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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
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لیتوگراف�ی ،چ�اپ و صحاف�ی :چ��اپ اي��ران كه��ن
تحریری��ه در رد ،تلخی��ص و ویرای��ش مطالب ارس��الی مجاز اس��ت.
مسوولیت مطالب و آگهیها به عهده نویسنده و سفارشدهنده است.
چ��اپ مطال��ب و تصاوی��ر مجله بدون اجازه كتبی مجاز نمیباش��د.
مطالب دریافت شده بازپس داده نمیشوند.

مقاله از شما ،چاپ از ما
م���ا ب���ا اس���م خودش���ان در مجل���ه چ���اپ کنی���م .ای���ن مقاالت باید در حوزهه���ای مدیریت پروژه یا برنامهنویس���ی و آموزش نرمافزار
شدن ،به نام خودتان چاپ خواهند شد.
لطفا ًتمام مقاالت با رعایت موارد زیر فرستاده شوند:

عنوان مقاله ،ابتدای مقاله و با فونت درشت نوشته شود.

محتوای مقاله تا  1500کلمه بوده و دارای چند پاراگراف باشد که هر پاراگراف تیتر مخصوص خود را داشته باشد.
در انتها نام و نام خانوادگی بههمراه اطالعات تماس نوشته شود.
مقاالت خود را به آدرس ایمیل  khatedid.info@gmail.comارسال 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
دغدغههای تیم ما بوده است.
در این مسیر و مصادف با چاپ دهمین شماره ،تغییراتی
در راس��تای بهب��ود محت��وای مجله ایج��اد کردهایم .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 مصاحبههایی 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
قطع ًا در آیندهای 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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بهاینعل���ت ک���ه مدیری���ت پروژه ی���ک فرآیند خاص،
ظاهرا ًیک فرآیند غیر انعطافپذیر برای آغاز کردن،
تحتنظرگرفت���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 میکنید،
بودن این سیستمهای
سختگیری و سفتوسخت
ِ
مدیری���ت پ���روژه میتوان���د محدودکنن���ده باش���د.
بااینح���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���بوکاری حیاتی اس���ت .باوجوداینکه مدیریت
پروژه ممکن اس���ت س���خت و رس���می به نظر بیاید،
میت���وان آن را مطاب���ق با موقعیت ش���ما تنظیم کرد.
روشه���ا و متده���ای متف���اوت ،رویکرده���ا و
نرمافزاره���ای مدیری���ت پ���روژه گوناگون���ی بس���ته ب���ه
صنع���ت و ن���وع پ���روژه ش���ما وج���ود دارن���د .بهع�ل�اوه
ایدهه���ای جدی���دی ه���م میآین���د و هم���واره در ه���م
میآمیزند ازجمله روشهای ترکیبی که بهترینهای
کس���بوکار و اس���تارتاپها را در برمیگیرد .بنابراین
کارآفرین���ان و تیمه���ا چگون���ه بیش���ترین به���ره را از
مدیری���ت پ���روژه بدون درنظرگرفتن محیط راهاندازی
یا چرخه زندگی تجاری خود ببرند؟

با یک دیدگاه شروع کنید
اول برای استفاده مؤثر از مدیریت پروژه شما
باید پروژه خود را با یک چش��مانداز ش��روع کنید .باید
ایدهها و اهداف ش��فاف داش��ته باشید تا تیم شما بتواند
روی آن تمرک��ز کن��د .ب��رای رس��یدن بهجایی ،حال
هرجایی ،باید یک مقصد وجود داشته باشد .این مقصد
سازمان شما
باید نتایج مشخصی داشته باشد که روی
ِ
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مدیری���ت پ���روژه ب���رای ف���ردی در خ���ارج
اینحوزهمیتواندبس���یاررس���میباشد
ی��ا کس��انی که برایش��ان کار میکنی��د اثراتی بگذارد.
استارتآپها و کارآفرینان اغلب میخواهند میلیونها
کار را یکج��ا ب��ا تع��دادی کارمند مح��دود انجام دهند.
بنابرای��ن س��اخت چش��مانداز ب��رای موفقی��ت پروژه
ضروری اس��ت .خوب ،ش��ما چگونه چش��مانداز خود را
برقرار میکنید.
خاص و ویژه باشید
ش��ما بای��د اندک��ی زمان و ان��رژی برای فکر
ک��ردن در م��ورد اینکه به چه میخواهید برس��ید و چه
تأثیری میخواهید بگذارید ،صرف کنید .گفتن چیزی
مثل "ما میخواهیم کسبوکارمان را گسترش دهیم"
کافی نیس��ت .برای اینکه به پروژهها حس��ی از هدف و
تمرکز بدهید ،الزم اس��ت ایده کلی داش��ته باشید و آن
را صیقل دهید .باید چیزی مثل "ما میخواهیم در این
س��ه ماه کس��بوکار خود را با ساخت یک خط سرویس
جدی��د ب��رای مش��تریهایمان 10 ،درصد گس��ترش
دهیم" بگویید .این مثال تقریب ًا س��ادهای بود ،اما یک
ای��ده مبه��م را به ی��ک مجموعهای خ��اص از اهداف
تبدی��ل میکن��د .این موضوع برای هر کس��بوکاری
ب��کار م��یرود چراکه تمام پروژهها صرفنظر از صنعت
بکار رفته در آنها ،نیاز به متمرکز بودن دارند.

ایجاد یک طرح
زمان��ی که ه��دف یا نتیجه خ��ود را برجایش
قراردادی��د ،گام دوم در پیادهس��ازی مدیری��ت پروژه،
ایجاد یک طرح است .گودال کندن برای همه پروژهها
در مسیر طرحی که برای تکمیل پروژه ساختهاید ،قرار
ندارد.
بااینحال چسبیدن بیشازحد به طرح خودتان میتواند
منجر به مشکل دیگری شود :طرح پروژهای که مانند
دس��تبند دور تیم را قفل کند ،به تیم اجازه نمیدهد به
طریقی که از عهده کار بربیایند انجاموظیفه کنند یا به
مسئولیتهایشان نزدیک شوند.
منعطفبمانید
بهعنوان کارآفرین یا استارتآپ ،باید با تغییر
راح��ت باش��ید .تغیی��ر اتف��اق میافت��د و زمان��ی که
میخواهید در یک هدف پیش��گام باش��ید ،اینکه قادر
باش��ید روی پاش��نه بچرخید کلید موفقیت اس��ت .هر
برنام��های ک��ه ام��روز ایجاد کردهاید 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 میش��ود .ب��ه کجا میروید؟ چ��ه زمانی باید به

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 میتواند تغییر کند .برای
ج��دول زمان��ی طرح خودتان ،زمانبندی پروژه با نقاط
عط��ف  ی��ا فازه��ای بزرگ پروژه بس��ازید ت��ا در زمان
اختصاص دادهشده گامها و وظایف را که برای تکمیل
پروژه الزم اس��ت ،بش��کنید .بزرگترین هدیهای که
میتوانی��د ب��ه تیم خ��ود بدهید هدی��ه انعطافپذیری
دررس��یدن به اهداف و نقاط عطف اس��ت .همانگونه
که باال در مثالهای متعددی اش��اره ش��د ،ما میتوانیم
طرحهایی ایجاد کنیم که سخت هستند و مارا به یک
مس��یر متصل میکنند .انعطافپذیری برای تیم ش��ما
مهم اس��ت ،زیرا اگر تیم س��خت و هوشمندانه کار کند،
راهکاره��ا و اقدامات��ی که انجام میدهد 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��ازمانها به اوج
کارایی نمیرسند ،از روی دو گام اول پرش میکنند و
مس��تقیم ًا سراغ مرحله مدیریت پروژه میروند .مشکل
این کار این است که آنها از خود نمیپرسند "چرا؟"
ب��رای مث��ال ،اگ��ر میخواهید ماکت��ی از ویژگی جدید
بس��ازید ،آیا از خودتان پرس��یدهاید "چرا من این ویژگی
جدی��د را میخواهم؟ چرا میخواهم محصول جدیدی
بس��ازم؟ چ��را ب��ا ی��ک ماک��ت کار میکن��م و نه چیز
دیگری؟"
منابع را هدر ندهید
ی��ک س��ازمان ناکارآم��د (اس��تارتآپها
نمیتوانن��د هزین��ه ناکارآمد ب��ودن را بدهند) ،میتواند
زم��ان زی��ادی را صرف توس��عه مناب��ع روی وظایفی
کندک��ه از هم��ان اول نباید منابع ارزش��مندی دریافت
میکردند .این احتما ًال یکی از مهمترین 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 پروژهای.
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 واقعگرایانه و لیس��ت وظایف رو به عقب
حرکت کنید ،همهچیز برای ش��روع و حرکت در مس��یر
باید آماده باش��د .البته ،ش��ما میخواهید پیشرفت پروژه
را مش��اهده و گزارش کنید تا از رس��یدن به معیارهای
خودتان مطمئن شوید.

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 میروی��م یا از آن جلو
هستیم یا عقب هستیم؟ آیا نتیجه مرتبط با کسبوکار
م��ا هس��ت یا فقط چی��زی را که ش��روع کردیم کامل
میکنیم؟"
ً
شما باید دائما این سؤاالت را از خود و اعضای تیمتان
بپرس��ید تا زمانی که به هدفی که دارید برس��ید .عالوه
پرس��یدن این دس��ت س��ؤاالت ،باید   KPIها و دیگر
بر
ِ
مشخصهها را در سراسر پروژه تحت نظر بگیرید .یک
داشبورد پروژه هنگام اندازهگیری مشخصهها میتواند
کم��ک بزرگ��ی در هن��گام ردیاب��ی معیارها بهصورت
روزانه باشد.
بدانید چه زمانی پروژه را بشکنید
یک��ی از موان��ع پیش��روی ک��ه کارآفرینان و
کس��بوکارها ب��ا آن روب��رو هس��تند ،ع��دم تمایل به
ش��ناخت و قب��ول هزینههای غلط اس��ت .منظور این
اس��ت که هدف و نتیجه ش��ما دیگر متناسب نیست ،اما
آنقدر زمان برای پروژه گذاشتهاید که نمیخواهید آن
را کنسل کنید ،ممکن است که تصور کنید روی تیمم
تأثیر منفی داش��ته باش��د .بهترین کار این اس��ت که
دانس��تن
چیزهایی را که باید رها ش��وند ،ترک کنیم.
ِ
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
دانستن زمان خروج و زمان ادامه دادن مینویسد.
ِ
جمعوجور کردن پروژه
درنهایت باید پروژه را جمعوجور کنید .در این
نقط��ه ،ش��ما بای��د به نتیجهای که میخواهید رس��یده
باش��ید و چیزی برای نمایش در حد زمان و منابعی که
اختصاص دادهاید داشته باشید.

اسناد خود را آرشیو کنید
درسهای آموختهش��ده را در چهارچوبی جمع
کنی��د ت��ا بتوانی��د در پروژههای آینده از آنها اس��تفاده
کنید .مواردی که به نتیجه رس��یده و آنهایی 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
یادداشتبرداری کنید .ممکن است بخواهید جدولهای
زمان��ی ارتباط��ات ،گزارشه��ا و دیگ��ر اس��ناد را برای
ساخت قابل پروژههای آینده جمعآوری کنید.
درسه���ای آموختهش���ده ب���رای
پروژههایآینده
ایج��اد یک منبع که به ش��ما کم��ک کند تا پروژههای
رساندن یک
آینده را سریعتر جمع کنید ،کلید به پایان
ِ
پروژه به ش��کل خوب اس��ت .بسته به ماهیت و سازمان
شما ،این اسناد ِ جمعآوریشده ممکن است پیچیده یا
بیقاع��ده و بیرب��ط باش��ند .دوباره تک��رار میکنیم،
مهمترین نکته این اس��ت که مطمئن ش��وید مواردی را
که به دنبالش هس��تید یا نیاز ندارید ،جمعآوری کنید تا
مجب��ور نباش��ید همهچیز را هنگام ش��روع یک پروژه
دوب��اره بیاموزی��د .فکر میکنم 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��انتر خواه��د کرد و این
موضوع به ش��ما اجازه میدهد تا نهتنها مدیریت پروژه
را سریع اضافه کنید ،بلکه بهطور مؤثر این کار را انجام
دهی��د .کارآفرین��ان و اس��تارتآپها به ی��ک نرمافزار
چابک و سریع برای برنامه ،تحتنظرگرفتن و گزارش
پروژهه��ای س��بک خ��ود نی��از دارن��د .س��ایت
 ProjectManager.comراه��کار مدیری��ت پروژه
زمان واقع  
مبتنی بر فضای ابری اس��ت که داش��بوردی ِ
پذیری
و نمودار گانت آنالین دارد که به ش��ما انعطاف
ِ
الزم برای پاسخ سریع به تغییر را میدهد.

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
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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اس���تخدام کارمندان برای کس���بوکار جدید ،میتواند
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 باکیفیتتری���ن اعض���ای تیم���ی را
ج���ذب نمیکنن���د .هنگامیکه هیچ تجرب���های ندارید،
دانستن اینکه دنبال چه چیزی باشید سخت است و
ِ
م���ردم زمان���ی ک���ه ب���رای ش���غلی درخواس���ت میدهند،
اغل���ب در م���ورد کار و اعتب���ار گذش���ته خ���ود صداق���ت
ندارند و ُ
غلو میکنند .این موضوع بهمثابه ایجاد کوه
بزرگ���ی ب���رای ب���اال رفتن برای اکث���ر کمپانیهای 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���فآور این اس���ت ،تیم
درست برداشتن نیازی به کشمکش ندارد.

بسازید
تیمی
کار شما
بو
ه کس 
برساند
که ب
سود
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برنامهری���زی ب���رای اداره کردن
استخدامشما
یکی از بزرگترین اشتباهات کمپانیها زمانی که
ش��روع ب��ه ی��ک فرآین��د میکنند ،این اس��ت که
برنامهری��زی صحیح��ی ندارند .اینکه برای تبلیغ
مش��اغل ای��دهای از اینک��ه در ح��ال حرکت به چه
س��متی هس��تید و به کجا میروید داش��ته باشید،
س��خت اس��ت ،اینکه آنها (کس��انی که استخدام
میشوند) چقدر باید آمادگی داشته باشند تا در این
سِ َمت بمانند ،و نوع فرآیند مصاحبهای که مایل به
انجام آن هس��تید .ش��ما باید در مورد افرادی که در
برنامهریزی اس��تخدام دخالت خواهند داشت فکر
کردن کاری مثل این توس��ط
کنی��د ،چراک��ه اداره ِ
خودتان میتواند روی کل قضیه فش��ار بیموردی
ایجاد کند .برنامه ش��ما باید ش��امل مهلت زمانی
برای انتخاب اعضای تیم جدید باشد.

بهکارگیری ابزارهای مناسب
درگذش��ته،کمپانیه��ازمان��یکهبحثتبلیغ
مشاغلش��ان میش��د ،گزینهه��ای محدودی داش��تند.
روزنامهه��ا ،صفح��ات اطالعرس��انی محل��ی ،و دیگر
تبلیغات فیزیکی باید اس��تفاده میشد .این روزها ،گرچه
مس��ائل تغییر کرده و کمپانیهای بیش��تر و بیشتری به
اینترنت برای حل مش��کالت استخدامیش��ان متکی
هس��تند .س��ایتهای اس��تخدامی زیادی در وب وجود
دارند ،و تعداد بسیاری از آنها تخصصی سازی شدهاند.
ف��روش Office 365
ب��رای مث��ال ،اگ��ر دنبال کارکنان
ِ
هس��تید ،جس��ت و جو برای س��ایت استخدامی SaaS
 Salesمیتوان��دبهتری��نمس��یربرایانتخابباش��د.
همراه با س��ایتهای اس��تخدام ،زمان��ی که صحبت از
جمعآوری اپلیکیش��ن ها میشود ،رسانههای اجتماعی
هم میتوانند ابزار بسیار مفیدی باشند .شما باید به طور
منظم پس��ت داشته باش��ید تا پاسخهای زیادی دریافت
کنید ،اما این ابزار رایگان اس��ت ،بنابراین ضرری ندارد
که آن را امتحان کنید .رس��انههای اجتماعی تنها ابزار
اینچنین��ینیس��تند،چراک��هبس��یاریازس��ایتهای
اجتماعی دیگر نیز وجود دارند که میتوان از آنها برای
انتش��ار کالم در مورد جایگاه خود اس��تفاده کرد .بسیاری
از ش��رکتها زمانی که رس��انههای اجتماعی برای اتکا
ندارند ،از این مسیر استفاده میکنند.
آگهیهای شغلی
نوش��تن شرح وظایف ش��غلی وظیفه سادهای
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 میتواند الهامبخش
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 میبینید که کیفیتهای الزم برای آن ردیف شغلی
را ندارند.

جمعآوری رزومهها
این روزها ،تبلیغات ش��غلی اس��ت که معموالً
آنق��در رزوم��ه در اختیار ش��ما میگ��ذارد و به آن برکت
میده��د ک��ه نمیدانید با آنچه کنید .بعضی از آنها بد
هس��تند ،اما تعداد زیادی از آنها امیدبخش هس��تند و
ش��ما بای��د آنه��ا را جمعآوری 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 فایلهای
سیس��تمی فانتزی میدهد که میتواند کاری کند که
ِ
مدیریت اعضای جدید تیم وظیفه خیلی راحتتر شود.
خواندن تمام رزومههایی که به دس��ت ش��ما میرس��د،
ارزشش را دارد حتی اگر مطمئن نباشید که رزومههای
خوبی باشند یا خیر.
برنامهری���زی ب���رای تع���دادی
مصاحبهشغلی
به همان نس��بت که وارد بررس��ی رزومهها میش��وید،
س��ریع ًا کاندیداهای امیدبخ��ش و خوبی پیدا میکنید.
انتخ��اب یک��ی از آنها برای کارکردن نزد ش��ما بدون
مصاحبه غیر ممکن اس��ت و این یعنی باید ش��روع به
برنامهری��زی برای تعدادی مصاحبه کنید .معمو ًال 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 آنها 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 مجموعهای سؤال برای پرسیدن از
آنها داش��ته باش��ید ،مطمئن شوید که این فرایند برای
همه درخواس��تکنندگان یکسان باشد .اینکه کسی با
ش��ما باش��د ک��ه بتوان��د در سراس��ر ای��ن پروس��ه
یادداش��تبرداری کن��د ،کمککنن��ده اس��ت .اغلب
کاندیداهای شما احتما ًال استرس دارند و دادن فرصت
ب��ه آنه��ا ب��رای جمعکردن افکارش��ان اگ��ر در ادای
کلمات تقال میکنند 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
میفهمی��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 میکنند در س��طح
باالی آن چیزی که میگویند باش��ند ،معمو ًال کلماتی
به زبان میآورند که زیاد باعقل جور درنمیآید .ش��ما
در کس��بوکارتان نیازمند ارتباطات روش��ن هس��تید و
اف��رادی که در کش��مکش برای توق��ف صحبتهای
بدون معنی هستند ،به این کار کمک نمیکنند.
نگ��رش :برخ��ی از متقاضی��ان مصاحبهها را جدیتر از
دیگران میگیرند ،شما به راحتی میتوانید این گروهها
را از ه��م ج��دا کنی��د و بای��د اطمین��ان حاصل کنید که
اف��رادی ک��ه انتخ��اب میکنید مش��تاقترینها برای
بدست آوردن آن مشاغل باشند.
انتخاب اعضای تیم
به محض اینکه با همه مصاحبه کردید ،زمان
آن است که فکر کنید .احتما ًال در مورد یکی یا دو تا از
درخواس��تکنندگان حس ش��خصی و غریزی خوبی
دارید ،اما این نباید تنها چیزی باش��د که ش��ما را مجاب
به تصمیمگیری میکند .معمو ًال بهتر است که بیش از
یک فرد را برای انجام پروس��ه گزینش داش��ته باش��ید،
چراکه میتواند به اطمینان از این که طیف وس��یعی از
نظرات شنیده میشود ،کمک کند.
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن تمام این حرفها ،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
دانس��تن این که به چه چیزی برای
کش��مکش دارند و
ِ
جم��عآوری 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.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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سومین اجالس سالیانه
مدیریت HSE
تاریخ 6-7 :مارس سال 2019
مکان :وین ،اتریش

از اینکه ش��ما را به س��ومین اجالس س��رآمد مدیریت
 HSEدر تاری��خ 6-7م��ارس 2019در وی��ن دع��وت
میکنی��م ،هیج��انزده هس��تیم .بهداش��ت و ایمنی
کارکن��ان و محیطزیس��ت م��ا یک��ی از مهمتری��ن

نکات کلیدی یادگیری عملی اجالس

خصوصیات اصلی رهبری و اجرای HSE
به حداقل رساندن ریسک در اجرای HSE
رویکردهای مقرونبهصرفه برای پایداری معتبر
ب��ر ف��نآوری و نرمافزارهایی متمرکز ش��وید که به
بهتری��ن نح��و ام��کان اجرای ایمن��ی در محل کار را

12

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

فراهم میکنند.
واقعی��ت مج��ازی و واقعی��ت اف��زوده در آم��وزش
ایمنی
اتوماس��یون برای مشارکت بهتر کارکنان در ایمنی
معدن

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.

تعام��ل زیس��تمحیطی :همکاری ب��ا کارکنان در
جه��ت یک هدف مش��ترک صرفهجویی در مصرف
انرژی
نق��ش مدی��ران  HSEQدر پیشبینی و از بین بردن
خطرات

ر

وی
ــ

د
اد

رهبری پیشبرد PMO
ششمین انجمن ملی
ِ

حرکت عالی در استراتژی PMO
روش و تحویل
زمان 31 :جوالی و اول آگوست سال 2019
مکان :آیبیس ملبورن

نق��ش  PMOدائم�� ًا در ح��ال تغیی��ر اس��ت .با ظهور
مدله��ای جدید متخصصان  PMOدر حال بررس��ی
ای��ن موضوع هس��تند که چگونه میتوانن��د دوباره به
نحوه عملکرد سنتی خود فکر کنند و چگونه میتوانند
از فن��اوری ،ابزاره��ا و روشهای جدید برای کمک به
اف��زودن ارزش و پیش��رفت مس��تمر اس��تفاده کنند.
ششمین انجمن ملی رهبری پیشبرد  ،PMOتخصص،
بینش و درسهای مختلف را از سراس��ر بخش دولتی
و خصوصی ترسیم میکند .سخنرانان استراتژیهایی
را برای بهبود هماهنگی استراتژیک  PMOبا سازمان،
چگونگ��یتقوی��تتواناییتیموبهبودبلوغموردبحث
قرار میدهند .این کنفرانس شانس شما برای ارتباط با
حرفهایه��ایهمفک��ردرپ��روژه،برنام��هومدیریت

نمونه کارها در به اشتراکگذاری پیروزیها ،چالشها
و بهتری��ن رویکرده��ای عملی ب��رای حرکت عالی در
 PMOاست.
تمرکز این کنفرانس روی:

بهبود مدیریت و تحقق منافع
چگونه به شکل استراتژیک مزایای خود را با نتایج
سازمانی هماهنگ کنید
تقوی��ت مهارته��ا و تواناییه��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 روششناس��ی پروژه
خود برای هدایت کارایی و ارائه ارزش
برنامه پروژه
روز اول

 PMOرا بهعن��وان ی��ک کارکرد مهم در س��ازمان
خود تعیین کنید
بهینهسازی ساختارهای هدایتی در PMO
گامهای بعدی برای تکامل تحقق مزایا
روز دوم

یک مدل تحویل NAB
نگهداش��تن  PMOمربوطه در یک محیط در حال
تغییر

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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متدهایمدیریتپروژه:یکتعریف

رس�یدن ب�ه باالترین درج�ه مدیریت پ�روژه ،یا
بلوغ ،بیش�تر ش�بیه فرآیند تکرارپذیر اس�ت که
میتوان�د روی هم�ه پروژهه�ا ب�ه کار گرفت�ه
شود.
ای�ن فرآین�د تکرارپذیر بهعنوان روششناس�ی
مدیری�ت پ�روژه ش�ناخته میش�ود .در ص�ورت
امکان ،ش�رکتها باید از یک روششناس�ی برای

مدیریت پروژه اس�تفاده کنند .روششناسیهای
خوب دیگر فرآیندها را در روششناسی مدیریت
پروژه یکپارچه میکنند ،همانطور که در شکل 1
نش�ان دادهش�ده است ،ش�رکتها همه این پنج
فرآین�د را در ی�ک روششناس�ی مدیریت پروژه
یکپارچهس�ازی میکنند .در س�الهای پیش رو،
کمپانیه�ا میتوانن�د انتظ�ار یکپارچهس�ازی

شکل  :1فرآیندهای یکپارچهسازی شده برای قرن بیست و یکم

مشخصههای یک روششناسی
خ�وب ب�ر اس�اس فرآینده�ای
یکپارچهسازی شامل:
سطح توصیهشدهای از جزییات
استفاده از قالبها
14

استانداردس��ازی برنامهری��زی،
زمانبندی و تکنیکهای کنترل هزینه
استانداردسازی فرمت گزارشنویسی
برای استفاده داخلی و مشتری
انعطافپذیری اپلیکیش��ن برای تمام

بیش�تری از فرآینده�ای کسبوکارش�ان را در
روششناس�ی مدیریت پروژه داش�ته باشند .این
کردن
در شکل  2نشان داده شده است .مدیریت
ِ
یک روش واحد هزینه را پایین میآورد ،نیازهای
مناب�ع ب�رای پش�تیبانی را کاه�ش میده�د،
کاغذبازیها را کمینه میکند و تالشهای تکراری
را حذف میکند.

شکل  :2فرآیندهای یکپارچهشده (گذشته ،حال و آینده)

پروژهها
انعطافپذیری برای پیش��رفتهای
سریع
قابلی��ت فه��م و دنبال کردن آس��ان
برای مشتری

بهراحتی در کل شرکت پذیرفتهشده
و مورداستفاده قرار میگیرد
اس��تفاده از فازه��ای چرخ��ه عم��ر
استانداردس��ازی ش��ده (ک��ه میتوانند
رویه��م افتادگ��ی داش��ته باش��ند) و

بررسیهای انتهای فاز
بر اس��اس دس��تورالعملها باش��د نه
سیاستها و رویهها
بر اس��اس قواع��د اخالقی کار خوب
باشد
روششناس��یها پروژهه��ا را مدیری��ت
نمیکنن��د ،اف��راد ای��ن کار را انج��ام
فرهنگ س��ازمانی اس��ت که
میدهند.
ِ
روششناس��ی را اج��را میکند .مدیریت
فرهنگ س��ازمانی ایجاد کند
ارش��د باید
ِ
ک��ه از مدیری��ت پروژه پش��تیبانی کند و
نش��اندهنده ایم��ان به روششناس��ی
باش��د .اگر این کار با موفقیت انجام ش��د،
میتوان انتظار مزایای زیر را داشت:
زم��ان تحوی��ل ب��ه بازار س��ریعتر از
طریق کنترل حوزه پروژه
ریسک کلی کمتر پروژه
فرآیند تصمیمگیری بهتر
رضای��ت بیش��تر مش��تری که باعث
افزایش تجارت میشود
زم��ان در دس��ترس بیش��تر ب��رای
تالشه��ای ارزشاف��زوده ،بهج��ای
سیاستهای داخلی و رقابت داخلی
از روششناس�یهای مدیری�ت
پروژه سازمانی به فریمورکها
زمانی محصوالت ،خدمات یا مشتریها
دارای الزام��ات مش��ابهی هس��تند که با
صراحت و بهخوبی تعریفشدهباش��ند و
نیازی به سفارشیسازی
چش��مگیر یا تغییرات در حوزه بیش��مار
نداشتهباش��ند ،کمپانیه��ا اغل��ب
روششناس��یهای غیرقاب��ل انعطاف را
توس��عه میدهن��د تا ح��دی از ثبات را در
روش مدیری��ت پروژهه��ا ،فراهم آورند.
این نوع روششناس��یها اغلب بر اساس
سیاس��تهای سفتوسخت و رویههایی
ب��ا انعطافپذی��ری محدود هس��تند ،اما
میتوانن��د بهوی��ژه در پروژههای بزرگ،
پیچی��ده و طوالنیم��دت موف��ق عمل
کنن��د .این رویکردهای سفتوس��خت
معم��و ًال ،رویکردهای آبش��اری نامیده
میشوند ،جایی که کار بهصورت متوالی
انجام میشود و میتواند بهراحتی توسط
نمودار گانت نش��ان داده ش��ود .رویکرد
الزامات بهخوبی تعریفشده
آبش��اری با
ِ
آغ��از میش��ود ک��ه از روی آن م��ا باید
برنامهوبودجهای برای تولید نتایج تعیین
کنی��م .ای��ن رویک��رد اغل��ب روی
نیازمندیهای مستندسازی شده بزرگ

و هزینهبر رشد و پیشرفت میکند .تأیید
تغیی��رات محدوده میتواند کند باش��د،
دادن سریع
چراکه ممکن اس��ت دخالت ِ
مشتری میسر نباشد.
ب��رای برخ��ی پروژهه��ا ،مثال توس��عه
نرمافزار ،رویکرد آبش��اری ممکن است
خ��وب عم��ل نکند ،چراکه ام��کان دارد
ملزوم��ات در آغ��از پروژه ،کام ً
ال فهمیده
نش��ده باش��ند .ممکن اس��ت ما تصویر
واضحی از رویکرد/راهحلی که باید برای
ایجاد محصوالت قابل تحویل بس��ازیم،
نداش��ته باش��یم .ممکن اس��ت به برخی
آزمایشها نیاز داشته باشیم که منجر به
تعداد قابلتوجهی از تغییرات حوزه شود.
دادن مش��تری باید در تمام طول
دخالت ِ
پروژه بهمنظور شناس��ایی سریع تغییرات
انجام ش��ود ،که بهحکم دخالت مبتنی بر
همکاری همه ش��رکا ازجمله سهامداران
ِ
اس��ت .در ای��ن مورد ما ب��ا یک بودجه و
زمانبن��دی ثابت ش��روع میکنیم و بعد
مجبوریم تصمیم بگیریم چقدر میتوانیم
ب��ا توج��ه ب��ه محدودیته��ای زمانی و
هزین��های کار انج��ام دهی��م .ملزومات
پ��روژه میتوان��د در ط��ول عم��ر پروژه
تکمیل ش��ود .برای این نوع پروژهها نیاز
به رویکرد منعطفتر یا چابکتر داریم.
همانطور که شرکتها به شکل منطقی
در مدیریت پروژه بالغ میشوند و نیاز به
ی��ک رویک��رد چابکت��ر را در برخ��ی
پروژهها میپذیرند ،سیاستها و روشها
با فرمها ،دستورالعملها ،قالبها و چک
لیس��تها جایگزین میش��وند .این امر
انعطافپذی��ری بیش��تری ب��رای مدیر
پروژه در نحوه اس��تفاده از روششناسی
ب��رای فراه��م آوردن نیازه��ای خاص
مش��تری فراهم میآورد و  منجر به یک
رویک��رد غیررس��می و چابکت��ر برای
مدیری��ت پروژه میش��ود .ام��روزه اکثر
پروژهها با رویکردی مدیریت میش��وند
که نه خیلی فش��رده و چابک و نه خیلی
سخت و محکم است .یعنی یک رویکر ِد
میان��ه با درج��های از انعطافپذیری که
بیش��تر غیررسمی است .ازآنجا که مقدار
انعطافپذی��ری ب��رای هر پ��روژه تغییر
میکن��د ،این رویک��رد گاهی فریمورک
نامی��ده میش��ود .ی��ک فریم��ورک،
س��اختاری پای��های و ادراکی اس��ت که
برای شناس��ایی یک مس��ئله ،مثل یک
پ��روژه اس��تفاده میش��ود .ش��امل
مجموع��های از فرضی��ات ،مفاهی��م،
قالبها ،مقادیر و فرآیندهایی اس��ت که

دیدن
برای مدیر پروژه وس��یلهای برای ِ
آنچ��ه ک��ه نیازه��ای مش��تری را ارضا
میکن��د ،فراهم میآورد .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 میکند .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 روششناسیهای
عمل روبرو
فریمورک نیاز دارند تا آزادی ِ
ش��دن ب��ا نیازهای مش��تری را داش��ته
باشند.
روششناســیهـــا میتوانند
شکست بخورند
ب��ه نظر میآید امروزه اغلب ش��رکتها
نی��از ب��ه ی��ک ی��ا چن��د مدیر پ��روژه را
تش��خیص میدهند اما یا روششناس��ی
اش��تباه میسازند یا از روششناسیهای
ساختهش��ده ،بد استفاده میکنند .ایجاد
ی��ک روششناس��ی تک��ی با گس��تره
س��ازمانی ک��ه بت��وان آن را روی هم��ه
پروژهه��ا به کاربرد ،امکانپذیر نیس��ت.
برخ��ی از ش��رکتها در انج��ام این کار
موف��ق بودهاند ،اما هن��وز کمپانیهایی
وجود دارند که بهش��کل موفقیتآمیزی
بی��ش از ی��ک روششناس��ی را نگ��ه
میدارن��د .بهج��ز در م��واردی که مدیر
شناسی
پروژهتواناییمناسبسازیروش
ِ
مدیریت پروژه س��ازمانی را با نیازهایش
داش��ته باشد( ،شاید با استفاده از رویکرد
فریم��ورک) ممک��ن اس��ت بیش از یک
روششناسی نیاز باشد.
دالی��ل متع��ددی برای چرای��ی گمراه
ش��دن نیات خوب وجود دارد .در س��طوح
اجرای��ی ،درصورتیک��ه مدی��ران درک
درس��تی از روششناسی نداشته باشند و
معتق��د به م��وارد زیر در روششناس��ی
باشند ،این گمراهی اتفاق میافتد:
یک تعمیر سریع
یک گلوله نقرهای
یکراه حل موقت
رویکردی ش��بیه کتاب آشپزی برای
موفقیت پروژه
در س��طوح کارکننده هم روششناسیها
میتوانند شکست بخورند اگر:
انتزاعی و سطح باال باشند
ب��رای پش��تیبانی از ای��ن

روششناس��یها ،ش��امل روایت کافی
نباشند
عملیاتی نباش��ند و حوزههای بس��یار
سخت را شناسایی نکنند
اس��تانداردهای صنعت��ی و بهتری��ن
تمرینها را نادیده بگیرند
تأثیرگ��ذار ب��ه نظ��ر بیاین��د ام��ا از
یکپارچگ��ی داخ��ل کس��بوکار ،تهی
باشند
از مجموع��ه اصطالح��ات و
قراردادهای پروژه غیراستاندارد استفاده
کنند
رقاب��ت برای منابع ش��بیه هم بدون
شناسایی این مشکل
ِ
هیچگون��ه معیار اندازهگیری کارایی
نداشته باشند
ب��ه عل��ت س��ازوکار اداری و اجرایی
زم��ان زیادی طول میکش��د تا به پایان
برسند
دالیل دیگری که چرا روششناس��یها
ب��ه شکس��ت پ��روژه منجر میش��وند
عبارتاند از:
روششناس��ی باید دقیق ًا دنبال ش��ود
حت��ی اگ��ر عوام��ل ورودی محیط��ی و
فرضیات تغییر کند.
روششناس��ی روی تفک��ر خط��ی
تمرکز کند.
روششناس��ی اج��ازه تفک��ر خارج از
چارچوب را ندهد.
روششناس��ی اج��ازه تغیی��رات
ارزشافزودهای را که بخشی از ملزومات
اصلی نباشند ،ندهد.
روششناسی با نوع پروژه همخوانی
نداشته باشد
روششناس��ی از اصطالح��ات
غیراستاندارد استفاده کند.
روششناس��ی خیلی انتزاعی باش��د.
(عجله برای طراحی آن)
تی��م توس��عه روششناس��ی ازلحاظ
ک��ردن گلوگاهه��ا و نگرانیهای جامعه
ِ
کاربر غفلت کند.
روششناسی خیلی مشروح و مفصل
است.
روششناسی خیلی طول میکشد تا
به استفاده برسد.
روششناس��ی ب��رای فه��م ب��ازار،
مش��تریان ،و س��هامداران بیشازح��د
پیچیده است.
روششناسی معیار اندازهگیری کافی
ندارد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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تپروژه:
مدیری
صنوعی
هوشم
و آینده

ه�زاران س�ال اس�ت مدیری�ت
پ�روژه عملی ش�ده و روش های
آن در پروژهه�ای مختل�ف ب�ه
کرات به کار گرفتهش�ده اس�ت.
غیرممکن اس�ت که تصور کنیم
مصری�ان باس�تان اه�رام ثالثه
عظی�م را ب�دون ط�رح و نقش�ه
پروژه ،ج�داول زمانی ،بودجه و
کس�ی که مدیر و مسئول باشد،
ساخته باش�ند .ازلحاظ تاریخی
میت�وان فرض کرد که مدیریت
پ�روژه از زمان آغاز تمدن وجود
داشته اس�ت .موسسه مدیریت
پ�روژه ( )PMIدر س�ال 1969
تأس�یس شد و اکنون حدود سه
میلی�ون متخص�ص در سراس�ر
دنی�ا در اختی�ار دارد .بهعنوان
یک�ی از نهادهای حرفهای اصلی
صنع�ت مدیریت پ�روژه ،آنها
کلی بدن�ه دانش مدیریت
ط�رح ِ
(Project
را
پ�روژه
Management Body of
 Knowledgeیا  )PMBOKرا
تعیی�ن کردند که در حال حاضر
ویرایش پنجم آن منتشرش�ده
اس�ت .در ح�ال حاض�ر چندین
سازمان حرفهای جهانی همراه با
تعلی�م و آم�وزش های بیش�تر
وج�ود دارند ،پس چه چیزی در
آین�ده برای مدیریت پروژه ارائه
خواهد شد؟
16

هوش مصنوعی در مدیریت پروژه

همانگون��ه ک��ه میدانیم هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ین ،انقالبی در
مدیری��ت پ��روژه ایج��اد کردهاند .ب��رآورد اخیری که توس��ط Atlassian
انجامش��د ،نش��ان داده ک��ه 87درص��د از پاس��خدهندگان معتقدند هوش
مصنوعی در س��ه س��ال آینده ش��غل آنها را دگرگون خواهد کرد .اما این
ب��رای صنع��ت چ��ه مفهوم��ی دارد؟ ه��وش مصنوعی توانای��ی مدیریت
پروژهه��ای روزم��ره ،تصمیمگیری و ارائ��ه دیدگاههای مرتبط با کارایی را
دارد .دس��تیارهای پروژه مانند  ،stratejosپیشازاین با کمک به وظایف
اداری ،هماهنگ��ی تی��م و اندازهگی��ری اقدام��ات ،راه را نش��ان داده بودند.
ورودی انس��ان دارد-این فقط آغاز کار
درحالیکه  stratejosهنوز نیاز به
ِ
اس��ت و ب��ه هم��ان نس��بت ک��ه نرماف��زار توس��عه مییابد ،فه��م و درک
دس��تیارهای پروژه به آنها این امکان را میدهد تا نهتنها اطالعات ارائه
کنند ،بلکه مشاوره هم بدهند .آینده هوش مصنوعی برای مدیریت پروژه
ناگفته باقیمانده اس��ت .برای یک صنعت که بهش��دت بهدقت ،پردازش،
مدیری��ت و تجزیهوتحلیل وظیفه متکی اس��ت ،ه��وش مصنوعی توانایی
رفع خطر و بهبود عملکرد و افزایش کارایی را دارد.

واقعی��ت مجازی ( )VRو واقعی��ت افزوده ( )ARدر
مدیریتپروژه

واقعی��ت مج��ازی و واقعی��ت اف��زوده موضوعات داغی در چند س��ال اخیر
بودهاند ،که با ارائه صدها راهکار و ابزار خالقانه بازار را اش��باع کردهاند .اما
آی��ا آنه��ا میتوانند تفاوت ارزش��مندی برای حرف��ه مدیریت پروژه ایجاد
کنن��د؟ یک��ی از محبوبتری��ن نمونهه��ای واقعی��ت اف��زوده در صنع��ت
ساختوس��از مایکروس��افت  HoloLensاست که بهعنوان عینک محافظ
پایه هم تصدیق ش��ده اس��ت .این ابزار به کارگران س��اختمانی ،تیمهای
پروژه و مش��تریان اجازه میدهد تا قبل از تولید محصول ،آن را بهصورت
فیزیکی تجس��م و تجربه کنند .این قابلیت بهتنهایی میتواند هزاران دالر
در تنظیمهای مجدد صرفهجویی 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 ،ساختوس��از و امالک و مس��تغالت اس��ت.
کس��بوکارها بهطور فزایندهای از این تکنولوژیها برای بهبود عملیات و
فرآینده��ا اس��تفاده میکنن��د و در آین��ده ،اغل��ب و اگرنه همه س��ازمانها
بهنوع��ی واقعی��ت مج��ازی و اف��زوده را در کن��ار پروژهه��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 ،پروژهه��ا را ارتق��اء میدهد ام��ا همانطور ک��ه فرآیند مدیریت
پروژهه��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؟
 ® PMBOKدوره ارش��د همراس��تا با مدیریت پروژه را به همراه دانش��گاه
 Southern Cross Universityبه ش��کل آنالین فراهم کرده اس��ت .در
اصل��ی مرتبط با ریس��ک ،کنت��رل ،برنامهریزی،
ای��ن دوره مهارته��ای
ِ
پیادهس��ازی ،ارزیابی ،همکاری و تجزیهوتحلیل سیس��تم ارائه میشوند که
همگی با هر نوع کس��بوکار و صنعتی س��ازگار هس��تند .ارائه 100درصد
آنالین این دوره را میتوان به ش��کل پارهوقت در محدوده تخصصهای
در دسترس و ارائهشده در طول دو سال تمام کرد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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معرفیکـــــــــتاب:
اسکرام اساسی
ای�ن کتاب ی�ک راهنمای عملی برای
محبوبتری�ن فرآیند چابک اس�ت و
بهعن�وان مرج�ع کاملی درب�اره این
اس�تراتژی توسعه محصول خاص در
نظر گرفته میشود .اسکرام بهعنوان
ی�ک فـریم�ورک و یــک س�اختار
س�ازمانی ،بی�ش از ی�ک فرآین�د،
پاس�خها و راهحلهایی را برای کمک
به ش�رکتها برای توسعه محصوالت
ب�اارزش ارائ�ه میده�د .بااینح�ال
همراه با پاس�خ ،سؤاالت خاصی را نیز
ب�ه هم�راه دارد ،بهخص�وص در مورد
نقش و مس�ئولیت مدیر پروژه در این
س�اختار جدی�د .ای�ن کت�اب یکی از
جامعتری�ن مباحث مربوط به موضوع
را ارائ�ه میده�د و موج�ب آرامش و
آسایش بسیاری از مردم شده است.

مخاطب هدف
کت��اب  Essential Scrumب��رای اعض��ای تیمهای
توسعه نرمافزار و سایر تیمهای پروژه ،فرآیند چابک یا
فریم��روک  Scrumرا دنب��ال میکن��د .کت��اب برای
مدیران پروژه باتجربه و تازهکار اس��ت تا بتوانند درک
بهت��ری از ارزشهای اصل��ی و نقشهای جدیدی که
برای اجرای موفقیتآمیز آن دارند ،داش��ته باش��ند .این
کت��اب همچنین برای رهبری  ITش��رکتها ،مدیران
سطح باال یا هرکسی در سازمان که باید با اعضای تیم
تعامل داشته باشد مفید است.
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جزییات 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
کتابهای مرتبط با نرمافزار  Addison-Wesley Signatureاس��ت که دارای
یک تم مشترک تصاویر ،فونتها و رنگهای جلویی کاور است.
شابک 0137043295 :10-؛ شابک .0137043293-978 :13-

آنچه مشتریان میگویند
راجر براون  آموزشدهنده و مربی اس��کرام ،کتاب کن
رابین��ز  را مقدم��های عال��ی برای مبتدیان و یک مرجع
خ��وب ب��رای تمری��ن کنندگان توصیف ک��رد .بهویژه
توصیفهای دقیق و عملی از برنامهریزیها و جلسات
عالی برای افراد تازهکار و کارآزموده که ممکن اس��ت
از تمرینهای توصیهشده دور شده باشند.
برای ایالن گلدشتاین  این کتاب اسکرام نهتنها بسیار
جام��ع اس��ت بلکه دربرگیرن��ده جدیدترین مطالب در
مورد موضوع است .ازنظر او کتاب بهخوبی نوشتهشده
بود ،خواندنش آس��ان بود و حتی مباحث پیش��رفتهای
مانند برنامهریزی نمونه کارها را هم دربر میگرفت.
آنچه مایکل س��وزا  در مورد کتاب بیش از همه دوس��ت
داشت ،نمودارهای کام ً
ال واضح و آموزشی ،استفاده از
مثالهای زیاد برای توضیح مفاهیم و رویکرد از پایین
به باال در ارائه مباحث بود.

چرا کتاب را تهیه کنیم؟
اس��کرام ممکن اس��ت بهعنوان یک فریمورک س��اده
شروعش��ده باش��د ،اما در پیادهس��ازی پیچیده میشود.
کتاب  Essential Scrumیک مرجع تک منبع اس��ت
ک��ه اص��ول ،ارزشها و ش��یوههای مهم را ارائه میدهد
که اگر بهدرس��تی فهمیده نش��ده و به کار گرفته نش��ود
قطع ًا منجر به اجرای ضعیف خواهد ش��د .این راهنمای
عملی خواننده را قادر میسازد تا رویکردهای مناسب را
ب��رای س��ازمان خ��ود انتخاب کند و همچن��ان در قالب
فریمورک عمل کند.

محتوا ،رویکرد ،سبک
کت��اب  Essential Scrumاز مقدم��های در فص��ل  1و چه��ار بخ��ش از فص��ل  2ت��ا  22و بحثی در مورد مس��یر
پیش��رو در فصل  23تشکیلش��ده اس��ت .این چهار بخش به مفاهیم اصلی ،نقشها ،برنامهریزیها و چرخش  
تقس��یم میش��وند .بهعنوانمثال مفاهیم اصلی ارائهش��ده در فصل  2تا  8اگر بخواهیم تعدادی را نام ببریم ،در
مورد فریمورک ،اصول چابک و چرخشها بحث میکند .این کتاب با فرض خوانده ش��دن از اول به آخر توس��ط
نویس��نده ،نوشتهش��ده اس��ت .بنابراین مفاهیم و بحثها یکدیگر را میس��ازند .بااینحال خوانندگان آش��ناتر
میتوانند مستقیم ًا فصل موردعالقه خود را مطالعه کنند .نویسنده توصیه میکند که همه ،فصل  3یعنی اصول
چابک را بهطور کامل بخوانند چراکه پایه و اس��اس اس��کرام بوده و مابقی مباحث را تش��کیل میدهد .از این
نویس��نده به خاطر معرفی یکزبان آیکون تصویری که بهش��دت در توضیح و روش��ن کردن راهنمای عملی که
در حال حاضر کامل و خوانا و با درک آسان نوشتهشده ،ستایششده است.

کتابهای�ی که مکمل
هستند

کتاب مدیریت پروژه چابک به زبان
ساده  نوشته مارک الیتون  کتابی عالی
ب��رای تیمهای پروژه نرمافزاری اس��ت اما
فق��ط مح��دود به تیمهای نرمافزاری نیس��ت.
مباحث مربوط به برنامهها ،مهارتها و مدیریت در
قال��ب مقال��ه به همراه ذرهای ش��وخطبعی و بذلهگویی
ارائ��ه میش��ود و آن را ب��ه ی��ک خوان��دن لذتبخ��ش و
تحریککننده فکر تبدیل میکند.
نویسنده

کن��ث اس .رابی��ن  فارغالتحصیل 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 برنامهنویسی ش��یءگرا بهعنوان
توس��عهدهنده  Smalltalkاس��ت .او دریکی از ش��رکتهایی که پیشگام اسکرام بودند
کار ک��رد و ب��ا موفقی��ت نقشه��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��رکتهای در تالش برای توس��عه محصوالت بهطور مؤثر و اقتصادی ،آموزش و مربیگری چابک و
اسکرام ارائه میدهد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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هوشمصنوعی
بــا پایتون

دوم مفاهی���م اولیه
بخ���ش ِ
درک هوش
ب�ا ه�وش مصنوع�ی
سیس�تمهای هوش�مند
میتوانند س�اخته شوند .ما
باید مفه�وم هوش را درک
کنی�م تا مغز م�ا بتواند یک
سیس�تم اطالعات�ی دیگر
مانند خودش بسازد.

هوش چیست؟
توانایی یک سیس�تم برای
محاسبه ،اس�تدالل ،درک
رواب�ط و مقایس�ه بی�ن دو
چی�ز ،یادگی�ری از تجربه،
ذخی�ره و بازیابی اطالعات
از حافظ�ه ،ح�ل مس�ائل،
درک ایدهه�ای پیچی�ده،
اس�تفاده از زب�ان طبیع�ی
روان ،طبقهبن�دی ،تعمی�م
دادن و تطبی�ق ب�ا ش�رایط
جدید هوش نام دارد.

20

انواع هوش

همانط��ور ک��ه توس��ط ه��اوارد گاردن��ر روانش��ناس توس��عهای آمریکایی
توصیفش��ده اس��ت ،ه��وش چندگانه اس��ت .در زیر به ان��واع مختلف هوش
میپردازیم:
ه���وش زبان���ی :توانای��ی صحبت کردن ،تش��خیص و اس��تفاده از
1
مکانیس��مهای گفت��ار واژگان ،دس��تور زب��ان نح��وی و مفه��وم در
معنیشناسی را هوش زبانی میگویند .مثال :سخنرانان ،اپراتورها
ه���وش موس���یقایی :توانای��ی ایجاد ،ارتب��اط برقرار کردن و درک
2
صحیح از صدا ،درک زیروبم صدا و ریتم را هوش موسیقایی گویند.
مثال :آهنگسازان ،موسیقیدانان ،خوانندگان
هوش منطقی و ریاضی :توانایی استفاده و درک روابط در غیاب
2
عم��ل ی��ا اش��یاء ،همچنین توانایی درک مفاهی��م پیچیده و انتزاعی
است .مثال :دانشمندان ،ریاضیدانان
هوش فضایی :توانایی درک اطالعات بصری یا فضایی ،تغییر آن
4
و دوبارهس��ازی تصاویر بصری بدون اش��اره به اشیاء ،ساخت تصاویر
س��هبعدی و حرک��ت و چرخ��ش آنه��ا .مث��ال :نقش��هخوانان ،فیزیکدانان،
فضانوردان
هوش جس���می-روحی :توانایی اس��تفاده کامل یا بخش��ی از بدن
5
برای حل مشکالت ،یا برای تولیداتِ صنعت مد ،کنترل مهارتهای
حرکتی 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
6
انگیزههای خود را دارد .مثالGuatam Buddhha :
ه���وش می���ان ف���ردی :توانایی تش��خیص و تمایز بین احساس��ات،
7
عقای��د و نی��ات دیگ��ران .مث��ال :ارتباط برقرارکنن��دگان با دیگران،
مصاحب��ه گ��ران ش��ما میتوانی��د بگوئید که یک ماش��ین یا سیس��تم بهطور
مصنوعی هوش��مند اس��ت ،زمانی که آن را حداقل به یکی یا تمام انواع هوش
مجهز کرده باشید.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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هوشمصنوعی
بــاپایتون

س���وم مفاهیم اولیه
بخش
ِ
هوش از چه چیزی تشکیلشده است؟
هوش نهفته است و تشکیلشده از:
• استدالل کردن
• یادگیری
• حل مسئله
• ادراک
• هوش زبانی
بیایید همه اجزا تشکیلدهنده هوش را بررسی کنیم.
استدالل کردن

اس��تدالل ،مجموعهای از فرآیندهایی اس��ت که مارا قادر
میس��ازد ک��ه مبنای��ی ب��رای قض��اوت ،تصمیمگیری و
پیشبین��ی فراه��م کنی��م .عموم ًا دو نوع اس��تدالل وجود
دارد:

اس���تدالل استنتاجی :استدالل استنتاجی
1
مشاهدات بخصوصی را برای ساخت عبارات
عموم��ی هدایت میکن��د .حتی اگر در یک گزاره تمام
فرضیات درس��ت باش��ند ،استدالل اس��تنتاجی اجازه
میدهد تا نتیجهگیری نادرست باشد.
مث��ال :نیت��ا یک معلم اس��ت .نیتا درسخوان اس��ت.
بنابراین همه معلمها درسخوان هستند.

22

اس���تدالل اس���تقرایی :اس��تدالل اس��تقرایی با یک گزاره عمومی
2
ش��روع میش��ود و احتماالت را برای رس��یدن به یک نتیجه منطقی و
بخصوص بررس��ی میکند .اگر چیزی در مورد یک کالس بهطورکلی 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.

یادگیری

توانای��ی یادگیری توس��ط انس��انها،
گونهه��ای خاص��ی از حیوان��ات و
سیس��تمهای فعالش��ده باه��وش
مصنوعی تصرفش��ده است .یادگیری
به دستههای زیر تقسیم میشود:
یادگی���ری س���معی :ای��ن
1
یادگی��ری ب��ا گ��وش دادن و
شنیدن اس��ت .برای مثال گوش دادن
دانش��جویان به سخنرانیهای صوتی
ضبطش��ده ،نوعی از یادگیری شنوایی
است.
یادگیری ترتیبی :یادگیری
2
ب��ا یادآوری توالی اتفاقاتی که
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
3
دقیق
یادگی��ری ب��ا حرک��ت ِ
عضالت اس��ت .مثل برداش��تن اشیاء،
نوشتن و غیره.
یادگیری بصری :یادگیری
4
با تماشا و تقلید دیگران است.
ب��رای مث��ال ی��ک بچ��ه ب��ا تقلی��د از
والدینش سعی میکند یاد بگیرد.

حل مسئله

یادگیری ادراکی :یادگیری
5
ادراک��ی ب��رای ش��ناختن و
تش��خیص محرکهای��ی اس��ت ک��ه
ِ
ش��خص قب ً
ال دیده اس��ت .برای مثال:
شناس��ایی و طبقهبن��دی اش��یاء و
موقعیتها.
یادگی��ری رابطهای :این نوع
6
یادگی��ری ش��امل یادگیری
می��ان محرکهای مختلف بر اس��اس
خواص ارتباط��ی بهجای ویژگیهای
افزودن نمک
مطلق اس��ت .برای مثال
ِ
کمت��ر به س��یبزمینی 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 محرکه��ای بص��ری مانند
تصاویر ،رنگها ،نقشهها و غیره است.
برای مثال :یک ش��خص میتواند قبل
از اینکه واقع ًا 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 میش��ود گوشهایش را باال
میبرد.
هوش زبانی

فرآیندی است که در آن فردی با درکی
که دارد سعی میکند به راهحلی مطلوب
برای موقعیت کنونی که با موانع شناس
یا ناش��ناس بستهشده است ،برسد .حل
مسئله شامل تصمیمگیری هم میشود
ک��ه فرآیند انتخ��اب بهترین محرک از
بی��ن چندین محرک برای رس��یدن به
هدف مطلوب است.

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.

ادراک

ه�وش مصنوع�ی ش�امل چه چیزی
است؟

فرآین��د کس��ب ،تفس��یر ،انتخ��اب و
س��ازماندهی اطالعات حس��ی است.
ادراک احس��اس را مس��لم میداند .در
انس��انها ،اندامهای حس��ی به کمک
ادراک میآین��د .در ح��وزه ه��وش
مصنوعی ،س��ازوکار ادراکی ،دادههای
بهدستآمده از حسگرها را بهنحویکه
معنیدار باشد ،کنار هم میگذارد.

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

یک�ی از جالبتری�ن اطالعیههایی ک�ه در کنفرانس
س�االنه توس�عهدهندگان اپ�ل مطرح ش�د نش�ان
میده�د آنه�ا باالخ�ره از پردازش�گر  x86ب�ه
پردازندهه�ای  ARMب�رای کامپیوتره�ای خانگی
ک�وچ کردهان�د .به نظر میآید این کار برخالف کاری
که مایکروس�افت در دهه  ۹۰میالدی انجام داد باشد
ک�ه در زی�ر ب�ه آن میپردازیم و البته کار خوبی هم از
آب درنیام�د .ام�ا مگ�ر اینکه اپل کمب�ود  cloudرا
جب�ران کن�د تا این برنامه کارایی داش�ته باش�د ،در
غی�ر ای�ن صورت این جابجایی برای کمپانی بیش�تر
ضرر به بار خواهد آورد تا منفعت.یکی از بزرگترین
اش�تباهاتی که مایکروس�افت تاکنون مرتکب شد،
زمان�ی ب�ود که تصمی�م گرفتند وین�دوز  NTرا که
برای جایگزینی یونیکس طراحیش�ده بود ،به بازار
وین�دوز  ۹xمتص�ل کنند .س�رورها و ایس�تگاههای
کاری نسبت به سیستم دسکتاپ اولویتهای بسیار
متفاوت�ی دارند .ل�ذا با ترکیب تالشه�ای مختلف،

سیس�تمعامل کاربر و مصرفکننده بس�یار پیچیده
ش�د و سیس�تمعامل و ایس�تگاه کاری ،عناص�ر
مصرفکنن�ده را ج�ذب ک�رد ک�ه نتیج�ه آن برای
خریداران  ITو مهندس�ان ج�ذاب نبود .در اجالس
س�االنه اپ�ل ،به نظر میآید اپل اعلام کرد که آنها
ً
قبلا وین�دوز  ۹xق�رار داش�ت
 iosرا بهجای�ی ک�ه
خواهن�د ب�رد و اجازه میدهند تا  MacOSبیش�تر
روی محص�والت کارخانه خود متمرکز ش�ود( .آنها
در دهه گذش�ته روی سرورها متمرکزشده بودند که
درنهای�ت خیل�ی بد به اتمام رس�ید) بهمحض انجام
ای�ن کار ،ورژن  ipadسیس�تمعامل ( iOSهم�راه با
آنچ�ه انتظار م�یرود یک خط  ipadگس�تردهتر از
رایانههای ش�خصی باش�د) بر روی اغلب محصوالت
مش�ابه کامپیوتره�ای خانگ�ی اپ�ل خواه�د ب�ود
درحالیک�ه سیس�تمعامل  MacOsفق�ط روی
محصوالت�ی ب�ا کارای�ی ب�اال ک�ه ب�رای انیماتورها،
هنرمندان گرافیس�ت و باقی مهندس�ان اپل تولید
میشوند ،نصب خواهد شد.

ط قوت و نقاط ضعف
نق���ا
وه اس���تراتژی جدی���د
بالق���
س���تم عامل ه���ای اپل
سی
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مزایا

مزای�ای چنی�ن اس�تراتژی ای�ن اس�ت ک�ه ه�ر
سیس�تمعامل با مخاطبانش تناس�ب بیشتری دارد.
ای�ن یعن�ی مهندس�ان اغل�ب تمرکز خ�ود را روی
کارای�ی میگذارن�د و کس�ی با ( UIواس�ط کاربری)
آنه�ا کاری ن�دارد و بازت�اب صدای آنان اس�ت که
موجب توسعه  MacOsمیشود .این موضوع نهتنها
وف�اداری بی�ن مهندس�ان و اپل را به س�طح باالتری
میب�رد حتی میتوان�د برخی را از جانب ویندوز هم
به این سمت آورد.
مهندس�ان بهخص�وص مایل هس�تند ت�ا کمپانیها
محصوالت سفارشیش�ده برایش�ان تولید کنند و به
همی�ن خاطر اس�ت که اغلب س�ازندگان تجهیزات
اداری و اص�ل ،دارای خط�وط ایس�تگاه کاری
اختصاص�ی هس�تند و ن�وت ب�وک ه�ای تج�اری
مصرفکننده یا همهمنظوره و با اهداف عمومی را در
این بخش جای نمیدهند.

ِ
حفظ جایگاه حرفهای تثبیتشده
این موضوع باعث
اپ�ل میش�ود ک�ه مدتی در حال کاهش ب�ود .به نظر
میآی�د کاه�ش یادش�ده ب�ا محوریت گوش�یهای
آیفون اپل باشد که فاصله زیادی از ایستگاه کاری و
خ�ط تولی�د تا بازار تکنولوژی و رس�یدن به دس�ت
مصرفکننده دارند .اگرچه ایس�تگاههای کاری بازار
س�ودآوری هس�تند اما بازار ِخیلی بزرگی نیستند،
بخ�ش مصرفکنن�دگان
دس�تکم در مقایس�ه ب�ا
ِ
(کارب�ران) معمول�ی .قطع�ات ب�ر اس�اس حج�م
قیمتگذاری میش�وند و چون ایستگاههای کاری و
کامپیوترهای خانگی  x86قطعات مشترک بسیاری
دارند ،همین س�بب کاهش مؤثر بهای س�ختافزار و
حفظ بودجه حیاتی اپل میش�ود .درنتیجه این کوچ
کردن اپل ،فروش بس�یاری از کامپیوترهای خانگی
ِ
 ، x86بهقصد انتقال این مش�تریان به  ipadکاهش
مییاب�د ک�ه میدانیم اجزای پای�ه پردازنده ARM
بس�یار متفاوتی دارند .حت�ی ماژولهای حافظه هم
بی�ن کالسها متفاوت هس�تند .ای�ن موضوع به این
معنی اس�ت که برای حفظ بودجه ،اپل مجبور اس�ت
قیمته�ا را در ایس�تگاههای کاریاش ب�ه ش�کل
قابلمالحظ�های افزایش دهد و البته این ماش�ینها
پیش از افزایش قیمت اپل ،بنا بر کش�وری که عرضه
میش�وند افزایش قیمت پیداک�رده بودند.البته این
نکت�ه را بای�د بگویی�م که ب�ا تأثی�رات اقتصادی که
مهندسان و انیماتورها و گرافیستها در کسبوکار
مورداحت�رام خوددارن�د ،اگ�ر کارایی ه�م به همان

نس�بت افزایش پیدا کند ،با خوش�حالی این افزایش
قیم�ت را میپذیرن�د و در این س�ناریو اپل میتواند
بودجه خودش را حفظ کند.

خطرغیرمنتظره

م�ا در ح�ال گ�ذار به زمانی هس�تیم ک�ه نمونههای
کامپیوترهای خانگی ساختهشده بهطور گستردهای
در فض�ای اب�ری کار میکنن�د و ای�ن موضوع مزیت
ک�وچ اپ�ل به س�مت ipad
بالق�وه قابلتوجه�ی در
ِ
بهج�ای اینکه به س�مت کامپیوترهای خانگی بروند
دارد .اگرچ�ه اپ�ل در فض�ای کل�ود خیل�ی بدعمل
میکن�د و ب�ه نظ�ر نمیآی�د ک�ه هنوز ابت�کار عمل
وین�دوز مج�ازی را داش�ته باش�ند .ای�ن موض�وع
میتواند یادآور ش�خصی باش�د که با ایده استراتژی
 SuperNOSب�ه می�دان آم�د ،غاف�ل از اینک�ه
مایکروس�افت پیش از آن محصول  SuperNOSرا
بانام تجاری  Windows NTعرضه کرده بود.
در ح�ال حاضر درحالیکه  ipad proمیتواند برای
ابری س�مت کارب� ِر کامپیوتره�ای رومیزی
تجرب�ه ِ
ایدئ�ال باش�د ،مایکروس�افت این مزی�ت را (فضای
ابری مناس�ب) دارد درحالیکه اپل ندارد .این کوچ،
بهج�ای اینک�ه کاربران را برگرداند ( به س�مت اپل)،
میتواند بهجایش کاربران را به س�مت Microsoft
 Azureس�وق دهد و این کار را برای پلتفرم مش�ابه
همیش�ه متص�ل مایکروس�افت ب�رای گرفتن جای
مزایای  ipadآسان میکند.
درهرحال اپل میتواند این گپ و ش�کاف را با کمک

یکی از ش�رکایش ببندد .اما آنها بهخوبی ش�راکت
نمیکنند و ارزش اصلی در فضای ابری اس�ت ،یعنی
بخش�ی از راهحل که اپل مالک آن نیس�ت و میتواند
دوباره س�بب ش�ود که این موضوع برای آنها (اپل)
بد تمام ش�ود .اگر آنها واقع ًا خودش�ان را وقف این
رومیزی مبتنی بر Cloud
حل
کوچ کنند ،به یکراه ِ
ِ
نی�از دارن�د تا از جذب مخاطبان به Azure، AWS
ی�ا گ�وگل برای فضای ابری بهتر جلوگیری کنند .من
فک�ر میکن�م کاری که اپ�ل میخواه�د انجام دهد
واقع� ًا جال�ب اس�ت و در ظاه�ر ب�ه نظرم�ی آیدکه
برخالف اشتباهی است که مایکروسافت در دهه ۹۰
میالدی مرتکب شد .اگرچه برای اینکه این انتقال و
ک�وچ ،صحیح انجام ش�ود آنها ب�ه یکراه حل ابری
برای درستکار کردن نیمه دیگر این استراتژی نیاز
دارن�د .چراک�ه این حرکت باید قابلرقابت با حرکات
مش�ابه مایکروس�افت باش�د ب�ا کامپیوترهایی که
همیش�ه متص�ل هس�تند و  .Azureاگ�ر اپ�ل این
مش�کل را حل نکند ،میتواند ش�اهد این باش�د که
اغل�ب ب�ازارش دوب�اره و ب�ه طرز مؤثری به س�مت
ِ
مایکروسافت کوچ کرده است – حاال در این مورد به
سمت  -Microsoft Azureو آنها یقین ًا از نتیجه
کار ناراضی خواهند بود .شما باید کر و کور باشید تا
ای�ن ک�وچ را ب�ه خاط�ر عی�ب فضای ابری از دس�ت
بدهی�د .ام�ا کمپانیها معموالً تمایل دارند تا از ورود
به حوزههایی که در آن خوب نیستند اجتناب کنند
و اپل واقع ًا در حوزه فضای ابری بدعمل کرده است.
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گوگل از کاربران کروم برای کمک
به شناسایی سایتهای فریبنده
سؤالمیکند

گ�وگل در هفت�ه ج�اری ب�رای کم�ک ب�ه شناس�ایی
س�ایتهای مش�کوک ،به کاربران مرورگر کروم خود،
افزودنی پیش�نهاد داده اس�ت که اجازه میدهد تا این
 URLها را اطالع دهند.
افزونه گزارش�گر سایت مشکوک که میتواند به کروم
دس�کتاپ اضافه ش�ود ،یک آیکون پرچم مانند را در
ن�وار باالی�ی مروگر میگنجاند .امیلی شِ �تِر یک مدیر
محصول کروم در وبالگ سهش�نبه یک کمپانی نوش�ته
اس�ت "ب�ا کلی�ک روی آیکون ،میتوانید س�ایتهای
ناام�ن را برای بررس�ی ام�ن بهمنظور ارزیابی بیش�تر
گزارش کنید ".مرور امن نام تکنولوژی است که توسط
موتور جس�توجوی گوگل ،کروم ،موزیال فایرفاکس و
سافاری اپل و اندروید استفادهشده است تا کاربران را
از س�ایتهایی ک�ه محت�وای گمراهکنن�ده ی�ا مخرب
دارن�د ،دورنگ�ه دارد .در س�مت س�رور ،گ�وگل از
اس�کن وب و س�اخت فهرس�تی از
رباتهای�ی ب�رای
ِ
وبسایتهایی که بدافزار ،دانلودهای مضر یا تبلیغات
و صفح�ات گمراهکنن�ده دارن�د اس�تفاده میکن�د.
توس�عهدهندگان نرمافزار سپس میتوانند  APIای را
برای یکپارچهس�ازی این لیس�ت در اپلیکیش�ن های
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ِ
س�ازان رقیب
خودش�ان وصل کنند ،کاری که مرورگر
سالهاست انجام دادهاند.
نتیج�ه نهای�ی هش�داری اس�ت که به می�ان آمده و به
کاربر میگوید که س�ایت مقصد مش�کوک است و باید
اجتن�اب ش�ود .در کروم ،یک�ی از چندین راهاندازهای
هش�داردهندههای م�رور ام�ن مینویس�د" :س�ایت
گمراهکنن�ده پی�ش رو اس�ت" ک�ه به دنب�ال آن متنی
توضیحی آمده است.
ح�اال گ�وگل از کارب�ران خواس�ته ت�ا مانن�د ب�ات ها
س�ایتهای زنن�ده را نش�ان دهن�د .اما خ�و ِد برخی از
اطالعات�ی ک�ه در پنج�ره پ�اپ اپ بع�د از کلیک روی
آیک�ون گ�زارش س�ایت گمراهکننده اجرا میش�ود،
مش�کوک به نظر میآید .زمانی که دریکی از س�ایتهای
مقص�د معم�ول خودم�ان هس�تیم ،گ�زارش س�ایت
گمراهکننده شناس�ایی کرده که "س�ایت جزو  5هزار
س�ایت باالی لیس�ت نیس�ت" که باع�ث گمراهکننده
بودن آن  URLمیش�ود .زمانی که در س�ایت سازمان
ِ
ِ
س�ایت مشکوک گفته
اخبار ملی هس�تیم ،گزارش�گر
اس�ت "س�ایت در  3ماه گذش�ته بازدیدکننده نداشته
است".

شِ �تِر همچنی�ن بی�ان ک�رده افزون�ه دقیقت�ر و
ظریفت�ری از ک�روم هم خواه�د آمد که از کاربران
محافظ�ت میکن�د .ای�ن افزون�ه جدید ب�ه کاربر
هش�داری ناش�ناس زمانی که مرورگر بهسوی یک
ِ
س�ایت ب�ا  URLگمراهکنن�ده هدایت میش�ود،
میدهد .همان حقهای که هکرها و  phisherها به
گرفتن go0gle.
کار میبرن�د " .برای مثال اش�تباه
ِ
 comب�ا  google.comراح�ت اس�ت ".او ادام�ه
میده�د "ای�ن هش�دار جدی�د با مقایس�ه URL
صفحهای که اکنون در حال بازدید از آن هستید با
ً
قبلا از آنه�ا بازدی�د
 URLه�ای صفحات�ی ک�ه
کردهای�د ،کار میکن�د .اگ�ر  URLه�ا ش�بیه هم
بودن�د ،ک�ه ممک�ن اس�ت موج�ب گیج ش�دن یا
گمراهی ش�ما ش�ود ،ما به ش�ما هش�داری نش�ان
خواهیم داد ،تا بهجای بیخطر برگردید".
شِ �تِر گفته هش�دار جدید روی کروم  75راهاندازی
شده بود ،ورژن حال حاضر کروم در  4ژوئن شروع
به کارکرده است.
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به  2019 XPخوش آمدید

بیستمینکنفرانسبینالمللیتوسعهنرمافزارچابک
زمان 21-25 :مه
مکان :مونترال کانادا

 XPکنفرانس برتر توس��عه نرمافزار  Agileمیباش��د که ترکیبی از تحقیق و عمل اس��ت .اینیک انجمن منحصربهفرد اس��ت که محققان ،متخصصان ،رهبران فکری،
مربیان و تمرین دهندگان گرد هم میآیند تا درباره جدیدترین نوآوریها ،نتایج تحقیق ،تجربیات ،نگرانیها ،چالشها و گرایشها ارائه داده و گفتگو کنند .چه شما تازه
با  Agileآشنا شده باشید یا متخصص  Agileباشید 2019 XP ،یک محیط غیررسمی برای یادگیری و راه انداختن بحث در اختیار شما قرار خواهد داد.
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:ICCEPM 2019
کنفرانس بینالمللی مهندسی ساخت و مدیریت پروژه
مکان :پاریس ،فرانسه
زمان 25-26 :ژوئن 2019

کنفران��س تحقیقات��ی بینالملل��ی یک تش��کیالت
س��ازمانیافته اختصاصی بهمنظ��ور گردآوری تعداد
قابلتوجه��ی از رویداده��ای علمی متنوع برای ارائه
در برنامه این کنفرانس اختصاصی اس��ت .بس��ته به
تعداد و طول ارائهها ،رویدادها طی مدتزمان معینی
به طول خواهند انجامید.

مقاصد و اهداف کنفرانس تحقیقاتی بینالمللی

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

میانرشتهای برتر برای محققان و دستاندرکاران و
مربی��ان فراه��م میکند تا ب��ا جدیدترین نوآوریها،
گرایشه��ا و نگرانیها و همچنین چالشهای علمی
روبرو ش��ده و راهحلهای اتخاذش��ده در زمینههای
مهندسی ساخت و مدیریت پروژه را ارائه و موردبحث
قرار دهند.
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مس�ئوالن فناوری اطالعات ش�رکتها همیش�ه مینالند که "اگر فقط راه
تکنولوژیکی برای کاهش قیمتها و افزایش تولید و بازده وجود داش�ت"

سیس���تمهای مک اپل در ش���رکتها:

6موردکهمسئولهای
خری���د  ITبای���د بدانند

30

یک مک بخرید
زمان��ه از موقع��ی ک��ه تبلیغات محبوب
اپل به شکل گسترده استفادهکنندگان ویندوزی
را ک��ه از  iPodاس��تفاده میکردن��د ،تش��ویق به
تعوی��ض آن  میک��رد ،خیلی تغییر کرده اس��ت.
میلیونها 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��رفتهترین گوشی هوشمند دنیا را میفروشد
و ذرهای خلل در کارش وارد نمیشود.

شما میتوانید مک های اپل
را در اغلب شرکتها ببینید
بنابراین اگر کسبوکاری دارید و به دنبال راهی
ب��رای افزایش به��رهوری ،کاه��ش هزینهها و
احتما ًال پیش��رفت در نگه��داری و ابقا کارمندان
هس��تید (ک��ه موج��ب کاه��ش هزینهه��ا هم
میشود) ،خبرهای خوبی برای شما داریم.
م��ن راهحل��ی پیدا کردم که واکنشهای زیر را از
کاربران به دنبال دارد:
  79درص��د از کارب��ران با هر وس��یله دیگری
نمیتوانند به همان اندازه کارآمد باشند.
  89درص��د میگوین��د اپلیکیش��ن ه��ا برای
استفاده راحتتر هستند.
  74درصد مش��کالت کمتری روی سیس��تم
نسبت به دیگران داشتند.
  40درصد هیچگونه مشکلی تجربه نکردند.
  94درص��د کارمندان��ی که ش��رکت به آنها
ح��ق انتخ��اب برای همکاری ی��ا عدم همکاری
داده بود ،تمایل داشتند که بمانند.
   85درصد کارمندان میگویند استفاده از این
پلتف��رم ،موج��ب بهرهوری بیش��تر آنها ش��ده
است.
ش��ما فک��ر میکنید آنها راجع ب��ه چه پلتفرمی
صحبت میکردند؟
همهچیز با مک بهتر به نظر میرسد
اینیک مقاله طرفدار اپل است ،لذا از اینکه این
حرفه��ا در حمای��ت از محص��والت باکیفی��ت
شرکت اپل گفته میشود ،شگفتزده 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 بینالمللی  Jamfاز بین
 1500کارب��ر مک در ش��رکتها بهدس��تآمده
است ،بنابراین اهمیت خاصی دارند.

شمامیتوانیدآمارارائهشده
در باال را رد کنید .اما واقعا ًبه
چهدلیلی؟
اینطور نیست که این آمار ارائه شده باشد .مک
ها همیش��ه مردم را ش��ادتر و پربارتر میکنند ،اما
این روزها این مزایا به استفاده و کاربرد شرکتی
هم کشیده شده است.
مدرک بیش��تر میخواهی��د؟ چیزهایی که IBM،
 Salesforceو  Ciscoمیگوین��د را بخوانی��د.
 SAPهم با این آمار موافق است.

ای���ن اطالع���ات ب���ه صنای���ع
مختلف واردشده است
ای��ن یعن��ی ما میدانیم ک��ه دپارتمانهای  ITو
منابع انسانی احتما ًال بااینکه استفاده از اپ های
مک آسانتر است تا اپ های روی کامپیوترهای
دیگر موافق هستند.
این موضوع همچنین به این معنی اس��ت که ما
میدانی��م 87درصد مهندس��ان حرفهای همین
حس را دارند.
و بی��ش از 90درص��د اف��راد در این تحقیق گفتند
ک��ه م��ک ،بهرهوری باالت��ری دارد و خالقانهتر
کردن تکنولوژی
ب��وده و زمان��ی که بح��ث اداره ِ
باش��د ،خودگردانتر است .مک همچنین موجب
بهبود همکاری بین اعضای شرکت میشود.
(گرچه ش��رمآور اس��ت که ش��ما در روزهای این
انتق��ال مجبوری��د که اینهمه کابل برق و USB
و  USB-Cو چندی��ن دان��گل مختل��ف را حمل
کنید).

فقط مثل مک خریدن
م��ا میدانیم که ب��ازار کامپیوتر مالیم
اس��ت .ما همچنین میدانیم که همیش��ه حسی
وجود دارد که مک ها گرانتر هستند.
این حسی است که نیاز به بازنگری دارد .اینکه
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 بهروزرس��انیهای منظ��م نرمافزاری
است .بنابراین بحث سختی است.
این در حالی اس��ت که 98درصد از ش��رکتهای
خوشش��انس ،از قب��ل از دس��تگاههای iOS
اس��تفاده میکردند .اپل از آنها خواس��ته تا مک
ه��ا را در کسبوکارش��ان راهان��دازی کنن��د.
بخص��وص برای آنهایی ک��ه میخواهند برای
کامپیوترهایی که با ویندوز  7پا به س��ن گذاش��ته
کار میکنن��د ،جایگزی��ن پی��دا کنن��د .آخری��ن
دادهه��ای  Jamfه��م از ای��ن آم��ار پش��تیبانی
میکند .بخصوص که کارکنان س��ه ش��رکت از
چه��ار ش��رکت زمان��ی که حق انتخاب داش��ته
باش��ند ،مک را انتخاب میکنند .اگر اپل بخواهد
ضرب��ه نهای��ی را در این بحث بزن��د میتواند به
یورش بیرحمانهاش به ش��رکتهای  ITاش��اره
کن��د .ش��اید ه��م ب��ه برخ��ی دادههای��ی ک��ه
نش��اندهنده ب��اال رفتن به��رهوری و خالقیت و
کاه��ش هزینهه��ای جاری ب��ه دلیل ابقا و حفظ
کارمندان و پشتیبانی فنی باشد ،نگاه کند.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل

شماره 10شهریورمـاه 1398

31

32

ا
ی
د
د
د
دب

دان

ید

دد

ح

قا

یقی

اجععع
یر
ی

عبههههبیتتتت

ک
و
ی
ن
ن
ن
ن
ک
ههههب

`بی��ت کوی��ن نه کالهبرداری اس��ت و نه ش��مش طال .مردم به
بح��ث و تبادلنظ��ر در م��ورد اینک��ه بی��ت کوین چه هس��ت و
پتانس��یلهایش ،قانون��ی بودن و اهمی��ت آن صحبت میکنند.
بحثها معنیدار اس��ت و افکار زیادی برای اندیش��یدن در اختیار
م��ا میگ��ذارد .ام��ا آنها فقط نظر هس��تند و در عین مفید بودن،
فقط حقایق و واقعیتها برای دانس��تن حیاتی و مهم هس��تند.
دانس��تن حقایق منجر به گفتگو و س��ؤاالت معنیدار میش��ود.
برخی از این سؤاالت در اینجا مطرح میشوند.
بیت کوین پول برنامهنویس��ی ش��ده اس��ت .بیت کوین ش��کل
جدیدی از پول ارائه داد که قابلبرنامهریزی است .بیت کوین و
س��ایر ارزهای رمزنگاریش��ده (یا اموال رمزنگاریش��ده) تحت
همان فلس��فه پول درگذش��ته و مفهوم پول که با آن آشنا هستیم
کار میکنند .آنچه تعیینکننده پول است ،مجموعهای از قوانین
مشترک برای مبادله ارزش است .تفاوتش با ارز رمزنگاریشده
در این اس��ت که قوانین توس��ط پرداختکننده و دریافتکننده
وجه وضع میش��وند .آنها برای ش��رایط و ضوابط تراکنش که
کدگذاری ش��ده اس��ت تصمیم میگیرند .این سیستم فراتر از ارز
رمزنگاریش��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 ،تخصصها ،داراییها و خدمات را فراهم میکند.
در دنی��ای آنال��وگ ،م��ا اش��کال فیزیک��ی پول مانن��د کاالها و
پوله��ای کاغ��ذی داریم و محدودیت مس��افت داریم .در دنیای
دیجیت��ال م��ا با تراکنشهایمان ،دفع محدودیت و وابس��تگی به
مسافت انسانی و سرعت ،خیلی بیشتر پیش رفتهایم .بااینحال
در دنی��ای دیجیت��ال تح��ت اداره س��رعت و بخش��ش بانکها
هس��تیم .در دنیای رمزنگاریش��ده پول برنامهنویس��ی ش��ده ما
محدودیته��ای مؤسس��اتی و انس��انی را از بی��ن بردهای��م.
اصطکاکهای��ی ک��ه ب��اال گفت��ه ش��د گ��ران هس��تند و البته
کاهشیافتهاند.
بیت کوین از هوا به وجود نیامده است .بیت کوین طی فرآیندی
بهنام  miningایجادش��ده اس��ت .بالکچی��ن یعنی ف ّناوری که
بی��ت کوی��ن ب��ر اس��اس آن ساختهش��ده اس��ت .بالکچین به
ش��بکهای از گرهه��ا  ب��رای اطمین��ان از یکپارچگ��ی تاریخچه
تراکنشه��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 گرهها با اس��تفاده از
آزمونوخط��ا ب��رای ح��ل معمای ریاضی پیچی��دهای که نیاز به
محاس��بات س��نگین کامپیوتری دارد ،باه��م رقابت کنند .اولین
کامپیوتر در ش��بکه که بتواند معادله را حل کند ،بهعنوان پاداش
بی��ت کوینهایی دریافت میکند .این عملیات بانام "اس��تخراج
بیت کوین " ش��ناخته میش��ود .این پروتکل بهعنوان اثبات کار
(  )PoWشناخته میشود.
اس��تخراج بی��ت کوین با دو هدف ص��ورت میگیرد :اجازه ایجاد
س��کههای جدی��د میدهد و پ��ردازش تراکنشها در ش��بکه را
تس��هیل میکن��د .اس��تخراج بی��ت کوی��ن ب��ه ان��رژی (برق)،
س��ختافزار و پهنای باند نیاز دارد .اگر س��عی کنید با کامپیوتر
خودت��ان بی��ت کوین اس��تخراجکنید ،هزین��ه برقی که مصرف
میکنید بهمراتب بیش��تر از بیت کوینی خواهد بود که به دس��ت
دیجیتال��ی دیگ��ر ه��م از  PoWاس��تفاده
میآوری��د .ارزه��ای
ِ
میکنند .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��ختافزار ندارد اما بهجای آن از ش��رطگذاری و پیوند توکنها
برای تعیین بالک بعدی میکند.
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 میشود که بهراحتی میتوان اثبات کرد برای
ح��ل معم��ای ریاضی ،ت��وان محاس��باتی قابلتوج��ه و انرژی
الکتریک��ی مصرفش��ده اس��ت .ای��ن امر از بیتکوی��ن در برابر
کالهب��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 تصدیقشده و قابلتأیید پشتیبانی شد.
هر کس میتواند 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 بهاتف��اق یک اجماع
جهانی با بیت کوین تعامل داش��ته اس��ت .بیت کوین نیز مانند
س��هام عم��ل میکن��د ،بهاینترتیب که قیم��ت میتواند بهطور
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 میکنند.
از بی��ت کوی��ن میتوان برای پرداخت محلی و جهانی اس��تفاده
کرد -خالئی برای یکراه آزا ِد بدون دردسر ،سریعتر و کارآمدتر
برای تبادل پول وجود دارد .بیت کوین اولین ارز دیجیتالی برای
پر کردن این فضای خالی بود و برای پرداختها و ذخیرهسازی
به��ا و ارزش ایجادش��ده بود .این ش��کل جدید پ��ول انتقال وجه
آنالین را بهصورت   peer-to-peerو بدون واسطه مانند یک
بانک امکانپذیر میکند .بهطورکلی بیت کوین و س��ایر ارزهای
رمزنگاریش��ده میتوانن��د س��ریعتر و با هزین��ه کمتری منتقل
ش��وند .ازآنجاییکه بیت کوین و ارزهای رمزنگاریش��ده دیگر
محبوبیت بیش��تری کس��ب کردهاند ،ممکن است هزینهها تحت
تأثیر تراکم و ترافیک روی بالک چین قرار گیرند.
در س��الهای اولیه ظهور بیت کوین ،هر کس میتوانس��ت اقالم
روزانه مانند قهوه و نوشیدنیهای دیگر و شام را خریداری کرده
و چند س��نت پولش را منتقل کند .قیمتها چندان بیثبات نبود
و زمان تراکنش تقریب ًا 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
میشد که شخصی میخواست پولی را به فرد دیگری در کشور
دیگ��ری منتق��ل کن��د .آن فرد میتوانس��ت یک بی��ت کوین به
ارزش یکمیلیون دالر را با هزینه کمتر از یک دالر به ش��خص
دیگری در کشور دیگری ارسال کند و گیرنده میتوانست 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 پرداختهای روزمره با این ارز ممکن
نباش��د .بااینح��ال اگ��ر در ح��ال انتق��ال بیت کوین��ی به ارزش
یکمیلیون دالر به آنطرف مرزها هس��تید ،ممکن اس��ت هنوز
هم ارزشش را داشته باشد.
بی��ت کوی��ن بهعن��وان اولی��ن پ��ول برنامهنویسیش��ده روی
بالکچی��ن ،ب��ه م��ا پ��ول نقدی جهان��ی ،مجازی و ب��دون مرز
میدهد -که این فقط یک آغاز اس��ت .بیت کوین و بالک چین
تنها آینده پول را تعریف نکردند ،بلکه آینده اقتصاد و تراکنشها
و نهایت ًا آینده را تعریف کردهاند.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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بالکچینچیست؟ (بنابرتعریف ِلیمن)

ب�ه احتم�ال زیاد باید تاکن�ون در مورد بالکچین
شنیده باشید .ممکن است با شنیدن آن فقط یاد
اصطالحات  ITبیفتید.
اما در حقیقت بالکچین یک فناوری دستیابی به

موفقیت اس�ت که انتظار میرود بیش�تر صنایع را
در سالهای آینده تغییر دهد .چه در دنیای مالی،
چ�ه مراقبته�ای بهداش�تی و ی�ا در ه�ر بخش
دیگ�ری کار کنی�د ،احتم�االً ب�هزودی ثم�ره این

تغییرات را خواهید دید .اما آیا واقع ًا قرار اس�ت با
همی�ن چیزه�ا روبرو ش�وید؟ در این مقاله س�عی
میکنی�م بالکچی�ن را ب�ه صورت غیرمس�تقیم
توضیح دهیم.

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

میکنن��د .بالکه��ای قدیم��ی ب��رای همیش��ه حفظ
میش��وند و بالکهای جدید به ش��کل برگشتناپذیر به
زنجیر اضافه میش��وند و امکان جعل نوش��تهها (اسناد)،
تراکنشها و سایر اطالعات را غیرممکن میکنند .همه
بالکها به روش خاصی رمزگذاری میش��وند بنابراین
هرک��س میتواند به همه اطالعات دسترس��ی داش��ته
باشد ،اما فقط کاربری که صاحب کلید رمزنگاری باشد
میتواند به قسمت خاصی از زنجیر ،رکورد جدید اضافه
کن��د .تا زمانی که ش��ما تنها کس��ی باش��ید ک��ه کلید را

میشناس��د ،هیچک��س نمیتوان��د معام�لات ش��ما را
دستکاری کند .عالوه بر این رمزنگاری برای تضمین
همگامس��ازی نسخههای بالک چین روی هر رایانه (یا
گره) در شبکه استفاده میشود .شما میتوانید به بالک
چین بهعنوان یک پرونده پزشکی دیجیتالی فکر کنید.
هر رکورد یک بالک است که دارای یک برچسب است
که تاریخ و زمان ورود رکورد را نشان میدهد .تاریخچه
پزش��کی برای اهداف تش��خیصی و درمانی بس��یار هم
اس��ت .بنابراین نه پزش��ک و نه بیمار نباید بتوانند سوابق
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قب� ً
لا ساختهش��ده را اص�لاح کنند .بااینوجود پزش��ک
دارای یک کلید خصوصی اس��ت که به او امکان ایجاد
سوابق جدید را میدهد و بیمار دارای یک کلید عمومی
اس��ت که به وی اجازه میدهد در هر زمان به پروندهها
دسترس��ی پیدا کند .این روش دادهها را در دس��ترس و
ایم��ن میکند .بنابراین بالک چین در تعریف مس��تقل،
شفاف و ایمن است.
مزایای بالک چین
مزایای این زنجیره توزیعش��ده واضح اس��ت :با
توج��ه ب��ه هزین��ه و کاهش ریس��ک ،امنی��ت دادهها یا
ش��فافیت معامالت ،ش��رکتهای اکث��ر صنایع مطمئن ًا
میتوانند از این فناوری جدید بهرهمند ش��وند .خو ِد ایده
جدی��د نیس��ت ،هرچن��د :طرح کل��ی آن در ابتدا در مقاله
تحقیق��ی New Directions in Cryptography
 1976توضی��ح داده ش��د ،ام��ا برای مدتی طوالنی آن را
پیچی��ده و ب��دون امنیت توصیف میکردند .اما در س��ال
 2008یک شخص ناشناس یا گروهی از افراد که با نام
مستعار  Satoshi Nakamotoشناخته میشدند ،بیت
کوین را معرفی کردند که در حقیقت اجرای س��ادهتری

از فن��اوری ب�لاک چین بهعن��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
پرداختهای فوری اس��تفاده میکرد .با تش��کر از بالک
چین ،این اولین ارز دیجیتالی بود که مشکل هزینههای
مضاعف را حل کرد .مهمتر از همه به نظر میرس��د که
بی��ت کوی��ن توس��ط هیچکس کنترل نمیش��ود و البته
قابل دس��تکاری ش��دن هم نیست .ماندگاری ،امنیت و
طبیع��ت توزیعش��ده بی��ت کوی��ن آن را ب��ه یک��ی از
س��ریعترین داراییهای در حال رشد تبدیل کرده است.
تنها امس��ال قیمت آن بیش از  500درصد افزایشیافته
اس��ت .بهنوبه خ��ودش محبوبیت روزافزون بیت کوین،
توجهه��ا را ب��ه فن��اوری زیربنایی آن جل��ب کرد .اکنون
دهها اس��تارتاپ فناوری در تالش هس��تند تا Next Big
 Thingرا ب��ر اس��اس ب�لاک چین تولی��د کنند و هرروز
افراد بیش��تری که در حوزههای مالی و س��ایر بخشها
مش��غول به کار هس��تند ،مزایای کاربردی بیت کوین را
تشخیص میدهند.
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 دقیق ًا 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 ارائهش��ده توسط مؤسسات
مال��ی متمرک��ز (یعنی بانکها) اس��تفاده کنیم .مطمئن ًا
روشهای��ی ب��رای پرداخت از طریق اینترنت وجود دارد.
(بارزترین نمونه آن  PayPalاست) اما آنها معمو ًال به
ادغام با یک حساب بانکی یاکارتاعتباری نیاز دارند .در
غیراینص��ورت واقع�� ًا نمیت��وان از آنها اس��تفاده کرد.
فناوری بالک چین فرصتی جذاب برای خالص ش��دن
از یک لینک اضافی میدهد.
این فناوری کام ً
ال برای به عهده گرفتن هر س��ه نقش
مهم خدمات مالی س��نتی طراحیش��ده است یعنی :ثبت
معام�لات ،تأیید هویت و پیمانکاری .این موضوع خیلی
امیدوارکنن��ده اس��ت ،زیرا صنعت خدم��ات مالی ازنظر
سرمایهگذاری بزرگترین بازار جهان است.
اگر بخشی از آن خدمات به استفاده از بالک چین تغییر
پی��دا کن��د ،مطمئن�� ًا همانطور که میدانی��م صنعت را
مختل میکند اما درعینحال بهرهوری آن سیستمها را
بهبود میبخشد .ازآنجاکه معامالت بهطور مستقیم بین
طرفی��ن و ب��دون واس��طه و بهص��ورت دیجیتالی انجام
میشود ،تسویهحساب برای معامالت میتواند سریعتر
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
اینهمه هیاهو برای چیست.
ع�لاوه ب��ر این بالک چین میتواند نهتنها برای ارس��ال
پ��ول دیجیتال بلکه ب��رای ردیابی کاالهای فیزیکی در
یک زنجیره تأمین اس��تفاده ش��ود و به ش��رکتها کمک
کن��د ت��ا بر تأمینکنندگان 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 میتواند
مفید باش��د .پیشازاین میدانس��تید ک��ه از فناوری
ب�لاک چین میتوانید 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 برنامهای
واردکردن
تبدی��ل میکنی��د ک��ه فق��ط در ص��ورت
ِ
کلیده��ای ه��ر دو طرف ق��رارداد ،برنامه اجرا خواهد
ش��د ،درنتیج��ه ب��ا یک قرارداد موافق��ت میکنید .با
همی��ن برنام��ه میتوانید اطالع��ات را از منابع داده
خارج��ی (بهعنوانمث��ال قیمت س��هام ،پیشبینی
هواشناس��ی ،عناوی��ن خبرها و س��ایر م��واردی که
توس��ط یک کامپیوتر قابلتجزیه و تحلیل اس��ت).
ردیاب��ی ک��رده و قراردادهای��ی را ایج��اد کنید که در
صورت تحقق ش��رایط خاص ،بهط��ور خودکار اجرا
ش��ود  .این مکانیس��م ،قراردادهای هوش��مند نامیده
میش��ود و زمینهه��ای کارب��رد احتمال��ی آن تقریب ًا
نامحدود اس��ت .ش��ما میتوانید برای انواع و اقس��ام
ش��رایط از مش��تقات مالی گرفته تا حق بیمه و اجاره
ملک و فرآیندهای قانونی تا سرمایهگذاری کالن از
قراردادهای هوش��مند اس��تفاده کنید .بیایید فرض
کنی��م میخواهی��د ی��ک آپارتم��ان ب��ا اس��تفاده از
قرارداده��ای هوش��مند اج��اره کنی��د .ش��ما ب��ا ارز
رمزنگاریش��ده پرداخ��ت میکنید و ت��ا یک تاریخ
مشخص یک کلید ورود دیجیتال دریافت میکنید.
اگ��ر کلی��د بهموق��ع نیامد ،بالک چی��ن بازپرداخت
میکند و مطمئن میش��وید که پول خود را از دس��ت
ندادهاید .کلید دقیق ًا در تاریخ مشخصشده شروع به
کار میکند و با پایان دوره اجاره بالاستفاده میشود،
بنابراین صاحبخانه نیز ایمن اس��ت .این سیستم به
ش��هادت ه��زاران نفر غیرقابل فریب اس��ت .همین
رویکرد را میتوان برای کنترل اس��تفاده از مالکیت
معن��وی ،تعیی��ن تعداد دفعاتی که یک کاربر میتواند
دسترسی داشته باشد ،اشتراکگذاری یا کپی کردن
اطالع��ات اس��تفاده کرد .همچنی��ن میتوان از این
رویک��رد ب��رای ایج��اد سیس��تمهای رأیده��ی
محافظتشده 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 چالشها نیز
وجود دارند -این فناوری هنوز درحالتوسعه است و
وضعیت قانونی و نظارتی آن مشخص نیست .سایر
نگرانیها مربوط به ادغام و پذیرش جهانی است ،تا
اینک��ه ای��ن پلتفرم مؤثر واقعش��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 آیندهای
بس��یار نزدی��ک به بخش��ی جداییناپذی��ر از زندگی
روزمره ما تبدیل خواهد ش��د و اکنون ممکن اس��ت
زمان مناسبی برای بهرهمندی از آن باشد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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اگ���ر مق���داری برنامهنویس���ی مقدمات���ی انج���ام
دادهای���د ،ی���ا حت���ی ش���روع ب���ه ن���گاه ب���ه زبانهای
(برنامهنویسی) مختلف کردهاید ،احتماال ًاصالح
برنامهنویسی شی گرا را شنیدهاید( .یا `)OOP
هم���ه ن���وع تعری���ف فن���ی در م���ورد اینک���ه
برنامهنویسی شی گرا چیست وجود دارد ،اما ما
میخواهی���م نگاه���ی ب���ه تعری���ف س���اده
برنامهنویسی شی گرا بیندازیم.
قب���ل از اینک���ه ش���روع کنی���م :زبانه���ای
برنامهنویسی ساختیافته (رویهای)
فهم زبان برنامهنویسی شی گرا ،باید
برای اینکه
ِ
اینکه جایگزین چه شده را درک کنیم .زبانهای
برنامهنویس���ی اولیه-س���اخت یافت���ه (روی���های)
بودن���د و عل���ت ای���ن نامگ���ذاری آن ب���ود ک���ه
برنامهنویس ،رویههای خیلی مش���خصی تعریف
میک���رد ک���ه کامپیوت���ر میتوانس���ت ب���ه عه���ده
بگیرد.
در ای���ن روزه���ای ابتدای���ی ،رویهه���ا روی پان���چ
کارته���ا نوش���ته میش���دند .ای���ن مراح���ل داده را
میگرفتن���د ،دنبال���های از اقدام���ات را رویداده
انج���ام میدادن���د ،س���پس داده جدی���دی تولی���د
میکردند.
زبانهای برنامهنویسی ساختیافته برای مدتی
خیل���ی خ���وب کارکردن���د (و برخ���ی از ای���ن زبانه���ا
هنوز هم مورداستفاده قرار میگیرند) .اما زمانی
که قصد کد زنی چیزی را ورای مراحل پایهای این
دنباله گامها داش���ته باش���ید ،مدیریت زبانهای
ساختیافته سخت خواهد شد.
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برنامهنویسیشیگراچیست؟
من و به زبان جاوا
اصول برنامه
نویسی شی گرا ،توضیح داده شده در اصطالحات لی ِ َ
ِ

هدف برنامهنویسی شی گرا
برنامهنویسی شی گرا چیست؟
اولین زبان برنامهنویس��ی ش��ی گ��را (عموم ًا روی
 Simulaتوافق ش��ده اس��ت) ایده اش��یا را معرفی
ک��رد .اش��یا مجموع��های از اطالعات هس��تند که
بهعن��وان ی��ک موجودیت منحصربهف��رد با آنها
برخورد میشود.
معن��ی جمل��ه باال در یک ثانیه با یک مثال
در م��ورد
ِ
عمیقتر میش��ویم ،اما اول باید راجع به کالسها
صحب��ت کنی��م .کالسه��ا بهنوعی پیش-اش��یا
هس��تند .آنها ش��امل لیس��تی از صفات هستند که
هنگام تعریف ،تبدیل به شیء میشوند.
اجازه دهید مثال برنامهنویس��ی بازی ش��طرنج را در
نظر بگیریم .ممکن اس��ت کالس��ی به نام Piece
داش��ته باش��یم .داخ��ل این کالس م��ا صفات زیر
راداریم:
رنگ
ارتفاع
شکل
حرکت مجاز

ی��ک ش��یء بهس��ادگی یک نمون��ه بخصوص را از
یکچی��ز ک��ه متعل��ق به آن کالس اس��ت ،تعریف
میکند.
بنابرای��ن م��ا میتوانی��م ش��یء ای ب��ه ن��ام
( WhiteQueenوزیر سفید) داشته باشیم .اینشی
میتوان��د ب��رای ه��ر چهار صف��ت (س��فید ،بلند،
اس��توانهای ی��ا قلع��ه مانن��د و هر تع��داد فضا به هر
س��متی) تعاریفی داش��ته باشد .اینش��ی میتواند
حتی متدها یا  functionهایی داشته باشد.
چه چیزی موجب میشود تا برنامهنویسی
ش�یءگراازرویک�ردس�اختیافتهخیلی
بهتر باشد؟
بهطور خالصه ،زبانهای برنامهنویس��ی ش��یءگرا
(مثل جاوا) س��ازماندهی دادهها و کدها را آس��انتر
میکنن��د ،ب��ه طریق��ی که ب��ا پروژهه��ای بزرگ
منطبقتر و مناسبتر است .برای اینکه بیشتر وارد
جزیی��ات ش��ویم ،راج��ع ب��ه چهاراصل اساس��ی
برنامهنویسی شیءگرا صحبت میکنیم.

اصل اول برنامهنویسی شیءگرا:
( Abstractionانتزاع)
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
میکند .شما فقط الزم است بدانید که وقتی دکمه
 Onرا بزنید ،به شما اسپرسو میدهد.
همین قضیه هم برای اش��یا در برنامه نویس��ی شی
گرا صدق میکند .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 نویسی شی گرا:
( Encapsulationکپسوله سازی)
کپس��وله س��ازی یک��ی از راههای برنامهنویس��ی
ش��یءگرا برای ایجاد انتزاع ( )abstractionاست.
هر ش��یء مجموعهای از داده اس��ت که بهمانند یک
موجودیت واحد در نظر گرفته میشود .و درون آن
اش��یا داده وجود دارد -هم از نوع متغیر و هم از نوع
متد.
متغیره��ای درون یکش��ی ،بهطورکلی خصوصی
( )privateنگهداش��ته میش��وند ،که به معنی این
اس��ت که اش��یا و متدهای دیگر نمیتوانند به آنها
دسترس��ی داش��ته باشند .اش��یا تنها با اس��تفاده از
متدهایشان تحت تأثیر قرار میگیرند.
یکش��ی فیل ممکن است شامل  pieceاطالعات
باش��د .ب��رای مث��ال ،میتوان��د متغی��ری ب��ه نام
" "positionداش��ته باش��د .این متغیر برای استفاده
از متد() moveضروری است و البته یکرنگ دارد.
با  privateکردن متغیر  positionو  publicکردن
متد() moveیک برنامهنویس از متغیر متد move
محافظ��ت میکن��د ت��ا هیچچیز 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 احتما ًال این متد
را نداری��د ،چراک��ه رنگ هر یک از مربعهای صفحه
شطرنج باید ثابت بماند).
این متدها و متغیرها داخلش��یء ( bishopفیل در
شطرنج) نگهداشته میشوند .چراکه کپسوله سازی

ش��دهاند ،ی��ک برنامهنوی��س میتواند س��اختار یا
محتواه��ای یکش��ی را ب��دون نگران��ی درب��اره
( interfaceواسط)  publicتغییر دهد.
اصل سوم برنامهنویسی شیءگرا:
( inheritanceارثبری)
ع�لاوه ب��ر کالسها ،زبانه��ای برنامهنویس��ی
ش��یءگرا زی��ر کالسهایی هم دارند .این ش��امل
تمام خصوصیات کالس والد میش��ود ،اما این زیر
کالسها میتوانند 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 () transformPieceمیگذاریم.
تم��ام مهرهها ب��ه مت��د() transformPieceنیاز
ندارن��د .ل��ذا م��ا این مت��د را در کالس  Pieceقرار
نمیدهی��م .در عوض ما میتوانیم زیر کالس��ی به
نام ( Pawnپیاده ،س��رباز) بس��ازیم Pawn .چون
یک زیر کالس است ،میتواند همه خصوصیات را
از  Pieceارث بب��رد .ل��ذا یک ( instanceنمونه) از
زیر کالس  Pawnش��امل یکرنگ ،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 ،تصادف ًا روی یک ُرخ
اس��تفاده کنی��م .در اینج��ا یک تفس��یر فنی را بیان
میکنیم :ساخت زیر کالسها ،موجب صرفهجویی
در زمان بس��یاری میش��ود .بهجای اینکه برای هر
چی��زی کالس جدیدی بس��ازیم ،برنامه نویس��ان
میتوانند یک کالس پایه ایجاد کرده و س��پس هر
زم��ان ک��ه الزم بود به زیر کالسهای جدید بس��ط
بودن وابس��تگی بیشازحد
میدهیم( .بااینحال ،بد ِ
به وراثت ارزش یادداشتبرداری دارد).
اصل چهارم برنامهنویسی شیءگرا:
( Polymorphismچندریختی)
چندریخت��ی نتیج��ه وراث��ت اس��ت .درک کامل از
چندریخت��ی نی��از به مقداری دانش برنامهنویس��ی
دارد ،ل��ذا م��ا فع� ً
لا ب��ا مقدمات و اص��ول اولیه جلو
میروی��م .بهط��ور خالصه چندریختی ب��ه برنامه
نویس��ان اجازه میدهد 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 بهدرد
مهره ش��اه میخورد ،اما برای هر مهرهای مناس��ب
نیس��ت .ب��رای رف��ع این مش��کل ،م��ا میتوانیم
کالس  Rookتعریف
متد() moveجدیدی در زیر
ِ
کنی��م ک��ه حرکات مه��ره را به تع��داد نامحدودی

فضای روبهجلو ،رو به عقب ،چپ یا راس��ت تعریف
کن��د .حال وقت��ی یک برنامهنویس متد() moveرا
 invokeمیکن��د (ص��دا میزن��د) و از یک piece
(مهره) بهعنوان آرگومان اس��تفاده میکند ،برنامه
میداند که ( pieceمهره) دقیق ًا باید چگونه حرکت
کند.ای��ن کار باعث صرفهجویی بس��یاری در زمان
فهمی��دن اینک��ه بای��د از کدام متده��ای مختلف
استفاده کنید ،میشود.
برنامهنویسی شیءگرا بهطور خالصه
اگ��ر بع��د از تعریف  4اصل اساس��ی برنامهنویس��ی
ش��یءگرا کمی س��رگیجه پیداکردهاید ،زیاد نگران
نباش��ید .موارد مهمی که باید به خاطر داش��ته باشید
در زیر آمده است:
برنامهنویس��ی ش��یءگرا اطالع��ات را در
موجودیته��ای واح��دی ب��ه نام اش��یا جمعآوری
میکند.
هر ش��یء یک ( instanceنمونه) واحد از یک
کالس است.
( Abstractionانتزاع) کارهای درونی یکشی
رازمان��ی که لزومی به دی��دن آنها نداریم ،مخفی
میکند.
( Encapsulationکپس��وله سازی) متغیرها و
متده��ای مرتب��ط را درون اش��یا ذخیره میکند و از
آنها محافظت میکند.
( Inheritanceوراث��ت) ب��ه زیر کالسها اجازه
میده��د ت��ا از خصوصی��ات کالسه��ای والدین
استفاده کنند.
( Polymorphismچندریخت��ی) ب��ه اش��یا و
متده��ا اج��ازه میدهد تا با چندین موقعیت مختلف
تنها با یک ( interfaceواس��ط) س��روکار داش��ته
باشند و کنار بیایند.
اگر بتوانید این موارد را به خاطر بسپارید ،میتوانید
درک درس��تی از اینک��ه برنامهنویس��ی ش��یءگرا
چیس��ت داش��ته باش��ید 4 .اص��ل اساس��ی برنامه
ش��یءگرا که به آن اش��اره ش��د ،ممکن است برای
درک کامل ،کمی سخت باشند .اما بهمحض اینکه
ش��روع به برنامهنویس��ی کنید ،واضحتر و روشنتر
میشوند.
به یاد داشته باشید که ما در این مقاله فقط در مورد
کلی��ات بح��ث کردیم .زبانهای برنامه ش��یءگرا
مختل��ف ،خواس��تهها و راهه��ای خود را برای انجام
کاره��ا دارن��د .بهمحض اینکه زبان برنامهنویس��ی
مناس��ب خودتان را پیدا کردید ،ش��روع به یادگیری
نحوه قرار دادن اصول OOP (Object Oriented
 ،Programmingبرنامهنویس��ی ش��یءگرا) در آن
زبان در عمل (نه تئوری) کنید.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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 5Gچیست؟

شبکههای  5Gنسل بعدی اتصال به اینترنت موبایل
اس��ت که س��رعت و اتصاالت قابلاطمینانتری را در
تلفنهای هوش��مند و س��ایر دس��تگاهها نس��بت به
گذش��ته ارائه میدهد 5G .با ترکیب فناوری ش��بکه
برش  و اس��تفاده از آخرین تحقیقات ،باید اتصاالت
س��ریعتر از اتصاالت فعلی را ارائه دهد و با س��رعت
دانل��و ِد میانگی��ن  1Gbpsکه انتظار میرود بهزودی
تبدیل به نرم جهانی ش��ود .این ش��بکهها به رش��د
فزاینده فناوری اینترنت اشیاء و ایجاد زیرساختهای
الزم ب��رای حم��ل مقادیر عظیم داده کمک میکنند
ک��ه نهایت�� ًا منج��ر به دنیای��ی هوش��مندتر و به هم
متصلت��ر میش��ود .ب��ا پیش��رفتهای خوبی که در
سراسر دنیا صورت گرفته و برپایی شبکههای تست
در جهان ،ش��بکههای  5Gتا س��ال  2020راهاندازی
خواهن��د ش��د و درکن��ار فن��اوری  3Gو  4Gموجود،
برای ایجاد ارتباطات س��ریعتر و آنالین ،بدون توجه
بهجایی که هستید ،کار میکنند.

 5Gچه زمانی راهاندازی خواهد شد؟

درآمریکا
ش��رکت  Verizonبا راهاندازی ش��بکه  5Gخود در آغاز
آوریلس��ال،2019بس��یاریرادرجهانراشگفتزدهکرد
و آن را به اولین ش��رکت در جهان تبدیل کرد که ش��بکه
نسل بعدی ارائه میدهد .این شبکه  5Gهماکنون فقط در
قس��متهای 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 ،ایاالتمتحده ما
موف��ق به دس��تیابی به س��رعتهای حداکث��ر 1.4Gbps
ش��دیم ،که بس��یار سریعتر از حداکثر سرعت تئوری  4Gاز
 300Mbpsاس��ت(.گرچهس��رعتمتوس��طآنهاکمتر از
 100mbpsاس��ت ).بااینحال پوش��ش  5Gبسیار تکهتکه
اس��ت و ما برای بدس��تآوردن این سرعت حداکثر مجبور
ش��دیم که در اطراف دکلهای مختلف  5Gش��هر حرکت
کنیم .گرچه قصد ما همواره رس��یدن بهس��رعت 1Gbps
بود 5G .در لندن ،بریتانیا بیشتر شبیه یک کیف ترکیبی و
مخلوط با س��رعت تس��ت  200mbpsتا  -550mbpsکه
هنوز خیلی س��ریعتر از  4Gاس��ت ،اما به همان اندازهای
نیس��ت که در ش��یکاگو میبینیم .شرکت  AT&Tشبکه
 5Gخود را به  19ش��هر در سراس��ر ایالتها منتقل کرده
اس��ت .اما هنوز هیچ نوع گوش��ی  5Gارائه نمیدهد -تنها
گزینه شما در حال حاضر یک  hotspotتلفن همراه 5G
 Netgear Nitehawkاس��ت .در همی��ن حال ،ش��رکت
 T-Mobileهن��وزش��بکه 5Gخ��ود رادرایاالتمتح��ده
راهاندازی نکرده اس��ت ،اما پیشازاین گفته بود که  5Gرا
ب��ه  30ش��هر میرس��اند و ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه از
نیویورکسیتی ،لسآنجلس ،داالس و السوگاس شروع
میشود.

درباره  5Gش�رکت  :T-Mobileآنچه تاکنون
میدانیم
در بریتانیا
 EEنخس��تین ش��رکت  5Gبریتانیا بود که شبکه  5Gخود
را راهان��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  ،2019اینترنت  5Gرا به  10شهر دیگر برساند.
ای��ن حرک��ت در تاریخ  3ژوئیه توس��ط ش��رکت وودافون
دنبال شد ،هنگامیکه  5Gرا در  7شهر راهاندازی کرد و در
 17ژوئیه به  8ش��هر و محله دیگر راه یافت .ش��رکتهای
 O2و  Threeهمچنین متعهد شدهاند تا شبکههای  5Gرا
در س��ال  2019راهاندازی کنند ،درحالیکه ش��رکت O2
قصد دارد در ماه اکتبر این کار را انجام دهد ،ما هنوز تاریخ
انتش��ار قابلاعتماد و محکمی از ش��رکت  Threeدریافت
نکردهایم .ش��رکت  Threeحداقل به ما گفته اس��ت که
پهن��ای بان��د خانگی در آگوس��ت راهاندازی 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
هوش��مند  5Gدر اس��ترالیا -یعنی گوش��ی Samsung
 5G Galaxy S10بهصورت زنده آغاز ش��د .در آن زمان
پوش��ش به  10ش��هر و منطقه اصلی محدود میش��د و در
ای��ن نواحی پوش��ش محدود و تکهتک��ه بود .این موضوع
ش��امل ش��هرهای آدالی��د ،بریزبن ،کانبرا ،گلدکوس��ت،
هوبارت ،لونس��تون ،ملبورن ،پرت ،س��یدنی و تووموبا هم
میشد .البته این روند همچنان ادامه دارد و پوشش بهطور
پیوس��ته در حال افزایش اس��ت .برای تهیه نقش��ه دقیق و
بهروزدرموردپوش��شسراس��راسترالیاصفحهاختصاصی
س��ایت ش��رکت  Telstraرا ببینید .از طرف دیگر شرکت
 Optusهیچ زمانبندی مش��خص یا نقش��ه راهی منتشر
نکرده اس��ت .اگرچه در وبس��ایت رسمی آن ذکرشده که
قصد دارد  1200س��ایت  5Gرا تا ماه مارس س��ال 2020
بس��ازد میتوان از آن تاریخ دسترس��ی عموم را برداش��ت
کرد .تعدادی از اعالمیههای گوش��یهای  5Gدر س��ال
 2019ساختهش��ده اس��ت ،بااینحال در حال حاضر تعداد
انگشتش��ماریدردس��ترساس��توانتخابهاتوس��ط
کشور و شرکت مخابراتی محدودشده است.
در ایاالتمتحده  Moto Mod 5Gشرکت موتوروال ،اتصال
نس��ل بعدی را به چند گوش��ی منتخب  Moto Zفراهم
میکند ،بهعالوه اینکه  Samsung Galaxy S10هم در
دسترس است.
درح��الحاض��رب��رایکس��انیک��هدربریتانیاهس��تند،
میتوانی��د  5گوش��ی  5Gرا در اختی��ار داش��ته باش��ید.
Samsung Galaxy، OnePlus 7 pro 5G، Oppo Reno
 5G، S10 5G، Xiaomi Mi Mix 3 5Gو LG V50 ThinQ

 .5Gدر استرالیا تنها  3گوشی هوشمند  5Gموجود است و
تنها دو مورد از آنها به ش��کل کامل در دس��ترس اس��ت.
 Oppo Reno 5Gو  LG V50 ThinQ 5Gرا میتوانی��د ب��ه
ترتی��ب باقیمته��ای  1499دالر اس��ترالیا و  1729دالر
اس��ترالیا خریداری ش��وند ،درحالیکه برای امتیازدهی به
 Samsung Galaxy S10باید به دنبال محصول ش��رکت
 Telstraهم باشید و آن دو را باهم مقایسه کنید.
اینترنت 5Gچقدر سریع است؟
سرعت  5Gبین مکانها ،کشورها ،شرکتهای مخابراتی
و دس��تگاهها 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 میشود باشد.
م��ا اولی��ن ش��بکههای 5Gرا در ایاالتمتح��ده ،بریتانیا و
استرالیا آزمایش کردهایم و سرعتهایی را پیدا کردیم که
محدوده متفاوتی دارند و ترکیبی هستند.
بهترینتستسرعت 5:5Gگیگابیتبرثانیهدر
شیکاگو
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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واقعی�ت مج�ازی ( )VRاس�تفاده از فن�اوری رایانه برای ایجاد یک محیط شبیهسازیش�ده
اس�ت .برخلاف رابطه�ای کاربری س�نتی  VR ،کاربر را در یک تجرب�ه قرار میدهد .بهجای
مش�اهده صفحهنمای�ش در مقاب�ل آنه�ا ،کارب�ران غوطهور هس�تند و میتوانند با جهان 3
بُع�دی تعامل داش�ته باش�ند .کامپیوتر با شبیهس�ازی هر چه بیش�تر ح�واس مانند بینایی،
شنوایی ،المسه و حتی بویایی به یک دروازهبان برای این دنیای مصنوعی تبدیلشده است.
تنه�ا محدودیتهای�ی ک�ه در تجربی�ات  VRتقریب ًا واقعی وجود دارد ،دسترس�ی به محتوا و
قدرت محاسبات ارزان است.

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 میتوانید
واقعی��ت اف��زوده را هم��ان  VRام��ا ب��ا یکپا در دنیای واقع��ی در نظر بگیرید.
واقعیت افزوده اشیاء مصنوعی را در محیط واقعی شبیهسازی میکند .واقعیت
مجازی یک محیط مس��کونی برای س��کونت ایجاد میکند .در واقعیت افزوده،
کامپیوت��ر از حس��گرها و الگوریتمه��ا ب��رای تعیین موقعی��ت و جهتیابی یک
دوربین اس��تفاده میکند .س��پس فناوری   ARگرافیکهای  3بُعدی را از دید
دوربین به نمایش میگذارد و تصاویر تولیدشده رایانه را بر روی نمای کاربر از
دنیای واقعی قرار میدهد .در واقعیت مجازی کامپیوتر از حس��گرهای ش��بیه
هم و ریاضیات اس��تفاده میکند .بااینوجود ،بهجای قرار گرفتن یک دوربین
واقع��ی در ی��ک محی��ط فیزیک��ی ،موقعی��ت چش��مان کارب��ر در یک محیط
شبیهسازیش��ده قرار دارد .اگر س��ر کاربر چرخانده ش��ود ،گرافیکها بر این
اس��اس واکنش نش��ان میدهند .فناوری  VRبهجای ترکیب اش��یاء مجازی و
یک صحنه واقعی ،دنیایی متقاعدکننده و تعاملی را برای کاربر ایجاد میکند.
فناوری واقعیت مجازی
س��ریعترین جزء قائل تش��خیص در واقعیت مجازی ،صفحهنمایشی
اس��ت ک��ه میت��وان آن را روی س��ر انس��ان س��وار ک��رد ) HMD( .انس��انها
موجودات��ی بص��ری هس��تند و فن��اوری نمایش اغل��ب بزرگترین تفاوت بین
سیس��تمهای واقعیت مجازی غوطهور کننده و رابطهای کاربری س��نتی است.
بهعنوانمث��ال محیطه��ای مجازی خودکار  CAVEبه ش��کل فعال محتوای
مجازی را در صفحهنمایشهایی بهاندازه اتاق نشان میدهند .درحالیکه این
نمایشدهندهه��ا ب��رای اف��رادی که در دانش��گاهها و آزمایش��گاههای بزرگ
کنندگان این پوش��یدنیهای صنعتی در
هس��تند س��رگرمکننده است ،مصرف
ِ
غرب وحش��ی هس��تند  .باوجود تعدد گزینههای س��ختافزاری و نرمافزاری در
حال ظهور ،آینده این ابزارهای پوش��یدنی در حال آش��کار ش��دن میباش��د اما
هن��وز ناش��ناخته اس��ت .مفاهیم��ی مانند چش��م HTC Vive Pro، Oculus
 Questو  Playstation VRراه را پی��ش میبرن��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 غوطهور ش��دن در واقعیت مجازی و قابلیت
اس��تفاده و کارایی ش��گفتزده کنند .فارغ از اینکه کدام ش��رکت از بقیه جلوتر
اس��ت ،هر ش��رکتی هم که پیش باش��د ،س��ادگی خرید دستگاهی بهاندازه یک
کاله که در اتاق نشیمن ،اداره یا کف کارخانه کار کند ،باعث شده که واقعیت
مجازی مرحله مرکزی  HDMها باشد.
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واقـــعـیت
مــــجـــازی
چیست؟

واقعی���ت مج���ازی و
اهمیتصدا
برنامههای واقعیت مجازی قانعکننده به
چیزی بیش از گرافیک نیاز دارند .هر دو
ویژگی شنوایی و بصری برای ادراک فرد
از فض��ا اهمیت ویژهای دارند .در حقیقت
انس��ان نس��بت ب��ه نش��انههای صوتی
سریعتر واکنش نشان میدهد .بهمنظور
ایج��اد تجربی��ات حقیقت�� ًا واقع��ی و
همهجانب��ه ،صداه��ای دقیق محیطی و
خصوصیات مکانی ضروری هستند .این
ویژگیها احس��اس قدرتمندی از حضور
در دنی��ای مج��ازی ایجاد میکنند .برای
تجربه جزئیات صوتی با دو گوش ،که به
ی��ک تجربه واقعیتمج��ازی بیانجامد،
میتوانی��د هدفـــ��ون گــذاش��ته و به
اینفوگراف��ی صوتی که توس��ط ش��رکت
 Vergمنتشرشده وصلش کنید.
درحالیک��ه اطالعات صوتی و تصویری
بهآس��انی در واقعی��ت مج��ازی تک��رار
میش��ود ،تالشهای تحقیق و توس��عه
فع��ال همچنان روی حواس دیگر انجام
میش��ود .ورودیه��ای لمس��ی مانن��د
تردمیله��ای همهکاره اجازه میدهند تا
کارب��ران بهجای اینک��ه واقع ًا روی یک
صندل��ی یا نیمکت باش��ند ،در حقیقت از
مراح��ل شبیهس��ازی عب��ور کنن��د.
فناوریه��ای  Hapticک��ه همچنی��ن
بهعن��وان فناوریهای بازخورد لمس��ی
ش��ناخته میش��وند از موتوره��ای
چرخش��ی س��نگین ب��ه
پرس��روصدای
ِ
فن��اوری س��ونوگرافی مربوط ب��ه آینده
رس��یدهاند .اکن��ون میتوان احساس��ات
واقع��ی را ب��ه همراه تجربی��ات واقعیت
مجازی بصری شنید و احساس کرد.

اصلی واقعیت مجازیOculus، HTC، Sony :
بازیگران
ِ
از اواخر س��ال  ،2018س��ه هدس��ت پرفروش واقعیت مجازی عبارتاند ازPlayStation VR :
 )(PSVRش��رکت س��ونی Oculus Rift ،ش��رکت فیسب��وک و  Viveش��رکت  .HTCای��ن موض��وع
تعجبآور نبود ،چراکه همین س��ه برند  HMDدر س��ال  2017هم پرفروشترین بودند .در س��ال 2019
چش��مانداز  VRبا ش��رکتهای گوگل Lenovo ،و دیگرانی که به دنبال به دس��ت آوردن تکهای از این
بازا ِر در حال جوانه زدن هستند ،گسترش مییابد.
تولیدکنندگان اصلی سختافزار  2019 VRمخصوص ًا  Oculusشرکت فیسبوک و
در اینجا نگاهی به
ِ
دستگاههایی که آنها در حال تولید هستند میاندازیم:
محصوالت این ش��رکت در ابتدا بهعنوان یک پروژه  Kickstarterدر س��ال  2012تأمین مالی ش��د و به
کمک جان کارمک  (بنیانگذار  ID Softwareاز ش��رکتهای  Doomو  )Quick Fameمهندس��ی
شد Oculus .اولین رهبر سختافزار واقعیت مجازی برای بازیهای ویدیویی شد .فیسبوک Oculus
مجازی  HMDرا برای مصرفکنندگان به
را در سال  2014خریداری کرد و محصول ردهباالی واقعیت
ِ
بازار عرضه کرد .اخیراً  Oculusموفقیت بیش��تری را با محصول  Oculus Goباقیمت و قدرت پایینتر
تجربه کرده اس��ت و در س��ال  2019ش��اهد انتش��ار چندین تکرار جدید روی این س��ختافزار خواهیم بود
ازجمله  tethered Rift Sو سختافزار مستقل .Oculus Quest

واقعی���ت مج���ازی ام���روز چگون���ه
مورداستفادهقرارمیگیرد؟
باکم��ال تعج��ب ،صنع��ت بازیه��ای ویدیوی��ی یک��ی از
بزرگتری��ن حامی��ان واقعیت مجازی اس��ت .پش��تیبانی از
هدستهای  Oculus Riftقب ً
ال دربازیهایی نظیر Grand
 Theft Autoو  Skyrimانجامگرفت��ه ب��ود ام��ا بازیهای
جدیدت��ری مانن��د  Elite: Dangerousبا پش��تیبانی از این
هدس��ت ساختهش��دهاند .شبیهس��ازیهای واسط کاربری
واقعی زیادی در صنعت بازیسازی باید
امتحان پس داده و
ِ
برای واقعیت مجازی منحصراً تنظیم ش��وند( .بااینهمه چه
کس��ی اس��ت که دوس��ت داشته باش��د در بازی آیتمها را از
منوی��ی ک��ه تمام دید بینایی ش��ما را به خود اختصاص داده
انتخاب کند؟) اما این صنعت سریع ًا در حال سازگار شدن با
بازیه��ای ویدئویی اس��ت چراکه س��ختافزار بازیهای
واقعیت مجازی بهطور گستردهتری قابلدسترسی است.
واقعیت مجازی و تجسم دادهها
تجسم اطالعات علمی و مهندسی سالهاست که
از واقعیت مجازی س��ود برده اس��ت ،گرچه نوآوریهای اخیر
در فناوری نمایش��گر عالقه به همهچیز از تجس��م مولکولی
گرفته تا معماری و مدلهای آبوهوایی ایجاد کرده است.
واقعی���ت مج���ازی ب���رای حملونق���ل
هوایی ،پزشکی و ارتش
در حملونق��ل هوای��ی ،پزش��کی و ارت��ش آموزش واقعیت
مج��ازی جایگزین جذابی برای آموزش زندگی با تجهیزات
گرانقیمت ،ش��رایط خطرناک یا فناوری حس��اس اس��ت.
خلبان��ان تج��اری میتوانند از کابینهای واقعبینانه با فناوری
 VRدر برنامههای آموزش جامع اس��تفاده کنند که ش��امل
پروازمج��ازی و دس��تورالعملهای زنده هس��تند .جراحان
میتوانن��د ب��ا ابزارهای مجازی و بیم��اران آموزش ببینند و
مهارته��ای مج��ازی خ��ود را به اتاق عم��ل منتقل کنند و
مطالعات این موضوع از قبل شروعش��ده اس��ت که نش��ان
میدهد این آموزشها به تربیت پزش��کانی با س��رعت بیشتر
و اش��تباه کمتر منجر میش��ود .پلیس و س��ربازان میتوانند
انداختن جانها
حم�لات مج��ازی انجام دهند ت��ا از به خطر
ِ
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 برنامهه��ای درمانی مداوم اس��ت .اینکه آیا به
مجروح��ان جنگ��ی ای��ن امکان را میدهد که در یک محیط
کنترلش��ده با چالشها روبرو ش��وند یا بر فوبیا در ترکیب با
رفتاردرمانی غلبه کنند؟ واقعیت مجازی پتانس��یلی فراتر از
ب��ازی ،صنع��ت و برنامههای کاربردی بازاریابی برای کمک
به درمان مردم از مش��کالت و وفق دادن آنها با تجربیات
دنیای واقعی دارد.
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کنفرانس بینالمللی  Lean Six Sigmaو مدیریتپروژه
مکان :پاریس ،فرانسه
زمان 21-22 :فوریه 2019

اهداف و مقاصد کنفرانس بینالمللی

کنفران��س تحقیقات��ی بینالملل��ی یک تش��کیالت
س��ازمانیافته اختصاصی بهمنظ��ور گردآوری تعداد
قابلتوجه��ی از رویداده��ای علمی متنوع برای ارائه
در برنامه این کنفرانس اختصاصی اس��ت .بس��ته به
تعداد و طول ارائهها ،رویدادها طی مدتزمان معینی
به طول خواهند انجامید.
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 :2019 ICLSSPMکنفران��س بینالملل��ی Lean
 Six Sigmaو مدیریت پروژه باهدف گردهم آوردن
دانش��مندان برجسته دانشگاهی ،محققان و محققان
گذاشتن تجربیات
پژوهشی برای تبادل و به اشتراک
ِ
و نتایج تحقیقات خود در همه جنبههای Lean Six
 Sigmaو مدیری��ت پروژه ق��رار دارد .همچنین یک

بس��تر میانرش��تهای برت��ر ب��رای محقق��ان و
دس��تاندرکاران و مربی��ان فراه��م میکن��د ت��ا ب��ا
جدیدتری��ن نوآوریه��ا ،گرایشه��ا و نگرانیه��ا و
همچنین چالشهای علمی روبرو شده و راهحلهای
اتخاذش��ده در زمینهه��ای  Lean Six Sigmaو
مدیریت پروژه را ارائه و موردبحث قرار دهند.

دس��تورات مه��م  CMDکه
ه��رکاربروین��دوزبایدبداند

دستورات  CMD.exeبه آهستگی در واسط ویندوز کنار گذاشته میشوند .این موضوع
بیدلی�لنیس�ت.ای�ندس�توراتاالنآنتی�کوابزاریغیرضروریهس�تندکهازدوره
ورودیهای نوش�تاری بهجای ماندهاند .اما بس�یاری از دس�تورات مفید باقیماندهاند و
ویندوز  8و ویندوز  10حتی دستورات جدیدی اضافه کردهاند.

لیست دستورات پرکاربرد :CMD
(در صورتی که از دسترس��ی به  CMDاطالع ندارید ،در
قس��مت  runوین��دوز  cmdرا تای��پ ک��رده و Enter
بزنید)
• Assoc
اغلب فایلها در ویندوز با برنامهای بخصوص همکاری
میکنند که به طور پیشفرض بهمنظور باز کردن فایل
یادآوری این همکاری
تعیینشده است .در بعضی مواقع
ِ
میتواند گیجکننده باش��د .میتوانید با واردکردن دستور
" " assocبرنامههایی از این دست را با نام کامل فایل
مشاهده کنید.
همچنین ش��ما میتوانید دس��تور مورد نظر را گس��ترش
دهی��د تا ن��وع همکاری تغییر کند .برای مثال "assoc.
 " txtمش��ارکت فایله��ای متن��ی را برای هر چیزی که
ش��ما بعد از عالمت تس��اوی قرار دهید ،تغییر میدهد.
دس��تور "  " assocهم پس��وند نامها را نش��ان میدهد و

هم نامهای برنامه را برای ش��ما مش��خص میکند که
کمک خواهد کرد تا از این دس��تور بهدرس��تی اس��تفاده
کنی��د .ش��ما احتما ًال بتوانید ای��نکار را در  GUIراحتتر
انج��ام دهی��د اما واس��ط خط دس��تور ه��م جایگزینی با
عملکردی عالی است.
رمزگذاری
پاک کردن فایلها روی هارددرایو س��ختافزاری اص ً
ال
آنها را پاک نمیکند ،در عوض فایلها را از دس��ترس
خ��ارج میکن��د و فضای اختصاص دادهش��ده به آنها را
آزاد میکن��د .فای��ل ت��ا زمانی که سیس��تم روی آن داده
جدی��د بنویس��د قابل بازیابی باق��ی میماند که میتواند
زمان ببرد.
بااینحال دس��تور  Cipherمس��یر فایل را با نوشتن داده
تصادف��ی پ��اک میکند .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

دادههایی که رویش نوشتهنش��ده را پاک نمیکند ،لذا با
اج��رای ای��ن دس��تور فایلهای��ی را که نی��از دارید پاک
نخواهید کرد.
میتوانید از دستهای دیگر از دستورات  Cipherاستفاده
ورژن ویندوزی که در آن
کنی��د ،ب��ا ای��ن وجود آنها ب��ا ِ
 Bitlockerفعالشده باشد ،سازگار نیستند.
پرسوجوی درایور
درایوره��ا مهمتری��ن نرماف��زار نصبش��ده روی ی��ک
کامپیوتر ش��خصی هس��تند .درایورهایی که بهدرس��تی
پیکربندی نشده باشند یا فقدان برخی درایورها میتواند
س��بب مش��کالت زیادی شود ،لذا دسترسی به لیستی از
موارد روی کامپیوتر ش��ما خوب اس��ت .این دقیق ًا همان
کاری اس��ت که دس��تور  driverqueryانجام میدهد .
میتوانید برای بهدست آوردن اطالعات بیشتر ،از جمله
دایرکت��وری ک��ه درای��ور در آن نصبش��ده اس��ت ،این
دستور را به  driverquery –vگسترش دهید.
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مقایسهفایل
ش��ما میتوانید از این دس��تور برای شناسایی تفاوتهای
مت��ون دو فایل اس��تفاده کنید .این دس��تور بهخصوص
برای نویس��ندهها و برنامهنویس��انی که در تالش برای
یافتن تغییرات کوچک میان ورژنهای دو فایل هستند،
ِ
مناس��ب اس��ت .برای استفاده از این دس��تور بهسادگی
دس��تور  fcرا تایپ کنید و س��پس مسیر دایرکتوری و دو
فایلی که قصد قیاس آنها را باهم دارید ،شما میتوانید
این دس��تور را به چند طریق گس��ترش دهید .با تایپ /b
فق��ط خروج��ی باینری را مقایس��ه کنی��د /c ،متن را در
مقایسه ندید میگیرد و  /Iفقط متون  ASCIIرا مقایسه
میکند.
بنابرای��ن ب��رای مثال ،میتوانید 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 میدهد .با این حال اگر پش��ت روتر هستید (مثل
اغل��ب کامپیوترهای امروزی) ،در عوض آدرس ش��بکه
محلی  روتر را دریافت میکنید.
ب��ا ای��ن ح��ال ipconfig ،به علت پس��وندهایی که دارد
مفی��د اس��ت .دس��تورات  ipconfig/releaseبههمراه
 ipconfig/renewمیتوانند 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
میکن��د مفی��د اس��ت .ش��ما همچنی��ن میتوانی��د از
 ipconfig/flushdnsب��رای تازهس��ازی آدرس DNS
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
میافتد.
Netstat
واردکردن دس��تور  netstat-anبرای ش��ما لیس��تی از
پورتهایی که االن باز هس��تند و  IPهای مرتبط فراهم
میکن��د .ایـــ��ن دس��ـــتور همـــچنی��ن بــــ��ا
 listening، -establishedیا  closedبه شما میگوید
که پورت االن در چه وضعیتی است.
این یک دس��تور عالی برای زمانی اس��ت که میخواهید
دس��تگاههای متصل به رایانه شخصی خود را عیبیابی
کنید یا زمانی که میترس��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
میتوانند به دس��تگاه  ش��بکه ش��ده مشخصی برسند یا
خیر Ping .در این موارد بس��یار بدرد میخورد .با تایپ "
 " pingبه همراه آدرس  IPیا دامنه وب ،یک س��ری از
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 packetهای تس��تی به آدرس مش��خصی فرس��تاده
میش��ود .اگ��ر این  packetها رس��یدند و بازگش��تند،
میفهمید که دستگاه شما میتواند با کامپیوتر شخصی
ارتب��اط برق��رار کن��د و اگر مردود ش��دند ،میفهمید که
چی��زی ارتب��اط بین دس��تگاه و کامپیوتر ش��ما را مختل
کرده اس��ت .این موضوع میتواند به ش��ما کمک کند تا
بفهمید ریشه مشکل پیکربندی نادرست است یا خرابی
شبکه سختافزاری.
Pathping
این ورژن پیش��رفتهتری 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
اس��تفاده میکنید اما برخالف  ،pingدس��تور pathping
برخی اطالعات را در مورد مس��یری که  packetهای
تستی طی میکنند نشان میدهد.
Tracert
دس��تور  Tracertش��بیه به دس��تور  pathpingاس��ت.
یکبار دیگر میگوییم که دس��تور  tracertرا به همراه
آدرس  IPی��ا دامن��ه وب تای��پ میکنی��م و ب��ا ای��نکار
اطالعاتی برای هرقدم در مس��یر بین کامپیوتر شخصی
و ه��دف دریاف��ت میکنی��م .ب��ا ای��ن ح��ال برخالف
 ،pathpingدستور  tracertهمچنین زمان صرف شده
ب��رای ه��ر ( hopهر بار ک��ه یک  packetاز یک بخش
ش��بکه ب��ه بخش دیگری م��یرود  و از آن عبور میکند
یک  hobاتفاق میافتد ).بین س��رورها و دس��تگاهها به
میلیثانیه چقدر است.
Powercfg
 Powercfgدس��تور بس��یار قدرتمندی برای مدیریت و
انرژی کامپیوتر ش��ما اس��ت .شما
ردیابی نحوه اس��تفاده ِ
میتوانی��د از دس��تورات  powercfg hibernate onو
 powercfg hibernate offب��رای مدیری��ت
 hibernationاس��تفاده کنی��د و همچنی��ن میتوانید از
دس��تور  powercfg /aب��رای دی��دن وضعی��ت ذخیره
دس��ترس کنون��ی روی کامپیوتر ش��خصی
ان��رژی در
ِ
ِ
خودتان استفاده کنید.
دس��تور قدرتمند دیگ��ر powercfg /devicequery
 s1_supportedاس��ت که لیس��تی از دستگاهها را روی
کامپیوتر ش��ما نش��ان میدهد که متصل و آمادهبهکار
هستند .در صورت فعال بودن میتوانید از این دستگاهها
ب��رای خ��ارج ک��ردن رایانه از حالت آمادهباش اس��تفاده
کنید -حتی از راه دور .میتوانید این گزینه را با انتخاب
 deviceاز من��و  Device Managerو ب��از ک��ردن
ت��ب Power
 propertiesآن و رفــتـــ��ن بــــ��ه ِ
زدن گزین��ه Allow this
 Managementو تی��ک ِ
 device to wake the computerفعال کنید.
دستور  Powercfg /lastwakeبه شما نشان میدهد

که کدام دس��تگاه آخرین بار کامپیوتر ش��خصی شما را از
وضعیت  sleepبیدار کردهاس��ت .ش��ما میتوانید از این
دس��تور برای کشف عیب و عیبیابی کامپیوتر شخصی
خود اگر بیدار ش��دن آن به نظر تصادفی میآمد اس��تفاده
کنید .میتوانید 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 نشاندادهش��ده ذخیره میشود .این گزارش
ش��مارا از هرگونه خطای سیس��تمی که ممکن اس��ت
مصرف انرژی را افزایش دهد ،مانند دس��تگاههایی که
حالته��ای خ��اص  sleepرا مس��دود میکنند یا برای
انرژی ش��ما ،ضعیف
پاس��خگویی به تنظیمات مدیریت ِ
پیکربندیشدهاند ،مطلع میسازد.
در وین��دوز  8دس��تور powercfg /batteryreport
اضافهش��ده اس��ت که اگر اجراش��دنی باش��د ،تحلیلی با
جزیی��ات از مصرف بات��ری فراهم میآورد .این گزارش
در حال��ت نرم��ال ب��ه فهرس��ت کاربر ویندوز ش��ما وارد
میشود و جزییات مربوط به زمان و طول چرخه شارژ و
تخلیه ،میانگین عمر باتری و ظرفیت تخمینزدهش��ده
باتری را ارائه میدهد.
Shutdown
دس��تور  shutdownدر ویندوز  8معرفیش��ده است -و
همانط��ور ک��ه حدس زدید -کامپیوتر ش��ما را خاموش
میکند.
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 میدهن��د ،ام��ا
کاری که دس��تور  shutdown /r /oانجام میدهد این
اس��ت ک��ه کامپیوت��ر ش��ما را  restartک��رده و منوی
 Advanced Start Optionرا راهان��دازی میکند" که
همانجایی اس��ت که میتوانید به حالت Safe Mode
و ابزارهای بازیابی ویندوز دسترس��ی داشتهباش��ید .اگر
میخواهی��د رایان��ه خود را برای اهداف عیبیابی مجدداً
راهاندازی کنید ،این دستور مفید است.
Systeminfo
این دستور یک بررسی مشروح و باجزییات از پیکربندی
دقیق رایانه ش��ما ارائه میدهد  .این لیس��ت سیستمعامل
و س��ختافزار ش��ما را پوش��ش میده��د .ب��رای مثال
میتوانی��د تاری��خ اصلی نصب ویندوز ،آخرین زمان بوت
ش��دن ،نس��خه  BIOSخ��ود ،حافظ��ه کل و حافظ��ه در
دس��ترس ،نرمافزاره��ای رف��ع اش��کال نصبش��ده،
پیکربندیهای کارت ش��بکه و موارد دیگر را جس��توجو
کنید.
از دستور  systeminfo /sبه همراه نامهاست کامپیوتر
اطالعات آن سیستم از
روی شبکه محلی  برای گرفتن
ِ
راه دور اس��تفاده کنید .اینکار 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

System File Checker
این دستور ابزاری برای اسکن و تعمیر خودکار با تمرکز
روی فایلهای سیستمی ویندوز است.
ش��ما باید  command promptرا با administrator
بازکنی��د و دس��تور  sfc /scannowرا وارد کنی��د .اگ��ر
 SFCفایل گمشده یا خراب پیدا کند ،آنها را با استفاده
از نس��خههای ذخیرهش��ده توس��ط وین��دوز ب��رای این
منظ��ور ،ب��ه طور خودکار جایگزین میکند .این دس��تور
ب��رای اج��را در لپتاپه��ای قدیمیت��ر میتواند به نیم
ساعت زمان نیاز داشته باشد.

Tasklist
ش��ما میتوانید از دس��تور  tasklistبرای فراهمآوردن
لیس��تی از تم��ام تس��کهای کنونی ک��ه روی کامپیوتر
ش��خصی خودتان اجرا میش��ود اس��تفاده کنید .اگرچه
یکجورهایی ممکن است با  Task Managerتداخل
داشته باشد ،اما این دستور ممکن است وظایفی را که از
دید آن ابزار پنهانشده ،پیدا کند.
طی��ف گس��تردهای از اصالحکنندهها ه��م وجود دارند.
دس��تور  Tasklist-svcس��رویسهای مرتب��ط با هر
تس��ک را نش��ان میدهد .از دس��تور  tasklistاس��تفاده
کنید تا جزییات یبش��تری در ارتباط با هر تس��ک ببینید.
دس��تور  tasklist –mمکان فایلهایی با پس��وند dll.را
که با وظایف فعال مشارکت داشتهاند مشخص میکند.

این دس��تورات برای کش��ف نقص و عیبیابی پیشرفته
مفید هستند.
Taskkill
وظایفی که در دس��تور  tasklistنش��ان داده میش��وند
دارای  IDفرآیندهای همکار بوده و قابل اجرا هس��تند.
(یک عدد  4یا  5رقمی) میتوانید با اس��تفاده از دس��تور
 taskkill –imبه همراه نام قابل اجرا یا taskkill –pid
ب��ه هم��راه  IDفرآیند ،یک وظیف��ه را فوراً متوقف کنید.
تک��رار میکنی��م ای��نکار کمی ب��ا Task Manager
تداخ��ل دارد ،ام��ا از آن میتوانی��د ب��رای از بی��ن بردن
برنامههای غیر پاسخگو یا پنهان  استفاده کنید.
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آدری اشرایت

مهندس نرمافزار  /سازمان دهنده انجمن
که هستید و چه میکنید؟
من آدری اش��رایت هستم و یک مهندس
نرمافزار ،نویسنده و سازمان دهنده انجمن هستم.
اخیراً نگهدارنده  npm cliبودم و قبل از آن رویایم
را زندگ��ی میک��ردم یعن��ی ه��ک ک��ردن روی
توزیعهای سفارش��ی لینوک��س ،نصب کنندهها و
یک سیس��تم ساختهشده برای لوازمخانگی (این را
تح��ت عنوان  devopsبیاری��د) .بخش نوجوانانه
م��ن هیج��انزده ش��ده بود .من ی��ک مجله هکر
فمینیس��تی ه��م داش��تم ک��ه اس��مش The
 Recompilerب��ود ک��ه به همراه پادکس��تی ارائه
اس��م The
میش��د و ما یک کتاب هم داش��تیم به ِ
Responsible Communication Style
Guide
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ازچهس���ختافزاریاس���تفاده
میکنی؟
ای��ن را پذیرفتم که س��ختافزار اپ��ل  siloچیزی
اس��ت ک��ه کمت��ر از آن بدم میآی��د .بنابراین یک
 iMacو ی��ک  MacBook Airو ی��ک آیفون دارم.
همهچیز بهجز گوش��ی ،باالی  5س��ال هس��تند که
اس��تفاده میکنم و کهنهش��دهاند .ما یک تلویزیون
اپل  hand-me-downکه تقریب ًا س��الم و تمییز
اس��ت داری��م .خ��ود تلویزیون را اج��ازه نداریم به
اینترن��ت وصل کنیم بنابراین زمانی که میخواهم
مث� ً
لا از ی��ک کامپیوتر اس��تفاده کنم از iPad Pro
اس��تفاده میکنم .اخیراً ه��م یک Apple Pencil
گرفتم تا بتوانم با آن تصویرس��ازی بیشتری انجام
بدهم.

بدنم نمیتواند 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
درصد  Majicforceبا س��رپوش DSA Mystry
اس��تفاده میکنم .من توانس��تم پیش از آنکه تعداد
بیش��تری روکش کیبورد را نس��بت به خود کیبورد
خ��راب کن��م ،از س��رویس ایمی��ل Massdrop
ثبتنامم را لغو کنم -.البته فکر میکنم که میشد
ای��ن مش��کل را از راه دیگ��ری ه��م ح��ل کرد .من
بسیاری از برنامهریزیهایم و یادداشتبرداریها را
روی کاغذ انجام میدهم .نقش��هکش و برنامهریز
روزانه من  Hobonichi Techoاس��ت و من البته
هفتهه��ای  Hobonichiه��م برای مس��ائل کاری
دارم .در ح��ال حاض��ر بهعن��وان برنامهری��ز

جس��توجوی کار از آن اس��تفاده میکنم .من یک
خ��ودکار  Muji fountainدارم ب��رای اوقات��ی که
احساس فانتزی بودن میکنم یک خودکار Zebra
 Mildlinersبرای مس��دود ک��ردن چیزهایی مانند
تاریخ س��فر .من در  Sticky Kitثبتنام کردهام که
اس��تیکرهای ماهان��ه از ژاپن ب��ه من میدهد برای
تزئی��ن صفحههای برنامهری��زیام .بعضی روزها
اص ً
ال حوصله نوشتن ندارم پس استیکری را که به
نظرم مناسب میآید بهجایش پیدا میکنم .در این
صورت بهعنوان نشانگر حال و احوالم هم میتوانم
از آن اس��تفاده کن��م .م��ن همچنی��ن ی��ک کتاب
کوچ��ک  Scoutه��م در کیفم دارم که خیلی راحت
میشود آن را گرفت و درآورد -.طراحی کاور روی
جل��د کت��اب در حال حاضرم پرچم ش��هر پورت لند
اس��ت( .هدی��های از ی��ک دوس��ت) ان��واع دیگ��ر
س��ختافزاری ک��ه اس��تفاده میکن��م دوربینها
هس��تند -من به ش��کل ترکیبی از طبیعت و ش��هر
عکاس��ی میکنم و تعدادی پرتره .گوش��ی آیفون
 XSهمیش��ه در جیب من اس��ت .دوربین Canon
 Rebel XSiه��ر زم��ان که ایدهای در ذهن دارم یا
میخواه��م از لن��ز متفاوت��ی اس��تفاده کنم بیرون
میآید -.چیز خیلی فانتزیای نیس��ت و من دستی
عکاس��ی میکنم .من یک  Holgaبرداشتم چراکه
در م��ورد فیلمه��ای با فرم��ت  Mediumکنجکاو
بودم واالن به هرکجای خوشمنظرهای که س��فر
کنم با من اس��ت .خیلی خوب هس��ت که دوربینی  
داش��ته باش��ید که کموزن و نابود نشدنی باشد .من
دوربینه��ای قوی ه��م جمعآوری میکردم -.این
اواخ��ر دوربی��ن  Diana Instant Squareاما من
دوربی��ن  Polaroid SX-70هم بازیابی کردم .حاال
که همهچیز خودم را در مورد فیلم به شما گفتم این
را هم میگویم من یک  Holgaroidسوارشدنی و
پش��تی هم دارم که زیاد از آن استفادهنش��ده .چند
بس��ته منقض��ی ش��ده در یخچال ب��رای زمانی که
احساس الهامبخش داشتم وجود دارد.
دیگ��ر ح��وزهای که در طول عمرم س��راغش رفتم
موسیقی است .داشتن پسزمینه هنرهای نمایشی
نیرومحرکه بزرگی برای تبدیلشدن به سخنگوی
کنفرانس و سازمان دهنده بود .من اخیراً (تقریب ًا) از
عالمتگ��ذاری و تنظیم کالس��یک ب��ه چیزهای
الکترونی��ک ک��وچ ک��ردهام .م��ن ی��ک Korg
 naniKEYب��رای ورودی دارم و ی��ک س��ری
اس��باببازی عجیبوغریب مثل ترکیبکننده DJ

ک��ودکان .مهندس��ی نوج��وان  PO-33باید در اتاق
ش��رکت من بماند ،چراکه اگر جلوی مبل رهایش
کن��م ،ش��ب باید بهجای اینکه ب��ه رختخواب بروم
ش��روع به جمعکردن کثیفیهای گربه کنم .اغلب
تولیدات دیگر موسیقی ،بیشتر روی  iMacیا iPad
 Proاتفاق میافتند .شما میتوانید SoundCloud
من را بررس��ی کنید.برای پادکست ،من یک واسط
شنیداری  Focusrite Scarlettو یک میکروفون
ِ
استودیو دارم.
و چه نرمافزاری؟
ب��رای برنامهنویس��ی م��ن از Sublime
ت��م  Fairyflossاز @
 Textاس��تفاده میکن��م با ِ
ترمینال macOS
اپ
ِ
 .sailorhgمن از ِ
بهاندازه کافی نه خوشم میآید و نه بدم میآید که
دنبال چیز دیگری بگردم .مثل بیش��تر کس��انی که
برنامهنویس نرمافزارهای  open sourceهس��تند
کده��ای م��ن ه��م در  Githubقرار میگیرد .من از
اب��زار مدیری��ت پروژه آن اس��تفاده میکن��م اما از
 Airtableبیش��تر خوش��م میآید .من آنقدر بین
زبانهای برنامهنویسی مختلف جابجا میشوم 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 وبس��ایت Trello ،برای برنامههای
ویرایش��ی Google Docs ،ب��رای ویرایشهای
مبتن��ی ب��ر هم��کاری Google Sheets ،ب��رای
ردیاب��ی ثبتن��ام کنن��دگان و  Zapierب��رای
اتوماس��یون کس��بوکار استفاده میکنم .من برای
مدیری��ت پش��تیبانی مش��تریان  Highriseدارم و
برای خبرنامه  .MailChimpخرید روی Shopify
انج��ام میش��ود -نصب��ش خیلی س��ریع اس��ت و
گزینهه��ای یکپارچهس��ازی زی��ادی دارد .م��ن از
 Xeroب��رای نگ��هداری کتاب اس��تفاده میکنم و
خداروش��کر که مجبور نشدم  QuickBooksرا یاد
بگیرم  .وبسایت شخصی من ازلحاظ استاتیک با
استفاده از  Jekyllساختهشده است .من کمی قبل،
زمانی که میخواستم از شبکههای اجتماعی برای
مدت��ی دورباش��م  CMSخ��ودم ،معیارها و هر چیز
دیگ��ری را که رویم فش��ار زمان��ی یا اجتماعی وارد
میکرد ،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

نصبک��ردهام ،کمک��م درک بهت��ری پیدا کردم از
اینکه مردم پستهای من را میخوانند یا نه.
ب��رای کار خالقان��ه ،م��ن از Adobe InDesign،
 Lightroomو  ...اس��تفاده میکنم-.اینها تقریب ًا
انتخابهای اس��تانداردی هس��تند ،که زمانی که با
دیگران کار میکنم مهم هس��تند .من با اس��تفاده از
 Scrivenerدر ح��ال نوش��تن کتاب��ی برای اولین
پیشنویس  آن هس��تم .با اس��تفاده از این نرمافزار،
ویژگیهای توصیفی و سازمانی برای مراحل اولیه
پیشنویس عالی اس��ت ،زمانی که نمیدانم آیا هر
بخ��ش س��ر جای��ش باق��ی میمان��د ی��ا خی��ر.
 Simplenoteاپلیکیش��نی اس��ت ک��ه م��ن برای
ایدههای خامم اس��تفاده میکنم( .و برای لیس��ت
خرید خواروبار خودم) من از ترکیب موارد مختلفی
ب��رای تولی��د موس��یقی اس��تفاده میکن��م-
 GarageBandروی  iOS، Ableton Liveروی
اپلیکیش��ن
دس��کتاپ )Nanoloop (iOS ،و از
ِ
 Voice Memoگوش��ی آیفون برای آس��ان ضبط
ک��ردن صدا .در حال حاض��ر من کارهای مختلفی
ِ
میکنم و برنامه مش��خصی ندارم اما تجربه کردن
هم لذت و سرگرمی خودش را دارد.
ترکیبرؤیاییشماچیست؟
بیشترین آرزویم این است که برای اجزای
بزرگ و تأثیرگذار انتخابهای واقعی داشته باشم.
هرچه بیش��تر یکدس��ت بودن بخواهم ،بیش��تر به
محصوالت یک کمپانی محدود میش��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��یام ،پیکربن��دی
فهمیدن اینکه س��ختافزارم
درایورهای صوتی یا
ِ
پش��تیبانی دارد یا خیر هیجانزدهام نمیکند .س��ال
دس��کتاپ لینوکس��ی همیش��ه از راه خواهد رسید،
بنابرای��ن م��ن را به خاطر این موضوع @ نکنید .ما
شایس��ته ای��ن هس��تیم ک��ه بهج��ز Google،
 Microsoft، Amazon، Appleو Facebook
انتخابهای بیش��تری داشته باشیم .باکار کردن بر
روی نرمافزاره��ای  open sourceدارم میبینیم
ک��ه چطور کارهای مس��تقل به ای��ن کمپانیها در
زیرس��اخت ،حمای��ت مال��ی ،و دیگر پش��تیبانیها
وابسته است (اینکه کد را روی  Githubگذاشتهاید
فرام��وش کنی��د ،صاح��ب کد ح��اال Microsoft
واقعی جداسازی رؤیاهایمان،
است) .ماقبل از درک ِ
اول باید خیلی بزرگتر فکر کنیم.
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تارن اَدامز

توسعهدهنده گوگل ()Dwarf Fortrees
که هستید و چه میکنید؟
م��ن ت��ارن اَدام��ز هس��تم ،و با ب��رادرم
بازیهای رایانهای میس��ازم .بازیهای Bay12
در وبس��ایت م��ا قرار دادهش��ده ،و ب��ازیای که
بیش��تر ب��رای م��ا شناختهش��ده اس��ت Dwarf
 Fortreesاست.
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ازچهس���ختافزاریاس���تفاده
میکنید؟
کامپیوتری که با آن تمامکارهایم را انجام میدهم
لپت��اپ Toshiba Satellite P55T-C5114
 laptopاس��ت ،و همچنی��ن من ی��ک Mac Mini
دارم ک��ه برای انتق��ال بازی  Dwarf Fortreesاز
آن اس��تفاده میکنم .من یک موش��واره Ingsinia
دارم ک��ه زمان��ی ک��ه از موس پد انگش��تی کوچک

خسته شدم ،میتوانم به لپتاپم وصلش کنم ،پس
این موس همیش��ه به لپتاپم وصل اس��ت!  زمانی
که نیاز دارم تا باکس��ی به ش��کل آنالین حرف بزنم
هدس��ت Turtle
ی��ا چی��زی را ضب��ط کنم ،از یک
ِ
 Beachاس��تفاده میکن��م .جدیدترین گوش��یام
تصادفی
ش��دن
 iPhone8اس��ت ک��ه بعد از غرق
ِ
ِ
سامس��ونگ من در اقیانوس آرام ،آن را خریدم .من
یک  PS4و یک  Switchدارم.

و از چ���ه نرماف���زاری اس���تفاده
میکنید؟
سیس��تمعامل اصلی من ویندوز  10اس��ت و مک
 OS Xو ( Ubuntoلینوک��س) ب��رای  portکردن
استفاده میکنم .تمام برنامهنویسیهای بازیهایم
را به زبان  C++و با استفاده از نرمافزار Microsoft
 Visual Studio Communityانج��ام میده��م
اگرچ��ه برخ��ی ابزارهای کمکی دیگ��ر دارم که از

پایت��ون  2.5اس��تفاده میکنن��د .م��ن ورژن های
جدیدت ِر پایتون را هم دارم ،اما پایتون  2.5اغلب و
اخیراً
س��ازگارترین آنها با اس��کریپتها است .من
ِ
ب��رای گرافی��ک برنامهنویس��یام از  OpenGLو
 SDLاس��تفاده م��ی کنم—نقط��ه ق��وت آنه��ا
قابلحمل بودنش��ان اس��ت .م��ن ورژن قدیمیتر
رایگان از  FDOMرا برای صدا اس��تفاده میکنم،
ب��ازی  Dwarf Fortreesکمی
اگرچ��ه حاال که
ِ

نویز دارد باید عوضش کنم.
م��ن تم��ام ویرای��ش مت��ون را در  Wordpadو
 Notepadانج��ام میده��م ک��ه بس��ته به اینکه
خطوط شکس��ته زمانی که فایل را باز میکنم چه
قدر زش��ت باش��ند از یکی از آنها استفاده میکنم.
م��ن ب��رای بری��دن تصوی�� ِر برداشتهش��ده از
صفحهنمای��ش و هرکاردیگ��ری که الزم باش��د از
 Paintاستفاده میکنم.
اغل��ب مصاحبهه��ا و کاره��ا و مس��ائل را با
م��ن
ِ
اس��کایپ انجام میدهم ،اگرچه حاال س��ایتهای
دیگ��ری ه��م برای این امکان وجود دارد که گاهی
اوقات برخی از آن س��ایتها اس��تفاده میکنند .من
از  Audacityو  Open Broadcasterزمانی که
نی��از ب��ه کار با صدا و ویدئو دارم اس��تفاده میکنم،
اگرچ��ه ای��ن روزها در کار کمت��ر از این نرمافزارها
اس��تفاده میش��ود  .ب��رای وبس��ایت ،م��ن از
برنامهه��ای  padبرای نوش��تن کدهای HTML
اس��تفاده میکنم .این وبس��ایت یک  Forumبه
ردی��اب باگ  Mantisب��رای ردیابی تمام
هم��راه
ِ
مشکالتِ بازی دارد .من تمام موارد را به سایت یا
از س��ایت با اس��تفاده از  FileZillaانتقال میدهم.
م��ن اخی��راً ب��ا صفح��ات  Linodeو  Lunarاز
بازیه��ای  12 Bayمیزبانی ( )hostمیکنم .من
از  PuTTYب��رای ورود و کارکردن با س��رورهایم
استفاده میکنم .من تقریب ًا بیوقفه موزیک گوش
میدهم ،و این کار را یا با  Spotifyیا با استفاده از
 Winampانجام میدهم.
م��ن از ابزاره��ای فشردهس��ازی  Gmailو Zip-7
استفاده میکنم.
امکان���ات و لوازم رؤیایی ش���ما
چه میتواند باشد؟
من همیش��ه درنهای��ت کامپیوترهای غیر گران و
باقیم��ت منصفانه را جایگزین کامپیوترهای خودم
میکن��م و درواق��ع چی��زی را از دس��ت نمیدهم،
بنابراین فکر نمیکنم رؤیایی در مورد س��ختافزار
داش��ته باش��م .تنها چیزی که خیلی وقتها به آن
فک��ر میکن��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 نرماف��زار را بعد از
تعویض کامپیوترم تمدید نکردم.
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سری مطالب آموزش جاوا8
بخش دوم :نصب جاوا

نصب محیط لوکال

اگر میخواهید محیط خود را برای زبان برنامهنویس�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 Editionرا 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 سیستمعامل شما همخوانی داشته
باش�د .یعن�ی ب�رای سیس�تمعاملهای  32بیت�ی ورژن  32بیت�ی و ب�رای
سیستمعاملهای  64بیتی ورژن  64بیتی را دانلود نمایید.
مراحل دانلود جاوا را دنبال کنید و فایل exe.را برای نصب جاوا روی ماش�ین خود
اج�را کنی�د .بهمح�ض اینک�ه ج�اوا را روی ماش�ین خ�ود نص�ب کردی�د ،بای�د
 Environment Variablesرا تنظی�م کنی�د ت�ا به دایرکتوریهای درس�ت نصب را
نشان دهد.

تنظیم و راهاندازی مسیر نصب برای ویندوز :XP/2000

فرض میکنیم که جاوا را در مسیر زیر نصبکردهاید:
c:\Program Files\java\jdk directory
حال مراحل زیر را دنبال کنید:
روی  My Computerکلیک راست کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید.
تب  Advancedکلیک کنید.
روی دکمه  Environments variablesدر زیر ِ
ح�ال متغی�ر ( Pathای�ن متغی�ر جزو متغیرهای سیس�تمعامل اس�ت) را طوری
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تغیی�ر دهی�د ک�ه ش�امل فایلهای اجرایی جاوا ش�ود )Java Executables( .برای
مث�ال اگ�ر  Pathدر ح�ال حاضر  C:\WINDOWS\SYSTEM32اس�ت ،آن را به \C:
 'c:\Program Files\java\jdk\bin;WINDOWS\SYSTEM32تغییر دهید.
تنظیم مسیر برای سیستمعاملهای Linux، Unix، Solaris، FreeBSD
نص�ب
متغی�ر  Environmentبان�ام  PATHبای�د ط�وری تنظی�م ش�ود ک�ه مح�ل
ِ
باینریهای جاوا را نش�ان دهد .اگر در انجام این کار مش�کلدارید ،به مس�تندات
 shellنگاهی بیندازید.
برای مثال ،اگر از  bashبهعنوان  shellخود استفاده میکنید ،میتوانید خط زیر را
به انتهای bashrc.اضافه کنید:
'.bashrc: export PATH=/path/to/java:$PATH

ویرایشگرهای محبوب جاوا

برای نوشتن برنامههای جاوا شما به یک ویرایشگر متنی نیاز دارید.
( IDE (Integrated Development Environmentه�ای س�طح ب�االی زی�ادی در
بازار وجود دارند .اما در حال حاضر میتوانید یکی از ویرایشگرهای زیر را بکار ببرید:
 :Notepadروی ماش�ین ویندوز ،ش�ما میتوانید از ویرایش�گر متنی ساده مانند
 Notepadاستفاده کنید یا TextPad
 Netbeans: IDEمتنب�از و رای�گان ج�اوا اس�ت و میتوانی�د آن را از آدرس
 https://netbeans.org/index.htmlدانلود کنید.
 :Eclipseای�ن ویرایش�گر ه�م یک�ی از  IDEه�ای ج�اوا اس�ت که توس�ط بنیاد
متنب�از  Eclipseتولیدش�ده و میتوانی�د آن را از آدرس https://www.eclipse.
 /orgدانلود کنید.
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پنجمین دوره مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد

PMBOK: Sixth Edition

شروع :پنجشنبه  ۲۵مهر  ۱۴:۰۰ ۹۸پایان :پنجشنبه  ۲۳آبان ۲۰:۰۰ ۹۸
مکان :تهران

هدف

ام��روزه فع��االن مدیری��ت پروژه و مدیران و کارشناس��ان برنام��ه ریزی و کنترل
پروژهها در مس��یر رش��د ش��غلی خود نیازمند آن هس��تند تا تس��لط خود را بر مفاهیم
مدیریت پروژه افزایش دهند و این توانمندی را کس��ب کنند که از این مفاهیم در
محیط واقعی پروژه ها اس��تفاده نمایند .هم اکنون در کش��ور ما تس��لط بر استاندارد

 PMBOKب��ه یک��ی از مزی��ت ه��ای رقابت��ی در زمان اس��تخدام و ارتقاء ش��غلی
کارشناس��ان برنامه ریزی و کنترل پروژه و س��ایر مش��اغل مرتبط با مدیریت پروژه
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 برنامهریزی
و کنترل پروژه می باشد.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل

شماره 10شهریورمـاه 1398

51

ساختار سازمانی بهعنوان توانمند ساز
از کار انداز پروژه و برنامه
الزم است ما:
مطابقت با تغییر
تمرکز روی مردم
واضح نقش
کس��ب حمایت مدیریت ارش��د و تعریف ِ
درون سازمان را داشته باشیم.
و ساختار ِ PMO
دهندگان
قدرت
و
س��ازان
توانمند
پروژهه��ا و برنامهه��ا
ِ
اصل��ی اس��تراتژیهای کمپانی هس��تند .البته اگر یک
کمپانی مایل به رسیدن به چشمانداز خودش ،پروژهها،
و برنامهها 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
بهس��وی موفقیت سوق میدهد ،اهمیت دارد .همچنین
تمرکز بر پیادهس��ازی پروژه /اداره مدیریت پروژه ،کلید
ایجاد محیط تحویل موفقیتآمیز پروژه/برنامه است.
رهــبــران  ،PMOس��اخــتــارهـــای  PMOدرون
ِ
سازمانهایشان را در این اجالس به اشتراک میگذارند.
هرک��دام دارای قوانی��ن و مس��ئولیتهای مختل��ف ب��ا
س��طوح متفاوتی از قدرت درونس��ازمانی .س��خنگوی
اصلی س��خنرانی افتتاحیه نشس��ت دکتر سعدی ادرا10 ،
س��اختار س��ازمانی برتر را ارائه میکند .او ساختار PMO
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را ب��ا اس��تفاده از دو بُعد ،ب��رآورد میکند :هدایت در برابر
کنت��رل و تح��ول (تغییر) در برابر حمایت .هدایت PMO
بیشتر در سطح استراتژی قرار دارد و  PMOاستراتژیک
نامگذاری ش��ده اس��ت ،درحالیکه  PMOکنترلکننده
کنترل مدیریت پروژه کار میکندPMO .
بهعنوان اداره
ِ
ه��ای قابلتغییر ،اداره مدیریت نوآوری یا اداره مدیریت
دانش صدا زده میش��وند یا اداره مدیریت تحول (تغییر)
برنامه که  PMOحمایت یا  PMOدپارتمانی ،س��ازمانی
یا حوزهای نامگذاری شدهاند.
چرا تأس��یس  PMOمهم اس��ت؟ ممکن اس��ت دالیل
زیادی برای تأس��یس آن وجود داش��ته باش��د ،اما یکی از
مهمتری��ن آنه��ا نیاز به ایجاد محیط پش��تیبانی پروژه/
برنامه است .با یک ساختار درست  PMOدر سازمانها،
موفقیت پروژهها و برنامهها میتواند افزایش پیدا کند.
س��ازمانهایی ک��ه بهان��دازه کافی منعطف باش��ند تا با
تغییرات��ی ک��ه در بازار اتفاق میافت��د ،تطبیق پیدا کنند
میتوانند در آینده سرپا بمانند .بااینحال ،توانایی دیدن
و پیشبینی 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 .ازاینرو نیاز به  PMOاس��ت تا
تغییر در سطح اجرایی را مدیریت کند.

اگرچه مدیران برنامه و مدیران پروژه بهعنوان کس��انی
که باالترین مس��ئولیت برای موفقیت برنامهها و پروژه
رادارند ،دیدهش��دهاند ،مدیران اجرایی ارش��د و حامیان
مالی مس��ئول ایجاد ساختارمناس��ب حمایتی و پشتیبانی
برای رسیدن به موفقیت هستند.
 5علت ارائهشده توسط دکتر سعدی ادرا برای
شکست پروژه عبارتاند از:
 -1ترس سازمانی ،فقدان همکاری یا استقبال از طرح
 -2تعهد و مداخله ناکافی مدیریت ارشد
 -3بدون طرح و برنامه
 -4بودجه ناکافی ،منابع نامناسب
 -5ت�لاش ب��رای تغیی��ر یکب��اره و بیشازح��د ک��ه
اولویتبندی نشده باشد
در پایان روز این سؤال را از خودتان بپرسید" :چه کسی
برای این شکس��تها مس��ئول و جوابگو اس��ت ،مدیران
پروژه یا هدایتکننده و کارگردان اجرایی؟" پاس��خ ش��ما
پختگی ش��ما و
ب��ه ای��ن س��ؤال ،نش��اندهنده بل��وغ و
ِ
مدیریت پروژه سازمان است.

فرم اشتـراک فصلنامه خطدید
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 فصلنامه  ،بهای اشـــتراک را مطابق

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

جــدول تعـرفه زیر به حـساب  3214026421و یا شمــاره کـارت
 ۶۱۰۴-۳۳۷۴- ۶۶۱۲-۱۹۰۰بانک ملـــت به نام مهدی استوی

واریز نموده و تصویر فیش بانکی بههمراه تصویر فرم تکمیل شــده
زیر را بهآدرس Khatedid.info@gmail.comایمیل نمایید.

تعرفه اشتراک فصلنامه خط دید
نوع اشتراک

یک ساله

دو ساله

راههای ارتباطیدیگر
ایمیل:
ایمیل:
همکاری باما:
سایت:
تلفن:
فکس:
سامانه پیامک:
کد پستی:

سه ساله
Info@khatedid.com

Khatedid.info@gmail.com
Job.dadehpardaz.com
Khatedid.com

02188659469
02188659470
02188652149
1435683811

زمینه فعالیت :نشر محتوای فاخر فارسی و بروز در
حــوزه مدیریت پروژه های نــرم افزاری و فناوری
اطالعات
صاحب امتیاز :داده پرداز پویای شریف
آدرس ما :تهران ،میدان ونک ،خیابان برزیل ،تقاطع
با توانیر ،کوچه امید ،پالک  ،6طبقه دوم

تعداد نسخه

بهای اشتراک(تومان)

8

180.000

12

285.000

4

100.000

هزینه بیان شده ،شامل بستهبندی و ارسال نیز است.

فرم درخواست اشتراک فصلنامه
نام و نامخانوادگی................................................................................. :
نام موسسه /سازمان.............................................................................. :
شغل  /نوع فعالیت................................................................................. :
میزان تحصیالت ......................... :رشتهتحصیلی............................... :
اســتان ........................................... :شهر............................................... :
کدپستی10رقمی...............................................................................:
نشانی کامل پستی................................................................................ :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
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