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سخن سردبیر
سرآغاز هر نامه نام خداست

که بینام او نامه یکسر خطاست
(یغما جندقی )

با سالم و احترام خدمت همهی دانشجوهای عزیز و اساتید و کارکنان گرامی دانشگاه شهیدمدنی
آذربایجان
سومین شماره از نشریه انجمن علمی فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به لطف
خدا و همکاری دوستان انجمن منتشر شد و هم اکنون پیش روی شماست .از تک تک افرادی که در
تهیه و نشر این نوشتار ما را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
ضمن تشکر از شما عزیزان ،تقاضا داریم که در جهت غنای نشریه ،ما را یاری کرده و با ارائه انتقادات
و پیشنهادات سازنده خود ،همکار پرافتخار ما باشید.

سحر عبدالهپور
شهریور 96
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معرفی رشته فناوری اطالعات

سحر عبداله پور

طبق تعریف انجمن فناوری اطالعات آمریکا ( ،)ITAAفناوری
اطالعات« ،(IT( 1به مطالعه ،طراحی ،توسعه ،پیادهسازی،
پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطالعاتی مبتنیبر رایانه،
خصوصا برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد» .به
عبارت دیگر ،فناوری اطالعات با مسائلی مانند استفاده از
رایانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل ،ذخیره،
حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازیابی اطالعات به شکلی مطمئن و

فناوری اطالعات « مهندسی فناوری اطالعات عبارت است از
جمعآوری ,طبقهبندی ,سازماندهی ,حفظ امنیت و نشر هرگونه
اطالعات اعم از صوتی ,تصویری ,متن و  ...به وسیله ی ابزار
کامپیوتر و تکنولوژیهای جدید دیگر .مهمترین و محوریترین
دستاورد این فناوری دسترسی سریع به اطالعات و انجام امور

امن انجام پذیرد.
اخیرا تغییر اندکی در عبارت فوق داده شده است تا به طور
روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد .بنابراین
عدهای بیشتر مایلاند تا عبارت « فناوری اطالعات و ارتباطات»2

بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای
زمانی است».
فناوری اطالعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان ،ساز و
کار ،ابزار و ساختار است .بطوریکه در این فناوری ،اطالعات از

یا به اختصار  ICTرا به کار برند.
پیتر نورتون برنامهنویس و نویسنده مشهور آمریکایی
مهندسی فناوری اطالعات را به این صورت تعریف میکند؛ «
مهندسی فناوری اطالعات بخشی از مهندسی است که به مطالعه
و کاربرد دادهها و پردازش آنها ،خرید خودکار ،ذخیره سازی،
مدیریت ،کنترل ،سوئیچینگ ،مبادله ،ارسال یا دریافت داده و
توسعه و استفاده از سختافزار ،نرمافزار ،میانافزار و
پروسیجرهای مربوط به این فرایند اختصاص دارد» .طبق نظر
دکتر ریچارد الهیر استاد دانشگاه استنفورد درباره علمِ مهندسی

طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد
میشود ،جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه
خود قرار میدهد .بسیاری ،مفهوم فناوری اطالعات را با کامپیوتر
و انفورماتیک ادغام میکنند ،درصورتیکه کامپیوتر و انفورماتیک،
ابزارهای فناوری اطالعات میباشند نه تمامی آنچه که فناوری
اطالعات عرضه میکند.
امروزه ،معنای اصطالح «فناوری اطالعات» بسیار گسترده
شده است و بسیاری از جنبههای محاسباتی و فناوری را
دربرمیگیرد و نسبت به گذشته ،شناخت این اصطالح آسانتر

Information Technology1

Information and Communications Technology2
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شدهاست .چتر فناوری اطالعات تقریباً بزرگ است و بسیاری
از زمینهها را پوشش میدهد .متخصص فناوری اطالعات وظایف

سازماندهی و ساماندهی دادهها میپردازد .برخی از درسهای
تخصصی کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات عبارتند از:

گوناگونی دارد ،از نصب برنامههای کاربردی تا طراحی شبکههای

✓ مبانی فناوری اطالعات

پیچیده رایانهای و پایگاه دادههای اطالعاتی .از جمله زمینههای

✓ مهندسی فناوری اطالعات

فعالیت متخصصین فناوری اطالعات میتوان به موارد زیر اشاره

✓ تجارت الکترونیکی

کرد:

✓ مدیریت و کنترل پروژههای فناوری اطالعات

✓ مدیریت اطالعات

✓ سیستمهای چند رسانهای

✓ پیادهسازی شبکههای رایانهای

✓ پروژه فناوری اطالعات

✓ مهندسی رایانه

✓ کارآموزیIT

✓ طراحی سیستمهای پایگاه داده

✓ گرافیک کامپیوتری و ...

✓ مدیریت سیستمهای اطالعاتی
✓ سیستمهای اطالعاتی مدیریت
✓ مدیریت سیستمها
✓ امنیت
✓ مدیریت خدمات فناوری اطالعات

زمینههای اشتغال
با توجه به گسترش روزافزون دنیای کامپیوتر ،امروزه ،بیش
از هر زمان دیگری نیاز به متخصصان کامپیوتر احساس میشود.
چنانچه یک مهندس کامپیوتر عالقمند به کار باشد ،با مشکل
بیکاری روبهرو نخواهد شد .به خصوص مهندسین نرم افزار

فناوری اطالعات در دانشگاههای ایران

فرصتهای شغلی بیشتری داشته و برای کارکردن نیاز به

در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاهها با عنوان رشته «

امکانات و تجهیزات زیادی ندارند .فرصتهای شغلی این رشته

فناوری اطالعات» شناخته میشود ،درحالیکه در ایران بر اساس

به حدی گسترده و متعدد است که نه تنها فارغ التحصیالن این

تصمیم سازمان آموزش عالی کشور ،عنوان «مهندسی فناوری

رشته به راحتی جذب بازار کار می شوند ،بلکه دانشجویان دو

اطالعات» برای این رشته بهکار برده میشود و رشتهای نیز تحت

سال آخر این رشته نیز میتوانند وارد بازار کار شده و فعالیت

عنوان مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبه پیشنهاد

کنند .برای مهندسین سخت افزار هم امکان کار در شرکتهای

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اخیراً در دانشگاههای ایران

تولیدکنندهی قطعات و دستگاهها و مراکز صنعتی -تولیدی

تدریس میشود .رشته مهندسی فناوری اطالعات به چگونگی

بسیار فراهم است و از نظر سطح درآمدی هم با توجه به دانش
و پشتکار شخصی ،در حد قابل قبول قرار دارند .از طرفی با توجه

۴
به استفاده روزافزون از شبکه اینترنت زمینه کار در این
موضوع نیز بسیار مهیا است.
بازار کار در خارج از کشور
شایان ذکر است که به دلیل نزدیکی میدانهای فعالیت در
هر دو رشته مهندسی کامپیوتر و  ،ITبازار کار و فعالیتهای
اقتصادی این دو رشته بسیار به یکدیگر نزدیک است .داوطلبین
کار در خارج نه بر اساس یکی از این دو رشته تحصیلی ،بلکه بر
پایه تواناییهای فردی میتوانند گوی سبقت را جهت در اختیار
گرفتن شغل (مسلما مرتبط با کامپیوتر) بربایند.
رشتههای مهندسی سخت افزار ،نرم افزار و  ITدر خارج از
ایران به عنوان مجموعهی مهندسی کامپیوتر شناخته میشود.
این مجموعه طبق آمارگیریهای جوالی سال ،2007
پردرآمدترین رشته دانشگاهی محسوب میشود که بیشترین
درآمد را عاید فارغ التحصیالن خود میکند .رقم تخمینی 10۴
هزار دالر در سال ،برای افراد با سابقه کاری  10سال به باال ،گواه
بر این نکته است که دانشجویان این رشته با تالش و پشتکار
میتوانند آینده موفقی را برای خود در خارج از کشور رقم بزنند.
آمار بیکاری در این رشته نیز نسبت به بسیاری از رشتهها بسیار
کمتر است و حتی طبق آمار اعالم شده دانشجویانی که هنوز
تحصیل خود را نیز به پایان نرساندهاند ،میتوانند در حین
تحصیل ،شاغل یکی از میدانهای کاری مرتبط با این رشته شده
و به بهبود وضع اقتصادی خود در کنار فرآگیری این علوم،
بپردازند .کشورهای آلمان و آمریکا از جمله بزرگترین پذیرندگان
مهندسین کامپیوتر و کشورهای هند و ژاپن هم بزرگترین

صادرکنندگان آنها محسوب میشوند .این درحالیست که
بعد از آلمان کشورهای غرب اروپا ،اسکاندیناوی و خاورمیانه
گزینههای مناسب و دردسترستری برای دانشجویانی که قصد
عزیمت از کشور جهت کار و فعالیت در کشورهای دیگر را دارند،
به شمار میرود.
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استگانوگرافی در ویدئو:
دکتر مهدی هاشم زاده

مخفی کردن اطالعات محرمانه در داخل ویدئو
با رشد و توسعهی دنیای اطالعات دیجیتال و نیاز روزافزون
به استفاده از شبکههای کامپیوتری جهت تبادل آنها ،مسئلهی
حفظ امنیت و محرمانه بودن اطالعات اهمیت و ضرورت بسیار

طرف ارتباط داشته باشد تا امکان استراقسمع و سرقت اطالعات
را از سوی اشخاص ثالث سلب نماید.

باالیی پیدا کرده است .اگرچه اینترنت امروزی با سرعت شگرفی
در حال پیشرفت است و به یک رسانهی مهم و محبوب برای
انتقال اطالعات دیجیتال تبدیل شده است ،بااینحال بهعنوان
یک رسانهی کامالً باز ،3درکنار آسایش و خدماتی که برای ما
فراهم نموده است ،خطرات و زیانهای متعددی را نیز میتواند
به همراه داشته باشد .استراقسمع و سرقت اطالعات توسط افراد
سودجو و متخاصم ،عواقب زیانباری را میتوانند برای اکثر
سیستمهای اطالعاتی امروزی داشته باشند .در برخی از سازمان -
ها نظیر محیطهای نظامی ،تجاری و بنگاههای اقتصادی که
اطالعات سری و محرمانه رد و بدل میگردد ،گسترهی آثار این
حمالت وسیعتر و عوارضشان وخیمتر خواهد بود .بنابراین،
امروزه داشتن راهکاری برای حفظ محرمانگی اطالعات برای آنان
از یک انتخاب به یک الزام تبدیل شده است .کشور ما نیز از این
قاعده مستثنی نیست و در خیلی از کاربردهای امروزی نیاز دارد
که راهکار مناسبی برای انتقال امن اطالعات محرمانه بین دو

یکی از رویکردهایی که طی سالیان اخیر محققین از آن برای
ارائهی راهکارهایی جهت تبادل امن و قابلاطمینان اطالعات

محرمانه استفاده میکنند ،پنهانسازی اطالعات در داخل یک
رسانه ۴است .در این رویکرد اطالعات محرمانهای که قرار است
بین دوطرف ارتباط رد و بدل شود ،در داخل رسانهی پوششیِ
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دیگری جاسازی 6میگردد ،بهطوری که وجود چنین پیغام
مخفی برای هرشخص ثالث دیگر غیرقابل فهم و رویت باشد.
رسانهی پوششی میتواند یکی از انواع رسانههای دیجیتال متنی،
تصویری ،صوتی و یا ویدیوئی باشد ،که البته موضوع بحث ما
رسانهی ویدئو است .منظور از اطالعات محرمانه نیز پیغامی است
که میتواند هر فرمتی از داده را داشته باشد .پس از جاسازی

Open
Steganography

3.
4

Cover medium
Embedded

5
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پیغام در داخل رسانهی پوششی ،رسانهی حاصل بایستی

ظرفیت جاسازی رابطه معکوس با یکدیگر دارند ،یعنی هرقدر

شباهت کافی را با فرم اولیه خود (یعنی رسانهی پوششی اصلی)

که ما تعداد بیشتری از بیتهای دادهای رسانهی پوششی را با

داشته باشد .هدف اصلی از اینکار ،از بین بردن ظن و گمان

بیتهای پیغام مخفی جایگزین نمائیم ،امکان ملموس و قابل

هکرها از انتقال یک پیغام محرمانه در یک ارتباط است و حتی

فهم شدن عمل پنهانسازی بیشتر خواهد شد و کارایی الگوریتم

اگر شخص ثالثی در حال استراقسمع کانال ارتباطی باشد،

کمتر میشود .با توجه به وجود تعداد زیادی از فریمهای متوالی

بایستی برای آن شخص تبادل اطالعات کامال نرمال جلوه نماید.

تصویری در یک ویدئو ،سیستم بینایی انسان 9توانایی کمتری

شکل  1نمای کلّی از مفهوم پنهانسازی اطّالعات را نمایش می -

برای درک تغییرات و تحریفات صورتگرفته بر روی صحنههای

دهد.

ویدئویی را دارد .بنابراین رسانهی ویدئو میتواند بهعنوان یک
رسانهی پوششی مناسب مورد استفاده قرارگیرد .چراکه معموال
حتی با جایگزینی تعداد زیادی از اطالعات پیکسلهای تصاویر
ویدیوئی با پیغام مخفی ،تغییرات جزئی در کل ویدئو حاصل
میشود .از دیگر مزایای این رسانه میتوان به سایز بزرگ دادهای
آن ،که امکان مخفیسازی اطالعات بیشتر را به ما میدهد و نیز
افزایش روزافزون استفاده از آن در ارتباطات مختلف اینترنتی
اشاره کرد .از اینرو از این رسانه میتوان در کاربردهای گوناگونی

شکل  .1نمای کلی از مفهوم پنهانسازی اطالعات

برای تبادل اطالعات محرمانه بهره گرفت ،که نمونههای متعددی
هر اندازه که امکان تشخیص وجود پیغام مخفی در داخل

از کاربردهای متفاوت در منابع مختلف ذکر شدهاند.

ل 7پیغام کمتر باشد ،الگوریتم پنهانسازی از کارایی
رسانهی حام ِ

پنهانسازی اطالعات در ویدئو ،در واقع گسترشیافتهی

بهتری برخوردار است .میزان ظرفیت 8جاسازی اطالعات در

پنهانسازی اطالعات در تصویر است .یک فایل ویدیوئی عبارت

داخل رسانهی پوششی نیز دیگر فاکتور مهم برای ارزیابی

است از مجموعهای از تصاویر (فریمهای) پشت سرهم که در

الگوریتمهای مختلف است .بدیهی است که دو معیار کارایی و

هریک از این تصاویر امکان جاسازی بخشی از پیغام مخفی وجود
دارد .بنابراین ،از تکنیکهای مختلفی که برای پنهانسازی
اطالعات در تصاویر استفاده میشود ،برای پنهانسازی ویدیوئی

)Carrier medium (Carrier data
Capacity

7
8

)Human Visual System (HSV
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نیز میتوان بهره گرفت .رایجترین و مشهورترین تکنیکی که

بهدرستی و هوشمندانه بهره بگیریم ،مسلماً کارایی و ظرفیت

در پنهانسازی اطالعات در تصویر استفاده میشود ،روش

جاسازی اطالعاتِ بهمراتب بهتری خواهیم داشت .همین موضوع

ت (LSB) 10مقدار عددی برخی از
جایگزینی کمارزشترین بی ِ

میتواند سرآغاز انجام تحقیقات گستردهای باشد که خواننده

پیکسلهای تصویر با مقدار بیتی اطالعات مخفی شونده است.

گرامی را به انجام این تحقیقات دعوت مینمایم.

این تکنیک در مقایسه با سایر روشهای دیگر از ظرفیت جاسازی
بیشتری برخوردار است .
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یادگیری عمیق

دکتر اسماعیل نورانی

هوش مصنوعی ،شاخهای از علوم کامپیوتر است که در دهه
 1950میالدی شکل گرفت ،تالشی است که کامپیوترها مانند
انسان و یا حتی بهتر از انسان فکر کنند ،یاد بگیرند و عمل کنند.
شکل  2نحوه تکامل هوش مصنوعی از سالهای آغازین این علم

نسل دوم :یادگیری ماشین
در یادگیری ماشین نیازی نیست که انسانهای متخصص
یک حوزه قوانین را در اختیار سیستم قرار دهند ،بلکه خود

را به تصویر میکشد.

سیستم با استفاده از الگوریتمها ،دادههای ورودی را تحلیل کرده،
از آن یاد میگیرد و تصمیمگیری یا پیشبینی انجام میدهد.
فرض کنید میخواهیم برنامه کامپیوتری بنویسیم که کار
پردازش یک تصویر را انجام دهد ،بهطوریکه تصمیم بگیرد آیا
شکل  .2تکامل هوش مصنوعی

عکسی که به آن داده شده حاوی یک گربه میباشد یا خیر؟

در ادامه به معرفی مختصر سیر تکامل فوق خواهیم پرداخت.

نوشتن برنامهای که با تعریف یکسری قوانین مشخص ،یک گربه
را تشخیص دهد بسیار سخت است چون نمیدانیم مغزمان چه

نسل اول :نسل بدون یادگیری
هدف از طراحی نسل اول سیستمهای هوش مصنوعی که
معموال سیستمهای خبره 12نامیده میشدند ،انجام مسائلی بود
که انسانهای متخصص در یک حوزه انجام میدهند .لذا دانش
و قوانین آن حوزه باید به طور کامل و دقیق در اختیار این
سیستمها قرار میگرفت .ورودی سیستم فقط تزریق اطالعات و
قوانین بود و هیچ یادگیری و دانشافزایی اتوماتیکی توسط خود
سیستم انجام نمیشد .از اینرو این سیستمها به شدت محدود

قوانینی را برای تشخیص گربه بهکار میبرد ،به جای این کار،
نمونههای فراوانی از عکس گربه را پیدا کرده و به سیستم
یادگیری ماشین تحویل میدهیم تا عکس گربه را یاد بگیرد .به
عکسهایی که از آنها برای یادگیری سیستم استفاده میشود
اصطالحا دادههای آموزش

13

گفته میشود .پس از یادگیری،

اکنون سیستم قادر است بهازای هر تصویر جدید تشخیص دهد
که آیا عکس مورد نظر حاوی گربه میباشد یا خیر .به تصویرهایی

و حتی غیردقیق عمل میکردند.
Expert Systems12

Training Data13

10
که برای ارزیابی دقت عملکرد سیستم داده میشود ،داده
تست 1۴گفته میشود .شکل  3کلیات فرایند یادگیری و تست را
نشان میدهد.

تشخیص عکسهای زیر نیز شاید گمراه کننده بهنظر رسد:

شکل  .3کلیات فرایند یادگیری و تست

اگر بتوانیم تصاویر واضحی از انواع مختلف گربه را برای
یادگیری ماشین در اختیار الگوریتم قرار دهیم ،روش فوق دقت
باالیی خواهد داشت .البته تصویری که برای تست عملکرد
الگوریتم بهکار برده میشود نباید تفاوت فاحشی با عکسهای
استفاده شده در فرایند یادگیری داشته باشد ،اما اگر تصویری
که به ماشین داده میشود خیلی واضح و روشن نباشد ،مانند
شکل زیر ،روش ما در این حالت احتماالً دچار مشکل خواهد شد
و تشخیصهایش با خطا همراه خواهد بود .اینجا جایی است که
یادگیری عمیق وارد عرصه میشود.

Test Data14

11

نسل سه :یادگیری عمیق
دو دلیل عمده ظهور این نسل از یادگیری ماشین را میتوان
به صورت زیر بیان کرد:
 -1دسترسی به کامپیوترهای سریعتر و قویتر که توان

و در آیندهای نه چندان دور ،شما عکس کفش دلخواه خود
را که دوستتان پوشیده بود و عکسش را گرفتهاید را در اینترنت
آپلود میکنید ،فروشگاههایی که دقیقا کفش درخواستی شما را
ارائه میدهند به شما پیشنهاد داده میشود.

پردازشی فوقالعادهای را در اختیار ما قرار میدهند ،امروزه بر
روی کارتهای گرافیکی ،هزاران هسته پردازش قرار گرفته است.

منابع

 -2دسترسی به حجم عظیمی از دادههایی که امکان
یادگیری بهتر برای الگوریتمها را فراهم میکند .یادگیری عمیق
به ماشین ها اجازه میدهد یادگیری طوالنیتر و مفصلتری از
حقایق پیرامون داشته باشند که باعث ایجاد شناخت عمیقتر
حقایق و درنتیجه منجر به قدرت تشخیص دقیقتر میشود .در
مثال گربه ،اگر بتوانیم میلیونها تصویر گربه در شرایط مختلف،
همراه با انسان در حال غلت زدن و  ،...در اختیار الگوریتم قرار
دهیم و درعین حال از توان پردازشی فوقالعاده برای یادگیری
طوالنیمدت عکسهای ورودی بهره بگیریم ،قادر خواهیم بود
مفاهیم پیچیدهتری را نیز تشخیص دهیم.
کاربردهای یادگیری عمیق:
✓ کاربرد در امنیت سایبری و تشخیص تهدیداتی که
تاکنون قادر به تشخیص آنها نبودیم
✓ استفاده شرکتهای پزشکی جهت پیش بینی پیشرفت
بیماریهایی مانند سرطان
✓ استفاده در طراحی خودروهای بدون راننده

– [1] Alfred Pong, “Artificial Intelligence
Deep Learning, A Non-Technical
Introduction”, November 2016
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میترا حامد

مصاحبه با فارغالتحصیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .1لطفاً خودتان را معرفی کنید
من رضا ساالریان هستم .دانش آموختهی سال 1388
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (ورودی سال  )1385که دومین
ورودیهای دانشکده بعد از تاسیس بودیم .فارغالتحصیل
کارشناسی ارشد در رشتهی تجارت الکترونیک دانشگاه امیرکبیر
و برای مقطع دکتری نیز دانشگاه تربیت مدرس پذیرش شده
بودم که انصراف دادم و تصمیم به مهاجرت به خارج
ازکشورگرفتم.
در دوره تحصیل ما ،دانشکده هنوز تکمیل نشده بود و حتی
اساتید زیادی نیز وجود نداشتند .خوشحالم که اکنون دانشکده
پیشرفتهای زیادی داشته و حتی فارغالتحصیل دانشجوی
کارشناسی ارشد نیز دارد .مایه افتخار بنده است که دانشجویانی
همانند شما کارهایی فوق برنامه انجام میدهند و در این زمینه
فعالیت میکنند که واقعاً تجربیاتی که در این زمینه کسب می -
کنند ،برای آینده و زندگی فردی و علمی و کاری شما مفید
خواهد بود.
 .2نظر شما در مورد زندگی و تحصیل در خارج از کشور
چیست؟ چه معایب و مزیتهایی دارد؟
زندگی در خارج از کشور بستگی به این دارد که خارج از
کشور کجا باشد .هرکشوری محاسن و معایب خودش رادارد.
بنده درکشور استرالیا هستم و همانطور که میدانید به دالیل

بسیاری یکی از کشورهای محبوب برای مهاجرین هست.
برای من که ساکن تهران بودم ،شاید یکی از مزیتهای در
دسترستر همین آب و هوای خوب و فضای سالمی است که در
این کشور وجود دارد ،بهخصوص در شهر سیدنی .حتی در
مقایسه با کشورها نیز بایستی شهرها را در نظر بگیرید ،چرا که
استرالیا نیز شهرهای بد آب و هوا و خوش آب و هوا دارد .آب و
هوای خوب شاید موردی بدیهی باشد ،اما واقعاً در زندگی هر
فردی تاثیر قابلتوجهی دارد (کیفیت زندگی افراد) .مثالً همان -
طور که می دانید ،کشوری مثل کانادا شاید جنبههای مثبت
زیادی دارد اما خب کشور بسیار سردسیری هست و کیفیت و
لذتی که از زندگی در کانادا دارید ،قابل مقایسه با استرالیا نیست.
 .3چی شد که تصمیم به فعالیت در خارج از ایران گرفتید؟
از نظر جنبهی کاری همانطور که میدانیم ،با مسأله تعدد
فارغالتحصیالن مواجه هستیم و بسیاری از دانشآموختگان در
جستجوی کار هستند .خیلی بدیهی است که در مقاطع ارشد و
دکتری نیز افراد بیکاری وجود دارند .البته این جمله منطقی
نیست که هرکسی که مدرک باالیی داشته باشد ،بایستی حتم ًا
کار داشته باشد .خیلی وارد جزییات نمیشوم ،اما یک سری
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مطالب را عرض میکنم که خیلی دوست داشتم روزی این

خارج از کشور اقدام کنید و شاید مهمترین مورد که حتی

مطالب را به همهی دانشجویان و بچههای دانشکده بگویم که اگر

مهم تر از خواندن کنکور ارشد باشد ،تقویت زبان انگلیسی هست

این موارد را قبالً میدانستم ،شرایط زندگیم اآلن چند سال

و اگر بتوانید با نمرهی خوبی مدرک زبان بگیرید بیشتر از هر

جلوتر بود.

عامل دیگری در مهاجرت شما کمک میکند .همینطور مهارت

بچههایی که اکنون در ترمهای پایانی و در واقع دانشآموخته

نوشتن خود را تقویت کنید چونکه در آزمون ها بسیار تآثیرگذار

هستند ،اگر قصد کار کردن دارند و تحصیالت دانشگاهی و فضای

است .بنابراین خوب بنویسید ،خوب بشنوید و خوب صحبت

علمی برایشان در اولویت نیست پیشنهاد بنده این است که دنبال

کنید.

تحصیالت تکمیلی(ارشد و دکتری) نروند .اگر قصد رفتن به

درآمدی که در ایران دارید با درآمدی که درخارج از کشور

خارج از کشور دارید ،من خودم سالی که فارغالتحصیل شدم ،در

ممکن است داشته باشید خیلی متفاوت خواهد بود ،چون ارزش

خودم اعتماد به نفس الزم را نمیدیدم که بتوانم با مدرک

پول ملی ما متاسفانه خیلی پایین هست .بنابراین هرچقدر هم

کارشناسی ایران درخارج از کشور مشغول بهکار شوم.

درآمد ما در خارج از کشور نسبت به درآمد سایر افراد در آن

متاسفانه درخارج ازکشور دانشگاههای ما رتبهی باالیی

کشور کمتر باشد ،باز نسبت به ایران بهتر خواهد بود .البته

ندارند .حتی اگر فارغالتحصیل دانشگاه شریف باشید یا امیرکبیر

مخارج نیز باالتر خواهد بود ولی خوب هر مقداری که پسانداز

یا پیام نور ،هیچکدام رتبهی باالیی ندارند .حتی ممکن است

کنید ،پساندازی هست که نسبت به پول ایران مقایسه میکنید.

دانشگاه آزاد بیشتر به چشم بیاید (فکر نکنید که کسانی که به

در خارج از کشور موردی که وجود دارد این است که زندگی

خارج از کشور مهاجرت میکنند حتماً باید فارغالتحصیل

شما در یک دنیای دیگری است .برای افرادی که این بعدِ وجودی

دانشگاههای تراز اوّل کشور باشند) .نکتهی مهمتر این است که

را دارند که بتوانند با تغییر ،کنار بیایند میتواند دنیای جذابی

در خارج از کشور اصالً به مدرک دانشگاهی توجهی نمیشود.

باشد (زبان جدید ،آدم جدید ،فرهنگ جدید ،غذا و میوه و سنت -

شاید نگاهی به رزومه جهت مرتبط بودن با حوزه کاری ،بیشتر

های جدید و .)...نکتهی جالبی را عرض کنم که بنده از نظر

از سطح تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل مهمتر باشد .حتی

فردی از زمانی که در این کشور هستم ترقی داشتم .کشور

برخی معتقدند که اگر تحصیالت تکمیلی دارید ،بهتر است

استرالیا ویژگی عجیبی که دارد این است که مردم این کشور از

ننویسید ،چون تنها چیزی که مورد اهمیت است ،دانش و توانایی

نظر اخالق و رفتار مودب هستند و فرهنگشان بر ادب تاکید

شما جهت انجام کارهای فنی است .پس شما که االن دانش-

بسیاری دارد و به آداب و شئونات اجتماعی خیلی توجه میکنند

آموختهی مقطع کارشناسی هستید ،میتوانید برای هر کاری در

که حتی در آمریکا نیز تا این حد نیست.

1۴
 .۴در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
در یک شرکت نیمهدولتی مشغول به کار هستم که شامل

که باید اقدام کنم.گهگاهی که فرصتی پیدا کنم از فضای
طبیعت و بیرون استفاده میکنم.

یک سایت برای مدارس استرالیا هست که ویدیوهای آموزشی را

 .7برای آینده چه برنامه هایی دارید؟

در دسترس معلمین و دانشآموزان قرار میدهند و کلیپهایی

در ایران مشغول فعالیت کاری هستیم و شرکتی داریم و

که از این ویدیوها درست میشوند ،همان فیلمهایی است که

تصمیم دارم در صورت امکان نیز درآینده ،کسب وکاری را در

در شبکههای تلویزیونی استرالیا پخش میشود ولی به خاطر

استرالیا راهاندازی کنم.

حق کپی رایت فقط مجازند که این فیلمها را در جهت مقاصد

 .8قصد بازگشت به ایران را دارید؟

آموزشی قرار دهند .آدرس سایت

بله .البته که قصد دارم و انشااهلل در زمان مناسب باز خواهیم

new.enhancetv.com.au:
New.enhancetv.com.au
 .5از ایرانیهای مقیم استرالیا چه افراد برجستهای را سراغ
دارید؟

گشت (حداقل برای دیدن اقوام وتازه کردن خاطرات).
 .9به نظرتان چه دانشگاههایی در رشتهی فناوری اطالعات
ممتاز هستند؟

راستش من سراغ آنچنانی ندارم اما ایرانیهای مقیم ،افراد

ال
در مورد دانشگاه امیرکبیر این مطلب را عرض کنم که مث ً

برجستهای درحوزهی آی تی هستند .حتی برنامهای هم در مورد

رشتهی تجارت الکترونیک که آنجا بودیم ،مشکل اساتید

یک ایرانی وجود دارد که در حوزهی آی تی در یک شرکت

متخصص این رشته را داشتیم و حتی در این دانشگاه نیز مشکل

امنیتی بسیار موفق بوده است که متاسفانه اسمش را حضور ذهن

از نظر سطح آموزشی و دروس و ...را داشتیم .هر دانشگاهی را

ندارم.

دانشجویان آن دانشگاه میسازند .وگرنه از نظر امکانات دانشگاه

 .6به جز فعالیّتهای علمی ،چه کارهای دیگری انجام می -
دهید؟

امیرکبیر نیز شبیه دانشگاه خودمان (شهید مدنی آذربایجان)
است ،منتها دانشجویان قوی دارد .و یک مورد مهم اینکه اگر به

اکنون در مقطع فعلی ویزای بنده هنوز دایمی نیست .مشغول

دنبال زندگی دانشگاهی نیستید و نمیخواهید استاد دانشگاه

انجام کارهای اداری ویزایم هستم که بتوانم دایمی بگیرم یا

شوید یا کار پژوهشی انجام دهید ،اینکه کدام دانشگاهها مهم

کارهای دیگر .از آنجایی که سال اول زندگیم در این کشور

هستند و چه رتبهای دارند خیلی موضوعیت بر روی زندگی آینده

است ،خیلی دلمشغولی بیشتری دارم نسبت به افراد دیگر که

نخواهد داشت.

سالهاست در این کشورند .از این جهت که باید گواهینامهام را
عوض کنم؛ برای خانه و بیمه ی درمانی و کلی کارهای دیگری

 .10سخن آخر :چه توصیهای به دانشآموزان و دانشجویان
کارشناسی و ارشد دارید؟
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در آخر به دوستانی که تمایل به تحصیل یا کار در خارج از

بعضی از مفاهیم مثل یادگیری ماشین ،هوش مصنوعی و...

کشور دارند عرض کنم که زمان را ازدست ندهید و برای این کار

اگر ممتاز باشید ،ممکن است کارهای بسیار بهتری پیدا کنید.

حتماً مهارتهای کامپیوتری خودتان را تقویت کنید .به دنبال

البته مکانهایی که دنبال این نیروها هستند بسیار کم است.

تقویت زبان خود باشید .زیاد مهم نیست که تجربهی کاری در

البته اگر شرکتی نیز به دنبال این مباحث نظری باشد ،حتم ًا

داخل کشور داشته باشید .مطالبی که در دانشگاه یاد میگیرید

درآمد بهتری نیز خواهید داشت .در پایان برای همه شما دوستان

همه ارزشمند و پیش نیاز کار هستند .هیچ درسی را فکر نکنید

آرزو ی سالمتی و موفقیت روزافزون دارم و در صورتی که سوالی

کم ارزش است .مثالً دروسی مثل ساختمانداده و طراحی

داشتید میتوانید به ایمیل بنده پیام دهید.

الگوریتم جزو دروسی هستند که در سوالهای مصاحبهها نیز
مطرح میشوند و برای شرکتها نیز مهم هستند .بنابراین همهی
دروس را به دقت مطالعه کنید و در عین حال که دید نظری
شما را تقویت میکنند ،باید بتوانید در زندگی کاری خودتان
بهکار بگیرید.
علت اینکه چرا دانشگاه مواردی را که باید به کار ببرید را
یاد نمیدهد و آموزش به صورت نظری هست این است که موارد
کاربردی و کدنویسی بسیار ساده است و حتی افرادی که رشته -
شان کامپیوتر نیست نیز میتوانند انجام دهند .ولی آنها بعد
نظری قوی ندارند و کیفیت کارهایشان و نحوهی حل کردن
مسئلهشان با فردی که رشتهاش کامپیوتر هست بسیار متفاوت
خواهد بود.
گول دانشجوهایی که میگویند این دروس به درد نمیخورد
را نخورید و بسیار به دروس دانشگاهیتان دقت نظر داشته باشید
و همه را با انگیزه بخوانید و دید نظری خودتان را قوی کنید .در
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رابطه مرموز مابین فیزیک کوانتوم و مغز انسان

دکتر ناصر فرج زاده

«از آنجاییکه نمیتوانم مسئله اصلی را تعریف کنم ،بنابراین
به وجود آن شک دارم .اما از سوی دیگر از عدم وجود آن نیز
زیاد مطمئن نیستم ».فیزیکدان آمریکایی ،ریچارد فاینمن ،این
جمله را در مورد پازلها و پارادوکسهای منتسب به مکانیک
کوانتوم اظهار داشت .تئوریی که فیزیکدانها از آن برای تشریح
ریزترین ذرات در عالم هستی استفاده میکنند .اما این احتمال
نیز وجود دارد که وی این جمله را در مورد مسئلهی معروف و
بغرنج دیگری تحت عنوان آگاهی نیز مطرح کرده باشد.
بعضی از دانشمندان معتقدند که اطالعات کافی در خصوص
آگاهی حاصل شده است و برخی دیگر بر این باور هستند که
آگاهی چیزی بیش از یک توهم نیست .اما خیلیهای دیگر نیز
بر این باورند که هنوز از ماهیت آن بیاطالع هستیم .این داستان
ادامه دار برای درک مفهوم آگاهی باعث گردیده است که حتی
بعضی از محققین دست به دامن فیزیک کوانتوم شده تا با
استفاده از این نظریه بتوانند آگاهی را توضیح دهند .اما این

با اینحال ،چنین راهکارهایی آنچنان هم بیطرفدار و مردود
شمرده نمیشوند.
با کوششهای زیادی که فیزیکدانها انجام دادهاند،
توانسته ایم تاحدودی مسیر درک نظریه کوانتوم را پیدا کنیم.
عالوهبراین ،پیشبینی میشود که کامپیوترهای کوانتومی در
آینده نزدیک ،قادر به انجام کارهایی باشند کامپیوترهای معمولی
از پس آن برنمیآیند و این نکته نشان میدهد که مغز ما توانایی
انجام کارهایی را دارد که ممکن است ماورای هوش مصنوعی
باشد .با اینکه نظریه اسرارآمیز «آگاهی کوانتومی» به طور
عمومی مورد استهزا قرار گرفته است ،اما واقعیت ایناست که
نمیتوان بهراحتی از آن گذشت.
شکل  .4در داخل مغز ما چه میگذرد؟
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راهکار نیز مورد تردید واقع شده است زیرا عاقالنه نیست که یک
مفهوم اسرارآمیز را با یک مفهوم اسرارآمیز دیگری توضیح داد.

شکل  .4در داخل مغز ما چه میگذرد؟15
 15تصویر برگرفته از Mehau Kulyk/Science Photo Library
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نظریه مکانیک کوانتوم ،بهترین راه برای توضیح و توصیف

دو جا حضور داشته باشد ،مغز کوانتومی هم بتواند در یک

پیچ و مهرههای تشکیلدهندهی جهان هستی در مقیاس اتم و

لحظه در دو ذهن کامالً منحصر به فرد مجزا قرار بگیرد؟ چنین

ذرات زیرمجموعههای آن است .شاید مشهورترین معمای مربوط

اظهار نظرهایی تحریک کننده بوده و این سوال که « آیا فیزیک

به فیزیک کوانتوم این است که نتیجه یک آزمایش کوانتومی

کوانتوم نقشی در کارکرد ذهن دارد یا نه؟» را ایجاد مینمایند.

میتواند براساس انتخاب ناظر برای محاسبه بعضی از ویژگیهای

در هر حال ،این نوع نگرش به نظریه کوانتوم ما را مجبور به تفکر

ذرات دخیل در آزمایش ،تغییر یابد.

بیشتری در این خصوص میسازد.

زمانیکه « تاثیر ناظر» آشکار گردید ،پیشگامان نظریه فیزیک
کوانتوم دچار دردسر عمیقی شدند .به نظر میرسید که این اتفاق
باعث گردید تمامی فرضیات اولیهی علم زیر سوال برود :دنیای
دیگری ماواری دانستههای ما وجود دارد که صرفاً مبتنی بر
مشاهده است .اگر دنیایی که ما درک میکنیم مبتنی بر نحوه
درک ما از آن است ،پس آنگاه «واقعیت» واقعاً چیزی میتواند
16

باشد؟ بعضی از آن محققین تحت تاثیر قرار گرفته و چنین

شکل  .5آزمایش مشهور درز دوگانه

نتیجهگیری کردند که « مبتنی بر مشاهده» دانستن دنیا چیزی

معروف ترین رخنه نظریه ارتباط ذهن به مکانیک کوانتوم از

بیش از یک توهم نیست و آن آگاهی باید نقش پررنگتری در

آزمایشی به نام «درز دوگانه» شکل گرفته است ،که در شکل 5

نظریه کوانتوم بازی کند .برای دیگران ،چنین نتیجهگیری

و  6مالحظه میکنید .فرض کنید که یک شعاع نور درخشان از

بیمعنی بود بهطوریکه به گفته آلبرت انشتین « ماه وجود ندارد

صفحهای که شامل دو درزی که بهطور موازی کنار هم قرار

مگر آنکه به آن نگریسته شود».

گرفته اند ،عبور کند .بعضی از نورها از درزها عبور کرده و به

امروزه محققین در اینکه آیا آگاهی ،فیزیک کوانتوم را تحت

صفحهای که در مقابل درزها قرار دارد ،برخورد میکنند .نور را

تاثیر قرار داده است یا اینکه خودِ آگاهی مفهومی برخاسته از

میتوان نوعی موج فرض کرد .از اینرو زمانیکه دو موج از

فیزیک کوانتوم است ،مردد هستند .آنها معتقدند که شاید برای

درزهای موازی کنار هم بیرون میآیند ،با هم تداخل پیدا

درک بهتر نحوه کارکرد مغز ،نظریه کوانتوم الزم باشد .آیا ممکن

میکنند .اگر اوجهای این دو موج برهم منطبق شوند ،باعث

است همچنان که یک ذره کوانتومی میتواند در یک لحظه در

تقویت یکدیگر خواهند شد .اما اگر اوج یکی با فرود دیگری

 16تصویر برگفته از Victor de Schwanberg/Science Photo Library
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تداخل پیدا کند ،همدیگر را خنثی خواهند کرد .چنین
تداخل امواج را با یکدیگر افتراق مینامند که باعث بهوجود آمدن
نوارهای روشن و تاریک روی صفحه قرار گرفته روبهروی درزها
خواهد شد .این آزمایش بهعنوان آشکارکنندهی ویژگی موج در
 200سال اخیر و تا قبل از مطرح شدن نظریه کوانتوم ،مورد
استناد قرار میگرفت.

شکل  .6آزمایش درزهای

دوگانه17

آزمایش درزهای دوگانه را میتوان با استفاده ذرات کوانتومی

اگر آشکار کننده ای در میان و یا پشت هریک از درزها قرار

نظیر الکترونها نیز آزمایش کرد .بطوریکه این ذرات در یک

دهیم ،میتوانیم تشخیص دهیم که ذرهی مورد نظر از میان درز

روش غیرعینی ،میتوانند شبیه به امواج رفتار کنند .بهعبارتی،

عبور کرده است یا خیر .با کمال تعجب زمانی که ذره تحت نظر

این ذرات زمانی که از دو درز مجاور هم عبور نمایند ،دچار افتراق

قرار گرفته میشود ،تداخلی بهوجود نمیآید .به زبان ساده ،با

شده و یک الگوی تداخل ایجاد میکنند .حال فرض کنید که

مشاهده نحوهی عبور ذره ،حتی با وجود اینکه فرآیند مشاهده

ذرات کوانتومی تک به تک به طرف این درزها فرستاده شوند،

هیچ تاثیری در عبور ذره ندارد ،نتیجه آزمایش تغییر پیدا

لذا میتوان گفت که ترتیب برخورد آنها به صفحهی روبهرو نیز

میکند .پاسکال جوردن ،فیزیکدانی که با یکی از اساتید فیزیک

تک به تک خواهد بود .با چنین فرضی ،میتوان گفت که این

کوانتوم به نام نیلز بوهر در کپنهاگ ( )1920همکار بوده است،

ذرات بدون اینکه دچار افتراق شوند ،از درزها عبور خواهند کرد.

این پدیده را چنین توصیف کرد« :مشاهدات نه تنها فرآیند

اما با کمال تعجب مشاهده میشود که با گذشت زمان ،الگوی

محاسبهی آن چیزی را که باید محاسبه شود را مختل میکنند،

ایجاد شده نشان از تداخل این ذرات را دارد! توجیه این واقعه

بلکه آنرا نیز تولید مینمایند .ما یک ذره کوانتومی را مجبور

بهنظر چنین میرسد که هر ذره در آنِ واحد از هر دو درز عبور

به فرض کردن یک حالت معین میکنیم» .بهعبارت دیگر و به -

کرده و با تداخل با خودش ،باعث بهوجود آمدن پدیده افتراق

گفته وی «ما خودمان نتایج محاسبات را تولید میکنیم ».اگر

گردیده است .این ترکیب ،یعنی «عبور از هر دو درز در آنِ واحد»

چنین گفتهای درست باشد ،واقعیت عینی باز هم پیچیدهتر و

تحت عنوان پدیدهی «برهمنهی» شناخته میشود که پدیدهای

غامضتر میشود .ذرهها میتوانند در آنِ واحد در دو حالت قرار

غیر معمول بهشمار میرود!

بگیرند ،شکل  7این مفهوم را بیان میکند.

 17تصویر برگرفته از GIPhotoStock/Science Photo Library
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کردن آزمایش هستیم ،بلکه همچنین از قصد ما برای نظاره-
گر بودن نیز آگاه است!

شکل  .7حالت ذرات در آن واحد
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اگر طبیعت براساس این که ما ناظر آن هستیم یا نه ،در حال
پرفسور یوجین ویگنر

تغییر باشد ،شاید بتوانیم با استفاده از یک حقه دستش را رو

در این آزمایشات هرگاه بتوانیم مسیر ذره را تعیین کنیم،

کنیم .به همین منظور ،میتوانیم درزی را که ذره برای عبور
انتخاب کرده است را بعد از عبور از آن معین کنیم (و نه در زمان
عبورش) .بدینوسیله ،ذره باید خودش تصمیم بگیرد که آیا
میخواهد از هر دو درز عبور کند یا تنها از یکی .انجام چنین
آزمایشی توسط فیزیکدان آمریکایی به نام جان وییلر در سال
 1970مطرح گردید .این آزمایش به اصطالح «انتخاب با تاخیر»
در دهههای بعد انجام گرفت .در این آزمایش ،از روشهای
زیرکانهای برای تعیین مسیرهای ذرات کوانتومی (مثل فوتون)
استفاده میشود .نتایج این آزمایشها ،همانگونه که بوهر نیز با
اطمینان پیشبینی کرده بود ،نشان داد فرقی نمیکند که چگونه
ناظر آزمایش درزهای دوگانه باشید .تا زمانیکه سعی در مشاهده
ترتیب رسیدن ذرات به صفحه باشیم ،هیچ تداخلی رخ نخواهد
داد! بهعبارتی ،گویا طبیعت میداند که نهتنها ما در حال نظاره
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تودهی حاصل از مسیرهای احتمالی آن ذره منحل شده و به یک
مسیر معین و خوش تعریف تبدیل خواهد شد .عالوه بر این،
آزمایش «انتخاب با تاخیر» بیان میدارد که صرفاً عمل نظاره،
جدا از هرگونه تاثیر فیزیکی دیگر ،باعث اضمحالل سایر مسیرها
خواهد شد .آیا چنین نتیجهگیری به این معنی است که
اضمحالل واقعی مسیرها تنها زمانی اتفاق میافتد که نتیجه یک
آزمایش تعیین مسیر ،باعث تخطی به آگاهی ما گردیده است؟
این احتمال در سال  1930توسط فیزیکدان مجاری به نام
یوجین وینگر مورد تایید قرار گرفت .وی نوشت« :نتیجه میشود
که توضیح کوانتومی ذرات ،تحت تاثیر ادراکات وارد شونده به
آگاهی من است»« .با فیزیک کوانتوم حال حاضر شاید بشود
گفت که نظریه عینیت منحصر بهفرد بهطور منطقی قابلقبول
باشد ».ویلر حتی به شوخی این گمان را که حضور موجودات
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تصویر برگرفته از Victor de Schwanberg/Science Photo

Library
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تصویر برگرفته از Emilio Segre Visual Archives/American

Institute of Physics/Science Photo Library
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زنده به اصطالح دارای شعور و آگاهی ،تبدیل تودههایی از

پنروز مطرح کرد ،چه میشود اگر بتوان کشف کرد که

ذرات کوانتومی به یک واقعه تاریخی متمرکز است را مطرح

ساختارهایی در داخل مولکولهای مغز وجود دارند که حالتشان

ساخت .ویلر اظهار داشت با این نوع نگرش ،از همان ابتدا همگی

نسبت به سیگنالهای کوانتومی حساس بوده و به آن واکنش

ما جزیی از فرآیند (و دستاندرکاران) تکامل بهحساب میآییم.

نشان میدهند .در اینصورت ،آیا این امکان وجود ندارد که

به عقیده وی ما در دنیایی اشتراکی (با ذرات کوانتومی) زندگی

چنین ساختارهایی خود را با مفهوم برهمنهی ،همانگونه که

میکنیم.

ذرات در عبور از درزها از خود نشان دادند ،هماهنگ کنند؟ و آیا

تا به امروز فیزیکدانان روی یک روش قابل قبول عمومی در

امکان این وجود ندارد که چنین برهمنهیهای کوانتومی به این

خصوص توصیف نتایج آزمایشات مربوط به کوانتوم به اجماع

دلیل که نورونهای مغزی از طریق سیگنالهای الکتریکی با آنها

نرسیدهاند و در برخی موارد نتیجهگیری در این موارد را به عهده

ارتباط برقرار مینمایند ،شکل میگیرند؟ پنسور همچنین معتقد

شخص واگذار کردهاند .درهرحال ،نمیتوان این مفهوم را که

بود که شاید توانایی ما در داشتن حالتهای ذهنی ناسازگار در

خودآگاهی با مکانیک کوانتوم در ارتباط است ،نادیده گرفت .در

نتیجه تغییرات ادراکی ما نیست ،بلکه متاثر از کوانتوم است .در

ابتدای  ، 1980فیزیکدان انگلیسی راجر پنروز پیشنهاد کرد که

هر حال ،مغز انسان بهنظر می رسد قادر به مدیریت فرآیندهای

این ارتباط ممکن است بهطور برعکس نیز برقرار باشد .وی هم -

شناختی باشد که هنوز کامپیوترهای دیجیتالی فاصلهی بسیار

چنین اظهار داشت خواه این که خودآگاهی تاثیری در مکانیک

زیادی با آن دارند و شاید قادر باشیم محاسباتی که در

کوانتوم دارد یا نه ،اما گویی مکانیک کوانتوم به نوعی دخیل در

کامپیوترهای معمولی (مبتنی بر منطق کالسیک) غیر قابل انجام

خودآگاهی باشد.

هستند را نیز انجام دهیم.
پنروز در سال  1989در کتابی به نام « ذهن جدید
امپراطور» ،ویژگی تاثیر کوانتوم در توانایی شناخت انسان را
مطرح کرد .این نظر به نام « »Orch-ORکه مخفف عبارت
«کاهش عینی موزونشده» بود ،نیز معروف گردید .منظور پنروز
از عبارت « کاهش عینی» این است که فروپاشی تداخل

فیزیکدان و ریاضیدان پرفسور راجر پنروز
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کوانتومی و پدیده برهمنهی شبیه به ترکیدن یک حباب ،یک
پدیده واقعی و فیزیکی بهشمار میروند .ایده Orch-OR

 20تصویر برگرفته از Max Alexander/Science Photo Library
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همچنین باعث بهوجود آمدن این نظریه که جاذبه ،دلیل

گفته شده است که در آزمایشاتی که در سال  2013انجام

اصلی عدم بروز تاثیرات کوانتومی در اشیای روزمره نظیر

گرفته ،پدیده برهمنهی کوانتومی در میکروآوندها تایید شده

صندلیها و گیاهان است ،شد .پنروز معتقد است که پدیدهی

است .اما در حقیقت اشارهای به تاثیرات کوانتومی در آنها نشده

برهم نهی برای اشیایی بزرگتر از مقیاس اتم امکانپذیر نیست

است .عالوهبراین ،بیشتر محققین معتقد هستند که ایده Orch-

زیرا تاثیرات جاذبهای آنها باعث بهوجود آمدن دو نسخه غیر

 ORدر تحقیقی که در سال  2000منتشر شد ،رد شده است.

همسان از فضا-زمان خواهد شد.

فیزیکدان مکس تگمارک محاسبه کرد که برهمنهی کوانتومی

بعدها پنروز این ایده خود را به کمک فیزیکدان آمریکایی به

مولکول هایی که در عالیم نورونی دخیل هستند ،نمیتواند مدت

نام استوارت همروف توسعه داد .در کتاب بعدی وی به نام «سایه

زمان کافی باقی بماند تا سیگنال ایجاد شده توسط آن به جایی

ذهن» ،وی مطرح کرد که ساختارهای دخیل در شناخت مبتنی

برسد.

بر کوانتوم ،شاید رشتههای پروتینی به نام میکروآوندها باشند.

تاثیرات کوانتومی نظیر برهمنهی بهسادگی با فرآیندی به نام

این میکرو آوندها در اکثر سلولهای بدن نظیر نورونهای مغزی

عدم وابستگی از بین میروند .دلیل این امر تعامل شی کوانتومی

نیز یافت می شوند .پنروز و همروف مدعی هستند که لغزشهای

با محیط احاطهکنندهی خودش ،جاییکه کوانتومی بودن کمرنگ

میکرو آوندها میتوانند پدیدهی برهمنهی کوانتومی را اتخاذ

میشود ،است .انتظار میرود سرعت عدم وابستگی در محیطهای

کنند .اما هیچ گواهی بر وجود چنین ادعایی موجود نیست.

گرم و مرطوب شبیه به محیط داخل سلول بهشدت زیاد باشد.

شکل 8میکرو آوندهای داخل سلول را نشان میدهد.

سیگنالهای عصبی همان پالسهای الکتریکی هستند که به -
وسیلهی عبور اتمهای باردار شده در طول دیوارههای سلولی
ایجاد میشوند .اگر یکی از این اتمها در حالت برهمنهی قرار
گرفته و با یک نورون تداخل پیدا کند ،تگمارک نشان داد که
طول عمر برهم نهی یک میلیارد میلیاردم ثانیه خواهد بود .این
مدت زمان برابر با حداقل دههزار تریلیونیوم زمانی است که یک
نورون الزم دارد تا خالی از یک سیگنال شود .از اینرو ،شاید

شکل .8میکروآوندهای داخل سلول
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 21تصور برگرفته از Dennis Kunkel Microscopy/Science Photo
Library

نظراتی که در خصوص تاثیرات فیزیک کوانتوم بر مغز وجود دارند
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را مردود دانست .با اینحال ،پنروز حتی با چنین ادعاهایی از

در تمامی سلولهای زنده وجود دارند .آنها اغلب بهشکل

موضع خود در مورد ایده  Orch-ORعقب نشینی نکرد .برخالف

یونهای فسفات بوده و با چهار اتم اکسیژن در ترکیب هستند.

پیشبینی تگمارک در مورد مدت زمان بسیار کم پایداری پدیده

چنین یونهایی واحدهای اصلی انرژی در داخل سلولها بهشمار

برهمنهی در سلولها ،سایر محققین شواهدی درخصوص تاثیرات

میروند .بیشتر انرژی سلولی در مولکولهایی به نام  ATPذخیره

کوانتومی در سلولهای زنده یافتهاند .بعضی از آنها ادعا میکنند

میشود .هر  ، ATPمولکول زیستی است که شامل یک رشته

که مکانیک کوانتوم ابزاری برای مسیریابی پرندگان مهاجر و هم -

متشکل از سه گروه فسفات بههممتصل است .سلولها دارای

چنین ابزاری برای گیاهان سبز در راستای تولید قند در فرآیند

سازوکاری مولکولی هستند که آنها را قادر میسازد که یونهای

فتوسنتز با نور آفتاب بهشمار میرود .عالوهبراین ،این نظریه که

فسفات را در گروههایی قرار داده و یا آنها را از هم جدا سازند.

مغز از حقههای کوانتومی بهره میگیرد ،هنوز هم کمرنگ نشده

فیشر مدلی را مطرح کرد که در آن دو یون فسفات ممکن است

است و بههمیندلیل ،نظرات بسیار مختلفی در این زمینه مطرح

در یک حالت خاصِ برهمنهی که «حالت گرفتار» نامیده میشود،

شده و میشود.

قرار بگیرند .هسته فسفرها دارای یک ویژگی خاص کوانتومی به
نام چرخش هستند .این ویژگی باعث میشود آنها بیشتر شبیه
به آهنرباهایی باشند که قطبهایشان در یک جهت خاص قرار
گرفته باشد .در حالت بهاصطالح گرفتار ،چرخش هستهی یک
فسفر بستگی به چرخش هستهی دیگری دارد .از یک منظر
دیگر ،حالتهای گرفتار در واقع همان حالت برهمنهی هستند
که در آن بیش از یک ذره کوانتومی دخیل است.
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فیشر میگوید که رفتار کوانتومیِ چرخش هستهای ممکن

در تحقیقی که در سال  2015منتشر گردید ،فیزیکدان متیو

است بتواند دلیل قابل تاملی در مقابل نظریهی عدم وجود برهم -

فیشر از دانشگاه سانتا باربارای کالیفرنیا مدعی شد که مغز ممکن

نهی در انسان باشد .وی با نظر تگمارک که میگوید لرزشهای

است شامل مولکولهایی باشد که از توانایی قویتری برای برهم -

کوانتومی (نظیر برهانهای ارایه شده توسط پنروز و همروف)

نهی کوانتومی برخوردار هستند و بهطور ویژهای ،وی معتقد است

بهشدت تحت تاثیر چیزهای احاطه کنندهاش قرار میگیرد و

که این قابلیت در هسته اتمهای فسفر وجود دارد .اتمهای فسفر

تقریباً بهطور آنی از بین میروند ،موافق است .با اینحال ،بیان

شکل  .9آیا فسفر توانایی تثبت حالت کوانتومی را دارد؟

 22تصویر برگرفته از Phil Degginger/Science Photo Library
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میدارد که چرخشهای هستهی (فسفرها) بهطور قابل

و برای آتش کردن و تحریک نورون مجاور خود تحت تاثیر

توجهی با محیطشان در تعامل نیستند .از اینرو ،رفتار کوانتومی

قرار میدهند .بهدلیل وجود پدیدهی گرفتار شدگی در

چرخشهای هستهی فسفر بایستی در مقابل از بینرفتن

مولکولهای پوسنر ،میتوان دو سیگنالی را مفروض شد که دچار

پدیدهی برهمنهی در امان باشد .شکل  10نشان می دهد ذرات

همین پدیده شدهاند .این فرض معادل است با قبول رخ دادن

کوانتومی میتوانند چرخشهای متفاوتی داشته باشند.

پدیدهی برهم نهی کوانتومی! فیشر میگوید ،اگر پردازش
کوانتومی با چرخشهای هستهای فسفر در مغز اتفاق بیفتند ،لذا
میتوان نتیجه گرفت که چنین برهمنهیهایی بهطور دایم در
مغز ما انسانها در حال رخ دادن است .وی چنین ایدهای را پس
از شروع به مطالعهاش در مورد بیمارهای مغزی ،مطرح ساخت.

شکل  .10چرخش ذرات کوانتومی
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فیشر معتقد است که اگر اتمهای فسفر در تشکیل ذرات
بزرگتری به نام پوسنر شرکت کنند ،این اتفاق ممکن است رخ
بدهد .پوسنرها خوشههایی از یون های فسفات هستند که با نه
قرصی حاوی کربنات لیتیوم

یون کلسیم ترکیب شدهاند .شواهدی در دست است که نشان

2۴

میدهد آنها میتوانند در سلولهای زنده وجود داشته باشند.

فیشر میگوید « :ورود من به حوزه بیوشیمی مغز بعد از سه

بااینوجود ،هنوز برای نتیجهگیری زود است .فیشر معتقد است

یا چهار سال تحقیق در مورد اینکه چگونه یون لیتیوم میتواند

که در مولکولهای پوسنر ،چرخشهای فسفر میتوانند طول

چنین تاثیر خیرهکنندهای در تغییر شرایط مغز داشته باشد،

عمر پدیده برهمنهی را برای یک روز یا بیشتر ،حتی اگر در داخل

صورت گرفت ».داروهای لیتیومی بهطور گستردهای در درمان

سلول های زنده قرار گرفته باشند ،افزایش داده و نحوهی کارکرد

بیماری دو قطبی مغز مورد استفاده قرار میگیرند .آنها تاثیر

مغز را تحت تاثیر قرار دهند .بهاین ترتیبکه ،مولکولهای پوسنر

میگذارند و کسی نمیداند چطور .وی میگوید« :من به دنبال

که توسط نورونها بلعیده شدهاند ،آنها را تحت تاثیر قرار داده

توضیح کوانتوم نبودم .اما مواجههی من با مقالهای که در آن

 23تصویر برگرفته از Richard Kail/Science Photo Library

 24تصویر برگفته از Custom Medical Stock Photo/Science Photo
Library

2۴
گزارش شده بود داروهای لیتیومی بسته به ایزوتوپشان

کوانتوم و برعکس ،از هم دور نگه دارند .جدا ازاین ،ما حتی

تاثیرات متفاوتی در موشها دارند ،به این موضوع عالقهمند

نمیدانیم که خودآگاهی چیست و بهتر است اجازه دهیم که

شدم ».این گزارش ،بهطور خارقالعادهای باعث ایجاد سردرگمی

نظریهای آن را توضیح دهد .اما این طرز نگرش نیز چندان مفید

در وی گشت .به زبان شیمی ،ایزوتوپهای متفاوت تقریباً یکسان

واقع نمیشود ،زیرا عرصهی جدیدی تحت عنوان « خود آگاهی

عمل میکنند .پس اگر لیتیوم بهعنوان دارو استفاده میشود،

کوانتومی» در حال پاگیری است که در آن اعتقاد بر این است

بایستی تاثیر همهی آنها یکسان باشد .اما فیشر دریافت که

که مکانیک کوانتومی میتواند دالیلی قابل قبول در مورد تلهپاتی

هستهی اتمها در ایزوتوپهای متفاوت لیتیوم میتوانند

و حرکت مرموز اجسام از راه دور (توسط ارواح) را توضیح دهد.

چرخش های متفاوتی داشته باشند .چنین ویژگی کوانتومی

در نتیجه ،فیزیکدانان اغلب از اینکه دو عبارت کوانتوم و

ممکن است باعث ایجاد تغییرات در تاثیر لیتیوم بشود .برای

خودآگاهی را در یک جمله بیاورند ،اجتناب میکنند.

مثال ،اگر لیتیوم با کلسیمِ مولکول پوسنر عوض شود،

همان طور که قبالً نیز اشاره گردید ،وجود ارتباط بین کوانتوم

چرخشهای لیتیوم ممکن است اتمهای فسفر را تحت تاثیر قرار

و خودآگاهی پیشینهی طوالنی دارد .از آن لحظهای که پدیدهی

داده و با پیرامون آن تداخل پیدا کند .اگر این خاصیت درست

«تاثیر ناظر» باعث گردید توجهات زیادی به نظریه کوانتوم

باشد ،ممکن است بتوان علت درمان بیماری دوقطبی توسط

معطوف گردد ،بهنظر میرسد پاک کردن اذهان بعضی از

لیتیوم را توضیح داد.

محققین در خصوص این ارتباط غیرممکن شده است .در سال

تا بهاینجا ،نظریه فیشر چیزی بیش از یک ایدهی اغوا کننده

 2016یکی از فالسفهی معروف کوانتوم پرفسور کنت آدریان از

نیست .اما چندین راه برای ارزیابی آن وجود دارد .بهعنوان مثال

دانشگاه کمبریج بریتانیا ،این موضوع را که ممکن است

باید بتوان نشان داد که چرخش فسفر در مولکولهای پوسنر

خودآگاهی بتواند بر روی سیستمهای کوانتومی تاثیر اندک اما

میتواند خاصیت تطابق را برای بازهای طوالنی نگه دارد و این

قابل درک بگذارد ،را مطرح کرد .با اینحال وی از جنجالی بودن

همان چیزی است که فیشر قصد دارد بهعنوان کار بعدیاش

نظرش واقف است .وی اذعان دارد که « دلیلی بر اینکه نظریهی

انجام دهد .با اینحال ،وی از اینکه ایدهی او با نظریهی اولیه «

کوانتوم ،نظریه ی درستی برای فرموله کردن خودآگاهی باشد،

آگاهی کوانتومی» مرتبط شده و مورد قضاوت قرار گیرد ،آگاه

وجود ندارد و یا اینکه مسایل مرتبط با نظریهی کوانتوم بایستی

است .اما جالب است بدانید که فیزیکدانان آنچنانکه باید ،حس

به نوعی با مسئله خودآگاهی در ارتباط باشند ،وجود ندارد ».اما

خوشآیندی نسبت به نظریاتشان در این خصوص را ندارند و

وی همچنین اظهار میدارد« :قبول اینکه توضیحات مبتنی بر

بیشترین امیدشان این است که خودآگاهی و مغز را از نظریه
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فیزیک کالسیک در مورد خودآگاهی بتوانند تمامی
ویژگیهای آتی آن را نیز توضیح دهند ،دشوار است».

را تحتتاثیر قرار دهد .همچنین وی جسورانه این احتمال را
محاسبه میکند« :من با احتمال حدود  15درصد میتوانم بگویم

یک سوال گیج کننده این است که چطور ذهن خودآگاه ما

که خودآگاهی به نوعی با نظریه کوانتوم در ارتباط است و با

میتواند احساسات منحصر بهفردی نظیر رنگ قرمز یا بوی

احتمال  3درصد فکر میکنم که بهصورت تجربی این ارتباط در

گوشت در حال سرخ شدن را داشته باشد .جدا از استثناهایی

طی  50سال آینده حاصل خواهد شد ».اگر چنین چیزی اتفاق

نظیر افرادی که اختالل بینایی دارند ،همهی ما میدانیم که قرمز

بیفتد ،آنچهکه در مورد فیزیک و ذهن میدانستیم را تغییر

چه معنایی دارد ،اما با اینحال راهی برای انتقال این احساس

خواهد داد و این احتمالی است که به آزمودن آن میارزد.

نداریم و چیزی در فیزیک وجود ندارد که آن را توصیف کند.
چنین احساساتی تحت عنوان «کیفیات ذهنی» نام دارند .ما آن-
ها را در قالب ویژگیهای منحصر بهفردشان در دنیای خارج از
ذهنمان درک میکنیم اما در حقیقت آنها زاییدهی خودآگاهی
ما هستند و این آن چیزی است که توضیحش بسیار سخت است.
به همین دلیل ،فیلسوف دیوید چالمر در سال  ،1995آن را به
درستی بهعنوان « مسئلهی سخت» خودآگاهی نامید .و این
جمله معروف از کنت که میگوید « :هر جملهای که در خصوص
ارتباط خودآگاهی با فیزیک نوشته شود ،دچار دردسر عمیقی
خواهد شد ».بر اساس همین طرز تفکر ،وی بیان داشت که «
اگر بشود فرض کرد که خودآگاهی روی احتماالت کوانتومی
تاثیرگذار است ،البته بهطور بسیار ناچیز و جزیی ،میتوانیم
پیشرفتی دربارهی تکامل خودآگاهی داشته باشیم ».بهعبارتی
دیگر ،ذهن واقعاً میتواند در نتایج محاسبات انجام شده تاثیرگذار
باشد .با این دیدگاه ،نمیتوان دقیقاً جوابی برای «واقعیت
چیست؟» پیدا کرد .اما میتواند احتمال اینکه هر یک از وقایع
حاصل از مکانیک کوانتوم همانی است که ما مشاهده میکنیم
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یکپارچهسازی محاسبات ابری و اینترنت اشیا

میترا حامد

چکیده
رایانش ابری و اینترنت اشیا دو تکنولوژی بسیار متفاوت
هستند که درحالحاضر بخشی از زندگی ما محسوب میشوند.
بهنظر میرسد پذیرش و استفاده از آنها فراگیرتر شود و بهعنوان
عناصر اصلی اینترنت آینده اهمیت پیدا کنند .یک الگوی نوین
که در آن ابر و اینترنت اشیا باهم ادغام شدند بهعنوان یک عامل
مستعدکننده شناخته میشود که اجرای حجم عظیمی از برنامه -
ها را امکان پذیر مینماید.

آنها شامل اشیای روزمره مانند غذا ،لباس ،مبلمان ،کاغذ،
نقاط دیدنی ،آثار تاریخی ،آثار هنری و غیره میشوند .این اشیا
که بهصورت سنسورها یا راهاندازها عمل می کنند ،قادر به تعامل
با یکدیگر به منظور رسیدن به یک هدف مشترک هستند.
بدون شک ویژگی کلیدی در اینترنت اشیا این است که بر
روی زندگی روزمرهی کاربران بالقوه تاثیر میگذارد .اینترنت اشیا
اثرات قابلتوجهی بر محیط خانه و محل کار دارد ،که در آن

اینترنت اشیا

میتواند نقش پیشرو در آینده نزدیک (زندگی آسان ،اتوماسیون

موج بعدی از حوزه عصر محاسباتی از حیطه کامپیوترهای

در منزل ،سالمت الکترونیکی ،حمل و نقل هوشمند و  )...را بازی

(مرسوم) رومیزی خارج است .در راستای این مشاهده ،یک الگو

کند .انتظار میرود پیامدهای مهمی نیز برای کسب وکار ،برای

که اینترنت اشیا نامیده شده بود ،بهسرعت در سالهای اخیر

مثال برنامهریزی و اقدام ،اتوماسیون صنعتی ،حملونقل کاال،

جایگاه خود را پیدا کرد .اینترنت اشیا اشاره به « شبکه جهانی

امنیت و غیره ،داشته باشد .با توجهبه این مالحظات ،در سال

از اشیای درهمپیوسته که بهطور منحصربهفردی قابل مسیریابی

 2008اینترنت اشیا بهعنوان یکی از شش فنآوری با تاثیر بالقوه

هستند و مبتنیبر پروتکلهای استاندارد است» دارد که نقطه

بر منافع آمریکا تا سال  2025توسط شورای اطالعات ملی آمریکا

همگرایی آن اینترنت است .ایده بنیادین که از آن حمایت می -

گزارش شده است .در واقع ،در سال  2011تعداد دستگاههای

کند ،احاطه فراگیر افراد بهوسیله اشیایی است که دارای قابلیت

بههمپیوسته و مرتبط بهیکدیگر از تعداد مردم پیشی گرفت .در

اندازهگیری ،استنباط ،درک و حتی تغییر محیط هستند .مبحث

سال  ،2012تعداد دستگاههای متصل  9میلیارد برآورد شد و

اینترنت اشیا از پیشرفتهای اخیر در دستگاههای گوناگون و

تخمین زده شده تا سال  ،2020به تعداد  2۴میلیارد برسد .این

فناوریهای ارتباطی تقویت میشود ،اما منظور از اشیا ،در

اعداد نشان میدهد که اینترنت اشیا یکی از منابع اصلی دادههای

اینترنت اشیا دستگاههای پیچیده مانند تلفنهای همراه نیست.

بزرگ خواهد شد.
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رایانش ابری

جدول  1نشان می دهد .مکمل بودن ،دلیل اصلی برای این
است که چرا پژوهشگران بسیاری ادغام آنها را پیشنهاد دادهاند،
عمدتاً به این خاطر که به منافع حاصل از محیطهای ویژه
برنامه دست یابند.
جدول  -1جنبه های مکمل ابر و اینترنت اشیا

طبق تعریف موسسه ملی استاندارد و فناوری (،)NIST
رایانش ابری مدلی برای دسترسی فراگیر ،راحت ،متناسب با نیاز
به انبوهی از منابع محاسباتی مشترک و قابل تنظیم است ،به
عنوان مثال :شبکهها ،سرورها ،ذخیرهسازها ،برنامههای کاربردی
و خدمات ،که میتواند با سرعت و با حداقل اقدام مدیریتی یا
تعامل با ارائهدهنده خدمات انجام شود ».حتی اگر ایده اصلی
زیربنای رایانش ابری چیز جدیدی نبود ،این اصطالح پس از آن،
رایج شد و مدیر عامل شرکت گوگل ،اریک اشمیت ،در سال
 2006آن را بهکار برد و در طول چند سال گذشته پیدایش
رایانش ابری در صنعت فناوری تأثیر بسیاری داشته است .امکان
ذخیرهسازی نامحدود و قابلیت پردازش کمهزینه ،درک مدل
محاسباتی جدید را امکان پذیر نمود .رایانش ابری یک تکنولوژی
مخرب با پیامدهای عمیقی برای ارائه خدمات اینترنت و
همچنین برای بخش فناوری اطالعات بهعنوان یک مجموعه
است .با اینحال ،چندین مسئله فنی و مربوط به تجارت هنوز
حل نشده است.

در کل ،اینترنت اشیا میتواند از قابلیتهای نامحدود و منابع
ال
ابر برای جبران محدودیتهای فنی آن استفاده کند ،مث ً
ذخیرهسازی ،پردازش و ارتباط .بهاستناد چند نمونه ،ابر راهحل -
های موثر را برای مدیریت اینترنت اشیا و همچنین برای بهره-
گیری از خدمات و سرویسهایی که اشیا یا اطالعات تولید شده
توسط آنها را مورد استفاده قرار میدهد ،ارایه دهد .از طرف
دیگر ،ابر از طریق گسترش چشمانداز آن برای رویارویی با اشیای
دنیای واقعی به روشی گستردهتر و پویاتر و برای ارائه خدمات
جدید در مقیاس وسیع از محیطهای دنیای واقعی از اینترنت
اشیا استفاده میکند .در بسیاری از موارد ،ابر میتواند الیه میانی
اشیا و برنامه ها باشد و از این طریق ،پیچیدگی و کارکردهای
الزم را برای بهکارگیری الیهی دوم پنهان نماید .این توسعه

ابر و اینترنت اشیا :مشوقهایی برای ادغام

برنامههای آینده را تحت تاثیر قرار میدهد ،جایی که جمعآوری

دو دنیای ابر و اینترنت اشیا ،رشد سریع و مستقلی داشتند.

اطالعات ،پردازش و انتقال آنها چالشهای جدیدی را به-

این دو حوزه از یکدیگر بسیار متفاوت هستند و حتی به بیان
بهتر ،ویژگیهای آنها غالباً مکمل یکدیگر میباشد .همانطور که

خصوص در محیط چند ابر بهوجود میآورد.
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باید از پارادایم رایانش ابری که بهطور بالقوه فعالیتهای
نتیجه گیری:

زندگی روزمره را ارتقا داده است سپاسگزار بود :شهرهای
هوشمند ،ارائه خدمات عمومی موثرتری را میسر می سازند و
فرصتهای تجاری جدید به وجود میآورند ،برنامههای خدمات
بهداشتی همگانی ،کیفیت زندگی را برای بسیاری از بیماران
افزایش خواهد داد و  ....این سناریوهای کاربردی ،چالشهای
پژوهشی مهمی مثل یکسان نبودن دستگاهها و تکنولوژیهای
مرتبط ،کارکرد مورد انتظار ،پایداری ،انعطاف پذیری و امنیت،

ادغام سامانههای ابری و اینترنت اشیا نشانگر جهشی بزرگ
به سوی اینترنت آینده است .برنامههای جدید از این یکپارچگی
به وجود میآیند ،که ما آن را رایانش ابری مینامیم ،و جهت
گیریهای هیجانانگیز جدیدی برای تجارت و پژوهش بهوجود
میآورد.
در این مقاله ،ما ادبیات پژوهشی برای شناسایی جنبههای
مکمل سامانههای ابری و اینترنت اشیا و مشوقهای اصلی برای

حفظ محرمانگی ،جنبههای قانونی و اجتماعی را مطرح میکنند.
مسائل پیش رو در پارادایم رایانش ابری عمدتاً به کارایی نیرو و
انرژی ،اجرای  ،SLAقیمت گذاری و امور مالی ،امنیت و
محرمانگی .جهتگیریهای آینده ،شامل شناسایی راهکاری برای
نامگذاری و مکانیابی اشیا ،پشتیبانی در مقیاس وسیع از
چندشبکهایها و حرکت به سوی پلتفرمهای خدمات باز و
همگانی میباشند.

یکپارچه کردن آنها در یک محیط منحصربهفرد را بررسی
کردیم .از آنجا که پذیرش پارادایم رایانش ابری چندین کاربرد
جدید را امکانپذیر میسازد ،ما چالشهای پژوهشی عمده را به
نفع هر یک از آنها مورد بررسی قرار دادیم .ما همچنین هر یک
از این چالشها را به منظور تشخیص جهتگیریهای پژوهشی
فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم .سرانجام ،ما پلتفرم و
ش
پروژههای موجود را با مقایسه این جنبههای اصلی و مسائل پی ِ
رو و جهت گیریهای پژوهشی آینده در این حوزه ،مورد بررسی
قرار دادیم.
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معماری ابر خصوصی

یوسف پور سلیمان

ابر خصوصی ،مدلی خاص از محاسبات ابری است که در یک
محیط مجزا و امن به صورت اختصاصی برای یک مشتری
سرویس میدهد .قبال وقتی کسبوکاری به یک سرویس جدید
آیتی نیاز داشت یا اینکه قصد توسعهی کسبوکار را داشت،
اجزای مورد نیاز برای این کار را خریداری و سپس زیرساخت
خاص مورد نیاز سرویس را راهاندازی میکردند .این روش از نظر
چابکی و تأخیر ،ناامیدکننده بود و افزایش هزینهها را هم بهدنبال
داشت .ابر خصوصی زیرساختی را در قالب سرویس فراهم میکند
تا مصرفکنندگان هر زمان که نیاز داشته باشند ،از منابع به
اشتراک گذاشته شده استفاده کنند .برخی از ویژگیهای ابر
خصوصی :

شکل  .11ویژگیهای ابر خصوصی
ابر خصوصی از یک معماریِ الیهای بهره میبرد که در آن

 .1امنیت باال

مجازیسازی  ، Hyper-Vسیستم عامل ،دادهها و برنامههای

 .2امکان کنترل بیشتر

کاربردی را از سختافزار پایه جدا میکند .این الیه مجازیسازی

 .3صرفهجویی در هزینه و انرژی

طیف گستردهای از تواناییهای اتوماسیون و مدیریت را فعال

 .۴بهبود قابلیت اطمینان

میکند که تفاوت اصلی زیرساخت ابر با یک شبکهی محلی با

 .5قابلیت برنامهریزی

مجازی سازی سطح باال است .انعطافپذیری و ویژگیهای دیگر
ابر خصوصی که در شکل  11نشان داده شده است از طریق
مجازی سازی  Hyper-Vممکن شده است .این انتزاع به الیهها
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و عناصر زیر ،نیرو میبخشد که یک زیرساخت ابر انعطافپذیر
را تشکیل دهند:

الیهی مدیریت برای انجام فعالیتهایی مانند تأمین شبکهی
ذخیره سازی ) ،(SANنصب یک سیستم عامل و یا نظارت بر

✓ Automation
توانایی انجام خودکار تمام عملیات مورد انتظار در طول عمر
یک سختافزار یا نرمافزار بسیار حیاتی است .الیه اتوماسیون از
فنآوری اتوماسیون بنیادی بهعالوهی یکسری از دستورات تک -
منظوره و اسکریپتها که عملیاتی مانند شروع یا توقف یک
ماشین مجازی ( ،)VMراهاندازی مجدد سرور و یا بهروزرسانی
نرمافزار ساخته شده است .این واحدهای اتوماسیون تجزیهناپذیر
توسط سیستمهای مدیریت سطح باالتر باهم ترکیب و اجرا می -
شوند .پیمانهای بودن این رویکرد الیهبندی شده به طور
چشمگیری توسعه ،اشکالزدایی و تعمیر و نگهداری را ساده می -
سازد PowerShell .ویندوز و تعدادی دیگر از فنآوریهای
بنیادی ،از جمله

Windows Management

) Instrumentation (WMIو ،WS- Management
یک الیهی اتوماسیون قوی در سراسر ابر خصوصی ارایه میکنند.
✓ Management
الیهی مدیریت متشکل از ابزارها و سیستمهایی است که
برای استقرار و راهاندازی زیرساختها استفاده شدهاند .در اغلب
موارد ،این الیه شامل مجموعه ابزارهای مختلف برای مدیریت
سختافزار ،نرمافزار و برنامههای کاربردی است .در بهترین
حالت ،تمام اجزای سیستم مدیریت از الیهی اتوماسیون بهره
میبرند و پروتکلها ،زبانهای اسکریپتنویسی و یا فنآوریهای
دیگر خود را نشان نمیدهند ،چون باعث افزایش پیچیدگی می-
شود و ممکن است مستلزم وجود کارکنان متخصص اضافی شود.

یک نرمافزار استفاده میشود .یک ویژگی کلیدی الیهی
مدیریت ،تواناییهای آن برای مدیریت و نظارت بر تکتک اجزای
زیرساخت از راه دور و کنترل کردن تمام متعلقات اجزای
زیرساخت است.
✓ Orchestration
الیه ارکستراسیون از الیهی مدیریت و اتوماسیون بهره می -
برد .بسیار شبیه به شیوهی برنامهریزی منابع سازمانی )(ERP
که سیستم ،فرآیندهای کسبوکار مانند انجام سفارشات و
کمبود موجودی را مدیریت میکند .ارکستراسیون ،یک موتور
برای اتوماسیون فرآیند  ITو گردش کار فراهم میکند و رابط
حیاتی بین سازمان فنآوری اطالعات و زیرساخت آن است .در
این الیه است که تصمیم ،به گردش کار و اتوماسیون تبدیل
میشود .در حالت ایدهآل ،الیهی ارکستراسیون یک رابط
گرافیکی فراهم میکند که در آن ،گردش کارهای پیچیده که از
رویدادها و فعالیتهایی در اجزای متعدد سیستم مدیریت
تشکیل میشوند ،میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند تا به شکل
یک فرآیند کسبوکار  ITپشت سر هم درآیند .الیهی
ارکستراسیون باید توانایی طراحی ،تست ،پیاده سازی و نظارت
بر این گردش کارها را فراهم کند.
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✓ Service Management
الیهی مدیریت خدمات ،ابزارهایی را برای اتوماسیون و
تطبیق بهترین شیوههای مدیریت خدمات فنآوری اطالعات،
مانند موارد موجود در کتابخانه )IT Infrastructure (ITIL
فراهم میکند تا در فرآیندهایی مانند حل حادثه ،مشکالت و
کنترل تغییر استفاده شود .با ارایهی یک پلتفرم مدیریت

یکپارچه خدمات فنآوری اطالعات میتوان خرابیهای
پرهزینه را کاهش داد و کیفیت خدمات در مراکز داده را بهبود
بخشید.

✓ Self Service
الیه  Service-Selfیک رابط کاربری برای مشتریان و
کاربران مجاز ابرخصوصی برای درخواست ،مدیریت و دسترسی
به خدمات ،مانند ماشینهای مجازی ارایه شده توسط معماری
ابر فراهم می کند .با استفاده از کنترل دسترسی و مجوز مبتنی
بر نقش ،الیه  Service-Selfتوانایی انتقال برخی از جنبههای
مدیریت (مانند راهاندازی یا توقف VMها) را به مدیران سازمان
و مشتریان میدهد.
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داکر و مجازی سازی الیه ی نرم افزار

آیا زمان مرگ مجازیسازیهای سنتی فرا رسیده است؟

مهدی تمدن

سختافزار میگوییم ،بخش عمدهای از منابع به هدر میرود.
برای مثال ده ماشین مجازی که وظیفهی میزبانی ده وب سایت
مستقل را برعهده دارند چیزی حدود  5گیگابایت از رم سیستم
را بههدر میدهند .منظور ما از هدر رفتن منابع ،انجام عملیات
تکراری است .برای مثال تمامی این ماشینهای مجازی در زمان
اجرا ،هسته و سرویسهای مشابهی برای عملکرد صحیح سیستم

 Containerیا  VMمسئله این است!

عامل اجرا میکنند که بیش از نود درصد عملیات آنها دقیقاً

سالهاست که در دنیای آیتی با مفهومی به نام ماشین

برابر است .اینجا دقیقاً همانجایی است که اصطالح کانتینر وارد

مجازی یا  VMسروکار داریم و بهخوبی مزایای استفاده از آن را

دنیای مجازیسازی میشود .کانتینر بهصورت خالصه یک محیط

میدانیم اما اگر کمی دقیقتر به آن نگاه کنیم ،متوجه اشکاالتی

ایزوله شده است که یک یا چند نرمافزار در آن بدون تاثیرگذاری

در آن میشویم که ما را مجبور به مهاجرت به فناوری جدیدتری

بر روی سیستم عامل ،اجرا میشوند .اگر بخوایم کانتینر را با

که آن را کانتینر ) (Containerمینامند ،میکنند .اگر با سرور -

ماشین مجازی مقایسه کنیم ،شاید بتوانیم آن را ماشین مجازی

هایی پر از ماشین مجازی که هرکدامشان وظیفهای متفاوت

منهای سختافزار مجازی ،سیستم عامل و فایلهای سیستمی

دارند سروکار داشته باشید ،بهخوبی میدانید که روشن کردن

بدانیم .بدیهی است که فشار یک کانتینر بر روی سختافزار،

دهها ماشین مجازی چه مدت زمان میبرد ،فعالیت آنها به دلیل

دهها برابر کمتر از فشار یک ماشین مجازی بر روی سختافزار

عملکرد چه منابعی را استفاده میکند و …  .اگر به دالیل

است .بهطوری که بر روی یک سختافزار میتوانیم چندین براب ِر

استفاده از مجازیسازی مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که

تعداد ماشینهای مجازی موجود ،کانتینر ایجاد کنیم .نکتهی

جلوگیری از هدر رفتن منابع جزء مهمترین دالیل میباشد .حال

جالبتر آن است که مدت زمان روشن شدن هر کانتینر بر روی

آن که به دلیل شبیهسازی شدن کامل دهها کامپیوتر در یک یا

یک سختافزار معمول امروزی ،کمتر از یک دهم ثانیه بهطول

چند کامپیوتر ،عملیاتی که به آن هایپرویژن یا مجازی سازی

میانجامد یعنی صدها برابر کمتر از مدت زمان روشن شدن یک
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ماشین مجازی .همچنین کانتینرها به دلیل عدم وجود

دسترسی به فایلها بر روی سخت افزارهای مختلف فراهم

سیستم عامل مستقل در آنها ،مقدار فضای بسیار کمی در هارد

شده و در بسیاری از موارد نیازی به وجود فایلهای ما بر روی

دیسک اشغال میکنند .مختصصان فنآوری اطالعات به استفاده

تمامی سختافزارها وجود ندارد .کانتینرهای از پیشآمادهشدهی

از کانتینرها ،مجازیسازی الیهی نرمافزار میگویند .شکل ،12

زیادی مانند  lampبرای داکر موجود است که روند میزبانی را

دو نوع مجازیسازی نرمافزار و سختافزار را باهم مقایسه

تا حد زیادی ساده میسازند.

میکند .تصویر سمت راست ،مجازیسازی نرمافزار و تصویر
سمت چپ ،مجازیسازی سختافزار را نمایش می دهد.

از کجا شروع کنم؟
متاسفانه مستندات فارسی قابل قبولی برای داکر وجود ندارد.
بهترین منبع برای یادگیری کار با داکر مستندات رسمی آن
است که از طریق آدرس اینترنتی  docs.docker.comقابل
دسترس است .داکر به دلیل استفاده از سرویسهای اصلی
لینوکس ،صرفاً امکان اجرا بر روی سیستم عاملهای مبتنی بر
لینوکس را دارد .در صورتی که از  Windowsیا Mac OSX
استفاده میکنید ،ناامید نشوید .به کمک مجازیساز رایگان و
متن باز  Virtualboxو سیستم عامل Tiny Core Linux

شکل  .12مجازیسازی نرمافزار و سختافزار
داکر ،راهکاری متن باز و جامع برای مدیریت کانتینر
داکر پروژهای متن باز است که به کمک libcontainer
امکان مدیریت و ایجاد کانتینرها را برای ما فراهم میسازد .نکته -
ی مهم که داکر را به پروژهای متفاوت در این حوزه تبدیل کرده
است ،اینجاست که این مجازیساز ،تنها یک سیستم مدیریت
کانتینر ساده نیست .داکر توسعهی پروژههای بزرگ و انجام
پردازشهای توزیع شده را بسیار ساده میسازد .بهوسیلهی
سرویس  stackو  swarmدر داکر میتوانیم یک نرمافزار بزرگ
را بر روی چندین سختافزار بهصورت همزمان اجرا و مدیریت
کنیم .همچنین به کمک سرویسهای شبکه داکر امکان

امکان اجرای داکر بر روی این دو سیستم عامل نیز فراهم شده
است.

برای

نصب

داکر

میتوانید

docs.docker.com/engine/installation

به

آدرس
مراجعه

کنید .الزم بهذکر است بسیاری از کانتینرهای آماده داکر در
وبسایت  hub.docker.comقرار گرفته است که متاسفانه
به دلیل تحریمهای نرمافزاری ،امکان دسترسی مستقیم به آنها
از کشور عزیزمان وجود ندارد.

3۴

پوسته کهن برنامه نویسی

سعید محمود زاده

بیست و شش سال پیش هسته لینوکس اولین بار توسط لینوس

پیشفرض در سیستمعامل نصب نشده هست ،خیلی راحت

توروالدز معرفی شد .از آن زمان تاکنون لینوکس توسط شرکتها

میتوانید آن را بهصورت مستقیم از مخازن لینوکس بارگذاری

و افراد زیادی درحالتوسعه و تکامل بوده است .لینوکس یک

کنید.

هسته است و هسته مهمترین قسمت یک سیستمعامل است که
در متنِ یک سیستمعامل کامل میتواند کار کند .بهطورعادی
لینوکس در ترکیب با سیستمعامل گنو بکار برده میشود و به
دلیل پایداری و انعطاف ،لینوکس سهم عمدهای از بازار
سیستمعاملهای سرور را به¬خود اختصاص داده است .از طرف
دیگر حاکمیت مطلق آن در فضای وب موجب شده که همواره
در کانون توجه توسعهدهندگان باشد.

 Shellها محیطهای برنامهنویسی بسیار مهمی در لینوکس
محسوب میشوند .هر کاربر حرفهای لینوکس ،حتماً با این
برنامهنویسی به کمک  Shellنیز آشنا هست .شباهتهایی بین
برنامهنویسی شل و سایر زبانهای نبشتهنویسی ()scripting
وجود دارند .در¬واقع اغلب از هردوی آنها برای رسیدن به
اهداف مشابهی استفاده میشود .از پرکاربردترین  Shellهای
محیط لینوکس میتواند  ksh ،csh ،tcsh،bashو  zshرا نام

به دلیل رایگان و متنباز بودن لینوکس ،هر شخص یا شرکتی

برد .بهطور معمول شلها تعاملی میباشند .به¬صورتی که شل

میتواند آن را تغییر داده و بدون زیر پا گذاشتن هیچ قانونی آن

فرمان را از شما قبول کرده و آنها را اجرا میکند ولی اگر شما

را تکثیر کند .درگذشته یک کاربر لینوکس برای نصب و استفاده

از دستور یکبهیک استفاده کنید (دنبالهای از  Nدستور)

لینوکس ،نیازمند دانش باالیی از رایانه بود و افراد خاصی قادر

میتوانید دستورات را در یک فایل متنی ذخیره کرده و دستور

به استفاده از آن بودند .همچنین جذاب بودن امکان دسترسی

اجرای آن را به شل بدهید .این عمل بهعنوان ""Shell Script

به درون سیستم در لینوکس ،باعث شده بود که بهطور عمومی

شناخته میشود.

کاربران لینوکس را کسانی شکل بدهند که بیشتر در استفاده از
کامپیوتر تخصص داشتند و تنها عدهی کمی از کاربران عادی از
آن استفاده میکردند ولی امروزه توزیعهای گرافیکی و متنوع
آن باعث شده که کمکم کاربران عادی نیز بتوانند از امکانات
فوقالعادهی آن استفاده کنند.

گاهی اوقات برنامهنویسان حرفهای شل اسکریپت را به یک زبان
برنامهنویسی ترجیح میدهند چراکه شل راه کوتاهتری را بین
برنامهنویس و کامپیوتر ترسیم میکند .بیشتر شلهای مدرن
ویژگیهای اساسی یکزبان برنامهنویسی را دارند مانند
ساختارهای کنترلی ،متغیرها ،آرایهها و ...که با استفاده از آنها

لینوکس را بهشت برنامهنویسان نامیدهاند چراکه تعداد زیادی

میتوان برنامههای سبک و پایه را کامپایل کرد ولی برخالف اکثر

زبان و کتابخانه برنامهنویسی در لینوکس وجود دارد .بهعالوه

زبانهای نبشتهنویسی ،شل اسکریپت ،پشتیبانی خیلی کمی از

لینوکس پشتیبانی بسیار عالی برای اکثر زبانها دارد و شما

شیءگرایی و کالسها دارد و عدم وجود عناصر مؤثر و بروز وراثت

بهراحتی میتوانید زبان برنامهنویسی خود را در لینوکس کامپایل

و چندریختی موجب شده که این ابزار قدرتمند دارای اشکال

کنید Perl ،Python ،Ruby ،PHP ،Java ،C/C++.و دهها
زبان دیگر بهصورت عالی در لینوکس کار میکنند .حتی اگر
بخواهید با زبانی کار کنید که بهصورت

اساسی در مقایسه با رقبا باشد.
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که ابزارهای قدرتمندی همچون پرل ،پایتون و روبی عرصه
یونیکس بستر اصلی شل اسکریپت است و ابزارهای استاندارد

برنامهنویسی را به خود اختصاص داده بودند.

یونیکس مانند  Sedو  Awkقابلیتهای زیادی به برنامهسازی

درحالت¬کلی جهت پیشرفت در هر عرصهای باید حداقل با

شل افزودهاند .همچنین با تعبیهی زبانهایی مانند  Perlو Tcl

گذشته¬ی آن آشنایی داشت .امروزه هر ابزار کاربردی که به

در درون شل اسکریپت میتواند از امکانات زیادی بهرهمند شد،

آسانی از آن استفاده میشود تاریخچه¬ای برای خود دارد که

بهعنوانمثال میتوان با استفاده از پرل در شل اسکریپت ،از ابزار

افراد مختلف در تکامل آن تالش میکنند .هر شخصی هم که

گرافیکی و قدرت زیاد آن در نوشتن کدهای نفوذ و امنیت

خود را برنامه نویس می داند بایستی از سرگذشت عرصه کد

استفاده کرد .شلهای لینوکس از اول پیدایش ،مسیر پرفراز

نویسی اطالع باشد تا بتواند در راه پیشرفت گام بردارد

و¬نشیبی طی کردند تا اینکه به¬حالت امروزی رسیدند .کن
تامسون در سال 1971یک مفسر فرمان ساده نوشت که در اصل
برای اسکریپت¬نویسی طراحی نشده بود و انتظار چندانی از آن
نمیرفت ولی چند ویژگی نوآورانهی آن باعث توسعه شلهای
بعدی یونیکس شد .استفان بورن چند سال بعد Bourne
 Shellرا انتشار داد که یک بازنویسی کامل توسط خود او بود.
وی پنج سال روی پروژهی خود تالش کرد و ویژگیهای زیادی
به آن اضافه کرد .همزمان با بورن که در آزمایشگاه بل در حال
کار بود بیل جوی  C-Shellرا توسعه میداد .بیل جوی برتری
مطلق خود را از همان اول نشان داد .جوی نسبت به بورن
اشتباهات کمتری داشت و انقالبی در عرصه شلها پدید آورد.
زبان برنامهنویسی  Cو  C-Shellباهم بسیار هماهنگتر بودند
ولی  C-Shellایدههای خالقانهای داشت .بااینحال جوی
توسعهی آن را ادامه نداد و این موجب شد که  C-Shellبا بحران
مواجه شود .بااینوجود C-Shell ،تا سال  ،2000در عرصه خود
بهترین و استانداردترین شل باقی ماند .شاید دلیل اصلی آن
نزدیکی زیاد آن به زبان  Cو سایر زبانهای برنامهنویسی باشد.
در نسلهای بعدی شلها نیز  C-Shellنقشی کلیدی داشت .در
اوایل  Korn 1981توسط دیوید کورن و از Bourne Shell
به وجود آمد و ویژگیهای  C-Shellبه آن اضافه شده بود .کورن
نسبت به Bourne Shellو  C-Shellانعطافپذیری و قدرت
بیشتری داشت ولی در مقایسه با  C-shellمغلوب شد ،چراکه
توسعهدهندگان آن با محدودیتهای زیادی روبهرو شده بودند.
باگذشت زمان ،شلهای پایه و اصلی مانند  C-Shellو  Kornبه
فراموشی سپرده شدند و شلهای دیگری که به¬کار گرفته شدند
ولی نتوانستند به موفقیت چشمگیری دست یابند چرا

منابع
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آینده ای روشن برای استارتاپ های تبریز

سعید چوپانی

هرچند بسیاری افراد موفق از دانشکده فناوری اطالعات دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان در جامعه فناوری اطالعات کشور وجود
دارند ولی موقعیت فیزیکی دانشگاه ،آن دانشکده را تبدیل به

 )1توجه بیشتر شرکتهای خصوصی و سنتی تبریز به

جزیرهای دور افتاده و تنها کرده است که قوانین مخصوص به

فضای استارتآپی

خود را دارد .یکی از بهترین اتفاقات ممکن ،ایجاد ارتباط بیشتر
دانشجویان و استادان با جامعههای فعال استارتآپی در شهر
تبریز است .این ارتباطات اغلب منجر به همکاریهای مشترک و
شکلگیری ایدههای جدید میشوند.

تبریز یکی از کالنشهرهایی است که بیشترین تعداد شرکتهای
نرمافزاری سنتی را در خود جای داده است .این شرکتها با
توسعه چند نرمافزار  CMS ،CRMیا حسابداری و … سالهای
زیادی را مشغول به فعالیت بودهاند ولی تا جای ممکن وارد فضای

اگر هنوز با واژه استارتآپ آشنا نیستید پیشنهاد میکنم در

استارتآپی نشدهاند .پیشبینی میشود در سال آینده توجه

این¬باره بیشتر مطالعه کنید ولی اگر قبال درباره آن شنیدهاید،

چنین شرکتهایی به فضای استارتآپی شهر بیشتر جلب شده

برای شما درباره آینده استارتآپها در تبریز و شرایطی که باید

و حضور موثرتری در این فضا داشته باشند.

به استقبالش برویم نوشتهام.
در سال  95وبسایت  Tabriz.ioبه عنوان تنها رسانهی
استارتآپی منطقه کار خود را آغاز کرد .سپس ،رویدادهای
بزرگی همچون استارتآپ میتآپ تبریز برگزار شد و با آغاز
فعالیت همفکر تبریز ،این سه مرکز فضای کاری اشتراکی خود
را در تبریز شروع کردند و مهم تر از همه این که تعداد
استارتآپهایی که از تبریز به ارایه ی خدمات و فروش محصول
به تبریز و ایران میپرداختند ،رشد چشمگیری داشتند  .ولی
هنوز ،به سختی میتوان فضای استارتآپی تبریز را یک
اکوسیستم استارتآپی نامید .تبریز مسیر سختی پیش روی خود
دارد و برای رقابت با اکوسیستمهای قویتر کشور و منطقه ،مثل
استانبول و باکو ،میبایست گامهای بلندتری بردارد.

 )2برگزاری رویدادهای بزرگتر و تاثیرگذارتر در تبریز
رویدادهای قدرتمند هرچند به معنای وجود استارتآپهای
موفق نیستند ولی میتوانند نشانهای از پویایی و قدرت جامعه
استارتآپی باشند .پیشبینی میشود در سال آتی تبریز میزبان
رویدادهای بزرگتر و موثرتری باشد .امیدواریم که شاهد
برگزاری رویدادهای تخصص محورتر نیز در تبریز باشیم تا از
کلی گویی فاصله گرفته و درباره تخصصهای مشخص بحث
کنیم.
 )3ورود استارتآپهای موفق کشور به بازار تبریز
با روند روبه رشد استارتآپهایی مانند تاکسی سرویس آنالین
و یا سفارش دهی آنالین غذا و عملکرد دست وپا شکسته
استارتآپهای محلی پیشبینی میشود که در سال آتی شاهد

در سالهای پیش رو میبایست منتظر چه تغییراتی در

حضور استارتآپهای جا افتادهتر در تبریز باشیم .هرچند

اکوسیستم استارتآپی تبریز باشیم؟

امیدواریم که با تقویت استارت آپهای محلی و به دست آوردن
سهم بزرگی از بازار ،آنها پرچم داران کسبوکارهای آنالین
محلی باشند.
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 )4جذب و پرورش نیروی انسانی فنی بیشتر
با رشد استارتآپها ،تقاضای بیشتری نیز به نیروی فنی حس
خواهد شد و در نتیجه ی آن تعداد زیادی از دانشجویان به

این شتابدهندهها استارتآپهای بیشتری را جذب کنند و در
نهایت بتوانند حداقل یک داستان موفقیت برای الگو برداری بقیه،
تهیه کنند.

فراگیری مهارتهای فنی خواهند پرداخت.

 )9جذب سرمایه ی بیشتر در بخش استارتآپها

 )5مهاجرت کمتر نسبت به سال گذشته

هرچند قطعاً سال پیش رو برای این امر بسیار خوش بینانه است

هرچند تبریز یکی از بیشترین نرخ مهاجرت¬ها باالخص به

ولی در حال حاضر نیز توجه برخی اقشار (باالخص پزشکان) به

تهران و استانبول را دارد ولی پیشبینی میشود که با توجه به
کیفیت بهتر زندگی نسبت به تهران و مشکالت مهاجرت به خارج
از کشور با بهبود وضعیت کسبوکار در تبریز افراد بیشتری
نسبت به¬سال گذشته تصمیم به¬ماندن در شهر خود بگیرند و
بیشتر بر روی رشد استارتاپ و ارایه¬ی خدمات به کل کشور
تمرکز کنند تا مهاجرت و آغاز دوباره.

استارتآپها بیشتر جلب شده است و بسیاری مایل هستند به
جای سرمایهگذاری در بخش مسکن و … بر روی استعدادها
سرمایه گزاری کنند .هرچند سال آتی را نمیتوان سال جریان
سرمایهگذاری شدید بر روی استارتآپها دانست ولی قطعاً
تعداد استارتآپهایی که با سرمایهگذاری اولیه در تبریز به وجود
خواهند آمد افزایش پیدا خواهد کرد.
 )10تقویت فرهنگ جامعه استارتآپی

 )6برخورد منطقیتر بخش دولتی با استارتآپها
هرچند این یک امید است و نه یک پیشبینی .ولی امیدواریم
که در سالهای آینده بخش دولتی شناخت علمی بیشتری
نسبت به استارتآپها پیدا کرده و به دنبال حمایتهای واقعی
باشد.
 )7افزایش تعداد مربیان استارتآپی
در حال حاضر تبریز از کمبود مربیان کسبوکار رنج میبرد .در
سال آتی و با رشد استارتآپها میتوان بر روی مربیگری برخی
از بنیانگذاران برای دیگر استارتآپها حساب باز کرد و
همچنین امیدواریم که برنامهریزی بهتری برای آموزش مربی
گری استارتآپها پدید آید.
 )8فعالیت قویتر مراکز شتابدهی
هرچند تا به امروز فعالیت دو شتابدهنده در تبریز رسماً آغاز
شده است (مرکز نوآوری دانشگاه تبریز و دیموند) ولی هنوز هیچ
یک از این شتابدهندهها آن چنان که باید و شاید به موفقیت
دست پیدا نکرده اند .پیشبینی میشود در سال آینده و با توجه
به بستر فیزیکی مناسبی که ایجاد شده است

و در نهایت مهم ترین اتفاقی که پیشبینی میکنیم در سال آتی
رخ بدهد تقویت فرهنگ حاکم بر فضای استارتآپی است.
فرهنگی که به جای انحصار و قدرت بر پایه اشتراک گذاری
لبخند و دانش استوار است و همه در پی کمک به یکدیگر برای
یک معادله ی بُرد جمعی هستند .رشد این فرهنگ ،حتی یک
گام کوچک ،حداقل اتفاقی است که به کمک هم دیگر در
سالهای پیش رو اتفاق خواهد افتاد و اگر نظر من را بپرسید
بهترین اتفاقی است که ممکن است برای جامعه استارتآپی
تبریز رخ بدهد.
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احمد رضا حسن نژاد

گزارشی از استارت آپ میت آپ تبریز

که داشت ما را به قرن هفتم برده و با دنیای امروز ما مقایسه
دومین استارتاپ میت آپ تبریز ،تنها رویداد بزرگ استارتاپی
منطقه شمال غرب کشور در  19مرداد امسال برگزار شد .قبل از
رویداد استارتاپ های مختلفی برای شرکت در دومین استارتاپ
میت آپ ثبت نام کرده بودند که از بین آنها  10تیم استارتاپی
انتخاب شده و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به رقابت با یکدیگر
پرداختند و در نهایت  3تیم توسط داوران و یک تیم به انتخاب
شرکت کنندگان در استارتاپ انتخاب شدند .در بین داوران نام
افراد مختلفی از جمله دکتر ناصر فرج زاده و خانم نازنین دانشور
(بنیان گذار استارتاپ تخفیفان) بهچشم میخورد .در خالل
مراسم سخنرانیها ،ارائه ها و ویدئو کنفرانس هایی توسط افراد
بنام که در زمینه استارتاپ ها فعالیت های چشمگیری داشتهاند
وجود داشت که رویداد را از یکنواختی خارج میکرد و جذابیت
خاصی به آن میبخشید.
قبل از رقابت استارتاپ ها دکتر جهانگیری از منطقه ویژه
علم و فناوری ربع رشیدی ،جناب آقای حمید مهرزاد ،دبیر
کارگروه دانشبنیان ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز
سخنرانی کوتاهی داشتند .همچنین جناب آقای آرش مدرسی،
یکی از مربیان بنام استارتاپ در تبریز ارائهای در حد  30دقیقه
درباره فرهنگ کار تیمی داشتند و تورج صابریوند با ارائه جالبی

کرد.
در نوبت صبح رقابت بین استارتاپها  ،استارتاپهای پارنل،
کافینو ،رای چت ،لوکوبوک و  miss oneبه رقابت پرداختند.
به نمایندگی از هر تیم یک نفر درمورد استارتاپ مورد نظر
توضیحاتی ارائه میداد و داوران از آنها سواالتی را میپرسیدند.
مالک داوری پاسخ به شش سوال زیر بود:
 -1آیا ایده خود را ارزیابی کرده است؟
 -2چقدر ایده نوآورانه است؟
 -3آیا تحلیل صحیحی از بازار دارد؟
 -۴چگونه پول خواهد درآورد و حجم بازارش چقدر است؟
 -5برنامه اش برای جذب کاربر چیست؟
 -6قابلیت های تیم چقدر است؟
اما پس از پایان نوبت اول ارائه استارتاپها ،گزارشی از
مسابقات رباتیک برگزار شده در ژاپن ارائه شد و از تیم دانشگاه
تبریز دعوت شد تا به روی سن رفته و گپوگفتی با مجری برنامه
سعید چوبانی داشته باشند .پس از این گفتوگو ،نوبت استراحت
و صرف ناهار برای انرژی گرفتن برای شرکت در نوبت دوم رویداد
و رقابت بین استارتاپ های باقی مانده بود.
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در آغاز نوبت دوم این رویداد قبل از رقابت استارتاپهای،

آرش میالنی پس از پنل بر روی سن آمد و سخنرانی جذابی

ارس اناری از شتابدهنده نار چند دقیقه ای را بر روی سن آمد

ارائه داد .وی با یک شامپوی تخم مرغی قدیمی بحث را شروع

و از لزوم داشتن یک استراتژی برای استارتاپها و از تجربه خود

کرد و در ادامه درباره تجربه برخی از استارتاپهای ایرانی و

در استارتاپ بیمیتو سخن گفت .پس از سخنرانی ارس اناری

جهانی صحبت کرد .در نهایت نوبت ارائه  5استارتاپ باقی مانده

نوبت قسمت جذاب پنل با موضوع مشکالت تبریز در زمینه

فرا رسید.
در تمام استارتاپ های ارائه شده داوران با طرح سواالتی،

استارتاپها شد.

ایده و تفکر ا فراد هر یک از تیم ها را به چالش کشیدند و پس از
پایان ارائهها به جمعبندی پرداختند .پس از اتمام ارائه استارتاپ-
ها کلیپی با موضوع سواالت دختران از زنان کارآفرین و موفق
پخش شد و پس از کلیپ خانم نازنین دانشور سخنرانی با موضوع
زنان و کارآفرینی داشتند .در بین هرکدام از بخشهای اشاره
شده رویداد ،ویدئو کنفرانسهایی با موضوعات مختلف در حد 5
دکتر رسولی بهنمایندگی از دولت ،دکتر پیمان کیهانور

الی  6دقیقه پخش شدند .این ویدئوها دو نکته بارز داشتند :اولین

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مسئول راهاندازی

نکته سخنرانی افرادی بود که جزو موفقهای عرصه استارتاپها

منشاء و بنیانگذار فکت) ،دکتر بهزاد اناری (کارآفرین و

و فناوری اطالعات بودند ،مثل حسین لطفی ،مهندس شبکههای

سرمایهگذار در حوزه های صنعت و  ،)ITآقای حسن اطاعت
(مدیرعامل شرکت ایدههای نوین پارسیان) و آقای اکبر هاشمی
(مدیرمسئول هفته نامه شنبه) از شرکت کنندگان در این پنل
بودند .البته در وسط بحث هرازگاهی از موضوع اصلی انحراف به
وجود میآمد اما در نهایت از شرکتکنندگان در پنل خواسته
شد که به عنوان کالم آخر یک راه برای حل مشکالت تبریز در
زمینه استارتاپها ارائه دهند.

مراکز داده در گوگل و مصطفی امیری بنیانگذار زرین پال و ...
 .نکته دوم معرفی یک کتاب مفید در هر ویدئو توسط سخنرانان
بود.
پایان مراسم به معرفی برترین استارتاپ ها به انتخاب داوران
و شرکت کنندگان و اهدای جوایز آنها اختصاص داشت .در بخش
نظرات مردمی استارتاپ رایچت موفق به دریافت رای شرکت
کنندگان شد و مبلغ دو میلیون تومان جایزه گرفت .اما طبق
نظر داوران استارتاپ لوکوبوک به مقام سوم دست یافت و مبلغ
سه میلیون تومان جایزه دریافت کرد .استارتاپ رایچت دوم شد

۴0
و جایزه چهار میلیونی را ازآن خود کرد و استارتاپ کشت

رایچت :یک پلتفرم گفتوگوی آنالین برای کسبوکارهایی

کاال موفق به کسب مقام اول شد و موفق به دریافت جایزه شش

است که می خواهند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند و رفتار

میلیون تومانی شد.

کاربرانشان را آنالیز کنند .همپنین در رایچت میتوانید با
اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام همگامسازی داشته باشید.

لوکوبوک :تیم لوکوبوک در ارائهای که داشتند از تجربه خود
در کافه قلم گفتند و اینکه ذائقه ایرانیها در کتاب خواندن عوض
توضیحاتی مختصر در مورد استارتاپهای برگزیده

شده است .کافه قلم برای این تیم تجربه جالبی بوده چرا که آنها
نویسندگانی جذب کرده بودند و این نویسندگان آثار خود را در
کافه قلم منتشر می کردند اما زمانی که قصد چاپ آثار خود را

کشت کاال :استارتاپی در زمینه کشاورزی که تمام افرادی که
در این زمینه فعالیت میکنند میتوانند محصوالت خود در
زمینههای مختلف مانند زراعی ،باغی و ماشین آالت بهصورت
رایگان ثبت کنند .درواقع این اپلیکیشن نوعی بازاریابی برای
محصوالت را انجام میدهد .شاید وجود نمایندگان متخصص در
شهرهای مختلف برای شناسایی نیازها و محصوالت کشاورزی و
مشتریان در هر منطقه را بتوان نقطه قوت این استارتاپ دانست.

داشتند به خاطر کپی رایت دچار مشکل میشدند .پس افراد تیم
تصمیم بهراهاندازی استارتاپ لوکوبوک میگیرند .استارتاپی که
مشکل کپی رایت را حل میکند .در لوکوبوک میتوانید
نویسندگی کنید و نویسندگان دیگر را دنبال کنید .با دوستان
در ارتباط باشید و شبکه سازی کنید.
نظر سعید چوبانی  ،فردی که این استارتاپ را به همراه
تیمش برگزار کرده بود در مورد نتیجه این رویداد جویا شدیم:
"رویداد استارتآپ میتآپ تبریز تالش میکند میعادگاه
ساالنه اعضای اکوسیستم استارتآپی تبریز باشد و توجه
سازمانها و بخشهای مختلف جامعه را به موضوع استارتآپها
جلب کند .من معتقدم که برگزاری رویدادهای کوچک و بزرگ
استارتآپی میتواند یکی از گامهای موثر برای تبدیل شدن

۴1
شهرها به جامعههای استارتآپی موفق باشد و شهر تبریز هم
با وجود نیروی انسانی عظیم خود میتواند یکی از این شهرها
شود .دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همواره نقش
پررنگی در شکلگیری فضای فناوری شهر تبریز ایفا کردهاند و
میتوان افراد موفق بسیاری را از میان آنها نام برد و باید منتظر
ماند و دید که نسل دانشجوی فعلی چه برنامهای برای پیشرفت
تخصصی خود و شهرشان دارند".
درکل دومین دوره استارتاپ میتاپ ،رویداد خوبی بود و به-
نسبت استارتاپهای خوبی در آن شرکت کرده بودند .به امید
روزی که شاهد موفقیت استارتاپهای بیشتری در شهر تبریز،
شهر اولینها باشیم .به نوبه ی خودم از تمام دستاندرکاران
دومین استارتاپ میتاپ تبریز و حامیان آن کمال تشکر را دارم،
و این نکته یادمان باشد ،این ما هستیم که باید دستبهدست هم
دهیم و شهرمان را از لحاظ فناوری و استارتاپی جلو ببریم ،حتی
با وجود تمام موانع و مشکالت ،به فناوریها و ایدههای جدید
ارزش دهیم و به دنبال کسب دانش و انتقال آن باشیم .به امید
پیشرفتهای بزرگتر در شهر عزیزمان تبریز کهن.

۴2

سحر عبداله پور

مصاحبه با رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد

 .1با عرض تبریک و تشکر بابت همکاری با نشریه انجمن
لطفاً خودتان را معرفی کنید.
با سالم خدمت همهی دوستان ،فاطمه امیدوار هستم.
متولد سال .1373
 .2کدام دانشگاه و چه گرایشی قبول شدهاید؟
دانشگاه امیرکبیر ،گرایش شبکههای کامپیوتری.
 .3رشته و دانشگاه شما در مقطع کارشناسی چه بوده است
و با چه معدلی فارغالتحصیل شدهاید؟
از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رشتهی مهندسی
فناوری اطالعات با معدل 16/9فارغالتحصیل شدم.
 .۴در زمان کارشناسی وضعیت تحصیلی شما به چه صورت
بود؟ آیا در این دوره موفق بودهاید؟ به جز درس ،چه فعالیت-
های دیگری در دوران تحصیل داشتید؟
خب تعریف از موفقیت برای هرکسی فرق میکنه .تو
درسهایی که از خوندنشون لذت میبردم تقریباً خوب
بودم .ولی در مورد درسهایی که عالقهای بهشون نداشتم،
شرایط کامالً فرق می کرد .در کل چون هدفم این بود که با
کنکور وارد دورهی ارشد بشم زیاد روی نمرههام حساس
نبودم .دوران کارشناسی عالوهبر درسهای خودم ،برنامه -
نویسی یاد گرفتم .بعد هم شروع به کار کردم .به همه

توصیه میکنم حتماً دوران کارشناسی برنامهنویسی رو
خوب یاد بگیرن .چون وقتی وارد ارشد بشن ،اصالً فرصتی
برای این کار وجود نداره.
 .5سال اولی بود که در کنکور شرکت میکردید؟
بله
 .6دلیل شما از ادامه تحصیل چی بوده؟ به خاطر عالقه و
یا موقعیت شغلی بهتر و یا به این دلیل که بعد از کارشناسی
اکثر دانشجوها ارشد شرکت میکنند؟
بیشتر برای به دست آوردن موقعیت شغلی بهتر بود.
 .7آیا در کالسهای کنکور و آزمونهای آزمایشی موسسات
آمادگی کنکور شرکت داشتهاید؟ چه رتبههایی در آزمونها
کسب میکردید؟ آیا این کالسها و آزمونها را مفید میدانید؟
بله ،در آزمونهای مدرسان شریف شرکت کردم .رتبههام به
طور متوسط  100میشد .ولی اواخر بهتر شدن.
به نظرم واقعاً تخمین رتبهاش عالی بود .امید واهی به آدم
نمیداد و همین باعث میشد که هر روز تالشمو بیشتر کنم.
 .8از چه زمانی شروع به مطالعهی دروس کردید و به طور
متوسط روزانه چقدر مطالعه داشتید؟
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زبان خیلی مهمه به نظرم .بیشتر روی شبکه،
از اواخر ترم  6به طور جدی شروع کردم .چون هم -
زمان کالسای دانشگاهم بودن ،بعضی روزها اصالً نمی -
خوندم .ولی آخر هفتهها سعی میکردم روی آزمون
تمرکز کنم .به طور متوسط آخر هفتهها  6ساعت و
بقیه ی روزا  3ساعت میخوندم.
 .1قبل و بعد از کنکور چه رتبهای برای خود متصور
بودید؟
راستش من اصالً به این رتبه فکر نمیکردم .من به
رتبهی زیر  200راضی بودم.
 .2منابع مورد استفادهی شما برای هریک از دروس
چه بود؟
برای همهی درسا کتابای مدرسانو خوندم .البته
طول ترم برای سیستمعامل و ساختمانداده کتابای
پوران پژوهش خوندم.

ساختمانداده ،گسسته و روی بعضی بخشای پایگاه
داده تمرکز داشتم.
 .5به نظرتون دانشگاه محل تحصیل چقدر در
قبولی شما موثر بوده؟
تأثیر زیادی نداشت .فقط درسهای پایگاه داده و
سیستم عامل از دوران کارشناسی تو کنکور بهدرد
خورد .از دکتر خودی زاده و دکتر هاشم زاده به خاطر
تدریس خوب این دو درس تشکر میکنم.
 .6برای آینده چه برنامهای دارید؟
فعالً تصمیم قطعی در این مورد نگرفتم.
 .7و چه توصیهای برای دانشجویان کارشناسی
دارید؟
توصیه میکنم قبل از ورود به ارشد حتماً برنامه -
نویسی و زبان خودشونو تقویت کنند و به آینده خوش -

 .3آیا ترتیب و زمانبندی جوابگویی به درسها را

بین باشن .چون به نظرم کنکور ارشد خیلی از کنکور

از قبل تمرین کرده بودید یا به ترتیب دفترچه سوالها

کارشناسی سادهتر هست و هرکسی که وقت بذاره،

رو جواب دادید؟

هرچه قدر هم کم ،بهراحتی میتونه دانشگاه بهتری

به ترتیب دفترچه جواب دادم.
 .4بعضی درسها در آزمون ارشد تاثیر و نمره

قبول بشه.
و در آخر برای همگی آرزوی بهترینها را دارم.

بیشتری دارند و توجه بیشتری بهشون میشه .شما روی
کدوم درسها تمرکز داشتید؟

Fa.omidvar73@gmail.com
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چالش برنامه نویسی

دکتر عسگر علی بویر

به اولین فردی که جواب سوال زیر را ارسال کند یک کارت هدیه بهعنوان جایزه تعلق میگیرد .پاسخ خود را به آدرس
ایمیل  azaruniv.slashmag@gmail.comارسال کنید:

فرض کنید در یک شبکه اجتماعی آنالین ،افراد مختلفی باهم در ارتباط هستند که میتوان آنرا به یک گرافی با  nراس
از افراد و  mیال از ارتباط بین آنها تعمیم داد .بعد از مدتی بهدلیل کنتاکتهای زیادی که مابین  kتا از افراد این شبکه پیش
آمده ،میخواهیم ارتباط این ها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ،حتماً قطع کنیم .بنابراین نیاز است که
یال هایی از این گراف حذف شوند .حال سوال این است که:
کمترین تعداد یالهایی را حذف کنید که این سه نفر ارتباط مستقیم و غیرمستقیمشان را از دست بدهند .ممکن است
حذف برخی یال ها باعث قطع ارتباط برخی از افراد دیگر نیز بشود که این مشکل را نادیده بگیرید .یعنی اگر گراف به مولفه-
های مختلف شکسته شود هم ایرادی ندارد.
بهعنوان مثال ،فرض کنید در شبکهی زیر می خواهید ارتباط گره های  a, n, kرا با هم قطع کنید .کمترین تعداد یال برای
حذف  3تا خواهد بود که با یالهای نقطه چین نشان داده شده اند.

