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شدن، به نام خودتان چاپ خواهند شد.
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 در انتها نام و نام خانوادگی به همراه اطالعات تماس نوشته شود.

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

سپاس از شما همراهان گرامی – هیئت تحریریه مجله خط دید.
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از مدیر پروژه بپرسید: 

چگون���ه ب���ه مش���تری بگویی���م ک���ه 
پ���روژه اش عق���ب افت���اده اس���ت؟

الیزابت عزیز: من پروژه در دست اجرایی دارم، ما تاکنون نصف 

پ���روژه را انج���ام داده ای���م. م���ا ت���ا ح���اال نص���ف راه را رفته ای���م و فک���ر 

می کن���م ک���ه بای���د در زمان بندی تغیی���ری ایجاد کنیم. مخصوصاً، 

به زمان بیش���تری نیاز داریم. مش���تری قبالً زمانی بیش از مهلت 

تعیین شده به ما فرصت داد و فکر نمی کنم بازهم به ما فرصت 

دهد. چگونه می توانم این خبر را به آن ها بدهم؟

همیش���ه برداش���تن پروژه از میانه راه کار س���ختی اس���ت. زمانی که 

مهلت ه���ای اصل���ی تحوی���ل تعیی���ن ش���دند، ش���ما پروژه را دس���ت 

نگرفته بودید و اگر بخواهیم در مورد مدیر پروژه قبلی منصفانه 

قض���اوت کنی���م، ممکن اس���ت در آن زم���ان این مهلت های زمانی 

معق���ول ب���وده باش���ند. بااین ح���ال اآلن در موقعیت���ی هس���تید که 

نمی توانی���د پ���روژه را در ج���دول زمان���ی مق���رر تحوی���ل دهی���د و این 

شما را تبدیل به آدم بِد این پروژه می کند که قرار است خبرهای 

ب���د را ب���ه مش���تری بده���د. ط���وری ب���ه نظ���ر می آید که ان���گار تحت 

نظارت شما پروژه شکست خورده است.
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خودتـان را مخفـی کنیـد و امید داشـته  باشـید تـا معجـزه ای شـود و بـه طريقی 01
زمانی ايجاد شود.

پیـدا کـردن راه های خالقانـه برای ايجاد  زمـان ماننـد رديابی سـريع، خرد کردن 02
برنامه زمانی و حوزه گذاری مجدد فعالیت ها.

به مشـتری بگويید که به زمان بیشـتری  نیاز داريد.03
امیـدوارم قبـل از اينکه من بگويـم گزينه 1 را رد 
کرده باشید. بیايید به گزينه های ديگر هم نگاهی 
بیندازيم. زمان ايجاد کنید. راه هايی برای تحويل 

همان حجم کارها به شکل سريع تر وجود دارد.
رديابی سـريع تکنیکی اسـت که با استفاده از آن 
شـما می توانیـد بـرای وظايـف به شـکل موازی 
تصمیم گیـری کنید، درحالی کـه در حالت عادی 

اين وظايف را به شکل سريال انجام می داديد.
اگر تا حاال قسـمتی از DIY SOS را ديده باشـید، 
آن هـا برای بازسـازی خانه از اين روش اسـتفاده 
می کنند. همه ابزار و کارها در خانه جمع می شـود 
و کارها باهم و حول هم انجام می شوند. زمانی که 
مـا کار سـاخت خانه خودمـان را انجام داديم، اول 
کارگران سـاختمانی آمدند، بعد برق کارها آمدند 

و بـه دنبالـش بازهم کمـی کارگران سـاختمانی 
آمدند و بعد مالقاتی از جانب لوله کش انجام شـد 
تـا زمانـی که به شـکل اتفاقی همه تکـه کارهای 
خودشـان را انجـام داده بودنـد. ما هنـوز تزئین 
سـقف ها را انجام نداده بوديم درحالی که بُتن هم 
بـرای کـف تأخیـر داشـت و آماده نشـده بود اما 
برنامه های بازسـازی تلويزيون نشـان می داد که 

می توان اين کار را انجام داد.

بـرای اينکـه وظايف جدول زمانی خـود را رديابی 
سـريع کنید، نگاهی به چیزی که ترتیب سـريالی 
داريد بیندازيد. خطر انجام موازی اين کار چیست؟

بـرای مثـال می تواند به معنی توسـعه دو بخش از 
نرم افـزار در يک زمـان و کار نزديـک باهـم برای 
اطمینـان از اينکه ايـن بخش ها هنوز هم به اندازه 
کافـی عملکـرد خوبـی دارند. می توانـد به معنِی 
تسـت و ارزيابی باشـد درحالی که هنوز توسـعه 
برخی از قسـمت ها به پايان نرسـیده است و ايجاد 
تغییراتـی در جهـت روشـی چابک تـر ازآنچـه 
انتظـارش را داشـتید باشـد. با تیم خـود درباره 
اينکه برای فشـار کمتر رديابی سـريع روی آنان 

چه کاری می توانید انجام دهید، صحبت کنید.

گزينه ديگر، خرد کردن جدول زمانی است. اينجا 
جايی اسـت که افراد بیشـتری را به پروژه اضافه 
می کنیـد يـا اينکه کاری می کنید تـا همین افراد 
سـاعات بیشـتری کار کنند. افزايـش منابع يک 
پروژه بحث هزينه هم دارد، و ممکن است شرکت 
بحـث هزينه را تقبـل کند اگر هزينه گفتن تأخیر 
بـه مشـتری خیلی باال باشـد. برای مثـال اگر در 
صورت عدم تحويل به موقع، برای شرکت ريسک 
اعتبار وجود داشـته باشـد، امکان دارد مدير شما 
آمادگی داشـته باشـد تـا برای افزايش سـرعت 

کارها، افراد بیشتری را به پروژه تزريق کند.
اگـر هیچ کدام از اين تکنیک های فشرده سـازی 
جدول زمانی، کمکی به شما برای صرفه جويی در 
زمـان نکرد، می توانید فعالیت را به خارج از حوزه 
ببريـد. می توانیـد در مهلـت زمانی تعیین شـده 
پروژه را تحويل دهید اما محصولی باکیفیت بدتر 
را به مشـتری تحويل خواهید داد. می بینم زمانی 
کـه تیم هـا بـا اين گزينـه روبرو می شـوند، زمان 
تسـت و ارزيابـی را از حـوزه )فعالیت هـا( خارج 
می کننـد و زمان تخصیص داده شـده به تسـت و 
ارزيابـی سیسـتم را قطع می کننـد. اين رويکرد، 

اغلب ريسکی است.

درنهايـت، فکـر نمی کنـم که بتوانیـد از صحبت 
کردن با مشتری فرار کنید. حتی اگر طرحی برای 
رديابـی سـريع يـا خـرد کـردن جـدول زمانی 
خودداريد، بهتر اسـت اآلن به مشتری بگويید که 
ايـن رويکـرد را انتخـاب کرده ايـد. سـپس اگـر 
نتوانسـتید زمان کافی به دسـت آوريد، مشتری 
هشـدار زودهنگامی درباره تأخیر داشـته است و 
می داند که شـما قباًل فعاالنه روی راهی يا چیزی 

سعی خود را کرده ايد.
می داتم که مکالمه سـختی خواهد بود. با مدرک 
صحبـت کنیـد. بـه تخمین های اصلـی برگرديد. 
نگاهی به فرضیاتی که آن زمان ساخته شـده بود 
بیندازيد چراکه شـرط می بندم اآلن ديگر صحیح 
نیسـتند. داليل تأخیر را بیابید و پیغامی بسـازيد 
که صادقانه باشـد اما اين برداشـت را به مشـتری 
برساند که شما می دانید چه اتفاقی و چرا در حال 
وقوع اسـت. زمانی که مشـتری می پرسـد تأخیر 
چگونـه اتفـاق افتـاد؟ بدترين پاسـخ ممکن اين 
است که " هیچ ايده ای ندارم." شما پول می گیريد 
کـه پـروژه را مديريت کنید، لذا آن ها بايد مطمئن 
باشـند که حتی اگر چیزی کمی اشـتباه شد، شما 
هنـوز داليلـش را می دانید و چند راهکار هم برای 

ارائه داريد.
خوب به بحث راهکارها رسـیديم. حین مکالمه با 
مشـتری، شـما بايـد گزينه هـا را برای او شـفاف 

کنیـد. آن هـا می تواننـد بـا حوزه بنـدی دوباره 
عملکـرد موافقـت کننـد. می توانند بـا پرداخت 
بیشـتر موافقت کنند. آن ها می توانند با تغییر در 
تاريـخ مشخص شـده موافقت کننـد. برای آن ها 
انتخاب هايـی تعريـف کنیـد تا حس نکنند شـما 
دستشـان را بسـته ايد.  هر چه زودتر اين مکالمه 
را در دفتـر ثبـت کنید. من عاشـق اين نقل قول از 
کالیـن پـاول هسـتم، " خبرهای بد مثل شـراب 
نیسـتند. بـا کهنه شـدن کیفیت بیشـتری پیدا 
نمی کننـد." در تجربـه من، مشـتريان بیش از هر 
چیزی از سـورپرايز شـدن متنفرند. ممکن است 
بتوانند تأخیر را تحمل کنند اما و به طريقی آن را 
مديريت کنند، اما فقط زمانی که شـما اخطارهای 
کافی به آن ها داده باشـید. نیازی نیسـت تا زمان 
بعـدی مالقـات مـرور و بررسـی با مشـتری صبر 
کنیـد. همیـن اآلن بـه آن ها زنـگ بزنید و هرچه 
زودتـر قـرار مالقات بگذاريد و آن را در دفتر ثبت 
کنیـد. مکالمـه بايـد به طـور خاص در مـورد اين 
مسـئله باشـد و نبايد در يک محیط عمومی باشد. 
اينکـه در جلسـه هیئت مديـره مطـرح کنید که 
پروژه يک ماه عقب افتاده اسـت اصاًل ايده خوبی 
نیسـت. آن ها احساس می کنند شما سريعًا سراغ 
خبـر دادن بـه آن ها رفته ايد آن هم در محیطی که 
نمی توانند آزادانه پاسـخ دهند. صحبت رودررو با 
آن هـا بهتـر از مکالمـه تلفنـی اسـت، لـذا اگـر 

می توانید برويد و آن ها را مالقات کنید.
در ايـن موقعیـت انـگار کـه تاريخ هـا روی هـم 
می لغزند. مطمئن نیسـتم که فشرده سازی جدول 
زمانی، وقت موردنیاز را در اختیار شما قرار دهد، 
لـذا برای يک تاريخ تکمیـل جديد مذاکره کنید. 
بعدازآن خیلی مهم اسـت که به اين تاريخ پايبند 
باشـید. نـگاه عقب گـردی بـه کارايـی تیـم و 
تخمین هايی که کافی نبودند داشته باشید. از آن 
اطالعـات برای پیش بینی آينده اسـتفاده کنید. 
اگر تا اين نقطه به سـطح آمادگی برای مهلت های 
زمانی تعیین شـده نرسـیديد، کجا بايد به پروژه 
زمـان اضافـی تزريق کنید تا دوباره ظرف چند ماه 
در ايـن موقعیـت قـرار نگیريد؟ قبـل از مالقات 
مشـتری تعمیـری کامـل و اساسـی از جـدول 
زمان بنـدی و پیش بینی هـای خودتـان داشـته 
باشـید تـا بتوانیـد تصويری واقعـی ازآنچه به آن 
دسـت می يابید ترسیم کنید. سپس کار را محکم 
مديريت کنید و همه چیز را سـر جايش )در مسـیر 
خودش( نگه داريد، چراکه مشـتری اگر بخواهید 
همیـن مکالمـه را دوباره پیـش از پايان پروژه با او 
داشـته باشـید، عمیقـًا ناراحـت خواهد شـد. به 
جدول زمانِی پیشـنهادِی خودتان ايمان داشـته 
باشـید چراکه مکالمه را آسـان تر خواهد کرد، اما 
آماده باشـید تا رويکرد خودتان را بسـته به آنچه 

برای مشتری مهم است، انعطاف دهید.

از دیدگاه من شما سه انتخاب دارید:

با مشتری حرف بزنید
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طراحی پروژه چیست؟
طراح��ی�پروژه�یکی�از�اولین�مس��ئولیت�های�
مدیرپ��روژه�ب��رای�یک�پروژه�خاص�می�باش��د.�در�این�
مرحله�از�پروژه�تصمیم�گیری�در�مورد�نحوه�مدیریت�و�
هدایت�پروژه�گرفته�می�ش��ود.�طرح�پروژه�ایجاد�ش��ده�
است�و�البته�بر�مبنای�نیازهای�ذینفعان،�سازمان�و�خود�
پروزه�متمرکز�است.�این�سند�پس�از�آن�برای�مدیریت�
تم��ام�مراحل�بع��دی�پروژه�مورداس��تفاده�قرار�خواهد�
گرف��ت.�ب��ا�این�حال�تفکر�در�طول�طراحی�پروژه�ادامه�
می�یاب��د�و�روی�جزیی��ات�تمرک��ز�می�کن��د�و�به�همان�
اندازه�روی�سطوح�باالتِر�مدیریت�پروژه�کار�می�کند.

جزییات
طراح��ی�پ��روژه�ش��امل�هم��ه�م��وارد�برای�
ش��خصی�اس��ت�که�مس��ئول�تکمیل�پروژه�به�ش��رح�
پ��روژه،�اه��داف�پ��روژه،�نتایج�و�مقاصد�پروژه�اس��ت.�
طراحی�پروژه�شرح�می�دهد�که�ِکی�این�اهداف،�نتایج�
و�مقاص��د�در�دس��ترس�خواهند�ب��ود�و�چه�زمانی�نتایج�

عمده،�تولیدات�یا�ویژگی�ها�کامل�خواهند�شد.�طراحی�
پ��روژه�همچنی��ن�بودج��ه�را�تخمین�می�زن��د�و�نحوه�

نظارت�و�ارزیابی�پیشرفت�را�مشخص�می�کند.
می�توان�به�سرمایه�گذاران�بیش�از�یک�طرح�ارائه�کرد�
که�پس�ازآن�می�توانند�طرحی�را�که�تناسب�بیشتری�با�

نیازهایشان�دارد،�انتخاب�کنند.

ساختار طراحی پروژه
چگون��ه�محصول�خ��ود�را�طراحی�می�کنید�تا�
آنچ��ه�در�موردش�وعده�داده�ش��ده�محقق�ش��ود؟�کار�
س��ختی�اس��ت.�ام��ا�مدیری��ت�پروژه�ب��رای�انجامش�
فرآین��دی�دارد.�ب��رای�تعریف�پروژه�ها�و�توس��عه�یک�
اس��تراتژی�پیاده�سازی�گام�هایی�برای�برداشتن�وجود�
دارد.�ای��ن�گام�ه��ا�در�ی��ک�پروژه�مهم�ترین�هس��تند.�
بنابراین�ش��ما�باید�تیم�خود�و�س��رمایه�گذاران�را�در�این�
فرآین��د�درگی��ر�کنید�تا�از�پوش��ش�دادِن�تمام�فرضیات�
اطمینان�حاصل�کنید.�برای�تکمیِل�سراسِر�این�مرحله�

زمان�بگذارید.

طراحی پروژه در مدیریت پروژه: 

راهنمایی سریع

طراح���ی پ���روژه ی���ک گام بزرگ در جهت یک پروژه 
موفقی���ت آمی���ز اس���ت. طراح���ی پ���روژه س���ازمان 
اس���تراتژیکی از ایده ه���ا، م���واد و فرآینده���ا ب���رای 
دس���تیابی به یک هدف اس���ت. مدیران پروژه به 
طراح���ی خ���وب ب���رای جلوگی���ری از خطرات و ارائه 
پارامتره���ا ب���رای حف���ظ جنبه ه���ای مهمی از پروژه 

مانند برنامه و بودجه تکیه می کنند.
بعضی ممکن اس���ت از مراحل اولیه پروژه مانند 
طراح���ی پ���روژه خیلی س���ریع عب���ور کنند، اما این 
کار اشتباه است. هر مدیر فصلی از روی تجربه 
می توان���د به ش���ما بگوید ک���ه هرچه ابتدای پروژه 
ب���رای آن بیش���تر زحم���ت بکش���ید، در انته���ا ب���ه 

نتایج بهتری دست خواهید یافت.
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چشم انداز پروژه چیست؟
چش��م�انداز�ش��ما�برای�پروژه�چیس��ت؟�این�
چیزی�نیس��ت�که�بخواهیم�به�آس��مان�امید�داش��ته�
باش��یم،�بلکه�ش��رح�یک�چش��م�انداز�است�برای�دیدِن�
مش��کلی�که�نیاز�به�ش��فافیت�دارد.�این�به�معنی�روشن�
س��اختِن�دلیل�پروژه�اس��ت.�ش��رح�دیدگاه�یک�س��ند�
رس��می�اس��ت�که�پتانس��یل�پروژه�را�بیان�می�کند.�این�
س��ند�به�س��رمایه�گذاران�نشان�داده�می�شود�تا�پایداری�
پ��روژه�و�مزای��ای�آن�را�نش��ان�ده��د.�این�ی��ک�س��ند�
طوالن��ی�و�دقیق�نیس��ت.�ش��ما�می�توانی��د�دیدگاهی�
کوتاه�و�ایده�آل�در�مورد�نتیجه�پروژه�داش��ته�باش��ید; 
خوب�باالخره�این�نحوه�فروش�پروژه�اس��ت.�بنابراین�
تصوی��ری�از�موفقی��ت�پ��روژه�بس��ازید�و�آن�را�در�یک�

زمینه�بزرگ�تر�قرار�دهید.

مشکل پروژه چیست؟
برای�حمایت�از�این�س��ند�چش��م�انداز،�شما�به�
مشکلی�نیاز�دارید�که�نیاز�به�حل�داشته�باشد.�بنابراین�
اغلب�ارزیابی�نیازها�الزم�اس��ت،�تا�بتوانید�موانعی�که�
کسب�وکار�با�آن�مواجه�است،�ببینید.�این�کار�همچنین�
داده�ه��ای�ضروری�را�برای�طراحی�راه�حل�بهینه�برای�
مش��کل�فراه��م�می�کند.�برای�ش��روع�چه�اطالعاتی�
جم��ع�می�کنید؟�چه�منابع��ی�برای�آن�اطالعات�وجود�
دارند�و�بعدازآن�چگونه�اطالعات�را�جمع�آوری�خواهید�
کرد؟�بعد،�تحلیل�و�تعیین�مش��کالتی�که�پروژه�برای�
حل�ش��دن�ایجاد�کرده�اس��ت.�این�نتایج�را�در�یک�سند�

جمع�آوری�کنید.

چه کسی و چه منابعی؟
بع��د�الزم�اس��ت�تا�مناب��ع�الزم�برای�به�انجام�
رس��اندِن�پروژه�را�تش��خیص�دهید.�منابع�می�تواند�هر�

چیزی�از�مردم�گرفته�تا�تجهیزات�و�امکانات�الزم
برای�تکمیل�موفقیت�آمیز�پروژه�باشد.

یک�راه�خوب�برای�کشف�منابع،�همان�راهی�است�که�
روزنامه�ن��گاران�برای�نزدیک�ش��دن�به�یک�داس��تان�

جدید�استفاده�می�کنند�یعنی�با�پنج�w.�چه
کس��ی،�چه�چیزی،�چه�جایی،�چه�زمانی�و�چرا.�به�چه�
کس��ی�ب��رای�انج��ام�پروژه�نیاز�داری��د�و�چه�ابزارهای�

مدیریتت�منابعی�الزم�است�و�کار�کجا�به
انجام�خواهد�رس��ید،�چه�زمانی�پروژه�ش��روع�می�شود�و�

به�اتمام�می�رسد�و�چرا�این�منابع�موردنیاز�است؟

اهداف پروژه چه هستند؟
ش��ما�نمی�توانی��د�به�اهداف�برس��ید�اگر�اول�
آن�ه��ا�را�شناس��ایی�نکرده�باش��ید.�ی��ک�هدف�چیزی�
اس��ت�در�انتهای�پروژه�که�قابل�مشاهده�و�اندازه�گیری�
باش��د.�یک�هدف�با�ش��فافیت�یک�مش��کل�منطبق�
اس��ت.�ش��رح�هدفی�بس��ازید�که�توضیح�دهد�اهداف�
چگون��ه�در�پ��روژه�نش��ان�ش��ده�اند؟�برای�ب��ه�انجام�

رس��اندِن�خوب�این�کار،�از�روش��SMARTاس��تفاده�
کنی��د،�ک��ه�اختص��ار�کلم��ات��Specific)خ��اص(،�
�achievable )قابل�اندازه�گی��ری(،� �measurable
Time-واقع�بینان��ه(�و�(�realistic�،)دس��ت�یافتنی(
�relevant)مناس��ب�بازمان(�اس��ت.�هر�هدف�باید�با�

این�اصطالحات�تعریف�شود.

استراتژی پروژه چیست؟
ب��رای�دس��تیابی�ب��ه�اهداف�پ��روژه�باید�یک�
اس��تراتژی�در�نظر�گرفته�ش��ود.�استراتژی�یک�فرآیند�
ب��رای�دس��تیابی�به�اهداف�پ��روژه�در�محدودیت�های�

پروژه
اس��ت،�مانن��د�مناب��ع،�برنامه،�بودجه�و�غی��ره.�چگونه�
اس��تراتژی�ب��رای�دس��تیابی�به�اهداف�پ��روژه�ایجاد�

می�شود؟
س��ابقه�را�در�نظ��ر�بگیری��د�و�ب��ه�پروژه�ه��ای�مش��ابه�
معای��ب� و� مزای��ا� اینک��ه� و� برگردی��د� درگذش��ته�

استراتژی�های�به�کاررفته�در�آن�ها�چه�بوده�است.�

بهترین
ش��یوه�های�مدیری��ت�پ��روژه�همیش��ه�ابتدا�
پی�ریزی�خوب�اس��ت�و�س��پس�س��اخت�تدریجی�یک�

استراتژی�و�ایجاد�مسیر�به�سمت�موفقیت.

طرح تصادفی چیست؟
ه��ر�مدی��ر�پروژه�ای�می�داند�ک��ه�موارد�کمی�
طبق�نقشه�پیش�می�روند.�نیاز�به�نقشه�پشتیبان�برای�

پاسخگویی�سریع�و�درست�به�مشکالتی�که
در�پ��روژه�رخ�می�ده��د�داری��م.�بنابرای��ن�ای��ن�باید�در�
طراحی�پروژه�ش��ما�گنجانده�ش��ود.�به�دنبال�خطرات�
منفی�ذاتی�پروژه�باش��ید.�آن�ها�در�مکان�های�مختلف�
مانن��د�تیم�ه��ا�تعبیه�ش��ده�اند�که�ممکن�اس��ت�خالی�از�
مه��ارت�باش��ند،�ع��دم�حضوره��ای�اجتناب�ناپذیر�و�
رویگردان��ی�از�تی��م�و�غی��ره�داش��ته�باش��ند.�برنامه�ها�
می�توانند�با�تأخیر�مواجه�ش��وند.�محدوده�ممکن�اس��ت�
ناچیز�تعریف�ش��ده�باش��د.�هزینه�ها�پایین�تخمین�زده�
باش��ند�یا�منابع�مالی�تمام�ش��وند.�برای�شناس��ایی�این�

خطرات�برنامه�داشته�باشید.

برنامه ارزیابی چیست؟
یک�پروژه�همیش��ه�باید�تحت�ارزیابی�باش��د.�
نقش��ه�ارزیاب��ی�به�ش��ما�کمک�خواهد�ک��رد�که�روی�
پروژه�نظارت�داش��ته�باش��ید�و�حتی�ممکن�است�زمانی�
که�ش��روع�به�منحرف�ش��دن�از�مس��یر�می�کنید�به�شما�
هش��دار�دهد.�از�این�طرح�برای�تجزیه�وتحلیل�پروژه،�

نتایج�و�اثرات�استفاده�کنید.
نتای��ج،�تغیی��رات�قابل�اندازه�گیری�اس��ت�درحالی�که�
اث��رات،�چگونگ��ی�کیفیت�رس��یدن�به�اهداف�اس��ت.�
بنابرای��ن�برنام��ه�ارزیابی�یک�س��ند�دقیق�اس��ت�که�
معیارهای�تعیین�اثربخشی�پروژه�و�کارایی�را�با�ردیابی�

پیشرفت�در�تمام�جنبه�های�پروژه�تعیین�می�کند.

بودجه چیست؟
بودج��ه�مناب��ع�مالی�را�که�پروژه�در�اختیار�دارد�
مشخص�می�کند.�یک�بودجه�هزینه�هریک�از�الزامات�
پ��روژه�را�تعیی��ن�می�کن��د.�ایجاد�بودجه�پروژه�به�معنی�
رس��میت�دادن�ب��ه�مناب��ع�مال��ی�اس��ت�که�ب��ه�پروژه�
اختص��اص�خواهد�یافت.�این�موضوع�با�انتخاب�روش�
ب��رای�تخمین�هزینه�ها،�شناس��ایی�اث��رات�و�گزارش�

ارزیابی�شروع�می�شود.

طرح پیشنهادی پروژه چیست؟
هم��ه�م��وارد�باال�منجر�به�طرح�پیش��نهادی�
پ��روژه�و�اینک��ه�چرا�پروژه�باید�اجرا�ش��ود�و�مزایای�آن�
چیست�می�شود.�مراحل�قبلی�خالصه�می�شوند،�یعنی�
نوش��تن�دیدگاه�پروژه�و�ش��رح�خالصه�ای�از�مشکل�که�
باید�راجع�به�آن�صحبت�ش��ود.�س��پس�اهداف�پروژه�
مش��خص�می�ش��ود�و�راهبردی�که�برای�رسیدن�به�آن�
اه��داف�مورداس��تفاده�قرار�می�گیرد�تعیین�می�ش��ود.�
ایج��اد�ط��رح�پیش��نهادی�پ��روژه�کار�بس��یار�زیادی�
می�طلب��د،�ام��ا�ایج��اد�رئ��وس�مطالب�ک��ه�جزییاتت�
قس��مت�های�مختلف�را�مش��خص�می�کند�یعنی�شما�
پروژه�را�برای�موفقیت�آماده�می�کنید.�بعدازاینکه�پروژه�
طراحی�ش��د�و�طرح�پیش��نهادی�توسط�سرمایه�گذاران�
موردقبول�واقع�شد،�بازهم�کار�بیشتری�وجود�دارد.�اما�
مس��لمًا�نس��بت�به�زمانی�که�گام�های�قبلی�را�درس��ت�

انجام�نمی�دادید�کار�کمتری�خواهید�داشت.
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13 نشانه شکست پروژه نرم افزاری شام

در اینجا چندین نشانه هشداردهنده احتمال 
شکس�ت پروژه های نرم افزاری مطرح شده 

است.

جابجایی در مدیریت پشتیبانی آیا�قهرمان�پروژه�صبح�بعد�درحالی�که�س��عی�01
داشته�فرزندش�را�به��USCیا��Yaleببرد�دستگیرشده�
است؟�آیا���CIOسه�جلسه�آخر�بررسی�را�کنسل�کرده�
اس��ت؟�اگر�بخواهید�محاس��بات�را�ِگرد�کنید،�از�آخرین�
باری�که��CIOرا�دیده�اید،�یک�س��ال�گذش��ته�است؟�آیا�
��CFOحقوق�کارمندان�شما�را�پرسیده�است؟�آیا�قرار�

است�نصف�نمودار�سازمانی�از�بین�برود؟
بس��یاری�از�پروژه�ه��ای�نرم�افزار�به�دالیلی�شکس��ت�
می�خورن��د�ک��ه�هی��چ�ارتباط��ی�به�افرادی�ک��ه�کد�را�
نوش��ته�اند�ن��دارد.�ف��ردی�در�مدیریت�عاش��ق�پروژه�
نرم�اف��زاری�ش��ما�اس��ت�و�در�فرآینده��ای�تصویب�و�
تصدیق�از�آن�حمایت�می�کند�و�اگر�آن�ش��خص�برود�

ی��ا�ناپدید�ش��ود،�پش��تیبانی�هم�فرومی�ری��زد�و�از�بین�
می�رود.�مهم�نیست�که�دید�شما�چقدر�عالی�باشد.�اگر�
بخش�دیگری�دید�متفاوتی�برای�جهت�گیری�کمپانی�
داش��ته�باش��د�و�کنترل�ش��رکت�به�دس��ت�آن�قسمت�
بیفتد،�ممکن�است�پروژه�شما�بر�باد�برود.�لذا�هرچقدر�

هم�که�مایل�نباشید�به�سیاست�ها�توجه�کنید.

تغییرات در بازار �تنه��ا�حمای��ت�داخل��ی�اهمی��ت�ن��دارد.�02
مصرف�کنن��دگان�و�ب��ازار�مصرف�آن�ه��ا�هم�می�تواند�
تمای��الت�آن�ه��ا�را�تغییر�ده��د.�درحالی�که�پروژه�های�
نرم�افزاری�برای�کامل�شدن�به�ماه�ها�زمان�نیاز�دارند،�
ب��ازار�می�توان��د�ظرف�چند�هفته�یا�چند�روز�یا�حتی�چند�

دقیقه�از�دست�برود.
اگر�هدف�پروژه�ش��ما�بازاری�باش��د�که�به�س��رعت�در�
حال�تکامل�و�رشد�است،�احتمال�اینکه�بازار�زمانی�که�
کدها�را�به�پایان�رس��اندید�کاماًل�متفاوت�باش��د،�باال�
اس��ت.�حتی�اگر�پروژه�ش��ما�در�حوزه�ای�مستحکم�تر�و�

ه���ر پ���روژه نرم افزاری با فانت���زی و خوش بینی 
پرشور شروع می شود. حتی شب بیداری های 
پروژه هم آرزوی افراد تیم است. تیم متقاعد 
ش���ده ک���ه پ���روژه ب���ا چن���د خ���ط ک���د و تعدادی 
کتابخان���ه متن ب���از کامل می ش���ود و برای این 
کار ش���گرف و ظریف پاداش دریافت خواهد 
ک���رد. ام���ا بع���د از چن���د م���اه ک���ه از رؤی���ا بیدار 
ش���دیم می بینیم که مخزن های git )س���ایت 
گی���ت ه���اب(  پرش���ده از تصمی���م و بازنگ���ری و 
بازنگری و بازنگری. آیا این خوب اس���ت؟ آیا 
ب���ه انتظارات���ی ک���ه از پ���روژه داش���تیم نزدی���ک 
اس���ت؟ آی���ا تابه ح���ال کس���ی واقع���اً از آن 
اس���تفاده ک���رده اس���ت؟ تیم ه���ای نرم افزاری 
همیش���ه در پروژه ه���ا عمی���ق می ش���وند ت���ا به 
ای���ن  از  ب���رای حداق���ل بعض���ی  ن���ه  پاس���خ 
پرس���ش ها برس���ند. آیا راهی برای پیش بینی 

پاسخ ها وجود دارد؟
گاه���ی اوق���ات درس���ت اس���ت ک���ه بهتری���ن 
طرح ه���ای برنامه ریزی ش���ده، ب���دون هی���چ 
هش���داری به گمراهی کش���یده می شوند. اما 
اغل���ب اوقات مش���خص اس���ت ک���ه پایان کار 
افتضاح خواهد بود لذا کسی رغبت نمی کند 

که به پروژه از نزدیک توجه کند.
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باثبات�تر�هم�باش��د،�یک�شبه�می�تواند�رقابت�جدیدی�
به�وجود�بیاید.�اگر�تیم�ش��ما�برای�تطبیق�با�تغییرات�
گرایش�ه��ا�برنامه�ای�ندارد،�ش��انس�اینکه�شکس��ت�

بخورید�باال�است.

سکوی پرتاب برنامه نویسان مردم�همواره�ش��غل�خود�را�تغییر�می�دهند�و�03
برنامه�نویس��ان�زبده�خواهان�زیادی�دارند�اما�اگر�تیم�
دائمًا�در�حال�از�دست�دادن�نیروهای�خود�است،�یک�
جای�کار�اش��تباه�اس��ت.�اگر�حقوق�ها�به�اندازه�کافی�
باال�باش��ند�و�مزایای�ش��غلی�زیاد�باش��د،�ممکن�است�
خوِد�پروژه�مش��کل�داش��ته�باش��د.�شاید�کد�نویسان�با�
الزام��ات�پروژه�گیج�ش��ده�اند�و�برای�اینکه�اس��ترس�
ذهن��ی�نگیرند،�از�پروژه�کنار�می�کش��ند.�ش��اید�تمام�
معماری�پروژه�اش��تباه�باش��د�و�اعضاء�نتوانند�پروژه�را�
راه�بیندازن��د.�ش��اید�اخ��الق�و�خصوصیات�س��می�از�
ش��خصی�در�تی��م�وج��ود�دارد�ک��ه�هم��ه�را�از�کار�دور�
می�کند.�برون�ریزی�تیم�نش��انه�خوبی�اس��ت�مبنی�بر�
اینکه�چیزی�در�تیم�از�مسیرش�منحرف�شده�و�امکان�

دارد�شانس�موفقیت�پروژه�شما�را�کاهش�دهد.

کاره���ای س���اده ه���م زی���اد ط���ول  می کشند04
تیم�به�تغییرات�ساده�با�چه�سرعتی�پاسخ�می�دهد؟�آیا�
آن�ه��ا�می�توانند�رن��گ�پس�زمینه�را�تغییر�دهند؟�یک�
�Checkboxرا�چن��د�پیکس��ل�حرک��ت�دهن��د؟�اگر�
تغییرات�کوچک�به�س��رعت�انج��ام�نگیرند،�تغییرات�

بزرگ�خیلی�بیشتر�طول�خواهند�کشید.
گاهی�تصمیمات�بِد�معماری�برخی�چیزهای�س��اده�را�
نزدی��ک�ب��ه�غیرممکن�می�کند.�روی�پ��روژه�ای�کار�
می�کردم�و�از�من�خواسته�شد�تا�یک�ستون�اضافی�را�
در�پای��گاه�داده�پرکن��م�و�ای��ن�کار�مس��تلزم�تغییر�پنج�
میکرو�سرویس�مختلف�بود.�این�به�معنی�چک�کردن�
پنج�پروژه�مختلف،�کار�با�خالصه�کدهای�نوشته�شده�
از�پنج�پروژه�مختلف�و�نوش��تن�پنج�مجموعه�مختلف�
تس��ت�های�واح��د�اس��ت.�هم��ه�ای��ن�کاره��ا�برای�

به�روزرسانی�یک�عدد�در�یک�سطر�است.
توس��عه�دهندگان�گاهی�تغییرات�س��اده�را�بیش�ازحد�
پیچی��ده�می�کنن��د�و�گاه��ی�اوق��ات�باهوش�تری��ن�
توسعه�دهندگان�بدترین�هستند.�برخی�تغییرات�بسیار�
س��خت�هس��تند�اما�اگر�تیم�برای�اداره�و�رفع�تغییرات�
کوچک�مش��کل�دارد،�نش��انه�این�است�که�پایه�خیلی�

پیچیده�است.

مدل بدون هزینه تخمین�هزینه�هر�کاربر�س��اده�تر�از�هر�زمان�05
دیگری�اس��ت.�کامپیوترهای�ابری�ظرف�یک�ساعت�
در�دس��ترس�هس��تند�و�سیس��تم�های�بدون�سرور�بر�
مبنای�تراکنش�قیمت�گذاری�می�ش��وند.�اگر�کاربران�

�Nبار�در�ماه�و�به�اندازه��Mبایت�به�سرورهای�شما�سر�
بزنند،�می�دانید�هزینه�محاس��بات�روی�آن�دیتا�چقدر�

خواهد�شد؟
برخ��ی�از�تیم�ه��ای�پ��روژه�هی��چ�ای��ده�ای�در�م��ورد�
هزینه�ه��ا�ندارن��د�و�بع��د�زمان��ی�که�کش��ف�می�کنند�
تراکن��ش�ب��ا�هزینه��Xفقط��Yدرآمد�تولید�می�کند�که�
متأس��فانه�X>Y.�این�نرم�افزار�ممکن�اس��ت�کامپایل�
شده�و�بدون�خطا�و�باگ�اجرا�شود�اما�پروژه�ادامه�پیدا�
نمی�کن��د�چراک��ه�ماش��ینی�اس��ت�که�پول�از�دس��ت�
می�ده��د.�پیگی��ری�هزینه�ه��ا�و�داش��تن�یک�هدف�
مش��خص�ض��روری�اس��ت�در�غی��ر�ای��ن�ص��ورت�
توس��عه�دهندگان�چیزی�را�می�س��ازند�که�خیلی�عالی�

است�اما�نیاز�به�هزاران�ماشین�ابری�پرقدرت�دارد.

توس���عه دهندگان دائماً تس���لیم  یک نابغه می شوند06
خیلی�خوب�اس��ت�که�افراد�باهوش�روی�پروژه�ش��ما�
کار�کنند.�خطر�زمانی�شکل�می�گیرد�که�یک�ذهن�بر�
بقیه�حکم�فرما�ش��ود.�به�جز�چند�مورد�عجیب�وغریب،�
معم��واًل�عالم��ت�خوب��ی�نیس��ت�زمان��ی�ک��ه�همه�
�Xبپرس��یم" و�ش��خص��Xمی�گویند:" بیایید�از�فرد�
همیش��ه�یک�نفر�اس��ت.�اگر�هر�اتفاقی�برای�شخص�

�Xبیفتد،�پروژه�سرگردان�خواهد�شد.
گرچ��ه�اگ��ر��Xپروژه�را�ت��رک�نکند�هم�همه�چیز�بدتر�
خواهد�شد�چراکه�همه�می�خواهند�تصمیماتشان�را�با�
نظ��ر��Xجل��و�ببرن��د�و�این�گلوگاه�آن�ه��ا�را�از�حرکت�
روبه�جل��و�بازم��ی�دارد.�ممکن�اس��ت��Xاز�قدرت�لذت�
ببرد�و�ممکن�اس��ت��Xیک�نابغه�پذیرفته�ش��ده�باش��د�
ام��ا�اینک��ه�تأیید�همه�کارها�به�عهده��Xباش��د�موجب�

آهستگی�کار�می�شود.

اس���تانداردهای ک���د بر گفت وگو  ارجحیت دارند07
زیبایی�شناسی�مهم�است�اما�برخی�از�توسعه�دهندگان�
این�موضوع�را�به�حد�اعلی�می�رسانند�مثاًل�با�وسواس�
در�م��ورد�فضاه��ای�خال��ی�بی��ن�کده��ا.�به�اصطالح�

اس��تانداردهای�کد�نویسی�فقط�یکی�از�راه�هایی�است�
ک��ه�اعضای�س��می�تیم�ب��ا�آن�می�توانند�اعمال�قدرت�
کنن��د.�آن�ه��ا�حین�بررس��ی�و�مرور�کده��ا�زمانی�که�
فضای�اشتباه�جای�گذاری�شده�یا��Tabپیدا�می�کنند�
به�ش��کل�خجالت�آوری�بیان�می�کنند�"اس��تانداردها�
برآورده�نش��ده�اس��ت."  عملکرد�یک�پروژه�درنهایت�
باعث�ایجاد�یا�شکست�پروژه�می�شود�و�اگر�تیم�زمان�
خود�را�برای�بررس��ی�زیبایی�شناس��ی�کدهای�داخلی�
که�هرگز�توس��ط�افراد�خارج�از�ش��رکت�دیده�نمی�شود�

تلف�کند،�خوب�هرگز�به�هدف�نمی�رسد.

شاخص ها خوب به نظر می رسند اندازه�گی��ری�پیش��رفت�تی��م�با�اس��تفاده�از�08
ش��اخص�ها،�ش��ر�ضروری�است�اما�ایمان�زیاد�داشتن�
به�آن�خطرناک�است.�زیرا�تفریح�توسعه�دهندگان�هر�
شاخصی�را�که�بگویید�در�برمی�گیرد.�یکی�از�دوستان�
تعری��ف�می�کرد�که�رئیس��ش�ش��اخصی�داش��ت�که�
درص��د�به�کارگی��ری�توابع�را�با�اس��تفاده�از�کامنت�ها�
اندازه�می�گرفت�و�از�نرم�افزار�معروف�هوش�مصنوعی�
�Chatterbot)نرم�افزاری�برای�شبیه�سازی�مکالمات�
انسان(��Elizaاستفاده�می�کرد�تا�مطمئن�شود�تمامی�
توابعی�که�اس��تفاده�کرده�اس��ت�کامنت�دارند�و�مهم�
نیس��ت�ک��ه�ای��ن�کامن��ت�ها�چق��در�پوچ�باش��ند.�او�
همچنی��ن�ی��ک�س��ری�کد�هم�س��ریعًا�نوش��ت�تا�نام�
متغیره��ا�گیرات��ر�ش��ود�و�آن�ه��ا�را�در�کامن��ت�های�
بی�معن��ی�ج��ا�داد.�آمارش�فوق�العاده�بود.�رئیس��ی�که�
این�همه�کامنت�خواسته�بود،�هرگز�آن�ها�را�نمی�خواند�
و�ل��ذا�ای��ن�رئیس�هرگز�عاقالنه�عمل�نکرده�اس��ت.�او�
فق��ط�ک��دی�بزرگ�و��100درصد�کامنت�ش��ده�روی�
داشبوردش�می�بیند�و�می�رود�به�کار�خودش�می�رسد.�

)مثاًل�بازی�گلف!(

چش���مک زدن ب���ه چی���ز جدی���د و  برق زننده09
زبان�ه��ای�جدی��د،�کتابخانه�ه��ا�و�معماری�ه��ا�عالی�
هس��تند�اما�جای�خودش��ان�رادارند�و�اغلب�در�پش��ته�
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بحرانی-�مأموریت�جایی�نباید�داش��ته�باش��ند.�برای�
س��مت�اکتش��افی�و�نمایش��ی�پروژه�ها�خوب�هستند.�
ب��رای�میکرو�س��رویس�های�غیرضروری�روی�بخش�
جنبی�پروژه�خوب�هستند.�اگر�تیم�زمان�بندی�مناسبی�
داش��ته�باش��د�و�انتخاب�دیگری�نداش��ته�باشد،�ممکن�

است�قابل�قبول�باشند.
به�هرح��ال�واقعی��ت�این�اس��ت�که�به�دنب��اِل�راهکار�
نرم�افزاری�جدید�بودن�احتمااًل�نش��ان�دهنده�این�است�
ک��ه�توس��عه�دهندگان�ب��ا�پ��روژه�کنونی�ی��ا�معماری�
کش��مکش�دارن��د.�برنام��ه�فعل��ی�ممک��ن�اس��ت�
بی�نظمی�های�موقتی،�باگ�ها�و�دردس��رهایی�داش��ته�
باشد.�ممکن�است�آن�ها�به�زور�تالش�کنند�تا�برخی�از�
�APIکتابخانه�های�غیرمتناسب�را�برای�ارتباط�با�یک�
به�کار�ببرند.�ممکن�اس��ت�کد�چس��بنده�بیش��تر�از�کد�
واقع��ی�داش��ته�باش��یم.�نارضایتی�از�رویک��رد�کنونی�
ممکن�اس��ت�منجر�به�س��رگردان�و�منحرف�ش��دن�

چشم�های�توسعه�دهندگان�شود.

مشخصات نامشخص کسب وکار آیا�چش��م�انداز�این�فرآین��د،�فوق�العاده�مبهم�10
�”disrupt“اس��ت؟�آی��ا�پ��ر�از�کلمات�بیخ��ود�مانن��د�
)اختالل(�و�“meta”�اس��ت�به�جای�اصطالحاتی�مانند�
“HTTP”�ی��ا�“AJAX”؟�آی��ا�درباره�"تغییر�دادِن�دنیا" 
زیاد�صحبت�ش��ده�و�در�مورد�انتخاب�های�پایگاه�داده�

یا�استراتژی�های�معماری�کم؟
ایجاد�نرم�افزار�مس��تلزم�تصمیمات�فنی�سخت�است�و�
گاه��ی�اوق��ات�رؤیاپردازانی�که�تص��ور�می�کنند�روی�
پ��روژه�به�اندازه�کافی�زمان�نگذاش��ته�اند،�درباره�اینکه�
چگون��ه�کار�خواه��د�کرد�فکر�می�کنن��د.�برخی�اوقات�
خوش�ش��انس�هس��تند�و�ش��خص�باهوشی�قادر�است�
نرم�اف��زار�را�بس��ازد،�ام��ا�اغل��ب�اوق��ات�مش��خصات�
پروژه�ه��ای� ب��ه� منج��ر� نامش��خص�کس��ب�وکار�
شکس��ت�خورده�می�ش��وند.�ش��اید�نیاز�به�پهنای�باند�
خیلی�زیاد�باش��د.�ش��اید�تأخیر��)مفهومی�در�ش��بکه(�

راب��ط�کارب��ر�را�کند�کند.�ش��اید�درآم��د�تبلیغات�و�حق�
عضویت�هزینه�همه�آن�ماش��ین�های�ابری�را�پوش��ش�
نده��د.�م��ا�نمی�دانی��م�چه�اتفاقی�خواه��د�افتاد�چراکه�

طرح�و�نقشه�های�مستندات�وارد�جزییات�نشده�اند.

پیچیدگی کنترل نشده بخ��ش�عم��ده�ای�از�مدیری��ت�ی��ک�پروژه�11
نرم�افزاری�یافتن�راهی�برای�خوش��حال�نگه�داش��تن�
کارب��ران�در�حی��ن�کاهش�پیچیدگی�تس��ک�به�چیزی�
قاب��ل�مدیری��ت�اس��ت.�هرکس�می�خواه��د�کد�را�در�
ذهن��ش�بخوان��د�و�بدون�زحمت�به�پاس��خ�ها�برس��د.�
چی��زی�ک��ه�تنه��ا�زمان��ی�امکان�پذیر�اس��ت�که�تمام�

کاربران�یک�چیز�را�بخواهند.
زمان��ی�ک��ه�چندین�دس��ته�و�بخش�درخواس��ت�های�
مختلفی�داش��ته�باش��ند،�پروژه�شروع�به�منحرف�شدن�
و�س��ردرگمی�می�کن��د.�اگ��ر�توس��عه�دهندگان�قدرت�
زیادی�در�پروژه�داش��ته�باش��ند�و�مدیران�پروژه�راهی�
برای�همس��و�کردن�عالئق�آن�ها�به�منظور�خوش��حال�
کردن�همه�نداشته�باشند،�پروژه�بسیار�پیچیده�خواهد�
ش��د�و�مق��دار�ک��د�الزم�ب��رای�کامل�ک��ردن�پروژه�به�
ش��کل�قابل�مالحظه�ای�افزایش�خواهد�یافت.�اگر�تیم�
پروژه�نمی�تواند�به�ش��کل�مؤثر�"نه" بگوید،�پیچیدگی�
کار�خیلی�س��ریع�تر�از�کد�نویس��ی�برنامه�نویس��ان�باال�

خواهد�رفت.

نقشه ضعیف تست نرم افزار �برخی�از�برنامه�نویس��ان�عاش��ق�به�نمایش�12
گذاش��تن�کده��ای�جدی��د�هس��تند.�هر�خ��ط�کد�یک�
خالقی��ت�واقع��ی�اس��ت،�یک�اعالمیه�هن��ری�درباره�
بیت�ه��ا�ک��ه�به�کلکس��یون�دیگ��ری�از�بیت�ها�مبدل�
می�ش��ود.�جای��ی�ک��ه�تاریکی�وجود�داش��ت�اآلن�نور�
وج��ود�دارد.�احس��اس�فوق�الع��اده�ای�اس��ت،�اما�فقط�
بخش��ی�از�تصویر�)کار(�اس��ت.�برای�س��اختن�نرم�افزار�
کاف��ی�نیس��ت،�ما�ب��رای�اینکه�بفهمی��م�نرم�افزار�چه�

زمانی�اجرا�نمی�ش��ود�اول�باید�بفهمیم�کی�به�ش��کل�
صحی��ح�اج��را�می�ش��ود.�یک�برنامه�تس��ت�و�ارزیابی�
نرم�افزار�به�واس��طه�بررسِی�کارکردِن�همه�چیز،�به�نظر�
عق��ب�رون��ده�می�آید�نه�جلو�رونده.�هیچ�عجله�ای�برای�
ک��ه� چی��زی� از� هیج��ان� و� ش��دن� هیج��ان�زده�
پیش�بینی�نشده�وجود�ندارد.�تست�کردن�پر�از�غر�زدن�
و�یادآوری�برای�به�عقب�رفتن�و�این�بار�درست�انجام�
دادِن�کاراست.�تست�کردن�خوشایند�نیست.�اما�تست�
کردن�هم�به�اندازه�ساخت�و�نوشتن�کد�یک�هنر�است.�
تس��ت�های�زی��ادی�وج��ود�دارد�و�انگار�هیچ�وقت�تمام�
نمی�ش��وند.�البته�اگر�تس��ت�ها�کم�باشند�هم�کدها�کار�
نمی�کنند.�اگر�تیم�پروژه�نرم�افزار�خالقیت�و�تس��ت�را�

باهم�به�تعادل�نرساند،�به�سمت�شکست�می�رود.

انتظارات نامعقول گاه��ی�اوقات�برخی�چیزها�با�نرم�افزار�آن�قدر�13
س��اده�هس��تند�که�افراد�درگیر�پروژه�فراموش�می�کنند�
ک��ه�فرانی��د�س��اخت�نرم�اف��زار�چقدر�س��خت�اس��ت.�
پروژه�های�زیادی�می�توانند�با�خطاهای�کم�کامپایل�و�
اجرا�ش��وند،�اما�اگر�چیزی�که�مش��تریان�می�خواهند�را�
فراهم�نکنند،�شکس��ت�خورده�محس��وب�می�ش��وند.�
گاه��ی�اوقات�مش��کل�کدها�نیس��تند،�بلکه�رؤیاهای�
غیرقابل�مدیریِت�افرادی�هس��تند�که�از�آن�اس��تفاده�
خواهند�کرد.�برای�مثال:�پایگاه�داده�جدید�کچلی�س��ر�
من�را�هم�درمان�می�کند؟�یا�مثاًل�تصور�می�کردم�قرار�
اس��ت�مثل�فیلم��Star�Trekمثل�برق�ازاینجا�به�جای�
دیگ��ر�ب��روم.�توس��عه�دهندگان�نرم�اف��زار�بای��د�برای�
اطمینان�از�عدم�کنترل�رؤیاپردازان�جس��ور�یا�کس��انی�
ک��ه�اف��کار�غیرواقعی�و�بزرگ�دارند،�کنترل�پروژه�را�به�
دس��ت�گیرند.�اگر�انتظارات�مدام�بررس��ی�شوند،�پروژه�
برای�رسیدن�به�آن�شانس�دارد.�اگر�انتظارات�بررسی�
نشوند�حتی�یک�اپلیکیشِن�بدون�خطا�و�با�تأخیر�کم�و�
ش��گفت�انگیز�ک��ه�کاماًل�در�پیش��رفت�ق��رار�دارد�هم�

ناامیدکننده�به�نظر�خواهد�آمد.
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نمودار گانت يک ابزار بصری اسـت که به شـما 
کمک می کند تا در يک نگاه برنامه زمان بندی 
وظايف و وابسـتگی آن ها به چرخه عمر پروژه 
را مشـاهده کنید. اگرچه اين صحیح اسـت که 
نمودار گانت  می تواند در اکسل بسیار پیچیده 
باشـد، به خصوص وقتی که شما به ويژگی های 
برنامه ريزی پیشـرفته تری مانند تخصیص کار 
و وابسـتگی منابع نیاز داشته باشید، اين ابزار 
بخشی اساسی از جعبه ابزار هر مدير پروژه ای 
باقـی خواهنـد ماند. بـه همین دلیـل توصیه 
می کنیـم از ابـزار آناليـن نمـودار گانت برای 
کمـک بـه برنامه ريـزی کارهـا و پروژه هـا با 
همکاری تیم خود اسـتفاده کنید. ابزار نمودار 
و  مديريـت  نرم افـزار  در  گانـت  آناليـن 
برنامه ريـزی پـروژه ادغام می شـود، بنابراين 
می تـوان آن را در زمـان واقعی  به روزرسـانی 
کرد. اين امر تغییرات با کشـیدن و رها کردن  
را ساده می کند و می توانید آن را بسته به نیاز 
خـود کدبنـدی رنگی کنید. اما برای سـاخت 
سريع نمودار گانت از لیست وظايف خود، اين 
قالب نموداِر رايگان گانت را برای راهی آسـان 
به منظـور ايجـاد يـک برنامه پـروژه بارگیری 
کنیـد. فقـط وظیفه هـا و مهلت هـا را بـرای 
بصری سـازِی مدت زمان طول کشـیدن پروژه 

اضافه کنید.

مورد جدید: سازنده نمودارگانت

واضح اسـت که نیاز به گزارش وضعیت داريد. 
اگـر ديد خوبی ازآنچه در پروژه اتفاق می افتد 
نداشـته باشـید، يعنـی کورکورانـه مديريت 
می کنیـد. هیـچ ايده ای در مـورد اينکه آيا در 
مسـیر صحیح هسـتید يا آيا منابع مسـدود 
شده اند نداريد. با استفاده از اين قالب رايگان 
گزارش وضعیت اکسـل، شـما ابزاری داريد که 
می توانیـد ارتباطـات پروژه خـود را به میزان 
بـرای  ارائـه  هنـگام  نه تنهـا  چشـمگیری 
سـهامداران بلکه بـرای اعضای تیم هم بهبود 
ببخشـید. تصمیم گیـری در مـورد فراوانـی 
گزارش هـا بـر عهده شماسـت. اما با داشـتن 
قالـب گزارش وضعیـت، بسـیاری از کارهای 
شـلوغی کـه می توانند شـما را از پـروژه دور 
کننـد، قبـاًل انجام شـده اسـت و دسترسـی 
بیشـتری به شـما برای اطالعاتی که نیاز داريد 

می دهند.

مورد جدید: گزارش وضعیت یک صفحه ای

8 قالب اکسِل الزامی 
برای مدیریت پروژه

قبل از اینکه بتوانید برای پروژه خود برنامه ریزی کنید، باید ابزارهای مناسبی برای جمع آوری داده های موردنیاز 

ب���رای تدوی���ن اس���تراتژی داش���ته باش���ید. می دانی���د ک���ه راه ه���ای زی���ادی برای س���رپا نگه داش���تن پروژه وج���ود دارد، 

صرف نظ���ر از اینک���ه پ���روژه ب���زرگ باش���د ی���ا کوچ���ک، بنابرای���ن ب���ه ای���ن ابزارها مانند ش���بکه های ایمن���ی فکر کنید تا 

اطمین���ان حاص���ل کنی���د ک���ه هیچ چی���ز ض���روری را از دس���ت نمی دهی���د. به تمام مواردی که باید پ���ردازش کنید فکر 

کنی���د، از زمان بن���دی گرفت���ه ت���ا مناب���ع و تعیی���ن وظای���ف و نق���اط عط���ف در ط���ول مس���یر تا اتمام پ���روژه موفق. دیگر 

روزه���ای یادداش���ت های Post-It و دفترچ���ه یادداش���ت های پ���ر از تکه ه���ای کاغ���ذ، مدت زیادی اس���ت که گذش���ته 

است. خوشبختانه ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم.  آیا عالقه ای به مدیریت صفحه گسترده اکسل دارید؟ 

در اینجا هش���ت قالب اصلی PM  وجود دارد که می توانید همین حاال دانلود و اس���تفاده کنید. ازجمله دو الگوی 

جدیدی که اخیراً اضافه شده است.
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 رديابـی پـروژه بـرای اطمینـان از ماندگاری 
برنامـه )طـرح( بسـیار مهم اسـت. اين يعنی 
تب های  کاری را در سـطح وظیفه  نگه داريد. 
ايـن الگـوی رايگان پـروژه و رديابـی وظیفه 
می تواند به عنوان يک لیسـت برای انجام کار 
کمک کند و شامل ستون هايی برای مدت زمان 
برنامه ريزی شده و واقعی پروژه است تا بدانید 
چـه چیـز کار می کند و چه چیزی نیاز به توجه 
بیشتر دارد. هنگامی که الگوی پروژه و رديابی 
وظیفـه خـود را در يـک سیسـتم نرم افزاری 
مديريت پروژه ادغام کنید، سـپس می توانید 
نمودارهـای گانـت را تولید کنیـد تا تصويری 
شـفاف در مـورد پـروژه بـه دسـت آوريـد، 
همچنین اين داده ها را در داشبورد قرار دهید 
تـا پیشـرفت ها را در زمـان واقعی يادداشـت 

کنید.

پروژه و ردیاب تسک
مسائل )مشکالت( يعنی چیزی در حال حاضر 
در پروژه شما در حال رخ دادن است. بنابراين 
شما وقتی اين اتفاق می افتد چه کار می کنید؟ 
آن مسـائل را رديابـی می کنیـد و آن هـا را بـا 
کمـک ايـن قالب رايگاِن رديابی حل می کنید. 
البته اولین مورد شناسـايی اين مسائل هنگام 
اتفاق افتادن است. اين سندی است که در آن 
می توانیـد آن اطالعـات را جمـع آوری کنید. 
قالب رديابی مسئله با اطمینان يافتن از اينکه 
تمام مراحِل مسیر، از شناسايی تا حل مسئله، 
مستند شده است به شما کمک می کند. البته 
شـما به اشتراک گذاری قالب رديابی مسئله را 
خواهید خواسـت و با اين قالب رايگان اکسـل 
می توانید اما فقط به عنوان يک نوشـته )سند( 
ثابت و اسـتاتیک. در نرم افزار مديريت پروژه، 
جمـع آوری و به اشـتراک گذاری آن اطالعات 
آسـان بـوده و بعـالوه می تـوان آن را در زمان 

واقعی ويرايش کرد.

ردیاب مشکل

يـک پروژه می تواند يک طـرح )برنامه( عالی 
داشـته باشـد، اما بدون پشـتوانه مالی برای 
پرداخـت هزينه آن، هیـچ اتفاقی رخ نخواهد 
داد. بـه همیـن علـت بودجه پـروژه به همان 
اندازه که ممکن اسـت خسـته کننده باشـد از 
مهم تريـن مراحِل قرار دادن پروژه در مسـیر 
تکمیل موفقیت آمیز اسـت. با اسـتفاده از اين 
قالب رايگان بودجه پروژه اکسل، زمانی که در 
ناحیـه قرمـز )وضعیت بد( باشـید، می توانید 
به راحتی ببینید زيرا دارای کد رنگی اسـت و 
ايـن سـند بیـش از فقط يک نوشـته که برای 
شروع پروژه بسیار هم است، است و همچنین 
راهـی بـرای رديابـی بودجـه در چرخـه عمر 
پروژه اسـت. اين قالب ارزش تمام هزينه های 
شـما را دارد. از موارد آسـان مانند جمع آوری 
مـوارد و تـالش کمتـر گرفته تا مـواردی که از 
يـک پروژه بـه پروژه ديگر منتقل می شـوند. 
بودجه ها تخمین زده می شـوند اما با اين قالب 

رايگان، اين اعداد دقیق تر خواهند بود.

ردیاب بودجه پروژه

اعضای تیم بايد راهی برای پیگیری کار خود از 
طريق کارهايی که به آن ها محول شـده اسـت 
داشـته باشـند و يـک جـدول زمانـی سـاده 
می تواند راهی آسان برای نگه داشتن آن ها در 
جدول زمانی فراهم آورد بعالوه اطالعات الزم 
را در اختیـار شـما می گذارد تـا بدانید اعضای 
تیم در به انجام رسـاندِن وظايفشـان کجا قرار 
دارنـد. جـدول زمانی رايگان اکسـل می تواند 
هزينه را در هر سـاعت محاسـبه کند و شـامل 
سـتون های تعطیالت و اضافه کاری می شود تا 
زمان صرف شـده و خاموش پروژه را يادداشت 
کنید. اما جدول های زمانی پروژه برای تعدادی 
از اهـداف مختلـف مفیـد هسـتند، بنابراين 
اين يـک ابزار مفید اسـت. وقتـی صفحه های 
زمانـی را بـا نرم افـزار مديريت پـروژه آنالين 
مديريت می کنید يعنی به اصطالح الستیک به 
جاده برخورد می کند. شما می توانید ستون ها 
را فیلتـر کرده و گزارش ها را سفارشی سـازی 
کنیـد و به راحتـی در يـک ايمیـل پرونده ها را 
به صـورت PDF، Excel يا CSV به اشـتراک 
بگذاريد. به عالوه تیم شـما می تواند برگه های 
زمانی را بر اسـاس وظايف واقعی در سیسـتم 
ارسـال کنـد و هنـگام انجام ايـن کار از طريق 

ايمیل به شما هشدار داده می شود.

ردیاب ورقه ساعت ثبت کار

داشبورد پروژه همان چیزی است که شما را در 
سراسـر چرخه عمر پروژه روی صندلی راننده 
نگه می دارد. داشبورد پروژه اين امکان را برای 
شـما فراهـم می کند تـا پروژه را رصـد کرده و 
وضعیـت کار، بودجـه و مـوارد ديگـر را در يک 
مکان رديابی کنید. با اسـتفاده از اين داشبورد 
رايـگاِن مديريـت پروژه می توانیـد گراف ها و 
نمودارهايی ايجاد کنید که نسبت به تسکی که 
داريـد و مديريـت ِ بـاِر کاری، نگاهـی بصری و 
قابل هضم به شـما بدهد. اين يک روش مطمئن 
برای ماندن در باالی يک پروژه است و می دانید 
کـه کجاها بايد بـه جزيیـات بپردازيد. هنگام 
اسـتفاده از نرم افـزار مديريـت آناليـن پروژه 
می توانید انرژی بیشتری به داشبورد PM خود 
اضافه کنید. به اين ترتیب زمانی که اعضای تیم 
در حال به روزرسـانی وضعیت کارها هسـتند، 
داشـبوردی بـا داده هـای زمـان واقعـی جمع 
می شوند. اين موجب می شود تا از اين داشبورد 
بیش تر از داشـبورد واقعی ماشـین خود لذت 
ببريد و به همان اندازه کارآمد باشید تا بتوانید 
از نقطه A به نقطه B برسـید. با اين روش شـما 

همیشه می دانید که کجا ايستاده ايد.

PM داشبورد

ريسـک بخشـی از مديريت يک پروژه است. 
ايـن کار شـامل پیش بینـِی رخ دادن خطرات 
احتمالی اسـت و سـپس برای بازگشت پروژه 
در مسـیر صحیـح خـود، پاسـخی را فرموله 
سـازی کنید. اينجاسـت که اين قالب رايگان 
رديابی ريسک اکسل وارد می شود. در مرحله 
اول به شـما امکان می دهد تمام ريسـک های 
احتمالـی کـه فکـر می کنیـد در طـول پروژه 
ممکـن اسـت اتفـاق بیفتد، لیسـت کنید. در 
مرحلـه بعـد چگونگـی تأثیرگـذاری ايـن 
ريسـک ها را تعريف خواهید کرد. شـما سطح 
ريسک را تعیین می کنید و آن را به يک مالک 
اختصـاص می دهیـد يعنـی کسـی مسـئول 
مراقبـت از آن اسـت. اکنـون شـما برنامه ای 
مشـخص برای حل سـريع آن ريسک داريد و 
نوشـته ای )سـندی( کـه می تـوان آن را بـه 
اشـتراک گذاشـت تا ريسـک هرگز شـانس 

خنثی کردن پروژه را نداشته باشد.

ثبت خطر
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معرفی کتاب های مدیریت پروژه 
ب����رای افرادی با س����طح متوس����ط
ب���رای کس���انی ک���ه برخ���ی تجربه ه���ای مدیری���ت پ���روژه ای داش���ته باش���ند و پروژه های���ی را هدایت کرده 
باش���ند، کتاب های���ی ک���ه در زی���ر معرف���ی می کنی���م می توان���د مهارت های آنان را ارتقاء داده و به س���طح 

بعدی برساند. 

ای��ن�کت��اب�مجموعه�ای�از�مقاالت�مبتنی�بر�
�9سال�تجربه�نویسنده�به�عنوان�مدیر�برنامه�
ب��رای�بزرگترین�پروژه�های�مایکروس��افت�
اس��ت.�این�کتاب�قس��مت�های�بس��یاری�از�
اصول�اساسی�مدیریت�پروژه�مانند�ارتباطات�
مؤث��ر،�تصمیم�گی��ری،�برنامه�ری��زی�و�حل�

مسئله�را�دربر�می�گیرد.�
اگ��ر�به�دنبال�یک�فریمورک�مدیریت�پروژه�
هس��تید،�باید�کتاب�دیگری�را�مطالعه�کنید.�
ام��ا�اگ��ر�اصول�اولی��ه�را�فراگرفته�اید�و�قصد�
داری��د�ت��ا�مهارت�های�نرم�ت��ر�و�چالش�های�
ظریف�تری�را�که�در�پروژه�ها�برایش��ان�آماده�
نش��ده�اید،�فراگیرید،�این�کتاب�یک�انتخاب�

عالی�است.
مزايا:

�فهم�آسان
�سبک�محاوره�ای

معايب:
�کم��ی�طوالن��ی�اس��ت�و�به�اختص��ار�

نوشته�نشده�است.

1- کتاب 
Making Things Happen

با�یک�بار�خواندِن�س��ریع�این�کتاب،�می�توان�
نکات�بس��یاری�را�فراگرفت.�این�کتاب�یکی�
از�کتاب�هایی�اس��ت�ک��ه�رتبه�باالیی�در�این�
لیس��ت�دارد�و�بی��ش�از�ی��ک�کتاب�مدیریت�
پروژه�اس��ت�و�ش��امل�یک�چارچوب�عملی�
ب��رای�دس��تیابی�ب��ه�اه��داف�و�تفکر�عمیق�
اس��ت.�اگر�دیدید�که�پروژه�ها�از�مس��یر�خارج�
ش��دند�به�این�خاطر�اس��ت�که�از�پیش،�زمان�
کاف��ی�برای�تفکر�در�جزییات�صرف�نش��ده�
اس��ت�و�این�کتاب�برای�رفع�این�مش��کل�به�

شما�ابزار�می�دهد.�
مزايا: 

�الهام�بخش
�قابل�اجرا

معايب:
�واقعًا�معایبی�ندارد

2- کتاب 
Strategic Project Management 
Made Simple : Practical Tools 
for Leaders and Teams

ای��ن�کت��اب�درجای��ی�بین�س��طح�مبتدی�و�
متوسط�قرار�دارد.�این�کتاب�بیشتر�راهنمایی�
ب��رای�دنی��ای�واق��ع�اس��ت�تا�ی��ک�کتاب�
راهنم��ای�مدیری��ت�پروژه�بنابراین�بیش��تر�
برای�کس��انی�مناس��ب�اس��ت�که�مقداری�
تجربه�مدیریت�پروژه�ای�دارند�و�می�خواهند�
پایه�هایش��ان�را�قوی�کنند.�این�کتاب�کاملی�
�PMBOKاس��ت�که�به�عنوان�مکمل�کتاب�
مدیریت��ی� دانش��گاهی� رش��ته�های� در�
مورداس��تفاده�ق��رار�می��گیرد.�اگ��ر�به�دنبال�
اجرای�یک�پروسه�رسمی�تر�در�سازمان�خود�
هس��تید،�این�کتاب�بیش��تر�از��PMBOKبه�

شما�کمک�می�کند.�
مزايا:

�مثال�های�عالی�در�دنیای�واقعی
�قابل�اجرا

معايب:
�خواندن�دشوار

�شبیه�کتاب�درسی

2- کتاب 
The Fast Forward MBA in 
Project Management
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معرفی کتاب های مدیریت پروژه 
برای افرادی با س����طح پیش����رفته

اگ���ر ش���ما ب���ه دنب���ال چی���زی فرات���ر از اص���ول اولی���ه هس���تید و قص���د داری���د مهارت ه���ای رهب���ری خود را 
گس���ترش دهید، این کتاب ها به ش���ما کمک می کنند تا مهارت های مدیریت پروژه ای خود را به حد 

افسانه ای برسانید. 

این�فقط�یک�کتاب�مدیریت�پروژه�نیس��ت�
بلکه�یک�سیس��تم�بهره�وری�اس��ت.�ش��ما�
به�عن��وان�ی��ک�مدیر�پروژه�مرتبًا�با�مس��ائل�
بس��یاری�دست�وپنجه�نرم�می�کنید.�بسیاری�
از�مدیران�پروژه�باتجربه�با�اس��تفاده�از�متد�و�
روش��GTDاطمین��ان�حاص��ل�می�کنند�که�
آنچ��ه�را�ب��رای�انج��ام�کار�الزم�دارند�انجام�
می�دهند.�این�کتاب�به�ش��ما�نش��ان�می�دهد�
چگون��ه�می�توانی��د�کاره��ا�را�با�اس��تفاده�از�
لیست�ها�و�س��اختارهای�ساده�سازمان�دهی�
کنی��د.�مه��م�اس��ت�که�یک�س��اختار�منظم�
داش��ته�باش��ید�تا�بتوانید�فوراً��ایده�های�خود�را�
وارد�آن�کنید�و�به�س��اختار�آن�اعتماد�کنید�تا�
بتوانی��د�ذه��ن�خ��ود�را�از�حواس�پرتی�های�

مداوم�آزاد�کنید.

1- کتاب 
Getting Things Done

�Peter�Druckerدر�محاف��ل�مدیریتی�یک�
افس��انه�است.�امروزه�بسیاری�از�نویسندگان�
پایه�گذاری�اس��تراتژی�های�امروزی�را�به�او�
نس��بت�می�دهن��د.�به�عنوان�یک�مدیر�پروژه�
ای��ن�کت��اب�مفی��د�قلم��داد�می�ش��ود�زیرا�
چهارچوب��ی�عالی�برای�مدیریت�مؤثر�خود�و�
دیگ��ران�فراهم�می�کن��د.�این�کتاب�بیش�از�
�40س��ال�قدم��ت�دارد�و�اگرچه�مثال�هایش�
کمی�تاریخ��گذش��ته�هستند،�پیام�کتاب�هنوز�
هم�بسیار�مرتبط�است.�پیام�اصلی�کتاب�این�
اس��ت�که�اثربخشی�یک�عادت�است�نه�یک�
مه��ارت.�اثربخش��ی�درواقع�"انجام�کارهای�
صحیح�اس��ت." این�موضوع�با�کارایی�بسیار�
متف��اوت�اس��ت�و�صرف��ًا�به�معن��ی�"انجام�
درس��ت�کارها" اس��ت.�کدام�مدیر�پروژه�ای�

است�که�نخواهد�مؤثرتر�کار�کند؟

2- کتاب 
The Effective Executive:The 
Definitive Guide to Getting The 
Right Things Done

حت��ی�مدیران�پروژه�ای�ه��م�که�همه�چیز�را�
می�دانن��د�در�ای��ن�کت��اب�می�توانند�موضوع�
به�دردبخ��وری�پیدا�کنند.�نویس��ندگان�این�
کتاب��40سال�تجربه�خود�را�ترکیب�کرده�و�
س��خت�ترین�دروس�پیروزش��ده�خ��ود�را�به�
اش��تراک�گذاش��ته�اند.�این�کتاب�توصیه�ها�و�
نمونه�ه��ای�عمل��ی�عال��ی�و�واقع��ی�ارائ��ه�
می�ده��د،�ام��ا�ی��ک�جلد�از�ای��ن�کتاب�را�هم�
برای�قفس��ه�کت��اب�خ��ود�نگه�دارید�چراکه�
وج��ود�ای��ن�کت��اب�ه��م�ب��ه�ش��ما�اعتب��ار�

می�بخشد.���

2- کتاب 
Brilliant Project Management 
: What The Best Project 
Managers Know, Do, And Say
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در ايـن فصـل مـا بـه پیاده سـازِی يادگیـری 
نظارت شده – طبقه بندی خواهیم پرداخت.

روش�طبقه�بن��دی�ی��ا�م��دل�س��عی�در�نتیجه�گیری�از�
مقادیر�مشاهده�ش��ده�دارد.�در�مس��ائل�طبقه�بندی،�ما�
خروجی�دسته�بندی�ش��ده�مانند�" س��یاه�" یا�" سفید�" و�
" تدریس�" و�" غیر�آموزش�" داریم.�در�حین�س��اختن�
مدل�طبقه�بندی�باید�دیتاس��ت�آموزش�دیده��3داش��ته�
باش��یم�که�ش��امل�نقاط�داده4و�برچسب�های�5متناظر�
باش��د.�به�عنوان�مثال�اگر�می�خواهیم�بررس��ی�کنیم�که�
تصویر�یک�ماش��ین�اس��ت�یا�خیر،�برای�بررس��ی�این�
موض��وع�ی��ک�دیتاس��ت�آموزش��ی�ب��رای�دو�کالس�
مربوط�به�"ماش��ین" و�"بدون�ماش��ین" ایجاد�خواهیم�
ک��رد.�س��پس�بای��د�مدل�را�ب��ا�اس��تفاده�از�نمونه�های�
آموزش�6،�آموزش�دهیم.�مدل�های�طبقه�بندی�عمدتًا�
در�تش��خیص�چهره،�شناس��ایی�اس��پم�و�غیره�مورد�

استفاده�قرار�می�گیرند.

مراح���ل س���اخت طبقه بندی 
کننده7 در پایتون

ب��رای�س��اخت�طبقه�بن��دی�کنن��ده�در�پایتون�ما�قصد�
داریم�از�پایتون��3و��Scikit�-�learnاستفاده�کنیم�که�
ابزاری�برای�یادگیری�ماش��ین�اس��ت.�برای�س��اخت�
طبقه�بن��دی�کنن��ده�در�پایت��ون�این�مراح��ل�را�دنبال�

کنید:
مرحله 1: کتابخانه Scikit – learn را وارد کنید8 

ای��ن�اولی��ن�گام�برای�س��اخت�طبقه�بن��دی�کننده�در�
پایت��ون�خواه��د�بود.�در�این�مرحله�یک�پکیج�پایتون�با�
ن��ام��Scikit�– learnنص��ب�خواهی��م�کرد�که�یکی�از�
بهترین�ماژول�های�یادگیری�ماش��ین�در�پایتون�است.�

دستور�زیر�به�ما�در�واردکردن�پکیج�کمک�می�کند:
Import Sklearn

دس��تور�ب��اال�را�در�خ��ط�فرمان�وین��دوز�)cmd(�تایپ�

کنید.
مرحله 2: دیتاست Scikit – learn را وارد کنید

در�ای��ن�مرحل��ه�م��ا�می�توانیم�کار�را�با�دیتاس��تی�برای�
مدل�یادگیری�ماش��ین�خود�ش��روع�کنیم.�در�اینجا�ما�
قص��د�داریم�از�بانک�اطالعاتی�تش��خیصِی�س��رطان�
پس��تان�ویسکانس��ین�اس��تفاده�کنیم.�دیتاست�شامل�
اطالعات�مختلفی�در�مورد�تومورهای�سرطان�پستان�
و�همچنی��ن�برچس��ب�های�طبقه�بن��دِی�بدخی��م�ی��ا�
خوش�خیم�اس��ت.�دیتاس��ت�دارای��569نمونه�یا�داده�
در��569تومور�اس��ت�و�ش��امل�اطالعاتی�در�مورد��30
صف��ت�یا�ویژگی�مانند�ش��عاع�توم��ور،�بافت،�صافی�و�
ناحی��ه�تومور�اس��ت.�با�کمک�دس��تور�زی��ر�می�توانیم�

دیتاست�سرطان�پستان�را�وارد�کنیم:
From sklearn.datasets import load-breast-cancer

اکن��ون�دس��تور�زیر�باعث�بارگذاری�دیتاس��ت�خواهد�
)Data = load-breast-cancer(:شد

هوش مصنوعی با پایتون  
یادگی���ری نظارت ش���ده1 : طبقه بندی2  

 
)بخش اول(
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اکن��ون�با�کمک�دس��تور�زی��ر�می�توانی��م�متغیرهای�
جدی��دی�را�ب��رای�هر�مجموعه�مهم�از�اطالعات�ایجاد�
کنی��م�و�داده�ه��ا�را�اختص��اص�دهی��م.�به�عبارت�دیگر�
می�توانیم�داده�ها�را�با�دستورات�زیر�ساماندهی�کنیم:

Label_names = data [‘target_names’]

Labels = data [‘target’]

Feature_name = data [‘feature_names’]

Features = data [‘data’]

اکن��ون�برای�روش��ن�تر�ش��دن�آن�می�توانیم�با�کمک�
دس��تورات�زیر�برچس��ب�های�کالس،�برچسب�نمونه�
داده�ه��ای�اول،�ن��ام�ویژگ��ی�و�مق��دار�ویژگی�را�چاپ�

می�کنیم.
Print )label_names(

دس��تور�فوق�اس��امی�کالس�را�که�به�ترتیب�بدخیم�و�
خوش�خیم�هستند�چاپ�می�کند.�خروجی�در�زیر�نشان�

داده�شده�است:

[‘malignant’ ‘benign’]

اکنون�دس��تور�زیر�نش��ان�می�دهد�که�آن�ها�به�مقادیر�
باینری��0و��1نگاش��ت�ش��ده�اند.�اینجا��0نش��ان�دهنده�
س��رطان�بدخیم�و��1نش��ان�دهنده�سرطان�خوش�خیم�

است.
Print)labels[0](

در زیر لیستی از کلیدواژه های مهم واژه نامه آمده است:
Classification�label�names(�target-names(�............................................................................................................�اسامی�برچسب�طبقه�بندی�)اسامی-�هدف(
The�Actual�Labels(�target(�..............................................................................................................................................................................�اسامی�واقعی�)هدف(
The�attribute�/�feature�names(�feature-names(�............................................................................................................�ویژگی/�نام�ویژگی�)اسامی�– ویژگی(
The�attribute(�data(........................................................................................................................................................................................................�ویژگی�)داده(

دو دستور ذکرشده نام ویژگی ها و مقادیر ویژگی ها را تولید می کنند.

print)feature_names[0](
mean radius
print)features[0](
[1.79900000e+01 1.03800000e+01 1.22800000e+02 1.00100000e+03
1.18400000e-01 2.77600000e-01 3.00100000e-01 1.47100000e-01
2.41900000e-01 7.87100000e-02 1.09500000e+00 9.05300000e-01
8.58900000e+00 1.53400000e+02 6.39900000e-03 4.90400000e-02
5.37300000e-02 1.58700000e-02 3.00300000e-02 6.19300000e-03
2.53800000e+01 1.73300000e+01 1.84600000e+02 2.01900000e+03
1.62200000e-01 6.65600000e-01 7.11900000e-01 2.65400000e-01
4.60100000e-01 1.18900000e-01]
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از�خروج��ی�ف��وق�می�توانیم�مش��اهده�کنیم�که�اولین�
نمون��ه�داده�ه��ا�توموری�بدخیم�اس��ت�که�ش��عاع�آن�

�1.7990000e+��01است.
مرحله 3: سازمان دهی داده ها به مجموعه ها

در�این�مرحله�داده�های�خود�را�به�دو�بخش�یعنی�یک�
�training�set)مجموع��ه�داده�هایی�که�برای�آموزش�
�test�setمدل�و�یادگیری�اس��تفاده�می�ش��ود(�و�یک�
)مجموعه�آزمایشی�که�برای�امتحان�یادگیری�ماشین�
اس��تفاده�می�شود(�تقس��یم�داده�ها�در�این�مرحله�بسیار�
مه��م�اس��ت�زی��را�باید�مدل�خود�را�ب��ر�روی�داده�های�
دی��ده�نش��ده�آزمای��ش�کنیم.�برای�تقس��یم�داده�ها�به�
train_تابعی�ب��ه�نام��sklearnمجموعه�ه��ا،�پکی��ج�
test_split)(�دارد.�ب��ا�کم��ک�دس��تور�زیر�می�توانیم�

داده�ها�را�در�این�مجموعه�ها�تقسیم�کنیم.
from sklearn.model_selection import train_

test_split

�)import(را�وارد��train_test_splitدستور�فوق�تابع�
می�کند�و�دس��تور�زیر�داده�ها�را�به�داده�های�آموزش��ی�و�
تس��ت�تقس��یم�می�کن��د.�در�مثال�زیر�م��ا�از�40درصد�

داده�ه��ا�ب��رای�آزمایش�و�از�داده�ه��ای�باقیمانده�برای�
آموزش�مدل�استفاده�می�کنیم.

train, test, train_labels, test_labels = train_

test_split)features,labels,test_size = 0.40, 

random_state = 42(

مرحله 4: ساختن مدل
در�این�مرحله�ما�در�حال�ساختن�مدل�خود�هستیم.�ما�
قصد�داریم�از�الگوریتم��Naïve�Bayesبرای�ساخت�
مدل�اس��تفاده�کنیم.�از�دس��تورات�زیر�می�توان�برای�

ساخت�مدل�استفاده�کرد:
from sklearn.naive_bayes import 

GaussianNB

�importرا��GaussianNBدس��تور�ف��وق�م��اژول�
می�کند.�اکنون�دس��تور�زیر�به�ش��ما�برای�مقدار�اولیه�

دادن�به�مدل�کمک�خواهد�کرد.
gnb = GaussianNB)(

gnb.ما�مدل�را�با�خوراندن�آن�به�داده�ها�با�اس��تفاده�از�
fit)(�آموزش�خواهیم�داد.

model = gnb.fit(train, train_labels)

مرحله 5: ارزیابی مدل و صحت آن
در�ای��ن�مرحل��ه�م��ا�قص��د�داری��م�م��دل�را�ب��ا�انجام�
پیش�بینی�های��ی�بر�روی�داده�های�آزمایش��ی�ارزیابی�
کنی��م.�س��پس�دق��ت�آن�را�نیز�خواهی��م�فهمید.�برای�
س��اخت�پیش�بین��ی�م��ا�از�تاب��ع�predict)(�اس��تفاده�
خواهی��م�کرد.�دس��تور�زیر�به�ش��ما�در�انج��ام�این�کار�

کمک�خواهد�کرد:
preds = gnb.predict)test(

print)preds(

س��ری�ف��وق�از��0و�1،�مقادی��ر�پیش�بینی�ش��ده�ب��رای�
کالس�تومور�بدخیم�و�خوش�خیم�است.

اکن��ون�ب��ا�مقایس��ه�دو�آرایه�یعن��ی��test_labelsو�
�predsمی�ت��وان�ب��ه�صحت�مدل�خود�پی�برد.�ما�برای�
accuracy_تعیی��ن�صح��ت�قصد�داری��م�از�تاب��ع�
score)(�اس��تفاده�کنیم.�دس��تور�زیر�را�برای�این�مورد�

در�نظر�بگیرید:
from sklearn.metrics import accuracy_score

print)accuracy_score)test_labels,preds((

0.951754385965

[1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1]
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نتیجه�نش��ان�می�ده��د�که�نتیج��ه�طبقه�بندی�کننده�
�Naïve�Bayesبا�دقت�95.17درصد�صحیح�است.
به�این�ترتی��ب�ب��ا�کم��ک�مراح��ل�ف��وق�می�توانی��م�

طبقه�بندی�کننده�خودمان�را�در�پایتون�بسازیم.

ساخت طبقه بندی کننده در 
پایتون

در�ای��ن�بخ��ش،�نحوه�س��اخت�طبقه�بن��دی�کننده�در�
پایتون�را�یاد�خواهیم�گرفت.

 Naïve طبقه بن���دی کنن���ده
Bayes

�Naïve�Bayesی��ک�روش�طبقه�بن��دی�اس��ت�که�
برای�ساخت�طبقه�بندی�کننده�از�قضیه��Bayes)بیز(�
اس��تفاده�می�کن��د.�فرض�بر�این�اس��ت�که�پیش�بینی�
کننده�ها�مس��تقل�هس��تند.�به�عبارت�س��اده،�فرض�بر�
ای��ن�اس��ت�ک��ه�حضور�ی��ک�ویژگی�خ��اص�در�یک�
کالس�ب��ا�حض��ور�هیچ�ویژگی�دیگ��ری�ارتباط�ندارد.�

برای�س��اخت�طبقه�بندی�کننده��Naïve�Bayesباید�
از�کتابخانه�ای�از�پایتون�به�نام��Scikit�Learnاستفاده�
کنی��م.�س��ه�نوع�م��دل��Naïve�Bayesب��ه�نام�های�
�Gaussian،�Multinomialو��Bernoulliدر�پکی��ج�و�

کتابخانه��Scikitوجود�دارد.
ب��رای�س��اخت�یک�مدل�طبقه�بن��دی�کننده�یادگیری�

ماشیِن��Naïve�Bayesبه�موارد�زیر�نیاز�داریم:
1- دیتاست

ما�قصد�داریم�از�دیتاس��تی�به�نام�پایگاه�داده�تش��خیص�
سرطان�پستان�ویسکانسین��استفاده�کنیم.�دیتاست�شامل�
اطالعات�مختلفی�در�مورد�تومورهای�س��رطان�پستان�و�
همچنین�برچسب�های�طبقه�بندی�بدخیم�یا�خوش�خیم�
اس��ت.�دیتاس��ت�دارای��569نمونه�یا�داده�در��569تومور�
اس��ت�و�ش��امل�اطالعاتی�در�مورد��30صفت�یا�ویژگی�
مانند�شعاع�تومور،�بافت،�صافی�و�ناحیه�است.�ما�می�توانیم�

این�دیتاست�را�از�پکیج��sklearnوارد�)import(�کنیم.
Naïve Bayes 2- مدل

برای�س��اخت�طبقه�بن��دی�کننده��Naïve�Bayesبه�

ی��ک�م��دل��Naïve�Bayesنیاز�داریم.�همان�طور�که�
قب��اًل�گفته�ش��د،�س��ه�نوع�م��دل��Naïve�Bayesبه�
نام�های��Gaussian،�Multinomialو��Bernoulliدر�
پکی��ج��Scikit�Learnوج��ود�دارد.�در�اینج��ا�در�مثال�
�Gaussian�Naïve�Bayesزیر�می�خواهیم�از�مدل�
استفاده�کنیم.�با�استفاده�از�موارد�فوق�می�خواهیم�یک�
مدل�یادگیری�ماش��یِن��Naïve�Bayesبس��ازیم�تا�از�
اطالع��ات�توم��ور�به�منظور�تش��خیص�خوش�خیم�یا�

بدخیم�بودن�آن�استفاده�شود.

ب�رای ش�روع بای�د م�اژول sklearn را نصب کنیم. 
این کار را می توان با دستور زیر انجام داد:

Import Sklearn
�ح��ال�بای��د�دیتاس��تی�را�به�نام�پای��گاه�داده�

سرطان�سینه�ویسکانسین��importکنیم:
from sklearn.datasets import load_breast_cancer

)(data = load_breast_cancer  اکنون دستور زیر دیتاست را بارگیری می کند: 
�داده�ها�می�توانند�به�شرح�زیر�سازمان�دهی�)مرتب(�شوند:

]'label_names�=�data]'target_names�[............................................................................................................................."نام_اهداف"]نام_برچسب�ها�=�داده��
]'labels�=�data]'target[ برچسب�ها�=�داده�["هدف"..............................................................................................................................................................................�
]'feature_names�=�data]'feature_names[�...................................................................................................................."نام_ویژگی�ها"�]نام_ویژگی�ها�=�داده�
]'features�=�data]'data[ ویژگی�ها�=�داده�[�"داده" ..............................................................................................................................................................................�

�اکنون�برای�روش��ن�تر�ش��دِن�موارد�باال،�می�توانیم�با�
کمک�دس��تورات�زیر�برچس��ب�های�کالس،�برچسب�
نمون��ه�داده�ه��ای�اول،�نام�ویژگی�ها��و�مقدار�ویژگی�ها�

را�چاپ�کنیم.
print)label_names(

�دستور�فوق�اسامی�کالس�را�که�به�ترتیب�خوش�خیم�
و�بدخیم�هس��تند�چاپ�می�کند.�خروجی�به�ش��کل�زیر�

چاپ�شده�است:
[‘malignant’ ‘benign’]

�اکنون�دستور�زیر�نشان�خواهد�داد�که�آن�ها�به�مقادیر�
�0و��1نگاش��ت�ش��ده�اند.�در�اینجا��0نشان�دهنده�تومور�
بدخی��م�و��1نش��ان�دهنده�توم��ور��خوش�خیم�اس��ت.�

خروجی�در�زیر�نشان�داده�شده�است:
print)labels[0](

0

دو�دستور�زیر�نام�ویژگی�ها�و�مقادیر�ویژگی�ها�را�تولید�
می�کند.

print)feature_names[0](

mean radius

print)features[0](

[1.79900000e+01 1.03800000e+01 1.22800000e+02 1.00100000e+03

 1.18400000e-01 2.77600000e-01 3.00100000e-01 1.47100000e-01

 2.41900000e-01 7.87100000e-02 1.09500000e+00 9.05300000e-01

 8.58900000e+00 1.53400000e+02 6.39900000e-03 4.90400000e-02

 5.37300000e-02 1.58700000e-02 3.00300000e-02 6.19300000e-03

 2.53800000e+01 1.73300000e+01 1.84600000e+02 2.01900000e+03

 1.62200000e-01 6.65600000e-01 7.11900000e-01 2.65400000e-01

 4.60100000e-01 1.18900000e-01]
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از�خروج��ی�ف��وق�می�توانیم�مش��اهده�کنیم�که�اولین�
نمونه�داده�ها�یک�تومور�بدخیم�اس��ت�که�ش��عاع�اصلی�
آن��1.790000e+��01است.�برای�آزمایش�مدل�خود�
بر�روی�داده�های�دیده�نش��ده�باید�داده�های�خود�را�به�
داده�های�آموزشی�و�آزمایشی�تقسیم�کنیم.�این�کار�با�

کمک�کد�زیر�قابل�انجام�است:
from sklearn.model_selection import train_

test_split

دس��تور�ف��وق�تاب��ع��train_test_splitرا�از�پکی��ج�
�sklearnوارد�می�کن��د�و�دس��تور�زی��ر�داده�ه��ا�را�ب��ه�
داده�های�مربوط�به�آموزش�و�آزمایش�تقسیم�می�کند.�
در�مث��ال�زی��ر�ما�از�40درص��د�از�داده�ها�برای�آزمایش�

اس��تفاده�می�کنیم�و�داده�های�باقی�مانده�برای�آموزش�
مدل�استفاده�می�شود.

کد�زیر�این�کار�را�انجام�می�دهد:
train, test, train_labels, test_labels =

train_test_split)features,labels,test_size= 

0.40, random_state = 42(

حاال�ما�مدل�را�با�استفاده�از�دستورات�زیر�می�سازیم:

from sklearn.naive_bayes import 

GaussianNB

دس��تور�فوق�م��اژول��GaussianNBرا�وارد�می�کند.�
ح��ال�ب��ا�دس��تور�داده�ش��ده�در�زی��ر،�ما�بای��د�مدل�را�

مقداردهی�اولیه�کنیم.
gnb = GaussianNB)(

م��ا�م��دل�را�در�داده�ها�با�اس��تفاده�از�gnb.fit)(�آموزش�
خواهیم�داد.

model = gnb.fit(train, train_labels)

اکن��ون�م��دل�را�با�ایج��اد�پیش�بین��ی�روی�داده�های�
آزمایش��ی�ارزیاب��ی�می�کنی��م�و�ای��ن�کار�می�توان��د�

همان�گونه�که�در�ادامه�می�آید�به�انجام�برسد.
preds = gnb.predict)test(

print)preds(

س��ری�ف��وق�ک��ه�از��0و��1تشکیل�ش��ده�مقادی��ر�
پیش�بینی�ش��ده�ب��رای�کالس�ه��ای�تومور�یعنی��0و��1

است.
اکن��ون�ب��ا�مقایس��ه�دو�آرایه�یعن��ی��test_lebelsو�
�predsمی�ت��وان�ب��ه�صحت�مدل�خ��ود�پی�برد.�برای�

تعیین�صحت�از�تابع�accuracy_score)(�اس��تفاده�
می�کنیم.�دستورات�زیر�را�در�نظر�بگیرید:

from sklearn.metrics import accuracy_score

print)accuracy_score)test_labels,preds((

0.951754385965

�Naïveنتیجه�نش��ان�می�دهد�ک��ه�طبقه�بندی�کننده�
�Bayesدقت��ی�براب��ر�ب��ا�95.17درص��د�دارد.�ای��ن�
طبقه�بن��دی�کنن��ده�یادگیری�ماش��ینی�اس��ت�که�بر�

اساس�مدل��Naïve�Bayse�Gaussianاست.

[1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0

 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1]

1-Supervised Learning

2-Classification

3-Trained

4-Data Points

5-Label

6-Training Sample

7-Classifier

8-Import

9-Wisconsin
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ایجاد�یک�انجمن�همان�چیزی�اس��ت�که�موجب�برگزاری�همایش�س��االنه�مدیریت�پروژه�دیجیتال�می�ش��ود.�این�رویداد�توجهات�بین�المللی�را�به�خود�جذب�
می�کند�و�بین�آژانس�های��DPMsو��DPMsداخلی�تقس��یم�می�ش��ود.�در�این�اجالس�هنوز�هم�برنامه�هایی�از�س��خنرانان�باتجربه�و�پرانرژی�برای�گفت�وگو�در�

مورد�موضوعات�مختلف�پذیرفته�می�شود.�

25 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره13  خ��رداد م�اه 1399



از آن جایی که دنیای ما به دراماتیک ترین شکل قابل 
تصور متزلزل شده است، زمان آن رسیده که جامعه 
جهانی استارتاپ به یکدیگر نزدیک تر شوند و از هم 
حمای�ت کنن�د و از یکدیگ�ر ی�اد بگیرن�د. برخی از ما 
س�قوط س�ال 1987، حب�اب .com س�ال 2000 – 
2001 و بحران مالی سال 2007 را به یاد می آوریم. 
با COVID-19 نه تنها بحران اقتصادی اتفاق افتاده 

است بلکه تاثیر آن روی بشر هم وحشتناک است. 
روی  بح�ران  ای�ن  تاثی�ر  بهت�ر  درک  ب�رای 
اکوسیس�تم های اس�تارتاپ و کمک به بنیان گذاران 
اس�تارتاپ ها و سیاست گذاران برای عبور از طوفان، 
اس�تارتاپ ژنوم سری گزارش های اکوسیستم های 
استارتاپ و COVID-19 را راه اندازی می کند که این 
نوش�تار اولین س�ری از این گزارش ها اس�ت که به 
هم�راه آن پای�گاه داده سیاس�ت گذاری ه�م ب�رای 

یادگی�ری دولت ه�ا از ابت�کارات یکدیگ�ر ایج�اد 
کرده ایم. 

یافته ه�ای کلی�دی برای درک تأثی�ر COVID-19 بر 
اکوسیس�تم های جهانی اس�تارتاپ در این گزارش و 

یافته های کلیدی ما عبارت اند از: 
معامالت VC چینی از زمان آغاز بحران در دو ماه اول 
س�ال نس�بت ب�ه س�ایر نق�اط جهان بی�ن 50 تا 57 
درصد منقبض ش�ده اس�ت )کاهش یافته است(. اگر 
قطره ای از این انقباض در سطح جهانی اتفاق بیفتد، 
حت�ی ب�رای تنه�ا دو م�اه، تقریب�اً 28 میلی�ارد دالر 
س�رمایه گذارِی اس�تارتاپی از دست می رود که تأثیر 
دراماتیک و ش�گرفی روی ش�رکت ها خواهد داشت. 
اگ�ر اف�ت س�رمایه گذاری ها از زم�ان ن�گارش این 
گزارش، بیش از دو ماه ادامه داش�ته باش�د و ش�وک 
COVID-19 باعث انقباض اقتصادی شود، می توانیم 

به عنوان نمونه و برای مقایسه تاریخی با لحظه رکود 
فعل�ی به دو بحران اقتصادی قبلی )2000-2001 و 
2007-2009( نگاه�ی بیندازی�م. در آن رکودها کل 
اف�ت س�رمایه های جهانی VC در م�دت 12 ماه بین 
21.6 ت�ا 29.3 درص�د ب�ود یعنی اگ�ر ما بخواهیم در 
ش�رایط فعل�ی ه�م ارز آن را طرح ری�زی کنیم معادل 
کاه�ش ت�ا 86.4 میلی�ارد دالر در س�رمایه گذاری 
جهانی VC است. پس از دو رکود اقتصادی گذشته، 
س�رمایه گذاری جهانی VC یک س�ال برای بحران 
س�ال 2007-2008 و س�ه س�ال ب�رای بح�ران 
2000-2001 طی کرد تا به سطح پیش از انقباض 
برسد. IPO  های مرتبط با فن آوری در ایاالت متحده 
درص�د  آخ�ر، 90  اقتص�ادی  رک�ود  دو  از  پ�س 
کاهش یافته ان�د.  البت�ه ای�ن بح�ران س�بب ایج�اد 
موقعیت های�ی می ش�ود. در ط�ی دو رک�ود اقتصادی 

ب�رای  کمت�ری  دالره�ای  از  اگرچ�ه  گذش�ته، 
سرمایه گذاری استفاده شد اما شرکت های بیشتری 
س�رمایه گذاری کردند و این نشان  می دهد مشاغلی 
که کارایی نقدی و بازده نقدی داش�ته باش�ند ممکن 
است حتی پس از رکود اقتصادی پول بیشتری جمع 
کنن�د، حت�ی اگ�ر ارزش و اعتب�ار ای�ن ش�رکت ها و 
س�رمایه ای که درنهایت جمع می کنند کاهش یافته 
باش�د. ع�الوه ب�ر این، بیش از نیمی از ش�رکت های 
Fortune 500 در دوره رک�ود اقتص�ادی یا نزول بازار 
ایجادش�ده اند و بی�ش از 50 ش�رکت ف�ن آوری 
خصوصی و اس�تارتاپ که س�رمایه گذاری باالتر از 1 
میلیارد دالر دارند   با ارزش�ی مجموعاً بالغ بر 145.2 
میلی�ارد دالر در س�ال های رک�ود اقتص�ادی 2007-
2009 تأسیس ش�ده اند. Airbnb ه�م ش�امل ای�ن 
شرکت های تأسیس شده می شود که علت تأسیس 

آن این بود که مالکانش قادر به پرداخت اجاره در آن 
زم�ان نبودن�د.  بنگاه ه�ای جدید و جوان، اصلی ترین 
خالق ش�غل در اقتصاد هس�تند و این موضوع به ویژه 
در زمان رکود اقتصادی صادق است که شرکت های 
 C قدیمی نابودکننده مش�اغل اصلی هستند )قسمت
این گزارش(. اخیراً ایاالت متحده ش�اهد درخواست 
بیم�ه بی�کاری از ط�رف 3.3 میلی�ون نفر ب�ود: یعنی 
بیشترین تعداد ثبت شده از سال 1967 هنگامی که 
وزارت کار شروع به انتشار ارقام مربوط به این مورد 
کرد. این نیاز به مشاغل اساسی و اصلی جدید بدین 
معنی است که اقتصاد حتی در حال حاضر بیش ازحد 
معم�ول ب�ه نوآوری نیاز دارد.  دولت ها در بس�یاری از 
نقاط جهان در این شرایط دشوار به مؤسسین کمک 
می کنن�د. به عنوان مث�ال دانمارک 75 درصد از حقوق 
را برای شرکت هایی که کارمندانشان را کم نمی کنند 

پوش�ش می دهد درحالی که آلمان 60 درصد حقوق 
جدید کارمندانی را که ساعات کاریشان از تمام وقت 
به پاره وقت کاهش پیداکرده پوشش می دهد. برای 
ادامه مأموریت استارتاپ ژنوم در حمایت از موفقیت 
اس�تارتاپ  در س�طح جهانی، ما از نزدیک وضعیت و 
آنچه برای بنیان گذاران و اکوسیستم ها درنظرگرفته 
ش�ده را تح�ت نظ�ر داری�م. ما در ح�ال ایجاد مجدد 
ش�بکه دانش جهانی مان با اعضای خود در سراس�ر 
25 کشور هستیم تا سیاست های عمومی و خصوصی 
را تصویب نماییم و آن ها را از طریق سلسله مقاله ها، 
پس�ت ها و / ی�ا بس�ترهای دان�ش ب�ه اش�تراک 
می گذاری�م. می توانی�د ثبت نام کنید تا به بخش ها و 
ابتکارات آتی این مجموعه دسترسی داشته باشید. 
 startupgenome.com بیش�تر بیاموزید و با س�ایت

در ارتباط باشید. 

گزارش تحقیق استارتاپ ژنوم : 
تاثیر COVID-19 در اکوسیستم های جهانی استارتاپ
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از آن جایی که دنیای ما به دراماتیک ترین شکل قابل 
تصور متزلزل شده است، زمان آن رسیده که جامعه 
جهانی استارتاپ به یکدیگر نزدیک تر شوند و از هم 
حمای�ت کنن�د و از یکدیگ�ر ی�اد بگیرن�د. برخی از ما 
س�قوط س�ال 1987، حب�اب .com س�ال 2000 – 
2001 و بحران مالی سال 2007 را به یاد می آوریم. 
با COVID-19 نه تنها بحران اقتصادی اتفاق افتاده 

است بلکه تاثیر آن روی بشر هم وحشتناک است. 
روی  بح�ران  ای�ن  تاثی�ر  بهت�ر  درک  ب�رای 
اکوسیس�تم های اس�تارتاپ و کمک به بنیان گذاران 
اس�تارتاپ ها و سیاست گذاران برای عبور از طوفان، 
اس�تارتاپ ژنوم سری گزارش های اکوسیستم های 
استارتاپ و COVID-19 را راه اندازی می کند که این 
نوش�تار اولین س�ری از این گزارش ها اس�ت که به 
هم�راه آن پای�گاه داده سیاس�ت گذاری ه�م ب�رای 

یادگی�ری دولت ه�ا از ابت�کارات یکدیگ�ر ایج�اد 
کرده ایم. 

یافته ه�ای کلی�دی برای درک تأثی�ر COVID-19 بر 
اکوسیس�تم های جهانی اس�تارتاپ در این گزارش و 

یافته های کلیدی ما عبارت اند از: 
معامالت VC چینی از زمان آغاز بحران در دو ماه اول 
س�ال نس�بت ب�ه س�ایر نق�اط جهان بی�ن 50 تا 57 
درصد منقبض ش�ده اس�ت )کاهش یافته است(. اگر 
قطره ای از این انقباض در سطح جهانی اتفاق بیفتد، 
حت�ی ب�رای تنه�ا دو م�اه، تقریب�اً 28 میلی�ارد دالر 
س�رمایه گذارِی اس�تارتاپی از دست می رود که تأثیر 
دراماتیک و ش�گرفی روی ش�رکت ها خواهد داشت. 
اگ�ر اف�ت س�رمایه گذاری ها از زم�ان ن�گارش این 
گزارش، بیش از دو ماه ادامه داش�ته باش�د و ش�وک 
COVID-19 باعث انقباض اقتصادی شود، می توانیم 

به عنوان نمونه و برای مقایسه تاریخی با لحظه رکود 
فعل�ی به دو بحران اقتصادی قبلی )2000-2001 و 
2007-2009( نگاه�ی بیندازی�م. در آن رکودها کل 
اف�ت س�رمایه های جهانی VC در م�دت 12 ماه بین 
21.6 ت�ا 29.3 درص�د ب�ود یعنی اگ�ر ما بخواهیم در 
ش�رایط فعل�ی ه�م ارز آن را طرح ری�زی کنیم معادل 
کاه�ش ت�ا 86.4 میلی�ارد دالر در س�رمایه گذاری 
جهانی VC است. پس از دو رکود اقتصادی گذشته، 
س�رمایه گذاری جهانی VC یک س�ال برای بحران 
س�ال 2007-2008 و س�ه س�ال ب�رای بح�ران 
2000-2001 طی کرد تا به سطح پیش از انقباض 
برسد. IPO  های مرتبط با فن آوری در ایاالت متحده 
درص�د  آخ�ر، 90  اقتص�ادی  رک�ود  دو  از  پ�س 
کاهش یافته ان�د.  البت�ه ای�ن بح�ران س�بب ایج�اد 
موقعیت های�ی می ش�ود. در ط�ی دو رک�ود اقتصادی 

ب�رای  کمت�ری  دالره�ای  از  اگرچ�ه  گذش�ته، 
سرمایه گذاری استفاده شد اما شرکت های بیشتری 
س�رمایه گذاری کردند و این نشان  می دهد مشاغلی 
که کارایی نقدی و بازده نقدی داش�ته باش�ند ممکن 
است حتی پس از رکود اقتصادی پول بیشتری جمع 
کنن�د، حت�ی اگ�ر ارزش و اعتب�ار ای�ن ش�رکت ها و 
س�رمایه ای که درنهایت جمع می کنند کاهش یافته 
باش�د. ع�الوه ب�ر این، بیش از نیمی از ش�رکت های 
Fortune 500 در دوره رک�ود اقتص�ادی یا نزول بازار 
ایجادش�ده اند و بی�ش از 50 ش�رکت ف�ن آوری 
خصوصی و اس�تارتاپ که س�رمایه گذاری باالتر از 1 
میلیارد دالر دارند   با ارزش�ی مجموعاً بالغ بر 145.2 
میلی�ارد دالر در س�ال های رک�ود اقتص�ادی 2007-
2009 تأسیس ش�ده اند. Airbnb ه�م ش�امل ای�ن 
شرکت های تأسیس شده می شود که علت تأسیس 

آن این بود که مالکانش قادر به پرداخت اجاره در آن 
زم�ان نبودن�د.  بنگاه ه�ای جدید و جوان، اصلی ترین 
خالق ش�غل در اقتصاد هس�تند و این موضوع به ویژه 
در زمان رکود اقتصادی صادق است که شرکت های 
 C قدیمی نابودکننده مش�اغل اصلی هستند )قسمت
این گزارش(. اخیراً ایاالت متحده ش�اهد درخواست 
بیم�ه بی�کاری از ط�رف 3.3 میلی�ون نفر ب�ود: یعنی 
بیشترین تعداد ثبت شده از سال 1967 هنگامی که 
وزارت کار شروع به انتشار ارقام مربوط به این مورد 
کرد. این نیاز به مشاغل اساسی و اصلی جدید بدین 
معنی است که اقتصاد حتی در حال حاضر بیش ازحد 
معم�ول ب�ه نوآوری نیاز دارد.  دولت ها در بس�یاری از 
نقاط جهان در این شرایط دشوار به مؤسسین کمک 
می کنن�د. به عنوان مث�ال دانمارک 75 درصد از حقوق 
را برای شرکت هایی که کارمندانشان را کم نمی کنند 

پوش�ش می دهد درحالی که آلمان 60 درصد حقوق 
جدید کارمندانی را که ساعات کاریشان از تمام وقت 
به پاره وقت کاهش پیداکرده پوشش می دهد. برای 
ادامه مأموریت استارتاپ ژنوم در حمایت از موفقیت 
اس�تارتاپ  در س�طح جهانی، ما از نزدیک وضعیت و 
آنچه برای بنیان گذاران و اکوسیستم ها درنظرگرفته 
ش�ده را تح�ت نظ�ر داری�م. ما در ح�ال ایجاد مجدد 
ش�بکه دانش جهانی مان با اعضای خود در سراس�ر 
25 کشور هستیم تا سیاست های عمومی و خصوصی 
را تصویب نماییم و آن ها را از طریق سلسله مقاله ها، 
پس�ت ها و / ی�ا بس�ترهای دان�ش ب�ه اش�تراک 
می گذاری�م. می توانی�د ثبت نام کنید تا به بخش ها و 
ابتکارات آتی این مجموعه دسترسی داشته باشید. 
 startupgenome.com بیش�تر بیاموزید و با س�ایت

در ارتباط باشید. 

27 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره13  خ��رداد م�اه 1399



زمان: 24-20 جوالی 2020
مکان: اورالندو، فلوریدا، ایاالت متحده
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رویــداد
کنفرانس اجایل 2020

کنفران��س�س��االنه�آمری��کای�ش��مالی�ب��رای�جامع��ه�اجای��ل�)چابک(�به�ادامه�اصول�اجایل�اختصاص�دارد�و�بس��تری�ارائه�می�دهد�ک��ه�در�آن�می�توان�ایده�ها�را�به�
اش��تراک�گذاش��ت�و�ش��کوفا�کرد.�مانند�بس��یاری�از�این�کنفرانس�ها�که�در�انتهای�س��ال�برگزار�می�ش��وند،�هنوز�س��خنرانان�و�حامیان�مالی�مشخص�نشده�اند�برای�

اطالعات�به�روز�شده�باید�کمی�صبر�کنید.�
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iOS 13.3، اپل دومین توسعه نسخه بتا 
و نس��خه بت��ا عموم��ی را منت��ر ک��رد
درحالی که iOS 13.2 آخرین ویژگی هایی که اپل هنگام معرفی iOS 13 در WWDC مطرح کرده بود، ارائه داده اس���ت، به نظر نمی رس���د که 
این ش���رکت قصد داش���ته باش���د تا س���ال آینده و ارائه iOS 14 عقب نشس���ته و اس���تراحت کند. ما می توانیم منتظر حداقل یکی دو نس���خه 
تکمیلی دیگر با تعداد کمی ویژگی جدید و تعدادی نسخه رفع اشکال باشیم. iOS 13.2 تعداد کمی ترفند جزئی رابط کاربری مانند قابلیت 
غیرفعال کردِن پیش���نهاداِت اس���تیکرهای memoji در صفحه کلید emoji به ارمغان آورده اس���ت. همچنین ممکن اس���ت مس���ئله مدیریت 
حافظه گزارش ش���ده توس���ط برخی از کاربران، درجایی که برنامه ها به ش���کل انبوه از حافظه پاک ش���وند و اغلب باید دوباره در حافظه بارگذاری 

شوند، شناسایی شده باشد.

نحوه دریافت iOS 13.3 نسخه بتا
ب��رای�کارب��ران�معمولی،�ب��ه��beta.apple.comروی�آیفون�یا�
آی�پد�بس��ته�به�دس��تگاهی�که�می�خواهید�روی�آن�نصب�و�اجرا�
کنی��د�بروی��د.�ش��ما�در�آنج��ا�برای�دریافت�نس��خه�بت��ا�ثبت�نام�
می�کنید�و�یک�پروفایل�بتا�دانلود�می�کنید.�س��پس�به�قس��مت�
�Settings�> General�> Profileبروی��د�و�پروفای��ل�بتا�را�پیدا�

کنید�و�آن�را�نصب�کنید.
پس�از�انجام�این�کار�ش��ما�به�روزرس��انی�های�بتا�را�درس��ت�مانند�
به�روزرسانی�های�معمولی��iOSدانلود�می�کنید؛�یعنی�با�رفتن�به�

.Settings�> General�> Software�Update
توس��عه�دهندگانی�ک��ه�می�خواهن��د�در�توس��عه�نس��خه�های�بتا�
developer.apple.ش��رکت�کنن��د،�می�توانند�ب��ا�مراجعه�ب��ه�

�com/downloadپروفایل�بتا�توسعه�دهنده�را�دانلود�کنند.

در iOS 13.3 چه چیزی جدید است؟
رف�ع اش�کال چندوظیفه ای:�برخ��ی�از�کاربران�گزارش�داده�اند�
ک��ه��13.2�iOSب��ه�ط��رز�س��نگینی�برنامه�ه��ای��RAMرا�آزاد�
می�کن��د،�بنابرای��ن�باید�بارها�برنامه�های�خود�را�دوباره�بارگذاری�
کنی��د.�گزارش�ه��ای�اولی��ه�حاک��ی�از�آن�اس��ت��13.3�iOSاین�

مدیریت�حافظه�بیش�ازحد�را�مدیریت�می�کند.
محدودیت های ارتباطی:�در�اَپلیکیشن�Screen�Time،�بسته�
ب��ه�اینک��ه�ب��ا�چ��ه�کس��ی�صحب��ت�می�کنن��د،�می�توانی��د�
محدودیت�هایی�را�برای�تماس�های�تلفنی،�پیام�ها�و�تماس�های�

�FaceTimeبرای�کودکان�تعیین�کنید.
�Settings�> Generalدر� :Memoji / Animoji استیکرهای
Keyboard <�< ح��اال�می�توانی��د�اس��تیکرهای��Animojiو�

�Memojiرا�در�صفحه�کلید��Emojiخاموش�کنید.
اَپلیکیش��ن�Apple�Watch:�تاج�دیجیتالِی�آیکون�اَپلیکیش��ن�
Apple�Watch،�اکن��ون�به�ج��ای�رنگ�مش��کی،�خاکس��تری�

است.
پش�تیبانی کلید امنیتی Safari:�مرورگر��Safariدر��iPhoneو�
�Lightning،که�از��FIDO2از�کلیدهای�امنیتی�س��ازگار�با��iPad

�USBیا��NFCاستفاده�می�کنند،�پشتیبانی�می�کند.
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یادگیری ماش���ین پیشرفت های 
چشمگیری در راندمان دارویی و 
بیوتکنولوژی داش���ته است. این 
مقال���ه خالص���ه 4 برنام���ه برت���ر 
در  ام���روز  مصنوع���ی  ه���وش 

پزشکی را دربر می گیرد.

هوش 
مصنوعی 
در پزشکی
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تشخیص بیماری ها
تش��خیص�صحی��ح�بیماری�ه��ا�س��ال�ها�
آم��وزش�پزش��کی�را�می�طلب��د.�حت��ی�پ��س�از�آن،�
تش��خیص�بیماری�اغلب�یک�روند�س��خت�و�زمان�بر�
است.�در�بسیاری�از�زمینه�ها�تقاضا�برای�کارشناسان�
بس��یار�فراتر�از�عرضه�موجود�اس��ت.�این�امر�پزشکان�
را�تح��ت�فش��ار�ق��رار�می�ده��د�و�اغلب�تش��خیص�
بیماران��ی�را��ک��ه�نیاز�به�نجات�زندگی�دارند�به�تأخیر�
بخص��وص� �- ماش��ین� یادگی��ری� می�ان��دازد.�
الگوریتم�های�یادگیری�عمیق�– اخیراً�پیشرفت�های�
چش��مگیری�در�تش��خیص�خ��ودکار�بیماری�ه��ا�و�
تش��خیص�ها� ش��دِن� دردس��ترس�تر� و� ارزان�ت��ر�

داشته�اند.

چگونه ماشین ها یاد می گیرند 
بیماری ها را تشخیص دهند

الگوریتم�های�یادگیری�ماشین�می�توانند�یاد�بگیرند�
ک��ه�الگوه��ای�مش��ابه�را�ب��ا�روش��ی�که�پزش��کان�
می�بینند،�ببینند.�یک�تفاوت�اساس��ی�در�این�اس��ت�
ک��ه�الگوریتم�ه��ا�ب��رای�یادگی��ری�ب��ه�مثال�های�
به�هم�پیوس��ته�زی��ادی�– مثاًل�ه��زاران�هزار�– نیاز�
دارن��د�و�ای��ن�مثال�ه��ا�باید�به�طور�منظ��م�دیجیتالی�
شوند�– دستگاه�ها�نمی�توانند�بین�خطوط�موجود�در�

کتاب�های�متنی�را�بخوانند.
بنابراین�یادگیری�ماش��ین�بخصوص�در�حوزه�هایی�
که�اطالعات�تشخیصی�را�پزشک�بررسی�می�کند�و�

قباًل�دیجیتالی�شده�است،�مفید�است.
مانند:�تش��خیص�س��رطان�ریه�یا�سکته�مغزی�مبتنی�
بر��CTاسکن�و�ارزیابی�خطر�مرگ�ناگهانی�قلبی�یا�
س��ایر�بیماری�های�قلبی�بر�اساس�الکتروکاردیوگرام�
و�تصاویر��MRIقلبی�و�طبقه�بندی�ضایعات�پوس��تی�
در�تصاویر�پوس��ت�و�یافتن�ش��اخص�های�رتینوپاتی�

دیابتی��در�تصاویر�چشم.
ازآنجاکه�تعداد�زیادی�داده�خوب�در�این�موارد�وجود�
دارد،�الگوریتم�ها�به�اندازه�متخصصان�در�تش��خیص�
بیم��اری�خ��وب�عمل�می�کنند.�تفاوت�در�این�اس��ت�
که:�الگوریتم�می�تواند�در�کسری�از�ثانیه�نتیجه�گیری�
کن��د�و�می�ت��وان�آن�را�در�سراس��ر�جهان�و�دوباره�در�
کس��ری�از�ثانیه�بازتولید�کرد.�به�زودی�همه�افراد�در�
همه�جا�می�توانند�با�همان�کیفیت�به�کارشناس�ارشد�
تش��خیص�رادیول��وژی�و�با�قیمت�پایین�دسترس��ی�
داش��ته�باش��ند�و�به�زودی�تشخیص�های�پیشرفته�تر�

هوش�مصنوعی�می�آیند.
کارب��رد�یادگی��ری�ماش��ین�در�تش��خیص�به�تازگی�
آغازش��ده�است�– سیستم�های�بلندپروازانه�تر�شامل�
ترکیبی�از�چندین�منبع�داده�)CT،�MRI،�ژنومیک�و�
پروتئومیک��س،�داده�های�بیم��ار�و�حتی�پرونده�های�

دس��ت�نویس(�در�ارزیاب��ی�بیماری�یا�پیش��رفت�آن�
هستند.

ه���وش مصنوعی به ای���ن زودی 
جایگزین پزشکان نخواهد شد
بعی��د�اس��ت�ک��ه�ه��وش�مصنوعی�به�ط��ور�کامل�
جایگزین�پزش��کان�ش��ود.�در�عوض�سیس��تم�های�
ه��وش�مصنوعی�برای�برجس��ته�ک��ردن�زخم�های�
بدخی��م�بالقوه�برای�متخصصان�مورداس��تفاده�قرار�
می�گیرند�– به�پزشک�اجازه�می�دهد�تا�بر�تفسیر�آن�

سیگنال�ها�تمرکز�کند.

تسریع توسعه داروها
تولید�دارو�یک�فرآیند�بس��یار�گران�اس��ت.�بسیاری�از�
فرآینده��ای�تحلیلِی�درگیر�در�تولید�دارو�با�یادگیری�
ماش��ین�می�توانند�کارآمدتر�ش��وند.�این�امر�می�تواند�
زحمت�سال�ها�کار�و�صدها�میلیون�سرمایه�گذاری�را�

از�بین�ببرد.

�AIپیش�ازای��ن�در��4مرحل��ه�اصل��ی�تولی��د�دارو�ب��ا�
موفقیت�مورداستفاده�قرارگرفته�است:

مرحله�1:�شناسایی�اهدافی�که�با�هم�مداخله�دارند.
مرحله�2:�کشف�نامزدهای�مواد�مخدر

مرحله�3:�سرعت�بخشیدن�به�آزمایش�های�بالینی
مرحله�4:�یافتن�نشانگرهای�زیستی�برای�تشخیص�

بیماری
�

مرحل�ه 1: اهداف�ی که با هم مداخله دارند، 
بیابید

اولین�قدم�در�تولید�دارو،�ش��ناخت�منش��أ�بیولوژیکی�
یک�بیماری�)گذرگاه�ها(�و�همچنین�مکانیس��م�های�
مقاومت�آن�است.�سپس�باید�اهداف�خوب�)معمواًل�
پروتئین�ها(�را�برای�درمان�بیماری�شناس��ایی�کنید.�
در�دس��ترس�بودن�گس��ترده�تکنیک�ها�با�توان�باال�
��RNAمانن��د�روش�غربالگری�س��نجاق�کوچک�مو�
shRNA((�و�توال��ی�عمی��ق،�مقدار�داده�های�موجود�
برای�کش��ف�مس��یرهای�ه��دف�زنده�را�ب��ه�میزان�
قابل�توجه��ی�افزایش�داده�اس��ت.�)�RNAیا�اس��ید�
ریبونوکلوئیک،�زنجیره�ای�از�س��لول�ها�هس��تند�که�
حام��ل�اطالع��ات�ژنتیکِی�تعداد�زی��ادی�ویروس�از�
س��لول�به�سیتوپالسم�هستند.(�اسید�ریبونوکلوئیک�
)RNA(�ی��ک�مولک��ول�پلیمری�اس��ت�ک��ه�برای�
نقش�ه��ای�مختل��ف�بیولوژیک��ی�در�رمزگ��ذاری،�
رمزگش��ایی،�تنظی��م�و�بیان�ژن�ها�ضروری�اس��ت.�
بااین�حال�با�تکنیک�های�س��نتی،�یکی�کردِن�تعداد�
زی��ادی�داده�باوج��ود�تنوع�منابع�داده�ها�-�و�س��پس�

یافتن�الگوهای�مربوطه�هنوز�هم�یک�چالش�است.�
الگوریتم�های�یادگیری�ماش��ین�می�توانند�به�راحتی�
همه�داده�های�موجود�را�تجزیه�وتحلیل�کنند�و�حتی�
می�توانند�یاد�بگیرند�که�به�طور�خودکار�پروتئین�های�

هدف�خوب�را�شناسایی�کنند.

مرحله 2: کش�ف نامزدهای ترکیب ش�دن 
برای ساخت دارو

در�مرحل��ه�بع��د�بای��د�ترکیبی�پیدا�کنی��د�که�بتواند�با�
روش�موردنظ��ر�با�مولکول�هدف�شناسایی�ش��ده�در�
تعامل�باش��د.�این�ش��امل�غربالگری�تعداد�زیادی�– 
اغل��ب�هزاران�یا�حت��ی�میلیون�ها�– ترکیبات�بالقوه�
برای�تأثیرگذاری�آن�ها�روی�هدف�)وابستگی(�است�
تازه�ما�اش��اره�ای�به�عوارض�جانبِی�غیر�هدف�آن�ها�
)س��می�ب��ودن(�نکردی��م.�این�ترکیب��ات�می�توانند�

طبیعی،�مصنوعی�یا�مهندسی�زیستی�باشند.
بااین�حال،�نرم�افزارهای�فعلی�غالبًا�نادرس��ت�هستند�
و�پیش��نهاد�های�ب��د�زی��ادی�)مثب��ت�کاذب(�تولید�
می�کنن��د�– بنابرای��ن�زم��ان�بس��یار�طوالنی�طول�
می�کشد�تا�آن�را�به�بهترین�کاندیداهای�دارویی�)که�

به�عنوان�راهنما�شناخته�می�شود(�محدود�کنید.
الگوریتم�های�یادگیری�ماش��ین�همچنین�می�توانند�
در�موضوع��ی�ک��ه�در�ادام��ه�می�آی��د،�کمک�کننده�
باش��ند:�آن�ها�می�توانند�یاد�بگیرند�که�مناس��ب�بودن�
یک�مولکول�را�بر�اس��اس�اثرانگش��ت�س��اختاری�و�
توصیف�کننده�های�مولکولی�پیش�بینی�کنند.�سپس�
آن�ها�میلیون�ها�مولکول�بالقوه�را�شعله�ور�می�کنند�و�
همه�آن�ها�را�برای�رسیدن�به�بهترین�گزینه�ها�فیلتر�
می�کنن��د�– م��واردی�ک��ه�دارای�حداق��ل�عوارض�
جانب��ی�نی��ز�هس��تند.�ای��ن�ام��ر�درنتیج��ه�موجب�
صرفه�جوی��ی�در�زم��ان�زی��ادی�ب��رای�طراحی�دارو�

می�شود.

مرحل�ه 3: آزمایش های بالینی را تس�ریع 
کنید

یافتن�نامزدهای�مناس��ب�برای�آزمایش�های�بالینی�
کار�دش��واری�است.�اگر�نامزدهای�اشتباهی�انتخاب�
کنی��د،�آزمایش�را�طوالنی�ت��ر�خواهند�کرد.�هزینه�و�

زمان�زیادی�نیز�صرف�می�شود.
یادگی��ری�ماش��ین�می�توان��د�با�شناس��ایی�خودکار�
نامزده��ای�مناس��ب�و�همچنین�اطمین��ان�از�توزیع�
صحیح�برای�گروه�های�ش��رکت�کننده�در�آزمایش،�
ب��ه�طراح��ی�آزمایش�های�بالینی�س��رعت�بخش��د.�
الگوریتم�ها�می�توانند�به�شناس��ایی�الگویی�بپردازند�
ک��ه�نامزده��ای�خ��وب�را�از�ب��د�ج��دا�می�کن��د.�این�
الگوریتم�ه��ا�همچنی��ن�می�توانن��د�به�عن��وان�یک�
سیس��تم�هشدار�زودرس�برای�آزمایش�کلینیکی�که�
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نتای��ج�قطع��ی�تولید�نمی�کند،�به�کار�گرفته�ش��وند�– 
که�به�محققان�اجازه�می�دهد�زودتر�مداخله�کنند�که�

به�طور�بالقوه�نجات�دهنده�توسعه�دارو�است.

مرحل�ه 4: نش�انگرهای زیس�تی را ب�رای 
تشخیص بیماری پیدا کنید

ش��ما�فق��ط�می�توانید�بیماران�را�ب��رای�یک�بیماری�
درمان�کنید،�البته�به�محض�اینکه�از�تش��خیص�خود�
مطمئن�شدید.�برخی�از�روش�ها�بسیار�گران�هستند�
و�شامل�تجهیزات�آزمایشگاهی�پیچیده�و�همچنین�
دانش�تخصصی�می�باشند�مانند�توالی�ژنوم�کامل.

نش��انگرهای�زیس��تی�مولکول�هایی�هس��تند�که�در�
مایع��ات�ب��دن�یافت�می�ش��وند�)به�طورمعمول�خون�
انس��ان(�ک��ه�یقین�کامل��ی�از�بیمار�ب��ودن�یا�نبودن�
مری��ض�ارائ��ه�می�دهن��د.�آن�ها�فرآیند�تش��خیص�

بیماری�را�ایمن�و�ارزان�می�کنند.
ش��ما�همچنی��ن�می�توانید�از�آن�ها�برای�مش��خص�
ک��ردن�پیش��رفت�بیم��اری�اس��تفاده�کنی��د�-�این�
نش��انگرها�کار�را�برای�پزش��کان�س��اده�می�کنند�تا�
درم��ان�صحی��ح�را�انتخ��اب�کنند�و�کارای��ی�دارو�را�

تحت�نظر�بگیرند.
اما�کش��ف�نش��انگرهای�زیس��تی�مناسب�برای�یک�
بیم��اری�خاص�کار�س��ختی�اس��ت.�این�یک�فرآیند�
وقت�گی��ر�و�پرهزین��ه�دیگ��ری�اس��ت�ک��ه�ش��امل�

غربالگری�ده�ها�هزار�نامزد�مولکول�بالقوه�است.
هوش�مصنوعی�می�تواند�بخش�بزرگی�از�کار�دستی�
را�به�صورت�خودکار�انجام�داده�و�روند�کار�را�سرعت�
بخش��د.�این�الگوریتم�ها�مولکول�ها�را�به�نامزدهای�
خ��وب�و�ب��د�طبقه�بندی�می�کنند�– که�به�پزش��کان�
کم��ک�می�کن��د�ت��ا�روی�بهتری��ن�چش��م�اندازها�و�

انتخاب�ها�تمرکز�کنند.

از�نش��انگرهای�زیس��تی�می�توان�برای�شناس��ایی�
موارد�زیر�استفاده�کرد:

1.�وج��ود�ی��ک�بیماری�در�س��ریع�ترین�زمان�ممکن�
– نشانگر�بیولوژیکی

2.�خطر�گسترش�بیماری�مریض�– نشانگر�زیستی�
خطر

3.�پیش��رفت�احتمال��ی�ی��ک�بیم��اری�– نش��انگر�
پیش�بینی�کننده

4.�ای��ن�ک��ه�آی��ا�بیمار�ب��ه�ی��ک�داروی�بیولوژیکی�
پیش�بینی�کننده�پاسخ�خواهد�داد

شخصی سازی درمان
بیم��اران�مختلف�ب��ه�داروه��ا�و�برنامه�های�درمانی�
پاس��خ�متف��اوت�می�دهند.�بنابراین�شخصی�س��ازی�
درمان�پتانس��یل�عظیمی�ب��رای�افزایش�طول�عمر�
بیماران�دارد.�اما�تشخیص�اینکه�چه�عواملی�باید�در�

انتخاب�درمان�تأثیر�بگذارند،�بسیار�سخت�است.
یادگیری�ماش��ین�می�تواند�این�کار�پیچیده�آماری�را�
به�طور�خودکار�انجام�دهد�– و�به�کش��ف�اینکه�کدام�
ویژگی�ها�نشان�دهنده�پاسخ�بخصوص�بیمار�به�یک�
درم��ان�خاص�هس��تند،�کم��ک�می�کن��د.�بنابراین�
الگوریت��م�می�تواند�پاس��خ�احتمالی�ی��ک�بیمار�را�به�

یک�درمان�خاص�پیش�بینی�کند.
سیس��تم�ب��ا�مراجع��ه�به�بیماران�مش��ابه�و�مقایس��ه�
درمان�ه��ا�و�نتای��ج�آن�ه��ا،�این�کار�را�ی��اد�می�گیرد.�
پیش�بینی�ه��ای�منجر�به�خروجی�کار�طراحی�برنامه�
درمان��ِی�صحی��ح�را�برای�پزش��کان�خیلی�آس��ان�تر�

می�کنند.

بهبود ویرایش ژن
�CRISPR�– Cas9مخصوصًا�سیستم���CRISPR
ب��رای�ویرای��ش�ژن،�یک�جهش�بزرگ�در�توانایی�ما�

برای�تغییر�مؤثر�هزینه�های��DNAاست�و�این�دقیقًا�
همانند�کار�یک�جراح�است.

ای��ن�تکنی��ک�برای�هدف�ق��راردادن�و�ویرایش�یک�
م��کان�خ��اص�روی��DNAبه��RNAهای�راهنمای�
کوت��اه��)sgRNA(�متک��ی�اس��ت.�اما��RNAراهنما�
�DNAمی�توان��د�ب��رای�چندی��ن�مکان�مختل��ف�در�
مناس��ب�باش��د�و�ای��ن�موض��وع�می�توان��د�منجر�به�
ع��وارض�جانبی�ناخواس��ته�)اثرات�خ��ارج�از�هدف(�
ش��ود.�انتخ��اب�دقی��ق��RNAراهنم��ا�ب��ا�کمترین�
عوارض�جانبی،�تنگنای�اصلی�در�استفاده�از�سیستم�

�CRISPRاست.
ثابت�ش��ده�اس��ت�که�مدل�های�یادگیری�ماش��ین�
بهترین�نتیجه�را�به�دس��ت�می�آورند�وقتی�می�توان�
پیش�بین��ی�می��زان�تعامل�راهنمای�ه��دف�و�اثرات�
خ��ارج�از�ه��دف�ب��رای�یک��sgRNAمش��خص�را�
انج��ام�داد.�این�موضوع�می�تواند�به�طور�قابل�توجهی�
�DNAراهنم��ا�ب��رای�هر�منطق��ه�از��RNAتوس��عه�

انسان�را�سرعت�بخشد.

خالصه
ه��وش�مصنوع��ی�در�حال�حاضر�به�ما�کمک�می�کند�
تا�بیماری�ها�را�بهتر�تشخیص�دهیم،�داروها�را�تولید�
کنیم،�درمان�را�شخصی�س��ازی�کنیم�و�حتی�ژن�را�

ویرایش�کنیم.
اما�این�فقط�آغاز�کار�است.�هرچه�داده�های�پزشکی�
خ��ود�را�دیجیتال��ی�و�یکی�کنیم،�بیش��تر�می�توانیم�از�
ه��وش�مصنوع��ی�اس��تفاده�کنیم�تا�به�م��ا�در�یافتن�
الگوه��ای�ارزش��مند�کم��ک�کن��د�– الگوی��ی�که�
می�توانیم�برای�تصمیم�گیری�دقیق�و�مقرون�به�صرفه�

در�فرآیندهای�پیچیده�تحلیلی�استفاده�کنیم.
�
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رویــداد
هامیش برنامه ریزی منابع 2020
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پروژه�ها�را�انجام�دهید.�در�این�همایش�افراد�حرفه�ای�برای�ارائه�و�سخنرانی�حضور�خواهند�داشت.�
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 آماده سازی برای روش آینده انجام کارها
ب��ا�توج��ه�ب��ه�وقایع�اخی��ر�پیرامون�بحران�بهداش��ت�
جهانی)COVID-19 )Coronavirus،�بسیاری�از�تیمها�
با�یک�واقعیت�جدید�روبرو�هس��تند:�کار�از�راه�دور.�ما�
امیدواری��م�ک��ه�ای��ن�دفترچ��ه�راهنم��ا�به�عنوان�یک�
راهنمای�شروع�سریع�به�شما�کمک�کند�تا�نیروی�کار�
از�راه�دور�خ��ود�را�ب��رای�موفقیت�ه��ای�کوتاه�م��دت�و�

بلندمدت�به�سرعت�گردآوری�و�آماده�کار�کنید.
با�پیش��رفت�فن�آوری�و�دسترس��ی�به�اینترنت،�بیش��تر�
نی��روی�کار�در�جه��ان�می�توانن��د�از�هر�جایی�و�مکانی�
کار�کنند.�گزارش�کار�از�راه�دور�اخیر��GitLabنش��ان�
داد�که��86درصد�از�پاس��خ�دهندگان�معتقدند�که�کار�از�
راه�دور�)دورکاری(�آین��ده�کار�اس��ت.�ام��روزه،�ی��ک�
چهارم�تنظیمات�و�تش��ریفات�کار�از�راه�دور،�کامال�از�
دور�انج��ام�می�گی��رد،�جایی�که�هم��ه�کارمندان�از�راه�
دور�و�در�منطقه�زمانی�بومی�خود�کار�می�کنند.�عالوه�
ب��ر�مزای��ای�کار�از�راه�دور�ب��رای�کارمن��دان�مانن��د�
انعطاف�پذی��ری�و�زم��اِن�رفت�و�آمِد�صفر،�کارفرمایان�
کار�از�راه�دور�به�طور�مداوم�افزایش�بهره�وری،�کارایی�
و�روحیه�کارکنان�را�تجربه�می�کنند.�به�قول�ش��رکت�

�Fast:" کار�ازراه�دور�به�زودی�از�بین�نمی�رود."
فع��ال�ک��ردن�نی��روی�کار�از�راه�دور�یک�" رول�معمول�
" نیس��ت.�در�مدیریت�داخلی�و�از�راه�دور�تفاوت�های�
اساس��ی�وجود�دارد:�ارتباطات،�فرهنگ�و�مدیریت�باید�
تنظیم�شود.�خوشبختانه�کار�از�راه�دور�در�طی�سال�ها�
ب��ا�س��رعت�افزایش�یافت��ه�و�روش�های�مختلفی�برای�

موفقیت�در�کار�از�راه�دور�وجود�دارد.�
کتاب�راهنمای�کار�از�راه�دور،�قصد�دارد�به�یک�سوال�
ساده�پاسخ�دهد:"چگونه�به�کار�از�راه�دور�گذار�کنیم؟" 
چه�هدف�دورکاری�به�ش��کل�کامل�و�خارج�از�اداره�و�
انجام�تمام�کارها�به�ش��کل�دورکاری�باش��د�یا�تالش�
ب��رای�تزارک��ردن�فعالیت�ه��ای�کارمن��دان�داخلی�و�
دورکار�باش��د،�ای��ن�س��وال�که�"ما�چگون��ه�این�کار�را�
انجام�می�دهیم؟" یک�سوال�سخت�است.��GitLabاز�
سال��2014برروی�جواب�این�سوال�کارکرده�است.�

برای��GitLabاینکه�کامال�یک�ش��رکت�دورکار�باش��د�
به�عمد�ش��روع�نش��ده�ب��ود�و�اتفاقی�ب��ود.�یک�تکامل�
طبیعی�بود�که�نخس��تین�اعضای�تیم�ما�از�خانه�ش��روع�
به�کار�کردند�و�این�یک�تحول�طبیعی�است.�به�عنوان�
ی��ک�پلتفرم�کام��ل�DevOps،�محصول��GitLabبا�
ایج��اد�هم��کاری�و�ارتب��اط�متقابل�تیم�به�یک�بس��تر��
واحد،�اساس��ا�نحوه�عملکرد�تیم�ها�را�تغییر�می�دهد.�با�
مش��ارکت�همه�در�یک�گفت�وگ��وی�درون�ابزار،�دلیل�

محکمی�برای�اجتماع�در�یک�دفتر�وجود�نداشت.�
ام��روز���GitLabبزرگتری��ن�نی��روی�دورکار�جهان�را�با�
بیش�از��1200کارمند�در��67کشور�جهان�داراست.�ما�
سال�هاس��ت�ک��ه�نح��وه�کار�از�راه�دور�را�تکرار�کرده�و�
مس��تند�می�کنیم.�این�راهنم��ای�جامع�که�برای�اولین�
بار�در�مجله�خط�دید�منتش��ر�می�شود�شامل�روش�های�

آموخته�ش��ده�و�اثبات�ش��ده�درمورد�چگونگی�تثبیت�
نی��روی�کار�از�راه�دور،�عمی��ق�ش��دن�در�موضوعات��ی�
مانن��د�گ��ردش�کار�غیرهمزمان،�جلس��ات،�ارتباطات،�

فرهنگ�و�مدیریت�است.�
از�هم��ان�اوای��ل�کار�ش��روع�کردیم�به�نوش��تن�موارد.�
نی��ازی�به�آمدن�ب��ه�دفترکار�نبود.�کارمندان�اطالعات�
بیش��تری�دریافت�نمی�کردن��د�چون�نیازی�نبود.�آن�ها�
در�نرم�افزارهای��Slack،�Zoom،�Google�Docsو�
�GitLabو��GitLab�،�GitLab�Issuesصفح��ات�
�Merge�Requestsبودن��د�و�بنابرای��ن�نی��ازی�ب��ه�

حضور�در�دفتر�نداشتند.�

 5 نکته برای مدیران دورکاری
ی�ک تی�م رهب�ری ب�رای دورکاران ایجاد  کنید01
گ��ردآوری�تیم��ی�از�متخصصان�ک��ه�تجربه�کار�از�راه�
دور�را�داش��ته�باش��ند،�می�توان��د�تفاوت�ه��ای�ظریفی�
ایج��اد�کن��د�و�اطالع��ات�این�افراد�به�عن��وان�منبع�در�
اختی��ار�دیگ��ران�قرار�گیرد.�مهم�تری��ن�نقش�این�تیم�
مستندس��ازِی�چالش�ها�در�زمان�واقعی،�اولویت�بندی�
شفاف�آن�چالش�ها�و�اختصاص�افراد�مستقیمًا�مسئول�

)DRIs(�برای�یافتن�راه�حل�هاست.�
یک کتابچه دستی ایجاد کنید از�ای��ن�کتابچ��ه�به�عن��وان�ی��ک�منبع�واحد�02

حقیقت�استفاده�می�شود�و�باید�در�سطح�شرکت�ابالغ�
ش��ود.�ای��ن�کار�را�می�ت��وان�با�ی��ک�صفحه�وب�یا�یک�
�Repositoryدر��Notionیا��Ask�Almanacشروع�
ک��رد.�یک��ی�از�مهم�ترین�چالش�ها�هن��گام�دورکاری،�
مطلع��نگه�داش��تِن�همه�افراد�به�ش��کل�کارآمد�اس��ت.�
تالش��ی�هماهن��گ�و�هم�ن��وا�را�در�مستندس��ازی�
سیس��تماتیک�تغیی��رات�مه��م�فرآین��د�در�یک�مکان�

اصلی�انجام�دهید�تا�سردرگمی�به�حداقل�برسد.�
ایجاد یک طرح و برنامه برای ارتباطات  نظر�فعلی�ش��ما�درباره�ش��فافیت�هرچه�باشد،�03

رهب��ران�و�مدی��ران�نبای��د�در�این�مدت�کنار�بایس��تند.�
وقت��ی�مدی��ران�برنامه��و�طرح�ارتباطی�را�در�زمان�واقع�
ب��رای�اعض��ای�تی��م�بازگ��و�می�کنند،�آن�ه��ا�انتظار�
به�روزرس��انی�های�مک��رر�دارند.�یک�ات��اق�کنفرانس�
ویدئویی�را�که�همیش��ه�هم�روش��ن�باش��د،�به�ازای�هر�
تی��م�در�نظ��ر�بگیرید�که�اعضای�تی��م�بتوانند�درآن�جا�
منتظ��ر�بمانن��د�یا�هرزمان�که�خواس��تند�بیایند�و�بروند.�
این�شبیه�س��ازی�به�سازگاری�کمک�می�کند�و�اعضای�
تیم�را�قادر�می�س��ازد�تا�با�اس��ترس�و�حس�نامطلوب�
کمتری�به�س��راغ�ش��یفت�کاری�از�راه�دور�خود�بروند.�
ای��ن�طرح�همچنی��ن�هدفمندی�پیرام��ون�ارتباطات�
غیررسمی�را�نشان�می�دهد�– عنصر�مهمی�که�به�طور�
خودج��وش�در�ی��ک�دفتر�اتفاق�می�افتد�و�در�تنظیمات�
دورکاری�بای��د�ف��وراً�آن�را�جایگزی��ن�کرد.�برای�فهم�

س��ریع�موضوع،�راهنم��ای�ارتباط�عمومی��GitLabرا�
مرور�کنید.�

پشته ابزار خود را مینیمم کنید در�حال�کار�از�راه�دور�باید�پش��ته�ابزار�خود�را�04
ب��ه�حداق��ل�برس��انید.��Google�Docsیک�ابزار�چت�
در�س��طح�ش��رکت�)مانن��د��Microsoft�Teamsی��ا�
Slack(�و��نرم�اف��زار��Zoomهمه�چی��زی�اس��ت�ک��ه�
برای�شروع�نیاز�دارید.�اگر�تیم�شما�برای�دسترسی�به�
سیس��تم�های�داخل��ی�نی��از�ب��ه��VPNدارد،�اطمینان�
حاص��ل�کنی��د�ک��ه�هم��ه�افراد�دسترس��ی�آس��ان�و�
دس��تورالعمل�های�ش��فافی�برای�استفاده�از�آن�داشته�

باشند.�
تغییر مسیر برای�مدیران�ش��رکت�هایی�که�تجربه�کاری�05

درون�ش��رکتِی�قوی�)کار�در�ش��رکت(�دارند�بسیار�مهم�
است�که�تشخیص�دهند�گذار�به�دورکاری�یک�فرآیند�
و�پروسه�است�و�به�راحتِی�فشردِن�یک�سوئیچ�دودویی�
نیست.�مدیران�مسئولیت�پذیرش�بازگو�کردن�و�تکرار�
موارد،�اس��تقبال�از�بررس��ی�مواردی�که�کارایی�دارند�و�
آن�هایی�که�ندارند�و�رساندن�این�پیام�به�همه�را�دارند.�
مدیری��ت�ی��ک�ش��رکت�از�راه�دور�مانن��د�مدیریت�هر�
ش��رکتی�اس��ت.�این�امر�بستگی�به�اعتماد،�ارتباطات�و�

پشتیبانی�گسترده�شرکت�از�اهداف�مشترک�دارد.

 5 نکته برای کارمنداِن دورکاری
ی�ک فض�ای کاری مخت�ص کار از راه دور  ایجاد کنید 01
مکانی�که�در�آن�کار�می�کنید�به�همان�اندازه�که�روی�
چه�چیزی�کار�می�کنید�و�برای�چه��کس��ی�کار�می�کنید�
مهم�اس��ت.�مکانی�را�اختصاص��ًا�فقط�برای�دورکاری�
مش��خص�کنی��د.�فضای��ی�که�در�آن�تنه��ا�کار�کردن�
اتفاق�بیفتد�این�امکان�را�به�ش��ما�می�دهد�تا�وقتی�که�
آنجا�هس��تید�متمرکز�ش��وید�و�زمانی�هم�که�از�میز�کار�
بلند�می�شوید�از�فضای�کاری�خارج�شده�باشید.��اجرای�
این�کار�بس��ته�به�فضای�کاری�ش��ما�و�ش��خصی�که�در�
طول�س��اعات�کاری�ش��ما�حضور�دارد،�متفاوت�خواهد�
بود،�اما�نکته�اصلی�یافتن�فضایی�است�که�صرفًا�برای�

کار�باشد.�

جداسازی کار از زندگی به�احتمال�زیاد�این�س��خت�ترین�مانع�در�مسیر�02
کار�از�راه�دور�اس��ت�به�وی��ژه�ب��رای�کارمندانی�که�تازه�
ش��روع�ب��ه�دورکاری�کرده�ان��د�و�ب��ا�خان��واده�در�خانه�
زندگی�می�کنند.�شما�باید�یک�گفت�وگوی�اختصاصی�
با�خانواده�داش��ته�باش��ید�و�به�آن�ها�کمک�کنید�درک�
کنند�که�صرفًا�چون�شما�در�خانه�هستید�به�این�معنی�
نیس��ت�که�در�دس��ترس�هم�خواهید�بود.�یک�راه�میانبر�
ب��رای�تعیی��ن�این�حد�و�حدود�این�اس��ت�که:" اگر�کار�
شما�آن�قدر�مهم�است�که�حاضر�باشید�به�دفتر�من�در�
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محل�ش��رکت�هم�بروید�پس�می�توانید�به�پش��ت�میز�
کار�من�در�خانه�هم�بیایید." ش��ما�همچنین�می�توانید�
از�یک�عالمت�مش��غول�کار�/�در�دس��ترس�هم�استفاده�
کنید.�هنگامی�که�دفتر�فیزیکی�برای�ترک�کار�ندارید،�
کار�کردن�بیش�ازآنچه�انتظار�دارید�آس��ان�تر�اس��ت�)یا�
س��الم�تر(.�در�صورت�مفید�بودن�می�توانید�برای�شروع�
و�پایان�کار�یادآوری�کننده�تنظیم�کنید�و�فعالیت�هایی�
هم�برای�پر�کردن�خالای�که�یک�بار�باعث�بلند�شدن�
از�میز�و�رفت�وآمد�ش��ما�ش��ده�اس��ت�داش��ته�باش��ید.�
برنامه�ری��زی�فعاالنه�کاری�ک��ه�برای�زمان�رفت�وآمد�
خ��ود�انج��ام�می�دهید�کلید�باالبردن�س��اعات�کاری�و�

افزایش�سطح�کار�در�یک�روز�کاری�است.
�البته�این�موضوع�برای�هر�فرد�متفاوت�است�اما�ترک�
خان��ه�ب��رای�پیاده�روی�یا�دویدن�راهی�عالی�برای�وقفه�

در�کار�بدون�اشتباه�است.�

ارتباط و گفت وگو با مردم ��زمان��ی�ک��ه�دفترکاری�وجود�ندارد�که�بتواند�03
ارتباطات�غیررس��می�را�تحت�تاثیر�قرار�دارد،�ش��ما�باید�
عم��دا�ای��ن�ارتباطات�را�خودتان�در�طول�روز�دورکاری�
ایج��اد�کنی��د.�این�ارتباط��ات�را�می�توانید�به�ُطرق�زیر�

انجام�دهید:
�چت�های�منظم�نوش��یدن�قهوه�به�ش��کل�مجازی�و�
ایجاد�ساعات�تفریح�با�استفاده�از�تماس�تصویری.�

�یک�اتاق�ویدئو�کنفرانس�همیش��ه�روش��ن�ایجاد�
کنید�که�تیم�شما�از�آن�جا�بتواند�کار�کند.�

�درم��ورد�ام��وری�ک��ه�ب��ه�ش��کل�نرمال�ب��ه�آن�ها�
می�پرداختی��د�صحبت�کنی��د.�اگر�ورزش،�برنامه�ریزی�
ب��رای�تعطی��الت�و�داس��تان�های�خن��ده�داِر�ح��رف�

گوش�نکردن�های�بچه�هایتان�باعث�عوض�ش��دن�فضا�
می�شود،�با�تیم�خود�روی�ایجاد�یک�کانال�گپ�وگفت�
ب��رای�مطرح�ک��ردن�مس��ائل�خ��ارج�کاری�کار�کنید.�
ممکن�اس��ت�رس��انه�این�کار�متفاوت�باش��د�اما�اتصال�

افراد�به�هم�از�همان�سیستم�قبلی�است.�
�ش��رم�و�ش��رمندگی�را�کنار�بگذارید.�همه�در�یک�
قای��ق�هس��تند-�ی��ک�کار�اجب��اری�از�خان��ه�و�بدون�
آمادگی.�درمورد�پیش��ینه�خود�نگران�نباش��ید�و�اجازه�
دهی��د�و�اس��تقبال�کنید�ک��ه�خانواده�و�حیوانات�خانگی�
هرزگاهی�با�شما�در�تماس�باشند.�این�کار�تجربه�شما�
از�دورکاری�را�انس��انی�می�کن��د�و�ب��ه�هم��ه�یادآوری�
می�کن��د�ک��ه�م��ا�در�وهله�اول�انس��ان�هس��تیم�و�بعد�

همکار.�
�ب��ا�خان��واده�و�جامعه�ارتب��اط�برقرار�کنید.�کار�از�راه�
دور�فرصت��ی�ب��رای�ش��ما�فراه��م�می�کن��د�ت��ا�به�جز�
هم��کاران�ب��ا�افراد�مختلفی�وق��ت�بگذرانید.�به�دنبال�
فرصت�برای�ایجاد�رابطه�با�دیگران�باشید�که�البته�در�
ش��رایط�رفت�وآم��د�ب��ه�مح��ل�کار�ای��ن�فرصت�ه��ا�

غیرممکن�یا�محدود�بود.

ب�ه روال کار احت�رام بگذاری�د، اما تغییر را  هم تجربه کنید04
درحالی�ک��ه�جریان�ه��ای�کاری�ناهمزم��ان�یک��ی�از�
بزرگترین�مزایای�انجام�همه�کارها�از�راه�دور�اس��ت،�
ترتیب��ات�موق��ت�کاری�از�خان��ه،�کمت��ر�جوابگ��وی�
نوس��انات�گس��ترده�مربوط�به�مناطق�مختلف�زمانی�
اس��ت.�درصورت�بروز�این�مش��کل�بهتر�است�ترتیبات�
کاری�را�ط��وری�اتخ��اذ�کنید�که�تناس��ب�بیش��تری�با�

روش�کاری�قبلی�شما�داشته�باشد.�

با�این�ح��ال�خودت��ان�را�مح��دود�به�ی��ک�روش�کاری�
نکنی��د.�ق��درِت�کار�از�راه�دور�توانایی�آزمایش�روزهای�
کاری�غیرمتع��ارف�اس��ت.�اینکه�س��اعات�اوج�کاری�
هم��راه�ب��ا�تمرکز�و�ان��رژی�برای�همه�افراد�یکس��ان�

نباشد،�قابل�درک�است.�
اگ��ر�ب��رای�مثال�احس��اس�می�کنید�ک��ه�اواخر�غروب�
انرژی�و�بازده�کاری�بیش��تری�دارید،�این�را�با�تیم�خود�
درمی��ان�بگذاری��د�و�روز�کارِی�غیرخط��ی�را�تجرب��ه�و�

آزمایش�کنید.�

ب��ا تغ�یی�ر، تغ�یی�ر ک�نی�د و ب�چرخی�د  )انعطاف پذیر باشید(05
آرام�باش��ید:�ش��ما�با�آگاهی�از�نحوه�کار�از�راه�دور�متولد�
نش��ده�اید.�ش��رکت�هایی�که�از�کار�دفتری�به�کار�از�راه�
دور�ک��وچ�می�کنن��د�احتماال�درابتدا�روزهای�س��ختی�
خواهن��د�داش��ت.�اگ��ر�گام��ی�برداش��ته�نش��ود،�این�
اصطکاک�می�تواند�از�نظر�عملیاتی�و�فرهنگی�آس��یب�
جدی�وارد�کند.�به�یادداش��ته�باش��ید�که�انتقال�ش��یوه�
کاری�به�راه�دور،�حتی�اگر�موقتی�هم�باش��د�یک�روند�
اس��ت.�همان�روز��که�با�ش��یوه�دورکاری�آش��نا�شدید�از�
آزمای��ش�و�امتح��ان�روش�ه��ای�کاری،�ارتباط��ی�و�

برنامه�ریزی�روزانه�استقبال�کنید.�
���

 مراحل کار از راه دور
س��طوح�مختلف��ی�از�کار�از�راه�دور�وج��ود�دارد�و�ه��ر�
س��ازمان�نیازه��ای�منحصربف��ردی�دارد.�آگاه��ی�از�
مراح��ل�دورکاری�هن��گام�درنظرگرفت��ن�اینک��ه�چه�
چیزی�در�درازمدت�بهترین�اس��ت�مهم�اس��ت�چرا�که�

هرروشی�مزایا�و�معایبی�دارد.�

 مراحل کار از راه دور
 بدون کار از راه دور

برخ��ی�ش��رکت�ها�اج��ازه�کار�از�راه�دور�نمی�دهند.�این�
می�تواند�ناشی�از�فرمان�مدیریت�یا�ماهیت�تجارت�آن�

شرکت�باشد.
�به�عنوان�مثال�مراقبت�های�پزشکی،�رویدادهای�زنده�
و�ساخت�وس��از�نمی�توانند�با�دورکاری�وظایف�خود�را�

به�ش��کل�کامل�انجام�دهند.�ش��ایان�ذکر�است�که�ما�به�
لط��ف�پیش��رفت�های�فن�آوری،�ش��اهد�فرصت�های�
جدی��دی�ب��رای�کار�از�راه�دور�هس��تیم.�به�عنوان�مثال�
سیستم�جراحی�داوینچی�در�جراحی�از�راه�دور�استفاده�
می�ش��ود�و�البته�زیرس��اخت�های�ارتباطی�در�بعضی�از�
مناطق�به�اندازه�کافی�قوی�اس��ت�که�از�پخِش�راه�دور�
پش��تیبانی�کند.�ش��رکت�های�چندملیتی�با�دفاتری�در�

سراس��ر�جهان،�ذاتًا�از�راه�دور�هس��تند.�یک�کارمند�در�
ی��ک�دفت��ر�ب��رای�کارمندی�که�در�دفت��ری�دیگر�کار�
می�کن��د�از�راه�دور�اس��ت�و�امتن��اع�از�تش��خیص�ای��ن�
واقعیت�می�تواند�همکاری�در�بین�دفاتر�را�دشوار�کند.�
یادگی��ری�چگونگ��ی�تس��هیل�کار�از�راه�دور�می�تواند�
مفی��د� دورکاری"  "غی��ر� ش��رکت�های� �ب��رای�

باشد.
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 دورکاری مجاز است
نام�دیگرش�"دورکاری�تحمل�می�ش��ود" اس��ت،��این�
مرحله�از�دورکاری�به�کارمندان�تأییدش��ده�در�ش��رکت�
مج��وز�کار�از�خان��ه�ب��رای�بعض��ی�روزه��ا�)و�نه�همه�
روزه��ا(�را�می�ده��د.�ای��ن�امر�معم��واًل�در�محیط�های�
س��ازمانی�و�ش��رکتی�مشاهده�می�شود�که�"جمعه�های�
دورکاری" به�عن��وان�یک�مزیت�ش��غلی�به�ش��خص�
استخدام�ش��ده�ارائه�می�ش��ود.�در�چنین�س��ناریوهایی�
واضح�اس��ت�که�مدیر�شرکت�نمی�خواهد�امکان�میسر�
ب��ودن�دورکاری�ب��رای�هم��ه�را�بس��نجد،�بلک��ه�تنها�
قص��دش�همراه��ی�و�مصالحه�ب��ا�نیازها�و�تقاضاهای�

کارکنان�جهت�انعطاف�پذیری�بیشتر�است.�
ای��ن�کارفرمای��ان�انجام�برخی�از�کارها�در�خارج�از�دفتر�
را�تحم��ل�می�کنن��د،�ام��ا�هنوز�هم�انتظ��ار�دارند�افراد�

بیشتر�وقت�خود�را�در�دفتر�کار�بگذرانند.�

 دورکاری ترکیبی
دورکاری�ترکیب��ی�از�تمام��ا-دورکاری�متداول�ت��ر�
می�باشد�چراکه�پذیرش�و�اجرای�آن�برای�شرکت�های�
بزرگ�و�خوش�ساخت�آسان�تر�است.�در�یک�سناریوی�
دورکاری�ترکیب��ی،�ی��ک�ی��ا�چند�دفت��ر�وجود�دارد�که�
زیرمجموع��ه�ای�از�ش��رکت�هرروز�ب��ه�آن�رفت�وآمد�
می�کن��د�ک��ه�ب��ا�زیرمجموعه�دیگری�از�ش��رکت�که�
دورکاری�می�کن��د�جفت�می�ش��ود.�برای�کارفرمایانی�
که�متعهد�به�یک�الگوی�ش��رکتی�مس��تقر�دریک�جای�
ثابت�هس��تند،�اما�مایل�به�گس��ترش�خط�استخدام�خود�
در�خ��ارج�از�ش��رکت�ه��م�می�باش��ند،�ص��دور�مجوز�

دورکاری�می�تواند�س��ودمند�باشد.�کارفرمایان�ممکن�
است�از�این�طریق�بتوانند�اعضایی�استثنایی�برای�یک�
تی��م�از�مجموع��ه�نواحی�جغرافیایی�متنوعی�بیابند�و�به�
نرخ�همان�محل�دس��تمزد�پرداخت�کنند�و�جنگ�های�
اس��تعدادی�را�که�در�مناطق�کالن�ش��هرها�در�جریان�

است�کنار�بگذارند.
کارمندان��ی�ک��ه�ب��ه�دنبال�آزادی�اضافی،�اس��تقالل�و�
انعطاف�پذی��ری�در�مح��ل�کار�هس��تند،�احتمااًل�انجام�
برخ��ی�از�کاره��ا�به�ش��کل�دورکاری�را�ب��ه�کار�بدون�
دورکاری�ترجی��ح�می�دهن��د،�ام��ا�دورکاری�ترکیب��ی�

می�تواند�چالش�هایی�به�همراه�داشته�باشد:
کارکن��ان�دورکاری�ترکیب��ی،�ممکن�اس��ت� دسترس��ی�کمتری�به�اطالعات�داشته�باشند.�01
به�ج��ز�م��واردی�که�کارفرما�همه�چیز�را�مس��تند�کرده�
باش��د،�ممکن�اس��ت�از�کارکنان�خواس��ته�ش��ود�که�
کارهای�روزانه�را�با�اطالعات�کم�یا�ناقص�در�مقایسه�
با�همکاران�حضوری�انجام�دهند.�باگذش��ت�زمان�این�
موضوع�می�تواند�به�اش��تباهات،�سردرگمی،�ناامیدی�و�

حتی�کم�کاری�منجر�شود.�
فرصت�ه��ای�ش��غلی�و�توس��عه�ای�کمت��ر.� کارمندان�دورکاری�ترکیبی�که�دور�از�چش��م�02
هس��تند�ممک��ن�اس��ت�ب��رای�برخ��ی�جلواندازی�ها،�
پیش��رفت�ها�و�فرصت�های�توسعه�کنار�گذاشته�شوند.�
آن�ه��ا�همچنی��ن�ممکن�اس��ت�ب��رای�انتق��ال�افقِی�
درون�س��ازمانی�موقعیت�های�کمتری�داش��ته�باشند�و�
همچنین�تأثیر�کمتری�برای�ایجاد�یک�نقش�جدید�در�

جهت�توسعه�نیازهای�تجاری�داشته�باشند.�

احساس�داش��تن�دفتر�ماهواره�ای.�کارمندان� دورکاری�ترکیبی�ممکن�است�نسبت�به�بقیه�03
ش��رکت�احس��اس�انزوا�کنند.�مهم�اس��ت�که�در�طی�
مصاحبه�استخدام�از�مصاحبه�کننده�بپرسید�که�چگونه�
کارکنان�دورکار�به�تیم�و�ش��رکت�اضافه�ش��ده،�شامل�
ش��ده�یا�درک�می�ش��وند.�ممکن�است�این�رفتار��برخی�
کارمن��دان�را�پریش��ان�نکن��د�اما�می�توان��د�روی�افراد�
دیگ��ر�ع��وارض�و�تأثی��رات�روحی�و�عاطفی�داش��ته�

باشد.�
مدیری��ت�گن��اه.�ش��نیدن�احس��اس�گناه�از� کارمندان�دورکاری�که�در�ابتدا�حضوری�کار�04

می��کردند،�متداول�است.�
معاش��رت�آن�ها�با�کارمندان�حضوری�است�که�ممکن�
اس��ت�از�س��ختی�های�رفت�وآمد�ش��کایت�کنند�یا�به�
عل��ت�عدم�حض��ور�در�وظایف�خانوادگی�ابراز�ناراحتی�

کنند.�
در�ای��ن�طبقه�بن��دی�نابرابری�وج��ود�دارد،�زیرا�کارمند�
دورکاری�مجبور�اس��ت�باوجوداینکه�نیازی�به�تحمل�
ش��نیدن�این�هم��ه�س��ختی�ن��دارد،�با�هم��کاران�خود�

همدردی�کند.�
مس��ئولیت�الب��ی�ک��ردن�از�راه�دور.�اگر�یک� کارمن��د�در�ی��ک�ظرفی��ت�کار�از�راه�دور�05
اس��تخدام�ش��ود،�اما�این�ترتیبات�و�طبقه�بندی�به�شکل�
مس��اوی�بین�مدیران�و�تیم�پش��تیبانی�نش��ود،�ممکن�
اس��ت�ش��رایطی�پیش�بیاید�که�کارمند�دورکاری�دائمًا�
به�خاطر�این�امتیاز�درک�شده�که�به�شرکت�رفت�وآمد�

فیزیکی�ندارد�خود�را�ذی�حق�بداند.
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ک���ه  سال هاس���ت  اس���کریپت  ج���اوا 
محبوب ترین زبان برنامه نویس���ی جهان 
است، اما توسعه دهندگان با آن چه کاری انجام 

می دهند و از کدام ابزار استفاده می کنند؟
یک�تحلیل�جدید�به�فناوری�هایی�که�توس��عه�دهندگان�
برای�س��اخت�اپلیکیش��ن�های�بومی�و�وب�با�اس��تفاده�از�
ج��اوا�اس��کریپت�ب��ه�کار�می�برن��د،�پرداخته�اس��ت.�این�
تجزیه�وتحلی��ل�بر�اس��اس�داده�های�حاصل�از�بررس��ی�
س��االنه��Stack�Overflowاست.�جامع�ترین�تصویر�از�
نح��وه�کار�برنامه�نویس��ان،�ب��ا�نظرس��نجی�از��90000
برنامه�نوی��س�در�سراس��ر�جه��ان.�داده�ها�ب��ا�کمک�ابزار�

ارائه�شده�توسط��Countتجزیه�وتحلیل�شده�اند.

جاوا اسکریپت به چه منظوری استفاده 
می شود؟

اکثر�برنامه�نویسان�که�از�جاوا�اسکریپت�به�عنوان�زبان�اصلی�
�full-stackخود�اس��تفاده�می�کنند�خود�را�توس��عه�دهنده�
توصی��ف�می�کنن��د�ک��ه�به�طورمعم��ول�ب��ه�معن��ای�
توس��عه�دهنده�ای�اس��ت�ک��ه�توانایی�کار�ب��ا�فناوری�های�
�Front-Endرا�داشته�–یعنی�می�تواند�اَپ�هایی�را�توسعه�
ده��د�و�بس��ازد�که�در�مرورگ��ر�یا�بر�روی�پلتفرم�های�بومی��
اج��را�می�ش��وند-�و�فناوری�ه��ای�Back-End-�یعن��ی�
آن�هایی�که�روی�سرور�اجرا�می�شوند�من�جمله�پایگاه�های�
داده�را�داشته�باشد.�جالب�است�بدانید�با�توجه�به�ریشه�های�
جاوا�اس��کریپت�به�عنوان�یک�زبان�برنامه�نویس��ی�مرورگر�
وب،�بیش��تر�توس��عه�دهندگاِن�ج��اوا�اس��کریپت�خ��ود�را�
توس��عه�دهنده��Back-Endمی�دانند�تا��Front-Endکه�
احتمااًل�بازتابی�است�از�افزایش�کاربرد��Node.jsبه�عنوان�
جاوا�اس��کریپت�زمان�ِ�اجرای�س��مت�سرور.�جاوا�اسکریپت�
�Electronهمچنین�به�لطف�ظهور�فریمورک�هایی�از�قبیل�
برای�ایجاد�برنامه�های�دسکتاپ�و��React�Nativeبرای�
س��اخت�برنامه�های�موبایل،�دیگر�محدود�به�وب�نیس��ت.�
ماهیت�چند�پلتفرمی�جاوا�اسکریپت�مدرن�در�این�تحلیل�
بازتاب�داده�ش��ده�اس��ت�که�توس��عه�دهنده�اَپ�دسکتاپ/
س��ازمانی�و�توس��عه�دهنده�موبایل�نقش�اصلی�بعدی�آن�

است.
م��ح����������ب������وب ت���ری���ن ف����ریم������ورک ه���ای 
توس���عه دهندگان ج���اوا اس���کریپت چ���ه 

هستند؟
علیرغ��م�اینک��ه��JQueryت��ا�ح��دی�فریم��ورک�دیروز�
محس��وب�می�ش��ود،�که�برای�پر�کردن�ضعف�های�جاوا�
اسکریپت�اصلی�بکار�می�رفته�است�و�از�آن�زمان�تاکنون�
موردتوجه�بوده�اس��ت�و�ش��گفت�آور�نیس��ت�که�با�توجه�به�
کاربرد�گس��ترده�آن�طی�س��ال�ها�توسط�توسعه�دهندگان�
ب��رای� فریم��ورک� محبوب�تری��ن� فاصل��ه� ب��ا� وب،�
توس��عه�دهندگان�جاوا�اس��کریپت�باش��د.�خیلی�از�زمان�
معرف��ی�مجموعه�ای�از�فریمورک�های�س��اخت�اَپ�های�
�Angularمحب��وب�فیس�ب��وک�و��React.jsوب�مانن��د�
گوگل�که�نزدیک�به�محبوبیت�است�نگذشته�است�که�به�
دنبال�آن�فریمورِک�وِب�اَِپ�س��مت�س��رور��ASP.NETو�

فریمورک�اَِپ�وِب��Node.jsآمده�است.

اس���کریپت  ج���اوا  توس���عه دهندگان 
ف���اش  را  خ���ود  موردعالق���ه  ابزاره���ای 

می کنند
�محبوب تری�ن IDE  ه�ا و ویرایش�گرهای ک�ِد 

توسعه دهندگان جاوا اسکریپت چیست؟
محب��وب� ویرایش��گر� و� �IDE از� صحب��ت� وقت��ی�
توس��عه�دهندگان�جاوا�اس��کریپت�می�ش��ود�ب��ا�ویژوال�
اس��تودیو��و�برادر�س��اده�تر�آن�ویژوال�اس��تودیو�کد�در�
باالی�لیست�روبرو�خواهیم�شد.�سلطه�آن�ها�شگفت�آور�
�TypeScriptنیس��ت�ب��ا�توج��ه�به�اینک��ه�فریم��ورک�
مایکروس��افت�از�جاوا�اس��کریپت�موردعالقه�تعداد�رو�به�
رش��دی�از�توس��عه�دهندگان�جاوا�اسکریپت�برای�ایجاد�
�IDE�.پایگاه�ه��ای�ک��د�پیچیده�ت��ر�و�بزرگ�ت��ر�اس��ت
موردعالق��ه�دیگ��ر��IntelliJ�IDEAاس��ت�که�ویرایش�
نهای��ی�آن،�اب��زاری�ب��رای�کار�ب��ا�فریمورک�های�جاوا�
اس��کریپت،��TypeScript،�Reactو��Angularفراهم�
کرده�اس��ت.�درجای�دیگر�در�میان��5کش��ور�برتر،�به�نظر�
می�رسد�توسعه�دهندگان�جاوا�اسکریپت،�ویرایشگرهای�

س��اده�ام��ا�قاب��ل�توس��عه�را�مانن��د�Notepad++�و�
�SublimeTextرا�ترجیح�می�دهند.

�محبوب تری�ن پای�گاه داده بین توس�عه دهندگان 
جاوا اسکریپت چیست؟

��MySQLقدیم��ی�و�موردعالق��ه�وب�هن��وز�در�ص��در�
لیس��ت�توس��عه�دهندگان�جاوا�اسکریپت�از�پایگاه�داده�ها�
ق��رار�دارد�و�بع��دازآن�PostgreSQL،�مایکروس��افت�
�SQLباس��ابقه،��SQLس��ریع�و�پایگاه�داده�توزیع�ش��ده�

.Mongo�DBمبتنی�بر�متن�

توس���عه دهندگان ج���اوا اس���کریپت ب���ا 
کدام پلتفرم ها کار می کنند؟

در�م��ورد�کار�ک��ردن�ب��ا�پلتفرم�ه��ا�از�برنامه�نویس��ان�
خواسته�ش��ده�که�در�س��ال�گذش��ته�با�کدام�پلتفرم�کار�
قابل�مالحظ��ه�ای�انج��ام�داده�اند.�ب��ا�توجه�به�ماهیت�باز�
س��ؤال،�پاس��خ�ها�گس��ترده�و�کمی�درهم�وبرهم�بوده�و�
سیس��تم�های�عام��ل�را�با�پلتفرم�های�محاس��بات�ابری�
ترکیب�می�کند.�فارغ�از�این�موضوع،�سیس��تم�عامل�های�
مبتن��ی�ب��ر�لینوک��س�در�صدر�این�لیس��ت�ق��رار�دارند�و�
پس�ازآن�سیس��تم�عامل�ویندوز�مایکروس��افت،�سکوی�
کانتین��ر�داک��ر�،�پلتف��رم�محاس��بات�اب��ری��AWSو�

سیستم�عامل�موبایل�اندروید�گوگل�قرار�دارند.

توس���عه دهندگان جاوا اس���کریپت از چه 
فریمورک ه���ا، کتابخانه ه���ا و ابزارهای���ی 

استفاده می کنند؟
وقت��ی�صحب��ت�از�فناوری�متفرقه�که�توس��عه�دهندگان�
ج��اوا�اس��کریپت�ب��ا�آن�کار�می�کنن��د�باش��د،�هنوز�هم�
فریمورک�های��ی�ب��ا�تمرکز�روی�وب�در�صدر�قرار�دارند.�
توس��عه�دهندگان�جاوا�اس��کریپت�بیش��تر�با�محیط�جاوا�
Node.js،�Microsoft.اس��کریپت�سمت�س��رور�مانند�
NET،�پلتفرم�های��ی�ب��ا�هس��ته.NET،�کتابخان��ه�جاوا�
اس��کریپت��React�Nativeب��رای�س��اختن�اَپ�ه��ای�
 Unity و�پلتف��رم�تقاطع��ی�موت��ور�بازی�iOSاندروی��د�و�

.3D

توسعه دهندگان جاوا اسکریپت ابزارهای 
موردعالقه خود را فاش می کنند
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ساختار کد
public interface vehicle {

default void print)( {

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

}

}

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

را�نشان�می�دهد:

public interface vehicle {

default void print)( {

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

}

}

public interface fourWheeler {

default void print)( {

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

}

}

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

public class car implements vehicle, 

fourWheeler {

public void print)( {

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

vehicle!"(;

}

}

Second solution is to call the default method of 

the specified interface using super.

public class car implements vehicle, 

fourWheeler {

default void print)( {

vehicle.super.print)(;

}

}

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

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

default void print)( {

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

}

static void blowHorn)( {

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

}

}

مثال های متد پیش فرض
برنامه�جاوایی�که�در�ادامه�می�آید�را�با�اس��تفاده�
�C:\> JAVAاز�ویرایش��گری�به�انتخاب�خودتان،�مثاًل�

بسازید.
Java8Tester.java

public class Java8Tester {

public static void main)String args[]( {

Vehicle vehicle = new Car)(;

vehicle.print)(;

}

}

interface Vehicle {

default void print)( {

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

}

static void blowHorn)( {

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

}

}

interface FourWheeler {

default void print)( {

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

}

}

class Car implements Vehicle, FourWheeler {

public void print)( {

Vehicle.super.print)(;

FourWheeler.super.print)(;

Vehicle.blowHorn)(;

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

}

}

تأیید نتیجه
کالس�را�ب��ا�اس��تفاده�از�کامپایلر��javacمانند�

آنچه�در�زیر�آمده،�کامپایل�کنید:

C:\JAVA>javac Java8Tester.java

حاال�کالس��java8Testerرا�مانند�زیر�اجرا�کنید:

C:\JAVA>java Java8Tester

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

I am a four wheeler!

Blowing horn!!!

I am a car!

س���ری مطال���ب آموزش ج���اوا 8 – 
بخش چهارم: متدهای پیش فرض

جـاوا 8 مفهـوم جديـدی از پیاده سـازی 
)اجـرای( متد پیش فـرض در رابط ها  معرفی 
کـرد. ايـن قابلیت برای سـازگارِی عقب گرد 
اضافه شـده اسـت به گونـه ای می تـوان از 
اينترفیس هـای قديمی برای نیرومند کردن 
قابلیـت عبارت المبدا جاوا 8 اسـتفاده کرد. 
بـرای مثـال اينترفیس هـای "List " يـا " 
Collection "، اعـالن متـد forEach را 
ندارنـد. بنابراين افزودن چنین متدی خیلی 
راحت، مجموعه پیاده سـازی های فريمورک 
را خواهد شکسـت. جاوا 8 متد پیش فرض را 
List/ اينترفیـس  تـا  کـرد  معرفـی 
پیاده سـازی  يـک  بتوانـد   Collection
پیش فرض از متد forEach داشـته باشـد و 
کالسـی که اين اينترفیس ها را پیاده سـازی 
می کند، نیازی به پیاده سـازی مشابه نداشته 

باشد.
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1-BiConsumer <T,U>
عملیات�ی را نش�ان می ده�د ک�ه دو آرگومان ورودی 

می پذیرد و چیزی برنمی گرداند. 
2-BiFunction <T,U,R>
تابعی را نش�ان می دهد که دو آرگومان می پذیرد و 

نتیجه ای ایجاد می کند. 
3-BinaryOperator <T>

عملیات�ی را روی دو عملون�د از ن�وع مش�ابه نش�ان 
می ده�د و نتیج�ه مش�ابهی از نوع هم�ان عملوندها 

تولید می کند. 
4-BiPredicate <T,U>
ی�ک گ�زاره )تابع ب�ا مقدار Boolean( از دو آرگومان 

را نشان می دهد. 
5-Boolean Supplier
نمایش دهن�ده ی�ک Supplier از نتای�ج ب�ا مقادی�ر 

Boolean است.
6-Consumer <T>
نمایش دهن�ده عملیات�ی اس�ت ک�ه ی�ک آرگومان 

ورودی واحد می پذیرد و نتیجه ای ندارد. 
7- DoubleBinaryOperator
نمایش دهن�ده ی�ک عملی�ات ب�رروی دو عملوند با 
 Double اس�ت و نتیجه ای ب�ا مقدار Double مق�دار

تولید می کند. 

8-DoubleConsumer
نمایش دهنده عملیاتی است که یک آرگومان واحد 
ب�از  نتیج�ه ای  و  می پذی�رد   Double مق�دار  ب�ا 

نمی گرداند. 
9-DoubleFunction <R>
نمایش دهنده تابعی است که یک آرگومان با مقدار 

Double می پذیرد و نتیجه ای را تولید می کند.
10-DoublePredicate
تابع�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگوم�ان با مقدار 

Double می پذیرد و نتیجه ای را تولید می کند. 
11-DoubleSupplier
گ�زاره ای را )تابع�ی ب�ا مق�دار Boolean( از ی�ک 

آرگومان با مقدار Double نشان می دهد. 
12-DoubleToIntFunction
 Double تابعی را نشان می دهد که یک آرگومان با مقدار

می پذیرد و نتیجه ای با مقدار int تولید می کند. 
13-DoubleToLongFunction
تابع�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگوم�ان با مقدار 
Double می پذی�رد و نتیج�ه ای  ب�ا مقدار long تولید 

می کند. 
14-DoubleUnaryOperator
 Double عملیات�ی را روی ی�ک عملوند واحد با مقدار
نمایش می دهد که نتیجه ای با مقدار Double تولید 

می کند. 

15-Function<T,R>
تابعی را نمایش می دهد که یک آرگومان می پذیرد 

و نتیجه ای تولید می کند.
16- IntBinaryOperator

نمایش دهن�ده ی�ک عملیات روی دو عملوند با مقدار 
int است و تولید نتیجه ای با مقدار int می کند. 

17- IntConsumer
عملیات�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگومان واحد با 

مقدار int می پذیرد و نتیجه ای برنمی گرداند. 
18- IntFunction<R>

تابع�ی را نمای�ش می دهد ک�ه یک آرگومان با مقدار 
int می پذیرد و نتیجه ای تولید می کند. 

19-IntPredicate
گ�زاره ای را نمای�ش می ده�د )تابع�ی ب�ا مق�دار 

.int از یک آرگومان با مقدار )Boolean
20-IntSupplier
 int از نتایجی با مقدار Supplier نمایش دهن�ده ی�ک

است.
21-IntToDoubleFunction

تابع�ی را نمای�ش می دهد ک�ه یک آرگومان با مقدار 
int می پذی�رد و نتیج�ه ای ب�ا مق�دار Double تولی�د 

می کند. 

22-vIntToLongFunction
تابع�ی را نمای�ش می دهد ک�ه یک آرگومان با مقدار 
int می پذی�رد و نتیج�ه ای ب�ا مق�دار long تولی�د 

می کند.
23-IntUnaryOperator
نمایش دهن�ده ی�ک عملیات روی یک تک عملوند با 
مق�دار int  اس�ت ک�ه نتیج�ه ای ب�ا مق�دار int  تولید 

می کند.

24- LongBinaryOperator
عملیات�ی را روی دو عملون�د ب�ا مقادیر long نش�ان 

می دهد و نتیجه ای با مقدار long تولید می کند. 
25- LongConsumer

عملیات�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگومان واحد با 
نتیج�ه ای  هی�چ  و  می پذی�رد   long مق�دار 

بازنمی گرداند. 

26- LongFunction<R>
تابع�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگوم�ان با مقدار 

long می پذیرد و نتیجه ای را تولید می کند.
27- LongPredicate
 )Boolean نمایش دهن�ده گ�زاره ای )تابعی با مقدار

از یک آرگومان با مقدار long است. 
28- LongSupplier
نمایش دهن�ده ی�ک Supplier ب�ا نتایج�ی از مقدار 

long  است. 

لیست رابط ها و تعریف آن

س���ری مطال���ب آم���وزش ج���اوا 8 – 
بخش پنجم – برخی از رابط های تابعی 

 

رابط ه���ای تابع���ی تنه���ا ی���ک تاب���ع را ب���ه نمای���ش می گذارند. )تنه���ا یک تابع دارند.( ب���رای مثال یک 
رابط مقایس���ه کننده که تنها یک متد به نام compareTo)( دارد برای اهداف مقایس���ه کردن به 
کار می رود. جاوا 8 رابط های تابعی بس���یاری تعریف کرده اس���ت که باید در عبارات المبدا مورد 
java.util. اس���تفاده گس���ترده قرار بگیرند. در زیر لیس���ت رابط های تابعی تعریف ش���ده در پکیج

Function ارائه شده است.
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1-BiConsumer <T,U>
عملیات�ی را نش�ان می ده�د ک�ه دو آرگومان ورودی 

می پذیرد و چیزی برنمی گرداند. 
2-BiFunction <T,U,R>
تابعی را نش�ان می دهد که دو آرگومان می پذیرد و 

نتیجه ای ایجاد می کند. 
3-BinaryOperator <T>

عملیات�ی را روی دو عملون�د از ن�وع مش�ابه نش�ان 
می ده�د و نتیج�ه مش�ابهی از نوع هم�ان عملوندها 

تولید می کند. 
4-BiPredicate <T,U>
ی�ک گ�زاره )تابع ب�ا مقدار Boolean( از دو آرگومان 

را نشان می دهد. 
5-Boolean Supplier
نمایش دهن�ده ی�ک Supplier از نتای�ج ب�ا مقادی�ر 

Boolean است.
6-Consumer <T>
نمایش دهن�ده عملیات�ی اس�ت ک�ه ی�ک آرگومان 

ورودی واحد می پذیرد و نتیجه ای ندارد. 
7- DoubleBinaryOperator
نمایش دهن�ده ی�ک عملی�ات ب�رروی دو عملوند با 
 Double اس�ت و نتیجه ای ب�ا مقدار Double مق�دار

تولید می کند. 

8-DoubleConsumer
نمایش دهنده عملیاتی است که یک آرگومان واحد 
ب�از  نتیج�ه ای  و  می پذی�رد   Double مق�دار  ب�ا 

نمی گرداند. 
9-DoubleFunction <R>
نمایش دهنده تابعی است که یک آرگومان با مقدار 

Double می پذیرد و نتیجه ای را تولید می کند.
10-DoublePredicate
تابع�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگوم�ان با مقدار 

Double می پذیرد و نتیجه ای را تولید می کند. 
11-DoubleSupplier
گ�زاره ای را )تابع�ی ب�ا مق�دار Boolean( از ی�ک 

آرگومان با مقدار Double نشان می دهد. 
12-DoubleToIntFunction
 Double تابعی را نشان می دهد که یک آرگومان با مقدار

می پذیرد و نتیجه ای با مقدار int تولید می کند. 
13-DoubleToLongFunction
تابع�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگوم�ان با مقدار 
Double می پذی�رد و نتیج�ه ای  ب�ا مقدار long تولید 

می کند. 
14-DoubleUnaryOperator
 Double عملیات�ی را روی ی�ک عملوند واحد با مقدار
نمایش می دهد که نتیجه ای با مقدار Double تولید 

می کند. 

15-Function<T,R>
تابعی را نمایش می دهد که یک آرگومان می پذیرد 

و نتیجه ای تولید می کند.
16- IntBinaryOperator
نمایش دهن�ده ی�ک عملیات روی دو عملوند با مقدار 

int است و تولید نتیجه ای با مقدار int می کند. 
17- IntConsumer
عملیات�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگومان واحد با 

مقدار int می پذیرد و نتیجه ای برنمی گرداند. 
18- IntFunction<R>
تابع�ی را نمای�ش می دهد ک�ه یک آرگومان با مقدار 

int می پذیرد و نتیجه ای تولید می کند. 
19-IntPredicate
گ�زاره ای را نمای�ش می ده�د )تابع�ی ب�ا مق�دار 

.int از یک آرگومان با مقدار )Boolean
20-IntSupplier
 int از نتایجی با مقدار Supplier نمایش دهن�ده ی�ک

است.
21-IntToDoubleFunction
تابع�ی را نمای�ش می دهد ک�ه یک آرگومان با مقدار 
int می پذی�رد و نتیج�ه ای ب�ا مق�دار Double تولی�د 

می کند. 

22-vIntToLongFunction
تابع�ی را نمای�ش می دهد ک�ه یک آرگومان با مقدار 
int می پذی�رد و نتیج�ه ای ب�ا مق�دار long تولی�د 

می کند.
23-IntUnaryOperator
نمایش دهن�ده ی�ک عملیات روی یک تک عملوند با 
مق�دار int  اس�ت ک�ه نتیج�ه ای ب�ا مق�دار int  تولید 

می کند.

24- LongBinaryOperator
عملیات�ی را روی دو عملون�د ب�ا مقادیر long نش�ان 

می دهد و نتیجه ای با مقدار long تولید می کند. 
25- LongConsumer

عملیات�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگومان واحد با 
نتیج�ه ای  هی�چ  و  می پذی�رد   long مق�دار 

بازنمی گرداند. 

26- LongFunction<R>
تابع�ی را نش�ان می ده�د که یک آرگوم�ان با مقدار 

long می پذیرد و نتیجه ای را تولید می کند.
27- LongPredicate

 )Boolean نمایش دهن�ده گ�زاره ای )تابعی با مقدار
از یک آرگومان با مقدار long است. 

28- LongSupplier
نمایش دهن�ده ی�ک Supplier ب�ا نتایج�ی از مقدار 

long  است. 
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به وای فای متصل هس���تید اما در ویندوز 
ب���ه ای����������ن���ت��رن����ت دست����رس����ی نداری���د؟ 

با ای�ن م�ق�ال�ه 
مشکل را رفع کنید!

ش���ما می نش���ینید پش���ت کامپیوتر تا برخی از کارها را در 
وین���دوز کامپیوت���ر انج���ام دهی���د و اینجاس���ت ک���ه متوجه 
می ش���وید. مثل���ث زرد مخوف���ی ب���ر روی نم���اد اتص���ال ب���ه 
اینترنت ش���ما مش���اهده می شود و به شکل آزاردهنده ای 
اع���الم می کن���د ک���ه به اینترنت دسترس���ی ندارید. چگونه 
این خطای ناامیدکننده ویندوز را رفع می کنید؟ در اینجا 
مراحل���ی ب���رای برط���رف کردن این مش���کل و بازگش���ت به 

حالت آنالین آمده که باید دنبال کنید.
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 No Internet خط���ای  چگون���ه 
Access را رفع کنیم؟

بیایی�د ابت�دا به س�رعت مراح�ل رف�ع خط�ای " 
Connected But No Internet Access " را تشریح 

کنیم. سپس به جزییات هر یک می پردازیم.
�تأیید کنید که س�ایر دس�تگاه ها نمی توانند متصل 

شوند.
�کامپیوتر خود را ری استارت کنید.

�مودم و روتر خود را ری استارت کنید.
�عیب یابی شبکه  ویندوز را اجرا کنید.

�تنظیمات آدرس IP خود را بررسی کنید.
�وضعیت ISP  خود را بررسی کنید.

�چند دستور سریع CMD  امتحان کنید.
�نرم افزاره�ای امنیت�ی و ضدوی�روس را غیرفعال 

کنید.
�درایورهای وایرلس خود را به روزرسانی کنید.

�شبکه خود را ری استارت کنید.

این خطا به چه معناست؟
قبل از اینکه ش�روع کنیم، باید توضیح دهیم 
که دقیقاً هنگام مش�اهده این خطا در ش�بکه ش�ما چه 
اتفاق�ی می افت�د. ب�رای این کار الزم اس�ت برخی از 

اصول اولیه شبکه خانگی  را توضیح دهیم.
دس�تگاه های بی س�یم  مانن�د لپ ت�اپ به روتر ش�ما 
متصل می ش�وند. روتر دس�تگاهی است که اتصاالت 
بی�ن دس�تگاه های خانه ش�ما را کنت�رل می کند. روتر 
ش�ما به یک مودم وصل می ش�ود، وس�یله ای که پلی 

بین ترافیک شبکه خانگی شما و اینترنت است.
 Connected، No Internet Access، زمان�ی ک�ه 
Connected But No Internet ی�ا خطاه�ای مش�ابه 
می بینی�د، ب�ه ای�ن معن�ی اس�ت ک�ه کامپیوتر ش�ما 
به درس�تی به روتر وصل ش�ده است، اما نمی تواند به 
 Not اینترن�ت متص�ل ش�ود. برعکس اگ�ر پیام های
 No Internet ی�ا   Connected، No Internet
Connection دیدی�د، بدان معنی اس�ت که کامپیوتر 

شما اصاًل به روتر وصل نیست.

ای�ن موض�وع همان ط�ور ک�ه در زی�ر خواهی�م دید، 
سرنخ هایی به شما خواهد داد:

 مرحل�ه 1: تأیی�د کنی�د، دس�تگاه های دیگ�ر 
نمی توانند اتصال پیدا کنند.

قب�ل از انج�ام عیب یاب�ی، تعیی�ن این مس�ئله که آیا 
رایان�ه ش�ما تنها دس�تگاهی اس�ت که هی�چ اتصال 
اینترنتی ندارد، مهم اس�ت. تلفن یا رایانه دیگری را 
ک�ه ب�ه وای ف�ای متص�ل اس�ت، برداری�د و ببینی�د 

به درستی آنالین است یا خیر.
در اندروی�د، نم�اد X را روی نم�اد وای فای مش�اهده 
خواهی�د ک�رد و متوج�ه می ش�وید که ب�رای data به 
ش�بکه تلف�ن هم�راه خود وص�ل ش�ده اید. کاربران 
 Setting > Wi-Fi می توانن�د ب�ه iPad و iPhone
 No Internet پی�ام  دنب�ال  ب�ه  و  مراجع�ه ک�رده 

Connection باشند.
اگ�ر رایان�ه ش�ما تنها دس�تگاهی اس�ت ک�ه متصل 
نمی ش�ود، احتماالً به دلیل پیکربندی اش�تباه  در آن 
دس�تگاه اس�ت. ام�ا اگر در ه�ر دس�تگاهی اینترنت 
نداری�د، مش�کل از تجهی�زات ش�بکه شماس�ت و 
بنابرای�ن می توانی�د از برخ�ی مراح�ل مخص�وص 
کامپیوتره�ای ش�خصی زیر عبور کنی�د. قبل از اینکه 
ادامه دهید، اگر این مش�کل روی تمام دس�تگاه های 
ش�ما تأثیر می گذارد، باید یک تس�ت س�ریع انجام 
دهید. کابل اترنت  را که مودم ش�ما را به روتر متصل 
می کن�د، ج�دا کنی�د و در ع�وض از آن ب�رای اتص�ال 
کامپیوتر ش�خصی خود به ش�کل مس�تقیم به مودم 
اس�تفاده کنی�د. اگ�ر بتوانید با ای�ن تنظیمات آنالین 
ش�وید، مش�کل از روت�ر شماس�ت. اگ�ر از روش 
عیب یاب�ی زیر اس�تفاده کردید و مش�کل حل نش�د، 

احتماالً مشکل از روتر است.

 مرحله 2: کامپیوتر خود را ری استارت کنید.
اگ�ر مش�کل اتص�ال ش�ما روی چندین دس�تگاه اثر 

می گذارد، این مرحله ضروری نیست.
همانند بس�یاری از مش�کالت، ری اس�تارت کامپیوتر 
اولین قدم عیب یابی اس�ت که باید امتحان کنید. اگر 
خوش ش�انس باش�ید ممکن اس�ت با ری اس�تارت 
برخی از اشکاالت موقت را پاک کنید و سپس دوباره 

می توانید به کار خود برگردید.
در اغلب این توصیه ها فرض ش�ده اس�ت که ش�ما از 
اتص�ال بی س�یم اس�تفاده می کنید. بااین ح�ال اگر با 
کابل اترنت به روتر خود متصل هستید، اکنون باید با 
کاب�ل دیگ�ری ه�م به روتر متصل ش�وید تا از س�الم 

بودن کابل اطمینان حاصل کنید.
ازآنجاکه بیش�تر مش�کالت شبکه شامل مودم یا روتر 
شماس�ت، ری اس�تارت مجدد آن ها در مرحله بعدی 
کار معقولی است. الزم نیست آن ها را از طریق رابط 
کارب�ری مانن�د هم�ان کاری ک�ه در کامپیوت�ر خ�ود 
می کنید راه اندازی کنید. به س�ادگی دوش�اخه برق را 
از هر دو دس�تگاه بکش�ید و برای یک یا دو دقیقه در 

همین حال رها کنید.
ابت�دا م�ودم را وصل کنید، بگذارید باال بیاید، س�پس 
دوب�اره روت�ر خ�ود را وصل کنید. چند دقیقه صبر کنید 
تا پشتیبان گیری  به اتمام برسد. درحالی که این کار 
را انج�ام می دهی�د، تأیی�د کنید که مودم و روتر ش�ما 
به درس�تی کار می کنن�د. اگ�ر در یک�ی از دس�تگاه ها 
هیچ گون�ه چراغ�ی نمی بینی�د ممکن اس�ت مش�کل 

سخت افزاری داشته باشید.
 No " اگ�ر رایان�ه حت�ی بعدازای�ن مرحل�ه ه�م پی�ام
Internet " نش�ان می دهد مس�ئله ش�ما پیچیده تر از 

یک ری استارت کردن است.
یادت�ان باش�د ک�ه ری اس�تارت می کنی�د ن�ه اینک�ه 
تنظیمات دس�تگاه ها را به حالت پیش فرض کارخانه 

برگردانید. شما هنوز نیازی به این کار ندارید.

 Troubleshoot Windows Network :3 مرحل�ه 
را اجرا کنید.

اگ�ر مش�کل اتص�ال ش�ما روی چن�د دس�تگاه اث�ر 
می گذارد، این مرحله ضروری نیست.

 اگ�ر فق�ط با ویندوز کامپیوتر ش�خصی خود مش�کل  
دارید، تنظیمات ش�بکه کامپیوتر ش�ما مش�کل دارد. 
درحالی که عیب یابی داخلی ویندوز معموالً مشکالت 
را برط�رف نمی کن�د، ارزش آن را دارد که قبل از ادامه 

کار امتحان کنید.
ب�رای دسترس�ی ب�ه عیب یاب�ی ش�بکه به قس�مت 
Setting > Network & Internet > Status بروی�د. 
و  کنی�د  انتخ�اب  را   Network Troubleshooter
مراح�ل را دنب�ال کنی�د ت�ا ببینید آیا وین�دوز می تواند 
مش�کل را برط�رف کن�د ی�ا خیر. در وین�دوز 7 همین 
 Start > Control Panel < مس�یر  در  را  اب�زار 
 Network and Internet < Network Connections

پیدا خواهید کرد.

 مرحل�ه 4: تنظیم�ات آدرس IP خ�ود را بررس�ی 
کنید.

اگ�ر مش�کل اتص�ال ش�ما روی چن�د دس�تگاه اث�ر 
می گذارد این مرحله ضروری نیست.

در مرحله بعد ش�ما باید یکی از مراحل کلیدی زیر را 
برای تشخیص مشکل شبکه طی کنید:

اطمینان حاصل کنید که رایانه شما دارای یک آدرس 
IP معتب�ر اس�ت. در اغل�ب ش�بکه های خانگ�ی، در 
ش�رایط ع�ادی، روت�ر هن�گام اتص�ال آدرس را ب�ه 
دس�تگاه ها می ده�د. اگ�ر تنظیم�ات IP رایان�ه ش�ما 
صحیح نباش�د، می تواند مش�کل عدم دسترس�ی به 
اینترن�ت را ایج�اد کن�د. در وین�دوز 10 روی آیک�ون 
ش�بکه در System Tray خود کلیک راس�ت کرده و 
تنظیم�ات Open Network & Internet را انتخ�اب 
کنی�د. روی مدخ�ل گزین�ه Change Adapter کلیک 
کرده و س�پس روی اتصال مورداس�تفاده خود دو بار 
کلی�ک کنی�د. در وین�دوز 7 روی آیکون ش�بکه کلیک 
 Open Network and Sharing Center راست کرده
را انتخ�اب کنی�د. روی ن�ام ش�بکه خ�ود ک�ه در کنار 
Connections ق�رار دارد کلی�ک کنی�د. ازاینجا روی 
دکم�ه Properties کلی�ک کنی�د. پروت�کل اینترن�ت 
نس�خه 4 را در این لیس�ت پیداکرده و روی آن دو بار 
کلیک کنید. در اینجا مطمئن شوید که به طور خودکار 
ی�ک آدرس IP پیداک�رده و آدرس س�رور DNS را ب�ه 
دس�ت آورده ای�د. تنظی�م IP به ص�ورت دس�تی برای 
کارب�راِن پیش�رفته و حرفه ای اس�ت. اگ�ر چیزی در 

اینجا وارد کرده باشید نامعتبر است.

روی Ok کلی�ک کنی�د و س�عی کنی�د دوب�اره آنالی�ن 
شوید.

 مرحله 5: وضعیت ISP خود را بررسی کنید.
در ای�ن مرحل�ه، اگ�ر نمی توانی�د هیچ دس�تگاهی را 
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به صورت آنالین داشته باشید، ارزش این را دارد که 
بررس�ی کنی�د آی�ا ارائه دهنده خدمات اینترنت ش�ما 
)ISP( مش�کل دارد ی�ا خی�ر. اگرچه این مش�کل نادر 
اس�ت، می توان�د توضیح دهنده چرای�ی عدم اتصال 

شما به اینترنت باشد.
از اتص�ال داده تلف�ن خ�ود اس�تفاده کنی�د ت�ا ببینید 
ارائه دهن�ده  )ش�رکت های   Comcast، Verizon
خدمات اینترنتی( یا هر ش�رکتی که خدمات اینترنت 
ارائ�ه می ده�د، گ�زارش قط�ع ب�رق داده اس�ت. 
DownDetector ی�ک س�ایت عال�ی ب�رای این کار 
اس�ت. جس�ت وجوی س�ریع گ�وگل و توئیت�ر ه�م 
می تواند نش�ان دهد که آیا دیگران هم چنین مشکلی 

دارند یا خیر.

 مرحله 6: این دستورات CMD را امتحان کنید.
اگر مش�کل اتصال ش�ما روی چندین دس�تگاه تأثیر 

می گذارد، این مرحله ضروری نیست.
ویندوز چندین فرمان ش�بکه در CMD دارد. وقتی در 
ویندوز 10 به اینترنت دسترسی ندارید باید تعدادی 
از آن ه�ا را امتح�ان کنی�د. در منوی اس�تارت CMD را 
تایپ کنید، س�پس بر روی آن کلیک راس�ت کرده و 
گزین�ه Run as administrator را انتخ�اب کنی�د ت�ا 

پنجره Command Prompt باز شود.
ب�رای تنظی�م مجدد برخ�ی از پرونده هایی که ویندوز 
ب�رای دسترس�ی ب�ه اینترن�ت نی�از دارد، از ای�ن دو 
دس�تور اس�تفاده کنی�د: netsh winsock reset و 

netsh int ip reset دستور
 IP اگر این دس�تورات کار نکردند، س�عی کنید آدرس
کامپیوت�ر را ره�ا ک�رده و با دو یکی از دو دس�تور زیر، 

در هر بار یکی، IP جدید به دست آورید:
 ipconfig /release و ipconfig /renew

در آخر تنظیمات DNS کامپیوتر خود را با این دس�تور 
ipconfig /flushdns :تازه سازی کنید

ض�رری ن�دارد ک�ه در این مرحله کامپیوتر ش�خصی 
خ�ود را ری اس�تارت کنی�د. اگ�ر هن�وز ب�ه اینترن�ت 
دسترس�ی نداری�د، چن�د ق�دم دیگر ب�رای امتحان 

کردن وجود دارد.

 مرحله 7: غیرفعال کردن نرم افزار امنیتی.
در اینج�ا ه�م اگ�ر مش�کل اتص�ال ش�ما روی چن�د 
دس�تگاه اث�ر می گ�ذارد، انجام ای�ن مرحله ضروری 

نیست.
س�ناریوی غیرمعم�ول ام�ا غیرقابل قب�ول دیگر این 
است که شما برخی نرم افزارهای امنیتی دارید که از 
دسترس�ی کامپیوت�ر ش�ما ب�ه اینترن�ت جلوگی�ری 
 The Register توس�ط  ک�ه  همان ط�ور  می کن�د. 
گزارش ش�ده اس�ت در س�ال 2017 آنتی وی�روس 
رای�گان Avast ب�ه دلی�ل یک قطع�ی، مانع از آنالین 
ش�دن بس�یاری از کاربران ش�د. کس�انی که آخرین 
به روزرس�انی را به ش�کل دستی نصب کردند، متوجه 

شدند که مشکالت آن ها ناپدیدشده است.

برنامه ه�ای آنتی ویروس ش�خص ثالثی را که ممکن 
اس�ت نصب ک�رده باش�ید، غیرفعال کنی�د و ببینید آیا 
اتص�ال ش�ما برقرار می گ�ردد. درحالی که ما در حوزه 
امنیت صحبت می کنیم، اجرای یک اسکن بدافزار با 
برنامه ای مثل Malwarebytes ارزشش را دارد. یک 
برنامه مخرب می تواند اتصال اینترنت شما را از بین 

ببرد.

 مرحله 8: درایورهای وایرلس خود را به روزرسانی 
کنید.

در اینج�ا ه�م اگ�ر مش�کل اتص�ال ش�ما روی چن�د 
دستگاه است، این مرحله ضروری نیست.

به طورمعم�ول نی�ازی ب�ه به روزرس�انی درایورهای 
کامپیوتر خود ندارید، زیرا انجام این کار اغلب باعث 
ایجاد مشکالت بیشتر می شود که ارزشش را ندارد. 
بای�د  نداری�د  مش�کلی  هن�وز  ازآنجاک�ه  ام�ا 

به روزرسانی های درایورها را بررسی کنید.
اگر یک برنامه به روزرس�انی ش�ده توسط کارخانه را 
 Lenovo System یا HP Support Assistant مانند(
Update( را در کامپیوتر شخصی خود نصب کرده اید، 
آن را بازکنی�د و به روزرس�انی های درای�ور وایرلس را 
بررسی کنید. در غیر این صورت، راهنمای این مقاله 
ب�رای به روزرس�انی درایوره�ای ویندوز خود را دنبال 

کنید.

 مرحله 9: تنظیم مجدد شبکه
در ای�ن نقط�ه، اگ�ر تمام این مراحل را طی کرده اید و 
 No Internet Access But  " پیغ�ام  ه�م  هن�وز 
Connected " می بینید، کارهای عمده دیگری غیر از 

تنظیم مجدد تنظیمات شبکه شما وجود ندارد.
اگ�ر کامپیوت�ر ش�خصی ب�ا وین�دوز 10 ش�ما تنه�ا 
 Connect دس�تگاهی اس�ت ک�ه نمی توانی�د ب�ه آن
 Setting > ش�وید، می توانی�د ب�ا مراجع�ه قس�مت
Network & Internet > Status شبکه خود را مجدد 
ری اس�تارت کنید. روی متن تنظیم مجدد ش�بکه در 
انتهای صفحه، کلیک کنید، اکنون ری استارت کنید. 

ای�ن کار تم�ام آداپتوره�ای ش�بکه را کام�اًل از بی�ن 
می ب�رد و تم�ام تنظیم�ات ش�بکه ش�ما را ب�ه حالت 
پیش فرض بازمی گرداند. ش�ما مجبورید همه چیز را 
دوب�اره تنظی�م کنید، اما ممکن اس�ت تعمیِر موردنیاز 
ش�ما همین باش�د. درحالی که متأسفانه معادل آن در 
ویندوز 7 وجود ندارد، می توانید بخشی از این تنظیم 
مج�دد را شبیه س�ازی کنی�د. ب�ر روی آیکون ش�بکه 
موج�ود در System Tray خ�ود کلیک راس�ت کرده و 
گزین�ه Open Network and Sharing Center را 
انتخ�اب کنی�د و روی تغیی�ر تنظیم�ات آداپتور کلیک 
راس�ت کرده و غیرفعال کردن را انتخاب کنید. آن را 
مج�دد ری اس�تارت و دوب�اره فع�ال کنی�د ت�ا ببینید 

مشکلی رفع شده یا خیر.
زمانی که نمی توانید با هیچ دس�تگاهی آنالین ش�وید، 
بهترین کاری که می توانید انجام دهید، ری استارت 
کردن روتر است. اگر دکمه ری استارت وجود ندارد، 
باید وارد روتر خود ش�وید و تنظیم مجدد کارخانه  را 

ازآنجا اجرا کنید.
ب�ا تنظیم مجدد همه چی�ز، می توانید تنظیمات اولیه و 
پیش ف�رض کارخان�ه را اج�را کنید. اگر بعد از این کار 
ه�م همچنان نتوانس�تید ب�ه اینترنت متصل ش�وید، 

به احتمال زیاد تجهیزات شما معیوب است.  

 Connected But " دیگ���ر از پی���ام
No Internet " نترسید

امیدوارم که شما برای رفع مشکل اتصال به اینترنت 
خ�ود مجب�ور به ری اس�تارت کارخانه و بازگش�ت به 
تنظیم�ات کارخانه نش�وید. یک�ی از مراحل اولیه باید 
مش�کل ش�ما را رفع کند، اما هیچ فرمول کاملی برای 
رفع مش�کالت اینترنت وجود ندارد. اگر تمام مراحل 
را دنب�ال کنی�د، تأیید کرده اید که دس�تگاه های ش�ما 
به درس�تی تنظیم ش�ده اند و ش�ما هیچ چیزی که این 
اتصال را مس�دود کند ندارید. برای راهنمایی بس�یار 
جامع تر می توانید با یکی از دوس�تان خود که در کار 

شبکه است، ارتباط برقرار کنید.
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اپ��ل 10 می�ل��ی��ون دالر ب��رای تقوی��ت 
آزمایش های COVID-19 اختصاص داد
اپ���ل همچن���ان ب���ه دنب���ال راه های���ی اس���ت که بتواند از سیس���تم عامل ها و قدرت خود 
ب���رای کم���ک ب���ه مب���ارزه ب���ا کووی���د-19 اس���تفاده کن���د. اپ���ل اکن���ون 10 میلی���ون دالر از 
صن���دوق تولی���د پیش���رفته خ���ود به تولیدکننده کی���ت Diagnostics COPAN کمک 

کرده است. 

افزایش بزرگ در تولید
درحالی�که�پذیرش�این�موضوع�
برای�برخی�دشوار�است،�به�نظر�
می�رسد�کووید-�19برای�مدتی�
به�بخش��ی�از�زندگی�انس��ان�ها�
تبدی��ل�ش��ده�اس��ت�و�ب��رای�
بازگش��ت�به�حالت�عادی،�همه�
کش��ورها�بای��د�آزمایش�ه��ای�
تش��خیصی�ای��ن�وی��روس�را�

گسترش�دهند.
ش��ما�این�موضوع�را�در�اس��ترالیا�
مش��اهده�می�کنی��د�جای��ی�که�
درنهیات�نرخ�تلفات�و�عفونت�تا�
حدی�کاهش�یافته�اس��ت�که�در�
آن�به�نظر�می�رس��د�شروع�دوباره�
فعالی���ت�ه��ا�– ه��رچن��د�ب��ا�
آزمایش�های�تشخیصی�گسترده�
در�هر�فروش��گاه�خرده�فروش��ی�
اپ��ل،�منطق��ی�ب��ه�نظر�برس��د.�
چال��ش�این�اس��ت�که�م��ا�باید�
تولید�کیت�های�تس��ت�را�تقویت�
کنیم.�این�همان�چیزی�است�که�
ب��ا� اس��ت� امی��دوار� اپ��ل�
سرمایه�گذاری�جدید�به�افزایش�

و�تقویتش�کمک�کند.��
�Diagnostics� COPAN
درح��ال�حاض��ر�چندی��ن�هزار�
مجموع��ه�کی��ت�نمونه�در�هفته�
تولی��د�می�کند.�اپ��ل�می�گوید:�
"ای��ن�پ��ول�جدید�بای��د�به�این�
ش��رکت�کم��ک�کند�ت��ا�بتواند�
تولی��د�خ��ود�را�تا�بی��ش�از�یک�
میلی��ون�کی��ت�در�هفته�تا�اوایل�
ژوئ��ن�افزای��ش�ده��د." ای��ن�
دس��ترس� در� تس��ت�ها�
بیمارس��تان�های�سراسر�ایاالت�

متحده�قرار�خواهند�گرفت.

چیزی بیش از پول
ش��رکت�اپ��ل�ای��ن�پ��ول�را�بی�معن��ی�خ��رج�نمی�کند�و�
می�خواهد�که�عمیقا�درگیر�این�پروژه�باش��د.�اپل�نه�تنها�
از�گس��ترش��COPANب��ه�ی��ک�مرکز�تولی��د�بزرگتر�در�
کالیفرنیا�پش��تیبانی�می�کند�بلکه�به�این�ش��رکت�کمک�
می�کن��د�تا�تجهیزات�پیش��رفته�جدید�تولیدی�را�طراحی�

کند.�
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ک���ی ه���س���ت�����ی و داری چ����ی���کار 
میکنی؟

م��ن�»به��داد�اس��فهبد«،�در�ش��رکت�گ��وگل�
برنامه�نویس�هس��تم.�حدود��15س��ال�هست�که�در�
زمینه�مهندس��ی�فونت�و�پردازش�متن�کار�میکنم.�
از�خط�فارس��ی�و�ایران�ش��روع�کردم،�حدود�س��ال�
مرک��ز� در� فارس��ی��وب� پ��روژه�ی� وارد� �1378
محاسباِت�دانشگاِه�شریف�شدم.�سال��1382برای�
ادام��ه�ی�تحصیل�به�کانادا�مهاجرت�کردم�و�درگیر�
پروژه�ی�گنوم�ش��دم.�س��ه�سال�بعد�که�کارشناسی�
ارش��دم�رو�تموم�کردم،�عمیقا�درگیر�پروژه�ی�گنوم�
شده�بودم،�و�شرکت�ردهت�گفت�بیا�اینجا�و�همین�
کاره��ا�رو�ادام��ه�بده�)و�پول�بگی��ر!(�و�قبول�کردم.�
چهار�س��ال�در�ش��رکت�ردهت�روی�نمایش�متن�در�
سیس��تم�عامل�های�گنو/لینوکس��ی�کار�کردم،�به�
طور�خاص،�پروژه�ی�»حرف�باز«�رو�ش��روع�کردم،��

بع��د�تی��م�کروم�در�گوگل�پیش��نهاد�داد�برم�اونجا�و�
هم��ون�ن��وع�کار�رو�ادامه�بدم�و�باز�هم�قبول�کردم،�
ک��ه�ب��ا�توجه�ب��ه�همه�گیر�ب��ودن�ک��روم،�و�بعدها�
آندروید،�به�نظرم�تصمیم�خیلی�درستی�بود�و�بعدها�
همی��ن�کار�رو�روی�ن��رم�افزاره��ای�آزاد�مث��ل�
فایرفاک��س،�لینوک��س�و�غیره�انجام�دادم.��االن�که�
ش��ش�س��ال�هست�در�گوگل�مشغول�کار�هستم�از�
تصمیمم�خیلی�راضیم.�این�روزها�البته�بیشتر�روی�
ابزاره��ای�تولی��ِد�فونت�کار�می�کن��م،�چون�تیِم�ما�
مسئوِل�تولیِد�قلم�های�»نوتو«�هست،�هرچند�تماِم�
پروژه�های�من�متن�باز�هس��تند.�از�نظِر�س��ازمانی،�

راهبِر�فنِی�تیِم�»فونت�و�نمایِش�متن«�هستم.
دو�سه�سال�پیش�وقتی�ازم�می�پرسیدند�چرا�گوگل�
کار�می�کن��م،�می�گفت��م�این�که�م��ادرم�می�تونه�از�
ایران�رو�گوش��ِی�موبایلش�با�من�به�فارس��ی�بنویسه�
ب��ه�م��ن�انگی��زه�م��ی�ده،�چون�کار�م��ن�رو�زندگِی�

میلیاردها�آدم�اثر�می�گذاره.��س��اِل�گذش��ته�اتفاِق�
جالب�تری�افتاد:�با�پدر�و�مادرم�در�س��الِن�کنس��رتی�
در�استنفورد�بودیم،�که�مادرم�شنید�که�استاد�بهرام�
بیضایی�در�سالن�حضور�دارند.��مادرم�بدوِن�کمک�
کسی،�گوشِی�تلفنش�رو�درآورد،�جستجوی�صوتی�
رو�فع��ال�ک��رد،�گف��ت�»بهراِم�بیضایی«،�گوش��ی�
درس��ت�به�فارس��ی�دنباِل�»بهراِم�بیضایی«�گشت،�
صفح��ه�ی�ویکیپدیای�فارس��ی�اش�را�آورد،�مادرم�
صفح��ه�را�ب��از�کرد،�عکِس�اس��تاد�بیضایی�را�دید،�
سپس�در�سالن�گشت�و�ایشان�رو�پیدا�کرد.��اینکه�
ای��ن�اتف��اق�می�افت��ه،�و�حت��ی�س��ه�س��ال�پیش�
نمی�تونس��ت�بیفته،�به�من�انگیزه�می�ده�که�با�کارم�

ادامه�بدم!
ی��ه�خاط��ره�هم�تعریف�کنم�از�زمان�دانش��جوییم�و�
ماجرای�س��اندویچ�بهداد.�س��ال�های��78تا��81تو�
مرکز�محاسبات�شریف�کار�میکردم�و�اکثرا�از�علی�

آقا�غذا�می�گرفتیم.�من�یه�مدل�س��اندویچ�س��فارش�
می�دادم�همیشه�»�ژامبوِن�مرِغ�سرخ�شده�با�قارچ�و�
پنیر�بدوِن�خیارشور�با�فلفل�سبز�)دلمه�ای(«.�بعد�از�
مدت��ی�علی�آق��ا�و�ش��اگرداش�ت��ا�من��و�می�دیدن�
می�گفت��ن�»یه�بهداد�بده«.�یه�بار�ش��نیدم�خواهرم�
گف��ت�دخت��ِر�علی�آق��ا�)یا�عروس��ش؟(�پای�دخل�
وای�میس��ته�و�س��فارش�می�دی�»بهداد«�رو�فاکتور�

می�نویسه�»بهداد�همان�ساندویِچ�ویژه�است.«

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

�Lenovo�Thinkpadماشین�اصلیم�یک�لپ�تاپ�
�Carbon�X1هس��ت�که�ب��ه�خاطر�نازک�بودنش�
خیلی�دوس��تش�دارم�و�رزولوش��ن�باالیی�داره.�یک�
�PCگنده�هم�با��core�16دارم�که�س��ر�کار�هس��ت�
و�ازش�زیاد�اس��تفاده�نمی�کنم�چون�اکثر�اوقات�تو�
س��فر�هس��تم.�ی��ک��11in�Macbook�Airم��دل�
�2011دارم�که�برای�تس��ت�کردن�روی�مک�ازش�
اس��تفاده�می�کنم�یا�اگر�بخوام�س��فر�برم�و�لپ�تاپ�
زیاد�الزمم�نباش��ه�می�برم��ش.�یک�نت�بوک�دارم�
که�روش�ویندوز��10هس��ت�و�ازش�برای�تس��ت�
کردن�روی�سیستم�عامل�ویندوز�استفاده�می�کنم.�
موبای��ل�ه��م�ی��ک��6�Nexusدارم�که�از�س��خت�
اف��زارش�راضی��م�ولی�از�نرم�افزارش�ناراضی،�یک�
�iPadو�یک��7�Nexusهم�دارم�که�گاهی�ازشون�
برای�تس��ت�کردن�اس��تفاده�می�کنم،�این�ها�برای�
کار�بود.�یه�کیندل�قدیمی�هم�دارم�که�از�داداش��م�
ق��رض�گرفت��م.��اون�کیبورد�س��یاه�تو�عکس�زیر،�
کیبورد��daskeyboardاس��ت�که�هم�س��ر�کار�رو�
می��زم�دارم�و�ه��م�ت��و�خون��ه،�ولی�س��ر�کارم�زیاد�
نمیتون��م�ازش�اس��تفاده�کن��م�چون�س��روصداش�
زیاده.�کیبورد�بی�س��یم�س��فیده�هم�یه�کپی�چینی�از�
کیب��ورد�اپ��ل�هس��ت�ک��ه�باه��اش�رو�موبایل،�تو�
گوگل�داکس�آفالین�چیزمیز�مینویس��م�تو�هواپیما�
که�جای�لپتاپ�وا�کردن�نیست�یا�وقتی�پیاده�میرم�
جایی�و�لپتاپ�نمیبرم�ازش�استفاده�می�کنم.��خیلی�

حال�می�ده�:(

از چ���ه نرم افزارهای���ی اس���تفاده 
میکنی؟

رو�لپ�تاپم�نس��خه�ای�از�اوبونتو�رو�دارم�که�اس��مش�
گوبونت��و�هس��ت.�البت��ه�انتخاب�اولم�نیس��ت،�اگه�
ترجی��ح�خ��ودم�ب��ود�فدورا�نصب�می�ک��ردم.�برای�

اینترن��ت�گ��ردی،�روی�لینوک��س�از�فایرفاکس�و�
ک��روم�اس��تفاده�می�کن��م.�فایرفاک��س�رو�ب��رای�
کارهای�ش��خصی�اس��تفاده�می�کنم�و�معموال��200
تا�تب�روش�باز�هس��ت،�رو�این�مرورگر�از�افزونه�ی�
�Tree�Style�Tabاس��تفاده�می�کنم�که�tabها�رو�
عم��ودی�نش��ون�بده.��خیلی�کم��ک�می�کنه�وقتی�
زی��اد��tabداری.ک��روم�رو�هم�س��ر�کار�برای�انجام�
کاره��ا�اس��تفاده�می�کن��م.�از�گ��وگل�داک�خیل��ی�
اس��تفاده�می�کنم.�برای�ایمیل�از�جیمیل�و�تاندربرد�
استفاده�می�کنم�چون�دوست�دارم�ایمیل�هام�روی�
سیس��تم�باش��ه�و�بهش��ون�ب��ه�ص��ورت�آفالی��ن�
دسترس��ی�داش��ته�باشم.�برای�شل�از�گنوم�ترمینال�
استفاده�می�کنم.�ادیتور�مورد�عالقه�ام��vimهست�
�Geditو�اگ��ر�بخ��وام�متن�س��اده�ویرایش�کن��م�از�
از� قب��ال� موزی��ک� ب��رای� می�کن��م.� اس��تفاده�
�RhythmBoxاس��تفاده�می�ک��ردم�ام��ا�االن�که�
اینترنت��م�خ��وب�هس��ت�از��YouTubeاس��تفاده�

می�کنم.

اپلیکش��ن�هایی�ک��ه�رو�موبایلم�اس��تفاده�می�کنم�
چیزای�عادی�هستن:

�،Nexusب��رای�عک��س�گرفت��ن�از�دوربیِن�خ��وِد�
�GMailدیگه�از�اپ�های�رایج�استفاده�می�کنم�مثل�
�،Google� Photos� � � Google� Maps،
�YouTube�،�Google�Keep،�ی��ه�کاری�ه��م�که�
اخیرا�تو�س��فر�ش��روع�کردم�انجام�می�دم،�عکس�
آپلود�کردن�رو��Google�Mapsهس��ت.�حاال�که�
بح��ث�از�عک��س�انداخت��ن�ش��د�گاهی�ه��م�با�یه�
اسکریپت�ساده�تو�لینوکس��still-motionدرست�
می�کنم�مثل�این�کاری�که�برای��Iran�dealانجام�

دادم.
و� �Instagram اجتماع��ی� ش��بکه�های� از�
�Facebookو��Twitterهم�که�اس��تفاده�میکنم�و�

از��DigiHUDبرای�اندازه�گیری�سرعت

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

بود؟
آخرین�کتابی�که�خوندم�بیوگرافی�جف�بزوس�بود�
درباره�این�هس��ت�که�از�کجا�ش��روع�کرد�و�به�کجا�
�»�The�Everything�Store�«رس��ید�ب��ه�ن��ام�
هست.�میشه�گفت�این�کتاب�آخرین�کتابی�بود�که�

کام��ل�خون��دم�بقیه�کتاب�هایی�که�ش��روع�کردم�
هن��وز�کام��ل�نخوندم:�از�اریک�اش��میت�و�جاناتان�
�»�How�Google�Works�«روزنب��رگ�ب��ه�ن��ام�
هست.�کتاب�های�دیگه�هم�زیاد�هستن�که�شروع�
کردم�ولی�هنوز�تمام�نکردم�متاس��فانه.�با�توجه�به�
اینکه�خیلی�در�س��فر�هس��تم�کتاب�کاغذی�به�کارم�
نمی��اد،�کین��دل�رو�هم�قرض�گرفته�بودم�که�از�این�
ب��ه�بع��د�اگه�کتاب�بخرم�ب��رای�کیندل�میخرم�ولی�
اون��م�اون�ق��دری�که�دوس��ت�دارم�ازش�اس��تفاده�

نمیکنم.
هم��ه�میدون��ن�که�کت��اب�خوندن��ش�خوبه،�الزم�
نیس��ت�من�بگم.�اصال�کتاب�خوندنش�خوبه،�مهم�
نیست�چی�باشه�:(�یک�چیزی�که�در�سفر�به�ایران�
برام�جالب�اومد،�این�بود�که�در�مورد�گوگل�بچه�ها�
خیلی�س��وال�میکردن،�همه�جور�س��وال،�در�مورد�
سیس��تم�های�مدیریتی�و�در�مورد�این�که�چجوری�
کار�میکن��ه�و�عجی��ب�ب��ود�برام،�چ��ون��3تا�کتاب�
خیلی�خوب�در�این�مورد�هس��ت:�یکیش��ون�برای�
حدودا��10س��ال�پیش�هس��ت�که�نوش��ته�استیون�
لوی�هس��ت�به�نام�»��In�The�Plex«،�یکی�دیگه�
هم�کتابی�هس��ت�که�پارس��ال�اریک�اش��میت�و�
�How�«جانات��ان�روزنبرگ�منتش��ر�ک��ردن�به�نام�
�Google�Works«،�یک��ی�ه��م�خیل��ی�جدی��د�
هست�که�مال�چند�ماه�پیش�هست�رئیس�قسمت�
�Human�Resourcesگ��وگل�اون�رو�نوش��ته�و�
اسمش�»��Work�Rules«��هست.�کتاب�دوم�رو�
میدون��م�که�ترجمه�ش��ده�و�دوت��ای�دیگه�احتماال�
ترجمه�نشدن�ولی�جالب�بودن�برام�کسایی�که�این�
قدرعالق��ه�دارن�بدونن�که�گوگل�چجوریه�و�توش�
چیکار�میکنن�این�کتاب�ها�رو�اگر�بخونن�مطمئنم�
بیش��تر�سواالتش��ون�رو�جواب�میده،�البته�وبسایتی�
.reWorkهم�گوگل�داره�در�همین�زمینه�به�نام�

�Richardدر�زمینه�ی�شخصی،�من�خودم�رو�مرید�
�Feynmanمی�دون��م�ک��ه�از�بزرگ�ترین�اس��اتید�
فیزیک�هس��ت.�ریچارد�یکی�دو�تا�کتاب�خاطرات�
ش��خصی�داره�ک��ه�م��ن�خوندنش��ون�رو�ب��ه�ه��ر�
�Surely�You’re!�«�:گیک«�����ی�توصیه�می�کنم«
�What�Do ?«و��»�Joking.�Mr.�Feynman
�.»You�Care�What�Other�People�Think
در�واقع�من�خودم�هر�وقت�به�س��وال�س��ختی�تو�
زندگی�می�رس��م،�از�خودم�می�پرس��م:�»اگه�ریچارد�

بود�چیکار�می�کرد؟«

بهداد اسفهبد: 
توسعه دهنده ی نرم افزارِ آزاد

46



ک���ی ه���س���ت�����ی و داری چ����ی���کار 
میکنی؟

م��ن�»به��داد�اس��فهبد«،�در�ش��رکت�گ��وگل�
برنامه�نویس�هس��تم.�حدود��15س��ال�هست�که�در�
زمینه�مهندس��ی�فونت�و�پردازش�متن�کار�میکنم.�
از�خط�فارس��ی�و�ایران�ش��روع�کردم،�حدود�س��ال�
مرک��ز� در� فارس��ی��وب� پ��روژه�ی� وارد� �1378
محاسباِت�دانشگاِه�شریف�شدم.�سال��1382برای�
ادام��ه�ی�تحصیل�به�کانادا�مهاجرت�کردم�و�درگیر�
پروژه�ی�گنوم�ش��دم.�س��ه�سال�بعد�که�کارشناسی�
ارش��دم�رو�تموم�کردم،�عمیقا�درگیر�پروژه�ی�گنوم�
شده�بودم،�و�شرکت�ردهت�گفت�بیا�اینجا�و�همین�
کاره��ا�رو�ادام��ه�بده�)و�پول�بگی��ر!(�و�قبول�کردم.�
چهار�س��ال�در�ش��رکت�ردهت�روی�نمایش�متن�در�
سیس��تم�عامل�های�گنو/لینوکس��ی�کار�کردم،�به�
طور�خاص،�پروژه�ی�»حرف�باز«�رو�ش��روع�کردم،��

بع��د�تی��م�کروم�در�گوگل�پیش��نهاد�داد�برم�اونجا�و�
هم��ون�ن��وع�کار�رو�ادامه�بدم�و�باز�هم�قبول�کردم،�
ک��ه�ب��ا�توجه�ب��ه�همه�گیر�ب��ودن�ک��روم،�و�بعدها�
آندروید،�به�نظرم�تصمیم�خیلی�درستی�بود�و�بعدها�
همی��ن�کار�رو�روی�ن��رم�افزاره��ای�آزاد�مث��ل�
فایرفاک��س،�لینوک��س�و�غیره�انجام�دادم.��االن�که�
ش��ش�س��ال�هست�در�گوگل�مشغول�کار�هستم�از�
تصمیمم�خیلی�راضیم.�این�روزها�البته�بیشتر�روی�
ابزاره��ای�تولی��ِد�فونت�کار�می�کن��م،�چون�تیِم�ما�
مسئوِل�تولیِد�قلم�های�»نوتو«�هست،�هرچند�تماِم�
پروژه�های�من�متن�باز�هس��تند.�از�نظِر�س��ازمانی،�

راهبِر�فنِی�تیِم�»فونت�و�نمایِش�متن«�هستم.
دو�سه�سال�پیش�وقتی�ازم�می�پرسیدند�چرا�گوگل�
کار�می�کن��م،�می�گفت��م�این�که�م��ادرم�می�تونه�از�
ایران�رو�گوش��ِی�موبایلش�با�من�به�فارس��ی�بنویسه�
ب��ه�م��ن�انگی��زه�م��ی�ده،�چون�کار�م��ن�رو�زندگِی�

میلیاردها�آدم�اثر�می�گذاره.��س��اِل�گذش��ته�اتفاِق�
جالب�تری�افتاد:�با�پدر�و�مادرم�در�س��الِن�کنس��رتی�
در�استنفورد�بودیم،�که�مادرم�شنید�که�استاد�بهرام�
بیضایی�در�سالن�حضور�دارند.��مادرم�بدوِن�کمک�
کسی،�گوشِی�تلفنش�رو�درآورد،�جستجوی�صوتی�
رو�فع��ال�ک��رد،�گف��ت�»بهراِم�بیضایی«،�گوش��ی�
درس��ت�به�فارس��ی�دنباِل�»بهراِم�بیضایی«�گشت،�
صفح��ه�ی�ویکیپدیای�فارس��ی�اش�را�آورد،�مادرم�
صفح��ه�را�ب��از�کرد،�عکِس�اس��تاد�بیضایی�را�دید،�
سپس�در�سالن�گشت�و�ایشان�رو�پیدا�کرد.��اینکه�
ای��ن�اتف��اق�می�افت��ه،�و�حت��ی�س��ه�س��ال�پیش�
نمی�تونس��ت�بیفته،�به�من�انگیزه�می�ده�که�با�کارم�

ادامه�بدم!
ی��ه�خاط��ره�هم�تعریف�کنم�از�زمان�دانش��جوییم�و�
ماجرای�س��اندویچ�بهداد.�س��ال�های��78تا��81تو�
مرکز�محاسبات�شریف�کار�میکردم�و�اکثرا�از�علی�

آقا�غذا�می�گرفتیم.�من�یه�مدل�س��اندویچ�س��فارش�
می�دادم�همیشه�»�ژامبوِن�مرِغ�سرخ�شده�با�قارچ�و�
پنیر�بدوِن�خیارشور�با�فلفل�سبز�)دلمه�ای(«.�بعد�از�
مدت��ی�علی�آق��ا�و�ش��اگرداش�ت��ا�من��و�می�دیدن�
می�گفت��ن�»یه�بهداد�بده«.�یه�بار�ش��نیدم�خواهرم�
گف��ت�دخت��ِر�علی�آق��ا�)یا�عروس��ش؟(�پای�دخل�
وای�میس��ته�و�س��فارش�می�دی�»بهداد«�رو�فاکتور�

می�نویسه�»بهداد�همان�ساندویِچ�ویژه�است.«

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

�Lenovo�Thinkpadماشین�اصلیم�یک�لپ�تاپ�
�Carbon�X1هس��ت�که�ب��ه�خاطر�نازک�بودنش�
خیلی�دوس��تش�دارم�و�رزولوش��ن�باالیی�داره.�یک�
�PCگنده�هم�با��core�16دارم�که�س��ر�کار�هس��ت�
و�ازش�زیاد�اس��تفاده�نمی�کنم�چون�اکثر�اوقات�تو�
س��فر�هس��تم.�ی��ک��11in�Macbook�Airم��دل�
�2011دارم�که�برای�تس��ت�کردن�روی�مک�ازش�
اس��تفاده�می�کنم�یا�اگر�بخوام�س��فر�برم�و�لپ�تاپ�
زیاد�الزمم�نباش��ه�می�برم��ش.�یک�نت�بوک�دارم�
که�روش�ویندوز��10هس��ت�و�ازش�برای�تس��ت�
کردن�روی�سیستم�عامل�ویندوز�استفاده�می�کنم.�
موبای��ل�ه��م�ی��ک��6�Nexusدارم�که�از�س��خت�
اف��زارش�راضی��م�ولی�از�نرم�افزارش�ناراضی،�یک�
�iPadو�یک��7�Nexusهم�دارم�که�گاهی�ازشون�
برای�تس��ت�کردن�اس��تفاده�می�کنم،�این�ها�برای�
کار�بود.�یه�کیندل�قدیمی�هم�دارم�که�از�داداش��م�
ق��رض�گرفت��م.��اون�کیبورد�س��یاه�تو�عکس�زیر،�
کیبورد��daskeyboardاس��ت�که�هم�س��ر�کار�رو�
می��زم�دارم�و�ه��م�ت��و�خون��ه،�ولی�س��ر�کارم�زیاد�
نمیتون��م�ازش�اس��تفاده�کن��م�چون�س��روصداش�
زیاده.�کیبورد�بی�س��یم�س��فیده�هم�یه�کپی�چینی�از�
کیب��ورد�اپ��ل�هس��ت�ک��ه�باه��اش�رو�موبایل،�تو�
گوگل�داکس�آفالین�چیزمیز�مینویس��م�تو�هواپیما�
که�جای�لپتاپ�وا�کردن�نیست�یا�وقتی�پیاده�میرم�
جایی�و�لپتاپ�نمیبرم�ازش�استفاده�می�کنم.��خیلی�

حال�می�ده�:(

از چ���ه نرم افزارهای���ی اس���تفاده 
میکنی؟

رو�لپ�تاپم�نس��خه�ای�از�اوبونتو�رو�دارم�که�اس��مش�
گوبونت��و�هس��ت.�البت��ه�انتخاب�اولم�نیس��ت،�اگه�
ترجی��ح�خ��ودم�ب��ود�فدورا�نصب�می�ک��ردم.�برای�

اینترن��ت�گ��ردی،�روی�لینوک��س�از�فایرفاکس�و�
ک��روم�اس��تفاده�می�کن��م.�فایرفاک��س�رو�ب��رای�
کارهای�ش��خصی�اس��تفاده�می�کنم�و�معموال��200
تا�تب�روش�باز�هس��ت،�رو�این�مرورگر�از�افزونه�ی�
�Tree�Style�Tabاس��تفاده�می�کنم�که�tabها�رو�
عم��ودی�نش��ون�بده.��خیلی�کم��ک�می�کنه�وقتی�
زی��اد��tabداری.ک��روم�رو�هم�س��ر�کار�برای�انجام�
کاره��ا�اس��تفاده�می�کن��م.�از�گ��وگل�داک�خیل��ی�
اس��تفاده�می�کنم.�برای�ایمیل�از�جیمیل�و�تاندربرد�
استفاده�می�کنم�چون�دوست�دارم�ایمیل�هام�روی�
سیس��تم�باش��ه�و�بهش��ون�ب��ه�ص��ورت�آفالی��ن�
دسترس��ی�داش��ته�باشم.�برای�شل�از�گنوم�ترمینال�
استفاده�می�کنم.�ادیتور�مورد�عالقه�ام��vimهست�
�Geditو�اگ��ر�بخ��وام�متن�س��اده�ویرایش�کن��م�از�
از� قب��ال� موزی��ک� ب��رای� می�کن��م.� اس��تفاده�
�RhythmBoxاس��تفاده�می�ک��ردم�ام��ا�االن�که�
اینترنت��م�خ��وب�هس��ت�از��YouTubeاس��تفاده�

می�کنم.

اپلیکش��ن�هایی�ک��ه�رو�موبایلم�اس��تفاده�می�کنم�
چیزای�عادی�هستن:

�،Nexusب��رای�عک��س�گرفت��ن�از�دوربیِن�خ��وِد�
�GMailدیگه�از�اپ�های�رایج�استفاده�می�کنم�مثل�
�،Google� Photos� � � Google� Maps،
�YouTube�،�Google�Keep،�ی��ه�کاری�ه��م�که�
اخیرا�تو�س��فر�ش��روع�کردم�انجام�می�دم،�عکس�
آپلود�کردن�رو��Google�Mapsهس��ت.�حاال�که�
بح��ث�از�عک��س�انداخت��ن�ش��د�گاهی�ه��م�با�یه�
اسکریپت�ساده�تو�لینوکس��still-motionدرست�
می�کنم�مثل�این�کاری�که�برای��Iran�dealانجام�

دادم.
و� �Instagram اجتماع��ی� ش��بکه�های� از�
�Facebookو��Twitterهم�که�اس��تفاده�میکنم�و�

از��DigiHUDبرای�اندازه�گیری�سرعت

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

بود؟
آخرین�کتابی�که�خوندم�بیوگرافی�جف�بزوس�بود�
درباره�این�هس��ت�که�از�کجا�ش��روع�کرد�و�به�کجا�
�»�The�Everything�Store�«رس��ید�ب��ه�ن��ام�
هست.�میشه�گفت�این�کتاب�آخرین�کتابی�بود�که�

کام��ل�خون��دم�بقیه�کتاب�هایی�که�ش��روع�کردم�
هن��وز�کام��ل�نخوندم:�از�اریک�اش��میت�و�جاناتان�
�»�How�Google�Works�«روزنب��رگ�ب��ه�ن��ام�
هست.�کتاب�های�دیگه�هم�زیاد�هستن�که�شروع�
کردم�ولی�هنوز�تمام�نکردم�متاس��فانه.�با�توجه�به�
اینکه�خیلی�در�س��فر�هس��تم�کتاب�کاغذی�به�کارم�
نمی��اد،�کین��دل�رو�هم�قرض�گرفته�بودم�که�از�این�
ب��ه�بع��د�اگه�کتاب�بخرم�ب��رای�کیندل�میخرم�ولی�
اون��م�اون�ق��دری�که�دوس��ت�دارم�ازش�اس��تفاده�

نمیکنم.
هم��ه�میدون��ن�که�کت��اب�خوندن��ش�خوبه،�الزم�
نیس��ت�من�بگم.�اصال�کتاب�خوندنش�خوبه،�مهم�
نیست�چی�باشه�:(�یک�چیزی�که�در�سفر�به�ایران�
برام�جالب�اومد،�این�بود�که�در�مورد�گوگل�بچه�ها�
خیلی�س��وال�میکردن،�همه�جور�س��وال،�در�مورد�
سیس��تم�های�مدیریتی�و�در�مورد�این�که�چجوری�
کار�میکن��ه�و�عجی��ب�ب��ود�برام،�چ��ون��3تا�کتاب�
خیلی�خوب�در�این�مورد�هس��ت:�یکیش��ون�برای�
حدودا��10س��ال�پیش�هس��ت�که�نوش��ته�استیون�
لوی�هس��ت�به�نام�»��In�The�Plex«،�یکی�دیگه�
هم�کتابی�هس��ت�که�پارس��ال�اریک�اش��میت�و�
�How�«جانات��ان�روزنبرگ�منتش��ر�ک��ردن�به�نام�
�Google�Works«،�یک��ی�ه��م�خیل��ی�جدی��د�
هست�که�مال�چند�ماه�پیش�هست�رئیس�قسمت�
�Human�Resourcesگ��وگل�اون�رو�نوش��ته�و�
اسمش�»��Work�Rules«��هست.�کتاب�دوم�رو�
میدون��م�که�ترجمه�ش��ده�و�دوت��ای�دیگه�احتماال�
ترجمه�نشدن�ولی�جالب�بودن�برام�کسایی�که�این�
قدرعالق��ه�دارن�بدونن�که�گوگل�چجوریه�و�توش�
چیکار�میکنن�این�کتاب�ها�رو�اگر�بخونن�مطمئنم�
بیش��تر�سواالتش��ون�رو�جواب�میده،�البته�وبسایتی�
.reWorkهم�گوگل�داره�در�همین�زمینه�به�نام�

�Richardدر�زمینه�ی�شخصی،�من�خودم�رو�مرید�
�Feynmanمی�دون��م�ک��ه�از�بزرگ�ترین�اس��اتید�
فیزیک�هس��ت.�ریچارد�یکی�دو�تا�کتاب�خاطرات�
ش��خصی�داره�ک��ه�م��ن�خوندنش��ون�رو�ب��ه�ه��ر�
�Surely�You’re!�«�:گیک«�����ی�توصیه�می�کنم«
�What�Do ?«و��»�Joking.�Mr.�Feynman
�.»You�Care�What�Other�People�Think
در�واقع�من�خودم�هر�وقت�به�س��وال�س��ختی�تو�
زندگی�می�رس��م،�از�خودم�می�پرس��م:�»اگه�ریچارد�

بود�چیکار�می�کرد؟«

بهداد اسفهبد: 
توسعه دهنده ی نرم افزارِ آزاد
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کی هستی و چی کار می کنی؟
محمد�محبی�فر�هستم.��22سالمه�و�االن�
که�این�متن�رو�می�نویس��م�در�ایوند�مش��غول�هستم�
�Front-endاینج��ا�کاره��ای�مرب��وط�ب��ه� و�
�developmentرو�انج��ام�میدم.�مثل�اکثر�بچه�ها�
من��م�از�بچگ��ی�ب��ه�کامپیوتر�عالقه�داش��تم�و�فکر�
می�کن��م�ح��دود�60درصد�عمرم�رو�تا�اآلن�پش��ت�
این�دس��تگاه�س��پری�ک��ردم!�کاره��ای�مختلفی�
می�ک��ردم�از�س��اختن�نرم�اف��زارای�مولتی�مدیای�
وین��دوزی�گرفت��ه�تا�طراحی��3بعدی�و�ادیت�بازی.�
ام��ا�تم��ام�این��ا�مرب��وط�به�قبل�از��12س��الگی�من�
می�ش��ه.�وقتی��12س��الم�بود�یه�وبالگ�س��اختم�و�
چن��د�وق��ت�بعدش�با�خرید�ی��ه��domainبه�قصد�
وصل�کردنش�به�وبالگم�کم�کم�افتادم�توی�مسیر�

وب�و�وارد�مسائل�فنی�این�حوزه�شدم.

ح��دود��3س��ال�پی��ش�به�وس��یله�یکی�از�ش��رکت�
کنن��دگان�قبل��ی�مس��ابقات��WorldSkillsبا�این�
مس��ابقات�آش��نا�ش��دم�و�وارد�این�مسابقات�شدم.�
البته�مراحل�اول�رو�از�ساری�شرکت�کردم�و�تقریبا�
میش��ه�گفت�تا�مرحله�استانی�رقابت�چندان�سخت�
نبود�و�خیلی�راحت�تا�مرحله�کش��وری�باال�اومدم،�
ول��ی�ت��وی�مرحله�کش��وری�رقب��ای�خوبی�وجود�
داش��تن.�ت��وی�مرحل��ه�کش��وری�هم�م��دال�طال�
گرفتم،�که�بعد�از��10ماه�اردو�رفتیم�برای�مسابقات�
جهانی�توی�ش��هر�س��ائوپائولو�کشور�برزیل.�اونجا�
هم�بین��40ش��رکت�کننده�بعد�از�برزیل�و�اس��ترالیا�
��Web�Design�and�Developmentدر�رش��ته�
مق��ام�س��وم�رو�کس��ب�کردم�و�م��دال�برنز�گرفتم.�
البت��ه�قبل�از�فرس��تادن�ما�خیل��ی�وعده�ها�از�جمله�
جای��زه��50میلی��ون�تومانی�و�معافیت�س��ربازی�رو�

دادن�که�هیچ�کدوم�محقق�نشد.

ت��وی�کاره��ا�تقریبا�س��عی�می�کنم�که�هر�روز�توی�
�Githubهم�فعالیت�آزاد�و�مس��تقل�از�کارم�داش��ته�
باشم�و�یکی�از�کارهایی�هم�که�اونجا�منتشر�کردم�
توج��ه�خوب��ی�رو�به�خودش�جلب�کرده�و�اس��مش�
�lebabهس��ت�ک��ه�دقیقا�برعک��س�کار��babelرو�
انجام�میده.�این�پروژه�هم�محصول�همون��10ماه�
اردو�هس��ت�و�در�واق��ع�اونج��ا�متولد�ش��ده.�بعد�از�
گیت�ه��اب�ه��م�بیش��تر�فعالی��ت�آزادم�رو�در�
ویکی�پدیایی�فارس��ی�انجام�میدم�و�حدود��8س��الی�
هس��ت�که�توی�ویکی�پدیای�فارس��ی�هم�فعالیت�
می�کن��م.�توی�بح��ث�اکادمیک�هم�فارغ�التحصیل�

رشته�شیمی�از�دانشگاه�شهیدبهشتی�هستم.

از چ���ه س���خت افزارهای���ی در کار و 
زندگی استفاده می کنی؟

م��ن�حقیقتش�گجت�الکترونیکی�زیادی�ندارم.�یه�

لپ�تاپ�ایس��ر�قدیمی�دارم�که��5س��اله�با�ارتقاهایی�
که�دادم�کارم�رو�به�خوبی�انجام�می�ده.�البته�جدیدا�

ماهی�یه�دفعه�باید�درش�رو�تعمیرکنم!
یک�اس��پیکر�معمولی��TSCOدارم�و�با�اونا�آهنگ�
گ��وش�م��ی�دم.�یه�مانیتور���AOCدارم�که�در�باعث�
می�ش��ن�فضای�کاری�بزرگ�تری�داش��ته�باشم.�یه�
م��وس�الجی�ت��ک�و�یه�کیبرد�ه��م�دارم�که�به�اونا�
خیل��ی�ع��ادت�کردم�و�با�اونا�س��ریع�تر�کار�می�کنم.�
ع��الوه�ب��ر�اینها�یک�رزپبری�پای��2هم�دارم�که�هر�
از�چندگاهی�باهاش�یه�س��ری�چیزا�می�س��ازم�مثل�

این�اسباب�بازی:
ج��دا�از�این�وس��ایل�و�گجت�ه��ای�الکترونیکی،�یه�
س��ری�وس��ایل�دیگه�هس��تن�که�دوستشون�دارم!�
اولی��ش�دوچرخه�مه�که�البته�این�اواخر�خیلی�کم�تر�
ازش�اس��تفاده�می�کن��م�و�فق��ط�برای�مس��یرهای�
کوت��اه�ی��ا�چند�تا�ج��ا�که�نزدیک�همه�می�خوام�برم،�
س��وارش�می�ش��م.�دومی��ش��کیب��ورده.�البته�من�
نوازن��ده�حرف��ه�ای�نیس��تم�و�متاس��فانه�هیچ�وقت�
کالس�نرفت��م�و�آم��وزش�ه��م�ندی��دم.�این��و�
همینجوری�یه�روزی�زد�به�س��رم�رفتم�خریدم�و�از�
یه�س��ری�ویدئوی�آموزش��ی�از��Youtubeاصول�
ابتدایی��ش�رو�ی��اد�گرفت��م�و�فقط�بلدم�یه�تعدادی�از�

آهنگ�های�خواننده�های�مورد�عالقه�ام�رو�از�حفظ�
بزنم.�بیش�تر�جنبه�تفریحی�داره�تا�نوازنده�حرفه�ای�

بودن.

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

�Antergosتوزی��ع�لینوک��س�م��ورد�عالقه�م��ن�
�GNOMEهس��ت�و�دس��کتاپ�مورد�عالقه�م�هم�
هس��ت.�از��zshبه�عنوان�ش��ل�پیش�فرض�استفاده�
می�کنم.�وقتی�هم�که�نیاز�هس��ت�ترمینال�رو�چند�
بخش�بکنم�و�در�آن�واحد�یه�س��ری�چیزا�رو�ببینی�
از��tmuxه��م�ب��رای��multiplexingو�اس��تفاده�
می�کنم.�برای�ادیت�های�دم�دس��تی�از��vimبا�این�
کانفیگ��L0stSoulاس��تفاده�می�کنم.�ولی�در�کل�

توی�IDEهای��IntelliJکد�می�زنم.�
�materialرو�ه��م�ترجیح�می�دم�و�از��Darkمحی��ط�

�theme�defaultاستفاده�می�کنم.

مرورگ���ری ک���ه بیش ت���ر اس���تفاده 
می کنم Chrome هست.

بقی��ه�نرم�افزارهای��ی�که�اس��تفاده�می�کنم�چیزای�
عجیب�و�غریبی�نیستن�که�قابل�گفتن�باشن�مثل�

�Skype،�VirtualBox،�Slackو�…
یا�یه�س��ری�چیزا�هم�هس��ت�که�خیلی�سلیقه�این�و�
جزئ��ی�ان!�مث��ل�ب��رای�امیولت��ور�اندروی��ِد�از�
�genymotionاس��تفاده�می�کنم.�و�هر�از�گاهی�با�

�hnخبرهای�هکر�نیوز�رو�چک�می�کنم.

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

بوده؟
�Computational“آخری��ن�کتابی�ک��ه�خون��دم�
Biochemistry�and�Biophysics”�هس��ت�که�
همچن��ان�در�ح��ال�خوندن��ش�هس��تم�البته�کامال�
داوطلبان��ه�دارم�ای��ن��Textbookرو�می�خون��م�و�
نم��ره�ت��وش�نیس��ت!�در�م��ورد�کتاب�ه��ای�غیر�
�Textbookهم،�دروغ�چرا؟!�حقیقتش�کتاب�خون�
حرفه�ای�نیس��تم�و�خیلی�وقته�که�چیزی�نخوندم.�
البت��ه�از�وقت��ی�دانش��گاه�رفتم�اینطوری�ش��دم�و�از�
ای��ن�باب��ت�ه��م�متاس��فم.�آخری��ن�کت��اب�غیر�
�Textbookک��ه�خون��دم،�»ناطور�دش��ت«�بود�و�
تابس��تون�بع��د�کنکور�خوندم�یعنی�عمال��5س��ال�

می�شه.

محمد محبی فر: 
عاشق برنامه نویسی
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کی هستی و چی کار می کنی؟
محمد�محبی�فر�هستم.��22سالمه�و�االن�
که�این�متن�رو�می�نویس��م�در�ایوند�مش��غول�هستم�
�Front-endاینج��ا�کاره��ای�مرب��وط�ب��ه� و�
�developmentرو�انج��ام�میدم.�مثل�اکثر�بچه�ها�
من��م�از�بچگ��ی�ب��ه�کامپیوتر�عالقه�داش��تم�و�فکر�
می�کن��م�ح��دود�60درصد�عمرم�رو�تا�اآلن�پش��ت�
این�دس��تگاه�س��پری�ک��ردم!�کاره��ای�مختلفی�
می�ک��ردم�از�س��اختن�نرم�اف��زارای�مولتی�مدیای�
وین��دوزی�گرفت��ه�تا�طراحی��3بعدی�و�ادیت�بازی.�
ام��ا�تم��ام�این��ا�مرب��وط�به�قبل�از��12س��الگی�من�
می�ش��ه.�وقتی��12س��الم�بود�یه�وبالگ�س��اختم�و�
چن��د�وق��ت�بعدش�با�خرید�ی��ه��domainبه�قصد�
وصل�کردنش�به�وبالگم�کم�کم�افتادم�توی�مسیر�

وب�و�وارد�مسائل�فنی�این�حوزه�شدم.

ح��دود��3س��ال�پی��ش�به�وس��یله�یکی�از�ش��رکت�
کنن��دگان�قبل��ی�مس��ابقات��WorldSkillsبا�این�
مس��ابقات�آش��نا�ش��دم�و�وارد�این�مسابقات�شدم.�
البته�مراحل�اول�رو�از�ساری�شرکت�کردم�و�تقریبا�
میش��ه�گفت�تا�مرحله�استانی�رقابت�چندان�سخت�
نبود�و�خیلی�راحت�تا�مرحله�کش��وری�باال�اومدم،�
ول��ی�ت��وی�مرحله�کش��وری�رقب��ای�خوبی�وجود�
داش��تن.�ت��وی�مرحل��ه�کش��وری�هم�م��دال�طال�
گرفتم،�که�بعد�از��10ماه�اردو�رفتیم�برای�مسابقات�
جهانی�توی�ش��هر�س��ائوپائولو�کشور�برزیل.�اونجا�
هم�بین��40ش��رکت�کننده�بعد�از�برزیل�و�اس��ترالیا�
��Web�Design�and�Developmentدر�رش��ته�
مق��ام�س��وم�رو�کس��ب�کردم�و�م��دال�برنز�گرفتم.�
البت��ه�قبل�از�فرس��تادن�ما�خیل��ی�وعده�ها�از�جمله�
جای��زه��50میلی��ون�تومانی�و�معافیت�س��ربازی�رو�

دادن�که�هیچ�کدوم�محقق�نشد.

ت��وی�کاره��ا�تقریبا�س��عی�می�کنم�که�هر�روز�توی�
�Githubهم�فعالیت�آزاد�و�مس��تقل�از�کارم�داش��ته�
باشم�و�یکی�از�کارهایی�هم�که�اونجا�منتشر�کردم�
توج��ه�خوب��ی�رو�به�خودش�جلب�کرده�و�اس��مش�
�lebabهس��ت�ک��ه�دقیقا�برعک��س�کار��babelرو�
انجام�میده.�این�پروژه�هم�محصول�همون��10ماه�
اردو�هس��ت�و�در�واق��ع�اونج��ا�متولد�ش��ده.�بعد�از�
گیت�ه��اب�ه��م�بیش��تر�فعالی��ت�آزادم�رو�در�
ویکی�پدیایی�فارس��ی�انجام�میدم�و�حدود��8س��الی�
هس��ت�که�توی�ویکی�پدیای�فارس��ی�هم�فعالیت�
می�کن��م.�توی�بح��ث�اکادمیک�هم�فارغ�التحصیل�

رشته�شیمی�از�دانشگاه�شهیدبهشتی�هستم.

از چ���ه س���خت افزارهای���ی در کار و 
زندگی استفاده می کنی؟

م��ن�حقیقتش�گجت�الکترونیکی�زیادی�ندارم.�یه�

لپ�تاپ�ایس��ر�قدیمی�دارم�که��5س��اله�با�ارتقاهایی�
که�دادم�کارم�رو�به�خوبی�انجام�می�ده.�البته�جدیدا�

ماهی�یه�دفعه�باید�درش�رو�تعمیرکنم!
یک�اس��پیکر�معمولی��TSCOدارم�و�با�اونا�آهنگ�
گ��وش�م��ی�دم.�یه�مانیتور���AOCدارم�که�در�باعث�
می�ش��ن�فضای�کاری�بزرگ�تری�داش��ته�باشم.�یه�
م��وس�الجی�ت��ک�و�یه�کیبرد�ه��م�دارم�که�به�اونا�
خیل��ی�ع��ادت�کردم�و�با�اونا�س��ریع�تر�کار�می�کنم.�
ع��الوه�ب��ر�اینها�یک�رزپبری�پای��2هم�دارم�که�هر�
از�چندگاهی�باهاش�یه�س��ری�چیزا�می�س��ازم�مثل�

این�اسباب�بازی:
ج��دا�از�این�وس��ایل�و�گجت�ه��ای�الکترونیکی،�یه�
س��ری�وس��ایل�دیگه�هس��تن�که�دوستشون�دارم!�
اولی��ش�دوچرخه�مه�که�البته�این�اواخر�خیلی�کم�تر�
ازش�اس��تفاده�می�کن��م�و�فق��ط�برای�مس��یرهای�
کوت��اه�ی��ا�چند�تا�ج��ا�که�نزدیک�همه�می�خوام�برم،�
س��وارش�می�ش��م.�دومی��ش��کیب��ورده.�البته�من�
نوازن��ده�حرف��ه�ای�نیس��تم�و�متاس��فانه�هیچ�وقت�
کالس�نرفت��م�و�آم��وزش�ه��م�ندی��دم.�این��و�
همینجوری�یه�روزی�زد�به�س��رم�رفتم�خریدم�و�از�
یه�س��ری�ویدئوی�آموزش��ی�از��Youtubeاصول�
ابتدایی��ش�رو�ی��اد�گرفت��م�و�فقط�بلدم�یه�تعدادی�از�

آهنگ�های�خواننده�های�مورد�عالقه�ام�رو�از�حفظ�
بزنم.�بیش�تر�جنبه�تفریحی�داره�تا�نوازنده�حرفه�ای�

بودن.

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

�Antergosتوزی��ع�لینوک��س�م��ورد�عالقه�م��ن�
�GNOMEهس��ت�و�دس��کتاپ�مورد�عالقه�م�هم�
هس��ت.�از��zshبه�عنوان�ش��ل�پیش�فرض�استفاده�
می�کنم.�وقتی�هم�که�نیاز�هس��ت�ترمینال�رو�چند�
بخش�بکنم�و�در�آن�واحد�یه�س��ری�چیزا�رو�ببینی�
از��tmuxه��م�ب��رای��multiplexingو�اس��تفاده�
می�کنم.�برای�ادیت�های�دم�دس��تی�از��vimبا�این�
کانفیگ��L0stSoulاس��تفاده�می�کنم.�ولی�در�کل�

توی�IDEهای��IntelliJکد�می�زنم.�
�materialرو�ه��م�ترجیح�می�دم�و�از��Darkمحی��ط�

�theme�defaultاستفاده�می�کنم.

مرورگ���ری ک���ه بیش ت���ر اس���تفاده 
می کنم Chrome هست.

بقی��ه�نرم�افزارهای��ی�که�اس��تفاده�می�کنم�چیزای�
عجیب�و�غریبی�نیستن�که�قابل�گفتن�باشن�مثل�

�Skype،�VirtualBox،�Slackو�…
یا�یه�س��ری�چیزا�هم�هس��ت�که�خیلی�سلیقه�این�و�
جزئ��ی�ان!�مث��ل�ب��رای�امیولت��ور�اندروی��ِد�از�
�genymotionاس��تفاده�می�کنم.�و�هر�از�گاهی�با�

�hnخبرهای�هکر�نیوز�رو�چک�می�کنم.

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

بوده؟
�Computational“آخری��ن�کتابی�ک��ه�خون��دم�
Biochemistry�and�Biophysics”�هس��ت�که�
همچن��ان�در�ح��ال�خوندن��ش�هس��تم�البته�کامال�
داوطلبان��ه�دارم�ای��ن��Textbookرو�می�خون��م�و�
نم��ره�ت��وش�نیس��ت!�در�م��ورد�کتاب�ه��ای�غیر�
�Textbookهم،�دروغ�چرا؟!�حقیقتش�کتاب�خون�
حرفه�ای�نیس��تم�و�خیلی�وقته�که�چیزی�نخوندم.�
البت��ه�از�وقت��ی�دانش��گاه�رفتم�اینطوری�ش��دم�و�از�
ای��ن�باب��ت�ه��م�متاس��فم.�آخری��ن�کت��اب�غیر�
�Textbookک��ه�خون��دم،�»ناطور�دش��ت«�بود�و�
تابس��تون�بع��د�کنکور�خوندم�یعنی�عمال��5س��ال�

می�شه.

محمد محبی فر: 
عاشق برنامه نویسی
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زمان:  3-2 ژوئن 2020
مکان:  لندن، انگلستان

رویــداد
PMO کنفرانس

اگر�شما�عالقه�مند�به�یادگیری�جدیدترین�فنون،�ابزارها�و�تحقیقات�مرتبط�با�مدیریت�نمونه�کارها،�مدیریت�برنامه�ها�یا�دفاتر�مرتبط�با�مدیریت�پروژه�هستید،�کنفرانس�
�PMOباید�در�صدر�لیست�شما�باشد.�شرکت�کنندگان�می�توانند�ایده�هایی�را�به�اشتراک�بگذارند�و�با�افراد�همفکر�ارتباط�برقرار�کنند.�با�حضور�بیش�از��600متخصص�
PMO،�ای��ن�یک��ی�از�بزرگتری��ن�کنفرانس�ه��ای��PMOدر�جه��ان�اس��ت.�ای��ن�کنفران��س�از��2ژوئ��ن��2020آغ��از�می�ش��ود�و�در��3ژوئ��ن�در�لندن�به�پایان�می�رس��د.��
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زمان: 19 تا 21 مه 2020
مکان: دیترویت، ایالت میشیگان، آمریکا

رویــداد
چابک و فراتر از آن

اگر�مدیرپروژه�ای�هس��تید�که�از�روش�های�مدیریت�پروژه�چابک�در�پروژه�های�خود�اس��تفاده�می�کنید،�پس�نمی�خواهید�این�کنفرانس�مدیریت�پروژه�چابک�را�از�
دست�بدهید.�کنفرانس�چابک�و�فراتر�از�آن�با�داشتن�پنلی�چشمگیر�از�بلندگوها،�جلسات�و�موضوعات،�چیزی�بدردبخور�برای�همه�دارد.�کنفرانس�چابک�و�فراتر�
از�آن��2020در�تاریخ��19تا��21مه��2020در�ش��هر�دیترویت�ایالت�میش��یگان�آمریکا�برگزار�می�ش��ود.�البته�احتمال�به�روزرس��انِی�زمان�و�مکان�این�کنفرانس�وجود�

خواهد�داشت.��
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