالیت به پايان برسـد. اما همان طور 
کـه مشـاهده می کنید می تواند کامـًا پیچیده 
باشـد البتـه بااينکـه برخـی از افـراد هنوز هم 
می تواننـد ايـن کار را به صـورت دسـتی انجام 
دهنـد، امـا اسـتفاده از يـک ابـزار، فوق العاده 

کمک کننده خواهد بود.
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سری مطالب آموزش جاوا 8 – بخش چهارم: متدهای پیش فرض

ساختار کد
�public interface vehicle {

default void print() {

System.out.println("I am a vehicle!");

}

}

متدهای پیش فرض متعدد
ب��ا�توابع�پیش�ف��رض�در�اینترفیس�ها،�احتمال�
اینکه�یک�کالس�دو�اینترفیس�را�با�یک�متد�پیش�فرض�
پیاده�س��ازی�کند�وجود�دارد.�کد�زیر�نحوه�رفع�این�ابهام�

را�نشان�می�دهد:

public interface vehicle {

 default void print() {

System.out.println("I am a vehicle!");

}

}

public interface fourWheeler {

 default void print() {

 System.out.println("I am a four wheeler!");

 }

}

راه�کار�اول�ایج��اد�ی��ک�مت��د�خ��ودی�اس��ت�ک��ه�روی�
پیاده�سازی�پیش�فرض�نوشته�می�شود.�

public class car implements vehicle, 

fourWheeler {

 public void print() {

System.out.println ("I am a four wheeler car 

vehicle!");

}

}

Second solution is to call the default method of 

the specified interface using super.

public class car implements vehicle, fourWheeler {

default void print() {

vehicle.super.print();

}

}

متدهای پیش فرض استاتیک
از�ج��اوا��8ب��ه�بع��د�ی��ک�اینترفی��س�می�تواند�

متدهای�کمک�کننده�داشته�باشد.
public interface vehicle {

 default void print() {

 System.out.println("I am a vehicle!");

 }

جاوا 8 مفهوم جدیدی از پیاده س���ازی )اجرای( متد پیش فرض در رابط ها  معرفی کرد. 
ای���ن قابلی���ت ب���رای س���ازگارِی عقب گ���رد اضافه ش���ده اس���ت به گون���ه ای می ت���وان از 
اینترفیس های قدیمی برای نیرومند کردن قابلیت عبارت المبدا جاوا 8 استفاده کرد. 
ب���رای مث���ال اینترفیس ه���ای "List " ی���ا " Collection "، اع���الن مت���د forEach را ندارند. 

بنابرای���ن اف���زودن چنی���ن مت���دی خیل���ی راحت، مجموع���ه پیاده س���ازی های فریمورک را 
 List/Collection خواهد شکست. جاوا 8 متد پیش فرض را معرفی کرد تا اینترفیس
بتواند یک پیاده س���ازی پیش فرض از متد forEach داش���ته باش���د و کالس���ی که این 

اینترفیس ها را پیاده سازی می کند، نیازی به پیاده سازی مشابه نداشته باشد.
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static void blowHorn() {

System.out.println("Blowing horn!!!");

}

}

مثال های متد پیش فرض
برنام��ه�جاوای��ی�ک��ه�در�ادام��ه�می�آی��د�را�با�اس��تفاده�از�
�C:\> JAVAویرایش��گری�به�انتخاب�خودت��ان،�مثاًل�

بسازید.
Java8Tester.java

public class Java8Tester {

 public static void main(String args[]) {

Vehicle vehicle = new Car();

vehicle.print();

}

}

interface Vehicle {

default void print() {

System.out.println("I am a vehicle!");

}

static void blowHorn() {

System.out.println("Blowing horn!!!");

}

}

interface FourWheeler {

default void print() {

System.out.println("I am a four wheeler!");

}

}

class Car implements Vehicle, FourWheeler {

 public void print() {

Vehicle.super.print();

FourWheeler.super.print();

Vehicle.blowHorn();

System.out.println("I am a car!");

}

}

تأیید نتیجه
کالس�را�ب��ا�اس��تفاده�از�کامپایل��ر��javacمانند�آنچه�در�

زیر�آمده،�کامپایل�کنید:
C:\JAVA>javac Java8Tester.java

حاال�کالس��java8Testerرا�مانند�زیر�اجرا�کنید:
C:\JAVA>java Java8Tester

باید�خروجی�های�زیر�را�نشان�دهد:
I am a vehicle!

I am a four wheeler!

Blowing horn!!!

I am a car!
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ک���ی هس���تی و داری چ���ی کار م���ی 
کنی ؟

امیرعباس�عبدالعلی�هس��تم�طراح�اینترفیس�وب�
س��ایت�م��درس�دوره�های�طراحی�وب�س��ایت�و�
مترجم.�به�عنوان�ش��غل�اصلی�طراحی�اینترفیس�
وب�انجام�می�دم.�در�حال�حاضر�در�ش��رکت�ش��اتل�
به�عنوان�طراح�اینترفیس�مش��غول�به�کار�هس��تم.�
بی��ش�از��10س��ال�هس��ت�که�فعالی��ت�می�کنم�و�
تقریبا��6س��ال�از�این�مدت�به�ش��کل�جدی�و�تمام�
�freelanceوقت�بوده.�بیش��تر�مدت�رو�به�ش��کل�
فعالی��ت�ک��ردم.�اخیرا�به�ح��وزه�موبایل�و�همینطور�
تحلیل�داده�های�آماری�وب�س��ایت�ها�عالقه�مند�
ش��دم�و�بخش��ی�از�وقت��م�رو�ب��ه�یادگی��ری�این�دو�

مبحث�اختصاص�می�دم.
ش��روع�کار�طراح��ی�ب��رای�م��ن�از�اواخ��ر�خدمت�
س��ربازی�تو�س��ال��82شروع�شد.�اون�زمان�با�یکی�

�Mayaاز�دوس��تان�زمان�زیادی�رو�برای�یادگیری�
و���3DMaxمی�ذاشتیم.�اون�زمان�واقعا�کار�کردن�
ت��و�ح��وزه��3Dس��خت�ب��ود.�منابع�زی��ادی�وجود�
نداشت.�سیستم�های�ما�هم�اونقدری�قوی�نبود�که�
جوابگوی�مدل�سازی�سه�بعدی�باشه.�حتی�یادمه�
اون�زم��ان�ی��ه�مجموعه�کامل�از�آموزش�های�مایا�
از�مدرس��ه�دیجیتال�نومون�رو�آورده�بودن�تهران�و�
فروشگاه�تکنو��2000تو�پاساژ�رضا�این�پک�کامل�
رو�اون�زم��ان�ح��دود��200هزار�تومن�می�فروخت.�
واقع��ا�مبل��غ�باالیی�بود�ب��رای�ما.�اون�زمان�با��400
تومن�میشد�یه�سیستم�نو�خرید.�به�همین�خاطر�از�
خریدش�منصرف�ش��دیم�و�من�یه�مدتی�کار�ادیت�
فیل��م�ب��ا��premiereه��م�انجام�دادم�که�در�نهایت�
همین�دوستم�یه�کتاب��front�pageبه�من�داد�که�
هم��ون�ش��روع�کار�طراحی�برای�م��ن�بود�و�بعد�از�
اون�دیگ��ه�همی��ن�طراحی�رو�ادامه�دادم�تا�االن.�در�

زمین��ه�ترجم��ه�ه��م�دو�کتاب��101نکت��ه�و�ترفند�
�CSSو�همینط��ور�آموزش��HTML5و��CSS3در�
قالب�پروژه�رو�ترجمه�کردم.�کتاب�سوم�هم�در�راه�
�هس��ت�ک��ه�موضوع��ش�کاربردپذی��ری�در�وب�
هست.�البته�چند�کتاب�عمومی�درباره�موفقیت�دو�
س��ه�س��ال�پیش�ترجمه�کردم�که�متاسفانه�ناشرش�
ب��ه�مش��کالت�مال��ی�خورد�و�کتابها�ت��ا�االن�چاپ�
نش��ده�و�فق��ط�اطالعات��ش�در�کتابخون��ه�مل��ی�

موجوده.
ج��دا�از�مباح��ث�کاری�ب��ه�تس��ت�و�تحلیل�رایحه�
عطرها�هم�عالقه�دارم�و�دو�س��الی�هس��ت�که�به�

شکل�تقریبا�جدی�دنبالش�می�کنم.
در�اغل��ب�سوش��یال�نت��ورک�ها�هم�حض��ور�دارم.�
مهمترینش�تویتر�هس��ت.�در�فیس��بوک�و�گوگل�
پالس�و�لیندکین�هم�هس��تم�ولی�کمتر�بهش��ون�

سر�می�زنم.

از چه سخت افزارهایی واسه کار 
و زندگی استفاده می کنی؟ 

�DELL�XPS�L502در�ح��ال�حاض��ر�از�یک�لپتاپ�
استفاده�می�کنم.�چون�خیلی�وقت�ها�برای�طراحی�
ترجیح�میدم�که�س��ایت�رو�داخل�مرورگر�واقعی�و�
درون�سیستم�عامل�مقصد�تست�کنم�برای�همین�
سیس��تمی�تهیه�کردم�که�توانایی�کافی�برای�اجرا�
کردن�چندین��VMرو�داش��ته�باش��ن.�سیس��تم�من�
�CPU�Corei7هس��ت�ب��ا��6گیگابای��ت�رم�و�هارد�
�7200rpmو�خوش��بختانه�با�اینکه�فش��ار�زیادی�تا�
ب��ه�ح��ال�به��ش�وارد�ک��ردم�ولی�ب��ه�محدودیتی�
نخ��وردم.�ج��دا�از�کار�طراحی�وب�که�معموال�منابع�
سیس��تم�زی��ادی�رو�اش��غال�نمی�کن��ه�بعضا�فیلم�
�convertآموزش��ی�هم�ضبط�می�کنم�که�معموال�
کردن�ویدیو�منابع�سیس��تم�خیلی�زیادی�اس��تفاده�
نی��ازم� جوابگ��وی� سیس��تم� ای��ن� و� �می�کن��ه�
هس��ت.�گه�گاهی�هم�روی�سیس��تم��gameنصب�
می�کنم�که�البته�زیاد�اتفاق�نمیافته.�در�حال�حاضر�
مث��ل�قدی��م�زمان�آزاد�زیاد�ندارم�ولی�هر�وقت�تایم�
خالی�داش��ته�باش��م�بدم�نمی�آد�گیم�نصب�کنم.�یه�
س��ری�گیم�ها�هم�هس��تند�که�مهم�نیس��ت�بازی�
می�کنم�یا�نه�ولی�همیش��ه�برای�تس��ت�نصبش��ون�
می�کن��م.�آخرین�تایتلی�که�س��ال�گذش��ته�نصب�
ک��ردم�و�دو�س��ه�ماه��ی�در�زمان�ه��ای�آزادم�ازش�
لذت�بردم���Phantom�Painبود�که�خوش��بختانه�
روی�سیس��تم�تقریب��ا�قدیم��ی�من�ب��ه�خوبی�اجرا�

می�شه..
س��خت�افزار�خاص�دیگه�ای�نیس��ت�که�اس��تفاده�
�)LG�G2(کنم.�فقط�یه�گوشی�تلفن�همراه�هست�
که�همیش��ه�با�یه�کابل�اغلب�به��PCوصله�و�برای�
تس��ت�و�همینطور�س��ر�و�کله�زدن�با�اپ�ها�ازش�
�)2�ipad(اس��تفاده�می�کنم.�قبال�تبلت�هم�داش��تم�
ک��ه�بع��د�از�خرید�گوش��ی�خیلی�کم�ازش�اس��تفاده�
می�ک��ردم�و�چ��ون�اس��تفاده�ای�ازش�نداش��تم�

فروختمش.

از چ���ه ن���رم افزارهای���ی اس���تفاده 
میکنی؟

نرم�افزارهای�مختلفی�رو�اس��تفاده�می�کنم.�برای�
طراح��ی�وب�س��ایت�از��Atomاس��تفاده�می�کنم�
ول��ی�قبال�از��sublime�text3اس��تفاده�می�کردم.�
اتم�رایگان�هس��ت�و�تقریب��ا�همه�قابلیت�هایی�که�
س��اب�الی��م�داش��ت�رو�داخ��ل�خ��ودش�داره�و�از�

فارس��ی�ه��م�پش��تیبانی�می�کن��ه.�تقریب��ا�تمامی�
مرورگرهای�مطرح�رو�روی�سیس��تم�دارم.�در�کنار�
این�ه��ا�فوتوش��اپ�رو�هم�اس��تفاده�می�کنم�)البته�
خیل��ی�ک��م�طراحی�می�کنم�و�تس��لط�زیادی�ندارم�
ولی�برای�کارهای�طراحی�اینقدری�از�فوتوش��اپ�

می�دونم�که�کارم�راه�بیافته(.�
برای�تس��ت�س��ایت�ه��ا�از��VMWareاس��تفاده�
می�کنم�و�چندین�نس��خه�از�ویندوز�رو�در�کنار�هم�
دارم�ک��ه�روی�ه��ر�ک��دوم�یک�نس��خه�از�اینترنت�
اکس��پلورر�نصب�ش��ده�و�برای�تس��ت�سایت�ها�در�
موبایل�)اندروید(�از������������genymotionاس��تفاده�
می�کن��م.�ب��رای�مدیری��ت�رنگه��ا�در�طراح��ی�از�
�colorSchemer�Studioاس��تفاده�می�کن��م�که�
البته�فوتوشاپ�هم�همین����کار�رو�انجام�میده�ولی�
این�برنامه�خیلی�کوچک�و�س��بک�هس��ت.�برای�
دسترس��ی�به�نرم�افزارها�و�پوش��ه�های�پروژه�از�نرم�
افزار���launchyاس��تفاده�می�کنم�که�س��رعت�کار�

کردن�رو�برام�باالتر�می�بره.�
در�آخرهم�برای�خیلی�از�کارهای�طراحی�و�توسعه�
موبایل�از��node.jsروی�ویندوز�اس��تفاده�می�کنم�
ک��ه�به��م�اج��ازه�می��ده�از��gulpو��gruntهم�روی�
�workflowویندوز�اس��تفاده�کنم.�در�حال�حاضر�
کاریم�با��gulpهس��ت�و�تقریبا�برای�همه�پروژه�ها�

ازش�استفاده�می�کنم.
ب��رای�مدیری��ت�زم��ان�و�همینط��ور�پ��روژه�های�
ش��خصی�یا�ش��رکتی،�اخیرا�از�نرم�افزار�تحت�وب�
�Asanaاس��تفاده�می�کن��م�ک��ه�خیلی�بهم�کمک�
می�کن��ه�ک��ه�بتونم��taskهایی�که�دارم�رو�مدیریت�

کنم�و�سر�وقت�بتونم�انجامشون�بدم.
برای�گوش�دادن�به�موس��یقی�هم�اگر�تو�ش��رکت�
باش��م�از��spotifyتحت�وب�اس��تفاده�می�کنم�و�اگر�
تو�خونه�باشم�مقدار�زیادی�موسیقی�دارم�که�برای�
گ��وش�دادن�بهش��ون�از���Music�beeاس��تفاده�
می�کن��م�ک��ه�این�هم�رایگان�هس��ت.�اگر�تایم�آزاد�
هم�پیدا�کنم�و�حوصله�گیم�داشته�باشم�)که���اغلب�
پیش�نمیاد(�از�نرم�افزار��Steamاس��تفاده�می�کنم�
و�الیس��نس�اغل��ب�بازی�های��ی�ک��ه�دارم�رو�ه��م�

می�خرم.
قدی��م�ه��ا�نرم�افزار�زیاد�نصب�می�کردم�و�دوس��ت�
داش��تم�همه�چیز�رو�تس��ت�کنم�ولی�االن�ترجیح�
میدم�نرم�افزاری�که�نصب�می�کنم�بیش��تر�بشناسم�
و�بتونم�خوب�ازش�استفاده�کنم.�عموما�برای�کارم�
هم�همین�نرم�افزارهایی�که�اس��م�بردم�رو�اس��تفاده�

می�کن��م�مگ��ر�اینکه�چیز�جدیدی�پیدا�بش��ه�که�یه�
نیازی�که�وجود�داش��ت�رو�برطرف�کنه.�اون�زمان�

می�رم�سمت�تست�یه�نرم�افزار�جدید.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چی 

بود؟
�Javascript�&آخری��ن�کتاب��ی�ک��ه�خون��دم�
�jQuery:� interactive� front-end� web
�developmentب��ود�ک��ه�البته�ی��ه�کتاب�مبتدی�
هس��ت�و�بیش��تر�میش��ه�گفت�مرورش�کردم.�کال�
اکثر�کتاب�هایی�که�فرصت�مطالعه�ش��ون�رو�پیدا�
می�کن��م�درب��اره�کارم�هس��ت�و�درباره�موضوعات�

فنی�هست.�
ک��م�پی��ش�میاد�که�کتابهایی�ب��ا�موضوعات�دیگه�
بخونم�یعنی�دوس��ت�دارم�که�بخونم�ولی�متاسفانه�

فرصتش�پیدا�نمیشه.
کتاب�های�فنی�رو�هم�گاها�تا�آخر�نمی�خونم.�اون�
بخش�هایی�رو�می�خونم�که�نیاز�بیشتری�بهشون�
دارم.�خیلی�وقت�ها�کتاب�ها�رو�به�ش��کل�داس��تانی�
می�خون��م.�مه��م�این��ه�که�بدونم�ف��الن�مبحث�تو�
ف��الن�کتاب�هس��ت�بعد�هر�زمان��ی�که�بهش�نیاز�
داش��تم�می�دونم�که�باید�س��راغ�کدوم�کتاب�برم.�یه�
مثال��ی�ت��و�ی��ه�کت��اب�زده�بود�که�ب��رام�جالب�بود.�
نوش��ته�بود�وقتی�ش��ما�مطالب�زیادی�رو�می�خونید�
مث��ل�ای��ن�م��ی�مونه�که�با�دس��ت�ِگل�بپاش��ید�به�

�

دیوار.�
بخ��ش�اعظ��م�این�گل�ها�میری��زه�روی�زمین�ولی�
بخش��ی�اش�روی�دیوار�باقی�می�مونه.�وقتی�ش��ما�
زی��اد�بخونی��د�قطعا�خیلی�از�مطالب�تو�ذهن�ش��ما�
برای�مدت�طوالنی�باقی�می�مونه.�به�همین�خاطر�
در�کل�مطالع��ه�درب��اره�کارم�زی��اد�دارم�حت��ی�اگر�
مطالعات�س��طحی�باش��ه�ولی�در�نهایت�اثر�خودش�

رو�داره.
بعض��ی�وقت�ها�در�حی��ن�خوندن�کتاب�ها�به�نظرم�
میاد�که�این�کتاب�از�نظر�محتوا�خیلی�منس��جم�و�
خ��وب�بوده�و�بعضا�تصمیم�می�گیرم�ترجمه�ش��ون�
کنم.�البته�کتاب�هایی�که�دوس��ت�دارم�ترجمه�کنم�
زیادن�و�متاسفانه�به�خاطر�شرایط�نامناسب�ترجمه�
کت��اب�از�نظ��ر�مال��ی�اکثرا�منصرف�می�ش��م.�ولی�
خوب�گاهی�اوقات�کتاب�اینقدر�خوب�هس��ت�که�
�تصمی��م�ج��دی�می�گی��رم�ک��ه�ترجم��ه�اش�

کنم..

مصاحبه با امیرعباس عبدالعلی
طراح اینترفیس
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ک���ی هس���تی و داری چ���ی کار م���ی 
کنی ؟

امیرعباس�عبدالعلی�هس��تم�طراح�اینترفیس�وب�
س��ایت�م��درس�دوره�های�طراحی�وب�س��ایت�و�
مترجم.�به�عنوان�ش��غل�اصلی�طراحی�اینترفیس�
وب�انجام�می�دم.�در�حال�حاضر�در�ش��رکت�ش��اتل�
به�عنوان�طراح�اینترفیس�مش��غول�به�کار�هس��تم.�
بی��ش�از��10س��ال�هس��ت�که�فعالی��ت�می�کنم�و�
تقریبا��6س��ال�از�این�مدت�به�ش��کل�جدی�و�تمام�
�freelanceوقت�بوده.�بیش��تر�مدت�رو�به�ش��کل�
فعالی��ت�ک��ردم.�اخیرا�به�ح��وزه�موبایل�و�همینطور�
تحلیل�داده�های�آماری�وب�س��ایت�ها�عالقه�مند�
ش��دم�و�بخش��ی�از�وقت��م�رو�ب��ه�یادگی��ری�این�دو�

مبحث�اختصاص�می�دم.
ش��روع�کار�طراح��ی�ب��رای�م��ن�از�اواخ��ر�خدمت�
س��ربازی�تو�س��ال��82شروع�شد.�اون�زمان�با�یکی�

�Mayaاز�دوس��تان�زمان�زیادی�رو�برای�یادگیری�
و���3DMaxمی�ذاشتیم.�اون�زمان�واقعا�کار�کردن�
ت��و�ح��وزه��3Dس��خت�ب��ود.�منابع�زی��ادی�وجود�
نداشت.�سیستم�های�ما�هم�اونقدری�قوی�نبود�که�
جوابگوی�مدل�سازی�سه�بعدی�باشه.�حتی�یادمه�
اون�زم��ان�ی��ه�مجموعه�کامل�از�آموزش�های�مایا�
از�مدرس��ه�دیجیتال�نومون�رو�آورده�بودن�تهران�و�
فروشگاه�تکنو��2000تو�پاساژ�رضا�این�پک�کامل�
رو�اون�زم��ان�ح��دود��200هزار�تومن�می�فروخت.�
واقع��ا�مبل��غ�باالیی�بود�ب��رای�ما.�اون�زمان�با��400
تومن�میشد�یه�سیستم�نو�خرید.�به�همین�خاطر�از�
خریدش�منصرف�ش��دیم�و�من�یه�مدتی�کار�ادیت�
فیل��م�ب��ا��premiereه��م�انجام�دادم�که�در�نهایت�
همین�دوستم�یه�کتاب��front�pageبه�من�داد�که�
هم��ون�ش��روع�کار�طراحی�برای�م��ن�بود�و�بعد�از�
اون�دیگ��ه�همی��ن�طراحی�رو�ادامه�دادم�تا�االن.�در�

زمین��ه�ترجم��ه�ه��م�دو�کتاب��101نکت��ه�و�ترفند�
�CSSو�همینط��ور�آموزش��HTML5و��CSS3در�
قالب�پروژه�رو�ترجمه�کردم.�کتاب�سوم�هم�در�راه�
�هس��ت�ک��ه�موضوع��ش�کاربردپذی��ری�در�وب�
هست.�البته�چند�کتاب�عمومی�درباره�موفقیت�دو�
س��ه�س��ال�پیش�ترجمه�کردم�که�متاسفانه�ناشرش�
ب��ه�مش��کالت�مال��ی�خورد�و�کتابها�ت��ا�االن�چاپ�
نش��ده�و�فق��ط�اطالعات��ش�در�کتابخون��ه�مل��ی�

موجوده.
ج��دا�از�مباح��ث�کاری�ب��ه�تس��ت�و�تحلیل�رایحه�
عطرها�هم�عالقه�دارم�و�دو�س��الی�هس��ت�که�به�

شکل�تقریبا�جدی�دنبالش�می�کنم.
در�اغل��ب�سوش��یال�نت��ورک�ها�هم�حض��ور�دارم.�
مهمترینش�تویتر�هس��ت.�در�فیس��بوک�و�گوگل�
پالس�و�لیندکین�هم�هس��تم�ولی�کمتر�بهش��ون�

سر�می�زنم.

از چه سخت افزارهایی واسه کار 
و زندگی استفاده می کنی؟ 

�DELL�XPS�L502در�ح��ال�حاض��ر�از�یک�لپتاپ�
استفاده�می�کنم.�چون�خیلی�وقت�ها�برای�طراحی�
ترجیح�میدم�که�س��ایت�رو�داخل�مرورگر�واقعی�و�
درون�سیستم�عامل�مقصد�تست�کنم�برای�همین�
سیس��تمی�تهیه�کردم�که�توانایی�کافی�برای�اجرا�
کردن�چندین��VMرو�داش��ته�باش��ن.�سیس��تم�من�
�CPU�Corei7هس��ت�ب��ا��6گیگابای��ت�رم�و�هارد�
�7200rpmو�خوش��بختانه�با�اینکه�فش��ار�زیادی�تا�
ب��ه�ح��ال�به��ش�وارد�ک��ردم�ولی�ب��ه�محدودیتی�
نخ��وردم.�ج��دا�از�کار�طراحی�وب�که�معموال�منابع�
سیس��تم�زی��ادی�رو�اش��غال�نمی�کن��ه�بعضا�فیلم�
�convertآموزش��ی�هم�ضبط�می�کنم�که�معموال�
کردن�ویدیو�منابع�سیس��تم�خیلی�زیادی�اس��تفاده�
نی��ازم� جوابگ��وی� سیس��تم� ای��ن� و� �می�کن��ه�
هس��ت.�گه�گاهی�هم�روی�سیس��تم��gameنصب�
می�کنم�که�البته�زیاد�اتفاق�نمیافته.�در�حال�حاضر�
مث��ل�قدی��م�زمان�آزاد�زیاد�ندارم�ولی�هر�وقت�تایم�
خالی�داش��ته�باش��م�بدم�نمی�آد�گیم�نصب�کنم.�یه�
س��ری�گیم�ها�هم�هس��تند�که�مهم�نیس��ت�بازی�
می�کنم�یا�نه�ولی�همیش��ه�برای�تس��ت�نصبش��ون�
می�کن��م.�آخرین�تایتلی�که�س��ال�گذش��ته�نصب�
ک��ردم�و�دو�س��ه�ماه��ی�در�زمان�ه��ای�آزادم�ازش�
لذت�بردم���Phantom�Painبود�که�خوش��بختانه�
روی�سیس��تم�تقریب��ا�قدیم��ی�من�ب��ه�خوبی�اجرا�

می�شه..
س��خت�افزار�خاص�دیگه�ای�نیس��ت�که�اس��تفاده�
�)LG�G2(کنم.�فقط�یه�گوشی�تلفن�همراه�هست�
که�همیش��ه�با�یه�کابل�اغلب�به��PCوصله�و�برای�
تس��ت�و�همینطور�س��ر�و�کله�زدن�با�اپ�ها�ازش�
�)2�ipad(اس��تفاده�می�کنم.�قبال�تبلت�هم�داش��تم�
ک��ه�بع��د�از�خرید�گوش��ی�خیلی�کم�ازش�اس��تفاده�
می�ک��ردم�و�چ��ون�اس��تفاده�ای�ازش�نداش��تم�

فروختمش.

از چ���ه ن���رم افزارهای���ی اس���تفاده 
میکنی؟

نرم�افزارهای�مختلفی�رو�اس��تفاده�می�کنم.�برای�
طراح��ی�وب�س��ایت�از��Atomاس��تفاده�می�کنم�
ول��ی�قبال�از��sublime�text3اس��تفاده�می�کردم.�
اتم�رایگان�هس��ت�و�تقریب��ا�همه�قابلیت�هایی�که�
س��اب�الی��م�داش��ت�رو�داخ��ل�خ��ودش�داره�و�از�

فارس��ی�ه��م�پش��تیبانی�می�کن��ه.�تقریب��ا�تمامی�
مرورگرهای�مطرح�رو�روی�سیس��تم�دارم.�در�کنار�
این�ه��ا�فوتوش��اپ�رو�هم�اس��تفاده�می�کنم�)البته�
خیل��ی�ک��م�طراحی�می�کنم�و�تس��لط�زیادی�ندارم�
ولی�برای�کارهای�طراحی�اینقدری�از�فوتوش��اپ�

می�دونم�که�کارم�راه�بیافته(.�
برای�تس��ت�س��ایت�ه��ا�از��VMWareاس��تفاده�
می�کنم�و�چندین�نس��خه�از�ویندوز�رو�در�کنار�هم�
دارم�ک��ه�روی�ه��ر�ک��دوم�یک�نس��خه�از�اینترنت�
اکس��پلورر�نصب�ش��ده�و�برای�تس��ت�سایت�ها�در�
موبایل�)اندروید(�از������������genymotionاس��تفاده�
می�کن��م.�ب��رای�مدیری��ت�رنگه��ا�در�طراح��ی�از�
�colorSchemer�Studioاس��تفاده�می�کن��م�که�
البته�فوتوشاپ�هم�همین����کار�رو�انجام�میده�ولی�
این�برنامه�خیلی�کوچک�و�س��بک�هس��ت.�برای�
دسترس��ی�به�نرم�افزارها�و�پوش��ه�های�پروژه�از�نرم�
افزار���launchyاس��تفاده�می�کنم�که�س��رعت�کار�

کردن�رو�برام�باالتر�می�بره.�
در�آخرهم�برای�خیلی�از�کارهای�طراحی�و�توسعه�
موبایل�از��node.jsروی�ویندوز�اس��تفاده�می�کنم�
ک��ه�به��م�اج��ازه�می��ده�از��gulpو��gruntهم�روی�
�workflowویندوز�اس��تفاده�کنم.�در�حال�حاضر�
کاریم�با��gulpهس��ت�و�تقریبا�برای�همه�پروژه�ها�

ازش�استفاده�می�کنم.
ب��رای�مدیری��ت�زم��ان�و�همینط��ور�پ��روژه�های�
ش��خصی�یا�ش��رکتی،�اخیرا�از�نرم�افزار�تحت�وب�
�Asanaاس��تفاده�می�کن��م�ک��ه�خیلی�بهم�کمک�
می�کن��ه�ک��ه�بتونم��taskهایی�که�دارم�رو�مدیریت�

کنم�و�سر�وقت�بتونم�انجامشون�بدم.
برای�گوش�دادن�به�موس��یقی�هم�اگر�تو�ش��رکت�
باش��م�از��spotifyتحت�وب�اس��تفاده�می�کنم�و�اگر�
تو�خونه�باشم�مقدار�زیادی�موسیقی�دارم�که�برای�
گ��وش�دادن�بهش��ون�از���Music�beeاس��تفاده�
می�کن��م�ک��ه�این�هم�رایگان�هس��ت.�اگر�تایم�آزاد�
هم�پیدا�کنم�و�حوصله�گیم�داشته�باشم�)که���اغلب�
پیش�نمیاد(�از�نرم�افزار��Steamاس��تفاده�می�کنم�
و�الیس��نس�اغل��ب�بازی�های��ی�ک��ه�دارم�رو�ه��م�

می�خرم.
قدی��م�ه��ا�نرم�افزار�زیاد�نصب�می�کردم�و�دوس��ت�
داش��تم�همه�چیز�رو�تس��ت�کنم�ولی�االن�ترجیح�
میدم�نرم�افزاری�که�نصب�می�کنم�بیش��تر�بشناسم�
و�بتونم�خوب�ازش�استفاده�کنم.�عموما�برای�کارم�
هم�همین�نرم�افزارهایی�که�اس��م�بردم�رو�اس��تفاده�

می�کن��م�مگ��ر�اینکه�چیز�جدیدی�پیدا�بش��ه�که�یه�
نیازی�که�وجود�داش��ت�رو�برطرف�کنه.�اون�زمان�

می�رم�سمت�تست�یه�نرم�افزار�جدید.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چی 

بود؟
�Javascript�&آخری��ن�کتاب��ی�ک��ه�خون��دم�
�jQuery:� interactive� front-end� web
�developmentب��ود�ک��ه�البته�ی��ه�کتاب�مبتدی�
هس��ت�و�بیش��تر�میش��ه�گفت�مرورش�کردم.�کال�
اکثر�کتاب�هایی�که�فرصت�مطالعه�ش��ون�رو�پیدا�
می�کن��م�درب��اره�کارم�هس��ت�و�درباره�موضوعات�

فنی�هست.�
ک��م�پی��ش�میاد�که�کتابهایی�ب��ا�موضوعات�دیگه�
بخونم�یعنی�دوس��ت�دارم�که�بخونم�ولی�متاسفانه�

فرصتش�پیدا�نمیشه.
کتاب�های�فنی�رو�هم�گاها�تا�آخر�نمی�خونم.�اون�
بخش�هایی�رو�می�خونم�که�نیاز�بیشتری�بهشون�
دارم.�خیلی�وقت�ها�کتاب�ها�رو�به�ش��کل�داس��تانی�
می�خون��م.�مه��م�این��ه�که�بدونم�ف��الن�مبحث�تو�
ف��الن�کتاب�هس��ت�بعد�هر�زمان��ی�که�بهش�نیاز�
داش��تم�می�دونم�که�باید�س��راغ�کدوم�کتاب�برم.�یه�
مثال��ی�ت��و�ی��ه�کت��اب�زده�بود�که�ب��رام�جالب�بود.�
نوش��ته�بود�وقتی�ش��ما�مطالب�زیادی�رو�می�خونید�
مث��ل�ای��ن�م��ی�مونه�که�با�دس��ت�ِگل�بپاش��ید�به�

�

دیوار.�
بخ��ش�اعظ��م�این�گل�ها�میری��زه�روی�زمین�ولی�
بخش��ی�اش�روی�دیوار�باقی�می�مونه.�وقتی�ش��ما�
زی��اد�بخونی��د�قطعا�خیلی�از�مطالب�تو�ذهن�ش��ما�
برای�مدت�طوالنی�باقی�می�مونه.�به�همین�خاطر�
در�کل�مطالع��ه�درب��اره�کارم�زی��اد�دارم�حت��ی�اگر�
مطالعات�س��طحی�باش��ه�ولی�در�نهایت�اثر�خودش�

رو�داره.
بعض��ی�وقت�ها�در�حی��ن�خوندن�کتاب�ها�به�نظرم�
میاد�که�این�کتاب�از�نظر�محتوا�خیلی�منس��جم�و�
خ��وب�بوده�و�بعضا�تصمیم�می�گیرم�ترجمه�ش��ون�
کنم.�البته�کتاب�هایی�که�دوس��ت�دارم�ترجمه�کنم�
زیادن�و�متاسفانه�به�خاطر�شرایط�نامناسب�ترجمه�
کت��اب�از�نظ��ر�مال��ی�اکثرا�منصرف�می�ش��م.�ولی�
خوب�گاهی�اوقات�کتاب�اینقدر�خوب�هس��ت�که�
�تصمی��م�ج��دی�می�گی��رم�ک��ه�ترجم��ه�اش�

کنم..
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کی هستی و چه میکنی؟
پژم��ان�ن��وروزی�هس��تم.�وقت��ی�ب��رای�
دوس��تانم�چیزی�می�نویس��م�خودم�رو�پژمان�الرعایا�
معرفی�می�کنم.�یک�مش��ت�درس�خوانده�ام،�تقریبا�
از��6سالگی�تا��37سالگی�ام�مشغول�تحصیل�بودم،�
و�کاری�که�االن�میکنم�به�هیچ�یک�از�آن�چیزهایی�
که�خوانده�ام�به�طور�مس��تقیم�ارتباط�ندارد.�هر�چند�
همه�ش��ان�راهنمای�خوبی�برای�این�روزگارم�بوده�
اس��ت.�کاری�که�این�روزه��ا�انجام�میدهم�طراحی�
است.�تمرکزم�روی�طراحی�موزه،�نمایشگاه،�مرکز�
علم،�رویداد�)ترجیحا�علمی(�و�حتی�طراحی�تجربه�
اس��ت.�کارهایی�که�تا�حاال�کرده�ام�از�معلمی�ش��روع�
ش��ده�– معلم��ی�در�همه�ی�س��طوح�آموزش��ی،�از�
دبس��تان�تا�دانش��جوی�دکتری-�و�به�راهنمای�تور،�
طراح��ی�موزه،�س��اخت�ابزار�آموزش��ی،�مش��اوره�
ژورنالیس��م�علمی�و�غیره�پیش�رفته�اس��ت.�اما�اگر�
بخواه��م�ی��ک�عنوان�برای�خودم�انتخاب�کنم�قبال�
میگفتم�معلمم،�این�روزها�میگویم�»طراح�تجارب�
آموزشی«�هستم!�من�درآوردی�است،�ولی�همینی�

است�که�واقعا�هستم.

از چه س���خت افزارهایی استفاده 
می کنی؟

معم��وال�س��خت�اف��زار�در�ذهن�ه��ا�ب��ا�ابزارهای�
رایانه�ای�همسان�شده�است.�اما�برای�من�مفهومی�
واگرات��ر�دارد.�ب��ا�ای��ن�اوص��اف�مهمتری��ن�و�
محبوب�ترین�س��خت�افزاره��ای�زندگی�من�اینها�

هستند:
لپت��اپ�م��ک�ب��وک�پ��رو��13اینچی�ک��ه�همه�ی�
کارهای�حرفه�ای�دیجیتالم�را�با�آن�انجام�می�دهم.�
هی��چ�وق��ت�هم�اهل�فیلم�دی��دن�و�موزیک�گوش�
دادن�ب��ا�ل��پ�تاپ�نبوده�ام،�برای�همین�اصال�به��13

اینچ�باالتر�فکر�هم�نمی�کنم.
گوش��ی�آیفون��7که�تقریبا�همه�کاره�ی�پرتابل�من�
اس��ت،�از�س��فرنامه�نویسی�تا�عکاسی�از�پروژه�هایم�
و�غیره.�واقعیت�این�هس��ت�که�این�گوش��ی�هدیه�
اس��ت،�و�اگرنه�اهل�آیفون�نبودم.�با�اینکه�سیس��تم�
عامل�محبوبم�روی�آن�اس��ت،�ولی�بین�گوش��ی�ها�

اصوال�موتوروال�را�عشق�است.
یک�دس��تگاه�قهوه�س��از�دارم�که�تقریبا�کلید�روشن�
خاموش��ش�به�پلک�های�من�وصل�است.�آمریکانو�

محب��وب�قهوهای�من�اس��ت،�یک�ج��ور�قهوه�ی�
کارگ��ری.�ماگ�بزرگ�قیمت�کم،�غلظت�به�اختیار�
که�میش��ه�مدام�درس��ت�کرد�و�نوشید�و�ماگ�بعدی�
و�بع��دی�و�بع��دی.�راس��تی�من�کال�عاش��ق�ماگ�
هستم�و�بیستایی�ماگ�مختلف�از�بامبویی�تا�چینی�

اصیل�و�درجه�یک�در�خانه�دارم.
مجموع��ه�ی�بی��ش�از��40ماژی��ک�ت��اچ�دارم�ک��ه�
هم��ه�ی�طراحی�ه��ای�پروژه��هایم�را�با�آنها�دس��تی�
انجام�می�دهم.�من�کال�معتقدم�باید�طراحی�ایده�ها�
را�حتما�دس��تی�انجام�داد.�بعد�اگر�الزم�بود�می�ش��ود�
خروج��ی�دیجیتال��ی�گرف��ت�و�تمیزکاری�ه��ا�را�

رویشان�انجام�داد.
دفترچه�اس��کیس�هایم�همیش��ه�همراهم�است.�از�
ت��وی�هواپیم��ا�و�اتوبوس�تا�ت��وی�کافه�و�خیابان�و�
خانه�میش��ینم�و�از�چیزهایی�که�جلوی�رویم�اس��ت�

اسکیس�میزنم.
یک�هدس��ت�بیس��یِم�بی�نظیر�س��نهایزر�دارم�که�
بیرون�از�خانه�همواره�به�گردنم�وصل�اس��ت.�حتی�
وقت��ی�چی��زی�گ��وش�نده��م�ب��از�توی�گوش��م�

میگذارمشان�تا�صدای�محیط�را�بالک�کنم.

گراماف��ون�م��دل�توپ��از�ده��ه��80دارم�که�بخش�
بزرگ��ی�از�موس��یقی�هایی�ک��ه�حی��ن�کار�در�خانه�
گ��وش�می�ده��م�را�روی�صفح��ات�وینی��ل�ن��و�و�
قدیمی�ام�گوش�میدهم.�اصال�صدای�این�وینیل�ها�
چیز�دیگری�اس��ت.�آخرین�صفحه�ی�وینیلم�س��ال�
گذش��ته�بود�که�هدیه�گرفتم،�موس��یقی�متن�جنگ�

ستارگان،�ادیشن�طالیی!
ی��ک�دوربین�دوچش��می�کوچی��ک��8در��30ویلیام�
اپتیک��س�از�س��ری�بی�نظیر�ف��راری�دارم،�با�اینکه�
کوچک�اس��ت�در�همه�ی�س��فرهای�شبانه�ام�همراه�
دارم��ش�و�ب��ا�آن�رصدهای�عجیب�و�مهیجی�انجام�

داده�ام.
اینها�ش��اید�مهمترین�ابزارهایی�است�که�روزمره�و�

یا�در�سفرها�از�آنها�استفاده�می�کنم.

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

اص��ال�وقت��ی�ب��ه�نرم�اف��زار�فکر�میکن��م�یعنی�به�
احتمال��90درصد�دارم�به�فوتوش��اپ�فکر�میکنم.�
ی��ک�زمان��ی�فک��ر�میک��ردم�خدا�ب��رای�آفرینش�
صحنه�های�رویایی�دنیا�از�فوتوشاپ�استفاده�کرده،�
ب��س�ک��ه�این�ن��رم�افزار�قابلی��ت�دارد.�من�حتی�با�

فوتوشاپ�نقاشی�می�کشم.
البت��ه�ب��رای�طراحی�ه��ای�س��ریع�ایده�های��م�از�
��Conceptsاس��تفاده�می�کن��م.�ای��ن�نر�م�اف��زار،�
ابزاره��ای�زی��ادی�دارد�و�کار�با�آن�راحت�اس��ت،�به�

قولی�قر�و�فرهای�نرم�افزارهای�هنری�را�ندارد.
�MixPadب��رای�ویرایش�برنامه�ه��ای�رادیو�راز�از�
استفاده�می�کنم.�این�نرم�افزار�مجانی�است�و�تقریبا�
هم��ه�ی�آن�چی��زی�را�ک��ه�الزم�دارم�ب��ه�م��ن�

می�دهد.
گاه��ی�ک��ه�ب��ا�موبای��ل�عکس�ه��ای�دقیقت��ر�و�
پرحوصله�ت��ر�می�گیرم�از���procameraاس��تفاده�
می�کن��م.�نس��خه�ی�کامل��ش�واقعا�پ��ر�از�امکانات�

برای�عکاسی�با�موبایل�است.
برای�ویرایش�عکس�هایم�از�اپلیکیشن�اسنپ�سید�
گ��وگل�چیز�بهتری�دم�دس��تم�ن��دارم.�این�نرم�افزار�
خیل��ی�س��ریع�اس��ت�و�انتخابه��ای�خوب��ی�برای�
تغیی��رات�ن��ور،�رنگ،�کنتراس��ت�و�چیزهای�دیگر�

دارد.
ب��رای�ارائه�های��م�اصال�به�چیزی�به�جز���preziفکر�
نمی�کنم�.�این�را�یواش��کی�به�ش��ما�میگویم�کس��ی�
نش��نود،�وقتی�با�پرزی�کار�میکنم�و�پرزنت�میکنم،�

بخش��های�زی��ادی�)گاه�ت��ا�60-�70درصد(�ضعف�
محت��وای�ارائه�های��م�را�جذابیته��ای�بص��ری�و�

اکشن�های�مهیجش�پوشش�می�دهد.
گاه��ی�مجب��ور�به�اس��تفاده�از�اتوکد�و�اس��کچ�اپ�
می�ش��وم،�جذابند�ولی�چون�مهارت�کاملی�بر�آنها�
ن��دارم�ازش��ان�بدم�میآید،�ش��اید�هم�اص��ال�از�آنها�
متنفر�باش��م.�کال�از�چیزهایی�که�بلد�نیس��تم�متنفر�
می�ش��وم.�ویراس��تار�متنی�ام�هم�که���Pagesاست.�
خیلی�وقت�اس��ت�از�ویندوز�و�هر�آنچه�به�آن�ربط�

داشته�استفاده�نکرده�ام.
هم��ه�ی�ش��بکه�های�اجتماع��ی�از�فیس�ب��وک،�
اینس��تاگرام،�تلگ��رام�و�توییترم�را�روی�گوش��ی�ام�

دارم.
وقت��ی�ت��وی�س��فرهایم�میخواهم�اس��توری�های�
گ��زارش�گونه�ی�کامل�و�مفصل�روی�اینس��تاگرام�
آپلود�کنم،الجرم�از���Cutstoryاستفاده�می�کنم.

وقت��ی�ه��م�تیمی�ه��ای�پ��روژه�ام�آماده�باش��ند�از�
�Trelloب��رای�هماهنگی�برنامه�هایمان�اس��تفاده�
می�کنیم.�ابزار�خوبی�برای�نظم�بخشی�است،�البته�
به�این�ش��رط�که�همگی�حوصله�کار�با�نرم�افزاری�

تازه�را�داشته�باشند.
راس��تی�چون�خیلی�وقت�هس��ت�که�دچار�اضافه�
وزن�هس��تم،�از�وقتی�ورزش�را�کامل�کنار�گذاش��تم�
اضافه�وزن�پیدا�کردم،�این�روزها�برای�کاس��تن�از�
این�ش��ر�عظیم�دارم�از��lose�itاس��تفاده�می�کنم.�
برای�تنظیم�کالری�روزانه�نرم�افزار�مناسبی�است�و�

برای�من�خوب�جواب�داده�است.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چی 

بود؟
م��ن�تقریب��ا�از��5س��الگی�و�با�خوان��دن�کتاب�بوف�
کور،�ش��روع�به�کتاب�خواندن�کرده�ام.�البته�نه�آن�
موق��ع�و�ن��ه�حاال،�در��42س��الگی�ام،�با�اینکه�بارها�
خواندمش�و�حتی�بس��یاری�از�نقدها�و�ش��رح�هایش�
را�ه��م�خوانده�ام،�ای��ن�کتاب�را�نفهمیدم�)اصال�هر�
وق��ت�میخواه��م�به�خودم�بفهمانم�که�بابا�همچین�
ه��م�آدم�خاصی�نیس��تم،�این�کت��اب�را�می�خوانم(.�
ب��رای�همین�همیش��ه�حداقل�دو�کتاب�در�دس��ت�

دارم.
آخری��ن�کتابی�که�دس��ت�گرفت��م�همین�چند�روز�
پی��ش�ب��ود�و�البته�بعد�از�اینکه�30-�40صفحه�ای�از�
آن�را�خواندم�کنار�گذاشتمش�و�بعد�هم�در�ماشینی�

که�برای�س��فر�اجاره�کرده�بودیم�جایش�گذاش��تم،�
اس��م�کت��اب�کارخان��ه�آدم�ه��ای�ماش��ینی�از�ری�

برادبری�بود.�
کت��اب��Museum 101ک��ه�به�نوعی�کتاب�مقدس�
طراحان�موزه�هس��ت�را�هم�مدتی�اس��ت�در�دست�
دارم.�یکبار�به�عنوان�یک�خواننده�س��ر�تا�تهش�را�
خوان��دم�و�االن�بر�حس��ب�م��ورد�و�نیاز�به�آن�رجوع�

می�کنم.
کال�م��دل�خواندن��م�اینطوری�اس��ت�ک��ه�دو�تیپ�
کت��اب�را�در�دس��ت�نگ��ه�م��ی�دارم.�کتابهایی�که�
تخصص��ی�ب��ه�کار�و�پیش��ه�ام�مرتب��ط�می�ش��ود�و�
کتابه��ای�دیگ��ر.�ب��رای�کتابهای�دیگ��ر�هم�حد�و�
م��رزی�ن��دارم�چون�کال�ذهن�واگرای��ی�دارم،�گاه�
ش��روع�میکنم�گلس��تان�س��عدی�خواندن�و�مثنوی�
مرورک��ردن،�و�گاه�کت��اب�ه��ای�فلس��فی�پایه�و�به�
خص��وص�ای��ن�روزگار�بیش��تر�جامع��ه�شناس��ی�

می�خوانم.�
کتاب�ه��ای�رم��ان�و�داس��تان�کوت��اه�به�خصوص�
علم��ی-�تخیل��ی�را�ه��م�ک��ه�همیش��ه�عاش��قانه�

می�خوانم.

چه رویایی برای آینده تان در س���ر 
دارید؟

خب�من�چند�س��الی�اس��ت�که�س��مت�استادیاری�
دانشگاه�را�رها�کرده�ام�و�هیچ�شغل�موظفی�ندارم،�
و�به�عبارت�امروزی�یک�فریلنسر�هستم.�االن�هم�
که�در�حاش��یه�ی�ش��هر�تهران�ب��زرگ�منزل�دارم.�
جایی�آرام�و�ساکت�که�فقط�در�حین�ضرورت،�کنج�
آرامش��م�را�رها�می�کنم�و�به�داخل�ش��هر�می�آیم.�اما�
بازهم�دلم�می�خواهد�و�رویایم�این�اس��ت�که�جایی�
بی��رون�از�ش��هر�و�در�ی��ک�فضای�کامال�طبیعی�در�
ی��ک�خان��ه�ب��ا�معم��اری�روس��تیک�)ک��ه�خودم�
طراح��ی�اش�کرده�باش��م(�زندگ��ی�و�کار�کنم،�این�
نخس��تینش.�کار�و�ب��ار�و�زندگ��ی�ام�را�هم�بر�همین�
اس��اس�پی�ریزی�کنم.�یک�باغچه�برای�تولید�مواد�
اولی��ه�ض��روری�زندگی�ام�داش��ته�باش��م،�دنیایی�
طبیع��ی�ولی�با�امکانات�ارتباط��ی�دیجیتال�عالی.�
روی��ای�دور�و�درازی�نیس��ت�و�ب��ه�زودی�محققش�

می�کنم.
از�خانه�های�مدرن�با�لوازم�هوشمند�بدم�می�آید.�به�
ج��ز�ل��وازم�کارم�ک��ه�به�ش��دت�هم�درباره�اش��ان�
س��ختگیری�می�کن��م،�برای�باق��ی�زندگی�هرچه�

روستایی�تر�بهتر.

مصاحبه با پژمان نوروزی
طراح تجارب آموزشی
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کی هستی و چه میکنی؟
پژم��ان�ن��وروزی�هس��تم.�وقت��ی�ب��رای�
دوس��تانم�چیزی�می�نویس��م�خودم�رو�پژمان�الرعایا�
معرفی�می�کنم.�یک�مش��ت�درس�خوانده�ام،�تقریبا�
از��6سالگی�تا��37سالگی�ام�مشغول�تحصیل�بودم،�
و�کاری�که�االن�میکنم�به�هیچ�یک�از�آن�چیزهایی�
که�خوانده�ام�به�طور�مس��تقیم�ارتباط�ندارد.�هر�چند�
همه�ش��ان�راهنمای�خوبی�برای�این�روزگارم�بوده�
اس��ت.�کاری�که�این�روزه��ا�انجام�میدهم�طراحی�
است.�تمرکزم�روی�طراحی�موزه،�نمایشگاه،�مرکز�
علم،�رویداد�)ترجیحا�علمی(�و�حتی�طراحی�تجربه�
اس��ت.�کارهایی�که�تا�حاال�کرده�ام�از�معلمی�ش��روع�
ش��ده�– معلم��ی�در�همه�ی�س��طوح�آموزش��ی،�از�
دبس��تان�تا�دانش��جوی�دکتری-�و�به�راهنمای�تور،�
طراح��ی�موزه،�س��اخت�ابزار�آموزش��ی،�مش��اوره�
ژورنالیس��م�علمی�و�غیره�پیش�رفته�اس��ت.�اما�اگر�
بخواه��م�ی��ک�عنوان�برای�خودم�انتخاب�کنم�قبال�
میگفتم�معلمم،�این�روزها�میگویم�»طراح�تجارب�
آموزشی«�هستم!�من�درآوردی�است،�ولی�همینی�

است�که�واقعا�هستم.

از چه س���خت افزارهایی استفاده 
می کنی؟

معم��وال�س��خت�اف��زار�در�ذهن�ه��ا�ب��ا�ابزارهای�
رایانه�ای�همسان�شده�است.�اما�برای�من�مفهومی�
واگرات��ر�دارد.�ب��ا�ای��ن�اوص��اف�مهمتری��ن�و�
محبوب�ترین�س��خت�افزاره��ای�زندگی�من�اینها�

هستند:
لپت��اپ�م��ک�ب��وک�پ��رو��13اینچی�ک��ه�همه�ی�
کارهای�حرفه�ای�دیجیتالم�را�با�آن�انجام�می�دهم.�
هی��چ�وق��ت�هم�اهل�فیلم�دی��دن�و�موزیک�گوش�
دادن�ب��ا�ل��پ�تاپ�نبوده�ام،�برای�همین�اصال�به��13

اینچ�باالتر�فکر�هم�نمی�کنم.
گوش��ی�آیفون��7که�تقریبا�همه�کاره�ی�پرتابل�من�
اس��ت،�از�س��فرنامه�نویسی�تا�عکاسی�از�پروژه�هایم�
و�غیره.�واقعیت�این�هس��ت�که�این�گوش��ی�هدیه�
اس��ت،�و�اگرنه�اهل�آیفون�نبودم.�با�اینکه�سیس��تم�
عامل�محبوبم�روی�آن�اس��ت،�ولی�بین�گوش��ی�ها�

اصوال�موتوروال�را�عشق�است.
یک�دس��تگاه�قهوه�س��از�دارم�که�تقریبا�کلید�روشن�
خاموش��ش�به�پلک�های�من�وصل�است.�آمریکانو�

محب��وب�قهوهای�من�اس��ت،�یک�ج��ور�قهوه�ی�
کارگ��ری.�ماگ�بزرگ�قیمت�کم،�غلظت�به�اختیار�
که�میش��ه�مدام�درس��ت�کرد�و�نوشید�و�ماگ�بعدی�
و�بع��دی�و�بع��دی.�راس��تی�من�کال�عاش��ق�ماگ�
هستم�و�بیستایی�ماگ�مختلف�از�بامبویی�تا�چینی�

اصیل�و�درجه�یک�در�خانه�دارم.
مجموع��ه�ی�بی��ش�از��40ماژی��ک�ت��اچ�دارم�ک��ه�
هم��ه�ی�طراحی�ه��ای�پروژه��هایم�را�با�آنها�دس��تی�
انجام�می�دهم.�من�کال�معتقدم�باید�طراحی�ایده�ها�
را�حتما�دس��تی�انجام�داد.�بعد�اگر�الزم�بود�می�ش��ود�
خروج��ی�دیجیتال��ی�گرف��ت�و�تمیزکاری�ه��ا�را�

رویشان�انجام�داد.
دفترچه�اس��کیس�هایم�همیش��ه�همراهم�است.�از�
ت��وی�هواپیم��ا�و�اتوبوس�تا�ت��وی�کافه�و�خیابان�و�
خانه�میش��ینم�و�از�چیزهایی�که�جلوی�رویم�اس��ت�

اسکیس�میزنم.
یک�هدس��ت�بیس��یِم�بی�نظیر�س��نهایزر�دارم�که�
بیرون�از�خانه�همواره�به�گردنم�وصل�اس��ت.�حتی�
وقت��ی�چی��زی�گ��وش�نده��م�ب��از�توی�گوش��م�

میگذارمشان�تا�صدای�محیط�را�بالک�کنم.

گراماف��ون�م��دل�توپ��از�ده��ه��80دارم�که�بخش�
بزرگ��ی�از�موس��یقی�هایی�ک��ه�حی��ن�کار�در�خانه�
گ��وش�می�ده��م�را�روی�صفح��ات�وینی��ل�ن��و�و�
قدیمی�ام�گوش�میدهم.�اصال�صدای�این�وینیل�ها�
چیز�دیگری�اس��ت.�آخرین�صفحه�ی�وینیلم�س��ال�
گذش��ته�بود�که�هدیه�گرفتم،�موس��یقی�متن�جنگ�

ستارگان،�ادیشن�طالیی!
ی��ک�دوربین�دوچش��می�کوچی��ک��8در��30ویلیام�
اپتیک��س�از�س��ری�بی�نظیر�ف��راری�دارم،�با�اینکه�
کوچک�اس��ت�در�همه�ی�س��فرهای�شبانه�ام�همراه�
دارم��ش�و�ب��ا�آن�رصدهای�عجیب�و�مهیجی�انجام�

داده�ام.
اینها�ش��اید�مهمترین�ابزارهایی�است�که�روزمره�و�

یا�در�سفرها�از�آنها�استفاده�می�کنم.

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

اص��ال�وقت��ی�ب��ه�نرم�اف��زار�فکر�میکن��م�یعنی�به�
احتمال��90درصد�دارم�به�فوتوش��اپ�فکر�میکنم.�
ی��ک�زمان��ی�فک��ر�میک��ردم�خدا�ب��رای�آفرینش�
صحنه�های�رویایی�دنیا�از�فوتوشاپ�استفاده�کرده،�
ب��س�ک��ه�این�ن��رم�افزار�قابلی��ت�دارد.�من�حتی�با�

فوتوشاپ�نقاشی�می�کشم.
البت��ه�ب��رای�طراحی�ه��ای�س��ریع�ایده�های��م�از�
��Conceptsاس��تفاده�می�کن��م.�ای��ن�نر�م�اف��زار،�
ابزاره��ای�زی��ادی�دارد�و�کار�با�آن�راحت�اس��ت،�به�

قولی�قر�و�فرهای�نرم�افزارهای�هنری�را�ندارد.
�MixPadب��رای�ویرایش�برنامه�ه��ای�رادیو�راز�از�
استفاده�می�کنم.�این�نرم�افزار�مجانی�است�و�تقریبا�
هم��ه�ی�آن�چی��زی�را�ک��ه�الزم�دارم�ب��ه�م��ن�

می�دهد.
گاه��ی�ک��ه�ب��ا�موبای��ل�عکس�ه��ای�دقیقت��ر�و�
پرحوصله�ت��ر�می�گیرم�از���procameraاس��تفاده�
می�کن��م.�نس��خه�ی�کامل��ش�واقعا�پ��ر�از�امکانات�

برای�عکاسی�با�موبایل�است.
برای�ویرایش�عکس�هایم�از�اپلیکیشن�اسنپ�سید�
گ��وگل�چیز�بهتری�دم�دس��تم�ن��دارم.�این�نرم�افزار�
خیل��ی�س��ریع�اس��ت�و�انتخابه��ای�خوب��ی�برای�
تغیی��رات�ن��ور،�رنگ،�کنتراس��ت�و�چیزهای�دیگر�

دارد.
ب��رای�ارائه�های��م�اصال�به�چیزی�به�جز���preziفکر�
نمی�کنم�.�این�را�یواش��کی�به�ش��ما�میگویم�کس��ی�
نش��نود،�وقتی�با�پرزی�کار�میکنم�و�پرزنت�میکنم،�

بخش��های�زی��ادی�)گاه�ت��ا�60-�70درصد(�ضعف�
محت��وای�ارائه�های��م�را�جذابیته��ای�بص��ری�و�

اکشن�های�مهیجش�پوشش�می�دهد.
گاه��ی�مجب��ور�به�اس��تفاده�از�اتوکد�و�اس��کچ�اپ�
می�ش��وم،�جذابند�ولی�چون�مهارت�کاملی�بر�آنها�
ن��دارم�ازش��ان�بدم�میآید،�ش��اید�هم�اص��ال�از�آنها�
متنفر�باش��م.�کال�از�چیزهایی�که�بلد�نیس��تم�متنفر�
می�ش��وم.�ویراس��تار�متنی�ام�هم�که���Pagesاست.�
خیلی�وقت�اس��ت�از�ویندوز�و�هر�آنچه�به�آن�ربط�

داشته�استفاده�نکرده�ام.
هم��ه�ی�ش��بکه�های�اجتماع��ی�از�فیس�ب��وک،�
اینس��تاگرام،�تلگ��رام�و�توییترم�را�روی�گوش��ی�ام�

دارم.
وقت��ی�ت��وی�س��فرهایم�میخواهم�اس��توری�های�
گ��زارش�گونه�ی�کامل�و�مفصل�روی�اینس��تاگرام�
آپلود�کنم،الجرم�از���Cutstoryاستفاده�می�کنم.

وقت��ی�ه��م�تیمی�ه��ای�پ��روژه�ام�آماده�باش��ند�از�
�Trelloب��رای�هماهنگی�برنامه�هایمان�اس��تفاده�
می�کنیم.�ابزار�خوبی�برای�نظم�بخشی�است،�البته�
به�این�ش��رط�که�همگی�حوصله�کار�با�نرم�افزاری�

تازه�را�داشته�باشند.
راس��تی�چون�خیلی�وقت�هس��ت�که�دچار�اضافه�
وزن�هس��تم،�از�وقتی�ورزش�را�کامل�کنار�گذاش��تم�
اضافه�وزن�پیدا�کردم،�این�روزها�برای�کاس��تن�از�
این�ش��ر�عظیم�دارم�از��lose�itاس��تفاده�می�کنم.�
برای�تنظیم�کالری�روزانه�نرم�افزار�مناسبی�است�و�

برای�من�خوب�جواب�داده�است.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چی 

بود؟
م��ن�تقریب��ا�از��5س��الگی�و�با�خوان��دن�کتاب�بوف�
کور،�ش��روع�به�کتاب�خواندن�کرده�ام.�البته�نه�آن�
موق��ع�و�ن��ه�حاال،�در��42س��الگی�ام،�با�اینکه�بارها�
خواندمش�و�حتی�بس��یاری�از�نقدها�و�ش��رح�هایش�
را�ه��م�خوانده�ام،�ای��ن�کتاب�را�نفهمیدم�)اصال�هر�
وق��ت�میخواه��م�به�خودم�بفهمانم�که�بابا�همچین�
ه��م�آدم�خاصی�نیس��تم،�این�کت��اب�را�می�خوانم(.�
ب��رای�همین�همیش��ه�حداقل�دو�کتاب�در�دس��ت�

دارم.
آخری��ن�کتابی�که�دس��ت�گرفت��م�همین�چند�روز�
پی��ش�ب��ود�و�البته�بعد�از�اینکه�30-�40صفحه�ای�از�
آن�را�خواندم�کنار�گذاشتمش�و�بعد�هم�در�ماشینی�

که�برای�س��فر�اجاره�کرده�بودیم�جایش�گذاش��تم،�
اس��م�کت��اب�کارخان��ه�آدم�ه��ای�ماش��ینی�از�ری�

برادبری�بود.�
کت��اب��Museum 101ک��ه�به�نوعی�کتاب�مقدس�
طراحان�موزه�هس��ت�را�هم�مدتی�اس��ت�در�دست�
دارم.�یکبار�به�عنوان�یک�خواننده�س��ر�تا�تهش�را�
خوان��دم�و�االن�بر�حس��ب�م��ورد�و�نیاز�به�آن�رجوع�

می�کنم.
کال�م��دل�خواندن��م�اینطوری�اس��ت�ک��ه�دو�تیپ�
کت��اب�را�در�دس��ت�نگ��ه�م��ی�دارم.�کتابهایی�که�
تخصص��ی�ب��ه�کار�و�پیش��ه�ام�مرتب��ط�می�ش��ود�و�
کتابه��ای�دیگ��ر.�ب��رای�کتابهای�دیگ��ر�هم�حد�و�
م��رزی�ن��دارم�چون�کال�ذهن�واگرای��ی�دارم،�گاه�
ش��روع�میکنم�گلس��تان�س��عدی�خواندن�و�مثنوی�
مرورک��ردن،�و�گاه�کت��اب�ه��ای�فلس��فی�پایه�و�به�
خص��وص�ای��ن�روزگار�بیش��تر�جامع��ه�شناس��ی�

می�خوانم.�
کتاب�ه��ای�رم��ان�و�داس��تان�کوت��اه�به�خصوص�
علم��ی-�تخیل��ی�را�ه��م�ک��ه�همیش��ه�عاش��قانه�

می�خوانم.

چه رویایی برای آینده تان در س���ر 
دارید؟

خب�من�چند�س��الی�اس��ت�که�س��مت�استادیاری�
دانشگاه�را�رها�کرده�ام�و�هیچ�شغل�موظفی�ندارم،�
و�به�عبارت�امروزی�یک�فریلنسر�هستم.�االن�هم�
که�در�حاش��یه�ی�ش��هر�تهران�ب��زرگ�منزل�دارم.�
جایی�آرام�و�ساکت�که�فقط�در�حین�ضرورت،�کنج�
آرامش��م�را�رها�می�کنم�و�به�داخل�ش��هر�می�آیم.�اما�
بازهم�دلم�می�خواهد�و�رویایم�این�اس��ت�که�جایی�
بی��رون�از�ش��هر�و�در�ی��ک�فضای�کامال�طبیعی�در�
ی��ک�خان��ه�ب��ا�معم��اری�روس��تیک�)ک��ه�خودم�
طراح��ی�اش�کرده�باش��م(�زندگ��ی�و�کار�کنم،�این�
نخس��تینش.�کار�و�ب��ار�و�زندگ��ی�ام�را�هم�بر�همین�
اس��اس�پی�ریزی�کنم.�یک�باغچه�برای�تولید�مواد�
اولی��ه�ض��روری�زندگی�ام�داش��ته�باش��م،�دنیایی�
طبیع��ی�ولی�با�امکانات�ارتباط��ی�دیجیتال�عالی.�
روی��ای�دور�و�درازی�نیس��ت�و�ب��ه�زودی�محققش�

می�کنم.
از�خانه�های�مدرن�با�لوازم�هوشمند�بدم�می�آید.�به�
ج��ز�ل��وازم�کارم�ک��ه�به�ش��دت�هم�درباره�اش��ان�
س��ختگیری�می�کن��م،�برای�باق��ی�زندگی�هرچه�

روستایی�تر�بهتر.
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زمان: 11 تا 13 مه 2020

مکان: نیویورک، آمریکا 

رویــداد

 با�حضور�در�گردهمایی�جهانی�2020،�فرصتی�برای�ارتباط�با�صدها�نفر�از�تمرین�کنندگان�اس��کرام�و�افزایش�دانش�اس��کرام�خود�کس��ب�کنید.�به�متخصصان�صنعت�
گوش�دهید�و�به�ایده�ها،�ورودی�ها�و�منابع�دسترسی�پیدا�کنید.�گردهمایی�جهانی�اسکرام�از��11تا��13مه��2020در�نیویورک�برگزار�می�شود.

گردهامییجهانیاسکرام2020
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 زمان: 7 و 8 مه 2020
مکان: دانشگاه مریلند، آمریکا

رویــداد

 دس��تیابی�به�دانش�نظری�از�مدیریت�پروژه�آس��ان�اس��ت�اما�عملی�کردن�آن�دش��وار�می�باش��د.�در�این�جاس��ت�که�هم�نشس��ت�مدیریت�پروژه��2020وارد�می�ش��ود.�این�
هم�نشس��ت�بینش�های�مفیدی�در�اختیار�ش��ما�خواهد�گذاش��ت�و�به�مدیران�پروژه�کمک�می�کند�تا�دانش�ش��ما�را�برای�غلبه�بر�چالش�های�مدیریت�پروژه�در�دنیای�واقعی،�
پیاده�سازی�کنند.�این�کنفرانس�مدیریت�پروژه�در�تاریخ��7و��8مه�در�دانشگاه�مریلند�برگزار�خواهد�شد.�شرکت�کنندگان�می�توانند�یکی�از�پنج�مسیر�ارائه�شده�در�کنفرانس�

را�انتخاب�کنند�و�تجربه�خودشان�از�کنفرانس�را�شخصی�سازی�کنند.

همنشستمدیریتپروژه2020








