فهرست
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
شـمــاره 11آذرمـــاه 1398

چگونهمدیــریـــتپـروژهمــیتواندبرعدمقطعیتبرگزیتغلبهکن د

8

سه راهحل ساده برای مناقشات معمول اداره

11

 27همایش مدیریت پروژه در سال  2019که ارزش حضور را دارن د

12

پتانسیل هوش مصنوعی برای انقالب در مدیریت پروژه

16

ت
استفاده از مدیریت پروژه در صنعت ارتباطا 

18

راهنما و معرفی کتابPMBOK

20

هوش مصنوعی بــا پایتون  -بخش چهار ِم مفاهیم اولی ه

22

هوش مصنوعی با پایتون ،بخش دوم -شروع کار

24

 iPadاپل()2019

28

صفحهنمایشدارن د

31

توس��عهدهندگانا َ ِپه��ایکنت��رلوالدین(ایناَپهاحذفش��دهاند)درخواس��تAPI

سیستمهایتعاملی

32

چگونه میتوان به آدرس بیت کوین رسید و چرا این آدرس مهم است ؟

36

چگونهبرنامهنویسییادبگیریم ؟

38

ل
نصبمحیطلوکا 

44

ی
مصاحبهباسینااستو 

46

:2019ICCEPMکنفرانسبینالمللیمهندسیساختومدیریتپروژه

50

دادهپرداز پویای شریف
صاحب امتیاز:
مهدی استوی
مدیرعامل:
مدیر مسئول و سردبیر :محمدرضا اسماعیل طهرانی
امیر تیمور نژاد
مدیر اجرایی:
امیر شریف
گرافیک و صفحهآرایی:
بازرگانی نشریه خط دید
واحد جذب آگهی:
اعض�ایتحریری�ه :محمدرض��ا اس��ماعیل طهران��ی،
محمدرضا رفیعی ،علیرضافیروزی
آدرس :ته��ران ،می��دان ونک ،خیاب��ان برزیل ،تقاطع
توانیر ،بنبست امید ،پالک  ،6واحد2
021-88659468-7
تلفن دفتر نشریه:
021-۸۸۶۵۹۴۶۸
نمابر:
www.khatedid.com
info@khatedid.com
telegram.me/khatedid
www.instagram.com/khatedid

لیتوگراف�ی ،چ�اپ و صحاف�ی :چ��اپ اي��ران كه��ن

مقاله از شما ،چاپ از ما
گرامی مجله که دس���تی در نوش���تن دارند ،میتوانند مقاالت خود را برای ما بفرس���تند تا
دوس���تان و عالقهمندان و خوانندگان
ِ

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
باش���ند و ویرایش ش���ده برای دفتر مجله فرس���تاده ش���وند .مقاالت ش���ما پس از بازخوانی هیئت تحریریه مجله خط دید و تأیید
شدن ،به نام خودتان چاپ خواهند شد.
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.

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.

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

ما در مجموعه خط دید تمام تالش خود را در راس��تای
افزای��ش کیفیت و تولی��د محتوای خاص ،غیر تکراری،
نیاز روز و همچنین تخصصی کرده ایم .در این راس��تا با
توجه به اینکه این تالش ها طی دو سال اخیر به سمت
و س��وی خوبی رس��یده اس��ت و دوران بلوغ خود را طی
کرده ،برنامه ریزی های مناسبی برای افزایش تعامل با
مخاطبین خود داش��ته ایم .از جمله این تعامالت تالش

برای جذب اش��تراک از میان ش��ما خوانندگان عزیز تا
چ��اپ مق��االت ش��ما در نس��خه ه��ای مختل��ف
میباشد.
در راس��تای بهب��ود و تن��وع محتوای تولید ش��ده ،بخش
های مختلف دیگری به مجله اضافه ش��ده اس��ت .این
بخش ها به ارائه محتوا پیرامون مطالب روز ،مصاحبه با
کارآفرینان و یا افراد موافق داخلی می باش��د .در تالش

هس��تیم ت��ا با تولی��د محتوای هدفمند در نس��خه های
بعدی ،پاس��خگوی نی��از اطالعاتی همه عزیزان بوده تا
ق��دم مه��م و موثری در تولید محتوای فاخر فارس��ی نیز
صورت گرفته باشد.
در این مسیر قطعا به همراهی و نظرات شما نیاز است و
مجموعه خط دید نیز ،روی این همراه حس��اب ویژه ای
باز کرده است...
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چگون���همدیــریـــتپـ���روژهمــیتواند
ب���ر ع���دم قطعیت بر گزیت غلبه کند
 Adam Repleyمدی�ر مش�اوران  P2و دکت�ر Ray
 Nultyبنیانگ�ذار ش�رکای ب�ر گزی�ت در م�ورد
تحقیقات و مصیبتهای بر گزیت و اینکه مدیریت
پ�روژه چگون�ه میتواند جلوی اتالف وقت را بگیرد،
بح�ث میکنن�د .در بریتانیا عدم قطعیت در همهجا
وجود دارد و نظم روز اس�ت .از زمانی که رفراندوم
خ�روج بریتانی�ا در  23ژوئ�ن برگ�زار ش�د ،دنیای
کس�بوکار در مورد اینکه پیامدهای این خروج چه

8

خواهد بود گیج بوده است .البته همیشه گیجی هم
نب�وده اس�ت -در آغاز بیش�تر ش�بیه ی�ک فلج بود.
هیچک�س نمیدان�د ک�ه دول�ت در مورد ب�ر گزیت
چهکار انجام میداد ،رقبایشان چه انجام میدادند،
ً
اصلا کاری
ی�ا اینک�ه کار کم�ی انج�ام دادهان�د یا
انجام ندادهاند .دولت بریتانیا بدون در نظر گرفتن
دی�دگاه و درک اث�رات و پیچیدگ�ی آن ب�ه رون�د بر
گزیت واردش�ده اس�ت .علاوه بر ای�ن بریتانیا به

خواس�تههای چالشبرانگیز جدول زمانی دوس�اله
ماده  50گروگان گرفتهش�ده اس�ت .رگالتورها در
سراسر اروپا به شرکتها میگویند که آماده برنامه
احتمالی برای اینکه پیمانی با اتحادیه اروپا نداشته
باش�ند یا خروج س�ختی به علت مشکالت سیاسی
مرتبط با فرآیند مذاکره داشته باشند ،باشند .امروز
ب�ا توج�ه ب�ه گذر س�ریع زمان و نزدیک ش�دن به
پایان مهلت زمانی خروج واقعی بریتانیا از اتحادیه

زنجیرههایتأمین:
فرضیه اتحادیه اروپا این است که ما قادریم به توافقنامههای تجاری که اجازه گردش نیروی کار ،کاالها،
قطعیت این موقعیت کمککننده نیست -باوجود برخی از
خدمات و سرمایه را میدهد ،وابسته باشیم .عدم
ِ
امتیازات بالقوه در زمانبندی پیشنهادش��ده توس��ط دولت انگلیس ،ما هنوز هیچ ش��فافیتی در مورد اینکه چه
اتفاقی برای اتحادیه گمرکی خواهد افتاد نداریم ،اینکه برگزینی س��خت خواهیم داش��ت یا برگزینی نرم و
راحت .اما آن عدم قطعیت به این معنی نیست که شرکتها باید سرشان را در شن فروببرند .کاری که باید
انجام دهند این است که برای زمانی که این سناریوها خیلی متفاوت شدند ،برنامهریزی داشته باشند .این
مشکل به شکلی است که یا بر سر چیزی توافق نمیشود یا بر سر همهچیز توافق میشود.

اروپ�ا در م�ارس س�ال  ،2019س�ازمانهای کمی
قدمهای صحیح برای اینکه این خروج به نفعشان
باش�د ،برداش�تهاند .صرفنظ�ر از دیدگاهه�ای
سیاس�ی در م�ورد ب�ر گزیت ،این اتف�اق میافتد و
سازمانها باید آماده باشند .این (خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا) آس�ان نخواهد بود .کش�ور ما در اول
ژانویه س�ال  1973به  EECپیوس�ت .از آن زمان
س�الها و س�الها تلاش ب�رای هماهن�گ کردن

ب�رای ش�رکتها پس از ت�رک اتحادیه اروپا پیش
میآید ،داشته باشیم .البته این مورد نیز میتواند به
عوامل مختلفی مانند بخش�ی که کس�بوکار در آن
ق�رار دارد ،چق�در بودج�ه برای ارائه ممکن اس�ت
داش�ته باش�ند ،چق�در ب�ه تج�ارت بینالمللی اتکا
دارند و منبع نیروی کار آنها از کجاس�ت بس�تگی
داشته باشد.
برخی از مهمترین چالشها عبارتاند از:

اس�تانداردها ،ایج�اد چهارچ�وب نظارت�ی ،ادغام
بازاره�ا و ایج�اد زنجی�ره تأمین م�رزی بین مرزها
صورت گرفته اس�ت و اکنون ممکن اس�ت برای باز
کردن آن به همان میزان زمان نیاز داش�ته باش�یم.
اکن�ون م�ا باید یک س�وپ نودل واقع�ی از قوانین،
موافقتنامههای تجاری ،موافقتنامههای انطباق
و اس�تانداردهای مال�ی درس�ت کنی�م .اولازهمه،
خوب است تا طرح کلی برخی از چالشهایی را که

ارائه ارز:

چهارچوبهاینظارتی:
دوب��اره میگویی��م ما در مورد اینکه چش��مانداز
نظارتی پس��ا بر گزیت به چه ش��کل خواهد بود،
هیچ ایدهای نداریم .تصور میش��ود -در دنیای
مالی FCA -و  PRAبسیاری از مقرراتی را که
در اتحادی��ه اروپ��ا وجود ندارد اتخاذ میکنند .اما
این امتیاز ،دادنی نیس��ت .هنوز هم نگرانیهایی
وج��ود دارد ک��ه ناظ��ران بریتانیا ممکن اس��ت
نظارتهای آینده را افزایش دهند و نگرانیهایی
ه��م مبن��ی بر ع��دم وجود نظ��ارت پارلمانی بر
ناظ��ران وج��ود دارد .درهرحال با توجه به میزان
مقررات��ی ک��ه ش��رکتهای مالی ب��ا آن روبرو
میش��وند ،حتی فکر و تصو ِر نظارتهای بیشتر
هم عرق سرد بر پیشانی مؤسسات مینشاند .بر
کس��ی پوش��یده نیس��ت که تع��داد زی��ادی از
ام��کان تغییر مکان بخش
ش��رکتهای مالی،
ِ
مرکزی شرکتهای خود را به خارج از لندن و به
ش��هر اتحادیه اروپا پسند تری مانند فرانکفورت
یا پاریس بررس��ی میکنن��د .دوباره میگوییم،
نظارت در پس��ابرگزیت  مالحظاتی اس��ت برای
صنع��ت قابل تنظیمی و
ه��ر کس��بوکار در هر
ِ
ش��رکتها باید برای سناریوهای مختلف برنامه
داشته باشند.

در دوره زمان��ی بالفاصل��ه پس از رفراندوم ،ارزش
پ��ول اس��ترلینگ  20درص��د کاهش پیدا کرد .این
نهایی
کاهش بسته به موفقیت مذاکرات ما تا روز
ِ
خروج ،میتواند نوس��ان داش��ته باشد .واضح است
ک��ه ای��ن موضوع ،پیامدهای بس��یاری برای UK
 PLCدارد -اگر کمپانیها مقادیر بس��یاری از مواد
خ��ام ی��ا کاالهای دیگ��ر را در بریتانیا صادر کنند،
تأثیر منفی خواهد داش��ت .برای آنهایی که کاال
ص��ادر میکنند ،ناگهان محصوالت آنها ازلحاظ
بازرگان��ی برای دوام به بازارهای خارجی وابس��ته
میش��ود ت��ا تأثی��ر مثب��ت داش��ته باش��د .برای
س��رمایهگذاران خارج��ی ،کس��بوکار بریتانی��ا
جذابتر میش��ود و ممکن اس��ت به اهدافی برای
خری��د تبدیل ش��ود و  M&Aمیتواند جوانه بزند.
بنابرای��ن جای��ی که ام��کان کاهش ارز پولی در آن
وج��ود دارد ،ت��ا ج��ای زیادی بر کس��بوکارهای
بریتانی��ا دالل��ت میکند .البته ،اینه��ا چند مورد
هس��تند-هر چن��د برخ��ی از مهمتری��ن آنه��ا-
حوزههایی که کمپانیها باید در شمارش معکوس

ب��ر گزی��ت در نظ��ر بگیرند .اما چیزی که ش��فاف
اس��ت این اس��ت که زمان در حال اتمام اس��ت و
س��ازمانها بای��د ش��روع ب��ه تهی��ه و ق��رار دادن
برنامهه��ای احتمال��ی کنند .ما کش��ف کردیم که
سازمانها ،بخصوص سازمانهای کوچکتر گیج
ش��دهاند و برنامههای تاخیردار دارند ،تا زمانی که
پارامتره��ای برنامهریزی منس��جمتری داش��ته
باش��ند .در جه��ان عدم قطعی��ت ،یکچیز قطعی
اس��ت و آنه��م نق��ش حیاتی مدیری��ت پروژه در
کمک به س��ازمانها برای آماده ش��دن در بر گزیت
اس��ت .پ��س مدی��ران پ��روژه چگون��ه میتوانند
پیشبین��ی و برنام��ه ب��رای طبیع��ت دینامیک و
غیرقابلپیشبینی و غیرمنتظره بر گزیت داش��ته
باش��ند؟ مدیران پروژه زمانی که سازمانهایش��ان
ازلح��اظ مجازی ترجمه معانی مذاکرات بر گزیت
ب��ه اس��تراتژی ،م��دل تج��اری و تأثی��رات مدل
عملیاتی و الزامات را غیرممکن مییابد ،چه کنند؟
در اینج��ا برخی از مالحظات کلیدی برای رویکرد
مدیران پروژه در معمای بر گزیت آمده است.
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ارزیابی اثرات:
مدی��ران پ��روژه بای��د به توس��عه برنامههای
سناریو ،ارزیابی اثرات ،راهبردهای بر گزیت و
برنامههای احتمالی نظارت داشته باشند .الزم
اس��ت تصمیمات همروی برنامههای در حال
اجرا گرفته ش��ود .این موضوع میتواند شامل
یک برنامه قانونی ،یک برنامه دیجیتال جدید
یا بازس��ازی یک کس��بوکار باش��د .آیا این
برنامهه��ا بای��د ابعادش کاهش داده ش��ود؟ به
جلو کش��یده ش��ود یا با برنامهه��ای بر گزیت
یکپارچه شود؟ در فاز ارزیابی اثرات هیچچیزی
نباید نادیده گرفته شود.
برنامهریزی جامع بر گزیت:
یکمرحلهحیاتیازاس��تراتژیبرگزیتهرس��ازمان،
مرحل��ه برنامهریزی اس��ت .اما برنامهریزی باید جامع
باش��د -.الزم اس��ت تا فراتر از عملیات داخلی بوده و
ش��امل مش��تری ،زنجیره تأمین و اکوسیستم شریک

باش��د .بس��یاری از وابستگیهای حیاتی ممکن است
خارج از کنترل ش��ما قرار بگیرد .آمادهس��ازی ممکن
است به همان اندازه عوامل داخلی به آمادگی شخص
س��وم همبستگی داشته باشد .برای مثال کمبود فعلی

مهارته��ای خ��اص در بریتانیا و این فرض بالقوه که
احتم��ال دارد در آین��ده پیمانکاران کمتری از اتحادیه
اروپا در دس��ترس باش��ند ،میتواند موفقیت پروژه را به
تأخیر اندازد یا روی بودجهها تأثیر منفی داشته باشد.

ابزار ویژه بر گزیت:
مدی��ران پ��روژه همچنین باید از متدولوژیها و ابزار
خاص بر گزیت آگاه باش��ند .ارائهدهندگان نرمافزار
مانند  shapecastو  soluxrابزارهایی توسعه داده
باش��ند ،که نش��انی چرخه عمر کامل بر گزیت که بر
اصول مدیریت ریسک متکی و استوار است را بدهد
و انعطافپذیری و چابکی را برای پاس��خ س��ریع به
محی��ط دینامی��ک همچن��ان ک��ه از می��ان تم��ام
اکوسیس��تم کس��بوکار سازمان گش��وده میشود،
فراهم میکند.
س��ناریوهای نمون��ه کارها بر اس��اس پروفایلهای
مختلف ریس��ک :برای مدیران پروژه ضروری است
تا روی خطرات مختلف بر گزیت که س��ازمان با آن
روبرو میش��ود و اینکه تا چقدر این خطرات ممکن
اس��ت روی کس��بوکار تأثیر بگذارند ،احاطه داشته
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باشند .همچنین مهم است تا هرگونه افزایش بالقوه
ب��ر گزی��ت و هرگون��ه موقعیت و مزی��ت رقابتی که
س��ازمانها ممکن است به دست آورند ،اندازهگیری
داش��تن یک ایده روشن از تمامی نتایج بالقوه،
ش��ود.
ِ
به مدیران پروژه اجازه میدهد تا س��ناریوهای نمونه
کاره��ای مختلف و اینکه چگونه ممکن اس��ت اجرا
شوند را ،مدلسازی کنند .تخمین زیادی در مورد بر
گزی��ت وج��ود دارد و هیچک��س بهیقین نمیداند که
نتیجه چه خواهد شد .اما سازمانها باید توجه داشته
باش��ند ک��ه ای��ن امر میتواند آنه��ا را با فرصتها و
همچنی��ن خط��رات مواج��ه کن��د .در چنین لحظه
قابلتوجه��ی از تغییر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاس��ی بریتانی��ا ،پ��ا ب��ه جلو بودن ب��رای آینده هر
شرکت ضروری است .چیزی که هیجانانگیز است

ای��ن اس��ت که مدیریت پروژه نق��ش مهمی در این
قضیه خواهد داش��ت .الزم اس��ت تا شرکتها نسبت
ب��ه ب��ر گزیت نگ��رش و رویکردی مبتن��ی بر تغییر
تحول آمیز داش��ته باش��ند و از آن بهعنوان فرصتی
برای اثبات سازمانهایش��ان در آینده استفاده کنند.
ای��ن حیات��ی اس��ت که آنها س��ریع ًا حرکت کنند تا
دی��دی  360درج��های از چالشها به دس��ت آورند و
اقدام��ات الزم را ب��رای کاه��ش هرگونه خطر انجام
دهن��د .ش��رکتهای بریتانیایی نیاز به ش��فافیت در
م��ورد عواق��ب بر گزی��ت دارند اما چیزی که قطعیت
دارد این اس��ت که بر گزیت عالمت تغییر قابلتوجه
اس��ت .همه س��ازمانها باید روی اینکه آن تغییر چه
معنای��ی برایش��ان دارد تمرک��ز کنند و بررس��یها و
متعادلسازیها را در جای خود قرار دهند.
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همیش���ه در اداره کش���مکش و دعوا وجود دارد از افراد پر و س���ر و صدا گرفته تا بحث
س���ر اینکه چه کس���ی ش���یر را دزدیده .برای بس���یاری از کارمندان اداری کوچکترین
اختالف���ات میتوان���د روزش���ان را خ���راب ک���رده و منج���ر به بحثهای جدیتری ش���ود .با
این حال اغلب دعواهای اداری معموال ً به آسانی حل میشوند.

آش�پزخانه را چ�ه کس�ی
01
تمییز میکند؟
اگر میخواهید در اداره دعوایی ش�روع
کنی�د،م�اگکثیف�یرادرس�ینکبرای
بیش�تر از  24س�اعت قرار دهید .تمییز
کردن همیش�ه مناقش�ه برانگیز است،
چرا که اگر چه برخی افراد ممکن است
از اینکه وس�ائل خود را میش�ویند شاد
باش�ند ،دیگران ممکن اس�ت لیس�ت
نوبت�یشس�توش�وراترجی�حدهند،
برخ�ی از مدیران فکر میکنند باالتر از
ای�ن هس�تند ک�ه بخواهن�د ظ�روف را
بش�ویند و اف�راد عاقل فکر میکنند که
این کار باید به حرفهایها سپرده شود.
اگ�ر چ�ه ممکن اس�ت شس�تن نوبتی
شدت بحث را درمورد این که نوبت چه
کس�ی اس�ت کاه�ش ده�د ،اداره آن
مش�کل اس�ت .ای�ده بهت�ر میتوان�د
گنجان�دن شس�تن ظ�روف در قرارداد
اف�راد باش�د .مدی�ر اداره یا دیگر عضو
کادری ارش�د برای تنظیم این مقرارت
افراد خوبی هستند و فقط باید به اندازه
 10دقیقه در انتهای روز زمان بگیرد.

هم�کاران ب�ا ه�م کن�ار
02
نمیآیند
هیچ چیز بدتر از تیمی نیست که خیلی
خ�وب کار نمیکن�د .این که آیا افرادی
ب�رای خنک کننده یا م�وارد خبرچینی
تش�ویقی و اعتب�ار میگیرن�د ی�ا خیر،
تی�م دیگ�ر بای�د ی�اد بگیرد ک�ه برای
رس�یدن بـــ�ه مــوفقی�ت تلاش
کند.
فرهن�گ س�ازمانی بخص�وص ب�رای
نس�ل جدید و کس�انی که متولد س�ال
 2000هس�تند بس�یار مه�م اس�ت
بنابراین اگر اعضای تیم شما دست به
یق�ه ش�دهاند ،نمیتوانی�د ش�خص
جدی�دی ب�ه تیم اضافه کنید .به عنوان
مدی�ر ،بای�د بتوانی�د ب�ا رفتاره�ای
نادرس�ت مقابله کنید و به طور مؤثر و
س�ریع این رفتارها را از بین ببرید .به
س�ادگی از کس�ی بپرس�ید در قب�ال
رفت�اری که زی�اد بروز میکن�د انتظار
دارند چه چیزی بدست آورند و این به
شما فرصتی میدهد تا بتوانید راههای
دیگ�ری را ب�رای س�ازش پیش�نهاد

دهی�د .فعالیته�ای س�اخت تی�م
میتوان�د ب�ه یادآوری م�ردم در مورد
چگونگی همکاری با یکدیگر و تقویت
روحی�ه کم�ک کن�د .هیچ چی�ز بیش از
گروه�ی از کارمن�دان ترش�رو ،خب�ر
چین�ی و رفتاره�ای مخرب را تقویت و
تشویق نمیکند.
هم�کاران پ�ر س�ر و ص�دا
03
اف�راد را به دیوانگی س�وق
میدهند
ادارههای�ی ب�ا دفات�ر و اتاقه�ای باز،
اغل�ب ای�ده خوبی به نظر میرس�د ،تا
زمانی که کس�ی ش�روع به ضربه زدن
روی می�ز میکن�د ،ش�خص دیگ�ری
رادی�و را روش�ن میکن�د و با این حال
ش�خص دیگری هم ش�روع به دیدن
ویدئو میکند .اینکه مؤدبانه به کس�ی
تذک�ر دهی�د در حال�ی ک�ه صب�ر و
حوصلهت�ان تم�ام ش�ده اس�ت کار
س�ختی اس�ت ،ام�ا انجام�ش امکان
پذی�ر اس�ت .ابتدا س�عی کنی�د برای
ارتب�اط برق�رار کردن با آن ش�خص،

جملهای مثبت بگویید و س�پس خیلی
آرام و محترمانه سر بحث اصلی را باز
کنید با تاکید بر اینکه آنها برای کمک
ب�ه ح�ل مــــش�کل چ�ه میتوانن�د
بکنند.
ب�ا ای�ن ح�ال اینکه بروی�د و نزد همه
بگویی�د ک�ه چ�را آنها انق�در اعصاب
خرد کن هستند ،ممکن است وسوسه
کننده باش�د ،از عبارات�ی مانند "وقتی
کار  Xرا انج�ام میده�ی ب�ه م�ن
احس�اس  Yدس�ت میدهد ،اس�تفاده
کنی�د ت�ا از انتقاده�ا و س�رزنشهای
شخصی اجتناب کنید.
ب�ا توج�ه ب�ه اینکه ما زم�ان زیادی را
ص�رف کار میکنی�م ،میتوانی�د ببینید
ک�ه چ�را  millennialه�ا ،تأکید زیادی
روی فرهنگس�ازمانی دارن�د .اگ�ر
میخواهید از بعضی بدترین اختالفات
اداری جلوگیری کنید ،حتماً باید زمانی
را ص�رف فعالیته�ای معم�ول
جمعک�ردن و س�اخت تی�م کنید .حتی
باهم ناهار خوردن میتواند رابطههای
اداری را بهبود بخشد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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 27همای����ش مدیری����ت پ����روژه در
سال 2019که ارزش حضور را دارند
مدیری��ت پروژه ب��ا س��رعتی ناامیدکننده
تکام��ل مییابد .ه��رروزی که میگذرد با
رونده��ا ،روشه��ا و فناوریه��ای جدید
هم��راه اس��ت و ی��ک مدی��ر پ��روژه ک��ه
میخواه��د در ص��در بماند باید راهی برای
پیگی��ری این تغیی��رات پیدا کند .به همین
دلی��ل مدیران پروژه فعال س��عی میکنند
حداقل هرس��ال در چند کنفرانس ش��رکت
کنن��د که ای��ن امکان را به آنها میدهد تا
جدیدترین و بهترین ش��یوهها را بیاموزند،
ارتباط��ات خ��ود را گس��ترش دهن��د و
فرصتهایی برای رش��د پی��دا کنند .برای
کم��ک به مدی��ران پ��روژه و متخصصان
مشاغل در مورد بهترین کنفرانسها برای
حض��ور در س��ال  2019تصمیمگی��ری
کردیم ،لیستی از رویدادهای مهم مدیریت
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پ��روژه را در نظ��ر گرفتی��م که ارزش دنبال
کردن دارند .برای برنامهریزی آس��انتر ما
کنفرانسها را بر اس��اس منطقه (آمریکای
ش��مالی و بینالمللی) تقس��یم کردهایم و
ب��رای هر دس��تهبندی یک ج��دول زمانی
بص��ری ایجاد کردهایم ،بنابراین میتوانید
بهس��رعت مش��اهده کنی��د ک��ه ک��دام
تقویم
کنوانس��یون مناس��بترین زم��ان
ِ
 2019شما است.
ال��ف) کنفرانسه��ای مدیری��ت پروژه در
سال  – 2019آمریکای شمالی
ب) همایشهای مدیریت پروژه در س��ال
 – 2019بینالمللی
بامطالع��ه ای��ن مقال��ه خواهی��د فهمید در
سراس��ر جه��ان چ��ه اتفاقات��ی در حال رخ
دادن است.

کنفرانسمدیریتتغییر

الف) کنفرانسهای مدیریت

پروژه  - 2019آمریکای شمالی
اجالس برنامهریزی منابع

زم�ان و م�کان :نش��ویل ،TN ،ایاالتمتحده13 ،
فوریه –  10فوریه
علت برگزاری :این اجالس بهعنوان رویداد برتر
رهب��ری فکر ب��رای برنامهریزی منابع ش��ناخته
میشود .اجالس متخصصان پیشرو و نویسندگان
برجسته در مدیریت منابع و نمونهکارهای جهانی
را دورهم جمع میکند .موضوعات اجالس 2019
ش��امل هدایت تغییرات در سازمانهای بزرگتر،
اس��تراتژیهای نظام��ی ب��رای مدیری��ت منابع،
بهینهسازی نمونه کارها و موارد دیگر است.
اجالس پروژه دنیای تحلیلگری تجاری
زمان و مکان:

اورالندو  ،FLایاالت متحده 27 ،مارس – 25
مارس
واش��نگتن دی سی ،ایاالت متحده 29 ،آوریل  
 1می
  تورنتو  ،ONکانادا 30 ،می –  27می
  ونکوور بی سی ،کانادا ،اعالم میشود
  بوس��تون ام ا ِی ،ایاالتمتح��ده ،اع�لام
میشود
  ش��یکاگو ،آی آل ،ایاالتمتح��ده ،اع�لام
میشود
عل�ت برگزاری :اجالس پروژه دنیای تحلیلگری
تجاری یک سلس��له کنفرانس آموزش��ی است که
به تحلیلگران مش��اغل و مدیران پروژه اختصاص
دادهشده است که توسط  PMIو  IIBAبه رسمیت
شناختهش��ده اس��ت .ش��رکتکنندگان ب��رای
هرس��اعت دوره واحده��ای    PDUو   CDU
ِ
میگیرند.

زمان و مکان :اورالندو ،فلوریدا ،ایاالتمتحده1 ،
می –  28آوریل
علت برگزاری :کنفرانس س��االنه  CMکه توسط
 ACMPبرگزار میش��ود ،متخصصان سراسر دنیا
را برای کش��ف ش��یوههای نوآورانه و به اش��تراک
گذاش��تن آخری��ن راهحله��ا در مدیری��ت تغییر
گرده��م م��یآورد .مباحث مربوط به س��ال 2019
ش��امل عوامل موفقیت در تغییر سازمانی ،هدایت
تغیی��ر موفقیتآمی��ز زمانی ک��ه تغییر باید مخفی
بمان��د ،نقش برنامههای  SaaSدر مدیریت تغییر
و موارد دیگر است.
همنشست مدیریت پروژه UMD

چابک 2019
زمان و مکان :واشنگتن ،دی سی ،ایاالتمتحده،
 9آگوست –  5آگوست
علت برگزاری :این کنفرانس س��االنه که توس��ط
اتحادیه  Agileبرگزار میشود به پیشرفت اصول
چاب��ک و فراه��م کردن مکانی ب��رای ارتباط و به
اشتراک گذاشتن ایدهها اختصاص مییابد.

زمان و مکان :کالج پارک ،ام دی ،ایاالتمتحده،
 10می –  9می
عل�ت برگ�زاری :برای ایج��اد ارتباط و یادگیری
بهتری��ن ش��یوهها در زمینههای��ی مانند مدیریت
ذینفع��ان ،مدیری��ت پ��روژه  Agileی��ا مدیریت
ساختوس��از ب��ه تمری��ن کنن��دگان  PMاز
ایاالتمتح��ده و خ��ارج از آمریکا بپیوندید .س��ایر
مباحث جلس��ه ش��امل ح��ل اخت�لاف ،مذاکره،
ریس��ک و دادهه��ای عظی��م و مدیری��ت پ��روژه
یکپارچه است.

زم�ان و م�کان :مریدا ،یوکاتان ،مکزیک 2 ،اکتبر
–  30سپتامبر
علت برگزاری :کنگره جهانی  2019 IPMAقول
دوره��م جمعکردن متخصصان  70کش��ور برای
ی��ک برنام��ه جام��ع از یافتهه��ای آکادمی��ک،
بینشه��ای جدید و بهترین ش��یوهها با محوریت
موضوع اصلی "ادغام پایداری در مدیریت پروژه"
را داده است.

گردهمایی جهانی اسکرام

کنفرانس جهانی  – PMIآمریکای شمالی

زم�ان و م�کان :آس��تین ،TX ،ایاالتمتحده22 ،
می –  20می
عل�ت برگ�زاری :گردهمای��ی جهان��ی scrum
 allianceباهدف ارائه راهحلهای آموزش عملی
و مدیری��ت عمل��ی پروژه از طریق کلمات کلیدی،
کارگاهه��ا و فعالیته��ای متمرکز ب��ر مضامینی
مانن��د برنامهه��ای اس��کرام در زمینههایی غیر از
نرمافزار ،تحول سازمانی یا اسکرام در محیطهایی
بهشدت منظم انجام میشود.

زمان و مکان :فیالدلفیا ،پنسیلوانیا ،ایاالتمتحده،
 7اکتبر –  5اکتبر
عل�ت برگ�زاری :کنفرانس جهانی س��االنه PMI
بینش��ی در مورد چالشها و اس��تراتژیهای فعلی
پ��روژه ارائ��ه میدهد .در این کنفرانس ش��رکت
کنی��د و ب��ا رهب��ران ه��ر بخ��ش ،حرفهایهای
کس��بوکار و متخصصان این صنعت در سراس��ر
جهان ارتباط بگیرید و از آنها بیاموزید.

چابک و فراتر از آن
زمان و مکان :دیترویت ،میشیگان ایاالتمتحده،
 31می –  30می
علت برگزاری :چابک و فراتر از آنیک کنفرانس
داوطلبان��ه اس��ت که هدف آن آم��وزش اصول و
شیوههای چابک است .اگرچه جزییات سخنرانان
و مضامی��ن در دس��ترس نیس��ت ام��ا بر اس��اس
دورههای گذشته ،این کنفرانس صنایع مختلف را
در برمیگی��رد و ب��رای مبتدی��ان و حرفهایهای
باتجربه مناسب است.

سی و یکمین کنگره جهانی IPMA

همنشستCMO
زمان و مکان :دنور ،CO ،ایاالتمتحده 6 ،نوامبر
–  3نوامبر
عل�ت برگ�زاری :با ش��رکت در ای��ن کنفرانس از
بین��ش منحصربهفرد و دیدگاه س��طح باال درباره
نحوه و چگونگی برخورد س��ازمانها در سراس��ر
جهان نسبت به مدیریت پروژه برخوردار شوید .از
بین بیش از  60قالب آموزش��ی ش��امل جلس��ات
س��نتی ت��ا مراک��ز دان��ش غیررس��می و
گش��توگذارهای یادگی��ری در خ��ارج از خان��ه
انتخاب کنید.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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ب) همایشهای مدیریت پروژه
در سال  – 2019بینالمللی

کنفرانسارائه

کنفرانسمدیریتپروژهAPMادینبورگ

کنفرانس آموزشی ارزیابی کیفیت پروژه IPMA

زمان و مکان :منچستر ،بریتانیا 25 ،ژانویه – 24
ژانویه
عل�ت برگ�زاری :کنفرانس ارائه باهدف کمک به
متخصصان ،فارغ از روش   PMاستفادهش��ده به
مشتریان و موکالن و شرکتکنندگان خود اعتبار
میدهد .برای دریافت مشاوره مفید و دیدگاههای
جدید طی دو روز گفتگو ،کارگاه و مطالعه شرکت
کنید.

زمان و مکان :ادینبورگ ،اسکاتلند 21 ،مارس
عل�ت برگزاری :کنفران��س مدیریت پروژه APM
سخنرانان تأثیرگذاری را با پیشینههای مختلف گرد
ه��مم��یآورد،ازمش��اوراناس��تراتژیتج��ارتتا
اقتصاددانان و روزنامهنگاران سیاسی .این رویداد بر
دو موضوع اصلی ،پایداری و سرمایهگذاری در حرفه
متمرکزش��ده اس��ت و قول تا 8س��اعت   CPDداده
است.

زمان و مکان :لیس��بون ،پرتغال 31 ،مارس – 29
مارس
علت برگزاری :رویداد  2019 IPMAبرای کمک
کنندگان کیفیت بالقوه پروژه که مایل
ب��ه ارزیابی
ِ
هس��تند درک بهتری از مدل کیفی پروژه کس��ب
کرده و مهارتهای مصاحبه و گزارش دهی خود
را بهبود بخشند برگزار میشود.

اندیشی  2019 PMتقاطع تحقیق و عمل
هم
ِ

زم�ان و م�کان :دلف��ت ،هلن��د 12 ،آوریل – 11
آوریل
عل�ت برگ�زاری :دانش��گاه صنعت��ی دلفت برای
سازماندهی کنفرانس " 2019 PMتطبیق بده یا
بمیر" با  PMIهمکاری کرده اس��ت .در کارگاهها،
سخنرانیها به سبک  Tedو خالصههای تحقیق
ش��رکت کنید که هدف آنها ارائه بینش در مورد
چگونگی س��ازگاری با چش��مانداز متغیر پروژهها
است.
روندهای جدید در مدیریت پروژه
زمان و مکان :گداس��ک ،لهس��تان 24 ،آوریل –
 23آوریل
عل�ت برگزاری :توس��ط  PMIش��عبه گداس��ک
کنفران��س رونده��ای جدی��د در مدیری��ت پروژه
برگزار میشود و روی تبادل دانش مدیریت پروژه
و بهترین تمرینها در لهس��تان و خارج از لهس��تان
متمرکزش��ده اس��ت .بیاموزید که چگونه در تیمها
خطرات را به حداقل برسانید ،پروژههای بزرگ با
مناب��ع مح��دود را مدیریت کنید یا با مجموعهای از
گفتگوه��ا و کارگاهه��ا از روش  Waterfallب��ه
روش  Agileحرک��ت کنی��د که میتواند تا چهارده
  PDUبرای شما به همراه داشته باشد.
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کنفران�سعلم�یبینالملل�یمدیریتپروژه

 PMOآینده

کنفرانس ملی WiPM APM

زم�ان و م�کان :ری��گا ،لتون��ی 26 ،آوریل – 25
آوریل
عل��ت برگ��زاری :این همایش ب��ر بحث در مورد
نتای��ج تحقیقات علمی در مدیریت پروژه متمرکز
اس��ت .مق��االت منتخ��ب ب��رای چ��اپ در مجله
جهانی مدیریت پروژه در نظر گرفته میش��وند و
ش��رکتکنندگان میتوانن��د تا چه��ارده  PDUبه
دست آورند.

زمان و مکان :لندن ،بریتانیا 17 ،اکتبر
عل�ت برگ�زاری PMO :آین��ده بهعن��وان ی��ک
کنفرانس  PMOدوس��تانه و س��رگرمکننده تبلیغ
میش��ود و قول غافل گیرکردن ش��مارا میدهد.
این رویداد برای پزش��کان  PMOدر تمام س��طوح
طراحیشده است و صاحبنظران صنایع پیشرو را
از سراسر جهان گردهم میآورد.

زم�ان و م�کان :لن��دن ،بریتانی��ا ،تاری��خ 2019
اعالمنشده است.
علت برگزاری :کنفرانس ملی  AMPبرای زنان در
مدیریت پروژه قصد دارد تا به زنان حرفهای ابزاری
را برای توس��عه خ��ود ،مهارتهای خود و تیمهای
خ��ود ارائ��ه دهد .تاریخ ،مضامین و س��خنگوهای
نس��خه  2019هنوز منتشرنشده است ،ما بهمحض
اطالع از جزئیات بیش��تر بهروزرسانی خواهیم کرد.

کنگره PMI EMEA

کنفرانس مدیریت پروژه  APMلندن

کنفرانس ملی AIPM

زمان و مکان :دوبلین ،ایرلند 15 ،می –  13می
علت برگزاری :کنگره  2019 PMI EMEAقول
فراه��م کردن دان��ش ،مهارت و رفتارهای الزم را
ب��رای ایج��اد تغیی��رات مثبت به مدی��ران پروژه
میدهد .با ش��رکتکنندگان از بیش از  70کش��ور
جهان و ترکیبی از جلس��ات س��نتی و غیر س��نتی،
اعتبار باالیی به شبکهسازی میبخشد و یادگیری
را از طریق انجام ارتقاء میدهد.

زمان و مکان :لندن ،انگلستان 2 ،می
عل�ت برگ�زاری :ی��اد بگیرید ک��ه از طریق یک
برنام��ه غن��ی با تمرک��ز بر چگونگی س��ازگاری،
کارک��ردن هوش��مندانهتر و بهب��ود عملک��رد در
ِ
مدیری��ت پروژه کنترل پروژههایتان را در دس��ت
بگیرید.

زمان و مکان :ملبورن ،اس��ترالیا 22 ،اکتبر – 20
اکتبر
عل�ت برگزاری :یک��ی از بزرگترین رویدادهای
 PMدر استرالیا AIPM ،ملی هم رهبران پیشرفته
و ه��م مبت��دی را هدف قرار میدهد و بس��تری را
برای به اش��تراک گذاش��تن تجربیات و کس��ب
دان��ش در زمینهه��ای مختلف��ی که ب��ر مدیریت
پروژه تأثیر میگذارد ،فراهم میکند.

کنگره PMOبریتانیا
زمان و مکان :بریتانیا 13 ،ژوئن
علت برگزاری :با تمرکز بر روی برنامهها ،نمونه
کاره��ا و دفات��ر پروژه ،کنفرانس  PMOدر بریتانیا
ش��امل ی��ک روز کام��ل از ارائهه��ا ،جلس��ات و
فعالیتهای شبکهس��ازی و همچنین نمایش��گاه
اختصاص��ی با محصوالت و خدمات جدید PMO
است.

اگرچه اینیک لیس��ت جامع از کنفرانسهای  PMکه ارزش حضور را دارد نیس��ت ،لزوم ًا یک دید کلی از آموزشها و موقعیتهای شبکهس��ازی در س��ال  2019در اختیارش��ان
میگذارد .به همان نسبتی که ما جزئیات بیشتری کسب میکنیم و تاریخ رویدادهای جدید اعالم میشود ،زمانبندیها و لیست را بهروزرسانی خواهیم کرد.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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هوش مصنوعی پتانس��یل تغییر و
تح��ول و ایج��اد انق�لاب در جنبههای زیادی از
نح��وه زندگ��ی و کار م��ا را دارد ،ک��ه ش��امل فرصته��ا و
موقعیتهای زیادی اس��ت .ابزارهای هوش مصنوعی میتوانند
الگوها را در دیتاس��ت های حال حاضر و گذش��ته اطالعات پروژه پیدا
کنن��د ک��ه میتوان��د ب��ه حرفهایهای مدیری��ت پروژه کم��ک کند تا به
برنامهریزیها ش��کل دهند ،مش��کالت و ریسکها را شناسایی و حل کنند و
نح��وه وضعی��ت گزارش خ��ود را تغییر دهند .با گزارشهای خبری و مطالعات
س��االنه  CHAOSگ��روه  ،Standishک��ه نرخ شکس��ت پروژههای بزرگ
مانند پیادهس��ازیهای  ITو توس��عه زیرس��اخت را به ش��کل ادامهداری
برجس��ته میکن��د ،حاال ب��رای حرفه مدیریت پروژه زمان آن رس��یده
اس��ت تا ش��روع به اس��تفاده از  Big Dataو هوش مصنوعی کند تا
نتایج را ارتقا داده و احتمال اینکه چقدر پروژه موفقیتآمیز
خواهد بود را افزایش دهد.

پتانسیل
هوش مصنوعی
برای انقالب در
مدیریت پروژه

سربار اطالعات در مدیریت پروژه
طب��ق تازهتری��ن بررس��ی جهان��ی  PPMتوس��ط  ،PwCشکس��تها و بیشازح��د ط��ول
کش��یدنهای برنامه به علت تخمین ضعیف ،تغییرات در حوزه و اهداف ضعیف تعریفش��ده
متداولتری��ن هس��تند .پروژهه��ا در سراس��ر طول چرخه عمرش��ان حجم زی��ادی از داده در
فرمته��ای مختل��ف تولی��د و مصرف میکنند ،و این م��ورد افزایش هم خواهد یافت .برای
مثال پذیرش روزافزون دادههای دیجیتالی نمایانگ ِر س��اختمانها ،که تحت عنوان س��اخت
مدلس��ازی اطالعات ( )BMIش��ناخته میش��ود ،موجب شده است تا اطالعات ساختوساز
برای مدیران برنامه از روشهای جدیدی در دس��ترس باش��د .فناوریهای مرتبط با IOT
(اینترنت اشیا) حتی میتوانند داده بیشتری برای پروژهها فراهم کنند.
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م��ا میتوانی��م پیشبینی کنی��م ،برای
مث��ال ،یکزمان در آینده نزدیک ،زمانی
که اجزای یک پروژه ساختمانی ظرفیت
بهروزرس��انی ط��رح پ��روژه را بهط��ور
خودکار ،زمانی که نصبش��ان کامل شد،
داشته باش��ند .پروژههای زیربنایی هم،
ش��اهد افزایش در اس��تفاده از اپلیکیشن
ه��ای موبایل��ی ب��رای فراه��م ک��ردن
بهروزرس��انیهای زم��ان واق��ع از ای��ن
زمین��ه ،مانند ارس��ال عک��س از قطعات
معی��وب ب��ه مهندس��انی ک��ه از راه دور
مس��ائل را ح��ل میکنن��د ،بودهان��د .در
پروژههای فن��اوری اطالعات ،پذیرش
روزافزون مجموعه ابزارهای DevOps
میتوان��د روی وضعی��ت اجرا و توس��عه

اپلیکیش��ن ،ب��رای مدیران پ��روژه داده
زم��ان واقع��ی بیش��تری فراه��م کند.
چهارمین بررس��ی جهانی  PPMتوسط
 PwCیافتههای بیش��تری داشته است
که بیش��ترین سرویس��ی که توسط اداره
مدیریت پروژه ( PMOها) انجامش��ده،
گزارش وضعیت به مدیریت باالدس��تی
بوده اس��ت .درحالیکه گزارش وضعیت
به مدیریت برنامه در راس��تای راهاندازی
مؤثر ،ارزش��ی ن��دارد ،این گزارشگیری
زمان کمی برای آنها در مورداستفاده از
بین��ش و تمرکزش��ان روی مدیری��ت
س��رمایه و مدیری��ت تغیی��ر میگ��ذارد.
س��ازمانها معم��و ًال در ج��ذب و
ذخیرهس��ازی دان��ش در ی��ک مس��ی ِر

س��اختیافته و در دس��ترس گذاشتن آن
ب��رای مدی��ران پ��روژه درزمان��ی ک��ه
بیشترین فایده و ارزش رادارند ،ناکارآمد
و غیر مؤثر هس��تند .اگر ما دانش صحیح
را به مدیران پروژه از روش��ی هوش��مند و
در زم��ان مناس��ب ب��ا توجه ب��ه زمینه و
چارچوب برنامه برسانیم چه؟
متدهای هوش مصنوعی میتوانند برای
اس��تفاده از اطالعات جمعآوریش��ده از
طریق فرآیندهای مدیریت پروژه بهطور
کاوش
مؤث��ری به کار گرفته ش��وند و با
ِ
آن داده ب��رای شناس��ایی ارتباط��ات و
روندها و گرایشها ،دانش اضافی ایجاد
کنن��د .دور ریخت��ن اطالع��ات زیادی و
ب��یارزش و در اختی��ار داش��تن دان��ش
برنامهری��زی کالس مرج��ع:
01
ایج��اد و س��اخت نقش��ههای
برنام��ه با جزییات و بودجهها بر اس��اس
پای��گاه داده نقش��هها ،اس��تفاده از
برچس��بهای مربوطه مانند مکان ،مواد،
فرآیندهای کسبوکار و ...
ارزیابی و ردیابی مزایا :توس��عه
02
معیاره��ای مزای��ا و اه��داف بر
اساس اطالعات ماقبل ،دوباره با استفاده
از برچس��بهایی مانند صنعت ،جغرافی،
تکامل فرآیند...،
بهروزرسانی طرح پروژه سرآمد
03
ب��ا ورودیهایی از چندین منبع:
مرتبس��ازی تغییرات وابسته به یکدیگر
و نش��انگذاری تغییرات��ی ک��ه عواق��ب
نامطلوب دارند.
ریسکهای تولیدی و مدیریت
04
مش��کل :ه��وش مصنوع��ی
ریس��کها و مش��کالت احتمال��ی را بر
اس��اس ریس��کها و مش��کالت از
برنامهه��ای قبلی که ش��بیه ب��ه برنامه
جاری هستند شناسایی میکند .همچنین
پیش��نهاد میکند تا اقدامات بهبود بخش
را ب��ر اس��اس س��وابق نتای��ج حاصل از
راهحلهای متناوب انجام دهد .عالوه بر
ای��ن ،پردازش زب��ان طبیع��ی میتواند
ایمیلهای پروژه و اس��ناد پروژه را برای
نش��ان دادن خطرات و مشکالت اسکن
کند.
گ��زارش وضعی��ت تولی��دی:
05
ه��وش مصنوع��ی داده پروژه
بهروز را تحلیل میکند (یعنی پیش��رفت،
هزینه ،پیشبینیها ،خطرات ،مس��ائل) و
رونده��ا و گرایشها ،الگوها و انتظاراتی
ک��ه توج��ه مدیران پ��روژه را جلب کرده

صحی��ح ش��مارا قادر ب��ه تصمیمگیری
مؤثرتر میسازد.
یک��ی از اصلیتری��ن مزایای تکنولوژی
ه��وش مصنوعی ،ظرفیت تحلیل مقدار
زیادی داده و اقدامات مبتنی بر الگوهای
اطالعاتی است که منطبق بر نمونههای
ماقبل باش��د .س��ازمانی را با دسترسی به
برنامهها (نقشهها) ،ریسکها (خطرات)،
مش��کالت ،معیاره��ای مزای��ا (فواید)،
نش��انگرهای کلی��دی کارایی و نتایج در
نظ��ر بگیرید .با ابزارهای مدیریت پروژه
که باهوش مصنوعی توانمند شده باشد،
این س��ازمان میتواند عالوه بر کارهای
دیگر ،کارهای زیر را انجام دهد:
است.
ب��ه هم��ان می��زان که پایگاه داده رش��د
میکن��د ،ه��وش مصنوع��ی الگوهای
جدیدی یاد میگیرد
ما از جایی که اکنون هس��تیم چگونه به
این دید و بینش برسیم یعنی بهجایی که
داده در خدم��ت ما باش��د و ب��رای ما کار
کن��د ،البت��ه از طری��ق اپلیکیش��ن های
فناوری اطالعات مانند هوش مصنوعی؟
م��ا اکن��ون بای��د بافک��ر ک��ردن درباره
استراتژیهای مدیریت اطالعات پروژه
خود ،ب��ه پایهگذاری بپردازیم تا مطمئن
شویم که دادههای مناسب در فرمتهای
مناس��ب را بهگونهای مسئوالنه به دست
میآوری��م و ای��ن را بهگون��های ذخی��ره
میکنی��م که بتوانیم ابزار و تکنیکهای
جدیدی را برای انتش��ار ارزش واقعی آن
اعمال کنیم.
ما باید سیستمها و ابزارهایی را که برای
مدیری��ت برنامهه��ا و پروژهها اس��تفاده
میکنی��م در نظ��ر بگیری��م و به خودمان
ای��ن اطمین��ان را بدهی��م ک��ه داده
گرفتهش��ده ،در این زمینه (حوزه) جدید
قابلاس��تفاده باش��د .الزم اس��ت ت��ا ما
تکنیکها و اس��تانداردهای اتخاذش��ده
داده باز خودمان را بررسی و مرور کنیم.
بهعن��وان جامعه مدیریت پ��روژه ،الزم
اس��ت ت��ا م��ا ب��ا فروش��ندگان نرمافزار
مدیری��ت پ��روژه درباره اف��زودن هوش
مصنوع��ی ب��ه ابزارهایش��ان ش��روع به
صحبت کنیم .اینها فقط گامهای اولیه
ش��روع انق�لاب ه��وش مصنوع��ی در
مدیریت پروژه است.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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استفاده از
مدیریت پروژه در
صنعتارتباطات
به همان نس��بت که ش��رکتها به ش��کل فزایندهای انتظار دارند که
تم��ام پروژهه��ا از ه��ر نوعی ،تند تند و س��ریعتر تحویل داده ش��وند،
مدیریت پروژه چابک بهطور روزافزونی بهعنوان یک فرایند مهم (و
مهارت در سطح) در مجموعهای از صنایع پدیدار شده است.
من این درس را بعد از گذراندن پنج سال بهعنوان دستیار اجرایی در
محیط یک شرکت مراقبت از حیوانات خانگی یاد گرفتم .رئیس من
مدیریت تحویل
پروژهه��ا را ب��رای س��ازماندهی و یک تیم را ب��رای
ِ
محصوالت به من میداد .این موضوع به من دیدی اولیه از مدیریت
پروژه داد و من س��ریع ًا فهمیدم آن مهارتهای اصلی چقدر در کارم
مهم شده است .باعث شد تا بخواهم مدیریت پروژه را بیشتر کشف
کن��م ت��ا بفهم��م چ��ه مزایای دیگری دارد و م��ن را در حرفهام به جلو
س��وق دهد .من تصمیم گرفتم که در یک برنامه آنالین کارشناس��ی
ارش��د در مدیریت پروژه ش��رکت کنم ،که به من اجازه کار و تحصیل
همزم��ان م��یداد .زیاد از ش��روع این دوره نگذش��ته ب��ود که مدیرم
متوجه ش��د نهتنها مهارتهایم ارتقاءیافته بلکه اعتمادبه نفس��م هم
افزایش پیداکرده .این موضوع باعث ش��د تا او من را برای ترفیع -و
تغییر چالشبرانگیز شغلی -به دپارتمان کار شرکت توصیه کند.
بهعنوان مدیر جدید ارتباطات ،چیزهای زیادی برای یادگیری وجود
داش��ت .بااینحال متوجه ش��دم که بس��یاری از مهارتهای مناسب و
قابل انتقالی که از تجربه قبلیام در مدیریت پروژه داش��تم به ش��غل
جدیدم آوردهام به همراه تمام مواردی که در برنامه آنالین یاد گرفته
بودم .بنابراین مهارتهای کلیدی که من با اس��تفاده از یک ذهنیت
مدیری��ت پ��روژهای ب��رای مس��ئولیت ارتباطی یاد گرفت��ه بودم ،چه
بودند؟
ارتباطات کلید است
کار ب��ر روی ی��ک پروژه خالقان��ه مختصر یا پروژه ارتباطی
معم��و ًال یعنی ش��ما باید وظای��ف و عملکردها و اصطالحات داخلی و
خارجی را گرد هم آورید .ش��اید ش��ما گروهی از آژانسها و افراد را
مدیری��ت کنی��د که مهارته��ای تخصصی فراه��م میکنند (مانند
فیلمس��ازان یا پش��تیبانی حوادث) .همکاری برای حصول اطمینان از
تحوی��ل موفقیتآمی��ز ضروری اس��ت و ارتباط ،موضوع دش��وار این
مس��ئله اس��ت .اولین کاری که من انجام دادم این بود که گامی به
عقب برداشتم و یادداشتی شامل تمام افراد مختلف و تیمهای درگیر
برداش��تم و ش��خص ًا با آنها ارتباط گرفتم تا پروژه را به ش��کل رودررو
با آنها در صورت امکان در میان گذارم.
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برایتعیینانتظارات،
ذینفعان را مشارکت دهید
برخ��ی ممک��ن اس��ت در م��ورد ضرورت جلس��ه
جداگان��ه با همه س��ؤال کنن��د .روی کاغذ ممکن
اس��ت مؤثرترین راه اس��تفاده از زمان نباشد ،وقتی
میتوانی��د روی پ��روژه فعالیت کنی��د .بااینحال
جلسات فردی به ساخت مناسبات ضروری کمک
میکن��د و تضمی��ن میکن��د ک��ه تم��ام ذینفعان
انتظ��ارات را درک کنن��د .من ب��ا آنها چیزی که
میخواه��م و اینک��ه آنه��ا را چگونه درگیر پروژه
میکنم ،در میان گذاش��تم و ما به درک مش��ترکی
از دس��تاوردهای پ��روژه ب��رای آنها رس��یدیم و
مطمئ��ن ش��دیم که همه از هم��ان آغاز در جهت
پروژه حرکت میکنند.
یک��ی از جنبهه��ا ک��ه ممکن اس��ت نادیده گرفته
ش��ود ،و اغلب به چالش تبدیل میش��ود ،این است
ک��ه رئ��وس دیگر دپارتمانها هوش��یار باش��ند و
بدانند که منابعشان (حال چه افراد چه تجهیزات)
کجا استفاده میشوند .این موضوع بهخصوص در
داخلی ش��رکت
پروژههایی که با اس��تفاده از منابع
ِ
تحویل میش��ود کاربرد دارد .الزم اس��ت تا همه
نقشها و مس��ئولیتهای خود را بهعنوان بخشی
از پ��روژه درک کنن��د منجمل��ه اینکه چگونه کل
تی��م و همه کس��بوکار س��ود میب��رد .این درک
پیش��اپیش -و یادآوری کنندهها ،اگر الزم بودند-
ب��رای زمان��ی که از افراد تیم درخواس��تی خارج از
مسئولیتشان داریم ،کمککننده خواهند بود.

دیدی فراتر از تیم فعلی خود
داشته باشید
فرات��ر از تی��م فعلی ،فکر کنید کدامیک از ذینفعان
میتوانن��د نتای��ج پروژه را جل��و بیندازند و مطمئن
شوید که برای بحث در مورد پروژه با آنها زمان
کاف��ی میگذاری��د و انتظ��ارات آنه��ا را درک
میکنی��د .ای��ن گامها به ش��ما کم��ک میکند تا
انتظ��ارات و اه��داف تمام کس��انی را که در پروژه
درگیر هس��تند ،درک کنید -که ممکن اس��ت از
هدف کلی پروژه متفاوت باشد.
زمانی که پروژه آماده ش��روع به کار ش��د ،تیم را
دوره��م جم��ع کنی��د تا مطمئن ش��وید همه روی
اهداف مش��ترک پروژه همراستا و شفاف هستند.
س��پس همانطور که پروژه جلو میرود جلس��ات
ادامهداری داش��ته باش��ید تا همه روی اینکه کدام
کارها کامل ش��ده و کدام باید کامل ش��وند شفاف
ش��ده باش��ند .اطمینان حاصل کنید که این کار را
برای ذینفعان اضافی که جلوتر به آن اش��اره ش��د
هم انجام دهید تا همیشه مراقب اتفاقات باشند.

بازخوردها را به شکل مستمر
به اشتراکگذارید
نهایت�� ًا بازخورده��ای پ��روژه را ب��ا تی��م ب��ه
اش��تراکگذارید تا تمام اف��راد درگیر تالشهای
موفقیتآمی��ز س��ایر اعض��ا را ببین��د و روشهای
پیش��رفت پروژه را درک کنند .این روش را برای
گذاری بازخورد ب��ا رئوس تیمها هم
ب��ه اش��ترک
ِ
اجرا کنید تا مشارکت آنها دیده شود به این امید
ک��ه نظ��رات مثب��ت ،آنها را به کار دوباره با ش��ما
ترغیب خواهد کرد .س��اخت مناس��بات مثبت به
معنای موفقیتهای بیشتر در آینده خواهد بود.
درگذش��ته من حتی زمانی که میدانس��تم پروژه
مش��کالتی دارد نمیدانس��تم ک��ه بای��د چه کنم،
نمیدانس��تم که چگونه مش��کالت را شرح دهم یا
ح��ل کن��م .حاال میدانم که چطور کمک بخواهم
تکمیل مؤثر وظایفش��ان
و چگونه با دیگران برای
ِ
ارتباط برقرار کنم.
برخ��ی از مهارته��ای کلیدی ک��ه من یاد گرفتم
ش��امل اهمیت فعال بودن ،حل مش��کل و کار بلد
بودن اس��ت .برخورداری از مهارت ارتباطی پایدار
داش��تن تمام این
و ش��فاف هم ضروری اس��ت .با
ِ
مهارته��ا م��ن اعتمادبهنف��س در اختیار گرفتن
پروژهه��ا را پی��دا کردم و س��رانجام در ش��غلم در
صنعت ارتباطات پیشرفت کردم.
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راهنماومعرفیکتابPMBOK

ویرایش ششم
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کت��اب راهنم��ای مدیری��ت پروژه ب��دن دانش،
ویرایش ششم کامل شده است و در بازار موجود
اس��ت .این آخرین بهروزرس��انی پس از انتش��ار
ویرایش پنجم در ژانویه  2013است .این کتاب
ش��امل آخرین تمرینها در حوزه مدیریت پروژه
اس��ت ،بهخص��وص مکم��ل رویک��رد  Agileیا
چابک است ،به همراه بخشهای جدید و دوباره
نامگ��ذاری ش��ده روی حوزهه��ای دان��ش .این
کت��اب همچنین ش��امل محت��وای جدید ،تأکید
بیش��تر روی اس��تراتژی و دانش کس��بوکار ،و
مهارته��ای ض��روری برای موفقی��ت در بازار
امروز است.

جزییات کتاب
کتاب راهنمای  The PMBOKویرایش شش��م حدود
 8.2این��چ پهن��ا 1.1 ،اینچ ضخام��ت ،و  11.8اینچ طول
اس��ت .وزن کلی این کتاب حدود  3.4پوند اس��ت .این
کت��اب دارای  756صفح��ه ب��وده ک��ه ب��ه  19فص��ل و
 6پیوس��ت تقسیمش��ده اس��ت .این کتاب در قالبهای
کاغذی و ش��معی (روش��ن) موجود اس��ت PMI .انتشار
کتاب را  2س��پتامبر  2017لیس��ت کرده است .این کتاب
در حال حاضر به زبان انگلیسی موجود است و از ابتدای
س��ال  2018به زبانهای برزیلی ،اس��پانیایی ،روس��ی،
ک��رهای ،ژاپن��ی ،چین��ی (سادهش��ده) ،آلمان��ی ،عربی،
ایتالیایی ،هندی ،و فرانسوی به بازار خواهد آمد.
شمارهسریال کتاب:

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

قیم�ت 68.45 :دالر ب��رای ورژن کاغذی و  65.03دالر
برای ورژن شمعی (روشن)

مخاطبان هدف
کت��اب  The PMBOKویرای��ش شش��م ب��رای
حرفهایهای مدیریت پروژه در تمام س��طوح اس��ت .این
کتاب یک منبع برای تمام کس��انی اس��ت که به ش��کل
عمل��ی ب��ا مدیری��ت پ��روژه درگیر هس��تند .این کتاب
همچنی��ن ب��رای دانش��جویان در دروس دانش��گاهی و
رش��ته و حرف��های که دارند ،ب��رای آموزشدهندگان و
مدرس��ان در درس دادن ،ب��رای جوین��دگان کار در مورد
اخذ گواهینامه دوره ،و برای حرفهایها در بهروزرس��انی
چگونگی بهترین پیادهس��ازی پروژه در اپلیکیش��ن های
ِ
متنوع ،کسبوکار ،صنایع و نقشهکشی کاربرد دارد.

موارد جدید در ویرایش ششم کتاب
ب��رای اولی��ن ب��ار ،ای��ن کت��اب ش��امل اطالعات و
راهنماییهای��ی در مورد روش و چگونگی پیادهس��ازی
رویکردها در محیطهای  Agileاس��ت .بخش جدیدی
ب��ه ن��ام رویکردهای��ی ب��رای  ،Agileمحیطه��ای
تکرارش��ونده و س��ازگار برای هر حوزه دانش ،چگونگی
ش��دن اعم��ال پ��روژه در تنظیم��ات پروژه را
یکپارچ��ه
ِ
توصیف میکند.
ی��ک راهنم��ای جدی��د تمرین  Agileایجادش��ده تا
مکم��ل کت��اب باش��د .این راهنم��ای جدی��د ،ابزارها،
دس��تورالعملها ،و رویکرده��ای مختل��ف  Agileبرای
کمک به مدیران پروژه بهمنظور تطبیق محیط سنتی با
یک رویکرد  ،Agileساختهش��ده اس��ت PMI .میگوید
ی��ک کپ��ی کام��ل برای کس��انی که آخری��ن راهنمای
 PMBOKرا سفارش دهند ،فراهم میشود.
بخش جدیدی در مورد نقش مدیر پروژه نس��بت به
ویرایش قبلی اضافهشده است .همچنین تأکید بیشتری
در م��ورد ت��راز ک��ردن و میزان و مرتب ک��ردن پروژهها
برای اهداف اس��تراتژیک س��ازمان شده است .محتوای
دیگری در حوزههای دانش ،متناسبس��ازی مالحظات
و واژهه��ا و اصطالح��ات فن��ی دقیقت��ر مانند مدیریت
زم��ان باقیمان��ده پ��روژه در زمانبن��دی مدیریت پروژه
اضافهشده است .البته اینها بعضی از تغییرات است.
محتوا ،رویکرد ،شیوه نگارش
محت�وا 756 :صفح��ه از ای��ن کت��اب به س��ه قس��مت
تقسیمشده است .قسمت اول شامل سه فصل ابتدایی و
فصول مربوطه برای ده حوزه دانش اس��ت .قس��مت دوم
ش��امل ش��ش فص��ل اس��ت ک��ه مقدم��های در مورد
اس��تانداردها و فصولی برای هر یک از پنج گروه فرآیند
است .قسمت سوم شامل شش پیوست است.
لح�ن رویک�رد :این کتاب راهنما توس��ط متخصصین
کارشناس��ان مس��لط بر موضوع نوش��ته و توسعه
فعال و
ِ
دادهش��ده اس��ت و توس��ط انجمن  PMمورد بازبینی و
بررس��ی قرارگرفته اس��ت .ای��ن راهنم��ا بازتابدهنده
وضعیت حال حاضر شغل مدیریت پروژه است.
ِ
ش�یوه ن�گارش :این کتاب تعاریف��ی حرفهای از کتاب
درس��ی ،توضیح��ات و توصیف��ات در م��ورد موضوعات
مطرحش��ده در کتاب ارائه میدهد .کتاب ش��امل بیش از
هزار نمودار ،فلوچارت و دیگر تصاویر گویا و کمکهای
بصری است.

چرا باید این کتاب را تهیه کرد؟
امتحانهای  The PMPو گواهینامه تخصصی Agile
 )(PMI-ACPو  CAMPدر رب��ع اول ی��ا دوم س��ال
 2018بهروزرس��انی خواهن��د ش��د .س��ؤاالت امتحان
منعکسکننده تغییرات گنجاندهش��ده در ویرایش ششم
کتاب خواهد بود .در این کتاب اس��تانداردهای ،ANSI
باید هر چهارتا پنج س��ال بهروزرس��انی ش��وند .یکی از
یادگیری ادامهدار از تحقیقات و تجربیات
دالیل این کار
ِ
واقعی و س��پس به اش��تراکگذاری این دانش با مابقی
انجمن  PMاست.

نویسنده کتاب
موسس��ه مدیریت پروژه ( ،)PMIانجمن حرفهای پیشرو
و غیرانتفاع��ی در حرف��ه مدیری��ت پ��روژه اس��ت .این
موسس��ه در سال  1969در پنس��یلوانیا ایاالتمتحده به
ثبت رس��ید .باگذش��ت س��الها این موسسه سعی کرد تا
رویکرده��ا و دس��تورالعملهای مدیری��ت پ��روژه را
استانداردس��ازی کن��د .موسس��ه  PMIاولی��ن کت��اب
 PMBOKرا در سال  1996تولید کرد .تعهد موسسه به
تکامل شغل مدیریت پروژه با به رسمیت شناخته
ارتقا و
ِ
جهانی آن ،گواهینامهها ،برنامههای
استانداردهای
شدن
ِ
تحقیقاتی و توس��عه موقعیتهای حرفهای تقویتش��ده
است.
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هوشمصنوعی
بــاپایتون

چهارم مفاهیم اولیه
بخش
ِ

یادگیری ماشین
یک�ی از محبوبتری�ن زمینهه�ای هوش مصنوعی اس�ت .مفهوم
اصلی این ش�اخه ،س�اخت ماش�ینی اس�ت که از دادهها یاد بگیرد
مانند انسانها که میتوانند از تجربیاتشان یاد بگیرند .این شاخه
ش�امل الگوریتمه�ای یادگی�ری اس�ت ک�ه بر اس�اس آن میتوان
پیشبینیها را روی دادههای ناشناخته انجام داد.
منطق
یک�ی دیگ�ر از زمینهه�ای مه�م مطالعات�ی اس�ت ک�ه در آن منطق
ریاض�ی ب�رای اج�رای برنامهه�ای کامپیوتری مورداس�تفاده قرار
میگیرد .این ش�اخه ش�امل قوانین و حقایقی برای اجرای الگوی
مطابقت ،تحلیل معنایی و غیره است.
جستوجو
ً
ای�ن زمین�ه مطالعات�ی اساس�ا در بازیهایی مانند ش�طرنج و Tic-
 Tac-Toeاس�تفاده میش�ود .الگوریتمه�ای جس�توجو بع�د از
گشتن تمام فضای جستوجو ،راهحلی بهینه ارائه میدهند.
ِ
شبکههای عصبی مصنوعی
این زمینه مطالعاتی یک ش�بکه از سیس�تمهای محاسباتی کارآمد
است که موضوع مرکزی آن از طریق شباهت به شبکههای عصبی
بیولوژیک�ی ق�رض گرفتهش�ده اس�ت ANN .میتواند در رباتیک،
تشخیص گفتار ،پردازش گفتاری و غیره استفاده شود.
الگوریتم ژنتیک
الگوریتمه�ای ژنتی�ک ب�ه حل مس�ائل با یاری بی�ش از یک برنامه
کم�ک میکنن�د .نتیج�ه بر اس�اس انتخ�اب مناس�بترین گزینه
است.
نمایش دانش
شاخه مطالعاتی است که با کمک آن میتوانیم حقایق را به شکلی
ماش�ینی ک�ه قابلفهم برای ماش�ین باش�د ،نمای�ش دهیم .هرچه
دان�ش نمای�ش دادهش�ده کارآمدتر باش�د ،سیس�تم هوش�مندتر
خواهد بود.
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برنامههای کاربردی هوش مصنوعی
در این قسمت ،ما شاخههای مختلفی را که باهوش
مصنوعی پشتیبانی میشود ،خواهیم دید.
 -1بازی :هوش مصنوعی نقش مهمی دربازیهایی
مانن�د ش�طرنج ،پوک�ر Tic-Tac-Toe ،و غیره ایفا
میکند .جایی که ماشین بتواند از بین تعداد زیادی
موقعی�ت احتمالی بر اس�اس دانش اکتش�افی فکر
کند.
 -2پ�ردازش زب�ان طبیعی :امکان تعامل و ارتباط با
کامپیوت�ری ک�ه زبان طبیعی صحبت ش�ده توس�ط
انسان را درک کند ،وجود دارد.
 -3سیستمهای خبره :برخی از برنامههای کاربردی
وجود دارند ،که ماشین ،نرمافزار و اطالعات خاص
را بهمنظور اس�تدالل و مش�اوره ارائه میدهند .آنها
فراهمکنن�ده توضیح�ات و توصی�ه ب�رای کاربران
هستند.
 -4سیس�تمهای بینای�ی :ای�ن سیس�تمها ورودی
بصری کامپیوتر را درک میکنند ،تفس�یر میکنند و
ِ
میفهمند .برای مثال:
ی�ک هواپیمای جاسوس�ی عک�س میگیرد ،که
برای فهم اطالعات فضایی یا نقشه مناطق استفاده
میشود.
پزش�کان از سیس�تم کارش�ناس درمانی برای
تشخیص بیماری مریض استفاده میکنند.
پلیس از نرمافزار رایانهای اس�تفاده میکند که
میتواند چهره مجرم را بهوسیله نقاشی ذخیرهشده
توسط تصویرگر دادگاه ،شناسایی کند.
 -5تشخیص گفتار :برخی از سیستمهای هوشمند،
همزمان با صحبت با یک انس�ان قادر به ش�نیدن و
درک زبان ازلحاظ جمالت و معانی آن هس�تند .این
سیستم میتواند لهجههای مختلف ،کلمات عامیانه،
سروصدا در پسزمینه ،تغییر در سروصدای انسان
براثر سرما و غیره را اداره کند.
 -6تشخیص دست خط :نرمافزار تشخیص دست
خط ،متن نوشتهشده روی کاغذ را با یک خودکار یا
قلم صفحهنمایش میخواند .این سیس�تم میتواند
اَش�کال ح�روف را تش�خیص ده�د و آن را ب�ه مت�ن
قابلویرایش تبدیل کند.
 -7رباته�ای هوش�مند :رباته�ا ق�ادر ب�ه انجام
وظایفی هس�تند که توس�ط یک انسان به آنها داده
میش�ود .آنه�ا حس�گرهایی ب�رای شناس�ایی
دادهه�ای فیزیک�ی از دنی�ای فیزیکی مانند نور ،دما،
گرم�ا ،حرک�ت ،ص�دا ،ضرب�ه و فش�ار دارن�د .آنها
پردازندههای کارآمد ،حسگرهای چندگانه و حافظه
ی�ادی دارن�د تا اطالعات را نمای�ش دهند .عالوه بر
ای�ن ،آنه�ا ق�ادر ب�ه یادگی�ری از اش�تباهات خود
هس�تند و میتوانن�د ب�ا محی�ط جدی�د س�ازگار
شوند.

مدلس���ازی ش���ناختی :شبیهسازی روش
تفکر بشری
مدلس�ازی ش�ناختی اساساً زمینه تحصیل در علوم
کامپیوت�ر اس�ت که بامطالعه و شبیهس�ازی فرآیند
تفکر انس�انها در ارتباط اس�ت .وظیفه اصلی هوش
مصنوعی ساخت ماشینی است که مانند انسان فکر
کن�د .مهمتری�ن ویژگ�ی فرآیند تفکر بش�ری ،حل
مس�ئله اس�ت .به همین علت اس�ت که مدلس�ازی
ش�ناختی بیش�تر یا کمتر تالش میکند تا درک کند
ِ
که چگونه انسانها میتوانند مشکالت را حل کنند.
پ�سازآن ای�ن م�دل را میت�وان ب�رای برنامههای
کارب�ردی مختلف هوش مصنوع�ی ،مانند یادگیری
ماش�ین ،رباتی�ک ،پ�ردازش زب�ان طبیع�ی و غیره
اس�تفاده ک�رد .چی�زی ک�ه در ادامه میآی�د نمودار
فکری مغز بشر است:
سطوح مختلف
ِ
عامل و محیط
در ای�ن بخ�ش روی عامل و محیط تمرکز میکنیم و
اینک�ه اینه�ا چگونه در هوش مصنوعی کمککننده
هستند.
عامل:
عام�ل ه�ر چیزی اس�ت ک�ه بتواند محیط خ�ود را از
طریق حس�گرها درک کند و بهوسیله عملگرها روی
آن محیط عمل کند.
ی�ک عام�ل انس�انی دارای چش�مها ،گوشه�ا،
ِ
پوس�ت م�وازی ب�ا حس�گرها و دیگر
بین�ی ،زب�ان،
اندامها مانند دس�تها ،پاها ،دهان بهعنوان عملگر
است.
ی�ک عام�ل رباتی�ک ،دوربینها وپیداکننده های
مادونقرم�ز را ب�ا حس�گرها و فعالکنندهه�ا و
موتورهای مختلف را با عملگرها جایگزین میکند.
ی�ک عام�ل نرماف�زاری ،رش�تههای بیت�ی
رمزگ�ذاری ش�ده را بهعن�وان برنامهها و اقداماتش
دارد.
محیط:
ً
کاملا مصنوعی
بعض�ی از برنامهه�ا در ی�ک محیط
محدود به ورودی صفحهکلید ،پایگاه داده ،سیستم
فایلهای کامپیوتری و خروجی کاراکتر بر روی یک
صفح�ه کار میکنن�د .در مقابل ،برخی از نرمافزارها
رباته�ای نرماف�زاری ی�ا  softbotهس�تند ک�ه در
حوزهه�ای نامح�دود و غن�ی  softbotوج�ود دارند.
شبیهس�از محیطی بس�یار پیچیده و دقیق دارد .الزم
اس�ت تا عامل نرمافزاری از آرایه طوالنی اقدامات،
ی�ک عم�ل را انتخ�اب کن�د Softbot .ط�وری
طراحیش�ده اس�ت ک�ه بتوان�د تنظیم�ات آنالی�ن
مش�تری را اس�کن کن�د و م�وارد جالبتوج�ه را ب�ه
مش�تریان در محی�ط واقع�ی و ب�ا هم�ان کیفیت در
محیط مصنوعی نشان دهد.
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چراپایتونبرایهوشمصنوعی؟
هوش مصنوعی بهعنوان تکنولوژی پیشرفته
و مورد اقبال آینده ش��ناخته میش��ود .در حال حاضر
تعدادی برنامه کاربردی بر روی آن ساختهشده است.
به همین دلیل بس��یاری از ش��رکتها و محققان به آن
عالقهمند ش��دهاند .اما س��ؤال اصلی که اینجا مطرح
میش��ود این اس��ت که در کدام زبان برنامهنویسی این
کارب��ردی هوش مصنوع��ی را میتوان
برنامهه��ای
ِ
توسعه داد و پیادهسازی کرد؟ زبانهای برنامهنویسی
متنوع��ی مانند ج��اوا Lisp ++، Prolog، C ،و پایتون
وج��ود دارند ک��ه میتوانند برای توس��عه برنامههای
کاربردی هوش مصنوعی اس��تفاده ش��وند .در بین این
ِ
زبانه��ا پایت��ون بنا بر دالیل زیر محبوبیت عظیمی به

دست آورده است:

 -1ساختار ( )Syntaxساده و کدنویسی کمتر

پایتون مس��تلزم کدنویس��ی کمتر است و در بین دیگر
زبانهای برنامهنویس��ی ،س��اختاری س��اده دارد که
میتوان��د برای توس��عه برنامهه��ای کاربردی هوش
مصنوعی اس��تفاده ش��ود .با توجه به این ویژگی ،تست
برنامه س��ادهتر شده و ما میتوانیم روی برنامهنویسی
تمرکز کنیم.
 -2کتابخانهه�ای داخل�ی ب�رای پروژههای هوش
مصنوعی

ی��ک مزی��ت عم��ده اس��تفاده از پایتون ب��رای هوش
مصنوع��ی کتابخانهه��ای داخل��ی آن اس��ت .پایتون
تقریب�� ًا ب��رای تمام ان��واع پروژههای هوش مصنوعی
کتابخان��ه دارد .ب��رای مث��الNumpy، Scipy، ،

 Matplotlib، nltkو  SimpleAIبرخ��ی از
کتابخانههای داخلی پایتون هستند.
 -3متنباز بودن

پایتون زبان برنامهنویس��ی متنباز اس��ت .این موضوع
محبوبیت گستردهای برایش به همراه داشته است.

 -4میتوان�د در حوزه برنامهنویس�ی گس�تردهای
مورداستفاده قرار گیرد

پایت��ون میتواند برای محدوده بزرگی از تس��کهای
برنامهنویس��ی مث��ل  shell scriptه��ای کوچ��ک تا
برنامههای کاربردی سازمانی مورداستفاده قرار گیرد.
ای��ن عل��ت دیگ��ری در مناس��ب بودن پایت��ون برای
پروژههای هوش مصنوعی است.

هوش مصنوعی با پایتون ،بخش دوم

شـــــــــروعکــــــار
در این قس���مت ،ما یادمیگیریم که چگونه کار با
پایت���ون را ش���روع کنی���م و از آن در ه���وش مصنوعی
اس���تفاده کنی���م .س���پس درک خواهی���م ک���رد ک���ه
پایتون چگونه به هوش مصنوعی کمک میکند.
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ویژگیهایپایتون
پایتون یک زبان برنامهنویس��ی س��طح باال،
تعامل��ی و ش��یءگرای اس��کریپتی (کامپایل��ر ندارد و
مفس��ری اس��ت) اس��ت .پایت��ون ب��رای خوانایی باال
طراحیش��ده است .پایتون از کلمات کلیدی انگلیسی
بهک��رات اس��تفاده میکن��د درحالیک��ه زبانه��ای
برنامهنویسی دیگر از نشانگذاری استفاده میکنند و
س��اختهای س��اختاری کمت��ری نس��بت به س��ایر
زبانه��ای برنامهنویس��ی دارد .ویژگیه��ای پایتون
شامل موارد زیر است:
 -1یادگی��ری آس��ان – پایت��ون کلم��ات کلیدی کم،
گرامر و دس��تور س��اده و س��اختاری واضح تعریفشده
دارد .این به دانش��جویان اجازه میدهد تا بهس��رعت
همین زبان را انتخاب کنند.
 -2خوانایی آس��ان -کد پایتون ش��فاف تعریفشده و
برای چشم خوانا و واضح است.
 -3نگه��داری آس��ان -ک��د منب��ع پایت��ون قابلی��ت
نگهداری آسانی دارد.
ِ
 -4کتابخانه اس��تاندارد گس��ترده -بخ��ش زیادی از
کتابخان��ه پایت��ون قابلحمل و س��ازگار با پلتفرمهای
تقاطعی یونیکس ،ویندوز و مکینتاش است.

 -5حال��ت تعامل��ی -پایتون پش��تیبانی حالت تعاملی
دارد که اجازه تست و دیباگ تکه کدها را میدهد.
 -6قابلحم��ل ب��ودن -پایت��ون را میتوان روی انواع
مختلفی از پلتفرمهای س��ختافزاری اجرا کرد و رابط
یکسانی روی همه پلتفرمها دارد.
 -7قابلی��ت گس��ترش و تعمی��م -م��ا میتوانی��م
ماژولهای سطح پایین به مفسر پایتون اضافه کنیم.
ای��ن ماژوله��ا برنامهه��ا را ق��ادر میس��ازند تا برای
کارآمدی بیش��تر ،ابزارش��ان را شخصیسازی کنند یا
ِ
ابزاری به آنها افزوده شود.
 -8پایگاه داده -پایتون برای اکثریت پایگاه دادههای
تجاری رابطهایی ( )Interfaceفراهم کرده است.
 -9برنامهنویس��ی (  GUIواس��ط گرافیک��ی کاربر)-
پایتون از برنامههای کاربردی  GUIپشتیبانی میکند
که میتوانند ایجادش��ده و به بس��یاری از سیس��تمها،
کتابخانهه��ا و سیس��تمهای وین��دوزی مانند ،MFC
مکینت��اش و  X Window systemیونیک��س port
شوند.
 -10مقیاسپذی��ری -پایت��ون س��اختار و پش��تیبانی
بهت��ری ب��رای برنامههای��ی بزرگ نس��بت به shell
 scriptفراهم میآورد.

ویژگیهایمهمپایتون
ح��اال ویژگیهای مه��م پایتون را که در زیر
آمده در نظر میگیریم:
پایت��ون از متده��ای برنامهنویس��ی  functionalو
س��اختیافته و همچنی��ن برنامهنویس��ی ش��یءگرا
پش��تیبانی میکند .پایتون را میت��وان بهعنوان زبان
مفس��ری اس��تفاده ک��رد یا میتوان ب��ه بایت کد برای
س��اخت برنامهه��ای کاربردی ب��زرگ کامپایل کرد.
پایتون انواع دادهای خیلی سطح باالی دینامیک دارد
و از  Type Checkingدینامیک پش��تیبانی میکند.
پایت��ون از جمعآوریکنن��ده زباله  خودکار پش��تیبانی
میکن��د .پایت��ون بهراحت��ی میتوان��د ب��ا زبانهای
برنامهنویس��ی C، C++، COM، ActiveX،
 CORBAو  Javaیکپارچهسازی شود.
نصب پایتون
توزی��ع پایت��ون ب��رای تع��داد زی��ادی از
سیس��تمعاملها در دس��ترس است .شما فقط باید کد
باین��ری قابلاج��رای مربوط به پلتفرم خ��ود را دانلود
کنی��د و پایت��ون را نص��ب کنید .اگر ک��د باینری برای
پلتفرم ش��ما در دس��ترس نباش��د ،نیاز به کامپایلر C
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ب��رای کامپای��ل ک��د منب��ع بهصورت دس��تی دارید.
کامپایل کد منبع انعطافپذیری بیش��تری را درزمینه
انتخ��اب ویژگیهای��ی که در نصب ب��ه آن نیاز دارید،
میدهد.

 -4فایل دانلود ش��ده را اجرا کنید .با این کار wizard
نصب پایتون باال میآید ،که استفاده از آن واقع ًا آسان
است .تنظیمات پیش را  acceptکنید و مننظر بمانید
تا نصب تمام شود.

در اینجا نصب پایتون در سیستمعاملهای مختلف را
مرور سریعی میکنیم:

اگر سیستمعامل  Mac OS Xدارید ،توصیه میشود
ب��رای نص��ب پایت��ون  3از  Homebrewاس��تفاده
کنی��د .اینی��ک پکیج نصب عالی برای Mac OS X
ب��وده و اس��تفاده از آن واقع�� ًا آس��ان اس��ت .اگ��ر
 Homebrewنداری��د ،میتوانی��د با دس��تور زیر آن را
نصب کنید:

نصب پایتون در محیط یونیکس و لینوکس

مراح��ل زی��ر را ب��رای نص��ب پایت��ون روی ماش��ین
یونیکس /لینوکس دنبال کنید:
 -1مرورگ��ر وب را بازکنی��د و ب��ه آدرس https://
 www.python.org/downloadsبروید.
 -2لینک دادهش��ده در آن صفحه را دنبال کنید تا کد
منب��ع فشردهش��ده در دس��ترس ب��رای یونیک��س /
لینوکس را دانلود کنید.
 -3فایل را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کنید.
 -4فای��ل  Modules/Setupرا اگ��ر قص��د
سفارشیس��ازی برخ��ی از گزینهه��ا رادارید از حالت
فشرده خارج کنید.
اسکریپت configure/.را اجرا کنید
-5
ِ
 Make -6را در محیط ترمینال تایپ کنید
 Make Install -7را در محیط ترمینال تایپ کنید
دایرکت��وری اس��تاندار ِد usr//
ای��ن کار پایت��ون را در
ِ
 local/binو کتابخانههای��ش را در usr/local/lib//
 pythonXXنص��ب میکن��د XX( .بهج��ای ورژن
نسخه نصبشده پایتون آمده است).
نصب پایتون در ویندوز

مراحل زیر را برای نصب پایتون روی ماش��ین ویندوز
دنبال کنید:
 -1به سایت پایتون که باال معرفی شد بروید.
 -2ب��ه دنب��ال لینک  installerویندوز برای پایتون به
ن��ام  python-XYZ.msiک��ه ورژن موردنی��از برای
نصب پایتون است ،باشید.
 -3برای اس��تفاده از این installer python-XYZ.
 msiسیس��تم وین��دوز بای��د از Microsoft installer
 2.0پش��تیبانی کند .فایل  installerرا روی ماش��ین
 localخودت��ان ذخی��ره کنید و اجرایش کنید تا دریابید
که آیا ماشین شما از  MSIپشتیبانی میکند یا خیر.

نصب پایتون در مکینتاش

$ ruby –e “$(curl –fsSL https://raw.

githubusercontent.com/Homebrew/
”)install/master/install

م��ا میتوانی��م مدیری��ت کننده پکیج را با دس��تور زیر
نصب کنیم:
brew update $
حاال دس��تور زیر را برای نصب پایتون  3روی سیس��تم
خودتان اجرا کنید:
brew install python3 $
تنظیمات PATH
برنامهه��ا و دیگر فایلهای اجرایی میتوانند
در دایرکتوریهای زیادی باشند ،بنابراین سیستمهای
عام��ل ی��ک مس��یر جس��توجو فراه��م میکنند که
دایرکتوریهایی که خود سیستمعامل برای فایلهای
اجرایی جستوجو میکند لیست میکند.
 Pathدر متغیر محیطی ذخیره میش��ود ،که رش��تهای
بانام اس��ت که توسط سیستمعامل نگهداری میشود.
ای��ن متغی��ر حاوی اطالعات موج��ود در خط فرمان  و
سایر برنامهها است.
متغیر  pathدر یونیکس  PATHنام دارد یا در ویندوز
( .Pathیونیک��س ب��ه ب��زرگ و کوچک بودن کلمات
حساس است ولی ویندوز اینطور نیست)
در سیس��تمعامل مکینتاش installer ،جزییات path
را اداره و کنت��رل میکن��د .ب��رای صدازدن ()invoke
مفس��ر پایت��ون از ه��ر دایرکت��وری بخصوصی ،باید
دایرکتوری پایتون را به  pathخودتان بیفزایید.

تنظیم  pathدر Unix / Linux
ب��رای اف��زودن دایرکتوری پایت��ون به یک
 sessionمشخص در یونیکس،
در خط فرمان :csh
Setenv PATH "$PATH:/usr/local/bin/
 pythonرا تایپ کنید و  Enterبزنید.
در خط فرمان  bashلینوکس:
export ATH = "$PATH:/usr/local/bin/
 pythonرا تایپ کنید و  Enterبزنید.
در خط فرمان  shیا ksh
 PATH = "$PATH:/usr/local/bin/pythonرا
تایپ کنید و  Enterبزنید.
نکت��ه usr/local/bin/python/ :آدرس دایرکتوری
 pathپایتون است.
تنظیم  pathبرای ویندوز
ب��رای اف��زودن دایرکتوری پایتون به  pathبرای یک
 sessionمشخص در ویندوز:
در  cmdتای��پ کنیدpath%path%;C:\Python :
و  Enterبزنید.
نکته C:\Python :همان  pathدایرکتوری پایتون است.
اجرایپایتون
روشه��ای مختلف نص��ب پایتون را در نظر
بگیری��د .در زی��ر به ش��رح روشه��ای مختلف نصب
پایتون میپردازیم:
مترجم تعاملی:
م��ا میتوانی��م پایت��ون را از یونیک��س DOS ،ی��ا هر
سیستمی که برای شماخط فرمان یا window shell
فراهم کند ،باال بیاوریم.در خط فرمان پایتون را تایپ
کنید .بالفاصله در خط فرمان ش��روع به کدنویس��ی
تعاملی کنید .تایپ کنید:
$python #Unix/Linux

یا

Python% # Unix/Linux

یا

C:> python # Windows/DOS

در اینجا لیس��تی از دس��تورات موجود در خط فرمان
آمده است:

ردیف

دستور و شرح دستور

1

 d-خروجی دیباگ شده فراهم میکند

2

 o-بایت کدهای بهینهشده تولید میکند

3

 Run siteرا  importنمیکند تا به دنبال  pathپایتون در استارتاپ باشد

4

 v-خروجی را طوالنی میکند (ردیابی با جزییات روی اعالنهای ورودی)

5

 x-وقفههای داخلی مبتنی بر کالس را غیرفعال میکند (فقط از رشتهها استفاده میکند)

6

 c cmd-اسکریپت پایتون را بهعنوان رشته میفرستد

7

 Fileاسکریپت پایتون را از فایل دادهشده اجرا میکند
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اسکریپت از خط فرمان
ی��ک اس��کریپت پایت��ون را میت��وان از خط
فرمان با صدازدن مفس��ر در اپلیکیش��ن شما به شکلی
که در زیر میآید ،اجرا کرد:
$python Script.py #Unix/Linux

یا

Python% script.py #Unix/Linux

یا

C:>python script.py #Windows/DOS

نکت��ه :مطمئن ش��وید در بخش مج��وز فایلها اجازه
اجرا دادهشده باشد.

محی���ط توس���عه یکپارچهش���ده
()IDE
ش��ما میتوانید پایتون را از یک محیط  GUIهم اجرا
کنید ،اگر اپلیکیش��ن  GUIای روی سیس��تم خودتان
دارید که از پایتون پشتیبانی میکند.
در یونیکس Unix-IDELE :اولین  IDEیونیکس
برای پایتون است.
کاربری
در وین��دوز PythonWin :اولی��ن واس��ط
ِ
ویندوز برای پایتون بوده و یک  IDEبا  GUIاست.
  در مکینت��اش :ورژن مکینت��اش پایت��ون به همراه
 IDLE IDEاز وبس��ایت اصلی آن در دس��ترس است
و قاب��ل دانل��ود بهصورت فایله��ای  MacBinaryیا
 BinHex’dاست.

اگر نمیتوانید محیط نصب پایتون را بهدرستی تنظیم
کنید ،میتوانید از ادمین سیس��تم خود کمک بگیرید.
مطمئن شوید که محیط پایتون بهدرستی تنظیمشده
باشد و کام ً
ال کار کند.
م��ا میتوانی��م از پلتف��رم پایت��ون دیگ��ری بهن��ام
 Anacondaهم اس��تفاده کنیم .این پلتفرم ش��امل
صده��ا پکی��ج عل��م داده محبوب و پکی��ج  condaو
 virtual environment managerب��رای وین��دوز،
لینوکس و مکینتاش اس��ت .ش��ما میتوانید بس��ته به
سیس��تمعاملی ک��ه دارید از لین��ک https://www.
 ./anaconda.com/downloadآن را دانل��ود
نمایید.
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iPad
اپل()2019
قیمتگذاری
 iPadدارای پش��تی آلومنیومی بازیافتش��ده است که به
رنگ مشکی ،طالیی یا نقرهای عرضه میشود .مدل پایه
 32گیگابایت فضای ذخیرهسازی دارد و برای مدل Wi-
 Fiبا قیمت پایه  349پوند و  479پوند برای نسخه سلولی
به فروش میرسد .همچنین میتوانید این تبلت را با 128
گیگابای��ت حافظ��ه و  449پوند برای مدل  Wi-Fiو 479
پون��د ب��رای داده همراه دریافت کنید .اگر میخواهید از آن
به عنوان انواع لپتاپ استفاده کنید ،حتم ًا یک صفحهکلید
هوش��مند ( 159پون��د) و ش��اید یک مداد اپ��ل ( 99پوند)
انتخاب کنید .با هم همراه با  32 iPadگیگابایت به 547
پوند یا  500پوند کمتر از ارزانترین مکبوک میرسد.
28

در حالی که آیپد نس���ل هفتم ممکن اس���ت بس���یار ش���بیه نس���ل قبلی خود باش���د ،اما جانوری کامال ً متفاوت
بودن بهتر،
اس���ت .تبلت های س���طح ورودی اپل امس���ال صفحه نمایش بزرگتری را برای انجام چند وظیفهای
ِ
رم بیش���تر برای عملکرد س���ریعتر و یک درگاه هوش���مند اتصال برای صفحهکلید هوش���مند اپل و س���ایر لوازم
جانبی ارائه میدهد .این بهروزرسانیها همراه با  ،iPadOSآیپد را به یک رایانه مبتدی ایدهآل و حتی بهطور
بالقوه جایگزین لپتاپ تبدیل میکند و جایزه انتخاب ویراستاران را به دست میآورند.

طراحی و نمایش
اکث��ر اوق��ات ،آیپد جدید تقریب ًا مش��ابه مدل قبلی بهنظر
میرس��د .این دس��تگاه ابعادی  9.8در  6.8با  0.3اینچ
( )HWDاندازهگی��ری میکن��د و ب��رای مدل  Wi-Fiبا
 1.07پوند و برای تلفن همراه  1.09پوند در نظر گرفته
میش��ود .بلندگ��وی دوتایی و ی��ک الیتنینگ در پایین
تبلت ،دکمههای کم و زیاد کردن صدا در س��مت چپ و
یک دکمه خاموش و روش��ن کردن در باالی تبلت پیدا
خواهی��د ک��رد .در نمایش��گر  10.2اینچ ،صفحه نمایش
هفت��م نس��ل  ،iPadبزرگتر از م��دل قبلی  9.7اینچی
است .ممکن است امکانات اضافی جزیی به نظر برسد،
اما هنگام اس��تفاده حالت تقس��یم ش��ده صفحه نمایش،

خیلی خوشدس��ت اس��ت .با تمام این گفتهها ،آیپد هنوز
حاش��یههای بس��یار ریز و دش��تی دارد اما کارایی آن را
تحت تأثیر قرار نمیدهند اما ش��کلی تاریخدار به تبلت
میدهند.
صفح��ه نمایش ب��االی تبلت دارای دوربین جلوی 1.2
م��گا پیکس��لی اس��ت درحالی که در پایی��ن تبلت دکمه
خانه  و حس��گر  Touch IDقرار گرفتهاند .از این حس��گر
بازکردن تبلت اس��تفاده خواهید کرد
احتما ًال فقط برای
ِ
زی��را  iPadOSدکم��ه اصل��ی را تقریب�� ًا غیرض��روری
میکند.
وضوح تصویر  2160*1620برای  264پیکس��ل در هر
اینچ و حداکثر روش��نایی در  508نیت قرار دارد .اگرچه

نمایش��گر خ��وب بهنظر میرس��د ،فاقد فن��اوری True
 Toneاپ��ل و همچنین روک��ش ضدانعکاس موجود در
مدلهای گرانقیمت  iPadاست.
مداد اپل و صفحهکلید هوشمند
اگر قصد دارید از  iPadبرای ترس��یم یا عالمتگذاری
اس��ناد اس��تفاده کنید iPadOS،تجریه شما را با مداد اپل
بس��یار بهب��ود خواهد بخش��ید .به عنوان مث��ال اکنون
میتوانید از آن برای کشیدن و حاشیهنویسی تصاویر از
گوشه پایین سمت راست صفحه استفاده کنید.
م��ا  iPadجدی��د را ب��ا یک مداد اپ��ل در کنار iPadPro
 12.9اینچ��ی آزمایش کردیم .خط  iPadProس��رعت
تازهس��ازی باالتری دارد و با نس��ل دوم Apple Pencil
کار میکن��د ک��ه از حرکات دوبار ضربه  زدن پش��تیبانی
میکن��د و در دس��ت نگهداش��تن آن ب��رای مدت زمان
طوالنی راحتتر است .درحالی که استفاده از مداد نسل
اول روی  iPadاستاندارد به اندازه استفاده از مداد نسل
دوم روی  iPadProن��رم و روان نیس��ت ب��ه ط��رز
ش��گفتآوری تجربه مش��ابه اس��ت ،بنابراین شما واقع ًا
چی��ز زیادی از دس��ت نمیدهی��د .آنچه واقع ًا  iPadرا از
نس��خه قبلی خود متمایز میکند ،پش��تیبانی از پوش��ش
صفحهکلید هوش��مند اپل اس��ت .صفحهکلید به صورت
مغناطیس��ی به درگاه اتصال هوش��مند در س��مت راست

تبلت متصل میشود بنابراین نیازی به جفت یا شارژ آن
نیس��ت .ممکن اس��ت کوچکتر از صفحهکلید معمولی به
نظر برس��د ،اما ما کلیدها را محکم فش��ار دادیم تا تفاوت
را بعد از چند دقیقه تایپ روی آن حس کنیم .کلیدهای
س��بک  Chicletحرکت خوبی دارند و در برابر ضربات
انگشت محکم هستند.
تنها نکته منفی این صفحهکلید هوش��مند این اس��ت که
در مقایس��ه با صفحهکلید  iPadProکه دارای دو زاویه
اس��ت ،فقط از یک زاویه از  iPadپش��تیبانی میکند .با
توج��ه ب��ه ای��ن گفتهها ما به دلیل مقطع باریک و کیفیت
ساخت ،آن را نسبت به کیبوردهای صفحه کلید شخص
ثالث ترجیح میدهیم.
سختافزار و کارایی
 iPadهای نس��ل هفتم با همان تراش��ه A10Fusion
مانند مدل قبلی عرضه میش��وند .امس��ال با این حال ر ِم
ت��ا  3گیگابایت��ی ب��ه بازار عرضه ش��ده اس��ت که باعث
میش��ود هنگام بازکردن برنامهها و کارچند وظیفهای،
س��رعت قاب��ل توجه��ی ایجاد ش��ود .ای��ن موضوع در
اندازهگیریها هم حائز اهمیت اس��ت .این تبلت امس��ال
امتیازات  317 ،213را در  AnTuTuثبت کرد در قیاس
با  173,688در مدل قبلی.
ما  iPadرا در چندین س��ناریوی قبلی آزمایش کردیم و

بازکردن
دائم ًا تحت تأثیر قرار میگرفتیم .ما ش��روع به
ِ
دهه��ا پنج��ره ب��ا اس��تفاده از  AppExposeو Slider
 Overت��ا ببینی��م چندوظیف��های بهخوبی کار میکند و
تبل��ت راح��ت میتوانس��ت بی��ن اَپها جابجا ش��ود و
 Switchکند.
م��ا همچنی��ن میخواس��تیم ببینی��م ای��ن برنام��ه در
برنامهه��ای فش��ردهتر مانن��د  Adobe Frescoچ��ه
عملک��ردی دارد ،زی��را اپ��ل به ما اطمین��ان داد که قادر
اس��ت بدون مش��کل برنامههای خالقانه و حرفهای را
اجرا کند Fresco .تقریب ًا بالفاصله بارگذاری ش��د و ما
تقریب ًا بی معطلی شروع به ترسیم کردیم.
س��رانجام ،م��ا از  iPadب��رای پخ��ش  Projectionدر
 Apple Arcadeاس��تفاده کردیم .بازی فوراً بارگیری
ش��د و در طول نیم س��اعت گیمپلی هیچ تأخیر یا فریم
جاافتادهای وجود نداشت.
 iPadاز قابلیتهای ش��بکهای مش��ابه با همتایان خود
برخوردار اس��ت از جمله  ac 802.11 Wi-Fiو مودمی
که از پهنای باند  27پش��تیبانی میکند اگر مدل س��لولی  
را انتخاب کنید iPad .مدل س��لولی همچنین ش��کاف
ورود س��یمکارت نان��و بههم��راه  eSIMدارد و روی همه
شرکتهای ایاالت متحده کار میکند.
در م��ورد مان��دگاری باتری ،ما توانس��تیم هنگام پخش
ویدئویی با وضوح باال از طریق  6 Wi-Fiس��اعت و 41
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یک جهش روبه اس��ت ،اما کامل نیس��ت .عالئم Copy
کردن متن برای چیره ش��دن دش��وار اس��ت و
و ِ Paste
 Slide Overدارای منحن��ی یادگی��ری جزئی اس��ت .از
منظ��ر اَپ ،ب��ا نرماف��زاری ک��ه برای ه��ر دو پلتفرم در
دسترس است ،کاربران  ،Macمطمئن ًا با  iPadاحساس
راحتی خواهند کرد .کاربران  PCبهاحتمالزیاد بیش��تر
م��وارد موردنی��از خ��ود را پی��دا میکنن��د :برنامهه��ای
 Microsoft Officeدر دس��ترس هس��تند ،مجموع��ه
برنامههای  Googleدر حالت دس��کتاپ در Chrome
و  Safariنمای��ش داده میش��وند و  Adobeقص��د دارد
نس��خه ماهانه  iPad Creative Cloudرا در ماههای
آین��ده راهان��دازی کند .بهجز در مواردی که از برنامههای
کاربردی بس��یار تخصصی برای کار یا تحقیق اس��تفاده
میکنید ،احتما ًال آنچه را که الزم دارید در فروشگاه اَپ
اپل پیدا خواهید کرد.

دقیقه لپتاپ را روش��ن نگه داریم .این یک پیش��رفت
کامل نس��بت به مدل س��ال گذش��ته ( 5س��اعت و 40
دقیق��ه) اس��ت و انتظ��ار داریم با مص��رف محتاطانهتر
حداقل  10تا  11ساعت عمر باتری داشته باشید.
دوربین و صدا
 iPadدارای دوربین پشتی  8مگاپیکسل با دیافراگم / f
 2.4است و از ضبط فیلم  1080pبا سرعت  30فریم در
ثانیه پش��تیبانی میکند .برای اس��کن اس��ناد ،بارکدها و
کده��ای  QRمناس��ب اس��ت و حت��ی ب��ا بازیه��ا و
برنامهه��ای  ARه��م بخوب��ی کار میکن��د .با این حال
اولین انتخاب ش��ما زمان فیلم یا عکس گرفتن نخواهد
ب��ود .در آزمایشه��ای ما ،متوجه ش��دیم که تصاویر به
ش��دت تی��ز میش��وند و حت��ی در ن��ور باال ه��م هنگام
بزرگنمایی ،اختالل   قابل توجهی دارد.
دوربین جلو رزولوش��ن  MP 1.2با ویدئوی  720pدارد.
برای تماسهای  FaceTimeو  Skypeمناسب است،
ام��ا هرکس��ی ک��ه در آنطرف خط باش��د بای��د انتظار
اخت�لاالت زی��ادی در نور کم داش��ته باش��د .به همین
ترتی��ب برای عکسه��ا و تصاویر هم اختالالت زیادی
دارند و برخی از آنها کمی پسزمینه تیرهوتار دارند.
از ط��رف دیگ��ر صدا هم قوی اس��ت .قدرت بلندگوهای
پایین  85dbاس��ت که برای پر کردن یک اتاق به اندازه
کاف��ی بلند اس��ت .کیفی��ت صدا با  iPadProمقایس��ه
نمیش��ود اما اگر میخواهید تجربه صوتی خود را ارتقاء
دهی��د ،میتوانی��د هدفون یا بلندگ��و را از طریق بلوتوث
 4.2ی��ا ج��ک هدف��ون (بل��ه ،یک��ی وج��ود دارد) 3.5
میلیمتری وصل کنید.
 iPadOSو اَپها
 iPadنسل هفتم ،اولین  iPadای است که با iPadOS
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ارائ��ه ش��ده اس��ت .سیس��تمعامل میانی تبل��ت جدید
تغییرات گستردهای دارد و  iPadرا به جایگزین مناسب
لپتاپ برای کاربران غیرحرفهای تبدیل میکند.
یک��ی از عمیقترین تغییرات صفحه اصلی بهروز ش��ده
اس��ت iPadOS .دارای یک ش��بکه بهروز شده است که
به ش��ما اجازه میدهد یک ردیف اضافی و یک س��تون
اضافی به برنامهها اضافه کنید .شما همچنین میتوانید
ی��ک ن��وار ابزارک به صفح��ه اصلی اضاف��ه کنید .نوار
ویجت  به ش��ما امکان میدهد بهمحض روش��ن کردن
 ،iPadروز ،وظایف ،آبوهوا و س��ایر اطالعات را ببینید.
درحالیک��ه ابزارکه��ا سالهاس��ت ک��ه بخش��ی از
سیس��تمعامل  iOSهس��تند ،ای��ن ام��کان جدید باعث
میش��ود تا بتوانید س��ریع و بهراحتی به ردیابی آنچه در
زندگی شما اتفاق میافتد ادامه دهید.
چندوظیف��های در  iPadOSنی��ز بهبودیافت��ه اس��ت.
بهراحت��ی میتوانی��د ب��ا کش��یدن برنام��ه از جایی که
برنامهها هس��تند ،دو پنجره را در یک صفحه بازکنید و
ویژگی بهنام  Slide Overبه ش��ما امکان میدهد پنج
برنام��ه اضافی را در پنجرههای کوچک بازش��و بازکنید
که میتوانید بهراحتی در هنگام عدم استفاده از صفحه،
آن را ب��ه ش��کل اس�لاید درآورید – ب��رای اَپهایی که
مکرراً استفاده میشوند بسیار خوب است (مانند پیامها،
 Slackی��ا  )Spotifyام��ا الزم نیس��ت همیش��ه روی
صفحه دیده ش��ود .س��رانجام ،اَپ  Exposeبه ش��ما
ام��کان ایج��اد چندین پنج��ره را میدهد که میتوانید با
کش��یدن س��مت راست روی نوار پایین صفحه ،بهراحتی
ِ
به آنها دسترس��ی پیدا کنید .تغییرات کوچک دیگری
نی��ز دورت��ادور  iPadOSوج��ود دارد .بهعنوانمث��ال
 Safariفق��ط ب��ه صفحات دس��کتاپ دسترس��ی دارد،
بنابراین دیگر وبس��ایتهای تلفن همراه را نمیبینید.
ب��ا در نظ��ر گرفتن این گفته ،درحالیکه قطع ًا iPadOS

نتیجهگیری
 iPadس��طح ورودی ی��ک تبل��ت عال��ی ،نس��بتاً
مقرونبهصرف��ه و هم��هکاره اس��ت .ی��ک صفحهکلید
هوشمند و یک مداد اضافه کنید و یک دستگاه سودمند
داری��د .بهان��دازه هیچک��دام از  iPadهای دیگر (ازجمله
مین��ی) قدرتمن��د نیس��ت ،ام��ا در ای��ن دس��ته مقرون
بهصرفهترین اس��ت و انتظار داریم حداقل برای س��ه تا
چهار سال برای شما کار کند .اگر حداکثر قدرت را برای
کارهای س��طح حرفهای میخواهید iPadPro ،بگیرید
و اگر قابلیت حملونقل برای ش��ما بیش��ترین اولویت را
دارد ،ممکن اس��ت بخواهید  iPad miniرا لحاظ کنید.
ام��ا  iPadاس��تاندارد ب��رای اکث��ر خری��داران تبل��ت و
ویراستاران یکراه حل همهجانبه است.
در جبه��ه غی��ر اپل ،سامس��ونگ  ،Galaxy Tab S6با
سیس��تمعامل اندروی��د ویژگیهای مش��ابه  iPadارائه
میدهد اما بهاندازه اپل بهروزرسانی نرمافزاری دریافت
نمیکند و  S Penسامس��ونگ بهاندازه Apple Pencil
مناس��ب نیس��ت .برای ویندوز Microsoft Surface
 Goی��ک جایگزی��ن جذاب اس��ت ،اما در حالت تبلت به
هم��ان خوب��ی کار نمیکن��د و م��ا یکباردیگ��ر Apple
 Pencilرا به  Surface Penترجیح میدهیم.
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گروه�ی از توس�عهدهندگان  iOSک�ه اپلیکیش�ن
کنت�رل والدی�ن آنه�ا از  App Storeپ�اک ش�د
تقاضای  APIصفحهنمایش دارند.
ای�ن اَپ ه�ا بن�ا ب�ر نگرانیهایی ک�ه در مورد نقض
حری�م خصوص�ی کارب�ران وج�ود داش�ت از App
 Storeپاک ش�دند .محافظت از کاربران عادالنه و
خوب اس�ت اما توسعهدهندگان میخواهند امکانی
برایشان فراهم شود تا اپلیکیشنی را که ساختهاند،
در امنیت و بدون خطر ارائه کنند.
هف�ده توس�عهدهنده باه�م جم�ع ش�دند و طرحی
پیش�نهادی برای پیادهس�ازی چنین  APIای ارائه
دادند .توس�عهدهندگان معتقدند اپل صرفاً با اجازه

عرض�ه ب�ه اَپ های کنترل والدین درونس�ازمانی
ساختهش�ده خودش جل�وی رقابت را میگیرد .اپل
بهط�ور فزاین�دهای به علت اقداماتی که ضد رقابتی
است تحتفشار قرار میگیرد .برای مثال Spotify
اخی�را ً ش�کایت خ�ود را به رگالتوره�ای اروپا ارائه
کرده اس�ت که  Cupertinoاز  App Storeاس�تفاده
میکن�د تا برای س�رویس موس�یقی اپل�ی که دارد
مزیت�ی ناعادالن�ه فراه�م کند .عضو هیئترئیس�ه
س�ابق اپ�ل  Tony Fadellس�ازندگان اَپ کنت�رل
والدی�ن را ب�رای س�اخت ط�رح پیش�نهادی فن�ی
تشویق کرد Fadell .در ارتباطی با توسعهدهندگان
که توس�ط  Timesرؤیت ش�ده گفته " :من این را به

دنیا مخابره خواهم کرد شما فقط مطمئن شوید که
ت�ا قب�ل از اجلاس س�االنه توس�عهدهندگان اپل،
(طرح پیشنهادی) آمادهشده باشد".
در توئیت�ی در م�اه گذش�ته  Fadellدر مورد اقدامات
اپ�ل در راس�تای کاهش رقاب�ت در حوزه screen-
 timeگفت:
در پاس�خ ب�ه مقال�ه  Timesک�ه توس�ط Fadell
نوشتهش�ده ب�ود ،اپ�ل گف�ت ":ای�ن بح�ث رقابت
نیست ،بحث امنیت است".
از زمان انتش�ار صحبتهای  ،Fadellهفده ش�رکت
رس�می  APIزم�ان صفحهنمای�ش
درخواس�ت
ِ
دادهاند.
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سیستمهای
تــــعامــــلی

سیس��تمهای تعاملی سیستمهای رایانهای هستند که
با مقادیر قابلتوجهی از تعامل بین انس��ان و کامپیوتر
مش��خص میش��وند .بیش��تر کاربران با اس��تفاده از
سیس��تمهای عامله��ای رایان��های  Macintoshیا
 Windowsب��زرگ ش��دهاند ک��ه نمونهه��ای اصلی
سیس��تمهای تعاملی گرافیکی هس��تند .ویرایشگرها،
سیس��تمهای   CAD-CAMو سیس��تمهای ورود
دادهها همه سیستمهای رایانهای میباشند که دارای
درج��ه باالی��ی از تعامل بین انس��ان و رایانه هس��تند.
بازیه��ا و شبیهس��ازیها همه سیس��تمهای تعاملی
هس��تند .مرورگره��ای وب و محیطه��ای توس��عه
یکپارچه ( )IDEنیز نمونههایی از سیستمهای تعاملی
بسیار پیچیده هستند.
برخ��ی تخمینها حاکی اس��ت که اکن��ون تقریب ًا 90
درص��د از تالشه��ای توس��عه فن��اوری رایان��ه ب��ه
پیش��رفتها و نوآوریها در رابط  و تعامل اختصاص
داده ش��ده اس��ت .ب��رای بهب��ود کارایی و اثربخش��ی
نرمافزاره��ای رایان��های ،برنامهنویس��ان و طراح��ان
نهتنها به دانش خوبی از زبانهای برنامهنویس��ی نیاز
دارن��د ،بلک��ه درک بهت��ری از قابلیته��ای پردازش
اطالعات انس��انی نیز دارند .آنها باید بدانند که مردم
چگون��ه رن��گ صفح��ه را درک میکنند ،چرا و چگونه
میتوانن��د آیکونه��ای مش��خصی را ایجاد کنند ،چه
الگوه��ای رای��ج و ی��ا خطاهایی از ط��رف کاربران رخ
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میده��د و اثربخش��ی کاربر چ��ه ارتباطی با مدلهای
ذهنی سیس��تمهایی که مردم در اختیاردارند،
مختلف ِ
دارد.اولی��ن سیس��تمهای تعاملی سیس��تمهای خط
فرم��ان بودن��د ک��ه تعامل بی��ن انس��ان و کامپیوتر را
بهشدت کنترل میکردند .کاربر موظف بود دستوراتی
ک��ه صادر میش��ود و نح��وه س��فارش آرگومانها را
بشناس��د .ه��ر دو سیس��تمعامل  Unixو DOS
مثالهایی ازایندس��ت هس��تند .کاربران ملزم بودند
دادهه��ا را در ی��ک دنباله خاص وارد کنند .گزینههای
خروج��ی دادهه��ا نیز بهش��دت کنترلش��ده و عموم ًا
محدود بودند .چنین سیس��تمهایی میطلبند تا کاربر
دستورات و صدور این دستورات را به خاطر آورد.
سیستمهای خط فرمان بهتدریج جای خود را به نسل
دوم سیس��تمهای مبتنی بر منو ،فرم و گفتوگو دادند
که از حافظه کمتری اس��تفاده میکرد .یک دس��تگاه
فروش��نده خودکار نمونه خوبی از یک برنامه مبتنی بر
ف��رم اس��ت که به کارب��ران مجموع��های از اقدامات
ممکن تحت کنترل ش��دید داده میشود .سیستمهای
ورود داده اغل��ب بهص��ورت سیس��تمهایی با فرمهای
مک��رر ی��ا سیس��تمهای گفتوگومحور هس��تند که
مجموع��ه مح��دودی از انتخاب را در اختیار کاربر قرار
میدهند اما حافظه سیس��تمهای خط فرمان قبلی را
آزاد میکنند.
نس��ل س��وم محاسبات تعاملی توسط شرکت Xerox

در سال  1980معرفی شد Xerox Star .حاصل نیم
دهه تحقیق و توس��عه بود که طی آن ماوس ،تش��بیه
دس��کتاپ ،ویندوز و صفحهنمایشهای نگاشت بیتی  
همه در کنار هم جمعآوری ش��دند و س��اخته ش��دند تا
کار کنن��د Xerox Star .ب��رای اولی��ن ب��ار توس��ط
ش��رکت کامپیوتری اپل در اواس��ط دهه  80میالدی
عرضه ش��د .رویکرد ویندوز ،آیکون ،منو و نش��انگر  در
خان��واده سیس��تمعاملهای وین��دوز ک��ه در دهه 90
میالدی معرفی ش��دند توس��ط مایکروس��افت جهانی
شده بود.
با بلوغ رابطهای  WIMPکه بهعنوان واس��ط کاربری
گرافیکی  هم شناخته میشوند ،تعامالت از دستورات
مبتنی بر خط فرمان به دس��تکاری مس��تقیم  منتقل
ش��دند .در سیس��تمهای مبتنی بر خط فرمان ،کاربر
یک عمل را و س��پس یک ش��یء  را که آن عمل باید
رویش انجام ش��ود مش��خص میکند .در یک سیستم
دس��تکاری مس��تقیم ،یک ش��یء انتخاب میشود و
س��پس کاربر عملی را که باید روی آن ش��یء انجام
ش��ود مش��خص میکن��د .جدیدتری��ن تح��والت در
سیس��تمهای تعامل��ی بر مجازیس��ازی ،تجس��م و
عاملها  متمرکزش��ده اس��ت .بخشهای زیر ماهیت
فعلی سیس��تمهای دس��تکاری مستقیم و نسل آینده
عاملها و سیس��تمهای مجازی را با جزییات بیشتری
توصیف میکند.

اهمیت درک تواناییهای بشری
این مهم اس��ت که کاربران بتوانند نحوه اس��تفاده از
یک سیستم بسیار تعاملی را درک کنند .دونالد نورمن  
اس��تاد عل��وم ش��ناختی تعام��ل انس��ان و کامپیوتر را
بهاصط�لاح "گردابهای��ی از اجرا و ارزیابی" توصیف
میکند .اصو ًال این بدان معناس��ت که کاربر هدفی را
در ذهن داش��ته باش��د و باید ازنظر طرحی که درنهایت
ش��امل یکسری اقدامات روی سیستم باشد ،آن هدف
را اص�لاح کن��د .ای��ن اقدامات منجر ب��ه تغییراتی در
وضعیت سیس��تم میش��ود که باید توسط کاربر درک،
تفس��یر و ارزیابی ش��ود .توس��عهدهندگان سیس��تم
رایان��های بای��د چگونگ��ی درک ،تفس��یر ،ارزیاب��ی و
پاس��خگویی این کنشهای رایانهای توس��ط انسان را
ِ

بفهمند.
اگرچ��ه حتی بررس��ی اجمالی ادبی��ات ادراک در مورد
انس��ان ،پ��ردازش اطالع��ات انس��انی و مهارتهای
حرکتی انس��ان فراتر از این مرور مختصر اس��ت ،اما
مجموعه اصول گلچین ش��ده و برگرفته از آن ادبیات
ممکن اس��ت مفید باش��د .صدها مطالعه پژوهش��ی در
ح��دود حافظ��ه کوتاهمدت انجامش��ده اس��ت .اینها
ش��امل تحقی��ق در م��ورد چگونگ��ی "تک��ه ش��دن
اطالعات" ،در مورد چگونگی نگهداش��تن "قطعه" در
یکزم��ان و اینک��ه چگونه تع��داد تکههای زمانی که
اطالعات حس��ی یا نمادین هس��تند ،متفاوت اس��ت.
بهط��ور مش��ابه صده��ا مطالع��ه تحقیقات��ی در مورد
چگونگ��ی دس��تیابی به بهترین اطالع��ات به حافظه
کردن"
بلندمدت وجود دارد .بهعنوانمثال با "ترس��یم ِ

موضوع��ی ب��ا واقعیتی که نیاز به دسترس��ی به حافظه
بلندم��دت دارد ،میت��وان زمان دسترس��ی به مفاهیم
نزدیک را بهبود بخش��ید .درنهایت هزاران مطالعه در
م��ورد تیزهوش��ی و تغیی��ر در قابلیته��ای حس��ی و
حرکتی انس��ان انجامش��ده اس��ت .همه این مطالعات
منجر به اصولی برای:
س��اخت من��و مرب��وط ب��ه محدودی��ت حافظ��ه
کوتاهمدت
طراحی سیستم بر اساس تشبیههایی که مناطقی
از حافظه بلندمدت را فعال میکنند
ان��دازه نهای��ی دکمهه��ا و آیکونه��ا ،بر اس��اس
مطالعات مهارتهای حرکتی
اس��تفاده از نش��انههای دیداری و ش��نیداری ،بر
اساس تواناییها و محدودیتهای حسی انسان
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اگرچه این منابع تنها نوعی زمینه تحقیق گس��ترده و
در حال رش��د در ادراک انس��ان و اس��تفاده از دادههای
ارائهش��ده توسط رایانهها هستند ،اما پیشرفتهایی را
نش��ان میدهند که طراحی سیس��تم تعاملی را از یک
هنر به یک علم مهندسی منتقل میکنند.
همانط��ور ک��ه قب ً
ال نیز اش��اره ش��د ،یک سیس��تم
دس��تکاری مس��تقیم یک سیس��تم اس��ت که در آن
کارب��ر ق��ادر ب��ه انتخاب یک ش��یء اس��ت و س��پس
مشخص میکند که چه اقداماتی باید انجام شود .این
در تقابل با سیس��تمهای خط فرمان اس��ت که در آن
کاربر بهطورمعمول یک عمل را مش��خص میکند و
س��پس ش��یء را بر اساس اینکه چه اقدامی باید انجام
شود انتخاب میکند .این تغییر پارادایم اساسی باعث
تغییراتی در نحوه طراحی و پیادهسازی این سیستمها
با کد شد.
الگوی اصلی برنامهنویسی باید از رویکرد فرآیندمحور
به یک دیدگاه رویدادمحور تغییر کند .در سیستمهای
قبل��ی ،فرآین��د اصلی برنامه آنچه کاربر میتوانس��ت
انج��ام ده��د را کنترل میکرد .اکن��ون ،این امکان را
برای کاربر فراهم کرده است که با انتخاب یک شیء
34

مث ً
ال یک پنجره ،یک نماد یا یک جعبه متن یکس��ری
اقدامات گسترده را آغاز کند .این امر برای جمعآوری
حوادث و رس��یدگی به آنها به روش��ی نیاز داش��ت.
سیس��تم  X Windowدر یونیک��س یک��ی از
سیس��تمهای محبوب اولیه برای این کار بود .هر جزء
گرافیکی واس��ط قادر به تولید یک یا چند رویداد بود.
بهعنوانمث��ال ممک��ن اس��ت یک پنج��ره برای یک
رویداد باز یا بس��ته ش��ود .بهطور مش��ابه ممکن است
یک دکمه فش��ار داده ش��ود ،یا متن در یک جعبه متن
تغیی��ر یاب��د .رویدادهای ماوس نی��ز وجود دارد-مانند
زمانی که ماوس وارد یک پنجره میشود یا روی یک
دکمه حرکت میکند .این رویدادها برای مدیر پنجره
ارس��ال میش��ود .ب��رای سیس��تمهای اپ��ل و تم��ام
سیس��تمهای وین��دوز از وین��دوز  ،95ای��ن قابلیت در
سیستمعامل تعبیهشده است.
وظیف��ه برنامهنویس نمایش مجموعهای هماهنگ از
مؤلفههای��ی اس��ت که میتوانند روی��داد ایجاد کنند.
برنامهنویس همچنین موظف اس��ت کدی را بنویس��د
ک��ه هن��گام وقوع یک رویداد ،برخ��ی اقدامات را آغاز
کند .به این قطعات کد ،عملکردهای مربوط به وقایع

گفته میشود .هنگامیکه برنامهنویس مواردی را که
ممکن است باعث ایجاد رویدادها و کد برای پاسخ به
آن رویدادها ش��وند ،تعریف کرده اس��ت ،وظیفه نهایی
برنامهنویسی این است که کنترلکنندههای رویداد  را
بهعن��وان عالقهمندان به کالسهای مش��خصی که
توس��ط اش��یاء بخصوصی تولید میش��وند" ،ثبتنام"
کن��د .هنگامیک��ه آن وقایع رخ میدهند ،مدیر پنجره
آنها را به کنترلکننده رویداد مناسب ارسال میکند.
در محیطه��ای برنامهنویس��ی مبتن��ی ب��ر ش��یء و
ش��یءگرایی ،ای��ن وظیفه رس��یدگی ب��ه رویدادها از
طریق کالسهای شیء انجام میشود که روشهای
پیشف��رض دس��تیابی ب��ه رویداد را ب��ا کالسهای
خاصی از اشیاء مرتبط میکند .بهعنوانمثال کد نحوه
تغییر یک دکمه هنگام فش��ار دادن آن ،ممکن اس��ت
بهعن��وان ی��ک روش پیشفرض از اش��یاء دکمه ارائه
ش��ود .بهطور مش��ابه ،کالس ممکن اس��ت کد انتشار
دکمه پیشفرض را ارائه دهد .برنامهنویس میبایست
هنگام آزاد شدن دکمه ،بهراحتی کد دیگری را اضافه
کن��د ک��ه برخ��ی از اقدام��ات خاص برنام��ه را انجام
دهد.

تجس���م ،مجازیس���ازی و سیستمهای
چندعاملی/جاسازیشده
در ط��ول ده��ه  1980و  1990می�لادی ،تالشهای
بیش��ماری برای استفاده از توانایی انسان در پردازش
اطالعات بصری انجام ش��د .در س��ادهترین سطح ،در
نظ��ر بگیری��د انس��انی که به دنب��ال تصویر در صفحه
تلویزیون اس��ت ،در تش��خیص الگویی که متشکل از
میلیونه��ا پیکس��ل جداگان��ه در هر ثانیه اس��ت و هم
ازنظر زمان و هم ازنظر مکانی تغییر میکند ،مشکلی
ندارد.سیس��تمهای تجمع��ی اطالع��ات را در س��طح
باالی��ی از تجم��ع دس��تکاری میکنند و اطالعات را
ب��رای کاربران قابلدس��ترستر میکنند .مجموعهها
میتوانند س��وابق ،اس��ناد ،یا ه��ر موجودیت  دیگری
باش��ند که بهعنوان یک ش��یء تعریفشدهاند .با کار با
تعداد زیادی از اشیاء که دارای چندین ویژگی هستند،
میتوانی��م ای��ن ویژگیه��ا را بهگونهای برای واس��ط
نگاش��ت کنیم که دادهها را تجس��م کرده یا برخی از
فرآیند را شبیهسازی کند .تجسم دادههای انتزاعی به
واس��طهای حس��ی ازجمله نرمافزارهای مهم شامل
ه��ر چ��ه پ��ردازش اطالع��ات ورودیهای حس��ی
پیچیدهتر میش��ود ،این سیس��تمهای جاسازیشده
مانند عاملها ش��روع به کار میکنند .بهعنوانمثال
برنامههای��ی که فعالیت تایپ را تحت نظر میگیرند
و بهط��ور خ��ودکار خطاه��ای امالی��ی را تصحی��ح
میکنن��د ش��روع ب��ه بلوغ رس��یدن میکنند .اگرچه
نسخههای اولیه کاربران سطح باال را ناامید میکند،
اما نسخههای پیچیدهتر توانایی خود را در یادگیری
ترجیحات کاربر و اَشکال جدید خطاها برای اصالح
نش��ان میدهن��د .کارب��ر آگاه توج��ه خواهد کرد که
جدیدتری��ن برنامهها موارد زی��ادی را درباره فعالیت
کاربر به خاطر میآورند – مث ً
ال از کدام وبسایتها
مک��رراًبازدی��د ش��دهاند ،یا آنها جلس��ات را در کجا
برگزار میکنند و با چه کس��ی مالقات میکنند .در
نس��ل بع��دی برنامهه��ا از این فروش��گاههای داده
اس��تفاده خواهند کرد تا از طرف کاربر با نمایندگان
س��ایر کارب��ران ارتباط برق��رار کنند .بهطور خالصه،
سیس��تمهای جدیدی در حال ظهور هستند که رابط

سیس��تمهای اطالع��ات جغرافیای��ی و برنامهه��ای
دادهکاوی اس��ت.در ده��ه  1990می�لادی ،محققان
ش��روع ب��ه آزمایش سیس��تمهای تعامل��ی از تعامل
نمادی��ن – آیکونه��ا ،ماوسه��ا و اش��ارهگرها -به
سیس��تمهای مج��ازی کردند .در این سیس��تمها هر
تالشی صورت گرفت تا کاربر بتواند دنیای مجازی را
ب��ا ترجم��ه کم یا زیاد به ش��کل نمادین کش��ف کند.
بنابرای��ن ،ب��ا تکنیکه��ای تجس��م و اَش��کال جدید
دستگاههای ورودی ،مانند دستکش داده  ،میتوان از
حرکات دس��ت برای دس��تکاری اش��یاء مجازی که
بهص��ورت گرافیک��ی در یک دنیای مج��ازی نمایان
میش��وند ،اس��تفاده کرد .این محیط مجازی از طریق
دو صفحهنمایش به کاربر ارائهش��ده است که هرکدام
چش��ماندازی باکم��ی تف��اوت نش��ان میدهند و این
موضوع یک دید کلیشهای از فضای مجازی را که به
نظر میرس��د عمق دارد ،به کاربر میدهد .کاربرد آن
روی واقعی��ت مج��ازی و مصنوع��ی در تع��دادی از
جبهههای تخصصی ازجمله زمینهای به نام پزش��کی
از راه دور ادامه دارد .نس��ل بعدی سیس��تمهای تعاملی

که توس��ط عاملها در سیس��تمهای جاسازیش��ده
نمایان میش��وند ،تعامل انس��ان و کامپیوتر را دوباره
تغییر میدهند .محیطهای دستکاری مستقیم ،هنوز
ب��رای س��الهای زیادی مورداس��تفاده ق��رار خواهند
گرف��ت .بهط��ور همزمان ما خواهیم دید که عاملها و
سیستمهای جاسازیشده خودشان را نشان میدهند.
سیس��تمهای جاسازیشده میتوانند به همان سادگی
سیس��تمهای حس��گر آنالوگ باش��ند ک��ه درب یک
فروش��گاه را ب��از میکنن��د ،یا وقتی کس��ی وارد اتاق
میشود چراغها را روشن میکنند .در سطح پیچیدهتر،
اغلب خودروهایی که امروزه س��اخته میشوند ،شامل
سیس��تمهای اس��تقرار کیس��ه ه��وا و ترم��ز ضد قفل
هس��تند که با جمعآوری دادهها از محیط و واردکردن
کنت��رل رایان��ه بی��ن اقدام��ات و محی��ط ،نامرئی کار
میکنن��د .هرچه سیس��تمهای اس��تقرار کیس��ه هوا
پیچیدهتر میش��وند ،نه بر اس��اس دادههای ش��تاب،
بلک��ه بر اس��اس وزن اف��رادی که صندلی را ا ِش��غال
میکنند و موقعیت نسبی آنها (تکیه به جلو یا عقب)
روی صندلی ،واکنش نشان میدهند.

بین انس��ان و سیس��تم رایانهای نامرئی میش��وند.
هنگامیکه برنامهها بس��یار پیچیده هستند و با رفتار
کاربر عمل میکنند ،به آنها "عامل" گفته میشود.
این عاملها از روشهای پیچیدهای برای دس��تیابی
به اطالعات اس��تفاده میکنند .عاملها با اس��تفاده از
فروشگاههای دادههای بهدستآمده از فعالیت کاربر
گرفته تا دستیابی به دادههای زمان واقعی بر اساس
اطالعات جدید ازجمله تش��خیص الگوی صورت و
حرکات و تش��خیص گفتار ،در حال تکامل هس��تند.
بهط��ور فزاین��ده این عاملها وظایفی از قبیل ذخیره
و بازیاب��ی فایله��ا ب��رای کاربر و اقدامات س��ادهای
مانن��د س��اخت یا تأیید قرارها را انج��ام خواهند داد.
ویژگ��ی  Helpدر نرماف��زار آفی��س مایکروس��افت،
نمونهای از یک عامل فعال اس��ت که فعالیت کاربر
را مش��اهده میکند و بر اس��اس اقداماتی که نش��ان
میدهد ممکن اس��ت موردنیاز باش��د از قالببندی
اسناد گرفته تا تصحیح خطاهای امالیی و خطاهای
دستوری کمک میکند.
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چگونه
میتوانبه
آدرس بیت کوین
رسید و چرا این
آدرس مهم
است؟
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نحوه دریافت آدرس بیت کوین

آدرس معتبر بیت کوین مانند شمارهحس�اب بانکی اس�ت که با
استفاده از آن بیت کوینهای خود را ذخیره میکنید و ماندههای
خود را بررس�ی میکنید .برای کس�انی که برای اولین بار آدرس
بی�ت کوی�ن خ�ود را مش�اهده میکنن�د ،میگوییم که ش�بیه به
شمارهحس�اب س�نتی بانک نیس�ت بلکه در عوض ش�بیه یک
رش�ته الفب�ای طوالن�ی اس�ت ک�ه معموالً ب�ا ‘ ’1یا ‘ ’3ش�روع
میشود .و برای کسانی که آدرس بیت کوین را ندیدهاند و فکر
میکنند مانند آدرس ایمیل است باید بگوییم اشتباه میکنید!
در حال حاضر از سه فرمت برای آدرس استفاده میشود:
 -1فرم�ت  P2PKHک�ه ب�ا ع�دد ی�ک ش�روع میش�ود،
بهعنوانمثال:
هم�ه ما
میدانی�م ک�ه بی�ت کوی�ن
چگونه در حال صرف دنیا است .اما نکته
جالب این اس�ت که مردم هنوز نمیتوانند درک
کنن�د ک�ه ماهی�ت بی�ت کوین چیس�ت و چ�را به چنین
انقالب�ی تبدیلش�ده اس�ت .بیت کوین ی�ک ارز دیجیتال
ً
کاملا کارب�ردی اس�ت ک�ه از طریق آن میت�وان هر مقدار از
ارزش (اعتب�ار ،پ�ول دیجیتال�ی) را در ه�ر زم�ان و هرجای دنیا
منتق�ل ک�رد و هی�چ راه�ی ب�رای جلوگی�ری از آن وج�ود ندارد.
اینترنت�ی انقالب�ی
بااینوج�ود بس�یاری در م�ورد ای�ن پ�ول
ِ
سرس�خت هس�تند و اولین چیزی که میپرس�ند این است
ک�ه چط�ور بی�ت کوی�ن به دس�ت بی�اورم؟ ی�ا چگونه
میتوان�م آدرس بی�ت کوین را دریافت کنم؟ خوب
م�ا قص�د داری�م در ای�ن مقاله پاس�خ این
سؤاالت را به شما بدهیم.

 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2

 -2فرمت  P2SHکه با عدد سه شروع میشود ،بهعنوانمثال:

3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy

 -3فرمت  Bech32که با  bc1شروع میشود ،بهعنوانمثال:

bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq

اکنونکه انواع ،قالب و اینکه آدرس  BTCبه چه ش�کل اس�ت را
فهمیدید ،منطقی است اگر در مورد برخی از منابع صحبت شود
که با استفاده از آنها بتوانید آدرس بیت کوین خود را به دست
آورید ،البته اگر پیشازاین آدرس بیت کوین نداشتهاید.
این منابع بر اساس نوع دستگاه و کاربرد دستهبندیشدهاند:
کیف پولهای موبایل بیت کوین
Trustwallet
Mycelium
Coinomi
Jaxx

کیف پولهای سختافزاری بیت کوین

دس�تگاههای س�ختافزاری که مانند کیف پولهای بیت کوین
عمل میکنند ،آدرسهای معتبر بیت کوین را نیز تولید میکنند.
اینیک دس�تگاه فیزیکی مانند یک  USBکوچک اس�ت و چیزی
داری بی�ت کوینه�ا ب�رای م�دت
اس�ت ک�ه اگ�ر قص�د نگ�ه ِ
طوالنیتری را داشته باشید ،میتوانید از آن استفاده کنید .این
نوع کیف پولها همچنین برای کس�انی که مایل به داش�تن یک
آدرس کیف پول بیت کوین دائمی هستند مناسب است.

برخی از کیف پولهای سختافزاری محبوب بیت
کوین
Ledger Nano X
Trezor

کیف پولهای بیت کوین دسکتاپ

برای دوس�تداران دس�کتاپ ،کیف پول دس�کتاپ وجود دارد که
آدرسه�ای معتب�ر بیت کوین را تولید میکند .برخی از این کیف
پولهای رومیزی عبارتاند از:
Atomic Wallet
Exodus
Bitcoin Core
Electrum
کی�ف پوله�ای کاغذی یکی دیگر از روشهای س�ریع دریافت
آدرس بی�ت کوی�ن اس�ت اما درصورتیک�ه نمیدانید چگونه از
کیف پولهای کاغذی استفاده کنید ،میتواند خطرناک باشد.

چرا آدرس BTC
مهم است؟

ی�ک آدرس معتب�ر بی�ت کوی�ن
ضروری اس�ت زیرا اگر این آدرس
را اش�تباه بدس�تآورید ،بیت کوین
شما از بین میرود .اگر بیت کوینها
را ب�ه یک آدرس نامعتبر بفرس�تید،
بی�ت کوینه�ا در فضای مجازی گم
میش�وند یا در کنار فرس�تنده باقی
خواهن�د مان�د .راه دیگ�ری ک�ه از
طریق آن میتواند س�رتان کاله رود
زمان�ی اس�ت ک�ه از یک آدرس بیت
کوین مبتنی بر کیف پول کاغذی که
از ش�خصی دریاف�ت کردهای�د،
اس�تفاده میکنی�د .در ای�ن حال�ت،
فرض کنیم ش�خصی که این آدرس
بیت کوین را به شما داده است ،یک
ً
قبلا کلیده�ای
مهاج�م اس�ت ک�ه
خصوص�ی مرتب�ط ب�ا آن آدرس را
نگهداش�ته اس�ت و ح�اال ش�ما
جابجایی کیف پول کاغذی را انجام
ندادهای�د و از هم�ان آدرس ب�رای
دریافت بیت کوینهایتان اس�تفاده
میکنی�د .عمل جابجایی یعنی تمام
بیت کوینهایی را که با آن کلیدهای
خصوص�ی قفلش�ان باز میش�ود به
قطعی  Electrumخودتان
کیف پول
ِ
بفرس�تید .در ای�ن حال�ت مهاج�م
میتواند سکههای شما را بهمحض
رس�یدن در آن آدرس ،بگی�رد،
خصوصی
مش�خصاً چ�ون کلیدهای
ِ
آن آدرس را هنوز معتبر هم هستند،
در اختیار دارد (چون ش�ما جابجایی
انج�ام ندادهای�د) بهعلاوه اگ�ر به
تج�ارت آنالی�ن مش�غول هس�تید،
خ�وب اس�ت که ب�ا جامع�ه در حال
تغیی�ر مدرن که ب�ه اینترنت متمایل
اس�ت همگام باش�ید و آدرس BTC
را ب�رای دریافت پرداختها داش�ته
باش�ید .درنهای�ت از طری�ق آدرس
 ،BTCمیتوانی�د میلیونه�ا و
میلیاردها دالر را با خود به آنس�وی
مرزه�ا ببری�د ،چی�زی ک�ه قب�ل از
اخت�راع بیت کوین امکانپذیر نبود.
ش�ما میتوانی�د تمام ث�روت خود را
در بی�ت کوی�ن جمع کرده و با کمک
یک آدرس بیت کوین در یک کشور
دیگ�ر مس�تقر ش�وید .م�ن مطمئن
هستم که اکنون میدانید که چگونه
میتوانی�د آدرس بی�ت کوی�ن را
دریاف�ت کنی�د و چ�را داش�تن یک
آدرس ،مخص�وص خودت�ان مه�م
است.
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چگون��ه برنامهنویس��ی ی��ادبگیریم؟

من Max Kanat-Alexander
هستم و برنامهنویسی میکنم.
یک���ی از س���ؤاالتی ک���ه م���ردم
همیش���ه از م���ن میپرس���ند این
اس���ت که "چگونه برنامهنویس
ش���وم؟" ی���ا "برنامهنویس���ی را
چگون���ه یاد بگیرم؟" پاس���خهای
احتمالی زیادی بسته به شخص
ِ
و اینک���ه چگون���ه قص���د یادگیری
دارد ب���رای ای���ن پرس���ش وج���ود
دارد .فک���ر ک���ردم چون مردم این
س���ؤال را اغلب میپرس���ند ،بهتر
اس���ت ک���ه در م���وردش مقالهای
بنویسم.
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بهترین راه را پیدا کنید
یک��ی از قوانین��ی ک��ه زم��ان یادگی��ری
برنامهنویس��ی خیلی به من کمک کرد ،فارغ از اینکه
از چه متدی اس��تفاده کرده بودم ،این بود که همیش��ه
رس��اندن این تسک
میپرس��یدم "بهترین راه به انجام
ِ
رساندن این تسک
انجام
درس��ت به
چیس��ت؟" یا "راه
ِ
ِ
چیس��ت؟" ای��ن موض��وع ب��ه این خاطر اس��ت که در
برنامهنویس��ی مس��یرهای متفاوت��ی ب��رای به انجام
رس��اندن یک تس��ک وجود دارد .اما معمو ًال فقط یکی
ِ
از این روشها توصیه میش��ود ،حال چه مدرنترین
نوش��تن آن برنامه به زبان برنامهنویس��ی شما
راه برای
ِ
باشد چه بهترین شیوههایی که جامعه برنامه نویسان
بر اس��اس تجربه در موردش به توافق رس��یده ،باش��د.
معم��و ًال ش��ما میتوانی��د این اطالع��ات را بامطالعه
مس��تندات و نوش��تههای زبان برنامهنویسی که قصد
یادگیری آن رادارید به دس��ت آورید یا با جس��توجوی
آنالین از طریق گوگل یا سایت .Stack Overflow

اگر به پاسخ نرسیدید در یک انجمن mailing list ،یا
هم��ان  Stack Overflowبپرس��ید .م��ن تا به امروز
هم��ه ای��ن کاره��ا را انجام میدهم .ای��ن کار رازمانی
انجام میدهم که تس��کی به من محول ش��ده باش��د و
موضوعی را در مورد این تسک ندانم.
مزیت این روش این است که شما فقط برنامهنویسی
یاد نمیگیرید ،بلکه برنامهنویس خوبی هم میشوید.
همچنی��ن ش��مارا مجب��ور میکن��د ت��ا در آن زب��ان
برنامهنویس��ی عمیق ش��ده و ابزارها و زبانهایی را که
اس��تفاده میکنی��د ،بفهمی��د .اگر این کار را به ش��کل
ادامهدار و روبهجلو انجام دهید ،تصادف ًا درک عمیق و
خوبی از سیس��تمهایی که با آن کار میکنید توس��عه
دهید و همزمان ازلحاظ عملی هم خودتان را پیگیر و
عالقهمن��د به موضوع حفظ کنید( .این یعنی ش��یرجه
عمیقتر در موضوعاتی که واقع ًا با آنها سروکار دارید
با -نه موارد تصادفی که هرگز استفاده نمیکنید .این
کار هم میتواند جالب باشد ،اما یک سیستم آموزشی
که بتوانید برای یادگیری برنامهنویس��ی تا ابد استفاده

وج��ود ندارد .البته ک��ه زمانی که تصمیم به یادگیری
گرفتی��د ،بای��د از فه��م ه��ر چه میخوانی��د اطمینان
حاص��ل کنی��د .ای��ن موضوع ممکن اس��ت به معنی
ش��یرجه زدن و مطالعه مس��تندات و نوشتههای بیشتر
باش��د ،و بعد حتی مس��تندات بیشتر ،تا زمانی که تمام
کلم��ات و نماده��ای بهکاررفته را بفهمید .مش��کلی
نیست! این بخش بزرگی است که باعث میشود این
سیستم کار کند -تا شما به درک صحیح و عمیقی از
نماده��ا و مفاهیم��ی که با آنها کار میکنید داش��ته
باشید.
حاال ببینید ،بگذارید رک باشم ،زمانی که تازه شروع
ب��ه یادگی��ری برنامهنویس��ی کردی��د و تس��کی
چالشبرانگیز به شما داده میشود ،اشکالی ندارد که
با هر روش قدیمی که بلدید انجامش دهید .ش��ما در
یادگیری اصول اولیه هستید نه بهترین شیوهها.
حال
ِ
البته این بخش برای زمانی اس��ت که ش��ما قورباغه
یادگیری اصول اولیه را صرف ًا برای به انجام رساندن
هر تسکی قورت داده باشید .برای پروژهای که صرف ًا
ب��رای یادگیری انجام میدهید ،مهمترین بخش این
اس��ت که مواردی که برای یادگیری مش��خص کرده
بودی��د را ی��اد بگیرید .اما بهمحض اینکه روی غلتک
افتادید ،حفرهای عمیقتر بکنید و سعی کنید بفهمید
ک��ه کاره��ا را از بهترین روش ممکن انجام دادهاید یا
خیر.
اوک��ی ،ح��اال که مس��ائل گفته ش��د ،بیایی��د در مورد
متده��ای مختلف��ی که م��ردم واقع ًا ب��رای یادگیری
برنامهنویسی به کار میبرند ،صحبت کنیم.
دانشگاه
معمولترین موضوع مرتبط با برنامهنویسی
که در دانش��گاهها تدریس میش��ود" ،علم کامپیوتر"
است .میگوییم مرتبط با برنامهنویسی بهاینعلت که
بخش بس��یار کمی ازآنچه مردم در رش��تههای علوم
کامپیوت��ر میآموزن��د در پای��ان در زندگ��ی روزانه و
بهعنوان برنامهنویس ش��اغل و حرفهای به دردش��ان
میخورد .البته جمله قبل همیشه هم صحیح نیست،
در برخی رش��تهها علم کامپیوتر بس��یار مفید است .اما
عموم�� ًا رش��تهای ک��ه ما "مهندس��ی نرماف��زار" یا
"توس��عه" ( )developmentمینامی��م ازآنچ��ه که
دانش��گاهها تح��ت عنوان "علم کامپیوتر" پوش��ش
میدهن��د ،متفاوت اس��ت .معمو ًال اص��ول اولیه علم
کامپیوتر که در دانش��گاهها تدریس میش��ود خیلی
مفید اس��ت .نگارنده به دانش��گاه رفتم و علم کامپیوتر
خواندم و دو سال اول مطالعه دانشگاهی برایم خیلی
مفی��د بودن��د ،مخصوص ًا چند ت��ا کالس اول ورود به
دانشگاه .من در برخی از مفاهیم اولیه توسعه نرمافزار
به دیدی اساسی رسیدم.
چیزی که نگارنده آن زمان متوجه نش��دم ،بههرحال،
ای��ن ب��ود که عل��م کامپیوتر فقط بخش��ی از مطالعه

برنامهنویس��ی است .بخش دیگر مطالعه الگوریتمها
اس��ت( .برای کس��انی که در حال خواندن این مطلب
هس��تند و نمیدانند الگوریتم چیس��ت ،یک الگوریتم
رس��اندن تس��کی
رش��تهای از گامها برای به انجام
ِ
ً
اس��ت ).مطالعه الگوریتمها معموال ش��امل یادگیری
مؤثرتری��ن راه ب��رای انجام امور اس��ت .این به معنی
کش��ف چگونگی به انجام رس��اندن یک تسک مانند
مرتبس��ازی فهرس��تی از اعداد صحی��ح با کمترین
مراح��ل یا کمترین اس��تفاده از میزان حافظه اس��ت.
برخی مس��ائل هس��تند که هرگز نمیتوان آنها را با
الگوریتمه��ا ح��ل کرد ،مگر اینکه الگوریتم صحیح را
بدانید .و هرز گاهی در برنامهنویس��ی به مس��ئلهای
برمیخوری��د ک��ه نیازمند این دانش اس��ت .بنابراین
کاربرد دارد .اما حل این مسائل با الگوریتم موضوعی
نیس��ت ک��ه بخواهید بیش��تر زمان خ��ود را صرف آن
کنید .حتی آن دس��ته از دانش��گاههایی که رشتههایی
ب��رای "مهندس��ی کامپیوتر" ارائ��ه میدهند ،تجربه
کم��ی در م��ورد اینکه دنیای واقع��ی کامپیوتر به چه
ش��کل اس��ت دارن��د .به عل��ت اینکه اغلب رش��تهها
حداکث��ر فق��ط چن��د ماه طول میکش��ند و ش��ما در
بهتری��ن حال��ت فقط با تعداد کم��ی از افراد همکاری
میکنی��د و درنهای��ت مبنای کد زدن ش��ما چند هزار
خط کد اس��ت .در جهان واقعی ش��ما با تعداد زیادی از
اف��راد کار و کده��ای مبنای��ی که دارید دهها هزار خط
کد اس��ت .اگرچه این رش��تههای مهندس��ی نرمافزار
هنوز هم از هیچی بهتر هس��تند .با تمام این گفتهها
تعداد کمی از دانشگاهها هستند که مشخص میشود
برنامهنویس��انی عال��ی دارند .حال چ��ه درزمینه علم
کامپیوتر چه درزمینه رش��تههای مهندس��ی نرمافزار.
همیشه گذراندن کالسهای یادگیری برنامهنویسی
دانش��گاه ارزشمند است .در حداقلیترین حالت بودن
در یک دانش��گاه ،س��اختار و نظمی فراهم میکند که
تشویقکننده شما برای اتمام کالسها است.
خودآموزی
در انتهای طیف دیگر آموزش دانش��گاهی،
بس��یاری از برنامه نویس��ان خودآموز هس��تند .آنها
نوش��تهها و مس��تندات آنالین میخوانند ،با موارد و
موضوع��ات مختلف س��روکله میزنن��د و به طریقی
کاره��ا را ب��ه انج��ام میرس��انند و درنهایت تبدیل به
برنامه نویس��ان معتبر از طریق تجربههای دردناک و
سخت میشوند.
م��ن با این روش چیزه��ای زیادی در مورد چگونگی
برنامهنویس��ی آموخت��م .مهمترین نکته در مورد من
داش��تن چند تس��ک (وظیفه) بود که میخواس��تم به
ِ
انجام برسانم .ببینید ،برنامهنویسی یک ابزار است ،در
خودش پایانی ندارد .سیس��تمی اس��ت که از آن برای
رس��اندن چی��ز دیگری اس��تفاده میکنید.
ب��ه انجام
ِ
بنابراین باید چیزی برای به انجام رس��اندن داش��ته

باشید .گاهی اوقات باید خودتان تسک درست کنید.
برای مثال یکی از دوس��تانم ایدهای برای یک بازی
خیلی س��اده داش��ت .بنابراین یک تابستانی ،من چند
هفت��ه را ص��رف یادگیری جاوا کردم تا بتوانم آن بازی
را بنویس��م .م��ن قب��ل از آن اصول برنامهنویس��ی در
زبان دیگری را میدانس��تم ،یعنی زبان  Cو آن را از
کالسه��ای دانش��گاه ی��اد گرفت��ه ب��ودم .بنابراین
چیزهایی از برنامهنویسی میدانستم و کام ً
ال تازهکار
نبودم که کمک زیادی به من کرد.
کاری ک��ه م��ن ک��ردم (و چیزی که من به اغلب مردم
توصی��ه میکن��م انجام دهند اگر قصد یادگیری زبانی
برای برنامهنویس��ی دارن��د) این بود که فقط آموزش
رس��می که س��ازندگان زبان (برنامهنویس��ی) عرضه
ورژن
ک��رده بودن��د ت��ا انتها مطالعه کردم .ب��رای من ِ
قدیمیت��ر آم��وزش جاوا ب��ود .تقریب ًا همه زبانها این
آموزشه��ای رس��می رادارن��د ،ی��ا حداق��ل برخی
وبس��ایتها را ب��رای یادگی��ری ب��ه ش��ما توصیه
میکنن��د .معم��و ًال باید نام زبانی را که میخواهید یاد
بگیری��د ب��ه هم��راه لغ��ت  " ”Tutorialدر گ��وگل
جس��توجو کنید و چیزی را که دنبالش هس��تید پیدا
خواهی��د کرد یا به وبس��ایت اصل��ی زبانی که قصد
یادگی��ریاش راداری��د بروی��د و دنب��ال لینکه��ای
" "getting startedباشید.
حاال اگر در مورد برنامهنویسی هیچچیزی نمیدانید،
م��وارد دیگری اس��ت که بای��د اول یاد بگیرید که این
م��وارد بس��تگی باتجربه کار ش��ما ب��ا کامپیوتر دارد.
ممکن اس��ت الزم باش��د کمی در مورد نحوه کارکرد
کامپیوتره��ا ،چگونگ��ی ویرای��ش فایلهای متنی و
چگونگی اجرای برنامهها از طریق command line
(ازآنجاییک��ه معم��و ًال ب��ه همی��ن طری��ق اولی��ن
برنامههایتان را اجرا میکنید) مطالعه کنید .بس��یاری
از این کارها این روزها با اس��تفاده از ویرایش��گرهای
کد مبتنی بر وب سادهشده است اگرچه در این حالت
ش��ما فقط میتوانید کدها را در مرورگر خود نوش��ته و
اجرا کنید .برای پیدا کردن یکی از این ویرایش��گرها،
در گ��وگل ن��ام زبان برنامهنویس��ی به هم��راه کلمه
"( "web editorبدون گیومه) را جستوجو کنید.
بهمحض اینکه آموزش رس��می (یا هر آموزش��ی) را
برای زبان برنامهنویس��ی دلخواه خودیافتید ،راههای
خودآموزی چگونگی برنامهنویس��ی
بس��یاری برای
ِ
وج��ود دارد Google .و  Stack Overflowقطع��اً
عالی هستند ،به همان نسبت نوشتههای (مستندات)
رس��می برای زبان برنامهنویسی که استفاده میکنید
هم مهم هستند .بخش زیادی از کاری که من زمان
خودآموزی میکردم ،جس��توجو در بین نوشتههای
رسمی زبان برنامهنویسی (که میخواستم یاد بگیرم)
در م��ورد کلم��ات مرتبط باکاری بود که میخواس��تم
انجام دهم و فقط آن نوش��تهها را میخواندم تا کاری
را که سعی داشتم انجام دهم بفهمم .اما نکته کلیدی
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در اینجا ،همانطور که قب ً
ال هم گفتم ،این اس��ت که
ش��ما واقع�� ًا بای��د بفهمید چهکار میکنی��د .اگر خیلی
تازهوارد برنامهنویس��ی ش��دهاید ،گاهی اوقات ایرادی
ن��دارد ک��ه تک��ه ک��دی را  copyو  pasteکنی��د و از
وظیف��هاش چیزی س��ر درنیاورید .ام��ا درواقع این کار
ش��مارا خیلی س��ریع بهاصطالح زی��رآب داغ میبرد.
حتی با معیارهای فهم برنامهنویس��ی در حد خودتان.
ممک��ن اس��ت گاهی اوقات ح��س کنید که این روش
عم��ل نمیکن��د و نتیجه ندارد و در مورد چرایی آنهم
هیچ ایدهای نداشته باشید.
در حقیق��ت نفهمی��دن چرای��ی انج��ام ی��ک کار،
خودآموزی برنامهنویس��ی
خس��تهکنندهترین بخش
ِ
اس��ت .حدس میزنم اینجا همان لحظهای اس��ت که
اغل��ب م��ردم جا میزنند و تس��لیم میش��وند .گاهی
اوق��ات همهچی��ز به هم میری��زد و کار نمیکند ،پیام
خطای خروجی سیستم کام ً
ال نامفهوم و رمزی است،
ِ
و م��ردم نمیفهمند ک��ه چگونه باید رفعش کنند .این
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مش��کل همیش��ه و همیش��ه به خاطر این اس��ت که
برنامهنویس ،آن زبان برنامهنویس��ی ،ابزارهایی که در
آن زبان استفادهش��ده اس��ت یا معنی کلمات پیغام خطا
را نفهمی��ده اس��ت .این موض��وع اغلب زمانی که تکه
ک��دی را ب��دون اینک��ه کام� ً
لا هر کلم��ه و نماد آن را
بفهمید copy ،و  pasteکرده باشید ،اتفاق میافتد.
خوب حاال بله ،ممکن است کارهای بسیار و یادگیری
معن��ای واقع��ی تکتک کلمات و نمادها به نظر بیاید،
روش یادگیری برنامهنویس��ی اس��ت .برنامه
ام��ا این ِ
نویس��ان ب��رای جامعه فقط ب��ه خاطر  copyو paste
کردن کد از  Stack Overflowارزش��مند نیس��تند.
ِ
مفاهیم
آنه��ا ب��ه این خاطر ارزش��مند هس��تند ک��ه
ِ
مش��خص و چگونگی اس��تفاده از آنها را یاد گرفته و
فهمیدهاند .شما درواقع با انجام این کارها و تمرینها
ارزش خودت��ان را بهعن��وان یک برنامهنویس افزایش
میدهید.
رس��اندن تم��ام این فرآیند
اگرچ��ه هنوز هم به انجام
ِ

بدون هیچ نوع کمکی خستهکننده است .خوشبختانه
اگر دارید این کارها را انجام میدهید ،کسانی هستند
ک��ه در اوقات��ی ک��ه کام ً
ال گیر کردی��د بتوانید به آنها
دسترس��ی داش��ته باش��ید و میتوانن��د برای پاس��خ
پرسشهایی که دارید کمکتان کنند.
من هیچکس��ی را نداش��تم ،و گاهی اوقات این موضوع
خیلی س��خت بود ،زمانی بود که  من  30س��اعت وقت
ص��رف زل زدن ب��ه ی��ک قطعه کد میک��ردم و برای
اینک��ه بفهم��م چ��را آن چیز کار نمیکن��د موهایم را
میکن��دم .بنابرای��ن اگر کس��ی دارید ک��ه میتوانید
مش��کل را ب��ا او در می��ان بگذارید ،اغل��ب بهتر از حل
اوایل کار.
مش��کل توسط خودتان است ،مخصوص ًا در ِ
گاهی اوقات مطالعه تمام مس��تندات و نوش��تهها برای
یکچیز (موضوع) ،زمانی که تازهوارد برنامهنویس��ی
شدهاید ،میتواند آزاردهنده باشد.
اینکه راهنما یا حداقل کمککنندهای داش��ته باش��ید،
مفید است.

اردوهایبرنامهنویسی
جای��ی بین آموزش دانش��گاه و خودآموزی،
بحث "بوت کاپها" مطرح میش��ود ،پدیدهای که در
ِ
چند س��ال گذش��ته رخداده که در آنیک سازمان ادعا
میکند که میتواند برنامهنویس��ی را در  Xهفته یا Y
هفته آموزش دهد .اغلب اوقات این برنامهها آموزش
عملیتر و بهتری نس��بت به دانش��گاه فراهم میکنند.
اگرچ��ه برخ��ی از ای��ن برنامهه��ا ،آن عمق تئوری که
آموزشهای دانش��گاه به ش��ما میدهند ،ندارند .این
تئوری پش��ت برنامهنویس��ی را
یعن��ی انق��در که باید
ِ
صحیح برنامهنویس��ی)
(باألخ��ص ،اصول اولیه نحوه
ِ
که ممکن است از آموزشهای رسمیتر بیاموزید ،یاد
نمیگیری��د .چیزی که م��ن بهعنوان راهنما میگویم
این اس��ت :اگر اردویی قول یادگیری برنامهنویسی در
کمت��ر از ی��ک م��اه را ب��ه ش��ما داد ،احتم��اال  به درد
نمیخورد .ش��ما احتما ًال در آن زمان بتوانید بعضی از
اص��ول اولیه توس��عه و طراح��ی وب را یاد بگیرید ،اما
هرگ��ز ظ��رف چه��ار هفته یادگیری و کس��ب تجربه
نمیتوانید یک برنامهنویس حرفهای ش��وید .کس��ب
مهارتهای اولیه بهعنوان برنامهنویس کار درس��ت،
فرآین��دی اس��ت که حداقل ماهها طول میکش��د ،تا
جایی که من از نتایج اردوهای برنامهنویس��ی مختلف
دی��دم .ممکن اس��ت در مورد اص��ول اولیه ظرف چند
هفت��ه کالس بهان��دازه کافی آموزش ببینید ،تا بتوانید
ادام��ه دهی��د و مابق��ی را خودآموزی کنید ،اما یک ماه
برنامهنویس��ی ش��مارا تبدی��ل به ی��ک برنامهنویس
حرف��های نمیکن��د .حاال با تم��ام این حرفها ممکن
است اینطور به نظر بیاید که من نظر مثبتی در مورد
یادگیری
اردوه��ای برنامهنویس��ی ن��دارم و تنه��ا راه
ِ
برنامهنویس��ی ،تحمل رنج خودآموزی اس��ت .اگرچه
هیچچی��ز نمیتوان��د فرات��ر از حقیق��ت باش��د .م��ن
خروجیه��ای موف��ق و خوب��ی ه��م از اردوه��ای
برنامهنویس��ی دی��دهام .ش��خص ًا بهتری��ن مدرس��ه
برنامهنویس��ی از ه��ر نوع که ای��ن روزها دیدهام و نام
"اردوی برنامهنویس��ی" روی��ش گذاشتهش��ده ب��ود،
 Tech Academyاس��ت .آنه��ا کار بس��یار خوب��ی
انجام میدهند و افرادی را که چیزی از برنامهنویسی
نمیدانن��د گرفته و ب��ه برنامهنویس تبدیل میکنند و
این چیزی اس��ت که من همیش��ه به افرادی که از من
خودآموزی
روش یادگی��ری برنامهنویس��ی را ب��دون
ِ
ً
ص��رف میپرس��ند ،میگوی��م .احتم��اال "اردوهای
برنامهنویسی" خوب دیگری هم وجود دارند.
اگر امروز بخواهم یک اردوی برنامهنویسی را ارزیابی
کنم ،میتوانم بفهمم که چه تعداد از فارغالتحصیالن
آنه��ا مش��اغلی بهعن��وان برنامهنوی��س حرف��های
پیداکردهان��د و س��عی میکن��م برخ��ی از آن
فارغالتحصی�لان را پی��دا کنم و از آنها بپرس��م چقدر
آم��وزش روزان��ه آنه��ا باکارهایی که ه��رروز انجام
میدادند مرتبط بود.

تجربه
بهمحض اینکه اصول اولیه برنامهنویس��ی را
آموختی��د ،چ��ه در دانش��گاه ،به ش��کل خودآموز یا در
اردوی برنامهنویس��ی و ک��د زنی ،یک��ی از مهمترین
کارهایی که میتوانید برای ش��غلتان انجام دهید این
است که تجارب خوب اولیهای را فرابگیرید تا به رشد
شما بهعنوان مهندس نرمافزار کمک کند.
کارآموزی
اگر دانش��جوی دانشگاه هستید ،قوی ًا توصیه
کارآموزی تابستانی که بسیاری
میکنم که از مزایای
ِ
از ش��رکتهای نرمافزاری پیشنهاد میدهند ،استفاده
کنی��د .ای��ن بهترین راه برای داش��تن یک تجربه کم
ریس��ک از کار کردن در فضای واقعی یک ش��رکت
نرمافزاری اس��ت .اغلب ش��رکتها واقع ًا مبلغی را به
ش��ما پرداخ��ت خواهند ک��رد و آس��انترین راه برای
اس��تخدام در آن کمپانی پس از فارغالتحصیلی ش��ما
همی��ن اس��ت .ازآنجاییکه قب ً
ال تجربه کار با ش��مارا
داشتهاند ،فرآیند استخدام بسیار راحتتر میشود.
متنباز
اگ��ر پ��روژه متن ب��ازی وج��ود دارد که واقع ًا
میخواهی��د روی آن کارکنی��د ،ببینید آنها چه چیزی
الزم دارند و فقط روی آن کارکنید .اغلب ،پروژههای
متنباز فهرس��تی از تس��ک ها برای تازهواردان دارند و
ش��ما میتوانی��د تس��ک دلخواه��ی را انتخاب کرده و
روی آن کارکنی��د .مزی��ت ای��ن روش آن اس��ت ک��ه
مهلت��ی وج��ود ن��دارد و معمو ًال انجمن��ی از داوطلبان
بس��یار حامی وجود دارد که میتوانند پاس��خ س��ؤاالت
ش��مارا روی فهرس��تهای میل ،در چت رومها و ...
بدهند .ازآنجاییکه اغلب پروژههای متنباز فرآیندی
ب��ه ن��ام "مرور یا بررس��ی کد" دارند و ش��ما میتوانید
بازخ��ورد کدهایت��ان را از یک مهندس ارش��د دریافت
کنی��د ک��ه بهعنوان یک برنامهنویس به ش��ما کمک
میکن��د رش��د کنید .مهمتر از هم��ه اینها ،کار روی
پروژهه��ای متنب��از ،برای ش��ما رزومه و ش��واهدی
فراه��م میکند که میتوانید به هر کارفرمایی نش��ان
دهی��د( .زمان��ی ک��ه ب��رای ش��رکتی روی کدها کار
میکنی��د ،معم��و ًال نمیتوانید کدها را خارج از کمپانی
مدارک اینکه برنامهنویس
ببرید و بهعنوان شواهد و
ِ
خوب��ی هس��تید ب��ه کارفرمای دیگری نش��ان دهید)
عالوه بر این شرکتها معمو ًال عالقه دارند در رزومه
ش��ما مش��ارکت در پروژهه��ای متنب��از ببینی��د،
ازآنجاییکه نشان میدهد شما در مورد برنامهنویسی
عالقهمند و پرشور هستید.
مربیگری
زمان��ی ک��ه اولی��ن ش��غل خ��ود را بهعنوان
برنامهنوی��س ب��ر عهده میگیرید ،موقعیتهایی را که

ش��مارا به برنامهنوی��س بهتری تبدیل میکند در نظر
بگیرید .آیا شرکت مهندسان نرمافزار باتجربهای دارد
که بتوانند به ش��ما کمک کنند تا رش��د کنید؟ یا کام ً
ال
از ت��ازه فارغالتحصیالن دانش��گاهی ب��ا عنوان بدون
تجربه حرفهای تشکیلشده است؟ آیا کمپانی بررسی
ک��د انج��ام میده��د جایی که هر تغیی��ری که در کد
میدهید توسط یک مهندس ارشدتر موردبررسی قرار
گیرد تا به ش��ما کمک کند در برنامهنویس��ی پیشرفت
کنی��د؟ و ش��اید مهمت��ر از هم��ه ،زمانی که ش��غلی را
میپذیرید مطمئن ش��وید که ش��رکتی باش��د که به
بهتری��ن تمرینه��ا اهمیت دهد .این موضوع اغلب در
م��ورد ش��رکتهای نرماف��زاری درس��ت اس��ت-
ش��رکتهایی که تولید اصلی آنها نرمافزار اس��ت -تا
ش��رکتهای دیگر (برای مثال ،مؤسس��ات مالی که
برنامه نویس��ان بس��یاری استخدام میکنند ،اما اینکه
چقدر عمیق ًا به کیفیت نرمافزار اهمیت دهند بس��تگی
زی��ادی ب��ه کمپان��ی و حتی به اینکه در چه بخش��ی از
کمپانی کار میکنید ،دارد) .ممکن است این تجربه را
بیش��تر در کمپانی تازه تأس��یس داشته باشید یا حداقل
س��نگین مهلت تحویل و در
در ش��رکتی که زیر فش��ار
ِ
حال فروپاش��ی نباش��د (برای مثال مانند استارتاپی که
بودجهاش در حال اتمام است).
من نمیگویم که شما باید تنها پیشنهاد کاری خود را
به علت اینکه ممکن اس��ت کمپانی کاملی برای کار
کردن نباش��د رد کنید .اما یادتان باش��د که اگر دنبال
حرفه و رش��د مهارت بهعنوان برنامهنویس هس��تید ،با
زمان��ی کوتاه برای
ه��ک ک��ردن ک��د در مهلتهای
ِ
کاربران��ی ک��ه از محصوالت ش��ما متنفرن��د اما به هر
نح��وی مجب��ور ب��ه اس��تفاده از آن هس��تند،
به آن نمیرسید.
مطالعه
محتوای بسیاری در مورد بهترین تمرینهای
نرماف��زار ب��ه ش��کل آنالی��ن وج��ود دارد .همچنین
کتابه��ای خوبی هم وج��ود دارد( .حتی بعضی از آن
کتابه��ا را م��ن نوش��تهام ،که اگر در ح��ال یادگیری
برنامهنویسی هستید احتما ًال خوشتان میآید ).مطالعه
آنالی��ن در مورد بهترین تمرینهای مختلف نرمافزار
ارزشش را دارد ،مخصوص ًا اگر به برخی از مسائلی که
در حال حل آنها هس��تید ،مرتبط باش��ند .به مطالعه
کتابها ،بالگ ها ،وبس��ایتها و  ...ادامه دهید .راه
خوب��ی ب��رای بهروز بودن اس��ت ،گاه��ی اوقات حتی
زمانی که مس��تقیم ًا عملی نیس��تند .ب��رای مثال ،من
هرچن��د وق��ت یکب��ار در م��ورد بعض��ی زبانهای
برنامهنویس��ی جدی��د ی��ا برخ��ی ویژگیهای CPU
مطالعه میکنم ،نه اینکه به کاری که میکنم ارتباطی
داش��ته باش��ند ،بلک��ه فق��ط ب��ه خاطر اینک��ه به نظر
دانس��تن من بهعنوان
اطالع��ات مفی��د و خوبی برای
ِ
برنامهنویس دارند.
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خش دوم :نصب جاوا

نصبمحیطلوکال
طالب آموزش جاوا  – 8ب

سری م

ام فرآیند نصب اس��ت.
راهنمای خوبی برای تم
کنید چراکه
از لینک زیر دانلود کنید.
جاوا داش��ته باش��ید ،حتم ًا این بخش را مطالعه  Java SE (Standarرا
ی زبان برنامهنویس��ی
ندارد یعنی( d Edition
خواهید محیط خود را برا
د .ابتدا جاوا نسخه استا
https://www.o
ی
اگر م 
racle.com/tech
کنی
ال
ی خود مراحل زیر را دنب
network/java/ja
ی ورژن  32بیتی و برای
ً برای نصب محیط جاوا
vase/downloa
یس��تمعاملهای  32بیت
لطفا
ds/index-jsp-13
یس
ماش��ین خود اجرا کنید.
8363.html
عامل ش��ما همخوانی داش��ته باش��د .یعنی برا  exرا برای نصب جاوا روی
که با نس��خه سیس��ت م
را دنبال کنی��د و فایلe.
ت نصب را نشان دهد.
مراح��ل دانل��ود ج��اوا
ی از جاوا را دانلود کنید
تا دایرکتوریهای درس
ت��ی را دانل��ود نمایی��د.
نکته :ورژن
 Enviroرا تنظیم کنید
بی
64
ن
رژ
معاملهای  64بیت��ی و
ید nment Variables
سیس��ت
ن خود نصب کردید ،با
اینکه جاوا را روی ماشی
بهمحض
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تنظیم و راهاندازی مسیر نصب برای ویندوز :2000/XP

ف��رض میکنی��م ک��ه ج��اوا را در مس��یر زی��ر
نصبکردهاید:
c:\Program Files\java\jdk directory
حال مراحل زیر را دنبال کنید:
روی  My Computerکلیک راس��ت کرده
و  Propertiesرا انتخاب کنید.
روی دکم��ه Environments variables
تب  Advancedکلیک کنید.
در زیر ِ
حال متغیر ( Pathاین متغیر جزو متغیرهای
سیس��تمعامل اس��ت) را طوری تغییر دهید که
ش��امل فایله��ای اجرایی جاوا ش��ودJava( .
 )Executablesبرای مثال اگر  Pathدر حال
حاض��ر C:\WINDOWS\SYSTEM32
اس��ت ،آن را ب��ه \C:\WINDOWS
c:\Program Files\java\;SYSTEM32
 'jdk\binتغییر دهید.

تنظیم مسیر برای سیستمعاملهای Linux، Unix، Solaris، FreeBSD

متغی��ر  Environmentبانام  PATHباید
نصب
ط��وری تنظی��م ش��ود ک��ه مح��ل ِ
باینریه��ای ج��اوا را نش��ان ده��د .اگر در
انجام این کار مش��کلدارید ،به مس��تندات
 shellنگاهی بیندازید.
ب��رای مثال ،اگ��ر از  bashبهعنوان shell
خود استفاده میکنید ،میتوانید خط زیر را
به انتهای bashrc.اضافه کنید:
bashrc: export PATH=/path/to/.
'java:$PATH
ویرایشگرهای محبوب جاوا
برای نوش��تن برنامههای جاوا شما به یک
ویرایش��گر متن��ی نی��از داری��دIDE .
(Integrated
Development
 )Environmentهای سطح باالی زیادی
در ب��ازار وج��ود دارن��د .ام��ا در حال حاضر
میتوانی��د یک��ی از ویرایش��گرهای زیر را
بکار ببرید:
 :Notepadروی ماش��ین ویندوز ،شما
میتوانید از ویرایش��گر متنی س��اده 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.html
دانلود کنید.
 :Eclipseای��ن ویرایش��گر هم یکی از
 IDEه��ای ج��اوا اس��ت که توس��ط بنیاد
متنباز  Eclipseتولیدشده و میتوانید آن
را از آدرس https://www.eclipse.
 /orgدانلود کنید.
مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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مصاحبهباسینااستوی
مدیرعاملکریپتولند

خ���وب آق���ای اس���توی لطف���ا ً
مق���داری از س���وابق کاری و
تحصیلیخودتانبگویید.
به نام خدا .سوابق تحصیلی بنده در رشته مدیریت
بازرگانی بوده و لیس��انس مدیریت دارم و چندین
س��ال اس��ت که در حوزه کریپتوکارنس��ی به شکل
ش��خصی فعالی��ت میکن��م و اآلن ح��دود  1و نیم
س��ال میش��ود ک��ه تجربیات��م را وارد ح��وزه
 exchangeو صرافی کردم .س��ال گذش��ته ربات
تلگرام��ی خودم��ان را راهان��دازی کردی��م ک��ه
خریدوف��روش ب��ا ریال انج��ام میگرفت .خوب از
ابت��دا پ��روژه کوچکی را ش��روع کردی��م با نام برند
کریپتولند و بعد از مدتی امکانات بیش��تری اضافه
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کردی��م .در ابت��دا فقط خرید و فروش با ریال انجام
میگرف��ت و بع��د قابلی��ت  exchangeب��ه ربات
اضافه ش��د یعنی ش��ما میتوانس��تید ارزها را به هم
تبدیل کنید و ما همه ارزها را ساپورت (پشتیبانی)
میکردیم .زمانی که ما کار را شروع کردیم رقبا و
کس��انی که در ای��ن کار بودند اختالف قیمتهای
بس��یاری را برای خریدوف��روش بیتکوین لحاظ
میکردند .حتی این اختالفها به  8میلیون تومان
و بیش��تر هم ممکن بود برس��د .وقتی ما ش��روع به
اختالف بازه خریدوفروش را خیلی
کار کردیم این
ِ
پایی��ن آوردی��م و ب��ه  1میلیون و یک و نیم میلیون
رس��اندیم .ب��ا توجه به اینکه نوس��انات بیتکوین
میتواند آس��یبزننده باش��د ،یعنی زمانی که ش��ما

قص��د خری��د بیتکوی��ن از کاربر داری��د کمترین
نوس��ان میتواند ضرر بس��یار سنگینی به مجموعه
بزن��د .ول��ی با تدابیری که داش��تیم توانس��تیم این
مش��کل را اداره کنیم و درحال حاضر یک س��ال
اس��ت ک��ه به این ش��کل فعالیت داری��م و در تما ِم
ای��ران و بی��ن کلیه ارزها ما باالترین قیمت خرید را
داش��تیم .اولی��ن جای��ی بودیم که این اس��تارت را
ب��رای تم��ام ارزهای کریپتوکارنس��ی زدیم و البته
درکل بیش از  2000رمز ارز داریم که ما  200رمز
ارز برت��ر را پوش��ش دادی��م و بااینک��ه ای��ن ارزها
نوس��انات زی��ادی داش��تند و هی��چ مجموع��های
ش��جاعت انجام این کار را نداش��ت ،هم خرید و هم
فروش انجام میدادیم .نهایت ًا فقط دو الی س��ه ارز

بی��ن  10ارز برت��ر مانن��د بیت کوین و اتریوم و ریپل
را خریدوف��روش میکردن��د و بعد از  3ماه ما رکورد
ریالی یک میلیارد تومان داش��تیم که عدد
تراکنش ِ
خیلی خوبی برای مجموعهای است که تازه شروع
ب��ه کار ک��رده و اخی��راً هم س��ایتمان را راهاندازی
کردیم به آدرس  cryptoland.netکه در س��ایت،
شما میتوانید خریدوفروش با ریال انجام دهید  .در
صراف��ی م��ا مث��ل تم��ام دنی��ا ریال با نم��اد IRR
مش��خص ش��ده اس��ت  .یعنی ابتدا حساب کاربری
خود را ش��ارژ کنید و س��پس آن را به هر رمزارزی
تبدیل��ش کنی��د .خوب این اتف��اق خیلی جالبی بود
ک��ه کار کارب��ران را راحت میکرد که دغدغه خرید
ارزها را نداشته باشند .شما بهراحتی اگر شارژ IRR
کافی در حساب داشته باشید میتوانید مستقیم در
هر س��اعت از ش��بانهروز به بقیه رمزارزها تبدیلش
کنید .در مجموعههای دیگر اگر قصد خرید داشته
باش��ید ممکن اس��ت س��اعت کاری خاصی برای
فروش داشته باشند مث ً
ال فقط در طول روز فروش
داش��ته باش��ند که یعنی فروش در یک بازه زمانی
خاص ولی در کریپتولند میتوانید در هر ساعتی از
ش��بانهروز یا نیمهش��ب که تفاوتی هم ندارد خرید
کنید .فقط الزام اولیهاش این اس��ت که اگر ش��ارژ
ریالی داشته باشید مانند ارزهای دیگر دقیق ًا این را
ه��م میتوانی��د تبدیل کنی��د و همچنین میتوانید
کلی��ه رمزارزها را ب��ا کمترین کارمزد ممکن یعنی  
 0.1درص��د بهه��م تبدیل کنید و ما در این حوزه در
ای��ران رقیب��ی نداری��م و میخواهیم ب��ا کمترین
کارم��زد تم��ام رمزارزه��ا را پش��تیبانی کنیم .ما در
اینجا مش��کل حجم خریدوفروش هم نداریم یعنی
اگر شما بخواهید  50بیتکوین را هم به هر رمزارز
دیگ��ری تبدی��ل کنید در کس��ری از ثانیه و بهطور
خ��ودکار ای��ن کار انج��ام خواهد ش��د و میتوانید
برداش��ت داشته باش��ید و هیچگونه محدودیتی در
این زمینه نداریم .ما میتوانیم بهنوعی وصلکننده
کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند ،باشیم.
ببینید اآلن در ایران افراد بسیاری هستند که خرید
رمزارز انجام میدهند ولی به ایرانیان هیچ صرافی
خدم��ات ارائه نمیدهد .صرافیه��ای معتبری در
دنی��ا هس��تند ک��ه ش��ما پولت��ان را وارد میکنید و
بهمح��ض اینک��ه  IPای��ران را وارد میکنید ممکن
اس��ت برخی پول ش��ما را آزاد کنند و البته امکان
دارد آزاد نکنن��د .مث� ً
لا در دو س��ال گذش��ته ی��ک
صرافی در آمریکا پول بسیاری از ایرانیان را بلوکه

ک��رد و واقع�� ًا ض��رر زی��ادی زد چراک��ه آن پ��ول
میتوانس��ت در کش��ور خودم��ان خ��رج ش��ده و
گردشمالی ایجاد کند ولی متأس��فانه توس��ط این
صراف��ی آمریکای��ی بلوکه ش��د و اآلن کاربرهای
ایرانی دچار س��ردرگمی هس��تند و هیچ صرافی در
دنی��ا ب��ه آنه��ا خدم��ات نمیدهد و افراد س��عی
میکنن��د به طرق مختلف مانند اس��تفاده از VPS
ک��ه  IPای��ران نیفتد ک��ه خود همین هم ضربههای
بس��یاری به افراد زده و عم ً
ال یعنی به دیتای ش��ما
در آن سیس��تم دسترس��ی دارند و بس��یاری مواقع
گزارششده که داراییهای افراد توسط ارائهدهنده
 VPSب��ه س��رقت رفته اس��ت .اگر از م��ا در ایران
حمای��ت ش��ود ،میتوانی��م خدم��ات را نهتنه��ا به
ایرانیه��ا بلک��ه به تمام اف��رادی که تحت تحریم
آمریکا هستند ،ارائه دهیم ،از ونزوئال گرفته تا یمن
و کوب��ا و افغانس��تان و پاکس��تان .خ��وب همی��ن
کش��ورها آنقدر ثروتمند هس��تند که اگر در حوزه
کریپتوکارنس��ی به هم وصل ش��وند و ثروت بتواند
در گردش باش��د و جابجا ش��ود بهراحتی میش��ود
گف��ت ک��ه م��ا از آمریکا بینیاز خواهیم ش��د و این
مس��ئله ه��م بای��د حتم�� ًا مدنظر ما باش��د که خود
کاربره��ا و ش��هروندهای آمری��کا ه��م از گرفتن
خدم��ات صرافیه��ای دیگ��ر تحری��م ش��دند و
صرافیهای معتبر به خود آمریکاییها هم خدمات
نمیدهند .به خاطر خواس��ته خود آمریکا که گفته
ش��ما که  exchangeهس��تید به شهروندهای ما
نبای��د خدم��ات دهی��د .به خاط��ر قوانین  FATFو
امث��ال آن .ول��ی ما که در ایران هس��تیم میتوانیم
مس��تقیم به ش��هروندهای آمریکایی هم خدمات
دهی��م و مطمئن ًا ب��رای آنها هم جذاب خواهد بود
ک��ه پول��ی به دس��ت بیاورند که بابت��ش نه مالیات
بدهند و نه اطالعات هویتیش��ان به دولت آمریکا
گزارش ش��ود .خوب پس این میتواند ثروتزایی
زیادی داش��ته باش��د ،با توجه به اینکه برنامهای که
م��ا ب��رای توک��ن خودم��ان داریم ،با یکس��ری
روشهای خاصی این توکن رمزارز دارد که ش��ما
میتوانید از آن س��ود بدس��ت بیاورید و این میتواند
آنقدر جذاب باش��د که کش��ورهای دیگر هم داخل
ای��ن توک��ن و رمزارز ما س��رمایهگذاری کنند .پس
واقع ًا نباید خیلی س��اده از این قضیه گذش��ت و به
قول��ی بای��د با یک دید خاص به آن نگاه کرد .چون
میتوان��د نوآوری عجیبی در حوزه اقتصاد کش��ور
ایجاد کند.

لطف���ا ًب���رایخوانندههایمابه
زب���ان س���اده بفرمایی���د ک���ه
 cryptocurrencyچ���ه معنای���ی
دارد؟
کرپپتوکارنس��ی به بیان س��اده یعنی رمزارز .یعنی
ارزی ک��ه در آن از  cryptographyب��ه معن��ای
رمزنگاری ،اس��تفاده ش��ده است و کریپتولند هم از
همی��ن عنوان اس��تفاده کرده اس��ت ک��ه به معنی
سرزمین رمزنگاری است.
نق���شرمزارزه���اام���روزدردنیا
ب���ه چ���ه ش���کل اس���ت و ش���ما
تأثی���رش را در آین���ده چگون���ه ارزیابی
میکنید؟
ببینید اگر به تاریخچه پول نگاه کنید در زمانهای
گذشته مبادله کاال به کاال بوده است خوب طبیعت ًا
در آن زمان اگر به ش��خصی میگفتیم که درازای
کاال حت��ی بای��د پول کاغذی بدهد نمیتوانس��ت
تصور کند چه برس��د به اینکه به او بگویید در آینده
میتواند پول را مانند ش��بکه ش��تاب فعلی از طریق
بانک جابجا کند ،حتی در تصورش هم نمیگنجد.
پس اگر قصد مرور روند پول را داش��ته باش��یم از
مبادل��ه کاال ب��ه کاال ش��روع میش��ود و بعد ضرب
س��که بهوجودآمده و بعد از ضرب س��که پولهای
کاغذی وارد شدند و طبیعت ًا اگر همین روند را ادامه
دهیم پولهای کاغذی هم نمیتوانند عمر زیادی
داش��ته باش��ند .همانط��ور ک��ه میدانی��د از دالر
بهعنوان بزرگترین کالهبرداری تاریخ یاد میشود
و چون کش��ورها مجبور بودند این پول را بهعنوان
واسطه داشته باشند ناچار از این ارز استفاده کردند.
بهعنوانمث��ال ی��ک تاجر چینی اگر قصد داش��ت
کاالیی را به ش��خصی در اروپا بفروش��د ارز واسطی
نیاز بود که آمریکا آمد و این کار را انجام داد .خوب
تا  س��ال  1971دالرها پش��توانه طال داش��تند اما
امروزه این دالرها ارزهای فیات هس��تند و پشتوانه
ط�لای کاف��ی ندارن��د  .عل��ت اینک��ه میگوییم
بزرگترین کالهبرداری تاریخ چیست؟ بهاینعلت
که وقتی موضوع را بررس��ی کنید متوجه میش��وید
درحالحاضر چین کاالهایش را از ابریشم گرفته تا
هر کاالیی که تولید میکند به آمریکا میفروشد و
درعینحال با آمریکا جنگ اقتصادی هم دارند این
موضوع خیلی مهم ش��ده و البته به حرفهایی که
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قص��د صحب��ت در موردش را دارم مرتبط اس��ت و
کش��ورهای دیگ��ر ه��م در طول تاری��خ به همین
ش��کل بودهان��د ،محصوالتش��ان را ب��ه آمری��کا
میفروختند ،مثل ایران خودمان و در ازای آن تکه
کاغ��ذی میگرفتن��د ک��ه ای��ن را خ��ود آمریکا با
دس��تگاهایش چاپ کرده بود که حتی آن کاغذ و
دس��تگاهایش را هم از کش��ورهای دیگر وارد کرده
بود و چیزی که باعث رش��د اقتصادی آمریکا ش��د
همی��ن دالر ب��ود .یعن��ی از کش��ورهای دیگ��ر
محصوالت یا هر چیزی که میخواس��ت خریداری
میک��رد و در ازای��ش کاغذ چاپ میکرد و به آنها
میداد و کشورهای دیگر هم از روی ناچاری آن را
میپذیرفتند .اما رمزارزها که خود دولت آمریکا هم
از آن وحش��ت دارد و البته اآلن بهش��دت در دنیا به
دنب��ال این هس��تند ک��ه به صرافیها اج��ازه ارائه
خدم��ات ب��ه کاربران آمریکای��ی را ندهد یا اگر هم
خدمات میدهند بر طبق چارچوب قوانین کش��ور
آمری��کا باش��د تا بتوان��د در بحث مالی��ات و موارد
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اینچنین��ی کنت��رل خ��ودش را روی موضوع��ات
داش��ته باش��د .در این مورد رمزارزها میتوانند یک
تابوش��کنی تاریخ��ی انجام دهند ک��ه اآلن هم در
ح��ال انج��ام اس��ت و البته دارد بیش��تر میش��ود.
بهعنوانمثال ش��ما میتوانید از چین (درحالحاضر
بس��یاری از کارخانهها بیتکوین را قبول دارند) با
بیتکوین واردات داش��ته باش��ید یعنی کسی که در
ایران تجارت میکند میتواند بهجای اینکه پولش
را از طری��ق سیس��تم بانکی س��وئیفت (که اکنون
تحریم اس��ت) ارس��ال کند ،میتواند از بیتکوین
استفاده کند و مواد اولیهاش را بخرد و اکنون اغلب
کشورها این را قبول دارند.
وضع کریپتوکارنس���ی در ایران
را ب���ه چ���ه ش���کل میبینی���د و
آیندهاش را چگونه ارزیابی میکنید؟
در ایران میتوانم بگویم تنها چیزی که میتواند با
ش��رایط فعل��ی ،اقتصاد ای��ران را نجات دهد همین

کریپتوکارنس��ی و رمزارزها هستند ،به خاطر اینکه
ما تحریمها را داریم و استفاده از رمزارزها میتواند
تسهیلکننده مبادالت باشد ولی متأسفانه دولت در
چن��د ماه گذش��ته کملطفی ک��رد و نهتنها حمایت
نک��رد بلک��ه در چن��د م��اه گذش��ته همانطور که
اخبارش هم پخش شد حتی فشارها بیشتر شد که
البته میش��د بهجای بگیروببند حمایت کرد که به
اقتص��اد کش��ور هم کمکی کرده باش��یم .اما اآلن
خود دولت هم متوجه ش��ده اس��ت که چارهای جز
پذیرفت��ن رمزارزه��ا ندارد .مث��ل دولت ونزوئال که
تحریمهایی دارد و تاکنون توانس��ته با تولید رمزارز
خود به نام پترو ،اقتصادش را بهنوعی نجات دهد و
نفتش را بفروش��د و ایران هم ناچار اس��ت که دنیای
رمزارزها را قبول کرده و از آن اس��تفاده کند و تنها
چی��زی اس��ت که میتواند ای��ران را به بازار جهانی
وصل کند .البته بدون نیاز به دالر و کام ً
ال میتواند
مستقل باشد حال با ایجاد رمزارز ملی یا با پشتوانه
نفت.

ب���ه نظ���ر ش���ما اآلن
س���رمایهگذاری روی استخراج
قانونی این ارز سودآوری دارد؟
اگ��ر ب��ا ب��رق صنعتی و به ش��کل قانون��ی در نظر
بگیری��م بله س��ودآوری دارد .ول��ی اگر بحثهای
مطرحشده مبنی بر در نظر گرفتن تعرفه استخراج
درس��ت باشد میش��ود گفت سودآوری خاصی در
این زمینه نمیماند.
آق���ای اس���توی لطف���ا ً ب���رای
خوانندهه���ای مجل���ه خط دید
که ممکن اس���ت با بیت کوین آش���نا
نباشند ،بیت کوین را تعریف کنید.
اول بای��د ع��رض کنم تلف��ظ بیتکوئین به معنی
ملکه بیتها کام ً
ال اش��تباه است و کلمه بیتکوین
درس��ت اس��ت ..کوین از نظر لغوی به معنی س��که
اس��ت و به نوعی نش��ان دهنده دیجیتالی بودن این
س��که اس��ت .بیت هم در موارد رمزنگاری کاربرد
دارد .ای��ده اولی��ه بیتکوی��ن را ش��خصی ب��ه نام
ساتوش��ی ناکاموتو در س��ال   2008در در میلینگ
لیس��ت وبس��ایت رمزنگاری metzdowd.com
مط��رح و ش��اید آن زمان کس��ی ب��اور نمیکرد که
ای��ن ای��ده روزی بتواند ارزش��ی پیدا کند .آن زمان
ش��ما میتوانستید با یک کامپیوتر معمولی در خانه
(و حت��ی تا س��ال   )2012تع��داد زیادی بیتکوین
اس��تخراج کنید و کا ِر بهاصطالح ماین (استخراج)
را ب��ا کامپیوت��ر خانه انجام دهی��د چراکه آن زمان
س��ختی ش��بکه کم بود و کمکم سختی شبکه زیاد
ش��د تا به اآلن که اگر ش��ما بخواهید تنها یک عدد
بیتکوی��ن اس��تخراج کنی��د بای��د دس��تگاههای
اس��تخراج بسیاری داشته باش��ید که البته مصرف
باالیی دارند.
آق���ای اس���توی! ش���ما از واژه
ماینینگیااستخراجبیتکوین
اس���تفاده کردی���د ،اص���وال ًاس���تخراج
بیتکوی���ن ب���ه چ���ه ش���کل انج���ام
میگیرد؟
باید عرض کنم که بیتکوین در شبکه بالکچین
به شکلی تعریف شده که بیش از  21میلیون واحد
از این رمزارز در این ش��بکه  وجود نخواهد داش��ت.
کس��ی ک��ه کار ماین انج��ام میدهد که اصطالح ًا
ماینر نام دارد با انجام یکس��ری محاس��بات ریاضی
پ��اداش میگی��رد .بحث انجام این کار به این علت
ب��وده ک��ه ماهیت بیتکوین و رمزارز را به س��مت
غیرمتمرک��ز ب��ودن بب��رد و به ش��کلی درآورد که
اکن��ون میبینیم ک��ه در کل دنیا نودهای مختلفی

ب��رای بیتکوی��ن وجود دارد و عم ً
ال یک نفر یا یک
ش��خص یا ارگان برای این ح��وزه تصمیمگیرنده
نیست و به قولی صاحب بیتکوین ،همه مردم در
سراس��ر دنیا هس��تند و یک شخص نمیتواند تأثیر
مس��تقیمی روی آن بگ��ذارد .ماینینگه��ا ب��ا
دس��تگاههای اس��تخراج ،بیش��تر نیاز به واحدهای
پردازشی قوی همچون ASICها FPGA ،ها و یا
کارت گرافی��ک دارن��د ،زمان��ی ک��ه یکس��ری
مس��ئلههای ریاضی را در ش��بکه بالکچین حل
میکنن��د ،داخ��ل ب�لاک به آنها پ��اداش خاصی
تعلق میگیرد .ماینرها همچنین کارمزد تراکنشها
را ه��م دریاف��ت میکنن��د  .مث ً
ال اگ��ر من بخواهم
ب��رای ش��ما ی��ک بیتکوی��ن ارس��ال کن��م باید
کارمزدی پرداخت کنم که این کارمزد در شبکه به
ماینرها تعلق میگیرد.
درم���وردفن���اوریبالکچینبه
طور خالصه اگر مطلبی دارید
بفرمایید.
بالکچین از بلوکهایی ساختهش��ده که زنجیروار
ب��ه هم متصل هس��تند و بالکچین فقط مختص
بیتکوین نیست و شما میتوانید روی بالکچین
بهعنوانمث��ال فای��ل ذخیره کنید ک��ه در حقیقت
داخل این بلوکها ذخیره میش��ود و این بلوکها
بههیچعنوان قابل برگش��ت یا قابل هک نیس��تند
چون هر بلوک متش��کل از  مقداری داده اس��ت که
البته رمزنگاریش��دهاند و ب��رای اینکه بتوانیم به
بل��وک بعدی بروی��م این اعداد باید با هم مطابقت
داشته باشند و بهاصطالح میشود گفت که تقریب ًا
هک بالکچین غیرممکن است.
آقای اس���توی راج���ع به اهداف
کریپتولندبفرمایید.
ببینی��د در ح��ال حاضر داخل  exchangeما حدود
 200رمزارز معتبر وجود دارد و ش��ما میتوانید این
رمزارزه��ا را ب��ه ه��م تبدی��ل کنی��د .درآینده این
رمزارزها افزایش پیدا میکند و بهزودی قرار است
ما توکن خودمان را راهاندازی کنیم و البته پشتوانه
آن توکن exchange ،ما است ...
آق���ای اس���توی توک���ن ب���ه چ���ه
معناست؟
ببینی��د م��ا دونوع رمزارز داری��م .رمزارزها یا کوین
هستند و یا توکن .در رمزارزهایی که کوین هستند
مث��ل بیتکوی��ن  ،اینها بالکچی��ن اختصاصی
خودش��ان را دارن��د و رم��زارزی ک��ه بالکچی��ن
اختصاصی خودش را داش��ته باش��د کوین نام دارد و

توک��ن یعن��ی ب��ه نوعی رمزارزهای��ی را که کوین
هس��تند ب��ه صاحبخانه تش��بیه کنی��م و توکنها
رمزارزهایی هستند که میتوان آنها را به مستأجر
تش��بیه کرد یعنی کس��ی که بالکچین خودش را
ندارد نیاز نیست که بالکچین اختصاصی بنویسد
میتوان��د روی بالکچی��ن ارزه��ای مختلف (که
توکن
یکس��ری بس��تر و پلتفرم برای راهاندازی ِ
رمزارزه��ای دیگ��ر روی خودش��ان راهان��دازی
کردهان��د) توک��ن خودش را راهاندازی کند و تقریب ًا
 90درصد رمزارزها توکن هس��تند که البته ضعفی
هم محس��وب نمیش��ود .کریپتولند هم در یک ماه
آین��ده توک��ن خ��ودش را خواه��د داش��ت .البت��ه
امیدواری��م دول��ت از م��ا حمایتهای الزم را بکند.
اگ��ر دول��ت از م��ا حمایت کند اتفاقه��ای جالبی
میتواند رخ دهد.
بهعنوانمث��ال اینکه ما میتوانیم در exchange
هایم��ان رم��زارز ونزوئال را که رئیسجمهور آنها
ب��ه ن��ام مادورو س��اخته لیس��ت کنی��م .اگر کمی
تحقی��ق کنی��د متوج��ه میش��وید ک��ه هی��چ
 exchangeای ای��ن رم��زارز را لیس��ت نکرده به
خاط��ر تحریمهای��ی که ش��خص ترامپ و وزارت
خزانهداری آمریکا روی پترو داشتند و خود ترامپ
مستقیم در تریبون اعالم میکند که رمزارز پترو را
تحریم کنید یا خرید نکنید و جزو تحریمهاس��ت،
این نش��اندهنده ترس آنهاس��ت چراکه دیگران
میتوانن��د بهراحت��ی تحریمه��ای آمری��کا را دور
بزنند.
لطف���ا ًش���بکههای اجتماع���ی
کریپتولندرابرایخوانندههای
ما معرفی کنید.
آیدی تلگ��رام م��ا به ن��ام @ cryptolandبدون
پس��وند و پیش��وند اس��ت که اگر داخل کانال ما،
#آم��وزش را س��رچ کنی��د میتوانی��د از پایه تمام
مفاهیم کریپتوکارنس��ی را یاد گرفته و درک کنید.
آدرس پیج اینس��تاگرام ما  cryptoland_faاست
که  faآن مخفف فارس��ی بوده و در توییتر هم به
همین ش��کل یعنی  cryptoland_faو سایتمان
ک��ه همانط��ور ک��ه ع��رض ک��ردم آدرس��ش
 cryptoland.netاست .البته باید بگویم ما داخل
اینس��تاگرام کلیپ آموزش��ی هم داریم که از اول
ش��روع کردی��م ب��ه توضی��ح مفاهی��م پای��ه مثل
کریپتوکارنسی و بالکچین و بیتکوین تا مفاهیم
پیچیدهت��ر و میتوانی��د آم��وزش ببینید و بهزودی
آموزشه��ای قویتری هم خواهیم داش��ت و این
کلیپها میتواند خیلی از نیازهای افراد را برطرف
کند.

مديريتپـروژه ازتـئوريتاعمل
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کنفرانس بینالمللی مهندسی ساخت و مدیریت پروژه
زمان 25-26 :ژوئن 2019
مکان :پاریس ،فرانسه

 مقاصد و اهداف کنفرانس تحقیقاتی بینالمللی

کنفران��س تحقیقات��ی بینالملل��ی ی��ک تش��کیالت س��ازمانیافته اختصاص��ی بهمنظور گردآوری تعداد قابلتوجه��ی از رویدادهای علمی متنوع ب��رای ارائه در برنامه این
کنفرانس اختصاصی است .بسته به تعداد و طول ارائهها ،رویدادها طی مدتزمان معینی به طول خواهند انجامید.

  :2019 ICCEPMکنفرانس 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
ِ
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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.

