














 تحریری��ه د  ر رد  ، تلخی��ص و ویرای��ش مطالب ارس��الی مجاز اس��ت.

 مسوولیت مطالب و آگهی  ها به عهد  ه نویسند  ه و سفارش د  هند  ه است.

 چ��اپ مطال��ب و تصاوی��ر مجله بدون اجازه كتبی مجاز نمی باش��د  .
 مطالب د  ریافت شد  ه باز پس د  اد  ه نمی شوند  .

مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
ش�م��اره10    شه��ریور م���اه 1398

فهرست

داده پرداز پویای شریف صاحب امتیاز:  
مهدی استوی  مديرعامل:��
مدير مسئول و سردبیر: محمدرضا اسماعیل طهرانی

امیر تیمور نژاد  مدير اجرايی:  
امیر شریف گرافیک و صفحه آرايی:  
بازرگانی نشریه خط دید واحد جذب آگهی:  

اعضـای تحريريـه:  محمدرض��ا اس��ماعیل طهران��ی، 
محمدرضا رفیعی، علیرضا فیروزی

آدرس: ته��ران، می��دان ونک، خیاب��ان برزیل، تقاطع 
توانیر، بن بست امید، پالک 6، واحد2

تلفن د  فتر نشريه:  021-88659468-7
نمابر:  021-88659468

www.khatedid.com 
info@khatedid.com   

telegram.me/khatedid

www.instagram.com/khatedid

لیتوگرافـی، چـاپ و صحافـی: چ��اپ ای��ران كه��ن

7  سرمقاله 
8  مدیریت پروژه برای فردی در خارج  این حوزه می تواند بسیار رسمی باشد 
10 تیمی بسازید كه به كسب وكار شما سود برساند 
12  HSE روی��داد: سومین اجالس سالیانه  مدیریت
13  PMO روی��داد: ششمین انجمن ملی رهبرِی پیشبرد
14 متدهای مدیریت پروژه: یک تعریف 
16 مدیریت پروژه: هوش مصنوعی و آینده 
18 معرفی كتاب: اسکرام اساسی 
20 هوش مصنوعی ب��ا پایتون-بخش دوِم مفاهیم اولیه  
22 هوش مصنوعی ب��ا پایتون-بخش سوِم مفاهیم اولیه  
24 نقاط قوت و نقاط ضعف  بالقوه استراتژی جدید سیستم عامل های اپل 
26 گوگل از كاربران كروم برای كمک به شناسایی سایت های فریبنده سؤال می كند 
28 روی��داد: بیستمین كنفرانس بین المللی توسعه نرم افزار چابک 
29 روی��داد: كنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و مدیریت پروژه 
30 6 مورد كه مسئول های خرید IT باید بدانند 
32 حقایقی راجع به بیت كوین كه باید بدانید 
34 بالک چین چیست؟ )بنابر تعریف لِیمن( 
36 برنامه نویسی شی گرا چیست؟ 
38 5G تمام چیزهایی كه باید بدانید 

40 واقعیت مجازی چیست؟ 
42 روی��داد: كنفرانس بین المللی Lean Six Sigma و مدیریت پروژه 
43 دستورات مهم CMD كه هر كاربر ویندوز باید بداند 
44 آدری اشرایت- مهندس نرم افزار / سازمان دهنده انجمن 
46  )Dwarf Fortrees( تارن اَدامز- توسعه دهنده گوگل
48 سری مطالب آموزش جاوا 8- بخش دوم: نصب جاوا 
51 روی��داد: پنجمین دوره مدیریت و كنترل پروژه بر اساس استاندارد 
52 ساختار سازمانی به عنوان توانمند ساز 

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.



همراهان�عزیز�و�گرامی،�همانطور�که�میدانید�مجموعه�
خط�دید�طی�دهمین�شماره�خود،�همراه�شما�بوده�است.�
در�این�مسیر�همواره�تالش�زیادی�بر�بروز�نگه�داشتن�و�
ارائ��ه�اطالع��ات�غن��ی�به�ش��ما�عزی��زان�از�مهمترین�

دغدغه�های�تیم�ما�بوده�است.
در�این�مسیر�و�مصادف�با�چاپ�دهمین�شماره،�تغییراتی�
در�راس��تای�بهب��ود�محت��وای�مجله�ایج��اد�کرده�ایم.�از�

مهمترین�آن،�ایجاد�بخش��ی�با�محتوای�موضوعات�روز�
و�البت��ه�مه��م�ک��ه�دانس��تن�آنها�در�کس��ب�و�کار�کمک�

کننده�و�گاها�ایده�پردازانه�خواهد�بود،�است.
ما�از�این�شماره�اقدام�به�جذب�مشترک،�آگهی�و�از�همه�
مهمت��ر�چ��اپ�مق��االت،�تجربی��ات�و�مصاحبه�هایی�که�
برای�ما�ارس��ال�نمایید،�خواهیم�کرد.�ش��یوه�و�اطالعات�
الزم�برای�اش��تراک�در�آخرین�صفحه�مجله�و�همچنین�

نحوه�ارسال�مقاالتتان�نیز�در�صفحه�فهرست�به�صورت�
کام��ل�برای�ش��ما�قرار�گرفته�اس��ت.�یک��ی�از�مهمترین�
اه��داف�م��ا،�تولید�محتوای�فاخ��ر�و�همگام�با�دانش�روز�
برای�ش��ما�خوانندگان�عزیز�بوده�اس��ت�که�در�این�راستا�
قطعًا�در�آینده�ای�نزدیک�سایر�اهدافمان�را�نیز�خدمتتان�
ارائ��ه�خواهی��م�ک��رد�تا�بدانی��د،�در�راس��تای�تحقق�این�

اهداف،�از�هیچ�تالشی�دریغ�نشده�است.
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با یک دیدگاه شروع کنید
اول�برای�استفاده�مؤثر�از�مدیریت�پروژه�شما�
باید�پروژه�خود�را�با�یک�چش��م�انداز�ش��روع�کنید.�باید�
ایده�ها�و�اهداف�ش��فاف�داش��ته�باشید�تا�تیم�شما�بتواند�
روی�آن�تمرک��ز�کن��د.�ب��رای�رس��یدن�به�جایی،�حال�
هرجایی،�باید�یک�مقصد�وجود�داشته�باشد.�این�مقصد�
باید�نتایج�مشخصی�داشته�باشد�که�روی�سازماِن�شما�

ی��ا�کس��انی�که�برایش��ان�کار�می�کنی��د�اثراتی�بگذارد.�
استارت�آپ�ها�و�کارآفرینان�اغلب�می�خواهند�میلیون�ها�
کار�را�یکج��ا�ب��ا�تع��دادی�کارمند�مح��دود�انجام�دهند.�
بنابرای��ن�س��اخت�چش��م�انداز�ب��رای�موفقی��ت�پروژه�
ضروری�اس��ت.�خوب،�ش��ما�چگونه�چش��م�انداز�خود�را�

برقرار�می�کنید.

خاص و ویژه باشید
ش��ما�بای��د�اندک��ی�زمان�و�ان��رژی�برای�فکر�
ک��ردن�در�م��ورد�اینکه�به�چه�می�خواهید�برس��ید�و�چه�
تأثیری�می�خواهید�بگذارید،�صرف�کنید.�گفتن�چیزی�
مثل�"ما�می�خواهیم�کسب�وکارمان�را�گسترش�دهیم" 
کافی�نیس��ت.�برای�اینکه�به�پروژه�ها�حس��ی�از�هدف�و�
تمرکز�بدهید،�الزم�اس��ت�ایده�کلی�داش��ته�باشید�و�آن�
را�صیقل�دهید.�باید�چیزی�مثل�"ما�می�خواهیم�در�این�
س��ه�ماه�کس��ب�وکار�خود�را�با�ساخت�یک�خط�سرویس�
جدی��د�ب��رای�مش��تری�هایمان،��10درصد�گس��ترش�
دهیم" بگویید.�این�مثال�تقریبًا�س��اده�ای�بود،�اما�یک�
ای��ده�مبه��م�را�به�ی��ک�مجموعه�ای�خ��اص�از�اهداف�
تبدی��ل�می�کن��د.�این�موضوع�برای�هر�کس��ب�وکاری�
ب��کار�م��ی�رود�چراکه�تمام�پروژه�ها�صرف�نظر�از�صنعت�

بکار�رفته�در�آن�ها،�نیاز�به�متمرکز�بودن�دارند.

ایجاد یک طرح
زمان��ی�که�ه��دف�یا�نتیجه�خ��ود�را�برجایش�
قراردادی��د،�گام�دوم�در�پیاده�س��ازی�مدیری��ت�پروژه،�
ایجاد�یک�طرح�است.�گودال�کندن�برای�همه�پروژه�ها�
در�مسیر�طرحی�که�برای�تکمیل�پروژه�ساخته�اید،�قرار�

ندارد.
بااین�حال�چسبیدن�بیش�ازحد�به�طرح�خودتان�می�تواند�
منجر�به�مشکل�دیگری�شود:�طرح�پروژه�ای�که�مانند�
دس��تبند�دور�تیم�را�قفل�کند،�به�تیم�اجازه�نمی�دهد�به�
طریقی�که�از�عهده�کار�بربیایند�انجام�وظیفه�کنند�یا�به�

مسئولیت�هایشان�نزدیک�شوند.

منعطف بمانید
به�عنوان�کارآفرین�یا�استارت�آپ،�باید�با�تغییر�
راح��ت�باش��ید.�تغیی��ر�اتف��اق�می�افت��د�و�زمان��ی�که�
می�خواهید�در�یک�هدف�پیش��گام�باش��ید،�اینکه�قادر�
باش��ید�روی�پاش��نه�بچرخید�کلید�موفقیت�اس��ت.�هر�
برنام��ه�ای�ک��ه�ام��روز�ایجاد�کرده�اید�تنه��ا�یک�نقطه�
ش��روع�برای�جایی�اس��ت�که�قرار�اس��ت�در�آینده�به�آن�

برسید.
ام��ا�هن��وز�هم�ب��ه�طرحی�نیاز�دارید�که�از�پایان�در�ذهن�
ش��روع�می�ش��ود.�ب��ه�کجا�می�روید؟�چ��ه�زمانی�باید�به�

مدیری���ت پ���روژه ب���رای ف���ردی در خ���ارج
 این حوزه می تواند بس���یار رس���می باشد

به این عل���ت ک���ه مدیری���ت پروژه ی���ک فرآیند خاص، 
ظاهراً یک فرآیند غیر انعطاف پذیر برای آغاز کردن، 
تحت نظرگرفت���ن و بس���تن ی���ک پروژه بر اس���اس یک 
روش مقررش���ده اس���ت بنابرای���ن اگ���ر ش���ما ی���ک 
کارآفرین هس���تید یا در یک اس���تارتاپ کار می کنید، 
سخت گیری و سفت وسخت بودِن این سیستم های 
مدیری���ت پ���روژه می توان���د محدودکنن���ده باش���د. 
بااین ح���ال نی���از ب���ه ی���ک چارچوب در دس���ترس برای 
متمرک���ز نم���ودن تی���م و مناب���ع ب���رای موفقی���ت ه���ر 
کس���ب وکاری حیاتی اس���ت. باوجوداینکه مدیریت 
پروژه ممکن اس���ت س���خت و رس���می به نظر بیاید، 
می ت���وان آن را مطاب���ق با موقعیت ش���ما تنظیم کرد. 
و  رویکرده���ا  متف���اوت،  متده���ای  و  روش ه���ا 
نرم افزاره���ای مدیری���ت پ���روژه گوناگون���ی بس���ته ب���ه 
صنع���ت و ن���وع پ���روژه ش���ما وج���ود دارن���د. به ع���الوه 
ایده ه���ای جدی���دی ه���م می آین���د و هم���واره در ه���م 
می آمیزند ازجمله روش های ترکیبی که بهترین های 
کس���ب وکار و اس���تارتاپ ها را در برمی گیرد. بنابراین 
کارآفرین���ان و تیم ه���ا چگون���ه بیش���ترین به���ره را از 
مدیری���ت پ���روژه بدون درنظرگرفتن محیط راه اندازی 

یا چرخه زندگی تجاری خود ببرند؟
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آنج��ا�برس��ید؟�چ��ه�نوع�منابعی�دارید�ی��ا�نیاز�دارید.�چه�
عوامل�دیگری�در�تکمیل�این�پروژه�نقش�دارند؟

بنابراین�طرح�مهم�اس��ت،�اما�می�تواند�تغییر�کند.�برای�
ج��دول�زمان��ی�طرح�خودتان،�زمان�بندی�پروژه�با�نقاط�
عط��ف��ی��ا�فازه��ای�بزرگ�پروژه�بس��ازید�ت��ا�در�زمان�
اختصاص�داده�شده�گام�ها�و�وظایف�را�که�برای�تکمیل�
پروژه�الزم�اس��ت،�بش��کنید.�بزرگ�ترین�هدیه�ای�که�
می�توانی��د�ب��ه�تیم�خ��ود�بدهید�هدی��ه�انعطاف�پذیری�
دررس��یدن�به�اهداف�و�نقاط�عطف�اس��ت.�همان�گونه�
که�باال�در�مثال�های�متعددی�اش��اره�ش��د،�ما�می�توانیم�
طرح�هایی�ایجاد�کنیم�که�سخت�هستند�و�مارا�به�یک�
مس��یر�متصل�می�کنند.�انعطاف�پذیری�برای�تیم�ش��ما�
مهم�اس��ت،�زیرا�اگر�تیم�س��خت�و�هوشمندانه�کار�کند،�
راهکاره��ا�و�اقدامات��ی�که�انجام�می�دهد�ممکن�اس��ت�
واضح�نباش��د�و�باید�به�آن�اجازه�کامل�ش��دن�از�طریق�

آزمایش�داد.

پروژه را اجرا کنید
اکنون�وقت�آن�رس��یده�که�پروژه�را�به�مرحله�
اج��را�ببری��م.�یعن��ی�اینکه�تیم�خ��ود�را�روی�پروژه�رها�
کنید.�اغلب�اوقات�زمانی�که�مردم�و�س��ازمان�ها�به�اوج�
کارایی�نمی�رسند،�از�روی�دو�گام�اول�پرش�می�کنند�و�
مس��تقیمًا�سراغ�مرحله�مدیریت�پروژه�می�روند.�مشکل�

این�کار�این�است�که�آن�ها�از�خود�نمی�پرسند�"چرا؟"
ب��رای�مث��ال،�اگ��ر�می�خواهید�ماکت��ی�از�ویژگی�جدید�
بس��ازید،�آیا�از�خودتان�پرس��یده�اید�"چرا�من�این�ویژگی�
جدی��د�را�می�خواهم؟�چرا�می�خواهم�محصول�جدیدی�
بس��ازم؟�چ��را�ب��ا�ی��ک�ماک��ت�کار�می�کن��م�و�نه�چیز�

دیگری؟"

منابع را هدر ندهید
ناکارآم��د�)اس��تارت�آپ�ها� ی��ک�س��ازمان�
نمی�توانن��د�هزین��ه�ناکارآمد�ب��ودن�را�بدهند(،�می�تواند�
زم��ان�زی��ادی�را�صرف�توس��عه�مناب��ع�روی�وظایفی�
کندک��ه�از�هم��ان�اول�نباید�منابع�ارزش��مندی�دریافت�
می�کردند.�این�احتمااًل�یکی�از�مهم�ترین�مواردی�است�
ک��ه�بای��د�در�مدیری��ت�پروژه�وجود�داش��ته�باش��د:�کار�
س��خت�پرس��ش�از�خود�در�مورد�کجا،�چرا،�چه�زمانی�و�

چگونه�پیش�از�آغاز�هر�پروژه�ای.
ت��ا�مرحل��ه�اج��رای�واقعی�پروژه،�اگر�ش��ما�یک�برنامه�
کامل�ایجاد�کرده�باشید�و�از�مهلت�زمانی�تا�ایجاد�یک�
جدول�زمانی�واقع�گرایانه�و�لیس��ت�وظایف�رو�به�عقب�
حرکت�کنید،�همه�چیز�برای�ش��روع�و�حرکت�در�مس��یر�
باید�آماده�باش��د.�البته،�ش��ما�می�خواهید�پیشرفت�پروژه�
را�مش��اهده�و�گزارش�کنید�تا�از�رس��یدن�به�معیارهای�

خودتان�مطمئن�شوید.

تحت نظر گرفتن پیشرفت
چگون��ه�موفقی��ت�خ��ود�را�بر�اس��اس�جدول�
زمان��ی�و�نق��اط�عط��ف�ان��دازه�خواهید�گرف��ت؟�این�

س��ؤاالت�را�از�خود�بپرس��ید:�"آیا�برنامه�و�نقاط�عطف�
هنوز�هم�مرتبط�با�دس��تیابی�به�هدف�و�نتایج�هس��تند؟�
آی��ا�م��ا�طبق�ج��دول�زمانی�جلو�می�روی��م�یا�از�آن�جلو�
هستیم�یا�عقب�هستیم؟�آیا�نتیجه�مرتبط�با�کسب�وکار�
م��ا�هس��ت�یا�فقط�چی��زی�را�که�ش��روع�کردیم�کامل�

می�کنیم؟"
شما�باید�دائمًا�این�سؤاالت�را�از�خود�و�اعضای�تیمتان�
بپرس��ید�تا�زمانی�که�به�هدفی�که�دارید�برس��ید.�عالوه�
بر�پرس��یدِن�این�دس��ت�س��ؤاالت،�باید���KPIها�و�دیگر�
مشخصه�ها�را�در�سراسر�پروژه�تحت�نظر�بگیرید.�یک�
داشبورد�پروژه�هنگام�اندازه�گیری�مشخصه�ها�می�تواند�
کم��ک�بزرگ��ی�در�هن��گام�ردیاب��ی�معیارها�به�صورت�

روزانه�باشد.

بدانید چه زمانی پروژه را بشکنید
یک��ی�از�موان��ع�پیش��روی�ک��ه�کارآفرینان�و�
کس��ب�وکارها�ب��ا�آن�روب��رو�هس��تند،�ع��دم�تمایل�به�
ش��ناخت�و�قب��ول�هزینه�های�غلط�اس��ت.�منظور�این�
اس��ت�که�هدف�و�نتیجه�ش��ما�دیگر�متناسب�نیست،�اما�
آن�قدر�زمان�برای�پروژه�گذاشته�اید�که�نمی�خواهید�آن�
را�کنسل�کنید،�ممکن�است�که�تصور�کنید�روی�تیمم�
تأثیر�منفی�داش��ته�باش��د.�بهترین�کار�این�اس��ت�که�
چیزهایی�را�که�باید�رها�ش��وند،�ترک�کنیم.�دانس��تِن�
زمان�خارج�ش��دن�خودش�یک�هنر�اس��ت.�اگر�در�حال�
کش��مکش�با�این�موضوع�خارج�ش��دن�هس��تید�کتاب�
�Seth�Godinب��ه�ن��ام��The�Dipرا�بخوانید.�او�در�مورد�

دانستِن�زمان�خروج�و�زمان�ادامه�دادن�می�نویسد.

جمع وجور کردن پروژه
درنهایت�باید�پروژه�را�جمع�وجور�کنید.�در�این�
نقط��ه،�ش��ما�بای��د�به�نتیجه�ای�که�می�خواهید�رس��یده�
باش��ید�و�چیزی�برای�نمایش�در�حد�زمان�و�منابعی�که�

اختصاص�داده�اید�داشته�باشید.

اسناد خود را آرشیو کنید
درس�های�آموخته�ش��ده�را�در�چهارچوبی�جمع�
کنی��د�ت��ا�بتوانی��د�در�پروژه�های�آینده�از�آن�ها�اس��تفاده�
کنید.�مواردی�که�به�نتیجه�رس��یده�و�آن�هایی�را�که�به�
نتیجه�نرس��یده�یادداش��ت�کنید.�برای�فکر�کردن�درباره�
جدول�زمانی�و�استفاده�از�منابع�زمان�بگذارید�و�در�مورد�
چی��زی�ک��ه�انتظار�داش��تید�و�چیزی�که�به�آن�رس��یدید�
یادداشت�برداری�کنید.�ممکن�است�بخواهید�جدول�های�
زمان��ی�ارتباط��ات،�گزارش�ه��ا�و�دیگ��ر�اس��ناد�را�برای�

ساخت�قابل�پروژه�های�آینده�جمع�آوری�کنید.

ب���رای  آموخته ش���ده  درس ه���ای 
پروژه های آینده

ایج��اد�یک�منبع�که�به�ش��ما�کم��ک�کند�تا�پروژه�های�
آینده�را�سریع�تر�جمع�کنید،�کلید�به�پایان�رساندِن�یک�
پروژه�به�ش��کل�خوب�اس��ت.�بسته�به�ماهیت�و�سازمان�
شما،�این�اسنادِ��جمع�آوری�شده�ممکن�است�پیچیده�یا�
بی�قاع��ده�و�بی�رب��ط�باش��ند.�دوباره�تک��رار�می�کنیم،�
مهم�ترین�نکته�این�اس��ت�که�مطمئن�ش��وید�مواردی�را�
که�به�دنبالش�هس��تید�یا�نیاز�ندارید،�جمع�آوری�کنید�تا�
مجب��ور�نباش��ید�همه�چیز�را�هنگام�ش��روع�یک�پروژه�
دوب��اره�بیاموزی��د.�فکر�می�کنم�اگر�به�پروژه�خودتان�به�
چش��م�چهار�فاز�س��اده�نگاه�کنید،�برای�ش��ما�استفاده�از�
اص��ول�مدیری��ت�پروژه�را�آس��ان�تر�خواه��د�کرد�و�این�
موضوع�به�ش��ما�اجازه�می�دهد�تا�نه�تنها�مدیریت�پروژه�
را�سریع�اضافه�کنید،�بلکه�به�طور�مؤثر�این�کار�را�انجام�
دهی��د.�کارآفرین��ان�و�اس��تارت�آپ�ها�به�ی��ک�نرم�افزار�
چابک�و�سریع�برای�برنامه،�تحت�نظرگرفتن�و�گزارش�
س��ایت� دارن��د.� نی��از� خ��ود� س��بک� پروژه�ه��ای�
�ProjectManager.comراه��کار�مدیری��ت�پروژه�
مبتنی�بر�فضای�ابری�اس��ت�که�داش��بوردی�زماِن�واقع��
و�نمودار�گانت�آنالین�دارد�که�به�ش��ما�انعطاف�پذیرِی�

الزم�برای�پاسخ�سریع�به�تغییر�را�می�دهد.
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سود برساندکه به کسب وکار شما تیمی بسازید 

اس���تخدام کارمندان برای کس���ب وکار جدید، می تواند 
کار س���ختی باش���د. بدون داش���تن تجربه برای چگونگی 
مدیری���ت بهت���ر ای���ن فرآین���د، اکث���ر م���ردم در ابت���دا 
کش���مکش دارن���د و باکیفیت تری���ن اعض���ای تیم���ی را 
ج���ذب نمی کنن���د. هنگامی که هیچ تجرب���ه ای ندارید، 
دانستِن اینکه دنبال چه چیزی باشید سخت است و 
م���ردم زمان���ی ک���ه ب���رای ش���غلی درخواس���ت می دهند، 
اغل���ب در م���ورد کار و اعتب���ار گذش���ته خ���ود صداق���ت 
ندارند و ُغلو می کنند. این موضوع به مثابه ایجاد کوه 
بزرگ���ی ب���رای ب���اال رفتن برای اکث���ر کمپانی های کوچکی 
اس���ت ک���ه در ح���ال مب���ارزه ب���رای رس���یدن ب���ه هرجایی 
نزدی���ک قل���ه هس���تند، ام���ا تأس���ف آور این اس���ت، تیم 

درست برداشتن نیازی به کشمکش ندارد.

برنامه ری���زی ب���رای اداره کردن 
استخدام شما

یکی�از�بزرگ�ترین�اشتباهات�کمپانی�ها�زمانی�که�
ش��روع�ب��ه�ی��ک�فرآین��د�می�کنند،�این�اس��ت�که�
برنامه�ری��زی�صحیح��ی�ندارند.�این�که�برای�تبلیغ�
مش��اغل�ای��ده�ای�از�اینک��ه�در�ح��ال�حرکت�به�چه�
س��متی�هس��تید�و�به�کجا�می�روید�داش��ته�باشید،�
س��خت�اس��ت،�اینکه�آن�ها�)کس��انی�که�استخدام�
می�شوند(�چقدر�باید�آمادگی�داشته�باشند�تا�در�این�
ِسَمت�بمانند،�و�نوع�فرآیند�مصاحبه�ای�که�مایل�به�
انجام�آن�هس��تید.�ش��ما�باید�در�مورد�افرادی�که�در�
برنامه�ریزی�اس��تخدام�دخالت�خواهند�داشت�فکر�
کنی��د،�چراک��ه�اداره�کردِن�کاری�مثل�این�توس��ط�
خودتان�می�تواند�روی�کل�قضیه�فش��ار�بی�موردی�
ایجاد�کند.�برنامه�ش��ما�باید�ش��امل�مهلت�زمانی�

برای�انتخاب�اعضای�تیم�جدید�باشد.
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�به کارگیری ابزارهای مناسب
درگذش��ته،�کمپانی�ه��ا�زمان��ی�که�بحث�تبلیغ�
مشاغلش��ان�می�ش��د،�گزینه�ه��ای�محدودی�داش��تند.�
روزنامه�ه��ا،�صفح��ات�اطالع�رس��انی�محل��ی،�و�دیگر�
تبلیغات�فیزیکی�باید�اس��تفاده�می�شد.�این�روزها،�گرچه�
مس��ائل�تغییر�کرده�و�کمپانی�های�بیش��تر�و�بیشتری�به�
اینترنت�برای�حل�مش��کالت�استخدامی�ش��ان�متکی�
هس��تند.�س��ایت�های�اس��تخدامی�زیادی�در�وب�وجود�
دارند،�و�تعداد�بسیاری�از�آن�ها�تخصصی�سازی�شده�اند.�
�Office 365ب��رای�مث��ال،�اگ��ر�دنبال�کارکنان�ف��روِش�
�SaaSهس��تید،�جس��ت�و�جو�برای�س��ایت�استخدامی�
�Salesمی�توان��د�بهتری��ن�مس��یر�برای�انتخاب�باش��د.�
همراه�با�س��ایت�های�اس��تخدام،�زمان��ی�که�صحبت�از�
جمع�آوری�اپلیکیش��ن�ها�می�شود،�رسانه�های�اجتماعی�
هم�می�توانند�ابزار�بسیار�مفیدی�باشند.�شما�باید�به�طور�
منظم�پس��ت�داشته�باش��ید�تا�پاسخ�های�زیادی�دریافت�
کنید،�اما�این�ابزار�رایگان�اس��ت،�بنابراین�ضرری�ندارد�
که�آن�را�امتحان�کنید.�رس��انه�های�اجتماعی�تنها�ابزار�
این�چنین��ی�نیس��تند،�چراک��ه�بس��یاری�از�س��ایت�های�
اجتماعی�دیگر�نیز�وجود�دارند�که�می�توان�از�آن�ها�برای�
انتش��ار�کالم�در�مورد�جایگاه�خود�اس��تفاده�کرد.�بسیاری�
از�ش��رکت�ها�زمانی�که�رس��انه�های�اجتماعی�برای�اتکا�

ندارند،�از�این�مسیر�استفاده�می�کنند.

�آگهی های شغلی
نوش��تن�شرح�وظایف�ش��غلی�وظیفه�ساده�ای�
نیس��ت.�ش��ما�بای��د�متقاض��ی�را�از�وظایف��ی�که�در�آن�
جای��گاه�دارد،�آگاه�کنی��د،�در�حالی�که�باید�ش��غل�مورد�
نظر�مطلوب�به�نظر�برسد،�و�همه�این�کارها�باید�با�یک�
محدودیت�کاراکتری�انجام�ش��ود.�شرح�وظایف�شغلی�
بسیاری�در�اینترنت�وجود�دارد،�که�می�تواند�الهام�بخش�
ش��ما�برای�اداره�این�موضوع�توس��ط�خودتان�باشد.�این�
که�مقررات�و�مقتضیات�خود�را�ش��فاف�و�واضح�بس��ازید�
کار�س��ختی�اس��ت�در�غیراینصورت�متقاضیان�بسیاری�
را�می�بینید�که�کیفیت�های�الزم�برای�آن�ردیف�شغلی�

را�ندارند.

�جمع آوری رزومه ها
این�روزها،�تبلیغات�ش��غلی�اس��ت�که�معمواًل�
آنق��در�رزوم��ه�در�اختیار�ش��ما�می�گ��ذارد�و�به�آن�برکت�
می�ده��د�ک��ه�نمی�دانید�با�آنچه�کنید.�بعضی�از�آن�ها�بد�
هس��تند،�اما�تعداد�زیادی�از�آن�ها�امیدبخش�هس��تند�و�
ش��ما�بای��د�آن�ه��ا�را�جمع�آوری�کنید�ت��ا�ارزیابی�خود�را�

انجام�دهید.
ابزارهایی�مانند��Google�Driveبرای�این�کار�مناسب�
هس��تند،�چراک��ه�ب��ه�ش��ما�توانایی�ایج��اد�فایل�های�
سیس��تمِی�فانتزی�می�دهد�که�می�تواند�کاری�کند�که�
مدیریت�اعضای�جدید�تیم�وظیفه�خیلی�راحت�تر�شود.�
خواندن�تمام�رزومه�هایی�که�به�دس��ت�ش��ما�می�رس��د،�
ارزشش�را�دارد�حتی�اگر�مطمئن�نباشید�که�رزومه�های�

خوبی�باشند�یا�خیر.

تع���دادی  ب���رای  برنامه ری���زی  �
مصاحبه شغلی

به�همان�نس��بت�که�وارد�بررس��ی�رزومه�ها�می�ش��وید،�
س��ریعًا�کاندیداهای�امیدبخ��ش�و�خوبی�پیدا�می�کنید.�
انتخ��اب�یک��ی�از�آن�ها�برای�کارکردن�نزد�ش��ما�بدون�
مصاحبه�غیر�ممکن�اس��ت�و�این�یعنی�باید�ش��روع�به�
برنامه�ری��زی�برای�تعدادی�مصاحبه�کنید.�معمواًل�بهتر�
است�به�هر�تعداد�ممکن�مصاحبه�را�در�یک�روز�برگزار�

کنید.�
با�این�کار�اطمینان�پیدا�خواهید�کرد�که�هنگام�مقایسه�
کاندیداها،�همه�آن�ها�در�ذهن�شما�تازگی�دارند.�خیلی�
س��اده،�آوردن�مردم�برای�اینکه�با�ش��ما�صحبت�کنند،�
ش��روع�این�فرآیند�اس��ت.�به�محض�اینکه�کسی�جلوی�
ش��ما�نشس��ت،�باید�مجموعه�ای�سؤال�برای�پرسیدن�از�
آن�ها�داش��ته�باش��ید،�مطمئن�شوید�که�این�فرایند�برای�
همه�درخواس��ت�کنندگان�یکسان�باشد.�اینکه�کسی�با�
ش��ما�باش��د�ک��ه�بتوان��د�در�سراس��ر�ای��ن�پروس��ه�
یادداش��ت�برداری�کن��د،�کمک�کنن��ده�اس��ت.�اغلب�
کاندیداهای�شما�احتمااًل�استرس�دارند�و�دادن�فرصت�
ب��ه�آن�ه��ا�ب��رای�جمع�کردن�افکارش��ان�اگ��ر�در�ادای�
کلمات�تقال�می�کنند�و�کش��مکش�دارند،�ارزش��ش�را�

دارد.�هنگام�مصاحبه�با�اشخاص�عوامل�مختلف�بسیار�
زیادی�برای�لحاظ�کردن�وجود�دارد.

ظاه��ر�/�لب��اس�پوش��یدن:�اگ��ر�کس��ی�خ��ودش�را�در�
مصاحبه�بالباس�راحتی�و�بدون�نظافت�نشان�داد،�شما�
می�فهمی��د�که�احتمال�متقاضی�خوبی�برای�اس��تخدام�
نیس��ت.�مردم�برای�اینگونه�جلس��ات�باید�هوشمندانه�

لباس�بپوشند�مگر�اینکه�شما�غیرازآن�را�بگویید.
ش��فافیت:�هنگامی�که�مردم�س��عی�می�کنند�در�س��طح�
باالی�آن�چیزی�که�می�گویند�باش��ند،�معمواًل�کلماتی�
به�زبان�می�آورند�که�زیاد�باعقل�جور�درنمی�آید.�ش��ما�
در�کس��ب�وکارتان�نیازمند�ارتباطات�روش��ن�هس��تید�و�
اف��رادی�که�در�کش��مکش�برای�توق��ف�صحبت�های�

بدون�معنی�هستند،�به�این�کار�کمک�نمی�کنند.
نگ��رش:�برخ��ی�از�متقاضی��ان�مصاحبه�ها�را�جدی�تر�از�
دیگران�می�گیرند،�شما�به�راحتی�می�توانید�این�گروه�ها�
را�از�ه��م�ج��دا�کنی��د�و�بای��د�اطمین��ان�حاصل�کنید�که�
اف��رادی�ک��ه�انتخ��اب�می�کنید�مش��تاق�ترین�ها�برای�

بدست�آوردن�آن�مشاغل�باشند.

�انتخاب اعضای تیم
به�محض�اینکه�با�همه�مصاحبه�کردید،�زمان�
آن�است�که�فکر�کنید.�احتمااًل�در�مورد�یکی�یا�دو�تا�از�
درخواس��ت�کنندگان�حس�ش��خصی�و�غریزی�خوبی�
دارید،�اما�این�نباید�تنها�چیزی�باش��د�که�ش��ما�را�مجاب�
به�تصمیم�گیری�می�کند.�معمواًل�بهتر�است�که�بیش�از�
یک�فرد�را�برای�انجام�پروس��ه�گزینش�داش��ته�باش��ید،�
چراکه�می�تواند�به�اطمینان�از�این�که�طیف�وس��یعی�از�

نظرات�شنیده�می�شود،�کمک�کند.
ب��ا�در�نظ��ر�گرفت��ن�تمام�این�حرف�ها،�ش��ما�االن�باید�
احس��اس�آمادگی�داش��ته�باشید�تا�در�فرآیند�ساخت�یک�
تی��م�ش��روع�ب��ه�کارکنید.�اف��راد�زیادی�با�ای��ن�فرآیند�
کش��مکش�دارند�و�دانس��تِن�این�که�به�چه�چیزی�برای�
جم��ع�آوری�ی��ک�تیم�درس��ت�و�مناس��ب�نیاز�اس��ت،�
برایش��ان�سخت�اس��ت.�گرچه�کاندیداهای�زیادی�آن�
بی��رون�وج��ود�دارن��د�و�ش��ما�باید�فقط�فرد�مناس��ب�را�

کنید.
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HSEخصوصیات�اصلی�رهبری�و�اجرای��
HSEبه�حداقل�رساندن�ریسک�در�اجرای��

�رویکردهای�مقرون�به�صرفه�برای�پایداری�معتبر
�ب��ر�ف��ن�آوری�و�نرم�افزارهایی�متمرکز�ش��وید�که�به�
بهتری��ن�نح��و�ام��کان�اجرای�ایمن��ی�در�محل�کار�را�

فراهم�می�کنند.
�واقعی��ت�مج��ازی�و�واقعی��ت�اف��زوده�در�آم��وزش�

ایمنی
�اتوماس��یون�برای�مشارکت�بهتر�کارکنان�در�ایمنی�

معدن

�تعام��ل�زیس��ت�محیطی:�همکاری�ب��ا�کارکنان�در�
جه��ت�یک�هدف�مش��ترک�صرفه�جویی�در�مصرف�

انرژی
�نق��ش�مدی��ران��HSEQدر�پیش�بینی�و�از�بین�بردن�

خطرات

تاریخ: 7-6 مارس سال 2019
مکان:  وین، اتریش

 سومین اجالس سالیانه
HSE مدیریت 

رویــداد

از�اینکه�ش��ما�را�به�س��ومین�اجالس�س��رآمد�مدیریت�
�HSEدر�تاری��خ�7-�6م��ارس��2019در�وی��ن�دع��وت�
می�کنی��م،�هیج��ان�زده�هس��تیم.�بهداش��ت�و�ایمنی�
کارکن��ان�و�محیط�زیس��ت�م��ا�یک��ی�از�مهم�تری��ن�

موضوع��ات�پی��ش�روی�اماکن�کار�در�سراس��ر�جهان�
است.�ازآنجاکه�اتوماسیون�و�دیجیتالی�شدن�همچنان�
در�حال�تغییر�چش��م�انداز��HSEاس��ت،�مهم�است�که�از�
آخرین�گرایش�ها�و�روندها�باخبر�باشید�و�از�رهبراِن�این�

صنعت�یاد�بگیرید.��برای�بحث�در�مورد�این�مس��ائل�و�
موارد�دیگر�س��ومین�رویداد�س��االنه�م��ا،�کارگردانان،�
مدیران�و�رهبران�را�از�چندین�صنعت�برای�به�اشتراک�

گذاشتن�تجربیاتشان�دورهم�جمع�خواهد�کرد.

نکات کلیدی يادگیری عملی اجالس
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نق��ش��PMOدائم��اً�در�ح��ال�تغیی��ر�اس��ت.�با�ظهور�
مدل�ه��ای�جدید�متخصصان��PMOدر�حال�بررس��ی�
ای��ن�موضوع�هس��تند�که�چگونه�می�توانن��د�دوباره�به�
نحوه�عملکرد�سنتی�خود�فکر�کنند�و�چگونه�می�توانند�
از�فن��اوری،�ابزاره��ا�و�روش�های�جدید�برای�کمک�به�
اف��زودن�ارزش�و�پیش��رفت�مس��تمر�اس��تفاده�کنند.�
ششمین�انجمن�ملی�رهبری�پیشبرد�PMO،�تخصص،�
بینش�و�درس�های�مختلف�را�از�سراس��ر�بخش�دولتی�
و�خصوصی�ترسیم�می�کند.�سخنرانان�استراتژی�هایی�
را�برای�بهبود�هماهنگی�استراتژیک��PMOبا�سازمان،�
چگونگ��ی�تقوی��ت�توانایی�تیم�و�بهبود�بلوغ�موردبحث�
قرار�می�دهند.�این�کنفرانس�شانس�شما�برای�ارتباط�با�
حرفه�ای�ه��ای�همفک��ر�در�پ��روژه،�برنام��ه�و�مدیریت�

نمونه�کارها�در�به�اشتراک�گذاری�پیروزی�ها،�چالش�ها�
و�بهتری��ن�رویکرده��ای�عملی�ب��رای�حرکت�عالی�در�

�PMOاست.

تمرکز اين کنفرانس روی:
�بهبود�مدیریت�و�تحقق�منافع

�چگونه�به�شکل�استراتژیک�مزایای�خود�را�با�نتایج�
سازمانی�هماهنگ�کنید

�تقوی��ت�مهارت�ه��ا�و�توانایی�ه��ای�اصلی�مدیریت�
پروژه

�حمای��ت�قاط��ع�از�حامی�مالی�اجرایی�و�بهبود�تعامل�
ذینفعان

�سازگاری�و�تکامل��PMOشما�برای�پایدار�بودن

�چگونگی�به�حداکثر�رس��اندن�روش�شناس��ی�پروژه�
خود�برای�هدایت�کارایی�و�ارائه�ارزش

برنامه پروژه
روز اول

��PMOرا�به�عن��وان�ی��ک�کارکرد�مهم�در�س��ازمان�
خود�تعیین�کنید

PMOبهینه�سازی�ساختارهای�هدایتی�در��
�گام�های�بعدی�برای�تکامل�تحقق�مزایا

روز دوم
NABیک�مدل�تحویل��

�نگه�داش��تن��PMOمربوطه�در�یک�محیط�در�حال�
تغییر

زمان: 31 جوالی و اول آگوست سال 2019
مکان: آیبیس ملبورن

PMO حرکت عالی در استراتژی
روش و تحویل

PMO رویــداد ششمین انجمن ملی رهبرِی پیشبرد

13 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره10  شهریور م�اه 1398



مشخصه های یک روش شناسی 
خ�وب ب�ر اس�اس فرآینده�ای 

یکپارچه سازی شامل:
�سطح�توصیه�شده�ای�از�جزییات

�استفاده�از�قالب�ها

برنامه�ری��زی،� استانداردس��ازی� �
زمان�بندی�و�تکنیک�های�کنترل�هزینه
�استانداردسازی�فرمت�گزارش�نویسی�

برای�استفاده�داخلی�و�مشتری
�انعطاف�پذیری�اپلیکیش��ن�برای�تمام�

پروژه�ها
�انعطاف�پذیری�برای�پیش��رفت�های�

سریع
�قابلی��ت�فه��م�و�دنبال�کردن�آس��ان�

برای�مشتری

�به�راحتی�در�کل�شرکت�پذیرفته�شده�
و�مورداستفاده�قرار�می�گیرد

�اس��تفاده�از�فازه��ای�چرخ��ه�عم��ر�
استانداردس��ازی�ش��ده�)ک��ه�می�توانند�
روی�ه��م�افتادگ��ی�داش��ته�باش��ند(�و�

رسـیدن بـه باالترين درجـه مديريت پـروژه، يا 
بلوغ، بیشـتر شـبیه فرآيند تکرارپذير اسـت که 
 می توانـد روی همـه پروژه هـا بـه کار گرفتـه 

شود. 
ايـن فرآينـد تکرارپذير به عنوان روش شناسـی 
مديريـت پـروژه شـناخته می شـود. در صـورت 
امکان، شـرکت ها بايد از يک روش شناسـی برای 

مديريت پروژه اسـتفاده کنند. روش شناسی های 
خوب ديگر فرآيندها را در روش شناسی مديريت 
پروژه يکپارچه می کنند، همان طور که در شکل 1 
نشـان داده شـده است، شـرکت ها همه اين پنج 
فرآينـد را در يـک روش شناسـی مديريت پروژه 
يکپارچه سـازی می کنند. در سـال های پیش رو، 
کمپانی هـا می تواننـد انتظـار يکپارچه سـازی 

بیشـتری از فرآيندهـای کسب وکارشـان را در 
روش شناسـی مديريت پروژه داشـته باشند. اين 
در شکل 2 نشان داده شده است. مديريت کردِن 
يک روش واحد هزينه را پايین می آورد، نیازهای 
منابـع بـرای پشـتیبانی را کاهـش می دهـد، 
کاغذبازی ها را کمینه می کند و تالش های تکراری 

را حذف می کند.

 متدهای مدیریت پروژه: یک تعریف

شکل 2: فرآیندهای یکپارچه شده )گذشته، حال و آینده(شکل 1: فرآیندهای یکپارچه سازی شده برای قرن بیست و یکم
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بررسی�های�انتهای�فاز
�بر�اس��اس�دس��تورالعمل�ها�باش��د�نه�

سیاست�ها�و�رویه�ها
�بر�اس��اس�قواع��د�اخالقی�کار�خوب�

باشد
روش�شناس��ی�ها�پروژه�ه��ا�را�مدیری��ت�
نمی�کنن��د،�اف��راد�ای��ن�کار�را�انج��ام�
می�دهند.�فرهنِگ��س��ازمانی�اس��ت�که�
روش�شناس��ی�را�اج��را�می�کند.�مدیریت�
ارش��د�باید�فرهنِگ��س��ازمانی�ایجاد�کند�
ک��ه�از�مدیری��ت�پروژه�پش��تیبانی�کند�و�
نش��ان�دهنده�ایم��ان�به�روش�شناس��ی�
باش��د.�اگر�این�کار�با�موفقیت�انجام�ش��د،�

می�توان�انتظار�مزایای�زیر�را�داشت:
�زم��ان�تحوی��ل�ب��ه�بازار�س��ریع�تر�از�

طریق�کنترل�حوزه�پروژه
�ریسک�کلی�کمتر�پروژه
�فرآیند�تصمیم�گیری�بهتر

�رضای��ت�بیش��تر�مش��تری�که�باعث�
افزایش�تجارت�می�شود

�زم��ان�در�دس��ترس�بیش��تر�ب��رای�
به�ج��ای� ارزش�اف��زوده،� تالش�ه��ای�

سیاست�های�داخلی�و�رقابت�داخلی

از روش شناس�ی های مدیری�ت 
پروژه سازمانی به فریمورک ها

زمانی�محصوالت،�خدمات�یا�مشتری�ها�
دارای�الزام��ات�مش��ابهی�هس��تند�که�با�
صراحت�و�به�خوبی�تعریف�شده�باش��ند�و�

نیازی�به�سفارشی�سازی
چش��مگیر�یا�تغییرات�در�حوزه�بیش��مار�
اغل��ب� کمپانی�ه��ا� نداشته�باش��ند،�
روش�شناس��ی�های�غیرقاب��ل�انعطاف�را�
توس��عه�می�دهن��د�تا�ح��دی�از�ثبات�را�در�
روش�مدیری��ت�پروژه�ه��ا،�فراهم�آورند.�
این�نوع�روش�شناس��ی�ها�اغلب�بر�اساس�
سیاس��ت�های�سفت�وسخت�و�رویه�هایی�
ب��ا�انعطاف�پذی��ری�محدود�هس��تند،�اما�
می�توانن��د�به�وی��ژه�در�پروژه�های�بزرگ،�
پیچی��ده�و�طوالنی�م��دت�موف��ق�عمل�
کنن��د.�این�رویکردهای�سفت�وس��خت�
معم��واًل،�رویکردهای�آبش��اری�نامیده�
می�شوند،�جایی�که�کار�به�صورت�متوالی�
انجام�می�شود�و�می�تواند�به�راحتی�توسط�
نمودار�گانت�نش��ان�داده�ش��ود.�رویکرد�
آبش��اری�با�الزاماِت�به�خوبی�تعریف�شده�
آغ��از�می�ش��ود�ک��ه�از�روی�آن�م��ا�باید�
برنامه�وبودجه�ای�برای�تولید�نتایج�تعیین�
روی� اغل��ب� رویک��رد� ای��ن� کنی��م.�
نیازمندی�های�مستندسازی�شده�بزرگ�

و�هزینه�بر�رشد�و�پیشرفت�می�کند.�تأیید�
تغیی��رات�محدوده�می�تواند�کند�باش��د،�
چراکه�ممکن�اس��ت�دخالت�دادِن�سریع�

مشتری�میسر�نباشد.
ب��رای�برخ��ی�پروژه�ه��ا،�مثال�توس��عه�
نرم�افزار،�رویکرد�آبش��اری�ممکن�است�
خ��وب�عم��ل�نکند،�چراکه�ام��کان�دارد�
ملزوم��ات�در�آغ��از�پروژه،�کاماًل�فهمیده�
نش��ده�باش��ند.�ممکن�اس��ت�ما�تصویر�
واضحی�از�رویکرد/راه�حلی�که�باید�برای�
ایجاد�محصوالت�قابل�تحویل�بس��ازیم،�
نداش��ته�باش��یم.�ممکن�اس��ت�به�برخی�
آزمایش�ها�نیاز�داشته�باشیم�که�منجر�به�
تعداد�قابل�توجهی�از�تغییرات�حوزه�شود.�
دخالت�دادِن�مش��تری�باید�در�تمام�طول�
پروژه�به�منظور�شناس��ایی�سریع�تغییرات�
انجام�ش��ود،�که�به�حکم�دخالت�مبتنی�بر�
همکارِی�همه�ش��رکا�ازجمله�سهامداران�
اس��ت.�در�ای��ن�مورد�ما�ب��ا�یک�بودجه�و�
زمان�بن��دی�ثابت�ش��روع�می�کنیم�و�بعد�
مجبوریم�تصمیم�بگیریم�چقدر�می�توانیم�
ب��ا�توج��ه�ب��ه�محدودیت�ه��ای�زمانی�و�
هزین��ه�ای�کار�انج��ام�دهی��م.�ملزومات�
پ��روژه�می�توان��د�در�ط��ول�عم��ر�پروژه�
تکمیل�ش��ود.�برای�این�نوع�پروژه�ها�نیاز�
به�رویکرد�منعطف�تر�یا�چابک�تر�داریم.

همان�طور�که�شرکت�ها�به�شکل�منطقی�
در�مدیریت�پروژه�بالغ�می�شوند�و�نیاز�به�
ی��ک�رویک��رد�چابک�ت��ر�را�در�برخ��ی�
پروژه�ها�می�پذیرند،�سیاست�ها�و�روش�ها�
با�فرم�ها،�دستورالعمل�ها،�قالب�ها�و�چک�
لیس��ت�ها�جایگزین�می�ش��وند.�این�امر�
انعطاف�پذی��ری�بیش��تری�ب��رای�مدیر�
پروژه�در�نحوه�اس��تفاده�از�روش�شناسی�
ب��رای�فراه��م�آوردن�نیازه��ای�خاص�
مش��تری�فراهم�می�آورد�و��منجر�به�یک�
رویک��رد�غیررس��می�و�چابک�ت��ر�برای�
مدیری��ت�پروژه�می�ش��ود.�ام��روزه�اکثر�
پروژه�ها�با�رویکردی�مدیریت�می�ش��وند�
که�نه�خیلی�فش��رده�و�چابک�و�نه�خیلی�
سخت�و�محکم�است.�یعنی�یک�رویکرِد�
میان��ه�با�درج��ه�ای�از�انعطاف�پذیری�که�
بیش��تر�غیررسمی�است.�ازآنجا�که�مقدار�
انعطاف�پذی��ری�ب��رای�هر�پ��روژه�تغییر�
می�کن��د،�این�رویک��رد�گاهی�فریمورک�
نامی��ده�می�ش��ود.�ی��ک�فریم��ورک،�
س��اختاری�پای��ه�ای�و�ادراکی�اس��ت�که�
برای�شناس��ایی�یک�مس��ئله،�مثل�یک�
ش��امل� می�ش��ود.� اس��تفاده� پ��روژه�
مجموع��ه�ای�از�فرضی��ات،�مفاهی��م،�
قالب�ها،�مقادیر�و�فرآیندهایی�اس��ت�که�

برای�مدیر�پروژه�وس��یله�ای�برای�دیدِن�
آنچ��ه�ک��ه�نیازه��ای�مش��تری�را�ارضا�
می�کن��د،�فراهم�می�آورد.�یک�فریمورک�
س��اختار�اسکلتی�پشتیبانی�برای�ساخت�
نتای��ج�قاب��ل�تحوی��ل�پ��روژه�اس��ت.�
فریمورک�ها�تا�زمانی�که�نیازهای�پروژه�
فش��ار�زی��ادی�را�بر�مدی��ر�پروژه�تحمیل�
نکند،�خوب�عمل�می�کند.�متأس��فانه�در�
محی��ط�پرهرج�و�مرج�امروز،�این�فش��ار�
وج��ود�داش��ته�و�به�نظ��ر�در�حال�افزایش�
است.�مدیران�پروژه�به�روش�شناسی�های�
فریمورک�نیاز�دارند�تا�آزادی�عمِل�روبرو�
ش��دن�ب��ا�نیازهای�مش��تری�را�داش��ته�

باشند.

روش شناس��ی ه���ا می توانند 
شکست بخورند

ب��ه�نظر�می�آید�امروزه�اغلب�ش��رکت�ها�
نی��از�ب��ه�ی��ک�ی��ا�چن��د�مدیر�پ��روژه�را�
تش��خیص�می�دهند�اما�یا�روش�شناس��ی�
اش��تباه�می�سازند�یا�از�روش�شناسی�های�
ساخته�ش��ده،�بد�استفاده�می�کنند.�ایجاد�
ی��ک�روش�شناس��ی�تک��ی�با�گس��تره�
س��ازمانی�ک��ه�بت��وان�آن�را�روی�هم��ه�
پروژه�ه��ا�به�کاربرد،�امکان�پذیر�نیس��ت.�
برخ��ی�از�ش��رکت�ها�در�انج��ام�این�کار�
موف��ق�بوده�اند،�اما�هن��وز�کمپانی�هایی�
وجود�دارند�که�به��ش��کل�موفقیت�آمیزی�
بی��ش�از�ی��ک�روش�شناس��ی�را�نگ��ه�
می�دارن��د.�به�ج��ز�در�م��واردی�که�مدیر�
پروژه�توانایی�مناسب�سازی�روش�شناسِی�
مدیریت�پروژه�س��ازمانی�را�با�نیازهایش�
داش��ته�باشد،�)شاید�با�استفاده�از�رویکرد�
فریم��ورک(�ممک��ن�اس��ت�بیش�از�یک�

روش�شناسی�نیاز�باشد.
�دالی��ل�متع��ددی�برای�چرای��ی�گمراه�
ش��دن�نیات�خوب�وجود�دارد.�در�س��طوح�
اجرای��ی،�درصورتی�ک��ه�مدی��ران�درک�
درس��تی�از�روش�شناسی�نداشته�باشند�و�
معتق��د�به�م��وارد�زیر�در�روش�شناس��ی�

باشند،�این�گمراهی�اتفاق�می�افتد:
�یک�تعمیر�سریع
�یک�گلوله�نقره�ای
�یک�راه�حل�موقت

�رویکردی�ش��بیه�کتاب�آشپزی�برای�
موفقیت�پروژه

در�س��طوح�کار�کننده�هم�روش�شناسی�ها�
می�توانند�شکست�بخورند�اگر:
�انتزاعی�و�سطح�باال�باشند

ای��ن� از� پش��تیبانی� ب��رای� �

روش�شناس��ی�ها،�ش��امل�روایت�کافی�
نباشند

�عملیاتی�نباش��ند�و�حوزه�های�بس��یار�
سخت�را�شناسایی�نکنند

�اس��تانداردهای�صنعت��ی�و�بهتری��ن�
تمرین�ها�را�نادیده�بگیرند

�تأثیرگ��ذار�ب��ه�نظ��ر�بیاین��د�ام��ا�از�
یکپارچگ��ی�داخ��ل�کس��ب�وکار،�تهی�

باشند
و� اصطالح��ات� مجموع��ه� از� �
قراردادهای�پروژه�غیراستاندارد�استفاده�

کنند
�رقاب��ت�برای�منابع�ش��بیه�هم�بدون�

شناسایِی�این�مشکل
�هیچ�گون��ه�معیار�اندازه�گیری�کارایی�

نداشته�باشند
�ب��ه�عل��ت�س��ازوکار�اداری�و�اجرایی�
زم��ان�زیادی�طول�می�کش��د�تا�به�پایان�

برسند
دالیل�دیگری�که�چرا�روش�شناس��ی�ها�
ب��ه�شکس��ت�پ��روژه�منجر�می�ش��وند�

عبارت�اند�از:
�روش�شناس��ی�باید�دقیقًا�دنبال�ش��ود�
حت��ی�اگ��ر�عوام��ل�ورودی�محیط��ی�و�

فرضیات�تغییر�کند.
�روش�شناس��ی�روی�تفک��ر�خط��ی�

تمرکز�کند.
�روش�شناس��ی�اج��ازه�تفک��ر�خارج�از�

چارچوب�را�ندهد.
تغیی��رات� اج��ازه� روش�شناس��ی� �
ارزش�افزوده�ای�را�که�بخشی�از�ملزومات�

اصلی�نباشند،�ندهد.
�روش�شناسی�با�نوع�پروژه�همخوانی�

نداشته�باشد
اصطالح��ات� از� روش�شناس��ی� �

غیراستاندارد�استفاده�کند.
�روش�شناس��ی�خیلی�انتزاعی�باش��د.�

)عجله�برای�طراحی�آن(
�تی��م�توس��عه�روش�شناس��ی�ازلحاظ�
ک��ردِن�گلوگاه�ه��ا�و�نگرانی�های�جامعه�

کاربر�غفلت�کند.
�روش�شناسی�خیلی�مشروح�و�مفصل�

است.
�روش�شناسی�خیلی�طول�می�کشد�تا�

به�استفاده�برسد.
�روش�شناس��ی�ب��رای�فه��م�ب��ازار،�
مش��تریان،�و�س��هامداران�بیش�ازح��د�

پیچیده�است.
�روش�شناسی�معیار�اندازه�گیری�کافی�

ندارد.

15 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره10  شهریور م�اه 1398



هـزاران سـال اسـت مديريـت 
پـروژه عملی شـده و روش های 
آن در پروژه هـای مختلـف بـه 
کرات به کار گرفته شـده اسـت. 
غیرممکن اسـت که تصور کنیم 
مصريـان باسـتان اهـرام ثالثه 
عظیـم را بـدون طـرح و نقشـه 
پروژه، جـداول زمانی، بودجه و 
کسـی که مدير و مسئول باشد، 
ساخته باشـند. ازلحاظ تاريخی 
می تـوان فرض کرد که مديريت 
پـروژه از زمان آغاز تمدن وجود 
داشته اسـت. موسسه مديريت 
پـروژه )PMI( در سـال 1969 
تأسـیس شد و اکنون حدود سه 
میلیـون متخصـص در سراسـر 
دنیـا در اختیـار دارد. به عنوان 
يکـی از نهادهای حرفه ای اصلی 
صنعـت مديريت پـروژه، آن ها 
طـرح کلِی بدنـه دانش مديريت 
 Project( را  پـروژه 
 Management Body of
Knowledge يا PMBOK( را 
تعییـن کردند که در حال حاضر 
ويرايش پنجم آن منتشرشـده 
اسـت. در حـال حاضـر چندين 
سازمان حرفه ای جهانی همراه با 
تعلیـم و آمـوزش های بیشـتر 
وجـود دارند، پس چه چیزی در 
آينـده برای مديريت پروژه ارائه 

خواهد شد؟

و آیندههوش مصنوعی مدیریت پروژه: 
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هوش مصنوعی در مدیریت پروژه
همان�گون��ه�ک��ه�می�دانیم�هوش�مصنوعی�و�یادگیری�ماش��ین،�انقالبی�در�
�Atlassianمدیری��ت�پ��روژه�ایج��اد�کرده�اند.�ب��رآورد�اخیری�که�توس��ط�
انجام�ش��د،�نش��ان�داده�ک��ه�87درص��د�از�پاس��خ�دهندگان�معتقدند�هوش�
مصنوعی�در�س��ه�س��ال�آینده�ش��غل�آن�ها�را�دگرگون�خواهد�کرد.�اما�این�
ب��رای�صنع��ت�چ��ه�مفهوم��ی�دارد؟�ه��وش�مصنوعی�توانای��ی�مدیریت�
پروژه�ه��ای�روزم��ره،�تصمیم�گیری�و�ارائ��ه�دیدگاه�های�مرتبط�با�کارایی�را�
دارد.�دس��تیارهای�پروژه�مانند�stratejos،�پیش�ازاین�با�کمک�به�وظایف�
اداری،�هماهنگ��ی�تی��م�و�اندازه�گی��ری�اقدام��ات،�راه�را�نش��ان�داده�بودند.�
درحالی�که��stratejosهنوز�نیاز�به�ورودِی�انس��ان�دارد-این�فقط�آغاز�کار�
اس��ت�و�ب��ه�هم��ان�نس��بت�ک��ه�نرم�اف��زار�توس��عه�می�یابد،�فه��م�و�درک�
دس��تیارهای�پروژه�به�آن�ها�این�امکان�را�می�دهد�تا�نه�تنها�اطالعات�ارائه�
کنند،�بلکه�مشاوره�هم�بدهند.�آینده�هوش�مصنوعی�برای�مدیریت�پروژه�
ناگفته�باقی�مانده�اس��ت.�برای�یک�صنعت�که�به�ش��دت�به�دقت،�پردازش،�
مدیری��ت�و�تجزیه�وتحلیل�وظیفه�متکی�اس��ت،�ه��وش�مصنوعی�توانایی�

رفع�خطر�و�بهبود�عملکرد�و�افزایش�کارایی�را�دارد.
�

واقعی��ت مجازی )VR( و واقعی��ت افزوده )AR( در 
مدیریت پروژه

واقعی��ت�مج��ازی�و�واقعی��ت�اف��زوده�موضوعات�داغی�در�چند�س��ال�اخیر�
بوده�اند،�که�با�ارائه�صدها�راهکار�و�ابزار�خالقانه�بازار�را�اش��باع�کرده�اند.�اما�
آی��ا�آن�ه��ا�می�توانند�تفاوت�ارزش��مندی�برای�حرف��ه�مدیریت�پروژه�ایجاد�
کنن��د؟�یک��ی�از�محبوب�تری��ن�نمونه�ه��ای�واقعی��ت�اف��زوده�در�صنع��ت�
ساخت�وس��از�مایکروس��افت��HoloLensاست�که�به�عنوان�عینک�محافظ�
پایه�هم�تصدیق�ش��ده�اس��ت.�این�ابزار�به�کارگران�س��اختمانی،�تیم�های�
پروژه�و�مش��تریان�اجازه�می�دهد�تا�قبل�از�تولید�محصول،�آن�را�به�صورت�
فیزیکی�تجس��م�و�تجربه�کنند.�این�قابلیت�به�تنهایی�می�تواند�هزاران�دالر�
در�تنظیم�های�مجدد�صرفه�جویی�ایجاد�کند�و�درنهایت�ممکن�اس��ت�تمام�
خطاه��ای�پ��روژه�را�از�بی��ن�بب��رد.�واقعیت�مجازی�و�واقعی��ت�افزوده�آینده�
صنایع��ی�مانن��د�مهندس��ی،�ساخت�وس��از�و�امالک�و�مس��تغالت�اس��ت.�
کس��ب�وکارها�به�طور�فزاینده�ای�از�این�تکنولوژی�ها�برای�بهبود�عملیات�و�
فرآینده��ا�اس��تفاده�می�کنن��د�و�در�آین��ده،�اغل��ب�و�اگرنه�همه�س��ازمان�ها�
به�نوع��ی�واقعی��ت�مج��ازی�و�اف��زوده�را�در�کن��ار�پروژه�ه��ای�خود�خواهند�

داشت.

این موضوع چه معنایی برای یک حرفه دارد؟
حت��ی�ب��ا�افزای��ش�تکنول��وژی،�نیاز�ب��ه�تعامل�انس��انی،�ورودی�و�بحث�در�
صنع��ت�مدیری��ت�پ��روژه�همیش��ه�برقرار�خواهد�ماند.�ش��کی�نیس��ت�که�
فن��اوری،�پروژه�ه��ا�را�ارتق��اء�می�دهد�ام��ا�همان�طور�ک��ه�فرآیند�مدیریت�
پروژه�ه��ای�چاب��ک�نش��ان�داده�اس��ت،�هیچ�روش�مؤثرت��ری�برای�انتقال�

اطالعات�از�گفتگوی�چهره�به�چهره�وجود�ندارد.
بنابرای��ن�اگ��ر�ش��ما�مدت��ی�در�صنعت�مدیریت�پروژه�بوده�باش��ید�و�تجربه�
فراوانی�هم�کس��ب�کرده�باش��ید�،�ممکن�اس��ت�ندانید�گام�بعدی�چیس��ت�و�

اینکه�آیا�به�آموزش�بیشتر�نیاز�دارید�یا�خیر؟
�PMBOK® دوره�ارش��د�هم�راس��تا�با�مدیریت�پروژه�را�به�همراه�دانش��گاه�
�Southern�Cross�Universityبه�ش��کل�آنالین�فراهم�کرده�اس��ت.�در�
ای��ن�دوره�مهارت�ه��ای�اصل��ِی�مرتبط�با�ریس��ک،�کنت��رل،�برنامه�ریزی،�
پیاده�س��ازی،�ارزیابی،�همکاری�و�تجزیه�وتحلیل�سیس��تم�ارائه�می�شوند�که�
همگی�با�هر�نوع�کس��ب�وکار�و�صنعتی�س��ازگار�هس��تند.�ارائه�100درصد�
آنالین�این�دوره�را�می�توان�به�ش��کل�پاره�وقت�در�محدوده�تخصص�های�

در�دسترس�و�ارائه�شده�در�طول�دو�سال�تمام�کرد.
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آنچه مشتريان می گويند
راجر�براون��آموزش�دهنده�و�مربی�اس��کرام،�کتاب�کن�
رابین��ز��را�مقدم��ه�ای�عال��ی�برای�مبتدیان�و�یک�مرجع�
خ��وب�ب��رای�تمری��ن�کنندگان�توصیف�ک��رد.�به�ویژه�
توصیف�های�دقیق�و�عملی�از�برنامه�ریزی�ها�و�جلسات�
عالی�برای�افراد�تازه�کار�و�کارآزموده�که�ممکن�اس��ت�

از�تمرین�های�توصیه�شده�دور�شده�باشند.
برای�ایالن�گلدشتاین��این�کتاب�اسکرام�نه�تنها�بسیار�
جام��ع�اس��ت�بلکه�دربرگیرن��ده�جدیدترین�مطالب�در�
مورد�موضوع�است.�ازنظر�او�کتاب�به�خوبی�نوشته�شده�
بود،�خواندنش�آس��ان�بود�و�حتی�مباحث�پیش��رفته�ای�
مانند�برنامه�ریزی�نمونه�کارها�را�هم�دربر�می�گرفت.

آنچه�مایکل�س��وزا��در�مورد�کتاب�بیش�از�همه�دوس��ت�
داشت،�نمودارهای�کاماًل�واضح�و�آموزشی،�استفاده�از�
مثال�های�زیاد�برای�توضیح�مفاهیم�و�رویکرد�از�پایین�

به�باال�در�ارائه�مباحث�بود.

مخاطب هدف
کت��اب��Essential�Scrumب��رای�اعض��ای�تیم�های�
توسعه�نرم�افزار�و�سایر�تیم�های�پروژه،�فرآیند�چابک�یا�
فریم��روک��Scrumرا�دنب��ال�می�کن��د.�کت��اب�برای�
مدیران�پروژه�باتجربه�و�تازه�کار�اس��ت�تا�بتوانند�درک�
بهت��ری�از�ارزش�های�اصل��ی�و�نقش�های�جدیدی�که�
برای�اجرای�موفقیت�آمیز�آن�دارند،�داش��ته�باش��ند.�این�
کت��اب�همچنین�برای�رهبری��ITش��رکت�ها،�مدیران�
سطح�باال�یا�هرکسی�در�سازمان�که�باید�با�اعضای�تیم�

تعامل�داشته�باشد�مفید�است.

ايـن کتاب يـک راهنمای عملی برای 
محبوب تريـن فرآيند چابک اسـت و 
به عنـوان مرجـع کاملی دربـاره اين 
اسـتراتژی توسعه محصول خاص در 
نظر گرفته می شود. اسکرام به عنوان 
يـک فـريمـورک   و يــک سـاختار 
سـازمانی، بیـش از يـک فرآينـد، 
پاسـخ ها و راه حل هايی را برای کمک 
به شـرکت ها برای توسعه محصوالت 
بـاارزش ارائـه می دهـد. بااين حـال 
همراه با پاسـخ، سؤاالت خاصی را نیز 
بـه همـراه دارد، به خصـوص در مورد 
نقش و مسـئولیت مدير پروژه در اين 
سـاختار جديـد. ايـن کتـاب يکی از 
جامع تريـن مباحث مربوط به موضوع 
را ارائـه می دهـد و موجـب آرامش و 
آسايش بسیاری از مردم شده است.

 معرفی ک���������تاب: 
اسکرام اساسی 

جزيیات کتاب
اولین�نس��خه�ش��ومیز�در�تاریخ��5آگوس��ت��2012منتشر�شد.�کتاب�ضخامتی�حدود�
�1.2این��چ�دارد�و�ش��امل��504صفح��ه�اس��ت.�ای��ن�کت��اب�متعل��ق�ب��ه�مجموعه�
کتاب�های�مرتبط�با�نرم�افزار��Addison-Wesley�Signatureاس��ت�که�دارای�

یک�تم�مشترک�تصاویر،�فونت�ها�و�رنگ�های�جلویی�کاور�است.�
شابک�-0137043295�:10؛�شابک�-0137043293-978�:13.
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نويسنده
کن��ث�اس.�رابی��ن��فارغ�التحصیل�از�انس��تیتوی�فن��اوری�جورجیا�با�مدرک�
کارشناس��ی�رش��ته�اطالعات�و�علوم�کامپیوتر�و�سپس�مدرک�کارشناسی�ارشد�
از�دانش��گاه�اس��تنفورد�اس��ت.�او�دارای�پیش��ینه�برنامه�نویسی�ش��یءگرا�به�عنوان�
توس��عه�دهنده��Smalltalkاس��ت.�او�دریکی�از�ش��رکت�هایی�که�پیشگام�اسکرام�بودند�
کار�ک��رد�و�ب��ا�موفقی��ت�نقش�ه��ای�مختلف��ی�را�ازجمل��ه�عضوی��ت�در�تی��م�توس��عه�
�ScrumMaster،�Scrumو��Owner�Productب��ر�عه��ده�گرف��ت.�وی�نقش���COO�،�VPو�
مدیرعام��ل�را�ب��ر�عه��ده�داش��ته�و�اولی��ن�مدیرعام��ل�پیوس��تگی�اس��کرام�ب��ود.�وی�همچنان�به�
ش��رکت�های�در�تالش�برای�توس��عه�محصوالت�به�طور�مؤثر�و�اقتصادی،�آموزش�و�مربیگری�چابک�و�

اسکرام�ارائه�می�دهد.

کتاب هايـی که مکمل 
هستند

کتاب�مدیریت�پروژه�چابک�به�زبان�
ساده��نوشته�مارک�الیتون��کتابی�عالی�
ب��رای�تیم�های�پروژه�نرم�افزاری�اس��ت�اما�
فق��ط�مح��دود�به�تیم�های�نرم�افزاری�نیس��ت.�
مباحث�مربوط�به�برنامه�ها،�مهارت�ها�و�مدیریت�در�
قال��ب�مقال��ه�به�همراه�ذره�ای�ش��وخ�طبعی�و�بذله�گویی�
ارائ��ه�می�ش��ود�و�آن�را�ب��ه�ی��ک�خوان��دن�لذت�بخ��ش�و�

تحریک�کننده�فکر�تبدیل�می�کند.

چرا کتاب را تهیه کنیم؟
اس��کرام�ممکن�اس��ت�به�عنوان�یک�فریمورک�س��اده�
شروع�ش��ده�باش��د،�اما�در�پیاده�س��ازی�پیچیده�می�شود.�
کتاب��Essential�Scrumیک�مرجع�تک�منبع�اس��ت�
ک��ه�اص��ول،�ارزش�ها�و�ش��یوه�های�مهم�را�ارائه�می�دهد�
که�اگر�به�درس��تی�فهمیده�نش��ده�و�به�کار�گرفته�نش��ود�
قطعًا�منجر�به�اجرای�ضعیف�خواهد�ش��د.�این�راهنمای�
عملی�خواننده�را�قادر�می�سازد�تا�رویکردهای�مناسب�را�
ب��رای�س��ازمان�خ��ود�انتخاب�کند�و�همچن��ان�در�قالب�

فریمورک�عمل�کند.

محتوا، رويکرد، سبک
کت��اب��Essential�Scrumاز�مقدم��ه�ای�در�فص��ل��1و�چه��ار�بخ��ش�از�فص��ل��2ت��ا��22و�بحثی�در�مورد�مس��یر�
پیش��رو�در�فصل��23تشکیل�ش��ده�اس��ت.�این�چهار�بخش�به�مفاهیم�اصلی،�نقش�ها،�برنامه�ریزی�ها�و�چرخش��
تقس��یم�می�ش��وند.�به�عنوان�مثال�مفاهیم�اصلی�ارائه�ش��ده�در�فصل��2تا��8اگر�بخواهیم�تعدادی�را�نام�ببریم،�در�
مورد�فریمورک،��اصول�چابک�و�چرخش�ها�بحث�می�کند.�این�کتاب�با�فرض�خوانده�ش��دن�از�اول�به�آخر�توس��ط�
نویس��نده،�نوشته�ش��ده�اس��ت.�بنابراین�مفاهیم�و�بحث�ها�یکدیگر�را�می�س��ازند.�بااین�حال�خوانندگان�آش��ناتر�
می�توانند�مستقیمًا�فصل�موردعالقه�خود�را�مطالعه�کنند.�نویسنده�توصیه�می�کند�که�همه،�فصل��3یعنی�اصول�
چابک�را�به�طور�کامل�بخوانند�چراکه�پایه�و�اس��اس�اس��کرام�بوده�و�مابقی�مباحث�را�تش��کیل�می�دهد.�از�این�
نویس��نده�به�خاطر�معرفی�یک�زبان�آیکون�تصویری�که�به�ش��دت�در�توضیح�و�روش��ن�کردن�راهنمای�عملی�که�

در�حال�حاضر�کامل�و�خوانا�و�با�درک�آسان�نوشته�شده،�ستایش�شده�است.
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درک هوش
مصنوعـی  هـوش  بـا 
هوشـمند  سیسـتم های 
می توانند سـاخته شوند. ما 
بايد مفهـوم هوش را درک 
کنیـم تا مغز مـا بتواند يک 
سیسـتم اطالعاتـی ديگر 

مانند خودش بسازد.

هوش چیست؟
توانايی يک سیسـتم برای 
محاسبه، اسـتدالل، درک 
روابـط و مقايسـه بیـن دو 
چیـز، يادگیـری از تجربه، 
ذخیـره و بازيابی اطالعات 
از حافظـه، حـل مسـائل، 
درک ايده هـای پیچیـده، 
اسـتفاده از زبـان طبیعـی 
روان، طبقه بنـدی، تعمیـم 
دادن و تطبیـق بـا شـرايط 

جديد هوش نام دارد.

هوش مصنوعی 
ب��ا  پایتون 

بخ���ش دومِ مفاهی���م اولیه
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انواع هوش
همان�ط��ور�ک��ه�توس��ط�ه��اوارد�گاردن��ر�روانش��ناس�توس��عه�ای�آمریکایی�
توصیف�ش��ده�اس��ت،�ه��وش�چندگانه�اس��ت.�در�زیر�به�ان��واع�مختلف�هوش�

می�پردازیم:
ه���وش زبان���ی: توانای��ی�صحبت�کردن،�تش��خیص�و�اس��تفاده�از� مکانیس��م�های�گفت��ار�واژگان،�دس��تور�زب��ان�نح��وی�و�مفه��وم�در�1

معنی�شناسی�را�هوش�زبانی�می�گویند.�مثال:�سخنرانان،�اپراتورها
ه���وش موس���یقایی:�توانای��ی�ایجاد،�ارتب��اط�برقرار�کردن�و�درک� صحیح�از�صدا،�درک�زیروبم�صدا�و�ریتم�را�هوش�موسیقایی�گویند.�2

مثال:�آهنگسازان،�موسیقی�دانان،�خوانندگان
هوش منطقی و ریاضی:�توانایی�استفاده�و�درک�روابط�در�غیاب� عم��ل�ی��ا�اش��یاء،�همچنین�توانایی�درک�مفاهی��م�پیچیده�و�انتزاعی�2

است.�مثال:�دانشمندان،�ریاضی�دانان
هوش فضایی:�توانایی�درک�اطالعات�بصری�یا�فضایی،�تغییر�آن� و�دوباره�س��ازی�تصاویر�بصری�بدون�اش��اره�به�اشیاء،�ساخت�تصاویر�4
س��ه�بعدی�و�حرک��ت�و�چرخ��ش�آن�ه��ا.�مث��ال:�نقش��ه�خوانان،�فیزیکدانان،�

فضانوردان
هوش جس���می-روحی:�توانایی�اس��تفاده�کامل�یا�بخش��ی�از�بدن� برای�حل�مشکالت،�یا�برای�تولیداِت�صنعت�مد،�کنترل�مهارت�های�5
حرکتِی�خش��ن�و�خوب�و�توانایی�کار�کردن�و�کنترل�اش��یاء.�مثال:�بازیکنان،�

رقصندگان
هوش ش���خصی-درونی:�توانایی�تش��خیص�احساس��ات،�نیت�و� 6Guatam�Buddhha�:انگیزه�های�خود�را�دارد.�مثال
ه���وش می���ان ف���ردی:�توانایی�تش��خیص�و�تمایز�بین�احساس��ات،� عقای��د�و�نی��ات�دیگ��ران.�مث��ال:�ارتباط�برقرارکنن��دگان�با�دیگران،�7
مصاحب��ه�گ��ران�ش��ما�می�توانی��د�بگوئید�که�یک�ماش��ین�یا�سیس��تم�به�طور�
مصنوعی�هوش��مند�اس��ت،�زمانی�که�آن�را�حداقل�به�یکی�یا�تمام�انواع�هوش�

مجهز�کرده�باشید.
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هوش از چه چیزی تشکیل شده است؟
هوش نهفته است و تشکیل شده از:

• استدالل کردن
• يادگیری

• حل مسئله
• ادراک

• هوش زبانی
بیايید همه اجزا تشکیل دهنده هوش را بررسی کنیم.

هوش مصنوعی 
ب��ا پایتون 

بخش س���ومِ مفاهیم اولیه

استدالل کردن
اس��تدالل،�مجموعه�ای�از�فرآیندهایی�اس��ت�که�مارا�قادر�
می�س��ازد�ک��ه�مبنای��ی�ب��رای�قض��اوت،�تصمیم�گیری�و�
پیش�بین��ی�فراه��م�کنی��م.�عمومًا�دو�نوع�اس��تدالل�وجود�

دارد:

اس���تدالل اس���تقرایی: اس��تدالل�اس��تقرایی�با�یک�گزاره�عمومی� ش��روع�می�ش��ود�و�احتماالت�را�برای�رس��یدن�به�یک�نتیجه�منطقی�و�2
بخصوص�بررس��ی�می�کند.�اگر�چیزی�در�مورد�یک�کالس�به�طورکلی�درس��ت�
باش��د،�در�مورد�همه�اعضای�آن�کالس�هم�درس��ت�اس��ت.�مثال:�همه�زنان�
باالی��60س��ال�مادربزرگ�هس��تند.�ش��الینی��65ساله�اس��ت.�بنابراین�شالینی�

مادربزرگ�است.

اس���تدالل استنتاجی: استدالل�استنتاجی� مشاهدات�بخصوصی�را�برای�ساخت�عبارات�1
عموم��ی�هدایت�می�کن��د.�حتی�اگر�در�یک�گزاره�تمام�
فرضیات�درس��ت�باش��ند،�استدالل�اس��تنتاجی�اجازه�

می�دهد�تا�نتیجه�گیری�نادرست�باشد.
مث��ال:�نیت��ا�یک�معلم�اس��ت.�نیتا�درس�خوان�اس��ت.�

بنابراین�همه�معلم�ها�درسخوان�هستند.
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يادگیری
�توانای��ی�یادگیری�توس��ط�انس��ان�ها،�
و� حیوان��ات� از� خاص��ی� گونه�ه��ای�
باه��وش� فعال�ش��ده� سیس��تم�های�
مصنوعی�تصرف�ش��ده�است.�یادگیری�

به�دسته�های�زیر�تقسیم�می�شود:
یادگی���ری س���معی: ای��ن� یادگی��ری�ب��ا�گ��وش�دادن�و�1
شنیدن�اس��ت.�برای�مثال�گوش�دادن�
دانش��جویان�به�سخنرانی�های�صوتی�
ضبط�ش��ده،�نوعی�از�یادگیری�شنوایی�

است.
یادگیری ترتیبی:�یادگیری� ب��ا�یادآوری�توالی�اتفاقاتی�که�2
ش��خص�شاهدش�بوده�یا�تجربه�کرده،�
یادگی��ری�ترتیب��ی�ن��ام�دارد.�این�نوع�

یادگیری�خطی�و�منظم�است.
یادگی���ری حرکت���ی:�ای��ن� یادگی��ری�ب��ا�حرک��ت�دقیِق�3
عضالت�اس��ت.�مثل�برداش��تن�اشیاء،�

نوشتن�و�غیره.
یادگیری بصری:�یادگیری� با�تماشا�و�تقلید�دیگران�است.�4
ب��رای�مث��ال�ی��ک�بچ��ه�ب��ا�تقلی��د�از�

والدینش�سعی�می�کند�یاد�بگیرد.

یادگیری ادراکی:�یادگیری� ادراک��ی�ب��رای�ش��ناختن�و�5
تش��خیِص�محرک�های��ی�اس��ت�ک��ه�
ش��خص�قباًل�دیده�اس��ت.�برای�مثال:�
و� اش��یاء� طبقه�بن��دی� و� شناس��ایی�

موقعیت�ها.
یادگی��ری�رابطه�ای:�این�نوع� یادگی��ری�ش��امل�یادگیری�6
می��ان�محرک�های�مختلف�بر�اس��اس�
خواص�ارتباط��ی�به�جای�ویژگی�های�
مطلق�اس��ت.�برای�مثال�افزودِن�نمک�
کمت��ر�به�س��یب�زمینی�در�هنگام�پخت�
آن،�زمانی�که�دفعه�قبل�با�یک�قاش��ق�
غذاخوری�نمک�شور�شده�بود�و�شامل�

دودسته�است:
• یادگی���ری فضای���ی:�یادگی��ری�از�
طری��ق�محرک�ه��ای�بص��ری�مانند�
تصاویر،�رنگ�ها،�نقشه�ها�و�غیره�است.�
برای�مثال:�یک�ش��خص�می�تواند�قبل�
از�اینکه�واقعًا�به�راه�بیفتد�نقشه�راه�را�در�

ذهنش�بسازد.
• یادگیری محرک-پاسخ:�یادگیری�
از�طری��ق�یک�رفتار�مش��خص،�هنگام�
ب��روز�یک�محرک�قطعی�اس��ت.�برای�
مث��ال،�یک�س��گ�زمانی�ک��ه�صدای�
زن��گ�را�می�ش��ود�گوش�هایش�را�باال�

می�برد.

حل مسئله
فرآیندی�است�که�در�آن�فردی�با�درکی�
که�دارد�سعی�می�کند�به�راه�حلی�مطلوب�
برای�موقعیت�کنونی�که�با�موانع�شناس�
یا�ناش��ناس�بسته�شده�است،�برسد.�حل�
مسئله�شامل�تصمیم�گیری�هم�می�شود�
ک��ه�فرآیند�انتخ��اب�بهترین�محرک�از�
بی��ن�چندین�محرک�برای�رس��یدن�به�

هدف�مطلوب�است.

ادراک
فرآین��د�کس��ب،�تفس��یر،�انتخ��اب�و�
س��ازمان�دهی�اطالعات�حس��ی�است.�
ادراک�احس��اس�را�مس��لم�می�داند.�در�
انس��ان�ها،�اندام�های�حس��ی�به�کمک�
ادراک�می�آین��د.�در�ح��وزه�ه��وش�
مصنوعی،�س��ازوکار�ادراکی،�داده�های�
به�دست�آمده�از�حسگرها�را�به�نحوی�که�

معنی�دار�باشد،�کنار�هم�می�گذارد.

هوش زبانی
هوش�زبانی�توانایی�یک�شخص�برای�
اس��تفاده،�درک،�صحب��ت�ک��ردن�و�
نوش��تن�زب��ان�کالمی�و�کتبی�اس��ت.�
هوش�زبانی�برای�ارتباطات�بین�فردی�

مهم�است.

هـوش مصنوعـی شـامل چه چیزی 
است؟

ه��وش�مصنوعی�محدوده�وس��یعی�از�
مطالعه�اس��ت.�این�ش��اخه�مطالعاتی�به�
پیدا�کردن�راهکارهایی�برای�مشکالت�
دنی��ای�واقعی�کمک�می�کند.�در�بخش�
بع��دی�زمینه�های�مختل��ف�مطالعه�در�
داخ��ل�ه��وش�مصنوع��ی�را�بررس��ی�

می�کنیم.
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سیس���تم عامل ه���ای اپل بالق���وه اس���تراتژی جدی���د نق���اط قوت و نقاط ضعف

سیستم عامل اپل
يکـی از جالب تريـن اطالعیه هايی کـه در کنفرانس 
سـاالنه توسـعه دهندگان اپـل مطرح شـد نشـان 
می دهـد آن هـا باالخـره از پردازشـگر x86 بـه 
پردازنده هـای ARM بـرای کامپیوترهـای خانگی 
کـوچ کرده انـد. به نظر می آيد اين کار برخالف کاری 
که مايکروسـافت در دهه 90 میالدی انجام داد باشد 
کـه در زيـر بـه آن می پردازيم و البته کار خوبی هم از 
آب درنیامـد. امـا مگـر اينکه اپل کمبـود cloud را 
جبـران کنـد تا اين برنامه کارايی داشـته باشـد، در 
غیـر ايـن صورت اين جابجايی برای کمپانی بیشـتر 
ضرر به بار خواهد آورد تا منفعت.يکی از بزرگ ترين 
اشـتباهاتی که مايکروسـافت تاکنون مرتکب شد، 
زمانـی بـود که تصمیـم گرفتند وينـدوز NT را که 
برای جايگزينی يونیکس طراحی شـده بود، به بازار 
وينـدوز 9x متصـل کنند. سـرورها و ايسـتگاه های 
کاری نسبت به سیستم دسکتاپ اولويت های بسیار 
متفاوتـی دارند. لـذا با ترکیب تالش هـای مختلف، 

سیسـتم عامل کاربر و مصرف کننده بسـیار پیچیده 
شـد و سیسـتم عامل و ايسـتگاه کاری، عناصـر 
مصرف کننـده را جـذب کـرد کـه نتیجـه آن برای 
خريداران IT و مهندسـان جـذاب نبود. در اجالس 
سـاالنه اپـل، به نظر می آيد اپل اعـالم کرد که آن ها 
ios را به جايـی کـه قبـاًل  وينـدوز 9x قـرار داشـت 
خواهنـد بـرد و  اجازه می دهند تا MacOS بیشـتر 
روی محصـوالت کارخانه خود متمرکز شـود. )آن ها 
در دهه گذشـته روی سرورها متمرکزشده بودند که 
درنهايـت خیلـی بد به اتمام رسـید( به محض انجام 
ايـن کار، ورژن ipad سیسـتم عامل iOS )همـراه با 
آنچـه انتظار مـی رود يک خط ipad گسـترده تر از 
رايانه های شـخصی باشـد( بر روی اغلب محصوالت 
مشـابه کامپیوترهـای خانگـی اپـل خواهـد بـود 
روی  فقـط   MacOs سیسـتم عامل  درحالی کـه 
محصوالتـی بـا کارايـی بـاال کـه بـرای انیماتورها، 
هنرمندان گرافیسـت و باقی مهندسـان اپل تولید 

می شوند، نصب خواهد شد.

مزايا
مزايـای چنیـن اسـتراتژی ايـن اسـت کـه هـر 
سیسـتم عامل با مخاطبانش تناسـب بیشتری دارد. 
ايـن يعنـی مهندسـان اغلـب تمرکز خـود را روی 
کارايـی می گذارنـد و کسـی با UI )واسـط کاربری( 
آن هـا کاری نـدارد و  بازتـاب صدای آنان اسـت که 
موجب توسعه MacOs می شود. اين موضوع نه تنها 
وفـاداری بیـن مهندسـان و اپل را به سـطح باالتری 
می بـرد حتی می توانـد برخی را از جانب ويندوز هم 

به اين سمت آورد. 
مهندسـان به خصـوص مايل هسـتند تـا کمپانی ها 
محصوالت سفارشی شـده برايشـان تولید کنند  و به 
همیـن خاطر اسـت که اغلب سـازندگان تجهیزات 
کاری  ايسـتگاه  خطـوط  دارای  اصـل،  و  اداری 
اختصاصـی هسـتند و  نـوت بـوک هـای تجـاری 
مصرف کننده يا همه منظوره و با اهداف عمومی را در 

اين بخش جای نمی دهند.
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اين موضوع باعث حفِظ جايگاه حرفه ای تثبیت شده 
اپـل می شـود کـه مدتی در حال کاهش بـود. به نظر 
می آيـد کاهـش يادشـده بـا محوريت گوشـی های 
آيفون اپل باشد که فاصله زيادی از ايستگاه کاری و 
خـط تولیـد تا بازار تکنولوژی و رسـیدن به دسـت 
مصرف کننده دارند. اگرچه ايسـتگاه های کاری بازار 
سـودآوری هسـتند اما بازارِ خیلی بزرگی نیستند، 
دسـت کم در مقايسـه بـا بخـِش مصرف کننـدگان 
)کاربـران( معمولـی. قطعـات بـر اسـاس حجـم 
قیمت گذاری می شـوند و چون ايستگاه های کاری و 
کامپیوترهای خانگی x86 قطعات مشترک بسیاری 
دارند، همین سـبب کاهش مؤثر بهای سـخت افزار و 
حفظ بودجه حیاتی اپل می شـود. درنتیجه اين کوچ 
کردِن اپل، فروش بسـیاری از کامپیوترهای خانگی 
x86 ، به قصد انتقال اين مشـتريان به ipad کاهش 
 ARM می يابـد کـه می دانیم اجزای پايـه پردازنده
بسـیار متفاوتی دارند. حتـی ماژول های حافظه هم 
بیـن کالس ها متفاوت هسـتند. ايـن موضوع به اين 
معنی اسـت که برای حفظ بودجه، اپل مجبور اسـت 
قیمت هـا را در ايسـتگاه های کاری اش بـه شـکل 
قابل مالحظـه ای افزايش دهد و البته اين ماشـین ها 
پیش از افزايش قیمت اپل، بنا بر کشـوری که عرضه 
می شـوند افزايش قیمت پیداکـرده بودند.البته اين 
نکتـه را بايـد بگويیـم که بـا تأثیـرات اقتصادی که 
مهندسان و انیماتورها و گرافیست ها در کسب وکار 
مورداحتـرام خوددارنـد، اگـر کارايی هـم به همان 

نسـبت افزايش پیدا کند، با خوشـحالی اين افزايش 
قیمـت را می پذيرنـد و در اين سـناريو اپل می تواند 

بودجه خودش را حفظ کند.
خطر غیرمنتظره

مـا در حـال گـذار به زمانی هسـتیم کـه نمونه های 
کامپیوترهای خانگی ساخته شده به طور گسترده ای 
در فضـای ابـری کار می کننـد و ايـن موضوع مزيت 
 ipad بالقـوه قابل توجهـی در کـوِچ اپـل به سـمت
به جـای اينکه به سـمت کامپیوترهای خانگی بروند 
دارد. اگرچـه اپـل در فضـای کلـود خیلـی بدعمل 
می کنـد و بـه نظـر نمی آيـد کـه هنوز ابتـکار عمل 
وينـدوز مجـازی را داشـته باشـند.  ايـن موضـوع 
می تواند يادآور شـخصی باشـد که با ايده استراتژی 
SuperNOS بـه میـدان آمـد، غافـل از اينکـه 
مايکروسـافت پیش از آن محصول SuperNOS را 

بانام تجاری Windows NT عرضه کرده بود.
در حـال حاضر درحالی که ipad pro می تواند برای 
تجربـه ابرِی سـمت کاربـِر کامپیوترهـای رومیزی 
ايدئـال باشـد، مايکروسـافت اين مزيـت را )فضای 
ابری مناسـب( دارد درحالی که اپل ندارد. اين کوچ، 
به جـای اينکـه کاربران را برگرداند ) به سـمت اپل(، 
 Microsoft می تواند به جايش کاربران را به سـمت
Azure سـوق دهد و اين کار را برای پلتفرم مشـابه 
همیشـه متصـل مايکروسـافت بـرای گرفتن جای 

مزايای ipad آسان می کند.
درهرحال اپل می تواند اين گپ و  شـکاف را با کمک 

يکی از شـرکايش ببندد. اما آن ها به خوبی شـراکت 
نمی کنند و  ارزش اصلی در فضای ابری اسـت، يعنی 
بخشـی از راه حل که اپل مالک آن نیسـت و می تواند 
دوباره سـبب شـود که اين موضوع برای آن ها )اپل( 
بد تمام شـود. اگر آن ها واقعًا خودشـان را وقف اين 
 Cloud کوچ کنند، به يک راه حِل رومیزِی مبتنی بر
Azure،   AWS نیـاز دارنـد تا از جذب مخاطبان به

يـا گـوگل برای فضای ابری بهتر جلوگیری کنند. من 
فکـر می کنـم کاری که اپـل می خواهـد انجام دهد 
واقعـًا جالـب اسـت و در ظاهـر بـه نظرمـی آيدکه 
برخالف اشتباهی است که مايکروسافت در دهه 90 
میالدی مرتکب شد. اگرچه برای اينکه اين انتقال و 
کـوچ، صحیح انجام شـود آن ها بـه يک راه حل ابری 
برای درست کار کردن نیمه ديگر اين استراتژی نیاز 
دارنـد. چراکـه اين حرکت بايد قابل رقابت با حرکات 
مشـابه مايکروسـافت باشـد بـا  کامپیوترهايی که 
همیشـه متصـل هسـتند و Azure. اگـر اپـل اين 
مشـکل را حل نکند، می تواند شـاهد اين باشـد که 
اغلـِب بـازارش دوبـاره و بـه طرز مؤثری به سـمت 
مايکروسافت کوچ کرده است – حاال در اين مورد به 
سمت Microsoft Azure- و آن ها يقینًا از نتیجه 
کار ناراضی خواهند بود. شما بايد کر و کور باشید تا 
ايـن کـوچ را بـه خاطـر عیـب فضای ابری از دسـت 
بدهیـد. امـا کمپانی ها معموالً تمايل دارند تا از ورود 
به حوزه هايی که در آن خوب نیستند اجتناب کنند 
و اپل واقعًا در حوزه فضای ابری بدعمل کرده است.
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گـوگل در هفتـه جـاری بـرای کمـک بـه شناسـايی 
سـايت های مشـکوک، به کاربران مرورگر کروم خود، 
افزودنی پیشـنهاد داده اسـت که اجازه می دهد تا اين 

URL ها را اطالع دهند.
افزونه گزارشـگر سايت مشکوک که می تواند به کروم 
دسـکتاپ اضافه شـود، يک آيکون پرچم مانند را در 
نـوار بااليـی مروگر می گنجاند. امیلی ِشـِتر يک مدير 
محصول کروم در وبالگ سه شـنبه يک کمپانی نوشـته 
اسـت "بـا کلیـک روی آيکون، می توانید سـايت های 
ناامـن را برای بررسـی امـن به منظور ارزيابی بیشـتر 
گزارش کنید." مرور امن نام تکنولوژی است که توسط 
موتور جسـت وجوی گوگل، کروم، موزيال فايرفاکس و 
سافاری اپل و اندرويد استفاده شده است تا کاربران را 
از سـايت هايی کـه محتـوای گمراه کننـده يـا مخرب 
دارنـد، دورنگـه دارد. در سـمت سـرور، گـوگل از 
ربات هايـی بـرای اسـکِن وب و سـاخت فهرسـتی از 
وب سايت هايی که بدافزار، دانلودهای مضر يا تبلیغات 
و صفحـات گمراه کننـده دارنـد اسـتفاده می کنـد. 
توسـعه دهندگان نرم افزار سپس می توانند API ای را 
برای يکپارچه سـازی اين لیسـت در اپلیکیشـن های 

خودشـان وصل کنند، کاری که مرورگر سـازان ِ رقیب 
سال هاست انجام داده اند.

نتیجـه نهايـی هشـداری اسـت که به میـان آمده و به 
کاربر می گويد که سـايت مقصد مشـکوک است و بايد 
اجتنـاب شـود. در کروم، يکـی از چندين راه اندازهای 
هشـداردهنده های مـرور امـن می نويسـد: "سـايت 
گمراه کننـده پیـش رو اسـت" کـه به دنبـال آن متنی 

توضیحی آمده است.
حـاال گـوگل از کاربـران خواسـته تـا ماننـد بـات ها 
سـايت های زننـده را نشـان دهنـد. اما خـوِد برخی از 
اطالعاتـی کـه در پنجـره پـاپ اپ بعـد از کلیک روی 
آيکـون گـزارش سـايت گمراه کننده اجرا می شـود، 
مشـکوک به نظر می آيد. زمانی که دريکی از سـايتهای 
مقصـد معمـول خودمـان هسـتیم، گـزارش سـايت 
گمراه کننده شناسـايی کرده که "سـايت جزو 5 هزار 
سـايت باالی لیسـت نیسـت" که باعـث گمراه کننده 
بودِن آن URL می شـود. زمانی که در سـايت سازمان 
اخبار ملی هسـتیم، گزارشـگر سـايِت مشکوک گفته 
اسـت "سـايت در 3 ماه گذشـته بازديدکننده نداشته 

است."

 گوگل از کاربران کروم برای کمک 
به شناسایی سایت های فریبنده 

سؤال می کند
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ِشـِتر همچنیـن بیـان کـرده افزونـه دقیق تـر و 
ظريف تـری از کـروم هم خواهـد آمد که از کاربران 
محافظـت می کنـد. ايـن افزونـه جديد بـه کاربر 
هشـدارِی ناشـناس زمانی که مرورگر به سوی يک 
سـايت بـا URL گمراه کننـده هدايت می شـود، 
می دهد. همان حقه ای که هکرها و phisher ها به 
go0gle. کار می برنـد. " برای مثال اشـتباه گرفتِن

com بـا google.com راحـت اسـت." او ادامـه 
 URL می دهـد "ايـن هشـدار جديـد با مقايسـه
صفحه ای که اکنون در حال بازديد از آن هستید با 
URL هـای صفحاتـی کـه قبـاًل از آن هـا بازديـد 
کرده ايـد، کار می کنـد. اگـر URL هـا شـبیه هم 
بودنـد، کـه ممکـن اسـت موجـب گیج شـدن يا 
گمراهی شـما شـود، ما به شـما هشـداری نشـان 

خواهیم داد، تا به جای بی خطر برگرديد."
ِشـِتر گفته هشـدار جديد روی کروم 75 راه اندازی 
شده بود، ورژن حال حاضر کروم در 4 ژوئن شروع 

به کارکرده است. 
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رویــداد

 

�XPکنفرانس�برتر�توس��عه�نرم�افزار��Agileمی�باش��د�که�ترکیبی�از�تحقیق�و�عمل�اس��ت.�این�یک�انجمن�منحصربه�فرد�اس��ت�که�محققان،�متخصصان،�رهبران�فکری،�
مربیان�و�تمرین�دهندگان�گرد�هم�می�آیند�تا�درباره�جدیدترین�نوآوری�ها،�نتایج�تحقیق،�تجربیات،�نگرانی�ها،�چالش�ها�و�گرایش�ها�ارائه�داده�و�گفتگو�کنند.�چه�شما�تازه�

با��Agileآشنا�شده�باشید�یا�متخصص��Agileباشید،��2019�XPیک�محیط�غیررسمی�برای�یادگیری�و�راه�انداختن�بحث�در�اختیار�شما�قرار�خواهد�داد.

زمان: 25-21 مه
مکان: مونترال کانادا

بیستمین کنفرانس بین المللی توسعه نرم افزار چابک
 به XP 2019 خوش آمدید
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رویــداد

 

کنفران��س�تحقیقات��ی�بین�الملل��ی�یک�تش��کیالت�
س��ازمان�یافته�اختصاصی�به�منظ��ور�گردآوری�تعداد�
قابل�توجه��ی�از�رویداده��ای�علمی�متنوع�برای�ارائه�
در�برنامه�این�کنفرانس�اختصاصی�اس��ت.�بس��ته�به�
تعداد�و�طول�ارائه�ها،�رویدادها�طی�مدت�زمان�معینی�

به�طول�خواهند�انجامید.

�ICCEPM 2019:�کنفران��س�بین�المللی�مهندس��ی�
س��اختمان�و�مدیری��ت�پروژه�باه��دف�گردهم�آوردن�
دانش��مندان�برجسته�دانشگاهی،�محققان�و�محققان�
پژوهشی�برای�تبادل�و�به�اشتراک�گذاشتِن�تجربیات�
و�نتایج�تحقیقات�خود�در�همه�ابعاد�مهندسی�ساخت�
و�مدیری��ت�پ��روژه�اس��ت.�همچنی��ن�ی��ک�بس��تر�

میان�رشته�ای�برتر�برای�محققان�و�دست�اندرکاران�و�
مربی��ان�فراه��م�می�کند�تا�ب��ا�جدیدترین�نوآوری�ها،�
گرایش�ه��ا�و�نگرانی�ها�و�همچنین�چالش�های�علمی�
روبرو�ش��ده�و�راه�حل�های�اتخاذش��ده�در�زمینه�های�
مهندسی�ساخت�و�مدیریت�پروژه�را�ارائه�و�موردبحث�

قرار�دهند.

مکان: پاریس، فرانسه
زمان: 26-25 ژوئن 2019

کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و مدیریت پروژه
 :ICCEPM 2019

مقاصد و اهداف کنفرانس تحقیقاتی بین المللی
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 سیس���تم های مک اپل در ش���رکت ها:

 6 مورد که مسئول های 
خری���د IT بای���د بدانند

مسـئوالن فناوری اطالعات شـرکت ها همیشـه می نالند که "اگر فقط راه 
تکنولوژيکی برای کاهش قیمت ها و افزايش تولید و بازده وجود داشـت"
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فقط مثل مک خریدن
م��ا�می�دانیم�که�ب��ازار�کامپیوتر�مالیم�
اس��ت.�ما�همچنین�می�دانیم�که�همیش��ه�حسی�

وجود�دارد�که�مک�ها�گران�تر�هستند.
�این�حسی�است�که�نیاز�به�بازنگری�دارد.�این�که�
محصوالت�اپل�برچس��ب�قیمت�بیش��تری�دارند�
واضح�اس��ت،�اما�این�پلتفرم�ش��امل�تعداد�زیادی�
اپ�توکار�)درون�ساز(،�طول�عمر�باالی�سیستم،�
رضای��ت�مش��تری�و�پیش��رو�ب��ودن�در�صنعت،�
امنی��ت�و�به�روزرس��انی�های�منظ��م�نرم�افزاری�

است.�بنابراین�بحث�سختی�است.
این�در�حالی�اس��ت�که�98درصد�از�ش��رکت�های�
�iOSخوش�ش��انس،�از�قب��ل�از�دس��تگاه�های�
اس��تفاده�می�کردند.�اپل�از�آن�ها�خواس��ته�تا�مک�
ه��ا�را�در�کسب�وکارش��ان�راه�ان��دازی�کنن��د.�
بخص��وص�برای�آن�هایی�ک��ه�می�خواهند�برای�
کامپیوترهایی�که�با�ویندوز��7پا�به�س��ن�گذاش��ته�
کار�می�کنن��د،�جایگزی��ن�پی��دا�کنن��د.�آخری��ن�
داده�ه��ای��Jamfه��م�از�ای��ن�آم��ار�پش��تیبانی�
می�کند.�بخصوص�که�کارکنان�س��ه�ش��رکت�از�
چه��ار�ش��رکت�زمان��ی�که�حق�انتخاب�داش��ته�
باش��ند،�مک�را�انتخاب�می�کنند.�اگر�اپل�بخواهد�
ضرب��ه�نهای��ی�را�در�این�بحث�بزن��د�می�تواند�به�
یورش�بی�رحمانه�اش�به�ش��رکت�های��ITاش��اره�
کن��د.�ش��اید�ه��م�ب��ه�برخ��ی�داده�های��ی�ک��ه�
نش��ان�دهنده�ب��اال�رفتن�به��ره�وری�و�خالقیت�و�
کاه��ش�هزینه�ه��ای�جاری�ب��ه�دلیل�ابقا�و�حفظ�

کارمندان�و�پشتیبانی�فنی�باشد،�نگاه�کند.

شما می توانید آمار ارائه شده 
در باال را رد کنید. اما واقعاً به 

چه دلیلی؟
این�طور�نیست�که�این�آمار�ارائه�شده�باشد.�مک�
ها�همیش��ه�مردم�را�ش��ادتر�و�پربارتر�می�کنند،�اما�
این�روزها�این�مزایا�به�استفاده�و�کاربرد�شرکتی�

هم�کشیده�شده�است.
�IBM،مدرک�بیش��تر�می�خواهی��د؟�چیزهایی�که�
�Salesforceو��Ciscoمی�گوین��د�را�بخوانی��د.�

�SAPهم�با�این�آمار�موافق�است.

یک مک بخرید
زمان��ه�از�موقع��ی�ک��ه�تبلیغات�محبوب�
اپل�به�شکل�گسترده�استفاده�کنندگان�ویندوزی�
را�ک��ه�از��iPodاس��تفاده�می�کردن��د،�تش��ویق�به�
تعوی��ض�آن��می�ک��رد،�خیلی�تغییر�کرده�اس��ت.�
میلیون�ها�نفر�این�کار�را�کردند،�س��هم�بازار�مک�
افزایش�یافت،�اپل�آیفون�را�معرفی�کرد�و�اس��تیو�
جاب��ز�از�ای��ن�مرحل��ه�عبور�کرد.�ح��اال�کمپانی�
پیش��رفته�ترین�گوشی�هوشمند�دنیا�را�می�فروشد�

و�ذره�ای�خلل�در�کارش�وارد�نمی�شود.

ای���ن اطالع���ات ب���ه صنای���ع 
مختلف واردشده است

ای��ن�یعن��ی�ما�می�دانیم�ک��ه�دپارتمان�های��ITو�
منابع�انسانی�احتمااًل�بااینکه�استفاده�از�اپ�های�
مک�آسان�تر�است�تا�اپ�های�روی�کامپیوترهای�

دیگر�موافق�هستند.�
این�موضوع�همچنین�به�این�معنی�اس��ت�که�ما�
می�دانی��م�87درصد�مهندس��ان�حرفه�ای�همین�

حس�را�دارند.
و�بی��ش�از�90درص��د�اف��راد�در�این�تحقیق�گفتند�
ک��ه�م��ک،�بهره�وری�باالت��ری�دارد�و�خالقانه�تر�
ب��وده�و�زمان��ی�که�بح��ث�اداره�کردِن�تکنولوژی�
باش��د،�خودگردان�تر�است.�مک�همچنین�موجب�

بهبود�همکاری�بین�اعضای�شرکت�می�شود.
)گرچه�ش��رم�آور�اس��ت�که�ش��ما�در�روزهای�این�
�USBانتق��ال�مجبوری��د�که�این�همه�کابل�برق�و�
و��USB-Cو�چندی��ن�دان��گل�مختل��ف�را�حمل�

کنید.(

شما می توانید مک های اپل 
را در اغلب شرکت ها ببینید

بنابراین�اگر�کسب�وکاری�دارید�و�به�دنبال�راهی�
ب��رای�افزایش�به��ره�وری،�کاه��ش�هزینه�ها�و�
احتمااًل�پیش��رفت�در�نگه��داری�و�ابقا�کارمندان�
هس��تید�)ک��ه�موج��ب�کاه��ش�هزینه�ه��ا�هم�

می�شود(،�خبرهای�خوبی�برای�شما�داریم.
م��ن�راه�حل��ی�پیدا�کردم�که�واکنش�های�زیر�را�از�

کاربران�به�دنبال�دارد:
��79درص��د�از�کارب��ران�با�هر�وس��یله�دیگری�

نمی�توانند�به�همان�اندازه�کارآمد�باشند.
��89درص��د�می�گوین��د�اپلیکیش��ن�ه��ا�برای�

استفاده�راحت�تر�هستند.
��74درصد�مش��کالت�کمتری�روی�سیس��تم�

نسبت�به�دیگران�داشتند.
��40درصد�هیچ�گونه�مشکلی�تجربه�نکردند.
��94درص��د�کارمندان��ی�که�ش��رکت�به�آن�ها�
ح��ق�انتخ��اب�برای�همکاری�ی��ا�عدم�همکاری�

داده�بود،�تمایل�داشتند�که�بمانند.
���85درصد�کارمندان�می�گویند�استفاده�از�این�
پلتف��رم،�موج��ب�بهره�وری�بیش��تر�آن�ها�ش��ده�

است.
ش��ما�فک��ر�می�کنید�آن�ها�راجع�ب��ه�چه�پلتفرمی�

صحبت�می�کردند؟
همه�چیز�با�مک�بهتر�به�نظر�می�رسد

این�یک�مقاله�طرفدار�اپل�است،�لذا�از�اینکه�این�
حرف�ه��ا�در�حمای��ت�از�محص��والت�باکیفی��ت�

شرکت�اپل�گفته�می�شود،�شگفت�زده�نشوید.
البته�من�هم�انتظار�ندارم�شما�بدون�معطلی�این�
ادعاه��ا�را�قب��ول�کنید.�هرچن��د�که�این�ادعاها�از�
ادغام�یک�نظرس��نجی�بین�المللی��Jamfاز�بین�
�1500کارب��ر�مک�در�ش��رکت�ها�به�دس��ت�آمده�

است،�بنابراین�اهمیت�خاصی�دارند.
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`بی��ت�کوی��ن�نه�کاله�برداری�اس��ت�و�نه�ش��مش�طال.�مردم�به�
بح��ث�و�تبادل�نظ��ر�در�م��ورد�اینک��ه�بی��ت�کوین�چه�هس��ت�و�
پتانس��یل�هایش،�قانون��ی�بودن�و�اهمی��ت�آن�صحبت�می�کنند.�
بحث�ها�معنی�دار�اس��ت�و�افکار�زیادی�برای�اندیش��یدن�در�اختیار�
م��ا�می�گ��ذارد.�ام��ا�آن�ها�فقط�نظر�هس��تند�و�در�عین�مفید�بودن،�
فقط�حقایق�و�واقعیت�ها�برای�دانس��تن�حیاتی�و�مهم�هس��تند.�
دانس��تن�حقایق�منجر�به�گفتگو�و�س��ؤاالت�معنی�دار�می�ش��ود.�

برخی�از�این�سؤاالت�در�اینجا�مطرح�می�شوند.
بیت�کوین�پول�برنامه�نویس��ی�ش��ده�اس��ت.�بیت�کوین�ش��کل�
جدیدی�از�پول�ارائه�داد�که�قابل�برنامه�ریزی�است.�بیت�کوین�و�
س��ایر�ارزهای�رمزنگاری�ش��ده�)یا�اموال�رمزنگاری�ش��ده(�تحت�
همان�فلس��فه�پول�درگذش��ته�و�مفهوم�پول�که�با�آن�آشنا�هستیم�
کار�می�کنند.�آنچه�تعیین�کننده�پول�است،�مجموعه�ای�از�قوانین�
مشترک�برای�مبادله�ارزش�است.�تفاوتش�با�ارز�رمزنگاری�شده�
در�این�اس��ت�که�قوانین�توس��ط�پرداخت�کننده�و�دریافت�کننده�
وجه�وضع�می�ش��وند.�آن�ها�برای�ش��رایط�و�ضوابط�تراکنش�که�
کدگذاری�ش��ده�اس��ت�تصمیم�می�گیرند.�این�سیستم�فراتر�از�ارز�
رمزنگاری�ش��ده�خواه��د�بود�)و�ش��روع�به�فرات��ر�رفتن�از�آن�هم�
ک��رده�اس��ت(�و�درنهایت�امکان�ایج��اد�معامالت�عظیم�ازجمله�

قراردادها،�تخصص�ها،�دارایی�ها�و�خدمات�را�فراهم�می�کند.
در�دنی��ای�آنال��وگ،�م��ا�اش��کال�فیزیک��ی�پول�مانن��د�کاالها�و�
پول�ه��ای�کاغ��ذی�داریم�و�محدودیت�مس��افت�داریم.�در�دنیای�
دیجیت��ال�م��ا�با�تراکنش�هایمان،�دفع�محدودیت�و�وابس��تگی�به�
مسافت�انسانی�و�سرعت،�خیلی�بیش�تر�پیش�رفته�ایم.�بااین�حال�
در�دنی��ای�دیجیت��ال�تح��ت�اداره�س��رعت�و�بخش��ش�بانک�ها�
هس��تیم.�در�دنیای�رمزنگاری�ش��ده�پول�برنامه�نویس��ی�ش��ده�ما�
محدودیت�ه��ای�مؤسس��اتی�و�انس��انی�را�از�بی��ن�برده�ای��م.�
اصطکاک�های��ی�ک��ه�ب��اال�گفت��ه�ش��د�گ��ران�هس��تند�و�البته�

کاهش�یافته�اند.
بیت�کوین�از�هوا�به�وجود�نیامده�است.�بیت�کوین�طی�فرآیندی�
به�نام��miningایجادش��ده�اس��ت.�بالک�چی��ن�یعنی�فّناوری�که�
بی��ت�کوی��ن�ب��ر�اس��اس�آن�ساخته�ش��ده�اس��ت.�بالک�چین�به�
ش��بکه�ای�از�گره�ه��ا��ب��رای�اطمین��ان�از�یکپارچگ��ی�تاریخچه�
تراکنش�ه��ا�از�طری��ق�دس��تیابی�ب��ه�اجم��اع�وابس��ته�اس��ت.�
اعتبارس��نجی��بخش��ی�از�فرآین��د�ای��ن�تکنولوژی�اس��ت.�بعد�از�
اعتبارس��نجی�ی��ک�تراکن��ش،�الزم�اس��ت�گره�ها�با�اس��تفاده�از�
آزمون�وخط��ا�ب��رای�ح��ل�معمای�ریاضی�پیچی��ده�ای�که�نیاز�به�
محاس��بات�س��نگین�کامپیوتری�دارد،�باه��م�رقابت�کنند.�اولین�
کامپیوتر�در�ش��بکه�که�بتواند�معادله�را�حل�کند،�به�عنوان�پاداش�
بی��ت�کوین�هایی�دریافت�می�کند.�این�عملیات�بانام�"اس��تخراج�
بیت�کوین�"  ش��ناخته�می�ش��ود.�این�پروتکل�به�عنوان�اثبات�کار�

)PoW(��شناخته�می�شود.
اس��تخراج�بی��ت�کوین�با�دو�هدف�ص��ورت�می�گیرد:�اجازه�ایجاد�
س��که�های�جدی��د�می�دهد�و�پ��ردازش�تراکنش�ها�در�ش��بکه�را�
تس��هیل�می�کن��د.�اس��تخراج�بی��ت�کوی��ن�ب��ه�ان��رژی�)برق(،�
س��خت�افزار�و�پهنای�باند�نیاز�دارد.�اگر�س��عی�کنید�با�کامپیوتر�
خودت��ان�بی��ت�کوین�اس��تخراج�کنید،�هزین��ه�برقی�که�مصرف�
می�کنید�به�مراتب�بیش��تر�از�بیت�کوینی�خواهد�بود�که�به�دس��ت�
می�آوری��د.�ارزه��ای�دیجیتال��ِی�دیگ��ر�ه��م�از��PoWاس��تفاده�
می�کنند.�پروتکل�دیگری�که�پدیدار�ش��ده��Proof�of�Stakeیا�
�PoSاس��ت�ک��ه�برای�دس��تیابی�ب��ه�اجماع�نیازی�ب��ه�انرژی�یا�

س��خت�افزار�ندارد�اما�به�جای�آن�از�ش��رط�گذاری�و�پیوند�توکن�ها�
برای�تعیین�بالک�بعدی�می�کند.�

بی��ت�کوی��ن�دارای�ارزش�اس��ت.�تاکنون�تنه��ا��21میلیون�بیت�
کوین�ایجادش��ده�اس��ت�که�افت�دهنده�قیمت�و�نقطه�مقابل�پول�
کاغذی�است�که�تورم�دهنده�است.�ارزش�و�امنیت�بیت�کوین�از�
این�حقیقت�ناشی�می�شود�که�به�راحتی�می�توان�اثبات�کرد�برای�
ح��ل�معم��ای�ریاضی،�ت��وان�محاس��باتی�قابل�توج��ه�و�انرژی�
الکتریک��ی�مصرف�ش��ده�اس��ت.�ای��ن�امر�از�بیت�کوی��ن�در�برابر�
کاله�ب��رداری�و�تقل��ب�و�اطالعات�جعل��ی�محافظت�خواهد�کرد.�
زمانی�که�بیت�کوین�توس��ط��PoWایجاد�ش��د،�اس��تخراج�)ارز(�

توسط�یک�شبکه�تصدیق�شده�و�قابل�تأیید�پشتیبانی�شد.
هر�کس�می�تواند�ارز�خود�را�بس��ازد.�اما�آن�ارز�ایجادش��ده�برای�
اعتبار�داش��تن�و�ارزش��مند�بودن،�الزم�است�موردپذیرش�جمعی�
ق��رار�گی��رد.�دنیا�بیش�از��9س��ال�اس��ت�که�به�اتف��اق�یک�اجماع�
جهانی�با�بیت�کوین�تعامل�داش��ته�اس��ت.�بیت�کوین�نیز�مانند�
س��هام�عم��ل�می�کن��د،�به�این�ترتیب�که�قیم��ت�می�تواند�به�طور�
دلخواه�باال�و�پایین�رود.�قیمت�یک�سهم�بیانگر�چیزی�است�که�
ط��رف�دیگر�مایل�اس��ت�هزینه�آن�را�بپ��ردازد.�ارزهای�دیجیتال�

هم�به�همین�طریق�عمل�می�کنند.
از�بی��ت�کوی��ن�می�توان�برای�پرداخت�محلی�و�جهانی�اس��تفاده�
کرد-�خالئی�برای�یک�راه�آزاِد�بدون�دردسر،�سریع�تر�و�کارآمدتر�
برای�تبادل�پول�وجود�دارد.�بیت�کوین�اولین�ارز�دیجیتالی�برای�
پر�کردن�این�فضای�خالی�بود�و�برای�پرداخت�ها�و�ذخیره�سازی�
به��ا�و�ارزش�ایجادش��ده�بود.�این�ش��کل�جدید�پ��ول�انتقال�وجه�
آنالین�را�به�صورت���peer-to-peerو�بدون�واسطه�مانند�یک�
بانک�امکان�پذیر�می�کند.�به�طورکلی�بیت�کوین�و�س��ایر�ارزهای�
رمزنگاری�ش��ده�می�توانن��د�س��ریع�تر�و�با�هزین��ه�کمتری�منتقل�
ش��وند.�ازآنجایی�که�بیت�کوین�و�ارزهای�رمزنگاری�ش��ده�دیگر�
محبوبیت�بیش��تری�کس��ب�کرده�اند،�ممکن�است�هزینه�ها�تحت�

تأثیر�تراکم�و�ترافیک�روی�بالک�چین�قرار�گیرند.
در�س��ال�های�اولیه�ظهور�بیت�کوین،�هر�کس�می�توانس��ت�اقالم�
روزانه�مانند�قهوه�و�نوشیدنی�های�دیگر�و�شام�را�خریداری�کرده�
و�چند�س��نت�پولش�را�منتقل�کند.�قیمت�ها�چندان�بی�ثبات�نبود�
و�زمان�تراکنش�تقریبًا�س��ریع�بود�چراکه�میزان�اس��تفاده�از�بالک�
چی��ن�ب��اال�نب��ود.�جذابی��ت�قضی��ه�در�این�بود�که�هی��چ�بانک�یا�
موسسه�مالی�درگیر�کار�نشده�بود.�قضیه�بخصوص�زمانی�جالب�
می�شد�که�شخصی�می�خواست�پولی�را�به�فرد�دیگری�در�کشور�
دیگ��ری�منتق��ل�کن��د.�آن�فرد�می�توانس��ت�یک�بی��ت�کوین�به�
ارزش�یک�میلیون�دالر�را�با�هزینه�کمتر�از�یک�دالر�به�ش��خص�
دیگری�در�کشور�دیگری�ارسال�کند�و�گیرنده�می�توانست�آن�را�
در�کمت��ر�از�ی��ک�س��اعت�ب��ه�فیات�)پول�کاغذی�با�نام�مس��تعار(�
تبدیل�کند.�امروزه�با�نوس��انات�قیمت�بیت�کوین�و�هزینه�باالتر�
بالقوه،�ممکن�اس��ت�دیگر�پرداخت�های�روزمره�با�این�ارز�ممکن�
نباش��د.�بااین�ح��ال�اگ��ر�در�ح��ال�انتق��ال�بیت�کوین��ی�به�ارزش�
یک�میلیون�دالر�به�آن�طرف�مرزها�هس��تید،�ممکن�اس��ت�هنوز�

هم�ارزشش�را�داشته�باشد.
بی��ت�کوی��ن�به�عن��وان�اولی��ن�پ��ول�برنامه�نویسی�ش��ده�روی�
بالک�چی��ن،�ب��ه�م��ا�پ��ول�نقدی�جهان��ی،�مجازی�و�ب��دون�مرز�
می�دهد-�که�این�فقط�یک�آغاز�اس��ت.�بیت�کوین�و�بالک�چین�
تنها�آینده�پول�را�تعریف�نکردند،�بلکه�آینده�اقتصاد�و�تراکنش�ها�

و�نهایتًا�آینده�را�تعریف�کرده�اند.�

�

انی���د
ه بای���د بد

حقایق���ی     راج���ع ب���ه بی���ت کوی���ن ک���

33 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره10  شهریور م�اه 1398



بالک چین چیست؟
بالک�چین�یک�پایگاه�داده�توزیع�شده�است�که�
هم�زمان�در�چندین�رایانه�وجود�دارد.�هر�بالک�ش��امل�
ش��مارنده�و�لینک��ی�ب��ه�بالک�قبلی�اس��ت�)س��اختمان�
داده�ای�ش��بیه�لیس��ت�های�پیون��دی(�ب��ه�همی��ن�علت�
س��اختاری�ش��بیه�زنجیر�دارند.�پایگاه�داده�توس��ط�هیچ�
بدن��ه�خاص��ی�مدیریت�نمی�ش��ود�در�ع��وض�تمام�افراد�
حاض��ر�در�ش��بکه�ی��ک�کپی�از�کل�پای��گاه�داده�دریافت�

می�کنن��د.�بالک�ه��ای�قدیم��ی�ب��رای�همیش��ه�حفظ�
می�ش��وند�و�بالک�های�جدید�به�ش��کل�برگشت�ناپذیر�به�
زنجیر�اضافه�می�ش��وند�و�امکان�جعل�نوش��ته�ها�)اسناد(،�
تراکنش�ها�و�سایر�اطالعات�را�غیرممکن�می�کنند.�همه�
بالک�ها�به�روش�خاصی�رمزگذاری�می�ش��وند�بنابراین�
هرک��س�می�تواند�به�همه�اطالعات�دسترس��ی�داش��ته�
باشد،�اما�فقط�کاربری�که�صاحب�کلید�رمزنگاری�باشد�
می�تواند�به�قسمت�خاصی�از�زنجیر،�رکورد�جدید�اضافه�
کن��د.�تا�زمانی�که�ش��ما�تنها�کس��ی�باش��ید�ک��ه�کلید�را�

می�شناس��د،�هیچ�ک��س�نمی�توان��د�معام��الت�ش��ما�را�
دست�کاری�کند.�عالوه�بر�این�رمزنگاری�برای�تضمین�
همگام�س��ازی�نسخه�های�بالک�چین�روی�هر�رایانه�)یا�
گره(�در�شبکه�استفاده�می�شود.�شما�می�توانید�به�بالک�
چین�به�عنوان�یک�پرونده�پزشکی�دیجیتالی�فکر�کنید.
هر�رکورد�یک�بالک�است�که�دارای�یک�برچسب�است�
که�تاریخ�و�زمان�ورود�رکورد�را�نشان�می�دهد.�تاریخچه�
پزش��کی�برای�اهداف�تش��خیصی�و�درمانی�بس��یار�هم�
اس��ت.�بنابراین�نه�پزش��ک�و�نه�بیمار�نباید�بتوانند�سوابق�

بـه احتمـال زياد بايد تاکنـون در مورد بالک چین 
شنیده باشید. ممکن است با شنیدن آن فقط ياد 

اصطالحات IT بیفتید. 
اما در حقیقت بالک چین يک فناوری دستیابی به 

موفقیت اسـت که انتظار می رود بیشـتر صنايع را 
در سال های آينده تغییر دهد. چه در دنیای مالی، 
چـه مراقبت هـای بهداشـتی و يـا در هـر بخش 
ديگـری کار کنیـد، احتمـاالً بـه زودی ثمـره اين 

تغییرات را خواهید ديد. اما آيا واقعًا قرار اسـت با 
همیـن چیزهـا روبرو شـويد؟ در اين مقاله سـعی 
می کنیـم بالک چیـن را بـه صورت غیرمسـتقیم 

توضیح دهیم.

 بالک چین چیست؟ )بنابر تعریف ِلیمن(
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قب��اًل�ساخته�ش��ده�را�اص��الح�کنند.�بااین�وجود�پزش��ک�
دارای�یک�کلید�خصوصی�اس��ت�که�به�او�امکان�ایجاد�
سوابق�جدید�را�می�دهد�و�بیمار�دارای�یک�کلید�عمومی�
اس��ت�که�به�وی�اجازه�می�دهد�در�هر�زمان�به�پرونده�ها�
دسترس��ی�پیدا�کند.�این�روش�داده�ها�را�در�دس��ترس�و�
ایم��ن�می�کند.�بنابراین�بالک�چین�در�تعریف�مس��تقل،�

شفاف�و�ایمن�است.

مزایای بالک چین
مزایای�این�زنجیره�توزیع�ش��ده�واضح�اس��ت:�با�
توج��ه�ب��ه�هزین��ه�و�کاهش�ریس��ک،�امنی��ت�داده�ها�یا�
ش��فافیت�معامالت،�ش��رکت�های�اکث��ر�صنایع�مطمئنًا�
می�توانند�از�این�فناوری�جدید�بهره�مند�ش��وند.�خوِد�ایده�
جدی��د�نیس��ت،�هرچن��د:�طرح�کل��ی�آن�در�ابتدا�در�مقاله�
�New�Directions� in� Cryptography تحقیق��ی�
�1976توضی��ح�داده�ش��د،�ام��ا�برای�مدتی�طوالنی�آن�را�
پیچی��ده�و�ب��دون�امنیت�توصیف�می�کردند.�اما�در�س��ال�
�2008یک�شخص�ناشناس�یا�گروهی�از�افراد�که�با�نام�
مستعار��Satoshi�Nakamotoشناخته�می�شدند،�بیت�
کوین�را�معرفی�کردند�که�در�حقیقت�اجرای�س��اده�تری�

از�فن��اوری�ب��الک�چین�به�عن��وان�یک�ارز�دیجیتال�بود.�
بی��ت�کوی��ن�به�یکی�از�اولین�ارزه��ای�دیجیتالی�تبدیل�
ش��د�ک��ه�از�فن��اوری��Peer-to-Peerبرای�تس��هیل�
پرداخت�های�فوری�اس��تفاده�می�کرد.�با�تش��کر�از�بالک�
چین،�این�اولین�ارز�دیجیتالی�بود�که�مشکل�هزینه�های�
مضاعف�را�حل�کرد.�مهم�تر�از�همه�به�نظر�می�رس��د�که�
بی��ت�کوی��ن�توس��ط�هیچ�کس�کنترل�نمی�ش��ود�و�البته�
قابل�دس��ت�کاری�ش��دن�هم�نیست.�ماندگاری،�امنیت�و�
طبیع��ت�توزیع�ش��ده�بی��ت�کوی��ن�آن�را�ب��ه�یک��ی�از�
س��ریع�ترین�دارایی�های�در�حال�رشد�تبدیل�کرده�است.�
تنها�امس��ال�قیمت�آن�بیش�از��500درصد�افزایش�یافته�
اس��ت.�به�نوبه�خ��ودش�محبوبیت�روزافزون�بیت�کوین،�
توجه�ه��ا�را�ب��ه�فن��اوری�زیربنایی�آن�جل��ب�کرد.�اکنون�
�Next�Bigده�ها�اس��تارتاپ�فناوری�در�تالش�هس��تند�تا�
�Thingرا�ب��ر�اس��اس�ب��الک�چین�تولی��د�کنند�و�هرروز�
افراد�بیش��تری�که�در�حوزه�های�مالی�و�س��ایر�بخش�ها�
مش��غول�به�کار�هس��تند،�مزایای�کاربردی�بیت�کوین�را�

تشخیص�می�دهند.
جیم��ی�دیم��ون��در��CNBCگفت:�" ارز�بیت�کوین،�فکر�
نکن��م�جای��ی�برود،�بالک�چین�یک�فناوری�اس��ت�و�بله�
واقعی�هم�است.�" این�مزایا�دقیقًا�چیست؟�امروز�همه�ما�
خیل��ی�ع��ادت�داریم�ک��ه�از�طریق�یک�پلتف��رم�تعاملی�
غیرمتمرک��ز-�یعن��ی�اینترنت،�اطالعات�را�به�اش��تراک�
بگذاریم.�اما�هنگام�ارس��ال�پول�یا�س��ایر�اش��یاء�باارزش�
باید�از�همان�خدمات�قدیمی�ارائه�ش��ده�توسط�مؤسسات�
مال��ی�متمرک��ز�)یعنی�بانک�ها(�اس��تفاده�کنیم.�مطمئنًا�
روش�های��ی�ب��رای�پرداخت�از�طریق�اینترنت�وجود�دارد.�
)بارزترین�نمونه�آن��PayPalاست(�اما�آن�ها�معمواًل�به�
ادغام�با�یک�حساب�بانکی�یاکارت�اعتباری�نیاز�دارند.�در�
غیراینص��ورت�واقع��ًا�نمی�ت��وان�از�آن�ها�اس��تفاده�کرد.�
فناوری�بالک�چین�فرصتی�جذاب�برای�خالص�ش��دن�

از�یک�لینک�اضافی�می�دهد.
�این�فناوری�کاماًل�برای�به�عهده�گرفتن�هر�س��ه�نقش�
مهم�خدمات�مالی�س��نتی�طراحی�ش��ده�است�یعنی:�ثبت�
معام��الت،�تأیید�هویت�و�پیمانکاری.�این�موضوع�خیلی�
امیدوارکنن��ده�اس��ت،�زیرا�صنعت�خدم��ات�مالی�ازنظر�

سرمایه�گذاری�بزرگ�ترین�بازار�جهان�است.
اگر�بخشی�از�آن�خدمات�به�استفاده�از�بالک�چین�تغییر�
پی��دا�کن��د،�مطمئن��ًا�همان�طور�که�می�دانی��م�صنعت�را�
مختل�می�کند�اما�درعین�حال�بهره�وری�آن�سیستم�ها�را�
بهبود�می�بخشد.�ازآنجاکه�معامالت�به�طور�مستقیم�بین�
طرفی��ن�و�ب��دون�واس��طه�و�به�ص��ورت�دیجیتالی�انجام�
می�شود،�تسویه�حساب�برای�معامالت�می�تواند�سریع�تر�
از�همیشه�باشد.�شفافیت�کامل،�قابلیت�ردیابی�و�امنیت�
را�ه��م�ب��ه�م��وارد�ب��اال�اضاف��ه�کنید�و�خواهی��د�دید�که�

این�همه�هیاهو�برای�چیست.
ع��الوه�ب��ر�این�بالک�چین�می�تواند�نه�تنها�برای�ارس��ال�
پ��ول�دیجیتال�بلکه�ب��رای�ردیابی�کاالهای�فیزیکی�در�
یک�زنجیره�تأمین�اس��تفاده�ش��ود�و�به�ش��رکت�ها�کمک�
کن��د�ت��ا�بر�تأمین�کنندگان�خود�در�زم��ان�واقعی�نظارت�

کنند.

عقد قرارداد با بالک چین
�ام��ا�برگردی��م�به�عقد�ق��رارداد.�این�ویژگی�
خ��اص�حت��ی�در�خ��ارج�از�بخش�مال��ی�هم�می�تواند�
مفید�باش��د.�پیش�ازاین�می�دانس��تید�ک��ه�از�فناوری�
ب��الک�چین�می�توانید�برای�ذخیره�هر�نوع�اطالعات�
دیجیتال��ی�ازجمل��ه�ک��د�رایانه�نیز�اس��تفاده�کنید.�با�
استفاده�از�بالک�چین�شما�هر�قرارداد�را�به�برنامه�ای�
تبدی��ل�می�کنی��د�ک��ه�فق��ط�در�ص��ورت�واردکردِن�
کلیده��ای�ه��ر�دو�طرف�ق��رارداد،�برنامه�اجرا�خواهد�
ش��د،�درنتیج��ه�ب��ا�یک�قرارداد�موافق��ت�می�کنید.�با�
همی��ن�برنام��ه�می�توانید�اطالع��ات�را�از�منابع�داده�
خارج��ی�)به�عنوان�مث��ال�قیمت�س��هام،�پیش�بینی�
هواشناس��ی،�عناوی��ن�خبرها�و�س��ایر�م��واردی�که�
توس��ط�یک�کامپیوتر�قابل�تجزیه�و�تحلیل�اس��ت.(�
ردیاب��ی�ک��رده�و�قراردادهای��ی�را�ایج��اد�کنید�که�در�
صورت�تحقق�ش��رایط�خاص،�به�ط��ور�خودکار�اجرا�
ش��ود.��این�مکانیس��م،�قراردادهای�هوش��مند�نامیده�
می�ش��ود�و�زمینه�ه��ای�کارب��رد�احتمال��ی�آن�تقریبًا�
نامحدود�اس��ت.�ش��ما�می�توانید�برای�انواع�و�اقس��ام�
ش��رایط�از�مش��تقات�مالی�گرفته�تا�حق�بیمه�و�اجاره�
ملک�و�فرآیندهای�قانونی�تا�سرمایه�گذاری�کالن�از�
قراردادهای�هوش��مند�اس��تفاده�کنید.�بیایید�فرض�
کنی��م�می�خواهی��د�ی��ک�آپارتم��ان�ب��ا�اس��تفاده�از�
قرارداده��ای�هوش��مند�اج��اره�کنی��د.�ش��ما�ب��ا�ارز�
رمزنگاری�ش��ده�پرداخ��ت�می�کنید�و�ت��ا�یک�تاریخ�
مشخص�یک�کلید�ورود�دیجیتال�دریافت�می�کنید.�
اگ��ر�کلی��د�به�موق��ع�نیامد،�بالک�چی��ن�بازپرداخت�
می�کند�و�مطمئن�می�ش��وید�که�پول�خود�را�از�دس��ت�
نداده�اید.�کلید�دقیقًا�در�تاریخ�مشخص�شده�شروع�به�
کار�می�کند�و�با�پایان�دوره�اجاره�بالاستفاده�می�شود،�
بنابراین�صاحب�خانه�نیز�ایمن�اس��ت.�این�سیستم�به�
ش��هادت�ه��زاران�نفر�غیرقابل�فریب�اس��ت.�همین�
رویکرد�را�می�توان�برای�کنترل�اس��تفاده�از�مالکیت�
معن��وی،�تعیی��ن�تعداد�دفعاتی�که�یک�کاربر�می�تواند�
دسترسی�داشته�باشد،�اشتراک�گذاری�یا�کپی�کردن�
اطالع��ات�اس��تفاده�کرد.�همچنی��ن�می�توان�از�این�
رویک��رد�ب��رای�ایج��اد�سیس��تم�های�رأی�ده��ی�
محافظت�شده�از�جعل،�کمک�به�افراد�در�دسترسی�و�
دریاف��ت�اطالع��ات�از�منابع�متنوع�بدون�سانس��ور�و�
موارد�دیگر�اس��تفاده�کرد.�البته�برخی�از�چالش�ها�نیز�
وجود�دارند-�این�فناوری�هنوز�درحال�توسعه�است�و�
وضعیت�قانونی�و�نظارتی�آن�مشخص�نیست.�سایر�
نگرانی�ها�مربوط�به�ادغام�و�پذیرش�جهانی�است،�تا�
اینک��ه�ای��ن�پلتفرم�مؤثر�واقع�ش��ده�و�در�تمام�صنایع�
اس��تفاده�ش��ود.�البته�امکاناتت�بس��یار�امیدوارکننده�
اس��ت�و�ش��کی�نیس��ت�که�بالک�چین�در�آینده�ای�
بس��یار�نزدی��ک�به�بخش��ی�جدایی�ناپذی��ر�از�زندگی�
روزمره�ما�تبدیل�خواهد�ش��د�و�اکنون�ممکن�اس��ت�

زمان�مناسبی�برای�بهره�مندی�از�آن�باشد.
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هدف برنامه نويسی شی گرا
برنامه نويسی شی گرا چیست؟

اولین�زبان�برنامه�نویس��ی�ش��ی�گ��را�)عمومًا�روی�
�Simulaتوافق�ش��ده�اس��ت(�ایده�اش��یا�را�معرفی�
ک��رد.�اش��یا�مجموع��ه�ای�از�اطالعات�هس��تند�که�
به�عن��وان�ی��ک�موجودیت�منحصربه�ف��رد�با�آن�ها�

برخورد�می�شود.
در�م��ورد�معن��ِی�جمل��ه�باال�در�یک�ثانیه�با�یک�مثال�
عمیق�تر�می�ش��ویم،�اما�اول�باید�راجع�به�کالس�ها�
صحب��ت�کنی��م.�کالس�ه��ا�به�نوعی�پیش-اش��یا�
هس��تند.�آن�ها�ش��امل�لیس��تی�از�صفات�هستند�که�

هنگام�تعریف،�تبدیل�به�شی�ء�می�شوند.
اجازه�دهید�مثال�برنامه�نویس��ی�بازی�ش��طرنج�را�در�
�Pieceنظر�بگیریم.�ممکن�اس��ت�کالس��ی�به�نام�
داش��ته�باش��یم.�داخ��ل�این�کالس�م��ا�صفات�زیر�

راداریم:
�رنگ
�ارتفاع
�شکل

�حرکت�مجاز

ی��ک�ش��ی�ء�به�س��ادگی�یک�نمون��ه�بخصوص�را�از�
یک�چی��ز�ک��ه�متعل��ق�به�آن�کالس�اس��ت،�تعریف�

می�کند.
ن��ام� ب��ه� بنابرای��ن�م��ا�می�توانی��م�ش��ی�ء�ای�
�WhiteQueen)وزیر�سفید(�داشته�باشیم.�این�شی�
می�توان��د�ب��رای�ه��ر�چهار�صف��ت�)س��فید،�بلند،�
اس��توانه�ای�ی��ا�قلع��ه�مانن��د�و�هر�تع��داد�فضا�به�هر�
س��متی(�تعاریفی�داش��ته�باشد.�این�ش��ی�می�تواند�

حتی�متدها�یا��functionهایی�داشته�باشد.

چه چیزی موجب می شود تا برنامه نويسی 
شـی ءگرا از رويکـرد سـاخت يافته خیلی 

بهتر باشد؟
به�طور�خالصه،�زبان�های�برنامه�نویس��ی�ش��ی�ءگرا�
)مثل�جاوا(�س��ازمان�دهی�داده�ها�و�کدها�را�آس��ان�تر�
می�کنن��د،�ب��ه�طریق��ی�که�ب��ا�پروژه�ه��ای�بزرگ�
منطبق�تر�و�مناسب�تر�است.�برای�اینکه�بیشتر�وارد�
جزیی��ات�ش��ویم،�راج��ع�ب��ه�چهاراصل�اساس��ی�

برنامه�نویسی�شی�ءگرا�صحبت�می�کنیم.

برنامه نویسی شی گرا چیست؟
 اصول برنامه نویسِی شی گرا، توضیح داده شده در اصطالحات لیَِمن و به زبان جاوا

اگ���ر مق���داری برنامه نویس���ی مقدمات���ی انج���ام 
داده ای���د، ی���ا حت���ی ش���روع ب���ه ن���گاه ب���ه زبان های 
)برنامه نویسی( مختلف کرده اید، احتماالً اصالح 
`)OOP برنامه نویسی شی گرا را شنیده اید. )یا

اینک���ه  م���ورد  در  فن���ی  تعری���ف  ن���وع  هم���ه 
برنامه نویسی شی گرا چیست وجود دارد، اما ما 
س���اده  تعری���ف  ب���ه  نگاه���ی  می خواهی���م 

برنامه نویسی شی گرا بیندازیم.

زبان ه���ای  کنی���م:  ش���روع  اینک���ه  از  قب���ل 
برنامه نویسی ساخت یافته )رویه ای(

برای اینکه فهِم زبان برنامه نویسی شی گرا، باید 
اینکه جایگزین چه شده را درک کنیم. زبان های 
برنامه نویس���ی اولیه-س���اخت یافت���ه )روی���ه ای( 
ک���ه  ب���ود  آن  نام گ���ذاری  ای���ن  و عل���ت  بودن���د 
برنامه نویس، رویه های خیلی مش���خصی تعریف 
می ک���رد ک���ه کامپیوت���ر می توانس���ت ب���ه عه���ده 

بگیرد.
در ای���ن روزه���ای ابتدای���ی، رویه ه���ا روی پان���چ 
کارت ه���ا نوش���ته می ش���دند. ای���ن مراح���ل داده را 
می گرفتن���د، دنبال���ه ای از اقدام���ات را روی داده 
انج���ام می دادن���د، س���پس داده جدی���دی تولی���د 

می کردند. 
زبان های برنامه نویسی ساخت یافته برای مدتی 
خیل���ی خ���وب کارکردن���د )و برخ���ی از ای���ن زبان ه���ا 
هنوز هم مورداستفاده قرار می گیرند(. اما زمانی 
که قصد کد زنی چیزی را ورای مراحل پایه ای این 
دنباله گام ها داش���ته باش���ید، مدیریت زبان های 

ساخت یافته سخت خواهد شد.
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اصل اول برنامه نويسی شی ءگرا: 
Abstraction )انتزاع(

اینک��ه�بخواهی��م�از�چیزی�اس��تفاده�کنی��م،�به�این�
معنی�نیس��ت�که�الزم�اس��ت�نحوه�کارکردش�را�هم�
بدانی��م.�برای�مثال�یک�ماش��ین�اسپرس��و�پیچیده�
اس��ت.�اما�الزم�نیس��ت�که�ش��ما�بدانید�چطور�کار�
می�کند.�شما�فقط�الزم�است�بدانید�که�وقتی�دکمه�

�Onرا�بزنید،�به�شما�اسپرسو�می�دهد.
همین�قضیه�هم�برای�اش��یا�در�برنامه�نویس��ی�شی�
گرا�صدق�می�کند.�در�مثال�شطرنج�ما،�ممکن�است�
ک��ه�متد)(�moveداش��ته�باش��یم.�ای��ن�متد�ممکن�
اس��ت�نی��از�ب��ه�مقدار�زی��ادی�داده�و�متدهای�دیگر�
داش��ته�باش��د.�ممکن�اس��ت�به�نیاز�به�متغیرهای�
موقعی��ت�اولیه�و�متغیرهای�موقعیت�نهایی�باش��د.�
ممکن�اس��ت�متدی�دیگر�باش��د�برای�تعیین�اینکه�
یک��pieceرا�گرفته�است�یا�خیر.�اما�نیازی�نیست�
ک��ه�آن�را�بدانی��د.�تم��ام�چیزی�که�بای��د�بدانید�این�
اس��ت�ک��ه�زمانی�که�ب��ه��pieceگفتید�حرکت�کند،�

حرکت�کند.�این�همان��abstractionاست.

اصل دوم برنامه نويسی شی گرا:
Encapsulation )کپسوله سازی(

کپس��وله�س��ازی�یک��ی�از�راه�های�برنامه�نویس��ی�
ش��ی�ءگرا�برای�ایجاد�انتزاع�)abstraction(�است.�
هر�ش��ی�ء�مجموعه�ای�از�داده�اس��ت�که�به�مانند�یک�
موجودیت�واحد�در�نظر�گرفته�می�شود.�و�درون�آن�
اش��یا�داده�وجود�دارد-�هم�از�نوع�متغیر�و�هم�از�نوع�

متد.
متغیره��ای�درون�یک�ش��ی،�به�طورکلی�خصوصی�
)private(�نگه�داش��ته�می�ش��وند،�که�به�معنی�این�
اس��ت�که�اش��یا�و�متدهای�دیگر�نمی�توانند�به�آن�ها�
دسترس��ی�داش��ته�باشند.�اش��یا�تنها�با�اس��تفاده�از�

متدهایشان�تحت�تأثیر�قرار�می�گیرند.
یک�ش��ی�فیل�ممکن�است�شامل��pieceاطالعات�
باش��د.�ب��رای�مث��ال،�می�توان��د�متغی��ری�ب��ه�نام�
"position" داش��ته�باش��د.�این�متغیر�برای�استفاده�
از�متد)(�moveضروری�است�و�البته�یکرنگ�دارد.
با��privateکردن�متغیر��positionو��publicکردن�
�moveیک�برنامه�نویس�از�متغیر�متد��move)(متد
محافظ��ت�می�کن��د�ت��ا�هیچ�چیز�دیگ��ری�روی�آن�
تأثیر�نگذارد.�و�اگر�رنگ�یک�متغیر��privateاست،�
هیچ�راه�دیگری�برای�ش��یء��دیگر�وجود�ندارد�که�
آن�را�تغییر�دهد،�مگر�متدی�وجود�داش��ته�باش��د�که�
اجازه�این�تغییر�را�بدهد.�)که�ش��ما�احتمااًل�این�متد�
را�نداری��د،�چراک��ه�رنگ�هر�یک�از�مربع�های�صفحه�

شطرنج�باید�ثابت�بماند.(
این�متدها�و�متغیرها�داخل�ش��یء��bishop)فیل�در�
شطرنج(�نگه�داشته�می�شوند.�چراکه�کپسوله�سازی�

ش��ده�اند،�ی��ک�برنامه�نوی��س�می�تواند�س��اختار�یا�
محتواه��ای�یک�ش��ی�را�ب��دون�نگران��ی�درب��اره�

�interface)واسط(��publicتغییر�دهد.

اصل سوم برنامه نويسی شی ءگرا:
inheritance )ارث بری(

ع��الوه�ب��ر�کالس�ها،�زبان�ه��ای�برنامه�نویس��ی�
ش��ی�ءگرا�زی��ر�کالس�هایی�هم�دارند.�این�ش��امل�
تمام�خصوصیات�کالس�والد�می�ش��ود،�اما�این�زیر�
کالس�ها�می�توانند�شامل�خصوصیات�دیگری�هم�

باشند.
در�ب��ازی�ش��طرنج�م��ا،�پیاده�)س��رباز(�به�متدی�نیاز�
دارد�که�در�صورت�رسیدن�به�انتهای�صفحه،�آن�را�
�ب��ه�مه��ره�دیگ��ری�تبدی��ل�کن��د.�م��ا�ن��ام�ای��ن�

متد�را�)(�transformPieceمی�گذاریم.
تم��ام�مهره�ها�ب��ه�مت��د)(�transformPieceنیاز�
ندارن��د.�ل��ذا�م��ا�این�مت��د�را�در�کالس��Pieceقرار�
نمی�دهی��م.�در�عوض�ما�می�توانیم�زیر�کالس��ی�به�
نام��Pawn)پیاده،�س��رباز(�بس��ازیم.��Pawnچون�
یک�زیر�کالس�است،�می�تواند�همه�خصوصیات�را�
از��Pieceارث�بب��رد.�ل��ذا�یک��instance)نمونه(�از�
زیر�کالس��Pawnش��امل�یک�رنگ،�ارتفاع،�شکل�
و�حرک��ت�مج��از�اس��ت.�ح��اال�با�ای��ن�کار�ما�هیچ�
نگران��ی�نداری��م�اگر�از�آن�تابع،�تصادفًا�روی�یک�ُرخ�
اس��تفاده�کنی��م.�در�اینج��ا�یک�تفس��یر�فنی�را�بیان�
می�کنیم:�ساخت�زیر�کالس�ها،�موجب�صرفه�جویی�
در�زمان�بس��یاری�می�ش��ود.�به�جای�اینکه�برای�هر�
چی��زی�کالس�جدیدی�بس��ازیم،�برنامه�نویس��ان�
می�توانند�یک�کالس�پایه�ایجاد�کرده�و�س��پس�هر�
زم��ان�ک��ه�الزم�بود�به�زیر�کالس�های�جدید�بس��ط�
می�دهیم.�)بااین�حال،�بد�بودِن�وابس��تگی�بیش�ازحد�

به�وراثت�ارزش�یادداشت�برداری�دارد.(

اصل چهارم برنامه نويسی شی ءگرا:
Polymorphism )چندريختی(

چندریخت��ی�نتیج��ه�وراث��ت�اس��ت.�درک�کامل�از�
چندریخت��ی�نی��از�به�مقداری�دانش�برنامه�نویس��ی�
دارد،�ل��ذا�م��ا�فع��اًل�ب��ا�مقدمات�و�اص��ول�اولیه�جلو�
می�روی��م.�به�ط��ور�خالصه�چندریختی�ب��ه�برنامه�
نویس��ان�اجازه�می�دهد�تا�از�متدهایی�بانام�یکس��ان�

اما�با�اشیا�متفاوت�استفاده�کنند.
�ب��رای�مث��ال�کالس��Pieceم��ا،�ممک��ن�اس��ت�
مت��د)(�moveداش��ته�باش��د�ک��ه�هر�مه��ره�را�یک�
حرکت�در�هر�سمتی�جابجا�کند.�این�موضوع�به�درد�
مهره�ش��اه�می�خورد،�اما�برای�هر�مهره�ای�مناس��ب�
�نیس��ت.�ب��رای�رف��ع�این�مش��کل،�م��ا�می�توانیم�
متد)(�moveجدیدی�در�زیر�کالِس��Rookتعریف�
کنی��م�ک��ه�حرکات�مه��ره�را�به�تع��داد�نامحدودی�

فضای�روبه�جلو،�رو�به�عقب،�چپ�یا�راس��ت�تعریف�
کن��د.�حال�وقت��ی�یک�برنامه�نویس�متد)(�moveرا�
�pieceمی�کن��د�)ص��دا�می�زن��د(�و�از�یک��invoke
)مهره(�به�عنوان�آرگومان�اس��تفاده�می�کند،�برنامه�
می�داند�که��piece)مهره(�دقیقًا�باید�چگونه�حرکت�
کند.ای��ن�کار�باعث�صرفه�جویی�بس��یاری�در�زمان�
فهمی��دن�اینک��ه�بای��د�از�کدام�متده��ای�مختلف�

استفاده�کنید،�می�شود.

برنامه نويسی شی ءگرا به طور خالصه
اگ��ر�بع��د�از�تعریف��4اصل�اساس��ی�برنامه�نویس��ی�
ش��ی�ءگرا�کمی�س��رگیجه�پیداکرده�اید،�زیاد�نگران�
نباش��ید.�موارد�مهمی�که�باید�به�خاطر�داش��ته�باشید�

در�زیر�آمده�است:
در� را� اطالع��ات� ش��ی�ءگرا� برنامه�نویس��ی� �
موجودیت�ه��ای�واح��دی�ب��ه�نام�اش��یا�جمع�آوری�

می�کند.
�هر�ش��ی�ء�یک��instance)نمونه(�واحد�از�یک�

کالس�است.
��Abstraction)انتزاع(�کارهای�درونی�یک�شی�
رازمان��ی�که�لزومی�به�دی��دن�آن�ها�نداریم،�مخفی�

می�کند.
��Encapsulation)کپس��وله�سازی(�متغیرها�و�
متده��ای�مرتب��ط�را�درون�اش��یا�ذخیره�می�کند�و�از�

آن�ها�محافظت�می�کند.
��Inheritance)وراث��ت(�ب��ه�زیر�کالس�ها�اجازه�
می�ده��د�ت��ا�از�خصوصی��ات�کالس�ه��ای�والدین�

استفاده�کنند.
��Polymorphism)چندریخت��ی(�ب��ه�اش��یا�و�
متده��ا�اج��ازه�می�دهد�تا�با�چندین�موقعیت�مختلف�
تنها�با�یک��interface)واس��ط(�س��روکار�داش��ته�

باشند�و�کنار�بیایند.
اگر�بتوانید�این�موارد�را�به�خاطر�بسپارید،�می�توانید�
درک�درس��تی�از�اینک��ه�برنامه�نویس��ی�ش��ی�ءگرا�
چیس��ت�داش��ته�باش��ید.��4اص��ل�اساس��ی�برنامه�
ش��ی�ءگرا�که�به�آن�اش��اره�ش��د،�ممکن�است�برای�
درک�کامل،�کمی�سخت�باشند.�اما�به�محض�اینکه�
ش��روع�به�برنامه�نویس��ی�کنید،�واضح�تر�و�روشن�تر�

می�شوند.
به�یاد�داشته�باشید�که�ما�در�این�مقاله�فقط�در�مورد�
کلی��ات�بح��ث�کردیم.�زبان�های�برنامه�ش��ی�ءگرا�
مختل��ف،�خواس��ته�ها�و�راه�ه��ای�خود�را�برای�انجام�
کاره��ا�دارن��د.�به�محض�اینکه�زبان�برنامه�نویس��ی�
مناس��ب�خودتان�را�پیدا�کردید،�ش��روع�به�یادگیری�
�OOP�)Object�Orientedنحوه�قرار�دادن�اصول�
Programming،�برنامه�نویس��ی�ش��ی�ءگرا(�در�آن�

زبان�در�عمل�)نه�تئوری(�کنید.
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در آمريکا
ش��رکت��Verizonبا�راه�اندازی�ش��بکه��5Gخود�در�آغاز�
آوریل�س��ال�2019،بس��یاری�را�در�جهان�را�شگفت�زده�کرد�
و�آن�را�به�اولین�ش��رکت�در�جهان�تبدیل�کرد�که�ش��بکه�
نسل�بعدی�ارائه�می�دهد.�این�شبکه��5Gهم�اکنون�فقط�در�
قس��مت�های�محدود�ش��یکاگو�و�چند�مکان�دیگر�موجود�
اس��ت�و�در�حال�حاضر�فقط�دوگوش��ی�برای�اس��تفاده�در�
ش��بکه��5Gجدید�وجود�دارد.�در�ش��یکاگو،�ایاالت�متحده�ما�
�1.4Gbpsموف��ق�به�دس��تیابی�به�س��رعت�های�حداکث��ر�
ش��دیم،�که�بس��یار�سریع�تر�از�حداکثر�سرعت�تئوری��4Gاز�
�300Mbpsاس��ت.�)گرچه�س��رعت�متوس��ط�آن�ها�کمتر�از�

�100mbpsاس��ت.(�بااین�حال�پوش��ش��5Gبسیار�تکه�تکه�

اس��ت�و�ما�برای�بدس��ت�آوردن�این�سرعت�حداکثر�مجبور�
ش��دیم�که�در�اطراف�دکل�های�مختلف��5Gش��هر�حرکت�
�1Gbpsکنیم.�گرچه�قصد�ما�همواره�رس��یدن�به�س��رعت�
بود.��5Gدر�لندن،�بریتانیا�بیشتر�شبیه�یک�کیف�ترکیبی�و�
مخلوط�با�س��رعت�تس��ت��200mbpsتا�550mbps-�که�
هنوز�خیلی�س��ریع�تر�از��4Gاس��ت،�اما�به�همان�اندازه�ای�
نیس��ت�که�در�ش��یکاگو�می�بینیم.�شرکت��AT&Tشبکه�
�5Gخود�را�به��19ش��هر�در�سراس��ر�ایالت�ها�منتقل�کرده�
اس��ت.�اما�هنوز�هیچ�نوع�گوش��ی��5Gارائه�نمی�دهد-�تنها�
�5Gتلفن�همراه��hotspotگزینه�شما�در�حال�حاضر�یک�
�Netgear�Nitehawkاس��ت.�در�همی��ن�حال،�ش��رکت�
�T-Mobileهن��وز�ش��بکه��5Gخ��ود�را�در�ایاالت�متح��ده�
راه�اندازی�نکرده�اس��ت،�اما�پیش�ازاین�گفته�بود�که��5Gرا�
ب��ه��30ش��هر�می�رس��اند�و�ای��ن�در�حال��ی�اس��ت�ک��ه�از�
نیویورک�سیتی،�لس�آنجلس،�داالس�و�الس�وگاس�شروع�

می�شود.

درباره 5G شـرکت T-Mobile: آنچه تاکنون 
می دانیم
در�بریتانیا

�EEنخس��تین�ش��رکت��5Gبریتانیا�بود�که�شبکه��5Gخود�
را�راه�ان��دازی�ک��رد�و�آن�را�در��30ش��هر�در�تاری��خ��30م��ی�
�2019به�کار�انداخت.�این�ش��رکت�وعده�داده�که�تا�پایان�

سال�2019،�اینترنت��5Gرا�به��10شهر�دیگر�برساند.
ای��ن�حرک��ت�در�تاریخ��3ژوئیه�توس��ط�ش��رکت�وودافون�
دنبال�شد،�هنگامی�که��5Gرا�در��7شهر�راه�اندازی�کرد�و�در�
�17ژوئیه�به��8ش��هر�و�محله�دیگر�راه�یافت.�ش��رکت�های�
�O2و��Threeهمچنین�متعهد�شده�اند�تا�شبکه�های��5Gرا�

�O2در�س��ال��2019راه�اندازی�کنند،�درحالی�که�ش��رکت�
قصد�دارد�در�ماه�اکتبر�این�کار�را�انجام�دهد،�ما�هنوز�تاریخ�
انتش��ار�قابل�اعتماد�و�محکمی�از�ش��رکت��Threeدریافت�
نکرده�ایم.�ش��رکت��Threeحداقل�به�ما�گفته�اس��ت�که�
پهن��ای�بان��د�خانگی�در�آگوس��ت�راه�اندازی�خواهد�ش��د�و�
عرض��ه�تلف��ن�همراه�آن�در�اواخر�س��ال�جاری�آغاز�خواهد�
شد�و�این�شرکت�قصد�دارد�تا�در��25شهر�و�محله�تا�پیش�

از�پایان�سال��5Gداشته�باشد.

��در استرالیا
پوش��ش��5Gش��رکت��Telstraبا�رونمایی�از�اولین�تلفن�
�Samsung�5در�اس��ترالیا-�یعنی�گوش��ی�Gهوش��مند�
�5G�Galaxy�S10به�صورت�زنده�آغاز�ش��د.�در�آن�زمان�
پوش��ش�به��10ش��هر�و�منطقه�اصلی�محدود�می�ش��د�و�در�
ای��ن�نواحی�پوش��ش�محدود�و�تکه�تک��ه�بود.�این�موضوع�
ش��امل�ش��هرهای�آدالی��د،�بریزبن،�کانبرا،�گلدکوس��ت،�
هوبارت،�لونس��تون،�ملبورن،�پرت،�س��یدنی�و�تووموبا�هم�
می�شد.�البته�این�روند�همچنان�ادامه�دارد�و�پوشش�به�طور�
پیوس��ته�در�حال�افزایش�اس��ت.�برای�تهیه�نقش��ه�دقیق�و�
به�روز�در�مورد�پوش��ش�سراس��ر�استرالیا�صفحه�اختصاصی�
س��ایت�ش��رکت��Telstraرا�ببینید.�از�طرف�دیگر�شرکت�
�Optusهیچ�زمان�بندی�مش��خص�یا�نقش��ه�راهی�منتشر�
نکرده�اس��ت.�اگرچه�در�وب�س��ایت�رسمی�آن�ذکرشده�که�
قصد�دارد��1200س��ایت��5Gرا�تا�ماه�مارس�س��ال��2020
بس��ازد�می�توان�از�آن�تاریخ�دسترس��ی�عموم�را�برداش��ت�
کرد.�تعدادی�از�اعالمیه�های�گوش��ی�های��5Gدر�س��ال�
�2019ساخته�ش��ده�اس��ت،�بااین�حال�در�حال�حاضر�تعداد�
انگشت�ش��ماری�در�دس��ترس�اس��ت�و�انتخاب�ها�توس��ط�

کشور�و�شرکت�مخابراتی�محدودشده�است.
در�ایاالت�متحده��Moto Mod 5Gشرکت�موتوروال،�اتصال�
نس��ل�بعدی�را�به�چند�گوش��ی�منتخب��Moto�Zفراهم�
می�کند،�به�عالوه�اینکه��Samsung�Galaxy�S10هم�در�

دسترس�است.
در�ح��ال�حاض��ر�ب��رای�کس��انی�ک��ه�در�بریتانیا�هس��تند،�
می�توانی��د��5گوش��ی��5Gرا�در�اختی��ار�داش��ته�باش��ید.�
 Samsung Galaxy، OnePlus 7 pro 5G، Oppo Reno

 LG V50 ThinQ 5 وG، S10 5G، Xiaomi Mi Mix 3 5G

5G.�در�استرالیا�تنها��3گوشی�هوشمند��5Gموجود�است�و�

تنها�دو�مورد�از�آن�ها�به�ش��کل�کامل�در�دس��ترس�اس��ت.�
�Oppo Reno 5Gو��LG V50 ThinQ 5Gرا�می�توانی��د�ب��ه�

ترتی��ب�باقیمت�ه��ای��1499دالر�اس��ترالیا�و��1729دالر�
اس��ترالیا�خریداری�ش��وند،�درحالی�که�برای�امتیازدهی�به�
�Samsung Galaxy S10باید�به�دنبال�محصول�ش��رکت�

�Telstraهم�باشید�و�آن�دو�را�باهم�مقایسه�کنید.

اينترنت 5G چقدر سريع است؟
سرعت��5Gبین�مکان�ها،�کشورها،�شرکت�های�مخابراتی�
و�دس��تگاه�ها�متف��اوت�خواه��د�ب��ود،�ام��ا�در�کل�میانگین�
س��رعت�اینترنت�مورد�انتظار�ش��ما�باید�بسیار�بیشتر�ازآنچه�

در�حال�حاضر�در��4Gارائه�می�شود�باشد.
م��ا�اولی��ن�ش��بکه�های��5Gرا�در�ایاالت�متح��ده،�بریتانیا�و�
استرالیا�آزمایش�کرده�ایم�و�سرعت�هایی�را�پیدا�کردیم�که�

محدوده�متفاوتی�دارند�و�ترکیبی�هستند.

بهترين تست سرعت 5G: 5 گیگا بیت بر ثانیه در 
شیکاگو

5G چه زمانی راه اندازی خواهد شد؟ 5G چیست؟
شبکه�های��5Gنسل�بعدی�اتصال�به�اینترنت�موبایل�
اس��ت�که�س��رعت�و�اتصاالت�قابل�اطمینان�تری�را�در�
تلفن�های�هوش��مند�و�س��ایر�دس��تگاه�ها�نس��بت�به�
گذش��ته�ارائه�می�دهد.��5Gبا�ترکیب�فناوری�ش��بکه�
برش��و�اس��تفاده�از�آخرین�تحقیقات،�باید�اتصاالت�
س��ریع�تر�از�اتصاالت�فعلی�را�ارائه�دهد�و�با�س��رعت�
دانل��وِد�میانگی��ن��1Gbpsکه�انتظار�می�رود�به�زودی�
تبدیل�به�نرم�جهانی�ش��ود.�این�ش��بکه�ها�به�رش��د�
فزاینده�فناوری�اینترنت�اشیاء�و�ایجاد�زیرساخت�های�
الزم�ب��رای�حم��ل�مقادیر�عظیم�داده�کمک�می�کنند�
ک��ه�نهایت��ًا�منج��ر�به�دنیای��ی�هوش��مندتر�و�به�هم�
متصل�ت��ر�می�ش��ود.�ب��ا�پیش��رفت�های�خوبی�که�در�
سراسر�دنیا�صورت�گرفته�و�برپایی�شبکه�های�تست�
در�جهان،�ش��بکه�های��5Gتا�س��ال��2020راه�اندازی�
خواهن��د�ش��د�و�درکن��ار�فن��اوری��3Gو��4Gموجود،�
برای�ایجاد�ارتباطات�س��ریع�تر�و�آنالین،�بدون�توجه�

به�جایی�که�هستید،�کار�می�کنند.
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واق���ع�یت 
م����ج���ازی 
چیست؟

تف���اوت بی���ن واقعی���ت مج���ازی و واقعی���ت اف���زوده 
چیست؟

واقعیت�مجازی�و�واقعیت�افزوده�دو�طرف�یک�س��که�هس��تند.�ش��ما�می�توانید�
واقعی��ت�اف��زوده�را�هم��ان��VRام��ا�ب��ا�یک�پا�در�دنیای�واقع��ی�در�نظر�بگیرید.�
واقعیت�افزوده�اشیاء�مصنوعی�را�در�محیط�واقعی�شبیه�سازی�می�کند.�واقعیت�
مجازی�یک�محیط�مس��کونی�برای�س��کونت�ایجاد�می�کند.�در�واقعیت�افزوده،�
کامپیوت��ر�از�حس��گرها�و�الگوریتم�ه��ا�ب��رای�تعیین�موقعی��ت�و�جهت�یابی�یک�
دوربین�اس��تفاده�می�کند.�س��پس�فناوری���ARگرافیک�های��3بُعدی�را�از�دید�
دوربین�به�نمایش�می�گذارد�و�تصاویر�تولیدشده�رایانه�را�بر�روی�نمای�کاربر�از�
دنیای�واقعی�قرار�می�دهد.�در�واقعیت�مجازی�کامپیوتر�از�حس��گرهای�ش��بیه�
هم�و�ریاضیات�اس��تفاده�می�کند.�بااین�وجود،�به�جای�قرار�گرفتن�یک�دوربین�
واقع��ی�در�ی��ک�محی��ط�فیزیک��ی،�موقعی��ت�چش��مان�کارب��ر�در�یک�محیط�
شبیه�سازی�ش��ده�قرار�دارد.�اگر�س��ر�کاربر�چرخانده�ش��ود،�گرافیک�ها�بر�این�
اس��اس�واکنش�نش��ان�می�دهند.�فناوری��VRبه�جای�ترکیب�اش��یاء�مجازی�و�
یک�صحنه�واقعی،�دنیایی�متقاعدکننده�و�تعاملی�را�برای�کاربر�ایجاد�می�کند.

فناوری واقعیت مجازی
س��ریع�ترین�جزء�قائل�تش��خیص�در�واقعیت�مجازی،�صفحه�نمایشی�
اس��ت�ک��ه�می�ت��وان�آن�را�روی�س��ر�انس��ان�س��وار�ک��رد.�)�HMD(�انس��ان�ها�
موجودات��ی�بص��ری�هس��تند�و�فن��اوری�نمایش�اغل��ب�بزرگ�ترین�تفاوت�بین�
سیس��تم�های�واقعیت��مجازی�غوطه�ور�کننده�و�رابط�های�کاربری�س��نتی�است.�
به�عنوان�مث��ال�محیط�ه��ای�مجازی�خودکار��CAVEبه�ش��کل�فعال�محتوای�
مجازی�را�در�صفحه�نمایش�هایی�به�اندازه�اتاق�نشان�می�دهند.�درحالی�که�این�
نمایش�دهنده�ه��ا�ب��رای�اف��رادی�که�در�دانش��گاه�ها�و�آزمایش��گاه�های�بزرگ�
هس��تند�س��رگرم�کننده�است،�مصرف�کنندگاِن�این�پوش��یدنی�های�صنعتی�در�
غرب�وحش��ی�هس��تند.��باوجود�تعدد�گزینه�های�س��خت�افزاری�و�نرم�افزاری�در�
حال�ظهور،�آینده�این�ابزارهای�پوش��یدنی�در�حال�آش��کار�ش��دن�می�باش��د�اما�
�HTC�Vive�Pro،�Oculusهن��وز�ناش��ناخته�اس��ت.�مفاهیم��ی�مانند�چش��م�
�Questو��Playstation�VRراه�را�پی��ش�می�برن��د�ام��ا�بازیکنان��ی�همچ��ون�
گوگل،�اپل،�سامسونگ�و��Lenovoو�سایرین�نیز�وجود�دارند�که�ممکن�است�
این�صنعت�را�با�س��طوح�جدیدی�از�غوطه�ور�ش��دن�در�واقعیت�مجازی�و�قابلیت�
اس��تفاده�و�کارایی�ش��گفت�زده�کنند.�فارغ�از�اینکه�کدام�ش��رکت�از�بقیه�جلوتر�
اس��ت،�هر�ش��رکتی�هم�که�پیش�باش��د،�س��ادگی�خرید�دستگاهی�به�اندازه�یک�
کاله�که�در�اتاق�نشیمن،�اداره�یا�کف�کارخانه�کار�کند،�باعث�شده�که�واقعیت�

مجازی�مرحله�مرکزی��HDMها�باشد.

و  مج���ازی  واقعی���ت 
اهمیت صدا

برنامه�های�واقعیت�مجازی�قانع�کننده�به�
چیزی�بیش�از�گرافیک�نیاز�دارند.�هر�دو�
ویژگی�شنوایی�و�بصری�برای�ادراک�فرد�
از�فض��ا�اهمیت�ویژه�ای�دارند.�در�حقیقت�
انس��ان�نس��بت�ب��ه�نش��انه�های�صوتی�
سریع�تر�واکنش�نشان�می�دهد.�به�منظور�
واقع��ی�و� ایج��اد�تجربی��ات�حقیقت��ًا�
همه�جانب��ه،�صداه��ای�دقیق�محیطی�و�
خصوصیات�مکانی�ضروری�هستند.�این�
ویژگی�ها�احس��اس�قدرتمندی�از�حضور�
در�دنی��ای�مج��ازی�ایجاد�می�کنند.�برای�
تجربه�جزئیات�صوتی�با�دو�گوش،�که�به�
ی��ک�تجربه�واقعیت�مج��ازی�بیانجامد،�
می�توانی��د�هدف�����ون�گ��ذاش��ته�و�به�
اینفوگراف��ی�صوتی�که�توس��ط�ش��رکت�

�Vergمنتشرشده�وصلش�کنید.
درحالی�ک��ه�اطالعات�صوتی�و�تصویری�
به�آس��انی�در�واقعی��ت�مج��ازی�تک��رار�
می�ش��ود،�تالش�های�تحقیق�و�توس��عه�
فع��ال�همچنان�روی�حواس�دیگر�انجام�
می�ش��ود.�ورودی�ه��ای�لمس��ی�مانن��د�
تردمیل�ه��ای�همه�کاره�اجازه�می�دهند�تا�
کارب��ران�به�جای�اینک��ه�واقعًا�روی�یک�
صندل��ی�یا�نیمکت�باش��ند،�در�حقیقت�از�
کنن��د.� عب��ور� شبیه�س��ازی� مراح��ل�
فناوری�ه��ای��Hapticک��ه�همچنی��ن�
به�عن��وان�فناوری�های�بازخورد�لمس��ی�
موتوره��ای� از� می�ش��وند� ش��ناخته�
پرس��روصدای�چرخش��ِی�س��نگین�ب��ه�
فن��اوری�س��ونوگرافی�مربوط�ب��ه�آینده�
رس��یده�اند.�اکن��ون�می�توان�احساس��ات�
واقع��ی�را�ب��ه�همراه�تجربی��ات�واقعیت�

مجازی�بصری�شنید�و�احساس�کرد.

واقعیـت مجـازی )VR(  اسـتفاده از فنـاوری رايانه برای ايجاد يک محیط شبیه سازی شـده 
اسـت. برخـالف رابط هـای کاربری سـنتی ، VR کاربر را در يک تجربـه قرار می دهد. به جای 
مشـاهده صفحه نمايـش در مقابـل آن هـا، کاربـران غوطه ور هسـتند و می توانند با جهان 3 
بُعـدی تعامل داشـته باشـند. کامپیوتر با شبیه سـازی هر چه بیشـتر حـواس مانند بینايی، 
شنوايی، المسه و حتی بويايی به يک دروازه بان برای اين دنیای مصنوعی تبديل شده است. 
تنهـا محدوديت هايـی کـه در تجربیـات VR تقريبًا واقعی وجود دارد، دسترسـی به محتوا و 

قدرت محاسبات ارزان است.
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چگون���ه  ام���روز  مج���ازی  واقعی���ت 
مورداستفاده قرار می گیرد؟

باکم��ال�تعج��ب،�صنع��ت�بازی�ه��ای�ویدیوی��ی�یک��ی�از�
بزرگ�تری��ن�حامی��ان�واقعیت�مجازی�اس��ت.�پش��تیبانی�از�
�Grandقباًل�دربازی�هایی�نظیر��Oculus�Riftهدست�های�
�Theft�Autoو��Skyrimانجام�گرفت��ه�ب��ود�ام��ا�بازی�های�
جدیدت��ری�مانن��د��Elite:�Dangerousبا�پش��تیبانی�از�این�
هدس��ت�ساخته�ش��ده�اند.�شبیه�س��ازی�های�واسط�کاربری�
امتحان�پس�داده�و�واقعِی�زیادی�در�صنعت�بازی�سازی�باید�
برای�واقعیت�مجازی�منحصراً�تنظیم�ش��وند.�)بااین�همه�چه�
کس��ی�اس��ت�که�دوس��ت�داشته�باش��د�در�بازی�آیتم�ها�را�از�
منوی��ی�ک��ه�تمام�دید�بینایی�ش��ما�را�به�خود�اختصاص�داده�
انتخاب�کند؟(�اما�این�صنعت�سریعًا�در�حال�سازگار�شدن�با�
بازی�ه��ای�ویدئویی�اس��ت�چراکه�س��خت�افزار�بازی�های�
واقعیت�مجازی�به�طور�گسترده�تری�قابل�دسترسی�است.

واقعیت مجازی و تجسم داده ها
تجسم�اطالعات�علمی�و�مهندسی�سال�هاست�که�
از�واقعیت�مجازی�س��ود�برده�اس��ت،�گرچه�نوآوری�های�اخیر�
در�فناوری�نمایش��گر�عالقه�به�همه�چیز�از�تجس��م�مولکولی�
گرفته�تا�معماری�و�مدل�های�آب�وهوایی�ایجاد�کرده�است.

واقعی���ت مج���ازی ب���رای حمل ونق���ل 
هوایی، پزشکی و ارتش

�در�حمل�ونق��ل�هوای��ی،�پزش��کی�و�ارت��ش�آموزش�واقعیت�
مج��ازی�جایگزین�جذابی�برای�آموزش�زندگی�با�تجهیزات�
گران�قیمت،�ش��رایط�خطرناک�یا�فناوری�حس��اس�اس��ت.�
خلبان��ان�تج��اری�می�توانند�از�کابینهای�واقع�بینانه�با�فناوری�
�VRدر�برنامه�های�آموزش�جامع�اس��تفاده�کنند�که�ش��امل�
پروازمج��ازی�و�دس��تورالعمل�های�زنده�هس��تند.�جراحان�
می�توانن��د�ب��ا�ابزارهای�مجازی�و�بیم��اران�آموزش�ببینند�و�
مهارت�ه��ای�مج��ازی�خ��ود�را�به�اتاق�عم��ل�منتقل�کنند�و�
مطالعات�این�موضوع�از�قبل�شروع�ش��ده�اس��ت�که�نش��ان�
می�دهد�این�آموزش�ها�به�تربیت�پزش��کانی�با�س��رعت�بیشتر�
و�اش��تباه�کمتر�منجر�می�ش��ود.�پلیس�و�س��ربازان�می�توانند�
حم��الت�مج��ازی�انجام�دهند�ت��ا�از�به�خطر�انداختِن�جان�ها�

جلوگیری�شود.

واقعی���ت مج���ازی و درم���ان بیم���اری 
روانی

�صحبت�از�دارو�شد،�معالجه�بیماری�روانی،�ازجمله�اختالل�
استرس�پس�از�سانحه،�از�مزایای�استفاده�از�فناوری�واقعیت�
مج��ازی�در�برنامه�ه��ای�درمانی�مداوم�اس��ت.�این�که�آیا�به�
مجروح��ان�جنگ��ی�ای��ن�امکان�را�می�دهد�که�در�یک�محیط�
کنترل�ش��ده�با�چالش�ها�روبرو�ش��وند�یا�بر�فوبیا�در�ترکیب�با�
رفتاردرمانی�غلبه�کنند؟�واقعیت�مجازی�پتانس��یلی�فراتر�از�
ب��ازی،�صنع��ت�و�برنامه�های�کاربردی�بازاریابی�برای�کمک�
به�درمان�مردم�از�مش��کالت�و�وفق�دادن�آن�ها�با�تجربیات�

دنیای�واقعی�دارد.
�

Oculus، HTC، Sony :بازیگران اصلِی واقعیت مجازی 
�PlayStation�VR�:از�اواخر�س��ال�2018،�س��ه�هدس��ت�پرفروش�واقعیت�مجازی�عبارت�اند�از
PSVR((�ش��رکت�س��ونی،��Oculus�Riftش��رکت�فیس�ب��وک�و��Viveش��رکت�HTC.�ای��ن�موض��وع�
تعجب�آور�نبود،�چراکه�همین�س��ه�برند��HMDدر�س��ال��2017هم�پرفروش�ترین�بودند.�در�س��ال��2019
چش��م�انداز��VRبا�ش��رکت�های�گوگل،��Lenovoو�دیگرانی�که�به�دنبال�به�دس��ت�آوردن�تکه�ای�از�این�

بازاِر�در�حال�جوانه�زدن�هستند،�گسترش�می�یابد.
در�اینجا�نگاهی�به�تولیدکنندگاِن�اصلی�سخت�افزار��2019�VRمخصوصًا��Oculusشرکت�فیس�بوک�و�

دستگاه�هایی�که�آن�ها�در�حال�تولید�هستند�می�اندازیم:
محصوالت�این�ش��رکت�در�ابتدا�به�عنوان�یک�پروژه��Kickstarterدر�س��ال��2012تأمین�مالی�ش��د�و�به�
کمک�جان�کارمک��)بنیان�گذار��ID�Softwareاز�ش��رکت�های��Doomو�Quick�Fame(�مهندس��ی�
�Oculusاولین�رهبر�سخت�افزار�واقعیت�مجازی�برای�بازی�های�ویدیویی�شد.�فیس�بوک��Oculus�.شد
را�در�سال��2014خریداری�کرد�و�محصول�رده�باالی�واقعیت�مجازِی��HMDرا�برای�مصرف�کنندگان�به�
بازار�عرضه�کرد.�اخیرا�Oculus�ًموفقیت�بیش��تری�را�با�محصول��Oculus�Goباقیمت�و�قدرت�پایین�تر�
تجربه�کرده�اس��ت�و�در�س��ال��2019ش��اهد�انتش��ار�چندین�تکرار�جدید�روی�این�س��خت�افزار�خواهیم�بود�

.Oculus�Questو�سخت�افزار�مستقل��tethered�Rift�Sازجمله�
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رویــداد

 

کنفران��س�تحقیقات��ی�بین�الملل��ی�یک�تش��کیالت�
س��ازمان�یافته�اختصاصی�به�منظ��ور�گردآوری�تعداد�
قابل�توجه��ی�از�رویداده��ای�علمی�متنوع�برای�ارائه�
در�برنامه�این�کنفرانس�اختصاصی�اس��ت.�بس��ته�به�
تعداد�و�طول�ارائه�ها،�رویدادها�طی�مدت�زمان�معینی�

به�طول�خواهند�انجامید.

�Lean2019:�کنفران��س�بین�الملل��ی��ICLSSPM
�Six�Sigmaو�مدیریت�پروژه�باهدف�گردهم�آوردن�
دانش��مندان�برجسته�دانشگاهی،�محققان�و�محققان�
پژوهشی�برای�تبادل�و�به�اشتراک�گذاشتِن�تجربیات�
�Lean�Sixو�نتایج�تحقیقات�خود�در�همه�جنبه�های�
�Sigmaو�مدیری��ت�پروژه�ق��رار�دارد.�همچنین�یک�

و� ب��رای�محقق��ان� برت��ر� میان�رش��ته�ای� بس��تر�
دس��ت�اندرکاران�و�مربی��ان�فراه��م�می�کن��د�ت��ا�ب��ا�
جدیدتری��ن�نوآوری�ه��ا،�گرایش�ه��ا�و�نگرانی�ه��ا�و�
همچنین�چالش�های�علمی�روبرو�شده�و�راه�حل�های�
اتخاذش��ده�در�زمینه�ه��ای��Lean�Six�Sigmaو�

مدیریت�پروژه�را�ارائه�و�موردبحث�قرار�دهند.

مکان: پاریس، فرانسه
زمان: 22-21 فوریه 2019

کنفرانس بین المللی Lean Six Sigma و مدیریت پروژه
 :2019 ICLSSPM 

اهداف و مقاصد کنفرانس بین المللی
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:CMD لیست دستورات پرکاربرد
)در�صورتی�که�از�دسترس��ی�به��CMDاطالع�ندارید،�در�
�Enterرا�تای��پ�ک��رده�و��cmdوین��دوز��runقس��مت�

بزنید(

Assoc •
اغلب�فایل�ها�در�ویندوز�با�برنامه�ای�بخصوص�همکاری�
می�کنند�که�به�طور�پیش�فرض�به�منظور�باز�کردن�فایل�
تعیین�شده�است.�در�بعضی�مواقع�یادآورِی�این�همکاری�
می�تواند�گیج�کننده�باش��د.�می�توانید�با�واردکردن�دستور�
"�assoc" برنامه�هایی�از�این�دست�را�با�نام�کامل�فایل�

مشاهده�کنید.
همچنین�ش��ما�می�توانید�دس��تور�مورد�نظر�را�گس��ترش�
assoc."دهی��د�تا�ن��وع�همکاری�تغییر�کند.�برای�مثال�
�txt" مش��ارکت�فایل�ه��ای�متن��ی�را�برای�هر�چیزی�که�
ش��ما�بعد�از�عالمت�تس��اوی�قرار�دهید،�تغییر�می�دهد.�
دس��تور�" �assoc" هم�پس��وند�نام�ها�را�نش��ان�می�دهد�و�

هم�نام�های�برنامه�را�برای�ش��ما�مش��خص�می�کند�که�
کمک�خواهد�کرد�تا�از�این�دس��تور�به�درس��تی�اس��تفاده�
کنی��د.�ش��ما�احتمااًل�بتوانید�ای��ن�کار�را�در��GUIراحت�تر�
انج��ام�دهی��د�اما�واس��ط�خط�دس��تور�ه��م�جایگزینی�با�

عملکردی�عالی�است.

رمزگذاری
پاک�کردن�فایل�ها�روی�هارددرایو�س��خت�افزاری�اصاًل�
آن�ها�را�پاک�نمی�کند،�در�عوض�فایل�ها�را�از�دس��ترس�
خ��ارج�می�کن��د�و�فضای�اختصاص�داده�ش��ده�به�آن�ها�را�
آزاد�می�کن��د.�فای��ل�ت��ا�زمانی�که�سیس��تم�روی�آن�داده�
جدی��د�بنویس��د�قابل�بازیابی�باق��ی�می�ماند�که�می�تواند�

زمان�ببرد.
بااین�حال�دس��تور��Cipherمس��یر�فایل�را�با�نوشتن�داده�
تصادف��ی�پ��اک�می�کند.�برای�مثال�به�منظور�پاک�کردن�
درایو��Cاز�دستور��cipher�/�w:cاستفاده�کنید�تا�فضای�
خال��ی�روی�درای��و�ب��رای�ش��ما�آزاد�ش��ود.�این�دس��تور�

داده�هایی�که�رویش�نوشته�نش��ده�را�پاک�نمی�کند،�لذا�با�
اج��رای�ای��ن�دس��تور�فایل�های��ی�را�که�نی��از�دارید�پاک�

نخواهید�کرد.
می�توانید�از�دسته�ای�دیگر�از�دستورات��Cipherاستفاده�
کنی��د،�ب��ا�ای��ن�وجود�آن�ها�ب��ا�ورژِن�ویندوزی�که�در�آن�

�Bitlockerفعال�شده�باشد،�سازگار�نیستند.

پرس وجوی  درايور
درایوره��ا�مهمتری��ن�نرم�اف��زار�نصب�ش��ده�روی�ی��ک�
کامپیوتر�ش��خصی�هس��تند.�درایورهایی�که�به�درس��تی�
پیکربندی�نشده�باشند�یا�فقدان�برخی�درایورها�می�تواند�
س��بب�مش��کالت�زیادی�شود،�لذا�دسترسی�به�لیستی�از�
موارد�روی�کامپیوتر�ش��ما�خوب�اس��ت.�این�دقیقًا�همان�
کاری�اس��ت�که�دس��تور��driverqueryانجام�می�دهد.��
می�توانید�برای�به�دست�آوردن�اطالعات�بیشتر،�از�جمله�
دایرکت��وری�ک��ه�درای��ور�در�آن�نصب�ش��ده�اس��ت،�این�

دستور�را�به��driverquery�–vگسترش�دهید.

دستورات CMD.exe به آهستگی در واسط ويندوز کنار گذاشته می شوند. اين موضوع 
بی دلیـل نیسـت. ايـن دسـتورات االن آنتیـک و ابزاری غیرضروری هسـتند که از دوره 
ورودی های نوشـتاری به جای مانده اند. اما بسـیاری از دسـتورات مفید باقی مانده اند و 

ويندوز 8 و ويندوز 10 حتی دستورات جديدی اضافه کرده اند.

 دس��تورات مه��م CMD که 
ه��ر کاربر وین��دوز باید بداند
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مقايسه فايل 
ش��ما�می�توانید�از�این�دس��تور�برای�شناسایی�تفاوت�های�
مت��ون�دو�فایل�اس��تفاده�کنید.�این�دس��تور�به�خصوص�
برای�نویس��نده�ها�و�برنامه�نویس��انی�که�در�تالش�برای�
یافتِن�تغییرات�کوچک�میان�ورژن�های�دو�فایل�هستند،�
مناس��ب�اس��ت.�برای�استفاده�از�این�دس��تور�به�سادگی�
دس��تور��fcرا�تایپ�کنید�و�س��پس�مسیر�دایرکتوری�و�دو�
فایلی�که�قصد�قیاس�آن�ها�را�باهم�دارید،�شما�می�توانید�
�/bاین�دس��تور�را�به�چند�طریق�گس��ترش�دهید.�با�تایپ�
فق��ط�خروج��ی�باینری�را�مقایس��ه�کنی��د،�c/�متن�را�در�
مقایسه�ندید�می�گیرد�و�I/�فقط�متون��ASCIIرا�مقایسه�

می�کند.
بنابرای��ن�ب��رای�مثال،�می�توانید�از�دس��تور�زیر�اس��تفاده�

کنید:
fc/I “C:\Program Files (x86)\examples1.doc” 

“C:\Program Files (x86)\example2.doc”

Ipconfig
این�دس��تور�آدرس��IPکامپیوتر�ش��ما�را�در�حال�حاضر�
نش��ان�می�دهد.�با�این�حال�اگر�پش��ت�روتر�هستید�)مثل�
اغل��ب�کامپیوترهای�امروزی(،�در�عوض�آدرس�ش��بکه�

محلی��روتر�را�دریافت�می�کنید.
ب��ا�ای��ن�ح��ال،��ipconfigبه�علت�پس��وندهایی�که�دارد�
مفی��د�اس��ت.�دس��تورات��ipconfig/releaseبه�همراه�
�ipconfig/renewمی�توانند�ویندوز�کامپیوتر�ش��خصی�
را�مجب��ور�کنن��د�ت��ا�آدرس��IPجدی��د�را�بپرس��د،�که�در�
مواقعی�که�کامپیوتر�ادعای�در�دس��ترس�نبودن�یکی�را�
می�کن��د�مفی��د�اس��ت.�ش��ما�همچنی��ن�می�توانی��د�از�
�DNSب��رای�تازه�س��ازی�آدرس��ipconfig/flushdns
خودت��ان�اس��تفاده�کنی��د.�این�دس��تورات�زمانی�که�رفع�
کننده�عیب�و�نقص�و�رفع�مشکل�شبکه�ویندوز�مسدود�
ش��ده�باش��د�مفید�هس��تند�که�بسته�به�موقعیت�این�اتفاق�

می�افتد.

Netstat
واردکردن�دس��تور��netstat-anبرای�ش��ما�لیس��تی�از�
پورت�هایی�که�االن�باز�هس��تند�و��IPهای�مرتبط�فراهم�
�می�کن��د.�ای�����ن�دس�����تور�هم���چنی��ن�ب������ا
listening، -established یا closed به�شما�می�گوید�

که�پورت�االن�در�چه�وضعیتی�است.
این�یک�دس��تور�عالی�برای�زمانی�اس��ت�که�می�خواهید�
دس��تگاه�های�متصل�به�رایانه�شخصی�خود�را�عیب�یابی�
کنید�یا�زمانی�که�می�ترس��ید�یک�تروجان،�سیس��تم�شما�
را�آل��وده�کن��د�و�س��عی�دارید�یک�اتص��ال�مخرب�را�پیدا�

کنید.

Ping
گاه��ی�اوقات�الزم�اس��ت�ش��ما�بدانید�ک��ه��packetها�
می�توانند�به�دس��تگاه��ش��بکه�ش��ده�مشخصی�برسند�یا�
خیر.��Pingدر�این�موارد�بس��یار�بدرد�می�خورد.�با�تایپ�" 
�ping" به�همراه�آدرس��IPیا�دامنه�وب،�یک�س��ری�از�

�packetهای�تس��تی�به�آدرس�مش��خصی�فرس��تاده�
می�ش��ود.�اگ��ر�این��packetها�رس��یدند�و�بازگش��تند،�
می�فهمید�که�دستگاه�شما�می�تواند�با�کامپیوتر�شخصی�
ارتب��اط�برق��رار�کن��د�و�اگر�مردود�ش��دند،�می�فهمید�که�
چی��زی�ارتب��اط�بین�دس��تگاه�و�کامپیوتر�ش��ما�را�مختل�
کرده�اس��ت.�این�موضوع�می�تواند�به�ش��ما�کمک�کند�تا�
بفهمید�ریشه�مشکل�پیکربندی�نادرست�است�یا�خرابی�

شبکه�سخت�افزاری.

Pathping
این�ورژن�پیش��رفته�تری�نس��بت�به��pingاس��ت�و�زمانی�
مفی��د�اس��ت�ک��ه�چند�روتر�بی��ن�کامپیوتر�ش��خصی�و�
دستگاهی�که�قصد�تست�آن�رادارید،�باشد.�مانند�دستور�
�pingب��ا�تای��پ��pathpingب��ه�هم��راه�آدرس��IPاز�آن�
�pathpingدس��تور��،pingاس��تفاده�می�کنید�اما�برخالف�
برخی�اطالعات�را�در�مورد�مس��یری�که��packetهای�

تستی�طی�می�کنند�نشان�می�دهد.

Tracert

دس��تور��Tracertش��بیه�به�دس��تور��pathpingاس��ت.�
یک�بار�دیگر�می�گوییم�که�دس��تور��tracertرا�به�همراه�
آدرس��IPی��ا�دامن��ه�وب�تای��پ�می�کنی��م�و�ب��ا�ای��ن�کار�
اطالعاتی�برای�هرقدم�در�مس��یر�بین�کامپیوتر�شخصی�
و�ه��دف�دریاف��ت�می�کنی��م.�ب��ا�ای��ن�ح��ال�برخالف�
pathping،�دستور��tracertهمچنین�زمان�صرف�شده�
ب��رای�ه��ر��hop)هر�بار�ک��ه�یک��packetاز�یک�بخش�
ش��بکه�ب��ه�بخش�دیگری�م��ی�رود��و�از�آن�عبور�می�کند�
یک��hobاتفاق�می�افتد.(�بین�س��رورها�و�دس��تگاه�ها�به�

میلی�ثانیه�چقدر�است.

Powercfg
�Powercfgدس��تور�بس��یار�قدرتمندی�برای�مدیریت�و�
ردیابی�نحوه�اس��تفاده�انرژِی�کامپیوتر�ش��ما�اس��ت.�شما�
می�توانی��د�از�دس��تورات��powercfg�hibernate�onو�
مدیری��ت� ب��رای� �powercfg� hibernate� off
�hibernationاس��تفاده�کنی��د�و�همچنی��ن�می�توانید�از�
دس��تور��powercfg�/aب��رای�دی��دن�وضعی��ت�ذخیره�
ان��رژِی�در�دس��ترِس�کنون��ی�روی�کامپیوتر�ش��خصی�

خودتان�استفاده�کنید.
�powercfg�/devicequeryدس��تور�قدرتمند�دیگ��ر�
�s1_supportedاس��ت�که�لیس��تی�از�دستگاه�ها�را�روی�

کامپیوتر�ش��ما�نش��ان�می�دهد�که�متصل�و�آماده�به�کار�
هستند.�در�صورت�فعال�بودن�می�توانید�از�این�دستگاه�ها�
ب��رای�خ��ارج�ک��ردن�رایانه�از�حالت�آماده�باش�اس��تفاده�
کنید-�حتی�از�راه�دور.�می�توانید�این�گزینه�را�با�انتخاب�
�deviceاز�من��و��Device�Managerو�ب��از�ک��ردن�
�Powerآن�و�رف��ت�����ن�ب������ه�ت��ِب��properties
�Allow�thisو�تی��ک�زدِن�گزین��ه��Management

�device�to�wake�the�computerفعال�کنید.
دستور��Powercfg�/lastwakeبه�شما�نشان�می�دهد�

که�کدام�دس��تگاه�آخرین�بار�کامپیوتر�ش��خصی�شما�را�از�
وضعیت��sleepبیدار�کرده�اس��ت.�ش��ما�می�توانید�از�این�
دس��تور�برای�کشف�عیب�و�عیب�یابی�کامپیوتر�شخصی�
خود�اگر�بیدار�ش��دن�آن�به�نظر�تصادفی�می�آمد�اس��تفاده�
کنید.�می�توانید�از�دس��تور��powercfg�/energyبرای�
س��اخت�گزارش�مصرف�انرژی�برای�کامپیوتر�ش��خصی�
خود�اس��تفاده�کنید.�این�گزارش�پس�از�اتمام�دس��تور�در�
دایرکتوری�نشان�داده�ش��ده�ذخیره�می�شود.�این�گزارش�
ش��مارا�از�هرگونه�خطای�سیس��تمی�که�ممکن�اس��ت�
مصرف�انرژی�را�افزایش�دهد،�مانند�دس��تگاه�هایی�که�
حالت�ه��ای�خ��اص��sleepرا�مس��دود�می�کنند�یا�برای�
پاس��خگویی�به�تنظیمات�مدیریت�انرژِی�ش��ما،�ضعیف�

پیکربندی�شده�اند،�مطلع�می�سازد.
�powercfg�/batteryreportدر�وین��دوز��8دس��تور�
اضافه�ش��ده�اس��ت�که�اگر�اجراش��دنی�باش��د،�تحلیلی�با�
جزیی��ات�از�مصرف�بات��ری�فراهم�می�آورد.�این�گزارش�
در�حال��ت�نرم��ال�ب��ه�فهرس��ت�کاربر�ویندوز�ش��ما�وارد�
می�شود�و�جزییات�مربوط�به�زمان�و�طول�چرخه�شارژ�و�
تخلیه،�میانگین�عمر�باتری�و�ظرفیت�تخمین�زده�ش��ده�

باتری�را�ارائه�می�دهد.

Shutdown
دس��تور��shutdownدر�ویندوز��8معرفی�ش��ده�است-�و�
همانط��ور�ک��ه�حدس�زدید-�کامپیوتر�ش��ما�را�خاموش�

می�کند.
البت��ه�ای��ن�دس��تور�ب��ا�گزین��ه�راح��ت�و�در�دس��ترس�
�shutdownه��ر�دو�ی��ک�کار�را�انج��ام�می�دهن��د،�ام��ا�
کاری�که�دس��تور��shutdown�/r�/oانجام�می�دهد�این�
اس��ت�ک��ه�کامپیوت��ر�ش��ما�را��restartک��رده�و�منوی�
�Advanced�Start�Optionرا�راه�ان��دازی�می�کند" که�
�Safe�Modeهمان�جایی�اس��ت�که�می�توانید�به�حالت�
و�ابزارهای�بازیابی�ویندوز�دسترس��ی�داشته�باش��ید.�اگر�
می�خواهی��د�رایان��ه�خود�را�برای�اهداف�عیب�یابی�مجدداً�

راه�اندازی�کنید،�این�دستور�مفید�است.

Systeminfo
این�دستور�یک�بررسی�مشروح�و�باجزییات�از�پیکربندی�
دقیق�رایانه�ش��ما�ارائه�می�دهد.��این�لیس��ت�سیستم�عامل�
و�س��خت�افزار�ش��ما�را�پوش��ش�می�ده��د.�ب��رای�مثال�
می�توانی��د�تاری��خ�اصلی�نصب�ویندوز،�آخرین�زمان�بوت�
ش��دن،�نس��خه��BIOSخ��ود،�حافظ��ه�کل�و�حافظ��ه�در�
دس��ترس،�نرم�افزاره��ای�رف��ع�اش��کال�نصب�ش��ده،�
پیکربندی�های�کارت�ش��بکه�و�موارد�دیگر�را�جس��ت�وجو�

کنید.
از�دستور��systeminfo�/sبه�همراه�نام�هاست�کامپیوتر�
روی�شبکه�محلی��برای�گرفتن�اطالعاِت�آن�سیستم�از�
راه�دور�اس��تفاده�کنید.�این�کار�ممکن�اس��ت�به�عناصر�
س��اختاری�اضافی�مانند�دامنه�،�نام�کاربری��و�رمز�ورود�

نیاز�داشته�باشد،�مثل�این�دستور:
Systeminfo /s [host_name] /u [domain] \ [user_

name] /p [user_password]
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System File Checker
این�دستور�ابزاری�برای�اسکن�و�تعمیر�خودکار�با�تمرکز�

روی�فایل�های�سیستمی�ویندوز�است.
�administratorرا�با��command�promptش��ما�باید�
بازکنی��د�و�دس��تور��sfc�/scannowرا�وارد�کنی��د.�اگ��ر�
�SFCفایل�گمشده�یا�خراب�پیدا�کند،�آن�ها�را�با�استفاده�
از�نس��خه�های�ذخیره�ش��ده�توس��ط�وین��دوز�ب��رای�این�
منظ��ور،�ب��ه�طور�خودکار�جایگزین�می�کند.�این�دس��تور�
ب��رای�اج��را�در�لپ�تاپ�ه��ای�قدیمی�ت��ر�می�تواند�به�نیم�

ساعت�زمان�نیاز�داشته�باشد.

Tasklist
ش��ما�می�توانید�از�دس��تور��tasklistبرای�فراهم�آوردن�
لیس��تی�از�تم��ام�تس��ک�های�کنونی�ک��ه�روی�کامپیوتر�
ش��خصی�خودتان�اجرا�می�ش��ود�اس��تفاده�کنید.�اگرچه�
یک�جورهایی�ممکن�است�با��Task�Managerتداخل�
داشته�باشد،�اما�این�دستور�ممکن�است�وظایفی�را�که�از�

دید�آن�ابزار�پنهان�شده،�پیدا�کند.
طی��ف�گس��ترده�ای�از�اصالح�کننده�ها�ه��م�وجود�دارند.�
دس��تور��Tasklist-svcس��رویس�های�مرتب��ط�با�هر�
تس��ک�را�نش��ان�می�دهد.�از�دس��تور��tasklistاس��تفاده�
کنید�تا�جزییات�یبش��تری�در�ارتباط�با�هر�تس��ک�ببینید.�
دس��تور��tasklist�–mمکان�فایل�هایی�با�پس��وند.�dllرا�
که�با�وظایف�فعال�مشارکت�داشته�اند�مشخص�می�کند.�

این�دس��تورات�برای�کش��ف�نقص�و�عیب�یابی�پیشرفته�
مفید�هستند.

Taskkill
وظایفی�که�در�دس��تور��tasklistنش��ان�داده�می�ش��وند�
دارای��IDفرآیندهای�همکار�بوده�و�قابل�اجرا�هس��تند.�
)یک�عدد��4یا��5رقمی(�می�توانید�با�اس��تفاده�از�دس��تور�
�taskkill�–pidبه�همراه�نام�قابل�اجرا�یا��taskkill�–im
ب��ه�هم��راه��IDفرآیند،�یک�وظیف��ه�را�فوراً�متوقف�کنید.�
�Task�Managerتک��رار�می�کنی��م�ای��ن�کار�کمی�ب��ا�
تداخ��ل�دارد،�ام��ا�از�آن�می�توانی��د�ب��رای�از�بی��ن�بردن�

برنامه�های�غیر�پاسخگو�یا�پنهان��استفاده�کنید.
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که هستید و چه می کنید؟
من�آدری�اش��رایت�هستم�و�یک�مهندس�
نرم�افزار،�نویسنده�و�سازمان�دهنده�انجمن�هستم.�
اخیراً�نگه�دارنده��npm�cliبودم�و�قبل�از�آن�رویایم�
را�زندگ��ی�می�ک��ردم�یعن��ی�ه��ک�ک��ردن�روی�
توزیع�های�سفارش��ی�لینوک��س،�نصب�کننده�ها�و�
یک�سیس��تم�ساخته�شده�برای�لوازم�خانگی�)این�را�
تح��ت�عنوان��devopsبیاری��د(.�بخش�نوجوانانه�
م��ن�هیج��ان�زده�ش��ده�بود.�من�ی��ک�مجله�هکر�
�Theفمینیس��تی�ه��م�داش��تم�ک��ه�اس��مش�
�Recompilerب��ود�ک��ه�به�همراه�پادکس��تی�ارائه�
�Theمی�ش��د�و�ما�یک�کتاب�هم�داش��تیم�به�اس��ِم�
�Responsible� Communication� Style

Guide

از چه س���خت افزاری اس���تفاده 
می کنی؟

ای��ن�را�پذیرفتم�که�س��خت�افزار�اپ��ل��siloچیزی�
اس��ت�ک��ه�کمت��ر�از�آن�بدم�می�آی��د.�بنابراین�یک�
�iMacو�ی��ک��MacBook�Airو�ی��ک�آیفون�دارم.�
همه�چیز�به�جز�گوش��ی،�باالی��5س��ال�هس��تند�که�
اس��تفاده�می�کنم�و�کهنه�ش��ده�اند.�ما�یک�تلویزیون�
اپل��hand-me-downکه�تقریبًا�س��الم�و�تمییز�
اس��ت�داری��م.�خ��ود�تلویزیون�را�اج��ازه�نداریم�به�
اینترن��ت�وصل�کنیم�بنابراین�زمانی�که�می�خواهم�
�iPad�Proمث��اًل�از�ی��ک�کامپیوتر�اس��تفاده�کنم�از�
�Apple�Pencilاس��تفاده�می�کنم.�اخیراً�ه��م�یک�
گرفتم�تا�بتوانم�با�آن�تصویرس��ازی�بیشتری�انجام�

بدهم.

بدنم�نمی�تواند�با�کیبورد�معمولی�اپل�و�پد�لمس��ی�
اپ��ل�خیل��ی�خوب�کنار�به�یاد،�بنابراین�از�یک�موس�
�Logitech�trackballو�کیب��ورد�مکانیک��ی��60
�DSA�Mystryبا�س��رپوش��Majicforceدرصد�
اس��تفاده�می�کنم.�من�توانس��تم�پیش�از�آنکه�تعداد�
بیش��تری�روکش�کیبورد�را�نس��بت�به�خود�کیبورد�
�Massdropخ��راب�کن��م،�از�س��رویس�ایمی��ل�
ثبت�نامم�را�لغو�کنم.-�البته�فکر�می�کنم�که�می�شد�
ای��ن�مش��کل�را�از�راه�دیگ��ری�ه��م�ح��ل�کرد.�من�
بسیاری�از�برنامه�ریزی�هایم�و�یادداشت�برداری�ها�را�
روی�کاغذ�انجام�می�دهم.�نقش��ه�کش�و�برنامه�ریز�
روزانه�من��Hobonichi�Techoاس��ت�و�من�البته�
هفته�ه��ای��Hobonichiه��م�برای�مس��ائل�کاری�
برنامه�ری��ز� به�عن��وان� حاض��ر� ح��ال� در� دارم.�

جس��ت�وجوی�کار�از�آن�اس��تفاده�می�کنم.�من�یک�
خ��ودکار��Muji�fountainدارم�ب��رای�اوقات��ی�که�
�Zebraاحساس�فانتزی�بودن�می�کنم�یک�خودکار�
�Mildlinersبرای�مس��دود�ک��ردن�چیزهایی�مانند�
تاریخ�س��فر.�من�در��Sticky�Kitثبت�نام�کرده�ام�که�
اس��تیکرهای�ماهان��ه�از�ژاپن�ب��ه�من�می�دهد�برای�
تزئی��ن�صفحه�های�برنامه�ری��زی�ام.�بعضی�روزها�
اصاًل�حوصله�نوشتن�ندارم�پس�استیکری�را�که�به�
نظرم�مناسب�می�آید�به�جایش�پیدا�می�کنم.�در�این�
صورت�به�عنوان�نشانگر�حال�و�احوالم�هم�می�توانم�
از�آن�اس��تفاده�کن��م.�م��ن�همچنی��ن�ی��ک�کتاب�
کوچ��ک��Scoutه��م�در�کیفم�دارم�که�خیلی�راحت�
می�شود�آن�را�گرفت�و�درآورد.-�طراحی�کاور�روی�
جل��د�کت��اب�در�حال�حاضرم�پرچم�ش��هر�پورت�لند�
اس��ت.�)هدی��ه�ای�از�ی��ک�دوس��ت(�ان��واع�دیگ��ر�
س��خت�افزاری�ک��ه�اس��تفاده�می�کن��م�دوربین�ها�
هس��تند-�من�به�ش��کل�ترکیبی�از�طبیعت�و�ش��هر�
عکاس��ی�می�کنم�و�تعدادی�پرتره.�گوش��ی�آیفون�
�Canonهمیش��ه�در�جیب�من�اس��ت.�دوربین��XS
�Rebel�XSiه��ر�زم��ان�که�ایده�ای�در�ذهن�دارم�یا�
می�خواه��م�از�لن��ز�متفاوت��ی�اس��تفاده�کنم�بیرون�
می�آید.-�چیز�خیلی�فانتزی�ای�نیس��ت�و�من�دستی�
عکاس��ی�می�کنم.�من�یک��Holgaبرداشتم�چراکه�
در�م��ورد�فیلم�ه��ای�با�فرم��ت��Mediumکنجکاو�
بودم�واالن�به�هرکجای�خوش�منظره�ای�که�س��فر�
کنم�با�من�اس��ت.�خیلی�خوب�هس��ت�که�دوربینی��
داش��ته�باش��ید�که�کم�وزن�و�نابود�نشدنی�باشد.�من�
دوربین�ه��ای�قوی�ه��م�جمع�آوری�می�کردم.-�این�
اواخ��ر�دوربی��ن��Diana�Instant�Squareاما�من�
دوربی��ن��Polaroid SX-70هم�بازیابی�کردم.�حاال�
که�همه�چیز�خودم�را�در�مورد�فیلم�به�شما�گفتم�این�
را�هم�می�گویم�من�یک��Holgaroidسوارشدنی�و�
پش��تی�هم�دارم�که�زیاد�از�آن�استفاده�نش��ده.�چند�
بس��ته�منقض��ی�ش��ده�در�یخچال�ب��رای�زمانی�که�

احساس�الهام�بخش�داشتم�وجود�دارد.
دیگ��ر�ح��وزه�ای�که�در�طول�عمرم�س��راغش�رفتم�
موسیقی�است.�داشتن�پس�زمینه�هنرهای�نمایشی�
نیرومحرکه�بزرگی�برای�تبدیل�شدن�به�سخنگوی�
کنفرانس�و�سازمان�دهنده�بود.�من�اخیراً�)تقریباً(�از�
عالمت�گ��ذاری�و�تنظیم�کالس��یک�ب��ه�چیزهای�
�Korgالکترونی��ک�ک��وچ�ک��رده�ام.�م��ن�ی��ک�
�naniKEYب��رای�ورودی�دارم�و�ی��ک�س��ری�
�DJاس��باب�بازی�عجیب�وغریب�مثل�ترکیب�کننده�

ک��ودکان.�مهندس��ی�نوج��وان��PO-33باید�در�اتاق�
ش��رکت�من�بماند،�چراکه�اگر�جلوی�مبل�رهایش�
کن��م،�ش��ب�باید�به�جای�اینکه�ب��ه�رختخواب�بروم�
ش��روع�به�جمع�کردن�کثیفی�های�گربه�کنم.�اغلب�
�iPadیا��iMacتولیدات�دیگر�موسیقی،�بیشتر�روی�
�SoundCloudاتفاق�می�افتند.�شما�می�توانید��Pro
من�را�بررس��ی�کنید.برای�پادکست،�من�یک�واسط�
شنیدارِی��Focusrite�Scarlettو�یک�میکروفون�

استودیو�دارم.

و چه نرم افزاری؟
�Sublimeب��رای�برنامه�نویس��ی�م��ن�از�
�Textاس��تفاده�می�کن��م�با�ت��ِم��Fairyflossاز�@

macOSمن�از�اِپ�ترمیناِل��.sailorhg
به�اندازه�کافی�نه�خوشم�می�آید�و�نه�بدم�می�آید�که�
دنبال�چیز�دیگری�بگردم.�مثل�بیش��تر�کس��انی�که�
برنامه�نویس�نرم�افزارهای��open�sourceهس��تند�
کده��ای�م��ن�ه��م�در��Githubقرار�می�گیرد.�من�از�
اب��زار�مدیری��ت�پروژه�آن�اس��تفاده�می�کن��م�اما�از�
�Airtableبیش��تر�خوش��م�می�آید.�من�آن�قدر�بین�
زبان�های�برنامه�نویسی�مختلف�جابجا�می�شوم�که�
بای��د�چن��د�بار�در�س��ال�به�ی��ک�کاری�برای�آرامش�
برس��م.�ورزش�راه�مناس��بی�برای�رس��یدن�به�این�
مقص��ود��اس��ت.�م��ن�ازکامپایلرکننده��دوباره�از�ورد�
پ��رس�برای�وب�س��ایت،��Trelloبرای�برنامه�های�
ویرایش��ی،��Google�Docsب��رای�ویرایش�های�
مبتن��ی�ب��ر�هم��کاری،��Google�Sheetsب��رای�
ردیاب��ی�ثبت�ن��ام�کنن��دگان�و��Zapierب��رای�
اتوماس��یون�کس��ب�وکار�استفاده�می�کنم.�من�برای�
مدیری��ت�پش��تیبانی�مش��تریان��Highriseدارم�و�
�Shopifyخرید�روی��.MailChimpبرای�خبرنامه�
انج��ام�می�ش��ود-�نصب��ش�خیلی�س��ریع�اس��ت�و�
گزینه�ه��ای�یکپارچه�س��ازی�زی��ادی�دارد.�م��ن�از�
�Xeroب��رای�نگ��ه�داری�کتاب�اس��تفاده�می�کنم�و�
خداروش��کر�که�مجبور�نشدم��QuickBooksرا�یاد�
بگیرم.��وب�سایت�شخصی�من�ازلحاظ�استاتیک�با�
استفاده�از��Jekyllساخته�شده�است.�من�کمی�قبل،�
زمانی�که�می�خواستم�از�شبکه�های�اجتماعی�برای�
مدت��ی�دورباش��م��CMSخ��ودم،�معیارها�و�هر�چیز�
دیگ��ری�را�که�رویم�فش��ار�زمان��ی�یا�اجتماعی�وارد�
می�کرد،�عوض�کردم-�درس��ت�کردن�چیزی�فقط�
برای�خودم�خیلی�خوب�بود،�انگار�که�دوباره�س��ال�
�1998اس��ت.�ح��اال�ک��ه��Matomoرا�ب��رای�آمار�

نصب�ک��رده�ام،�کم�ک��م�درک�بهت��ری�پیدا�کردم�از�
اینکه�مردم�پست�های�من�را�می�خوانند�یا�نه.

�Adobe�InDesign،ب��رای�کار�خالقان��ه،�م��ن�از�
�Lightroomو�...�اس��تفاده�می�کنم.-این�ها�تقریبًا�
انتخاب�های�اس��تانداردی�هس��تند،�که�زمانی�که�با�
دیگران�کار�می�کنم�مهم�هس��تند.�من�با�اس��تفاده�از�
�Scrivenerدر�ح��ال�نوش��تن�کتاب��ی�برای�اولین�
پیش�نویس��آن�هس��تم.�با�اس��تفاده�از�این�نرم�افزار،�
ویژگی�های�توصیفی�و�سازمانی�برای�مراحل�اولیه�
پیش�نویس�عالی�اس��ت،�زمانی�که�نمی�دانم�آیا�هر�
بخ��ش�س��ر�جای��ش�باق��ی�می�مان��د�ی��ا�خی��ر.�
�Simplenoteاپلیکیش��نی�اس��ت�ک��ه�م��ن�برای�
ایده�های�خامم�اس��تفاده�می�کنم.�)و�برای�لیس��ت�
خرید�خواروبار�خودم(�من�از�ترکیب�موارد�مختلفی�
می�کن��م-� اس��تفاده� موس��یقی� تولی��د� ب��رای�
�GarageBandروی��iOS،�Ableton�Liveروی�
دس��کتاپ،�Nanoloop�)iOS(�و�از�اپلیکیش��ِن�
�Voice�Memoگوش��ی�آیفون�برای�آس��ان�ضبط�
ک��ردِن�صدا.�در�حال�حاض��ر�من�کارهای�مختلفی�
می�کنم�و�برنامه�مش��خصی�ندارم�اما�تجربه�کردن�

هم�لذت�و�سرگرمی�خودش�را�دارد.

ترکیب رؤیایی شما چیست؟
بیشترین�آرزویم�این�است�که�برای�اجزای�
بزرگ�و�تأثیرگذار�انتخاب�های�واقعی�داشته�باشم.�
هرچه�بیش��تر�یکدس��ت�بودن�بخواهم،�بیش��تر�به�
محصوالت�یک�کمپانی�محدود�می�ش��وم-�و�نیاز�
دارم�ک��ه�ای��ن�موارد�آس��ان�در�دس��ترس�من�قرار�
بگی��رد!�در�ای��ن�نقط��ه�از�زندگ��ی�ام،�پیکربن��دی�
درایورهای�صوتی�یا�فهمیدِن�اینکه�س��خت�افزارم�
پش��تیبانی�دارد�یا�خیر�هیجان�زده�ام�نمی�کند.�س��ال�
دس��کتاپ�لینوکس��ی�همیش��ه�از�راه�خواهد�رسید،�
بنابرای��ن�م��ن�را�به�خاطر�این�موضوع�@ نکنید.�ما�
�Google،شایس��ته�ای��ن�هس��تیم�ک��ه�به�ج��ز�
�Facebookو��Microsoft،�Amazon،�Apple
انتخاب�های�بیش��تری�داشته�باشیم.�باکار�کردن�بر�
روی�نرم�افزاره��ای��open�sourceدارم�می�بینیم�
ک��ه�چطور�کارهای�مس��تقل�به�ای��ن�کمپانی�ها�در�
زیرس��اخت،�حمای��ت�مال��ی،�و�دیگر�پش��تیبانی�ها�
وابسته�است�)اینکه�کد�را�روی��Githubگذاشته�اید�
�Microsoftفرام��وش�کنی��د،�صاح��ب�کد�ح��اال�
است(.�ماقبل�از�درک�واقعِی�جداسازی�رؤیاهایمان،�

اول�باید�خیلی�بزرگ�تر�فکر�کنیم.
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که هستید و چه می کنید؟
من�آدری�اش��رایت�هستم�و�یک�مهندس�
نرم�افزار،�نویسنده�و�سازمان�دهنده�انجمن�هستم.�
اخیراً�نگه�دارنده��npm�cliبودم�و�قبل�از�آن�رویایم�
را�زندگ��ی�می�ک��ردم�یعن��ی�ه��ک�ک��ردن�روی�
توزیع�های�سفارش��ی�لینوک��س،�نصب�کننده�ها�و�
یک�سیس��تم�ساخته�شده�برای�لوازم�خانگی�)این�را�
تح��ت�عنوان��devopsبیاری��د(.�بخش�نوجوانانه�
م��ن�هیج��ان�زده�ش��ده�بود.�من�ی��ک�مجله�هکر�
�Theفمینیس��تی�ه��م�داش��تم�ک��ه�اس��مش�
�Recompilerب��ود�ک��ه�به�همراه�پادکس��تی�ارائه�
�Theمی�ش��د�و�ما�یک�کتاب�هم�داش��تیم�به�اس��ِم�
�Responsible� Communication� Style

Guide

از چه س���خت افزاری اس���تفاده 
می کنی؟

ای��ن�را�پذیرفتم�که�س��خت�افزار�اپ��ل��siloچیزی�
اس��ت�ک��ه�کمت��ر�از�آن�بدم�می�آی��د.�بنابراین�یک�
�iMacو�ی��ک��MacBook�Airو�ی��ک�آیفون�دارم.�
همه�چیز�به�جز�گوش��ی،�باالی��5س��ال�هس��تند�که�
اس��تفاده�می�کنم�و�کهنه�ش��ده�اند.�ما�یک�تلویزیون�
اپل��hand-me-downکه�تقریبًا�س��الم�و�تمییز�
اس��ت�داری��م.�خ��ود�تلویزیون�را�اج��ازه�نداریم�به�
اینترن��ت�وصل�کنیم�بنابراین�زمانی�که�می�خواهم�
�iPad�Proمث��اًل�از�ی��ک�کامپیوتر�اس��تفاده�کنم�از�
�Apple�Pencilاس��تفاده�می�کنم.�اخیراً�ه��م�یک�
گرفتم�تا�بتوانم�با�آن�تصویرس��ازی�بیشتری�انجام�

بدهم.

بدنم�نمی�تواند�با�کیبورد�معمولی�اپل�و�پد�لمس��ی�
اپ��ل�خیل��ی�خوب�کنار�به�یاد،�بنابراین�از�یک�موس�
�Logitech�trackballو�کیب��ورد�مکانیک��ی��60
�DSA�Mystryبا�س��رپوش��Majicforceدرصد�
اس��تفاده�می�کنم.�من�توانس��تم�پیش�از�آنکه�تعداد�
بیش��تری�روکش�کیبورد�را�نس��بت�به�خود�کیبورد�
�Massdropخ��راب�کن��م،�از�س��رویس�ایمی��ل�
ثبت�نامم�را�لغو�کنم.-�البته�فکر�می�کنم�که�می�شد�
ای��ن�مش��کل�را�از�راه�دیگ��ری�ه��م�ح��ل�کرد.�من�
بسیاری�از�برنامه�ریزی�هایم�و�یادداشت�برداری�ها�را�
روی�کاغذ�انجام�می�دهم.�نقش��ه�کش�و�برنامه�ریز�
روزانه�من��Hobonichi�Techoاس��ت�و�من�البته�
هفته�ه��ای��Hobonichiه��م�برای�مس��ائل�کاری�
برنامه�ری��ز� به�عن��وان� حاض��ر� ح��ال� در� دارم.�

جس��ت�وجوی�کار�از�آن�اس��تفاده�می�کنم.�من�یک�
خ��ودکار��Muji�fountainدارم�ب��رای�اوقات��ی�که�
�Zebraاحساس�فانتزی�بودن�می�کنم�یک�خودکار�
�Mildlinersبرای�مس��دود�ک��ردن�چیزهایی�مانند�
تاریخ�س��فر.�من�در��Sticky�Kitثبت�نام�کرده�ام�که�
اس��تیکرهای�ماهان��ه�از�ژاپن�ب��ه�من�می�دهد�برای�
تزئی��ن�صفحه�های�برنامه�ری��زی�ام.�بعضی�روزها�
اصاًل�حوصله�نوشتن�ندارم�پس�استیکری�را�که�به�
نظرم�مناسب�می�آید�به�جایش�پیدا�می�کنم.�در�این�
صورت�به�عنوان�نشانگر�حال�و�احوالم�هم�می�توانم�
از�آن�اس��تفاده�کن��م.�م��ن�همچنی��ن�ی��ک�کتاب�
کوچ��ک��Scoutه��م�در�کیفم�دارم�که�خیلی�راحت�
می�شود�آن�را�گرفت�و�درآورد.-�طراحی�کاور�روی�
جل��د�کت��اب�در�حال�حاضرم�پرچم�ش��هر�پورت�لند�
اس��ت.�)هدی��ه�ای�از�ی��ک�دوس��ت(�ان��واع�دیگ��ر�
س��خت�افزاری�ک��ه�اس��تفاده�می�کن��م�دوربین�ها�
هس��تند-�من�به�ش��کل�ترکیبی�از�طبیعت�و�ش��هر�
عکاس��ی�می�کنم�و�تعدادی�پرتره.�گوش��ی�آیفون�
�Canonهمیش��ه�در�جیب�من�اس��ت.�دوربین��XS
�Rebel�XSiه��ر�زم��ان�که�ایده�ای�در�ذهن�دارم�یا�
می�خواه��م�از�لن��ز�متفاوت��ی�اس��تفاده�کنم�بیرون�
می�آید.-�چیز�خیلی�فانتزی�ای�نیس��ت�و�من�دستی�
عکاس��ی�می�کنم.�من�یک��Holgaبرداشتم�چراکه�
در�م��ورد�فیلم�ه��ای�با�فرم��ت��Mediumکنجکاو�
بودم�واالن�به�هرکجای�خوش�منظره�ای�که�س��فر�
کنم�با�من�اس��ت.�خیلی�خوب�هس��ت�که�دوربینی��
داش��ته�باش��ید�که�کم�وزن�و�نابود�نشدنی�باشد.�من�
دوربین�ه��ای�قوی�ه��م�جمع�آوری�می�کردم.-�این�
اواخ��ر�دوربی��ن��Diana�Instant�Squareاما�من�
دوربی��ن��Polaroid SX-70هم�بازیابی�کردم.�حاال�
که�همه�چیز�خودم�را�در�مورد�فیلم�به�شما�گفتم�این�
را�هم�می�گویم�من�یک��Holgaroidسوارشدنی�و�
پش��تی�هم�دارم�که�زیاد�از�آن�استفاده�نش��ده.�چند�
بس��ته�منقض��ی�ش��ده�در�یخچال�ب��رای�زمانی�که�

احساس�الهام�بخش�داشتم�وجود�دارد.
دیگ��ر�ح��وزه�ای�که�در�طول�عمرم�س��راغش�رفتم�
موسیقی�است.�داشتن�پس�زمینه�هنرهای�نمایشی�
نیرومحرکه�بزرگی�برای�تبدیل�شدن�به�سخنگوی�
کنفرانس�و�سازمان�دهنده�بود.�من�اخیراً�)تقریباً(�از�
عالمت�گ��ذاری�و�تنظیم�کالس��یک�ب��ه�چیزهای�
�Korgالکترونی��ک�ک��وچ�ک��رده�ام.�م��ن�ی��ک�
�naniKEYب��رای�ورودی�دارم�و�ی��ک�س��ری�
�DJاس��باب�بازی�عجیب�وغریب�مثل�ترکیب�کننده�

ک��ودکان.�مهندس��ی�نوج��وان��PO-33باید�در�اتاق�
ش��رکت�من�بماند،�چراکه�اگر�جلوی�مبل�رهایش�
کن��م،�ش��ب�باید�به�جای�اینکه�ب��ه�رختخواب�بروم�
ش��روع�به�جمع�کردن�کثیفی�های�گربه�کنم.�اغلب�
�iPadیا��iMacتولیدات�دیگر�موسیقی،�بیشتر�روی�
�SoundCloudاتفاق�می�افتند.�شما�می�توانید��Pro
من�را�بررس��ی�کنید.برای�پادکست،�من�یک�واسط�
شنیدارِی��Focusrite�Scarlettو�یک�میکروفون�

استودیو�دارم.

و چه نرم افزاری؟
�Sublimeب��رای�برنامه�نویس��ی�م��ن�از�
�Textاس��تفاده�می�کن��م�با�ت��ِم��Fairyflossاز�@

macOSمن�از�اِپ�ترمیناِل��.sailorhg
به�اندازه�کافی�نه�خوشم�می�آید�و�نه�بدم�می�آید�که�
دنبال�چیز�دیگری�بگردم.�مثل�بیش��تر�کس��انی�که�
برنامه�نویس�نرم�افزارهای��open�sourceهس��تند�
کده��ای�م��ن�ه��م�در��Githubقرار�می�گیرد.�من�از�
اب��زار�مدیری��ت�پروژه�آن�اس��تفاده�می�کن��م�اما�از�
�Airtableبیش��تر�خوش��م�می�آید.�من�آن�قدر�بین�
زبان�های�برنامه�نویسی�مختلف�جابجا�می�شوم�که�
بای��د�چن��د�بار�در�س��ال�به�ی��ک�کاری�برای�آرامش�
برس��م.�ورزش�راه�مناس��بی�برای�رس��یدن�به�این�
مقص��ود��اس��ت.�م��ن�ازکامپایلرکننده��دوباره�از�ورد�
پ��رس�برای�وب�س��ایت،��Trelloبرای�برنامه�های�
ویرایش��ی،��Google�Docsب��رای�ویرایش�های�
مبتن��ی�ب��ر�هم��کاری،��Google�Sheetsب��رای�
ردیاب��ی�ثبت�ن��ام�کنن��دگان�و��Zapierب��رای�
اتوماس��یون�کس��ب�وکار�استفاده�می�کنم.�من�برای�
مدیری��ت�پش��تیبانی�مش��تریان��Highriseدارم�و�
�Shopifyخرید�روی��.MailChimpبرای�خبرنامه�
انج��ام�می�ش��ود-�نصب��ش�خیلی�س��ریع�اس��ت�و�
گزینه�ه��ای�یکپارچه�س��ازی�زی��ادی�دارد.�م��ن�از�
�Xeroب��رای�نگ��ه�داری�کتاب�اس��تفاده�می�کنم�و�
خداروش��کر�که�مجبور�نشدم��QuickBooksرا�یاد�
بگیرم.��وب�سایت�شخصی�من�ازلحاظ�استاتیک�با�
استفاده�از��Jekyllساخته�شده�است.�من�کمی�قبل،�
زمانی�که�می�خواستم�از�شبکه�های�اجتماعی�برای�
مدت��ی�دورباش��م��CMSخ��ودم،�معیارها�و�هر�چیز�
دیگ��ری�را�که�رویم�فش��ار�زمان��ی�یا�اجتماعی�وارد�
می�کرد،�عوض�کردم-�درس��ت�کردن�چیزی�فقط�
برای�خودم�خیلی�خوب�بود،�انگار�که�دوباره�س��ال�
�1998اس��ت.�ح��اال�ک��ه��Matomoرا�ب��رای�آمار�

نصب�ک��رده�ام،�کم�ک��م�درک�بهت��ری�پیدا�کردم�از�
اینکه�مردم�پست�های�من�را�می�خوانند�یا�نه.

�Adobe�InDesign،ب��رای�کار�خالقان��ه،�م��ن�از�
�Lightroomو�...�اس��تفاده�می�کنم.-این�ها�تقریبًا�
انتخاب�های�اس��تانداردی�هس��تند،�که�زمانی�که�با�
دیگران�کار�می�کنم�مهم�هس��تند.�من�با�اس��تفاده�از�
�Scrivenerدر�ح��ال�نوش��تن�کتاب��ی�برای�اولین�
پیش�نویس��آن�هس��تم.�با�اس��تفاده�از�این�نرم�افزار،�
ویژگی�های�توصیفی�و�سازمانی�برای�مراحل�اولیه�
پیش�نویس�عالی�اس��ت،�زمانی�که�نمی�دانم�آیا�هر�
بخ��ش�س��ر�جای��ش�باق��ی�می�مان��د�ی��ا�خی��ر.�
�Simplenoteاپلیکیش��نی�اس��ت�ک��ه�م��ن�برای�
ایده�های�خامم�اس��تفاده�می�کنم.�)و�برای�لیس��ت�
خرید�خواروبار�خودم(�من�از�ترکیب�موارد�مختلفی�
می�کن��م-� اس��تفاده� موس��یقی� تولی��د� ب��رای�
�GarageBandروی��iOS،�Ableton�Liveروی�
دس��کتاپ،�Nanoloop�)iOS(�و�از�اپلیکیش��ِن�
�Voice�Memoگوش��ی�آیفون�برای�آس��ان�ضبط�
ک��ردِن�صدا.�در�حال�حاض��ر�من�کارهای�مختلفی�
می�کنم�و�برنامه�مش��خصی�ندارم�اما�تجربه�کردن�

هم�لذت�و�سرگرمی�خودش�را�دارد.

ترکیب رؤیایی شما چیست؟
بیشترین�آرزویم�این�است�که�برای�اجزای�
بزرگ�و�تأثیرگذار�انتخاب�های�واقعی�داشته�باشم.�
هرچه�بیش��تر�یکدس��ت�بودن�بخواهم،�بیش��تر�به�
محصوالت�یک�کمپانی�محدود�می�ش��وم-�و�نیاز�
دارم�ک��ه�ای��ن�موارد�آس��ان�در�دس��ترس�من�قرار�
بگی��رد!�در�ای��ن�نقط��ه�از�زندگ��ی�ام،�پیکربن��دی�
درایورهای�صوتی�یا�فهمیدِن�اینکه�س��خت�افزارم�
پش��تیبانی�دارد�یا�خیر�هیجان�زده�ام�نمی�کند.�س��ال�
دس��کتاپ�لینوکس��ی�همیش��ه�از�راه�خواهد�رسید،�
بنابرای��ن�م��ن�را�به�خاطر�این�موضوع�@ نکنید.�ما�
�Google،شایس��ته�ای��ن�هس��تیم�ک��ه�به�ج��ز�
�Facebookو��Microsoft،�Amazon،�Apple
انتخاب�های�بیش��تری�داشته�باشیم.�باکار�کردن�بر�
روی�نرم�افزاره��ای��open�sourceدارم�می�بینیم�
ک��ه�چطور�کارهای�مس��تقل�به�ای��ن�کمپانی�ها�در�
زیرس��اخت،�حمای��ت�مال��ی،�و�دیگر�پش��تیبانی�ها�
وابسته�است�)اینکه�کد�را�روی��Githubگذاشته�اید�
�Microsoftفرام��وش�کنی��د،�صاح��ب�کد�ح��اال�
است(.�ماقبل�از�درک�واقعِی�جداسازی�رؤیاهایمان،�

اول�باید�خیلی�بزرگ�تر�فکر�کنیم.
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که هستید و چه می کنید؟
م��ن�ت��ارن�اَدام��ز�هس��تم،�و�با�ب��رادرم�
�Bay12بازی�های�رایانه�ای�می�س��ازم.�بازی�های�
در�وب�س��ایت�م��ا�قرار�داده�ش��ده،�و�ب��ازی�ای�که�
�Dwarfبیش��تر�ب��رای�م��ا�شناخته�ش��ده�اس��ت�

�Fortreesاست.

از چه س���خت افزاری اس���تفاده 
می کنید؟

�کامپیوتری�که�با�آن�تمام�کارهایم�را�انجام�می�دهم�
�Toshiba�Satellite�P55T-C5114لپ�ت��اپ�
�Mac�Miniاس��ت،�و�همچنی��ن�من�ی��ک��laptop
دارم�ک��ه�برای�انتق��ال�بازی��Dwarf�Fortreesاز�
�Ingsiniaآن�اس��تفاده�می�کنم.�من�یک�موش��واره�
دارم�ک��ه�زمان��ی�ک��ه�از�موس�پد�انگش��تی�کوچک�

خسته�شدم،�می�توانم�به�لپ�تاپم�وصلش�کنم،�پس�
این�موس�همیش��ه�به�لپ�تاپم�وصل�اس��ت!��زمانی�
که�نیاز�دارم�تا�باکس��ی�به�ش��کل�آنالین�حرف�بزنم�
�Turtleی��ا�چی��زی�را�ضب��ط�کنم،�از�یک�هدس��ِت�
�Beachاس��تفاده�می�کن��م.�جدیدترین�گوش��ی�ام�
�iPhone8اس��ت�ک��ه�بعد�از�غرق�ش��دِن�تصادفِی�
سامس��ونگ�من�در�اقیانوس�آرام،�آن�را�خریدم.�من�

یک��PS4و�یک��Switchدارم.

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

سیس��تم�عامل�اصلی�من�ویندوز��10اس��ت�و�مک�
�OS�Xو��Ubunto)لینوک��س(�ب��رای��portکردن�
استفاده�می�کنم.�تمام�برنامه�نویسی�های�بازی�هایم�
�Microsoftو�با�استفاده�از�نرم�افزار��C++را�به�زبان�
�Visual�Studio�Communityانج��ام�می�ده��م�
اگرچ��ه�برخ��ی�ابزارهای�کمکی�دیگ��ر�دارم�که�از�

پایت��ون��2.5اس��تفاده�می�کنن��د.�م��ن�ورژن�های�
جدیدتِر�پایتون�را�هم�دارم،�اما�پایتون��2.5اغلب�و�
اخیراً�س��ازگارتریِن�آن�ها�با�اس��کریپت�ها�است.�من�
ب��رای�گرافی��ک�برنامه�نویس��ی�ام�از��OpenGLو�
�SDLاس��تفاده�م��ی�کنم—نقط��ه�ق��وت�آن�ه��ا�
قابل�حمل�بودنش��ان�اس��ت.�م��ن�ورژن�قدیمی�تر�
رایگان�از��FDOMرا�برای�صدا�اس��تفاده�می�کنم،�
��Dwarf�Fortreesکمی� اگرچ��ه�حاال�که�ب��ازی�ِ

نویز�دارد�باید�عوضش�کنم.
م��ن�تم��ام�ویرای��ش�مت��ون�را�در��Wordpadو�
�Notepadانج��ام�می�ده��م�ک��ه�بس��ته�به�این�که�
خطوط�شکس��ته�زمانی�که�فایل�را�باز�می�کنم�چه�
قدر�زش��ت�باش��ند�از�یکی�از�آن�ها�استفاده�می�کنم.�
م��ن�ب��رای�بری��دن�تصوی��ِر�برداشته�ش��ده�از�
صفحه�نمای��ش�و�هرکاردیگ��ری�که�الزم�باش��د�از�

�Paintاستفاده�می�کنم.
م��ن�اغل��ِب�مصاحبه�ه��ا�و�کاره��ا�و�مس��ائل�را�با�
اس��کایپ�انجام�می�دهم،�اگرچه�حاال�س��ایت�های�
دیگ��ری�ه��م�برای�این�امکان�وجود�دارد�که�گاهی�
اوقات�برخی�از�آن�س��ایت�ها�اس��تفاده�می�کنند.�من�
از��Audacityو��Open�Broadcasterزمانی�که�
نی��از�ب��ه�کار�با�صدا�و�ویدئو�دارم�اس��تفاده�می�کنم،�
اگرچ��ه�ای��ن�روزها�در�کار�کمت��ر�از�این�نرم�افزارها�
اس��تفاده�می�ش��ود.��ب��رای�وب�س��ایت،�م��ن�از�
�HTMLبرای�نوش��تن�کدهای��padبرنامه�ه��ای�
اس��تفاده�می�کنم.�این�وب�س��ایت�یک��Forumبه�
هم��راه�ردی��اِب�باگ��Mantisب��رای�ردیابی�تمام�
مشکالِت�بازی�دارد.�من�تمام�موارد�را�به�سایت�یا�
از�س��ایت�با�اس��تفاده�از��FileZillaانتقال�می�دهم.�
م��ن�اخی��راً�ب��ا�صفح��ات��Linodeو��Lunarاز�
بازی�ه��ای��12�Bayمیزبانی�)host(�می�کنم.�من�
از��PuTTYب��رای�ورود�و�کارکردن�با�س��رورهایم�
استفاده�می�کنم.�من�تقریبًا�بی�وقفه�موزیک�گوش�
می�دهم،�و�این�کار�را�یا�با��Spotifyیا�با�استفاده�از�

�Winampانجام�می�دهم.
�Zip-7و��Gmailم��ن�از�ابزاره��ای�فشرده�س��ازی�

استفاده�می�کنم.

امکان���ات و لوازم رؤیایی ش���ما 
چه می تواند باشد؟

من�همیش��ه�درنهای��ت�کامپیوترهای�غیر�گران�و�
باقیم��ت�منصفانه�را�جایگزین�کامپیوترهای�خودم�
می�کن��م�و�درواق��ع�چی��زی�را�از�دس��ت�نمی�دهم،�
بنابراین�فکر�نمی�کنم�رؤیایی�در�مورد�س��خت�افزار�
داش��ته�باش��م.�تنها�چیزی�که�خیلی�وقت�ها�به�آن�
فک��ر�می�کن��م�یک�ترتیب�س��نج�موس��یقی�خیلی�
خوب�است.�چند�سال�قبل�برای�مدت�کوتاهی�من�
�Abeltonداش��تم�و�خیل��ی�خوش��حال�ب��ودم�اما�
درنهایت�از��trackهای�موس��یقی�که�س��اختم�هیچ�
ج��ا�اس��تفاده�نک��ردم�و�مج��وز�نرم�اف��زار�را�بعد�از�

تعویض�کامپیوترم�تمدید�نکردم.

تارن اَدامز
)Dwarf Fortrees( توسعه دهنده گوگل
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که هستید و چه می کنید؟
م��ن�ت��ارن�اَدام��ز�هس��تم،�و�با�ب��رادرم�
�Bay12بازی�های�رایانه�ای�می�س��ازم.�بازی�های�
در�وب�س��ایت�م��ا�قرار�داده�ش��ده،�و�ب��ازی�ای�که�
�Dwarfبیش��تر�ب��رای�م��ا�شناخته�ش��ده�اس��ت�

�Fortreesاست.

از چه س���خت افزاری اس���تفاده 
می کنید؟

�کامپیوتری�که�با�آن�تمام�کارهایم�را�انجام�می�دهم�
�Toshiba�Satellite�P55T-C5114لپ�ت��اپ�
�Mac�Miniاس��ت،�و�همچنی��ن�من�ی��ک��laptop
دارم�ک��ه�برای�انتق��ال�بازی��Dwarf�Fortreesاز�
�Ingsiniaآن�اس��تفاده�می�کنم.�من�یک�موش��واره�
دارم�ک��ه�زمان��ی�ک��ه�از�موس�پد�انگش��تی�کوچک�

خسته�شدم،�می�توانم�به�لپ�تاپم�وصلش�کنم،�پس�
این�موس�همیش��ه�به�لپ�تاپم�وصل�اس��ت!��زمانی�
که�نیاز�دارم�تا�باکس��ی�به�ش��کل�آنالین�حرف�بزنم�
�Turtleی��ا�چی��زی�را�ضب��ط�کنم،�از�یک�هدس��ِت�
�Beachاس��تفاده�می�کن��م.�جدیدترین�گوش��ی�ام�
�iPhone8اس��ت�ک��ه�بعد�از�غرق�ش��دِن�تصادفِی�
سامس��ونگ�من�در�اقیانوس�آرام،�آن�را�خریدم.�من�

یک��PS4و�یک��Switchدارم.

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

سیس��تم�عامل�اصلی�من�ویندوز��10اس��ت�و�مک�
�OS�Xو��Ubunto)لینوک��س(�ب��رای��portکردن�
استفاده�می�کنم.�تمام�برنامه�نویسی�های�بازی�هایم�
�Microsoftو�با�استفاده�از�نرم�افزار��C++را�به�زبان�
�Visual�Studio�Communityانج��ام�می�ده��م�
اگرچ��ه�برخ��ی�ابزارهای�کمکی�دیگ��ر�دارم�که�از�

پایت��ون��2.5اس��تفاده�می�کنن��د.�م��ن�ورژن�های�
جدیدتِر�پایتون�را�هم�دارم،�اما�پایتون��2.5اغلب�و�
اخیراً�س��ازگارتریِن�آن�ها�با�اس��کریپت�ها�است.�من�
ب��رای�گرافی��ک�برنامه�نویس��ی�ام�از��OpenGLو�
�SDLاس��تفاده�م��ی�کنم—نقط��ه�ق��وت�آن�ه��ا�
قابل�حمل�بودنش��ان�اس��ت.�م��ن�ورژن�قدیمی�تر�
رایگان�از��FDOMرا�برای�صدا�اس��تفاده�می�کنم،�
��Dwarf�Fortreesکمی� اگرچ��ه�حاال�که�ب��ازی�ِ

نویز�دارد�باید�عوضش�کنم.
م��ن�تم��ام�ویرای��ش�مت��ون�را�در��Wordpadو�
�Notepadانج��ام�می�ده��م�ک��ه�بس��ته�به�این�که�
خطوط�شکس��ته�زمانی�که�فایل�را�باز�می�کنم�چه�
قدر�زش��ت�باش��ند�از�یکی�از�آن�ها�استفاده�می�کنم.�
م��ن�ب��رای�بری��دن�تصوی��ِر�برداشته�ش��ده�از�
صفحه�نمای��ش�و�هرکاردیگ��ری�که�الزم�باش��د�از�

�Paintاستفاده�می�کنم.
م��ن�اغل��ِب�مصاحبه�ه��ا�و�کاره��ا�و�مس��ائل�را�با�
اس��کایپ�انجام�می�دهم،�اگرچه�حاال�س��ایت�های�
دیگ��ری�ه��م�برای�این�امکان�وجود�دارد�که�گاهی�
اوقات�برخی�از�آن�س��ایت�ها�اس��تفاده�می�کنند.�من�
از��Audacityو��Open�Broadcasterزمانی�که�
نی��از�ب��ه�کار�با�صدا�و�ویدئو�دارم�اس��تفاده�می�کنم،�
اگرچ��ه�ای��ن�روزها�در�کار�کمت��ر�از�این�نرم�افزارها�
اس��تفاده�می�ش��ود.��ب��رای�وب�س��ایت،�م��ن�از�
�HTMLبرای�نوش��تن�کدهای��padبرنامه�ه��ای�
اس��تفاده�می�کنم.�این�وب�س��ایت�یک��Forumبه�
هم��راه�ردی��اِب�باگ��Mantisب��رای�ردیابی�تمام�
مشکالِت�بازی�دارد.�من�تمام�موارد�را�به�سایت�یا�
از�س��ایت�با�اس��تفاده�از��FileZillaانتقال�می�دهم.�
م��ن�اخی��راً�ب��ا�صفح��ات��Linodeو��Lunarاز�
بازی�ه��ای��12�Bayمیزبانی�)host(�می�کنم.�من�
از��PuTTYب��رای�ورود�و�کارکردن�با�س��رورهایم�
استفاده�می�کنم.�من�تقریبًا�بی�وقفه�موزیک�گوش�
می�دهم،�و�این�کار�را�یا�با��Spotifyیا�با�استفاده�از�

�Winampانجام�می�دهم.
�Zip-7و��Gmailم��ن�از�ابزاره��ای�فشرده�س��ازی�

استفاده�می�کنم.

امکان���ات و لوازم رؤیایی ش���ما 
چه می تواند باشد؟

من�همیش��ه�درنهای��ت�کامپیوترهای�غیر�گران�و�
باقیم��ت�منصفانه�را�جایگزین�کامپیوترهای�خودم�
می�کن��م�و�درواق��ع�چی��زی�را�از�دس��ت�نمی�دهم،�
بنابراین�فکر�نمی�کنم�رؤیایی�در�مورد�س��خت�افزار�
داش��ته�باش��م.�تنها�چیزی�که�خیلی�وقت�ها�به�آن�
فک��ر�می�کن��م�یک�ترتیب�س��نج�موس��یقی�خیلی�
خوب�است.�چند�سال�قبل�برای�مدت�کوتاهی�من�
�Abeltonداش��تم�و�خیل��ی�خوش��حال�ب��ودم�اما�
درنهایت�از��trackهای�موس��یقی�که�س��اختم�هیچ�
ج��ا�اس��تفاده�نک��ردم�و�مج��وز�نرم�اف��زار�را�بعد�از�

تعویض�کامپیوترم�تمدید�نکردم.
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نصب محیط لوکال
اگر می خواهید محیط خود را برای زبان برنامه نویس�ی جاوا داش�ته باش�ید، حتماً 
ای�ن بخ�ش را مطالع�ه کنید چراکه راهنمای خوبی برای تمام فرآیند نصب اس�ت. 
لطف�اً ب�رای نص�ب محی�ط جاوای خ�ود مراحل زیر را دنبال کنید. ابتدا جاوا نس�خه 

استاندارد یعنی Java SE(Standard Edition( را از لینک زیر دانلود کنید.
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/
downloads/index-jsp-138363.html
نکته: ورژنی از جاوا را دانلود کنید که با نسخه سیستم عامل شما همخوانی داشته 
ب�رای  بیت�ی و  بیت�ی ورژن 32  باش�د. یعن�ی ب�رای سیس�تم عامل های 32 

سیستم عامل های 64 بیتی ورژن 64 بیتی را دانلود نمایید.
مراحل دانلود جاوا را دنبال کنید و فایل.exe را برای نصب جاوا روی ماش�ین خود 
اج�را کنی�د. به مح�ض اینک�ه ج�اوا را روی ماش�ین خ�ود نص�ب کردی�د، بای�د 
Environment Variables را تنظی�م کنی�د ت�ا به دایرکتوری های درس�ت نصب را 

نشان دهد.
:XP/2000 تنظیم و راه اندازی مسیر نصب برای ويندوز

فرض می کنیم که جاوا را در مسیر زیر نصب کرده اید:
c:\Program Files\java\jdk directory

حال مراحل زیر را دنبال کنید:
 روی My Computer کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.

 روی دکمه Environments variables در زیر تِب Advanced کلیک کنید.
 ح�ال متغی�ر Path )ای�ن متغی�ر جزو متغیرهای سیس�تم عامل اس�ت( را طوری 

تغیی�ر دهی�د ک�ه ش�امل فایل های اجرایی جاوا ش�ود. )Java Executables( برای 
C:\ اس�ت، آن را به C:\WINDOWS\SYSTEM32 در ح�ال حاضر Path مث�ال اگ�ر

c:\Program Files\java\jdk\bin;WINDOWS\SYSTEM32' تغییر دهید.
Linux، Unix، Solaris، FreeBSD تنظیم مسیر برای سیستم عامل های

متغی�ر Environment بان�ام PATH بای�د ط�وری تنظی�م ش�ود ک�ه مح�ل نص�ِب 
باینری های جاوا را نش�ان دهد. اگر در انجام این کار مش�کل دارید، به مس�تندات 

shell نگاهی بیندازید.
برای مثال، اگر از bash به عنوان shell خود استفاده می کنید، می توانید خط زیر را 

به انتهای.bashrc اضافه کنید:
.bashrc: export PATH=/path/to/java:$PATH'

ويرايشگرهای محبوب جاوا
برای نوشتن برنامه های جاوا شما به یک ویرایشگر متنی نیاز دارید.

)IDE )Integrated Development Environment ه�ای س�طح ب�االی زی�ادی در 
بازار وجود دارند. اما در حال حاضر می توانید یکی از ویرایشگرهای زیر را بکار ببرید:

 Notepad: روی ماش�ین ویندوز، ش�ما می توانید از ویرایش�گر متنی ساده مانند 
TextPad استفاده کنید یا Notepad

 Netbeans: IDE متن ب�از و رای�گان ج�اوا اس�ت و می توانی�د آن را از آدرس 
https://netbeans.org/index.html دانلود کنید.

 Eclipse: ای�ن ویرایش�گر ه�م یک�ی از IDE ه�ای ج�اوا اس�ت که توس�ط بنیاد 
https://www.eclipse. تولیدش�ده و می توانی�د آن را از آدرس Eclipse متن ب�از

org/ دانلود کنید.

سری مطالب آموزش جاوا 8
بخش دوم: نصب جاوا
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تبدی��ل�ش��ده�اس��ت؛�ه��دف�ای��ن�دوره�کاربردی�ایج��اد�این�مزی��ت�رقابتی�برای�
مخاطبان�می�باشد�این�دوره�پیش�نیاز�اختیاری�دوره�تربیت�کارشناس�برنامه�ریزی�

و�کنترل�پروژه�می�باشد.

شروع: پنج شنبه 25 مهر 9۸   1۴:00  پایان: پنج شنبه 23 آبان 9۸   20:00
مکان: تهران

PMBOK: Sixth Edition
پنجمین دوره مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد

رویــداد
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الزم است ما:
�مطابقت�با�تغییر

�تمرکز�روی�مردم
�کس��ب�حمایت�مدیریت�ارش��د�و�تعریف�واضِح�نقش�

و�ساختار��PMOدروِن�سازمان�را�داشته�باشیم.
پروژه�ه��ا�و�برنامه�ه��ا�توانمند�س��ازان�و�قدرت�دهندگاِن�
اصل��ی�اس��تراتژی�های�کمپانی�هس��تند.�البته�اگر�یک�
کمپانی�مایل�به�رسیدن�به�چشم�انداز�خودش،�پروژه�ها،�
و�برنامه�ها�برای�فراهم�آوردن�مکانیس��م�اجرایی�باش��د.�
درک�مدیریت�ارش��د�از�اهمیت�پروژه�و�مدیریت�برنامه�
ب��رای�تش��خیص�اهداف�اس��تراتژیکی�ک��ه�کمپانی�را�
به�س��وی�موفقیت�سوق�می�دهد،�اهمیت�دارد.�همچنین�
تمرکز�بر�پیاده�س��ازی�پروژه/�اداره�مدیریت�پروژه،�کلید�
ایجاد�محیط�تحویل�موفقیت�آمیز�پروژه/برنامه�است.

ره��ب��راِن�PMO،�س��اخ��ت��اره���ای��PMOدرون�
سازمان�هایشان�را�در�این�اجالس�به�اشتراک�می�گذارند.�
هرک��دام�دارای�قوانی��ن�و�مس��ئولیت�های�مختل��ف�ب��ا�
س��طوح�متفاوتی�از�قدرت�درون�س��ازمانی.�س��خنگوی�
اصلی�س��خنرانی�افتتاحیه�نشس��ت�دکتر�سعدی�ادرا،��10
�PMOس��اختار�س��ازمانی�برتر�را�ارائه�می�کند.�او�ساختار�

را�ب��ا�اس��تفاده�از�دو�بُعد،�ب��رآورد�می�کند:�هدایت�در�برابر�
�PMOکنت��رل�و�تح��ول�)تغییر(�در�برابر�حمایت.�هدایت�
بیشتر�در�سطح�استراتژی�قرار�دارد�و��PMOاستراتژیک�
نام�گذاری�ش��ده�اس��ت،�درحالی�که��PMOکنترل�کننده�
�PMO�.به�عنوان�اداره�کنترِل�مدیریت�پروژه�کار�می�کند
ه��ای�قابل�تغییر،�اداره�مدیریت�نوآوری�یا�اداره�مدیریت�
دانش�صدا�زده�می�ش��وند�یا�اداره�مدیریت�تحول�)تغییر(�
برنامه�که��PMOحمایت�یا��PMOدپارتمانی،�س��ازمانی�

یا�حوزه�ای�نام�گذاری�شده�اند.
چرا�تأس��یس��PMOمهم�اس��ت؟�ممکن�اس��ت�دالیل�
زیادی�برای�تأس��یس�آن�وجود�داش��ته�باش��د،�اما�یکی�از�
مهم�تری��ن�آن�ه��ا�نیاز�به�ایجاد�محیط�پش��تیبانی�پروژه/
برنامه�است.�با�یک�ساختار�درست��PMOدر�سازمان�ها،�
موفقیت�پروژه�ها�و�برنامه�ها�می�تواند�افزایش�پیدا�کند.

س��ازمان�هایی�ک��ه�به�ان��دازه�کافی�منعطف�باش��ند�تا�با�
تغییرات��ی�ک��ه�در�بازار�اتفاق�می�افت��د،�تطبیق�پیدا�کنند�
می�توانند�در�آینده�سرپا�بمانند.�بااین�حال،�توانایی�دیدن�
و�پیش�بینی�نیاز�به�تغییر�در�اس��تراتژی،�کافی�نیس��ت.�
توانمن��دی�و�توانای��ی�س��ازمان�برای�اجرای�س��ریع�این�
تغیی��ر�موردنی��از�اس��ت.�ازاین�رو�نیاز�به��PMOاس��ت�تا�

تغییر�در�سطح�اجرایی�را�مدیریت�کند.

اگرچه�مدیران�برنامه�و�مدیران�پروژه�به�عنوان�کس��انی�
که�باالترین�مس��ئولیت�برای�موفقیت�برنامه�ها�و�پروژه�
رادارند،�دیده�ش��ده�اند،�مدیران�اجرایی�ارش��د�و�حامیان�
مالی�مس��ئول�ایجاد�ساختارمناس��ب�حمایتی�و�پشتیبانی�

برای�رسیدن�به�موفقیت�هستند.

5 علت ارائه شده توسط دکتر سعدی ادرا برای 
شکست پروژه عبارت اند از:

1-�ترس�سازمانی،�فقدان�همکاری�یا�استقبال�از�طرح
2-�تعهد�و�مداخله�ناکافی�مدیریت�ارشد

3-�بدون�طرح�و�برنامه
4-�بودجه�ناکافی،�منابع�نامناسب

5-�ت��الش�ب��رای�تغیی��ر�یک�ب��اره�و�بیش�ازح��د�ک��ه�
اولویت�بندی�نشده�باشد

�
در�پایان�روز�این�سؤال�را�از�خودتان�بپرسید:�"چه�کسی�
برای�این�شکس��ت�ها�مس��ئول�و�جوابگو�اس��ت،�مدیران�
پروژه�یا�هدایت�کننده�و�کارگردان�اجرایی؟" پاس��خ�ش��ما�
ب��ه�ای��ن�س��ؤال،�نش��ان�دهنده�بل��وغ�و�پختگِی�ش��ما�و�

مدیریت�پروژه�سازمان�است.

ساختار سازمانی به عنوان توانمند ساز
از کار انداز پروژه و برنامه
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راه های ارتباطی با فصل نامه خط ديد

ما همواره با شما در ارتباط هستیم
)لیست شبکه های اجتماعی که در فهرست آمده است(

راه های ارتباطی ديگر

Info@khatedid.com                                            :ايمیل
 Khatedid.info@gmail.com                            :ايمیل
 Job.dadehpardaz.com                        :همکاری با ما
 Khatedid.com                                                           :سايت
تلفن:                                                           02188659469
فکس:                                                          02188659470
سامانه پیامک:                                         02188652149
کد پستی:                                                      1435683811

زمینه فعالیت: نشر محتوای فاخر فارسی و بروز در 
حــوزه مديريت پروژه های نــرم افزاری و فناوری 

اطالعات

صاحب امتیاز: داده پرداز پويای شريف
آدرس ما: تهران، میدان ونک، خیابان برزيل، تقاطع 

با توانیر، کوچه امید، پالک 6، طبقه دوم

فرم اشتـراک فصل نامه خط ديد

همراه گرامی،
خواهشمندیم قبل از درخواست اشتراک به نکات زیر توجه فرمایید:

نشانی خود را کامل و خوانا با ذکر کدپستی مرقوم فرمایید.
جهت درخواست اشتراک این فصل نامه ، بهای اشـــتراک را مطابق 
جــدول تعـرفه زیر به حـساب 3214026421 و یا شمــاره کـارت

1900-6612 -3374-6104  بانک ملـــت به نام مهدی استوی 
واریز نموده و تصویر فیش بانکی به همراه تصویر فرم تکمیل شــده 

زیر را به آدرسKhatedid.info@gmail.com ایمیل نمایید.

فرم درخواست اشتراک فصل نامه

نام و نام خانوادگی: .................................................................................

نام موسسه/ سازمان: ..............................................................................

شغل / نوع فعالیت: .................................................................................

میزان تحصیالت: ......................... رشته تحصیلی: ...............................

 اســتان: ........................................... شهر: ...............................................

کدپستی10رقمی:...............................................................................
نشانی کامل پستی: ................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................

تعرفه اشتراک  فصل نامه خط ديد

نوع اشتراک                                   تعداد نسخه                   بهای اشتراک)تومان(
يک ساله                                               4                                100.000

دو ساله                                                   8                              180.000 
سه ساله                                                12                              285.000

هزینه بیان شده، شامل بسته بندی و ارسال نیز است.






