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 سخن سردبیر

 سر خطاستنام او نامه یککه بی        خداست                 سرآغاز هر نامه نام  

 

ی دانشجوهای عزیز و اساتید و کارکنان گرامی دانشگاه شهیدمدنی با سالم و احترام خدمت همه

 آذربایجان

سومین شماره از نشریه انجمن علمی فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به لطف 

در  خدا و همکاری دوستان انجمن منتشر شد و هم اکنون پیش روی شماست. از تک تک افرادی که

 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.

 

 پورسحر عبداله

 96شهریور 

 

(یغما جندقی )  
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 معرفی رشته فناوری اطالعات

 

 فناوری ،(ITAA) آمریکا اطالعات فناوری انجمن طبق تعریف

 سازی،پیاده توسعه، طراحی، مطالعه، به»، IT)) 1اطالعات

 رایانه، برمبتنی اطالعاتی هایسیستم مدیریت یا پشتیبانی

به . «پردازدمی رایانه افزارسخت و افزارینرم هایبرنامه خصوصا

 از استفاده مانند مسائلی با اطالعات فناوری عبارت دیگر،

 ذخیره، تبدیل، تا دارد سروکار افزارنرم و الکترونیکی هایرایانه

 و مطمئن شکلی به اطالعات بازیابی و انتقال پردازش، حفاظت،

 .پذیرد انجام امن

 طور به تا استشده  دادهفوق  در عبارت اندکی تغییر اخیرا

 بنابراین. گردد شامل نیز را مخابراتی ارتباطات دایره روشن

 «2ارتباطات و اطالعات فناوری » عبارت تا اندمایل بیشتر ایعده

 .برند کار به را ICT اختصار به یا

 آمریکایی مشهور نویسنده و نویسهبرنام نورتون پیتر

 »کند؛ می تعریف صورت این به را اطالعات فناوری مهندسی

 مطالعه به که است مهندسی از بخشی اطالعات فناوری مهندسی

 سازی، ذخیره خودکار، خرید آنها، پردازش و هاداده کاربرد و

 و داده دریافت یا ارسال مبادله، سوئیچینگ، کنترل، مدیریت،

 و افزارمیان افزار،نرم افزار،سخت از استفاده و توسعه

طبق نظر  .«دارد اختصاص فرایند این به مربوط پروسیجرهای

  مهندسی علمِ درباره استنفورد دانشگاه استاد الهیر ریچارد دکتر

                                                             
1Information Technology  

 

 

 از است عبارت اطالعات فناوری مهندسی»  اطالعات فناوری

 هرگونه نشر و امنیت حفظ, دهیسازمان, بندیطبقه, آوریجمع

 ابزار ی وسیله به...  و متن, تصویری, صوتی از اعم اطالعات

 ترینمحوری و مهمترین. دیگر جدید هایتکنولوژی و کامپیوتر

 امور انجام و اطالعات به سریع دسترسی فناوری این دستاورد

 محدودیتهای از فارغ و جغرافیایی فواصل گرفتن نظر در بدون

 «.است زمانی

 و ساز انسان، اساسی عنصر چهار از متشکل اطالعات فناوری

 از اطالعات فناوری، این در بطوریکه است. ساختار ابزار و کار،

 ایجاد عناصر این پیوستن بهم از که ارزشی زنجیره طریق

 راهفرا را سازمان تکامل و تعالی پیوسته و یافته جریان شود،می

 کامپیوتر با را اطالعات فناوری مفهوم دهد. بسیاری،می قرار خود

 انفورماتیک، و درصورتیکه کامپیوتر کنند،می ادغام انفورماتیک و

 فناوری که آنچه تمامی نه باشندمی اطالعات فناوری ابزارهای

 کند.می عرضه اطالعات

 گسترده بسیار «اطالعات فناوری» اصطالح معنای امروزه،

 را فناوری و محاسباتی هایجنبه از بسیاری و استشده 

  ترآسان اصطالح این شناخت گذشته، به نسبت و گیرددربرمی

2Information and Communications Technology  

 سحر عبداله پور
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 بسیاری و است بزرگ تقریباً اطالعات فناوری چتر. استشده

 وظایف اطالعات فناوری متخصص. دهدمی پوشش را هازمینه از

 هایشبکه طراحی تا کاربردی هایبرنامه نصب از دارد، گوناگونی

 هایزمینه از جمله .اطالعاتی هایداده پایگاه و ایرایانه پیچیده

اشاره  زیر موارد توان بهمی اطالعات فناوری متخصصین فعالیت

 :کرد

 اطالعات مدیریت ✓

 ایرایانه هایشبکه سازیپیاده ✓

 رایانه مهندسی ✓

 داده پایگاه هایسیستم طراحی ✓

 اطالعاتی هایسیستم مدیریت ✓

 مدیریت اطالعاتی هایسیستم ✓

 هاسیستم مدیریت ✓

 امنیت ✓

 اطالعات فناوری خدمات مدیریت ✓

 ایران هایدانشگاه در اطالعات فناوری

 » رشته عنوان با هادانشگاه در دانش این کشورها بیشتر در

 اساس بر ایران در درحالیکه شود،می شناخته «اطالعات فناوری

 فناوری مهندسی» عنوان کشور، عالی آموزش سازمان تصمیم

 تحت نیز ایرشته و شودمی برده کاربه رشته این برای «اطالعات

 پیشنهاد به( ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری مهندسی عنوان

 ایران هایدانشگاه در اخیراً اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

  چگونگی به اطالعات فناوری مهندسی رشته شود.می تدریس

 

 

 

 

 هایپردازد. برخی از درسمی هاداده ساماندهی و سازماندهی

 از: عبارتند اطالعات فناوری مهندسی کارشناسی تخصصی

 اطالعات فناوری مبانی ✓

 اطالعات فناوری مهندسی ✓

 الکترونیکی تجارت ✓

 اطالعات فناوری هایپروژه کنترل و مدیریت ✓

 ایرسانه چند هایسیستم ✓

 اطالعات فناوری پروژه ✓

 IT کارآموزی ✓

 کامپیوتری و ... گرافیک ✓

 اشتغال هایزمینه

 بیش امروزه، کامپیوتر، دنیای روزافزون گسترش به توجه با

. شودمی احساس کامپیوتر متخصصان به نیاز دیگری زمان هر از

 مشکل با باشد، کار به عالقمند کامپیوتر مهندس یک چنانچه

 افزار نرم مهندسین خصوص به. نخواهد شد روروبه بیکاری

 به نیاز کارکردن برای و داشته بیشتری شغلی هایفرصت

 رشته این شغلی هایفرصت. ندارند زیادی تجهیزات و امکانات

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

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

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

 هایشرکت در کار امکان هم افزار سخت مهندسین برای. کنند

 تولیدی -صنعتی مراکز و هادستگاه و قطعات یتولیدکننده

 دانش به توجه با هم درآمدی سطح نظر از و است فراهم بسیار

  توجه با طرفی از. دارند قرار قبول قابل حد در شخصی، پشتکار و
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 این در کار زمینه اینترنت شبکه از روزافزون استفاده به

 .مهیا است بسیار نیز موضوع

 کشور از خارج در کار بازار

 در فعالیت هایمیدان نزدیکی دلیل به که است ذکر شایان

 هایفعالیت و کار بازار ، ITو کامپیوتر مهندسی رشته دو هر

 داوطلبین است. نزدیک یکدیگر به بسیار رشته دو این اقتصادی

 بر بلکه تحصیلی، رشته دو این از یکی اساس بر نه خارج در کار

 اختیار در جهت را سبقت گوی توانندمی فردی هایتوانایی پایه

 بربایند.( کامپیوتر با مرتبط مسلما) شغل گرفتن

 از خارج در IT و افزار نرم افزار، سخت مهندسی هایرشته

 شود.می شناخته کامپیوتر مهندسی یمجموعه عنوان به ایران

، 2007های جوالی سال آمارگیری طبق مجموعه این

 بیشترین که شودمی محسوب دانشگاهی رشته پردرآمدترین

 10۴ تخمینی رقم. کندمی خود التحصیالن فارغ عاید را درآمد

 گواه باال، به سال 10 کاری سابقه با افراد برای سال، در دالر هزار

 پشتکار و تالش با رشته این دانشجویان که است نکته این بر

. بزنند رقم کشور از خارج در خود برای را موفقی آینده توانندمی

 بسیار هارشته از بسیاری به نسبت نیز رشته این در بیکاری آمار

 هنوز که دانشجویانی شده اعالم آمار طبق حتی و است کمتر

 حین در توانندمی اند،نرسانده پایان به نیز را خود تحصیل

 شده رشته این با مرتبط کاری هایمیدان از یکی شاغل تحصیل،

 علوم، این فرآگیری کنار در خود اقتصادی وضع بهبود به و

 پذیرندگان بزرگترین جمله از آمریکا و آلمان کشورهای. بپردازند

  بزرگترین هم ژاپن و هند کشورهای و کامپیوتر مهندسین

 

 

 که درحالیست این. شوندمی محسوب هاآن صادرکنندگان

 خاورمیانه و اسکاندیناوی اروپا، غرب کشورهای آلمان از بعد

 قصد که دانشجویانی برای تریدردسترس و مناسب هایگزینه

 دارند، را دیگر کشورهای در فعالیت و کار جهت کشور از عزیمت

  رود.به شمار می
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ال و نیاز روزافزون تی دنیای اطالعات دیجیبا رشد و توسعه

ی ، مسئلههاهای کامپیوتری جهت تبادل آنبه استفاده از شبکه

اطالعات اهمیت و ضرورت بسیار  ه بودنحفظ امنیت و محرمان

باالیی پیدا کرده است. اگرچه اینترنت امروزی با سرعت شگرفی 

ی مهم و محبوب برای در حال پیشرفت است و به یک رسانه

عنوان هحال بانتقال اطالعات دیجیتال تبدیل شده است، بااین

، درکنار آسایش و خدماتی که برای ما 3باز ی کامالًیک رسانه

تواند های متعددی را نیز مینموده است، خطرات و زیان فراهم

سمع و سرقت اطالعات توسط افراد همراه داشته باشد. استراق به

توانند برای اکثر سودجو و متخاصم، عواقب زیانباری را می

-های اطالعاتی امروزی داشته باشند. در برخی از سازمانسیستم

های اقتصادی که گاههای نظامی، تجاری و بنها نظیر محیط

ی آثار این ردد، گسترهگاطالعات سری و محرمانه رد و بدل می

. بنابراین، تر خواهد بودشان وخیمتر و عوارضحمالت وسیع

داشتن راهکاری برای حفظ محرمانگی اطالعات برای آنان  امروزه

از یک انتخاب به یک الزام تبدیل شده است. کشور ما نیز از این 

ثنی نیست و در خیلی از کاربردهای امروزی نیاز دارد قاعده مست

 که راهکار مناسبی برای انتقال امن اطالعات محرمانه بین دو 

 

                                                             
3. Open 
4 Steganography 

 

 

 

 

 

 

 

سمع و سرقت اطالعات طرف ارتباط داشته باشد تا امکان استراق

 را از سوی اشخاص ثالث سلب نماید.

 

 

 

 

 

یکی از رویکردهایی که طی سالیان اخیر محققین از آن برای 

اطمینان اطالعات ی راهکارهایی جهت تبادل امن و قابلارائه

سازی اطالعات در داخل یک پنهانکنند، محرمانه استفاده می

ای که قرار است است. در این رویکرد اطالعات محرمانه ۴رسانه

 5پوششیِی طرف ارتباط رد و بدل شود، در داخل رسانهبین دو

که وجود چنین پیغام  طوریهگردد، بمی 6دیگری جاسازی

م و رویت باشد. شخص ثالث دیگر غیرقابل فهمخفی برای هر

دیجیتال متنی،  هایتواند یکی از انواع رسانهی پوششی میرسانه

تصویری، صوتی و یا ویدیوئی باشد، که البته موضوع بحث ما 

نیز پیغامی است ه منظور از اطالعات محرمانی ویدئو است. رسانه

 تواند هر فرمتی از داده را داشته باشد. پس از جاسازی که می

5 Cover medium 
6 Embedded 

 استگانوگرافی در ویدئو:

 در داخل ویدئومحرمانه اطالعات  مخفی کردن  

 

 دکتر مهدی هاشم زاده 
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ی حاصل بایستی ی پوششی، رسانهدر داخل رسانهپیغام 

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

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

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

باشد، ال ارتباطی سمع کاناگر شخص ثالثی در حال استراق

عات کامال نرمال جلوه نماید. الشخص تبادل اطن بایستی برای آ

-العات را نمایش میسازی اطّی از مفهوم پنهاننمای کلّ 1شکل 

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 سازی اطالعاتنمای کلی از مفهوم پنهان. 1شکل 

 

اندازه که امکان تشخیص وجود پیغام مخفی در داخل هر

ی یسازی از کاراپیغام کمتر باشد، الگوریتم پنهان 7ی حاملِ رسانه

جاسازی اطالعات در  8بهتری برخوردار است. میزان ظرفیت

فاکتور مهم برای ارزیابی  دیگری پوششی نیز داخل رسانه

 ی و یهای مختلف است. بدیهی است که دو معیار کاراالگوریتم

 

 

                                                             
7 Carrier medium (Carrier data) 
8 Capacity 

 

 

قدر د، یعنی هرظرفیت جاسازی رابطه معکوس با یکدیگر دارن

ی پوششی را با ای رسانههای دادهکه ما تعداد بیشتری از بیت

های پیغام مخفی جایگزین نمائیم، امکان ملموس و قابل بیت

ی الگوریتم یسازی بیشتر خواهد شد و کارافهم شدن عمل پنهان

های متوالی د. با توجه به وجود تعداد زیادی از فریمشومی کمتر

توانایی کمتری  9ویدئو، سیستم بینایی انسانتصویری در یک 

های گرفته بر روی صحنهبرای درک تغییرات و تحریفات صورت

 عنوان یک هتواند بی ویدئو میویدئویی را دارد. بنابراین رسانه

گیرد. چراکه معموال ی پوششی مناسب مورد استفاده قراررسانه

های تصاویر پیکسلحتی با جایگزینی تعداد زیادی از اطالعات 

ویدیوئی با پیغام مخفی، تغییرات جزئی در کل ویدئو حاصل 

ای توان به سایز بزرگ دادهشود. از دیگر مزایای این رسانه میمی

دهد و نیز سازی اطالعات بیشتر را به ما میآن، که امکان مخفی

افزایش روزافزون استفاده از آن در ارتباطات مختلف اینترنتی 

توان در کاربردهای گوناگونی رو از این رسانه مید. از ایناشاره کر

های متعددی برای تبادل اطالعات محرمانه بهره گرفت، که نمونه

 اند.از کاربردهای متفاوت در منابع مختلف ذکر شده

ی یافتهدر واقع گسترش ،سازی اطالعات در ویدئوپنهان

ویدیوئی عبارت سازی اطالعات در تصویر است. یک فایل پنهان

های( پشت سرهم که در ای از تصاویر )فریماست از مجموعه

هریک از این تصاویر امکان جاسازی بخشی از پیغام مخفی وجود 

سازی های مختلفی که برای پنهاندارد. بنابراین، از تکنیک

 سازی ویدیوئی شود، برای پنهاناطالعات در تصاویر استفاده می
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ترین و مشهورترین تکنیکی که رفت. رایجتوان بهره گنیز می

شود، روش سازی اطالعات در تصویر استفاده میدر پنهان

مقدار عددی برخی از  (LSB) 10ترین بیتِارزشجایگزینی کم

های تصویر با مقدار بیتی اطالعات مخفی شونده است. پیکسل

های دیگر از ظرفیت جاسازی این تکنیک در مقایسه با سایر روش

  برخوردار است .ری بیشت

 

 

 

 ی ویدیوئی وجود داردهای دیگری در رسانهحال ویژگیبا این

سازی ها برای هرچه بهتر انجام دادن عمل پنهانتوان از آنکه می

شامل ابعاد جدیدی نظیر  ،گرفت. ویدئو یک محیط پویاهبهر

های زمانی و حرکتی را برای مخفی کردن اطالعات در مولفه

این  11ی پویایادهد و به سبب همین محتورار میاختیار ما ق

در مقایسه با  ،رسانه، احتمال تشخیص وجود پیغام مخفی در آن

رو طی سالیان اخیر  تصویر به مراتب کمتر خواهد بود. از این

-ی ویدئو برای پنهانکارگیری رسانهههای متعددی برای بروش

. اگرچه نتایج موفقی در [1-11]سازی اطالعات ارائه شده است 

حال در دست آمده است، با اینههای موجود بهریک از روش

ندرت از عملیاتی نظیر تشخیص نواحی ها بهاکثریت این روش

های دا کردن فریممناسب در تصاویر برای عمل جاسازی، پی

-های حرکتی برای بهرهمناسب برای جاسازی و یا تحلیل مولفه

که . حال آن[12]است دهسازی استفاده شگیری در عمل پنهان

 اگر بتوانیم از ماهیت پویای تصاویر ویدیوئی 
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کارایی و ظرفیت  درستی و هوشمندانه بهره بگیریم، مسلماًبه

همین موضوع  مراتب بهتری خواهیم داشت.جاسازی اطالعاتِ به

ای باشد که خواننده تواند سرآغاز انجام تحقیقات گستردهمی

 نمایم.گرامی را به انجام این تحقیقات دعوت می
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ای از علوم کامپیوتر است که در دهه مصنوعی، شاخههوش  

میالدی شکل گرفت، تالشی است که کامپیوترها مانند  1950

انسان و یا حتی بهتر از انسان فکر کنند، یاد بگیرند و عمل کنند. 

های آغازین این علم نحوه تکامل هوش مصنوعی از سال 2شکل 

 کشد. را به تصویر می

 

 

 

 

 تکامل هوش مصنوعی .2شکل 

 در ادامه به معرفی مختصر سیر تکامل فوق خواهیم پرداخت.

 نسل اول: نسل بدون یادگیری

های هوش مصنوعی که هدف از طراحی نسل اول سیستم

شدند، انجام مسائلی بود نامیده می 12های خبرهمعموال سیستم

دهند. لذا دانش های متخصص در یک حوزه انجام میکه انسان

قوانین آن حوزه باید به طور کامل و دقیق در اختیار این و 

گرفت. ورودی سیستم فقط تزریق اطالعات و ها قرار میسیستم

افزایی اتوماتیکی توسط خود قوانین بود و هیچ یادگیری و دانش

ها به شدت محدود رو این سیستمشد. از اینسیستم انجام نمی

 کردند.دقیق عمل میو حتی غیر
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 نسل دوم: یادگیری ماشین

های متخصص در یادگیری ماشین نیازی نیست که انسان

یک حوزه قوانین را در اختیار سیستم قرار دهند، بلکه خود 

های ورودی را تحلیل کرده، ها، دادهاستفاده از الگوریتمسیستم با 

دهد. بینی انجام میگیری یا پیشگیرد و تصمیماز آن یاد می

خواهیم برنامه کامپیوتری بنویسیم که کار فرض کنید می

که تصمیم بگیرد آیا طوریپردازش یک تصویر را انجام دهد، به

باشد یا خیر؟ یعکسی که به آن داده شده حاوی یک گربه م

سری قوانین مشخص، یک گربه ای که با تعریف یکنوشتن برنامه

دانیم مغزمان چه را تشخیص دهد بسیار سخت است چون نمی

برد، به جای این کار، کار میقوانینی را برای تشخیص گربه به

های فراوانی از عکس گربه را پیدا کرده و به سیستم نمونه

دهیم تا عکس گربه را یاد بگیرد. به یادگیری ماشین تحویل می

شود ها برای یادگیری سیستم استفاده میهایی که از آنعکس

شود. پس از یادگیری، گفته می 13های آموزشاصطالحا داده

ازای هر تصویر جدید تشخیص دهد اکنون سیستم قادر است به

 باشد یا خیر. به تصویرهایی نظر حاوی گربه می که آیا عکس مورد
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شود، داده که برای ارزیابی دقت عملکرد سیستم داده می

کلیات فرایند یادگیری و تست را  3شود. شکل گفته می 1۴تست

 دهد.نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات فرایند یادگیری و تست .3شکل 

 

اگر بتوانیم تصاویر واضحی از انواع مختلف گربه را برای 

دهیم، روش فوق دقت یادگیری ماشین در اختیار الگوریتم قرار 

باالیی خواهد داشت. البته تصویری که برای تست عملکرد 

های شود نباید تفاوت فاحشی با عکسکار برده میالگوریتم به

استفاده شده در فرایند یادگیری داشته باشد، اما اگر تصویری 

شود خیلی واضح و روشن نباشد، مانند که به ماشین داده می

این حالت احتماالً دچار مشکل خواهد شد شکل زیر، روش ما در 

هایش با خطا همراه خواهد بود. اینجا جایی است که و تشخیص

 شود.یادگیری عمیق وارد عرصه می
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 نظر رسد:های زیر نیز شاید گمراه کننده بهتشخیص عکس
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 نسل سه: یادگیری عمیق

توان یادگیری ماشین را میدو دلیل عمده ظهور این نسل از 

 به صورت زیر بیان کرد:

تر که توان تر و قویدسترسی به کامپیوترهای سریع -1

دهند، امروزه بر ای را در اختیار ما قرار میالعادهپردازشی فوق

 های گرافیکی، هزاران هسته پردازش قرار گرفته است.روی کارت

هایی که امکان دسترسی به حجم عظیمی از داده -2

کند. یادگیری عمیق ها را فراهم میادگیری بهتر برای الگوریتمی

تری از تر و مفصلدهد یادگیری طوالنیبه ماشین ها اجازه می

تر حقایق پیرامون داشته باشند که باعث ایجاد شناخت عمیق

شود. در تر مینتیجه منجر به قدرت تشخیص دقیقحقایق و در

ا تصویر گربه در شرایط مختلف، همثال گربه، اگر بتوانیم میلیون

همراه با انسان در حال غلت زدن و ...، در اختیار الگوریتم قرار 

العاده برای یادگیری عین حال از توان پردازشی فوقدهیم و در

های ورودی بهره بگیریم، قادر خواهیم بود مدت عکسطوالنی

 تری را نیز تشخیص دهیم.مفاهیم پیچیده

 یادگیری عمیق:های کاربرد

کاربرد در امنیت سایبری و تشخیص تهدیداتی که    ✓

 تاکنون قادر به تشخیص آنها نبودیم

های پزشکی جهت پیش بینی پیشرفت استفاده شرکت  ✓

 هایی مانند سرطانبیماری

 استفاده در طراحی خودروهای بدون راننده  ✓

 

 

 

 

خود  ای نه چندان دور، شما عکس کفش دلخواهو در آینده

اید را در اینترنت را که دوستتان پوشیده بود و عکسش را گرفته

هایی که دقیقا کفش درخواستی شما را کنید، فروشگاهآپلود می

 شود.دهند به شما پیشنهاد داده میارائه می
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 لطفاً خودتان را معرفی کنید  .1

 1388ی سال من رضا ساالریان هستم. دانش آموخته

( که دومین 1385دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )ورودی سال 

التحصیل های دانشکده بعد از تاسیس بودیم. فارغورودی

الکترونیک دانشگاه امیرکبیر ی تجارت ارشد در رشته کارشناسی

 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 

التحصیل دانشجوی زیادی داشته و حتی فارغ هایپیشرفت

کارشناسی ارشد نیز دارد. مایه افتخار بنده است که دانشجویانی 

دهند و در این زمینه برنامه انجام می همانند شما کارهایی فوق

-کنند که واقعاً تجربیاتی که در این زمینه کسب میفعالیت می

اری شما مفید کنند، برای آینده و زندگی فردی و علمی و ک

 خواهد بود.

نظر شما در مورد زندگی و تحصیل در خارج از کشور  .2

 هایی دارد؟چیست؟ چه معایب و مزیت

زندگی در خارج از کشور بستگی به این دارد که خارج از 

هرکشوری محاسن و معایب خودش رادارد.  .کشور کجا باشد

 دالیل دانید به طور که میبنده درکشور استرالیا هستم و همان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیاری یکی از کشورهای محبوب برای مهاجرین هست. 

های در برای من که ساکن تهران بودم، شاید یکی از مزیت

آب و هوای خوب و فضای سالمی است که در  تر همیندسترس

خصوص در شهر سیدنی. حتی در این کشور وجود دارد، به

مقایسه با کشورها نیز بایستی شهرها را در نظر بگیرید، چرا که 

آب و  .و هوا دارد و هوا و خوش آب آب استرالیا نیز شهرهای بد

گی هر هوای خوب شاید موردی بدیهی باشد، اما واقعاً در زند

-توجهی دارد )کیفیت زندگی افراد(. مثالً همانفردی تاثیر قابل

های مثبت دانید، کشوری مثل کانادا شاید جنبهطور که می

زیادی دارد اما خب کشور بسیار سردسیری هست و کیفیت و 

 لذتی که از زندگی در کانادا دارید، قابل مقایسه با استرالیا نیست.

 ت در خارج از ایران گرفتید؟چی شد که تصمیم به فعالی .3

دانیم، با مسأله تعدد طور که میی کاری هماناز نظر جنبه

آموختگان در التحصیالن مواجه هستیم و بسیاری از دانشفارغ

جستجوی کار هستند. خیلی بدیهی است که در مقاطع ارشد و 

دکتری نیز افراد بیکاری وجود دارند. البته این جمله منطقی 

کسی که مدرک باالیی داشته باشد، بایستی حتمًا نیست که هر

 شوم، اما یک سری کار داشته باشد. خیلی وارد جزییات نمی

 

 التحصیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمصاحبه با فارغ
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کنم که خیلی دوست داشتم روزی این مطالب را عرض می

 های دانشکده بگویم که اگر ی دانشجویان و بچهمطالب را به همه

چند سال  دانستم، شرایط زندگیم اآلناین موارد را قبالً می

 تر بود.جلو

آموخته های پایانی و در واقع دانشهایی که اکنون در ترمبچه

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

است که دنبال  علمی برایشان در اولویت نیست پیشنهاد بنده این

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

التحصیل شدم، در خارج از کشور دارید، من خودم سالی که فارغ

دیدم که بتوانم با مدرک نفس الزم را نمیخودم اعتماد به 

 کار شوم.کارشناسی ایران درخارج از کشور مشغول به

ی باالیی های ما رتبهمتاسفانه درخارج ازکشور دانشگاه

ل دانشگاه شریف باشید یا امیرکبیر التحصیندارند. حتی اگر فارغ

ی باالیی ندارند. حتی ممکن است کدام رتبهیا پیام نور، هیچ

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

التحصیل کنند حتماً باید فارغخارج از کشور مهاجرت می

که  تر این استی مهمهای تراز اوّل کشور باشند(. نکتهدانشگاه

شود. در خارج از کشور اصالً به مدرک دانشگاهی توجهی نمی

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

تر باشد. حتی از سطح تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل مهم

برخی معتقدند که اگر تحصیالت تکمیلی دارید، بهتر است 

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

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

 توانید برای هر کاری در ی مقطع کارشناسی هستید، میآموخته

 

 

ترین مورد که حتی خارج از کشور اقدام کنید و شاید مهم

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

ی خوبی مدرک زبان بگیرید بیشتر از هر با نمره و اگر بتوانید

طور مهارت کند. همینعامل دیگری در مهاجرت شما کمک می

که در آزمون ها بسیار تآثیرگذار نوشتن خود را تقویت کنید چون

است. بنابراین خوب بنویسید، خوب بشنوید و خوب صحبت 

 کنید.

از کشور درآمدی که در ایران دارید با درآمدی که درخارج 

ممکن است داشته باشید خیلی متفاوت خواهد بود، چون ارزش 

چقدر هم پول ملی ما متاسفانه خیلی پایین هست. بنابراین هر

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

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

انداز ولی خوب هر مقداری که پسمخارج نیز باالتر خواهد بود 

کنید. اندازی هست که نسبت به پول ایران مقایسه میکنید، پس

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

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

بی تواند دنیای جذارا دارند که بتوانند با تغییر، کنار بیایند می

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

ی جالبی را عرض کنم که بنده از نظر های جدید و...(. نکته

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

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

نگشان بر ادب تاکید نظر اخالق و رفتار مودب هستند و فره

کنند بسیاری دارد و به آداب و شئونات اجتماعی خیلی توجه می

 که حتی در آمریکا نیز تا این حد نیست.
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 در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ .۴

دولتی مشغول به کار هستم که شامل در یک شرکت نیمه

یک سایت برای مدارس استرالیا هست که ویدیوهای آموزشی را 

 هایی دهند و کلیپآموزان قرار میدسترس معلمین و دانشدر 

است که  هاییشوند، همان فیلمکه از این ویدیوها درست می

خاطر  شود ولی بههای تلویزیونی استرالیا پخش میدر شبکه

هت مقاصد ها را در جحق کپی رایت فقط مجازند که این فیلم

سایت  آموزشی قرار دهند. آدرس

:new.enhancetv.com.au 

ای را سراغ های مقیم استرالیا چه افراد برجستهاز ایرانی .5

 دارید؟

های مقیم، افراد چنانی ندارم اما ایرانیراستش من سراغ آن

ای هم در مورد تی هستند. حتی برنامه ی آیای درحوزهبرجسته

ی آی تی در یک شرکت یک ایرانی وجود دارد که در حوزه

بوده است که متاسفانه اسمش را حضور ذهن امنیتی بسیار موفق 

 ندارم.

-های علمی، چه کارهای دیگری انجام میبه جز فعالیّت .6

 دهید؟

اکنون در مقطع فعلی ویزای بنده هنوز دایمی نیست. مشغول 

انجام کارهای اداری ویزایم هستم که بتوانم دایمی بگیرم یا 

این کشور جایی که سال اول زندگیم در کارهای دیگر. از آن

مشغولی بیشتری دارم نسبت به افراد دیگر که است، خیلی دل

ام را نامههاست در این کشورند. از این جهت که باید گواهیسال

 ی درمانی و کلی کارهای دیگری عوض کنم؛ برای خانه و بیمه

 

 

که باید اقدام کنم.گهگاهی که فرصتی پیدا کنم از فضای 

 کنم.اده میطبیعت و بیرون استف

 برای آینده چه برنامه هایی دارید؟ .7

در ایران مشغول فعالیت کاری هستیم و شرکتی داریم و 

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

 اندازی کنم.استرالیا راه

 قصد بازگشت به ایران را دارید؟ .8

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

 گشت )حداقل برای دیدن اقوام وتازه کردن خاطرات(.

ی فناوری اطالعات هایی در رشتهبه نظرتان چه دانشگاه .9

 ممتاز هستند؟

در مورد دانشگاه امیرکبیر این مطلب را عرض کنم که مثاًل 

بودیم، مشکل اساتید جا ی تجارت الکترونیک که آنرشته

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

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

سازند. وگرنه از نظر امکانات دانشگاه دانشجویان آن دانشگاه می

امیرکبیر نیز شبیه دانشگاه خودمان )شهید مدنی آذربایجان( 

که اگر به دانشجویان قوی دارد. و یک مورد مهم ایناست، منتها 

خواهید استاد دانشگاه دنبال زندگی دانشگاهی نیستید و نمی

ها مهم که کدام دانشگاهشوید یا کار پژوهشی انجام دهید، این

ای دارند خیلی موضوعیت بر روی زندگی آینده هستند و چه رتبه

 نخواهد داشت.

آموزان و دانشجویان انشای به دسخن آخر: چه توصیه .10

 کارشناسی و ارشد دارید؟

1۴ 
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در آخر به دوستانی که تمایل به تحصیل یا کار در خارج از 

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

های کامپیوتری خودتان را تقویت کنید. به دنبال حتماً مهارت

 ی کاری در ربهتقویت زبان خود باشید. زیاد مهم نیست که تج

گیرید داخل کشور داشته باشید. مطالبی که در دانشگاه یاد می

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

 داده و طراحیکم ارزش است. مثالً دروسی مثل ساختمان

ها نیز های مصاحبهالگوریتم جزو دروسی هستند که در سوال

ی ها نیز مهم هستند. بنابراین همهتشوند و برای شرکمطرح می

حال که دید نظری  دروس را به دقت مطالعه کنید و در عین

کنند، باید بتوانید در زندگی کاری خودتان شما را تقویت می

 کار بگیرید.به

که چرا دانشگاه مواردی را که باید به کار ببرید را علت این

صورت نظری هست این است که موارد  دهد و آموزش بهیاد نمی

-کاربردی و کدنویسی بسیار ساده است و حتی افرادی که رشته

ها بعد توانند انجام دهند. ولی آنشان کامپیوتر نیست نیز می

ی حل کردن هایشان و نحوهنظری قوی ندارند و کیفیت کار

اش کامپیوتر هست بسیار متفاوت شان با فردی که رشتهمسئله

 بود. خواهد

خورد گویند این دروس به درد نمیگول دانشجوهایی که می

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 

 

 

 

 

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

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

هایی که دنبال این نیروها هستند بسیار کم است. البته مکان

البته اگر شرکتی نیز به دنبال این مباحث نظری باشد، حتمًا 

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

و در صورتی که سوالی   ی سالمتی و موفقیت روزافزون دارمآرزو

 داشتید میتوانید به ایمیل بنده پیام دهید.
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اصلی را تعریف کنم، بنابراین  توانم مسئلهاز آنجاییکه نمی»

به وجود آن شک دارم. اما از سوی دیگر از عدم وجود آن نیز 

فیزیکدان آمریکایی، ریچارد فاینمن، این « زیاد مطمئن نیستم.

های منتسب به مکانیک ها و پارادوکسجمله را در مورد پازل

ها از آن برای تشریح کوانتوم اظهار داشت. تئوریی که فیزیکدان

کنند. اما این احتمال ریزترین ذرات در عالم هستی استفاده می

ی معروف و نیز وجود دارد که وی این جمله را در مورد مسئله

 نیز مطرح کرده باشد. آگاهیبغرنج دیگری تحت عنوان 

بعضی از دانشمندان معتقدند که اطالعات کافی در خصوص 

حاصل شده است و برخی دیگر بر این باور هستند که  آگاهی

های دیگر نیز آگاهی چیزی بیش از یک توهم نیست. اما خیلی

هستیم. این داستان  اطالعکه هنوز از ماهیت آن بی بر این باورند

دار برای درک مفهوم آگاهی باعث گردیده است که حتی ادامه

بعضی از محققین دست به دامن فیزیک کوانتوم شده تا با 

استفاده از این نظریه بتوانند آگاهی را توضیح دهند. اما این 

راهکار نیز مورد تردید واقع شده است زیرا عاقالنه نیست که یک 

 را با یک مفهوم اسرارآمیز دیگری توضیح داد.  مفهوم اسرارآمیز
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طرفدار و مردود چنان هم بیحال، چنین راهکارهایی آنبا این

 شوند.شمرده نمی

اند، ها انجام دادههای زیادی که فیزیکدانبا کوشش

ایم تاحدودی مسیر درک نظریه کوانتوم را پیدا کنیم. توانسته

شود که کامپیوترهای کوانتومی در بینی میبراین، پیشهعالو

ی معمولی آینده نزدیک، قادر به انجام کارهایی باشند کامپیوترها

دهد که مغز ما توانایی آیند و این نکته نشان میاز پس آن برنمی

انجام کارهایی را دارد که ممکن است ماورای هوش مصنوعی 

به طور « آگاهی کوانتومی»باشد. با اینکه نظریه اسرارآمیز 

است که عمومی مورد استهزا قرار گرفته است، اما واقعیت این

 گذشت. راحتی از آنهتوان بنمی

 15گذرد؟. در داخل مغز ما چه می4شکل 

 

 

 

 

   بین فیزیک کوانتوم و مغز انسانما رابطه مرموز

 

 دکتر ناصر فرج زاده
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 15گذرد؟. در داخل مغز ما چه می4شکل 

 



 

 

نظریه مکانیک کوانتوم، بهترین راه برای توضیح و توصیف 

ی جهان هستی در مقیاس اتم و دهندههای تشکیلپیچ و مهره

های آن است. شاید مشهورترین معمای مربوط ذرات زیرمجموعه

به فیزیک کوانتوم این است که نتیجه یک آزمایش کوانتومی 

های برای محاسبه بعضی از ویژگی انتخاب ناظرتواند براساس می

 ذرات دخیل در آزمایش، تغییر یابد. 

آشکار گردید، پیشگامان نظریه فیزیک « تاثیر ناظر» زمانیکه 

رسید که این اتفاق کوانتوم دچار دردسر عمیقی شدند. به نظر می

ی علم زیر سوال برود: دنیای باعث گردید تمامی فرضیات اولیه

های ما وجود دارد که صرفاً مبتنی بر دیگری ماواری دانسته

کنیم مبتنی بر نحوه مشاهده است. اگر دنیایی که ما درک می

تواند واقعاً چیزی می« واقعیت»درک ما از آن است، پس آنگاه 

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

دانستن دنیا چیزی « مبتنی بر مشاهده »کردند که  گیرینتیجه

تری در باید نقش پررنگ آگاهیبیش از یک توهم نیست و آن 

گیری نظریه کوانتوم بازی کند. برای دیگران، چنین نتیجه

ماه وجود ندارد » طوریکه به گفته آلبرت انشتین همعنی بود ببی

 «.که به آن نگریسته شودمگر آن

فیزیک کوانتوم را تحت  ،آگاهیدر اینکه آیا امروزه محققین 

که خودِ آگاهی مفهومی برخاسته از تاثیر قرار داده است یا این

ها معتقدند که شاید برای فیزیک کوانتوم است، مردد هستند. آن

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

 در یک لحظه در  تواندهمچنان که یک ذره کوانتومی میاست 
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دو جا حضور داشته باشد، مغز کوانتومی هم بتواند در یک 

کامالً منحصر به فرد مجزا قرار بگیرد؟ چنین  ذهنلحظه در دو 

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

نمایند. را ایجاد می« کارکرد ذهن دارد یا نه؟کوانتوم نقشی در 

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

 سازد.بیشتری در این خصوص می

 

 

 

 

 

 

 16آزمایش مشهور درز دوگانه. 5شکل 

ترین رخنه نظریه ارتباط ذهن به مکانیک کوانتوم از معروف

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

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

طور موازی کنار هم قرار های که شامل دو درزی که بصفحه

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

کنند. نور را ای که در مقابل درزها قرار دارد، برخورد میصفحه

رو زمانیکه دو موج از توان نوعی موج فرض کرد. از اینمی

آیند، با هم تداخل پیدا درزهای موازی کنار هم بیرون می

هم منطبق شوند، باعث های این دو موج برکنند. اگر اوجمی

 تقویت یکدیگر خواهند شد. اما اگر اوج یکی با فرود دیگری 
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دیگر را خنثی خواهند کرد. چنین تداخل پیدا کند، هم

وجود آمدن نامند که باعث بهمی تداخل امواج را با یکدیگر افتراق

روی درزها بهنوارهای روشن و تاریک روی صفحه قرار گرفته رو

ی ویژگی موج در عنوان آشکارکنندهخواهد شد. این آزمایش به

سال اخیر و تا قبل از مطرح شدن نظریه کوانتوم، مورد  200

 گرفت. استناد قرار می

ستفاده ذرات کوانتومی توان با اآزمایش درزهای دوگانه را می

ها نیز آزمایش کرد. بطوریکه این ذرات در یک نظیر الکترون

عبارتی، توانند شبیه به امواج رفتار کنند. بهعینی، میروش غیر

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

حال فرض کنید که کنند. شده و یک الگوی تداخل ایجاد می

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

رو نیز ی روبهها به صفحهتوان گفت که ترتیب برخورد آنلذا می

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

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

با گذشت زمان، الگوی  شود کهاما با کمال تعجب مشاهده می

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

رسد که هر ذره در آنِ واحد از هر دو درز عبور نظر چنین میبه

وجود آمدن پدیده افتراق کرده و با تداخل با خودش، باعث به

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

ای شود که پدیدهشناخته می «نهیبرهم»ی ت عنوان پدیدهتح

 رود! شمار میغیر معمول به
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 17های دوگانهآزمایش درز .6شکل 

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

ی مورد نظر از میان درز توانیم تشخیص دهیم که ذرهدهیم، می

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

آید. به زبان ساده، با وجود نمیشود، تداخلی بهقرار گرفته می

که فرآیند مشاهده ی عبور ذره، حتی با وجود اینمشاهده نحوه

هیچ تاثیری در عبور ذره ندارد، نتیجه آزمایش تغییر پیدا 

ساتید فیزیک کند. پاسکال جوردن، فیزیکدانی که با یکی از امی

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

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

کنند، ی آن چیزی را که باید محاسبه شود را مختل میمحاسبه

 نمایند. ما یک ذره کوانتومی را مجبور را نیز تولید میبلکه آن

-عبارت دیگر و بهبه«. کنیمحالت معین میبه فرض کردن یک 

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

تر و ای درست باشد، واقعیت عینی باز هم پیچیدهچنین گفته

توانند در آنِ واحد در دو حالت قرار ها میشود. ذرهتر میغامض

 کند. این مفهوم را بیان می 7بگیرند، شکل 
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 18حالت ذرات در آن واحد. 7شکل 

که ما ناظر آن هستیم یا نه، در حال اگر طبیعت براساس این

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

توانیم درزی را که ذره برای عبور کنیم. به همین منظور، می

ر زمان انتخاب کرده است را بعد از عبور از آن معین کنیم )و نه د

وسیله، ذره باید خودش تصمیم بگیرد که آیا عبورش(. بدین

خواهد از هر دو درز عبور کند یا تنها از یکی. انجام چنین می

نام جان وییلر در سال آزمایشی توسط فیزیکدان آمریکایی به 

« انتخاب با تاخیر»مطرح گردید. این آزمایش به اصطالح  1970

های در این آزمایش، از روش های بعد انجام گرفت.در دهه

های ذرات کوانتومی )مثل فوتون( ای برای تعیین مسیرزیرکانه

بوهر نیز با گونه که ها، همانشود. نتایج این آزمایشاستفاده می

کند که چگونه بینی کرده بود، نشان داد فرقی نمیاطمینان پیش

مشاهده های دوگانه باشید. تا زمانیکه سعی در ناظر آزمایش درز

ترتیب رسیدن ذرات به صفحه باشیم، هیچ تداخلی رخ نخواهد 

 تنها ما در حال نظاره داند که نهعبارتی، گویا طبیعت میبهداد! 
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-چنین از قصد ما برای نظارهکردن آزمایش هستیم، بلکه هم

 گر بودن نیز آگاه است!

 

 

 

 

 

 

 19پرفسور یوجین ویگنر

در این آزمایشات هرگاه بتوانیم مسیر ذره را تعیین کنیم، 

های احتمالی آن ذره منحل شده و به یک حاصل از مسیر یتوده

مسیر معین و خوش تعریف تبدیل خواهد شد. عالوه بر این، 

دارد که صرفاً عمل نظاره، بیان می« انتخاب با تاخیر»آزمایش 

ها ث اضمحالل سایر مسیرجدا از هرگونه تاثیر فیزیکی دیگر، باع

گیری به این معنی است که خواهد شد. آیا چنین نتیجه

افتد که نتیجه یک اضمحالل واقعی مسیرها تنها زمانی اتفاق می

آزمایش تعیین مسیر، باعث تخطی به آگاهی ما گردیده است؟ 

توسط فیزیکدان مجاری به نام  1930این احتمال در سال 

شود نتیجه می»قرار گرفت. وی نوشت: یوجین وینگر مورد تایید 

که توضیح کوانتومی ذرات، تحت تاثیر ادراکات وارد شونده به 

با فیزیک کوانتوم حال حاضر شاید بشود «. »آگاهی من است

قبول طور منطقی قابلبه فردعینیت منحصر بهگفت که نظریه 

 ویلر حتی به شوخی این گمان را که حضور موجودات  «باشد.

 Emilio Segre Visual Archives/Americanتصویر برگرفته از  19
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هایی از اصطالح دارای شعور و آگاهی، تبدیل توده به زنده

ذرات کوانتومی به یک واقعه تاریخی متمرکز است را مطرح 

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

آییم. حساب میاندرکاران( تکامل بهما جزیی از فرآیند )و دست

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

 کنیم.می

تا به امروز فیزیکدانان روی یک روش قابل قبول عمومی در 

خصوص توصیف نتایج آزمایشات مربوط به کوانتوم به اجماع 

گیری در این موارد را به عهده اند و در برخی موارد نتیجهنرسیده

توان این مفهوم را که اند. درهرحال، نمیشخص واگذار کرده

آگاهی با مکانیک کوانتوم در ارتباط است، نادیده گرفت. در خود

، فیزیکدان انگلیسی راجر پنروز پیشنهاد کرد که 1980ابتدای 

-طور برعکس نیز برقرار باشد. وی هماین ارتباط ممکن است به

که خودآگاهی تاثیری در مکانیک چنین اظهار داشت خواه این

م به نوعی دخیل در ک کوانتوکوانتوم دارد یا نه، اما گویی مکانی

 خودآگاهی باشد.

 

 

 

 

 

 20فیزیکدان و ریاضیدان پرفسور راجر پنروز
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شود اگر بتوان کشف کرد که پنروز مطرح کرد، چه می

شان که حالت ندهای مغز وجود دارساختارهایی در داخل مولکول

های کوانتومی حساس بوده و به آن واکنش نسبت به سیگنال

صورت، آیا این امکان وجود ندارد که دهند. در ایننشان می

گونه که نهی، همانچنین ساختارهایی خود را با مفهوم برهم

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

های کوانتومی به این نهیکه چنین برهمامکان این وجود ندارد 

های الکتریکی با آنها های مغزی از طریق سیگنالدلیل که نورون

گیرند؟ پنسور همچنین معتقد نمایند، شکل میارتباط برقرار می

های ذهنی ناسازگار در بود که شاید توانایی ما در داشتن حالت

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

های رسد قادر به مدیریت فرآیندنظر میهر حال، مغز انسان به

ی بسیار های دیجیتالی فاصلهشناختی باشد که هنوز کامپیوتر

زیادی با آن دارند و شاید قادر باشیم محاسباتی که در 

های معمولی )مبتنی بر منطق کالسیک( غیر قابل انجام کامپیوتر

 م دهیم.هستند را نیز انجا

ذهن جدید » در کتابی به نام  1989پنروز در سال 

، ویژگی تاثیر کوانتوم در توانایی شناخت انسان را «امپراطور

که مخفف عبارت « Orch-OR»مطرح کرد. این نظر به نام 

بود، نیز معروف گردید. منظور پنروز « شدهکاهش عینی موزون»

تداخل  این است که فروپاشی« کاهش عینی» از عبارت 

نهی شبیه به ترکیدن یک حباب، یک کوانتومی و پدیده برهم

  Orch-ORروند. ایده شمار میپدیده واقعی و فیزیکی به
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وجود آمدن این نظریه که جاذبه، دلیل همچنین باعث به

اصلی عدم بروز تاثیرات کوانتومی در اشیای روزمره نظیر 

ی ست که پدیدهها و گیاهان است، شد. پنروز معتقد اصندلی

پذیر نیست نهی برای اشیایی بزرگتر از مقیاس اتم امکانبرهم

وجود آمدن دو نسخه غیر ها باعث بهای آنزیرا تاثیرات جاذبه

 زمان خواهد شد.-همسان از فضا

ها پنروز این ایده خود را به کمک فیزیکدان آمریکایی به بعد

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

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

ها باشند. آوندهای پروتینی به نام میکروبر کوانتوم، شاید رشته

های مغزی های بدن نظیر نورونآوندها در اکثر سلول این میکرو

های شوند. پنروز و همروف مدعی هستند که لغزشنیز یافت می

نهی کوانتومی را اتخاذ ی برهمتوانند پدیدهمیمیکرو آوندها 

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

 دهد.آوندهای داخل سلول را نشان می میکرو 8شکل

 

 

 

 

 

 

 21آوندهای داخل سلولمیکرو. 8شکل
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انجام  2013گفته شده است که در آزمایشاتی که در سال 

نهی کوانتومی در میکروآوندها تایید شده برهمگرفته، پدیده 

ها نشده ای به تاثیرات کوانتومی در آناست. اما در حقیقت اشاره

-Orchاین، بیشتر محققین معتقد هستند که ایده برهاست. عالو

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

انتومی نهی کوفیزیکدان مکس تگمارک محاسبه کرد که برهم

تواند مدت هایی که در عالیم نورونی دخیل هستند، نمیمولکول

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

 برسد.

سادگی با فرآیندی به نام نهی بهتاثیرات کوانتومی نظیر برهم

روند. دلیل این امر تعامل شی کوانتومی عدم وابستگی از بین می

رنگ ی خودش، جاییکه کوانتومی بودن کمکنندههبا محیط احاط

های رود سرعت عدم وابستگی در محیطشود، است. انتظار میمی

شدت زیاد باشد. هگرم و مرطوب شبیه به محیط داخل سلول ب

-های الکتریکی هستند که بههای عصبی همان پالسسیگنال

ولی های سلهای باردار شده در طول دیوارهی عبور اتموسیله

نهی قرار ها در حالت برهمشوند. اگر یکی از این اتمایجاد می

گرفته و با یک نورون تداخل پیدا کند، تگمارک نشان داد که 

نهی یک میلیارد میلیاردم ثانیه خواهد بود. این طول عمر برهم

هزار تریلیونیوم زمانی است که یک همدت زمان برابر با حداقل د

رو، شاید لی از یک سیگنال شود. از ایننورون الزم دارد تا خا

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

خالف عقب نشینی نکرد. بر Orch-ORموضع خود در مورد ایده 

اری پدیده بینی تگمارک در مورد مدت زمان بسیار کم پایدپیش

خصوص تاثیرات ها، سایر محققین شواهدی درنهی در سلولبرهم

کنند اند. بعضی از آنها ادعا میهای زنده یافتهکوانتومی در سلول

-که مکانیک کوانتوم ابزاری برای مسیریابی پرندگان مهاجر و هم

چنین ابزاری برای گیاهان سبز در راستای تولید قند در فرآیند 

این، این نظریه که برهعالورود. شمار مینور آفتاب بهفتوسنتز با 

رنگ نشده گیرد، هنوز هم کمهای کوانتومی بهره میمغز از حقه

دلیل، نظرات بسیار مختلفی در این زمینه مطرح همینهاست و ب

 شود.شده و می

 

 

 

 

 

 

 22آیا فسفر توانایی تثبت حالت کوانتومی را دارد؟ .9شکل 

منتشر گردید، فیزیکدان متیو  2015در سال در تحقیقی که 

فیشر از دانشگاه سانتا باربارای کالیفرنیا مدعی شد که مغز ممکن 

-تری برای برهمهایی باشد که از توانایی قویاست شامل مولکول

ای، وی معتقد است طور ویژهنهی کوانتومی برخوردار هستند و به

 های فسفر های فسفر وجود دارد. اتمکه این قابلیت در هسته اتم
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شکل ها اغلب بههای زنده وجود دارند. آندر تمامی سلول

های فسفات بوده و با چهار اتم اکسیژن در ترکیب هستند. یون

شمار ها بههای اصلی انرژی در داخل سلولهایی واحدچنین یون

ذخیره  ATPهایی به نام روند. بیشتر انرژی سلولی در مولکولمی

، مولکول زیستی است که شامل یک رشته ATPشود. هر می

ها دارای سلولمتصل است. همهمتشکل از سه گروه فسفات ب

های سازد که یونها را قادر میسازوکاری مولکولی هستند که آن

ها را از هم جدا سازند. داده و یا آنهایی قرار فسفات را در گروه

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

شود، نامیده می« حالت گرفتار»نهی که در یک حالت خاصِ برهم

ها دارای یک ویژگی خاص کوانتومی به قرار بگیرند. هسته فسفر

ه ها بیشتر شبیشود آننام چرخش هستند. این ویژگی باعث می

هایشان در یک جهت خاص قرار به آهنرباهایی باشند که قطب

ی یک اصطالح گرفتار، چرخش هستههگرفته باشد. در حالت ب

ی دیگری دارد. از یک منظر فسفر بستگی به چرخش هسته

نهی هستند برهم واقع همان حالت های گرفتار دردیگر، حالت

 که در آن بیش از یک ذره کوانتومی دخیل است.

ای ممکن گوید که رفتار کوانتومیِ چرخش هستهفیشر می

-ی عدم وجود برهمبتواند دلیل قابل تاملی در مقابل نظریهاست 

های گوید لرزشنهی در انسان باشد. وی با نظر تگمارک که می

های ارایه شده توسط پنروز و همروف( کوانتومی )نظیر برهان

گیرد و ش قرار میاشدت تحت تاثیر چیزهای احاطه کنندهبه

 حال، بیان روند، موافق است. با اینطور آنی از بین میتقریباً به
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طور قابل ی )فسفرها( بههای هستهدارد که چرخشمی

رو، رفتار کوانتومی از اینشان در تعامل نیستند. توجهی با محیط

رفتن ی فسفر بایستی در مقابل از بینهای هستهچرخش

نشان می دهد ذرات  10ی در امان باشد. شکل نهی برهمپدیده

 های متفاوتی داشته باشند.توانند چرخشکوانتومی می

 

 

 

 

 

 23چرخش ذرات کوانتومی  .10شکل 

های فسفر در تشکیل ذرات اگر اتمفیشر معتقد است که 

بزرگتری به نام پوسنر شرکت کنند، این اتفاق ممکن است رخ 

های فسفات هستند که با نه یونهایی از بدهد. پوسنرها خوشه

اند. شواهدی در دست است که نشان یون کلسیم ترکیب شده

های زنده وجود داشته باشند. توانند در سلولها میدهد آنمی

فیشر معتقد است گیری زود است. وجود، هنوز برای نتیجهاینبا

توانند طول های فسفر میهای پوسنر، چرخشکه در مولکول

نهی را برای یک روز یا بیشتر، حتی اگر در داخل پدیده برهمعمر 

ی کارکرد های زنده قرار گرفته باشند، افزایش داده و نحوهسلول

های پوسنر که، مولکولاین ترتیبهمغز را تحت تاثیر قرار دهند. ب

 ها را تحت تاثیر قرار داده اند، آنها بلعیده شدهکه توسط نورون
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و برای آتش کردن و تحریک نورون مجاور خود تحت تاثیر 

ی گرفتار شدگی در دلیل وجود پدیدهبهدهند. قرار می

توان دو سیگنالی را مفروض شد که دچار ، میپوسنرهای مولکول

اند. این فرض معادل است با قبول رخ دادن شده همین پدیده

ر پردازش گوید، اگنهی کوانتومی! فیشر می ی برهمپدیده

ای فسفر در مغز اتفاق بیفتند، لذا های هستهکوانتومی با چرخش

طور دایم در هایی بهنهیتوان نتیجه گرفت که چنین برهممی

ای را پس ی چنین ایدهها در حال رخ دادن است. ومغز ما انسان

 های مغزی، مطرح ساخت.اش در مورد بیماراز شروع به مطالعه

 

 

 

 

 

 2۴نات لیتیومقرصی حاوی کرب

ورود من به حوزه بیوشیمی مغز بعد از سه »  گوید:فیشر می

تواند یا چهار سال تحقیق در مورد اینکه چگونه یون لیتیوم می

ای در تغییر شرایط مغز داشته باشد، کنندهچنین تاثیر خیره

ای در درمان طور گستردهداروهای لیتیومی به« صورت گرفت.

ها تاثیر گیرند. آنمورد استفاده قرار میبیماری دو قطبی مغز 

من به دنبال »گوید: داند چطور. وی میگذارند و کسی نمیمی

 ای که در آن ی من با مقالهتوضیح کوانتوم نبودم. اما مواجهه

 Custom Medical Stock Photo/Science Photoتصویر برگفته از  24
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شان گزارش شده بود داروهای لیتیومی بسته به ایزوتوپ

مند قهها دارند، به این موضوع عالتاثیرات متفاوتی در موش

ای باعث ایجاد سردرگمی العادهطور خارقاین گزارش، به «شدم.

های متفاوت تقریباً یکسان در وی گشت. به زبان شیمی، ایزوتوپ

شود، عنوان دارو استفاده میکنند. پس اگر لیتیوم بهعمل می

ها یکسان باشد. اما فیشر دریافت که ی آنبایستی تاثیر همه

توانند های متفاوت لیتیوم میوتوپها در ایزی اتمهسته

های متفاوتی داشته باشند. چنین ویژگی کوانتومی چرخش

ممکن است باعث ایجاد تغییرات در تاثیر لیتیوم بشود. برای 

مثال، اگر لیتیوم با کلسیمِ مولکول پوسنر عوض شود، 

های فسفر را تحت تاثیر قرار های لیتیوم ممکن است اتمچرخش

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

باشد، ممکن است بتوان علت درمان بیماری دوقطبی توسط 

 لیتیوم را توضیح داد. 

ی اغوا کننده اینجا، نظریه فیشر چیزی بیش از یک ایدههتا ب

عنوان مثال نیست. اما چندین راه برای ارزیابی آن وجود دارد. به

های پوسنر چرخش فسفر در مولکولباید بتوان نشان داد که 

ای طوالنی نگه دارد و این تواند خاصیت تطابق را برای بازهمی

اش عنوان کار بعدیهمان چیزی است که فیشر قصد دارد به

» ی اولیه ی او با نظریهکه ایده، وی از اینانجام دهد. با اینحال

گاه مرتبط شده و مورد قضاوت قرار گیرد، آ« آگاهی کوانتومی

که باید، حس چنانکه فیزیکدانان آناما جالب است بدانید . است

شان در این خصوص را ندارند و آیندی نسبت به نظریاتخوش

 شان این است که خودآگاهی و مغز را از نظریه بیشترین امید

 

 

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

خودآگاهی چیست و بهتر است اجازه دهیم که دانیم که نمی

اما این طرز نگرش نیز چندان مفید را توضیح دهد.  ای آننظریه

خود آگاهی » ی جدیدی تحت عنوان شود، زیرا عرصهواقع نمی

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

پاتی مورد تلهتواند دالیلی قابل قبول در که مکانیک کوانتومی می

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

در نتیجه، فیزیکدانان اغلب از اینکه دو عبارت کوانتوم و 

 کنند.خودآگاهی را در یک جمله بیاورند، اجتناب می

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

ی ای که پدیدهنی دارد. از آن لحظهی طوالو خودآگاهی پیشینه

باعث گردید توجهات زیادی به نظریه کوانتوم « تاثیر ناظر»

رسد پاک کردن اذهان بعضی از نظر میمعطوف گردد، به

در سال ممکن شده است. محققین در خصوص این ارتباط غیر

ی معروف کوانتوم پرفسور کنت آدریان از یکی از فالسفه 2016

یج بریتانیا، این موضوع را که ممکن است دانشگاه کمبر

های کوانتومی تاثیر اندک اما خودآگاهی بتواند بر روی سیستم

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

ی که نظریهدلیلی بر این» نظرش واقف است. وی اذعان دارد که 

خودآگاهی باشد، ی درستی برای فرموله کردن کوانتوم، نظریه

ی کوانتوم بایستی که مسایل مرتبط با نظریهوجود ندارد و یا این

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

 که توضیحات مبتنی بر قبول این»دارد: وی همچنین اظهار می
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بتوانند تمامی فیزیک کالسیک در مورد خودآگاهی 

 «را نیز توضیح دهند، دشوار است.های آتی آن ویژگی

کننده این است که چطور ذهن خودآگاه ما  یک سوال گیج

 فردی نظیر رنگ قرمز یا بویتواند احساسات منحصر بهمی

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

دانیم که قرمز ی ما مینظیر افرادی که اختالل بینایی دارند، همه

حال راهی برای انتقال این احساس ی دارد، اما با اینچه معنای

را توصیف کند.  نداریم و چیزی در فیزیک وجود ندارد که آن

-نام دارند. ما آن« کیفیات ذهنی»چنین احساساتی تحت عنوان 

فردشان در دنیای خارج از های منحصر بهها را در قالب ویژگی

ی خودآگاهی اییدهها زکنیم اما در حقیقت آنذهنمان درک می

ما هستند و این آن چیزی است که توضیحش بسیار سخت است. 

 ، آن را به1995به همین دلیل، فیلسوف دیوید چالمر در سال 

خودآگاهی نامید. و این « ی سختمسئله» عنوان درستی به

ای که در خصوص هر جمله» گوید: جمله معروف از کنت که می

نوشته شود، دچار دردسر عمیقی ارتباط خودآگاهی با فیزیک 

» بر اساس همین طرز تفکر، وی بیان داشت که « خواهد شد.

اگر بشود فرض کرد که خودآگاهی روی احتماالت کوانتومی 

توانیم طور بسیار ناچیز و جزیی، میگذار است، البته بهتاثیر

عبارتی به« آگاهی داشته باشیم.ی تکامل خودپیشرفتی درباره

گذار تواند در نتایج محاسبات انجام شده تاثیرواقعاً می دیگر، ذهن

واقعیت »توان دقیقاً جوابی برای باشد. با این دیدگاه، نمی

که هر یک از وقایع این احتمالتواند پیدا کرد. اما می« چیست؟

 کنیم حاصل از مکانیک کوانتوم همانی است که ما مشاهده می

 

 

چنین وی جسورانه این احتمال را هم تاثیر قرار دهد.را تحت

توانم بگویم درصد می 15من با احتمال حدود »کند: محاسبه می

نوعی با نظریه کوانتوم در ارتباط است و با هکه خودآگاهی ب

صورت تجربی این ارتباط در کنم که بهدرصد فکر می 3احتمال 

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

دانستیم را تغییر که در مورد فیزیک و ذهن میهچیفتد، آنب

 ارزد.خواهد داد و این احتمالی است که به آزمودن آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

 

 

 

 

 

 چکیده

رایانش ابری و اینترنت اشیا دو تکنولوژی بسیار متفاوت 

شوند. حاضر بخشی از زندگی ما محسوب میحالهستند که در

عنوان ها فراگیرتر شود و بهرسد پذیرش و استفاده از آننظر میبه

ی نوین عناصر اصلی اینترنت آینده اهمیت پیدا کنند. یک الگو

عنوان یک عامل هم ادغام شدند بهکه در آن ابر و اینترنت اشیا با

-شود که اجرای حجم عظیمی از برنامهمستعدکننده شناخته می

 نماید.ها را امکان پذیر می

 اینترنت اشیا

موج بعدی از حوزه عصر محاسباتی از حیطه کامپیوترهای 

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

های اخیر سرعت در سالکه اینترنت اشیا نامیده شده بود، به

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

فردی قابل مسیریابی بهطور منحصره بهپیوسته کی درهماز اشیا

دارد که نقطه « های استاندارد استبر پروتکلهستند و مبتنی

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

وسیله اشیایی است که دارای قابلیت کند، احاطه فراگیر افراد به

. مبحث گیری، استنباط، درک و حتی تغییر محیط هستنداندازه

های گوناگون و های اخیر در دستگاهاینترنت اشیا از پیشرفت

شود، اما منظور از اشیا، در های ارتباطی تقویت میفناوری

 های همراه نیست. های پیچیده مانند تلفناینترنت اشیا دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

ی روزمره مانند غذا، لباس، مبلمان، کاغذ، ها شامل اشیاآن

شوند. این اشیا نقاط دیدنی، آثار تاریخی، آثار هنری و غیره می

اندازها عمل می کنند، قادر به تعامل صورت سنسورها یا راهکه به

 یک هدف مشترک هستند. با یکدیگر به منظور رسیدن به

بدون شک ویژگی کلیدی در اینترنت اشیا این است که بر 

گذارد. اینترنت اشیا ی کاربران بالقوه تاثیر میروی زندگی روزمره

توجهی بر محیط خانه و محل کار دارد، که در آن اثرات قابل

تواند نقش پیشرو در آینده نزدیک )زندگی آسان، اتوماسیون می

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

رود پیامدهای مهمی نیز برای کسب وکار، برای کند. انتظار می

ونقل کاال، ریزی و اقدام، اتوماسیون صنعتی، حملمثال برنامه

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

آوری با تاثیر بالقوه شش فنعنوان یکی از اینترنت اشیا به 2008

توسط شورای اطالعات ملی آمریکا  2025بر منافع آمریکا تا سال 

های تعداد دستگاه 2011گزارش شده است. در واقع، در سال 

یکدیگر از تعداد مردم پیشی گرفت. در پیوسته و مرتبط بههمبه

میلیارد برآورد شد و  9های متصل ، تعداد دستگاه2012سال 

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

های دهد که اینترنت اشیا یکی از منابع اصلی دادهاعداد نشان می

 بزرگ خواهد شد. 

 سازی محاسبات ابری و اینترنت اشیایکپارچه

 

 میترا حامد
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 رایانش ابری 

 

 

 

 (، NISTطبق تعریف موسسه ملی استاندارد و فناوری )

رایانش ابری مدلی برای دسترسی فراگیر، راحت، متناسب با نیاز 

انبوهی از منابع محاسباتی مشترک و قابل تنظیم است، به به 

های کاربردی سازها، برنامهها، سرورها، ذخیرهعنوان مثال: شبکه

تواند با سرعت و با حداقل اقدام مدیریتی یا و خدمات، که می

حتی اگر ایده اصلی « دهنده خدمات انجام شود.تعامل با ارائه

جدیدی نبود، این اصطالح پس از آن، زیربنای رایانش ابری چیز 

رایج شد و مدیر عامل شرکت گوگل، اریک اشمیت، در سال 

کار برد و در طول چند سال گذشته پیدایش آن را به 2006

رایانش ابری در صنعت فناوری تأثیر بسیاری داشته است. امکان 

هزینه، درک مدل سازی نامحدود و قابلیت پردازش کمذخیره

ید را امکان پذیر نمود. رایانش ابری یک تکنولوژی محاسباتی جد

مخرب با پیامدهای عمیقی برای ارائه خدمات اینترنت و 

عنوان یک مجموعه همچنین برای بخش فناوری اطالعات به

حال، چندین مسئله فنی و مربوط به تجارت هنوز است. با این

 حل نشده است.

 هایی برای ادغامابر و اینترنت اشیا: مشوق

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

این دو حوزه از یکدیگر بسیار متفاوت هستند و حتی به بیان 

 باشد. همانطور که ها غالباً مکمل یکدیگر میهای آنبهتر، ویژگی

 

نشان می دهد. مکمل بودن، دلیل اصلی برای این  1جدول 

 اند، ها را پیشنهاد دادهبسیاری ادغام آناست که چرا پژوهشگران 

های ویژه عمدتاً به این خاطر که به منافع حاصل از محیط

 برنامه دست یابند.

 جنبه های مکمل ابر و اینترنت اشیا -1جدول 

 

 

 

 

 

های نامحدود و منابع تواند از قابلیتدر کل، اینترنت اشیا می

فاده کند، مثاًل های فنی آن استابر برای جبران محدودیت

-حلاستناد چند نمونه، ابر راهسازی، پردازش و ارتباط. بهذخیره

-های موثر را برای مدیریت اینترنت اشیا و همچنین برای بهره

هایی که اشیا یا اطالعات تولید شده گیری از خدمات و سرویس

دهد، ارایه دهد. از طرف ها را مورد استفاده قرار میتوسط آن

ی انداز آن برای رویارویی با اشیاابر از طریق گسترش چشمدیگر، 

تر و پویاتر و برای ارائه خدمات دنیای واقعی به روشی گسترده

های دنیای واقعی از اینترنت جدید در مقیاس وسیع از محیط

تواند الیه میانی کند. در بسیاری از موارد، ابر میاشیا استفاده می

از این طریق، پیچیدگی و کارکردهای اشیا و برنامه ها باشد و 

ی دوم پنهان نماید. این توسعه کارگیری الیهالزم را برای به

آوری دهد، جایی که جمعهای آینده را تحت تاثیر قرار میبرنامه

-های جدیدی را  بهها چالشاطالعات، پردازش و انتقال آن

 آورد. وجود میخصوص در محیط چند ابر به
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  ری:نتیجه گی 

 

 

 

 

 

 

 

های ابری و اینترنت اشیا نشانگر جهشی بزرگ ادغام سامانه

های جدید از این یکپارچگی به سوی اینترنت آینده است. برنامه

 نامیم، و جهتآیند، که ما آن را رایانش ابری میبه وجود می

وجود انگیز جدیدی برای تجارت و پژوهش بههای هیجانگیری

 آورد.می

های مقاله، ما ادبیات پژوهشی برای شناسایی جنبهدر این 

های اصلی برای های ابری و اینترنت اشیا و مشوقمکمل سامانه

فرد را بررسی بهها در یک محیط منحصریکپارچه کردن آن

جا که پذیرش پارادایم رایانش ابری چندین کاربرد آنکردیم. از 

پژوهشی عمده را به های سازد، ما چالشپذیر میجدید را امکان

ها مورد بررسی قرار دادیم. ما همچنین هر یک نفع هر یک از آن

های پژوهشی گیریها را به منظور تشخیص جهتاز این چالش

فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. سرانجام، ما پلتفرم و 

های اصلی و مسائل پیِش های موجود را با مقایسه این جنبهپروژه

های پژوهشی آینده در این حوزه، مورد بررسی یریرو و جهت گ

 قرار دادیم.

 

 

 

 

های طور بالقوه فعالیتباید از پارادایم رایانش ابری که به

 یگزار بود: شهرهازندگی روزمره را ارتقا داده است سپاس

هوشمند، ارائه خدمات عمومی موثرتری را میسر می سازند و 

های خدمات آورند، برنامهوجود میهای تجاری جدید به فرصت

بهداشتی همگانی، کیفیت زندگی را برای بسیاری از بیماران 

های افزایش خواهد داد و .... این سناریوهای کاربردی، چالش

های ها و تکنولوژیپژوهشی مهمی مثل یکسان نبودن دستگاه

 مرتبط، کارکرد مورد انتظار، پایداری، انعطاف پذیری و امنیت، 

کنند. های قانونی و اجتماعی را مطرح میظ محرمانگی، جنبهحف

مسائل پیش رو در پارادایم رایانش ابری عمدتاً به کارایی نیرو و 

، قیمت گذاری و امور مالی، امنیت و  SLAانرژی، اجرای

کاری برای های آینده، شامل شناسایی راهگیریمحرمانگی. جهت

پشتیبانی در مقیاس وسیع از یابی اشیا، گذاری و مکاننام

های خدمات باز و ها و حرکت به سوی پلتفرمایچندشبکه

 باشند.همگانی می
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 یک در که است ابری محاسبات از خاص مدلی خصوصی، ابر

مشتری  یک برای اختصاصی به صورت امن و مجزا محیط

 جدید سرویس یک به وکاریکسب وقتی قبال. دهدمی سرویس

 داشت، وکار راکسب یتوسعه قصد کهاین یا داشت نیاز تیآی

 زیرساخت سپس و خریداری را کار این برای نیاز مورد اجزای

 نظر از روش این .کردندمی اندازیراه را سرویس نیاز مورد خاص

 دنبالهب هم را هاهزینه افزایش و بود کنندهناامید تأخیر، و چابکی

 کندمی فراهم سرویس در قالب را زیرساختی خصوصی ابر. داشت

 به منابع از داشته باشند، نیاز که زمان هر کنندگانمصرف تا

های ابر برخی از ویژگی .کنند استفاده شده گذاشته اشتراک

  :خصوصی

 

  الامنیت با. 1

 رامکان کنترل بیشت. 2

 جویی در هزینه و انرژیصرفه. 3

 قابلیت اطمینانبهبود . ۴

 ریزی. قابلیت برنامه5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ابر خصوصیویژگی .11 شکل

برد که در آن بهره میای الیه ابر خصوصی از یک معماریِ

های ها و برنامهسیستم عامل، داده ، Hyper-V سازیمجازی

سازی مجازی الیهکند. این افزار پایه جدا میکاربردی را از سخت

های اتوماسیون و مدیریت را فعال ای از تواناییطیف گسترده

محلی با  یکند که تفاوت اصلی زیرساخت ابر با یک شبکهمی

های دیگر پذیری و ویژگیاست. انعطاف المجازی سازی سطح با

نشان داده شده است از طریق  11 ر شکلابر خصوصی که د

 ها الیهممکن شده است. این انتزاع به  Hyper-V مجازی سازی

 

  معماری ابر خصوصی یوسف پور سلیمان
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پذیر بخشد که یک زیرساخت ابر انعطافنیرو می ،و عناصر زیر

 :را تشکیل دهند

✓ Automation  

توانایی انجام خودکار تمام عملیات مورد انتظار در طول عمر 

اتوماسیون از  الیهزار بسیار حیاتی است. افافزار یا نرمسخت یک

-سری از دستورات تکیک یعالوههآوری اتوماسیون بنیادی بفن

ها که عملیاتی مانند شروع یا توقف یک منظوره و اسکریپت

روزرسانی اندازی مجدد سرور و یا بهراه(، VM) ماشین مجازی

ناپذیر زیهاست. این واحدهای اتوماسیون تج افزار ساخته شدهنرم

-اجرا می باهم ترکیب و الترهای مدیریت سطح باتوسط سیستم

طور  بندی شده بهالیهای بودن این رویکرد پیمانه. شوند

-زدایی و تعمیر و نگهداری را ساده میچشمگیری توسعه، اشکال

های آوریو تعدادی دیگر از فن ویندوز PowerShell .سازد

 Windows Management      بنیادی، از جمله

Instrumentation (WMI) وWS- Management  ،

 .کننده مییاتوماسیون قوی در سراسر ابر خصوصی ارا یالیهیک 

✓ Management  

هایی است که مدیریت متشکل از ابزارها و سیستمی الیه

در اغلب . اندها استفاده شدهاندازی زیرساختبرای استقرار و راه

های مختلف برای مدیریت مجموعه ابزارشامل  الیهموارد، این 

های کاربردی است. در بهترین افزار و برنامهافزار، نرمسخت

اتوماسیون بهره  یالیهحالت، تمام اجزای سیستم مدیریت از 

های آورینویسی و یا فنهای اسکریپتها، زبانبرند و پروتکلمی

-گی میچون باعث افزایش پیچید ،دهنددیگر خود را نشان نمی

  شود و ممکن است مستلزم وجود کارکنان متخصص اضافی شود.

 

 

 یهایی مانند تأمین شبکهمدیریت برای انجام فعالیت یالیه

 عامل و یا نظارت بر  نصب یک سیستم، (SAN) ذخیره سازی

 

 

 یالیهشود. یک ویژگی کلیدی افزار استفاده مییک نرم

تک اجزای مدیریت و نظارت بر تک های آن برایتوانایی ،مدیریت

زیرساخت از راه دور و کنترل کردن تمام متعلقات اجزای 

 .زیرساخت است

✓ Orchestration  

-مدیریت و اتوماسیون بهره می یالیه ارکستراسیون از الیه

 (ERP)ریزی منابع سازمانی برنامه یبرد. بسیار شبیه به شیوه

د انجام سفارشات و وکار ماننهای کسبفرآیند ،که سیستم

ارکستراسیون، یک موتور . کندکمبود موجودی را مدیریت می

کند و رابط و گردش کار فراهم می IT برای اتوماسیون فرآیند

عات و زیرساخت آن است. در الوری اطآحیاتی بین سازمان فن

به گردش کار و اتوماسیون تبدیل ، این الیه است که تصمیم

ارکستراسیون یک رابط  یآل، الیهدر حالت ایدهد. شومی

گردش کارهای پیچیده که از  ،کند که در آنگرافیکی فراهم می

هایی در اجزای متعدد سیستم مدیریت رویدادها و فعالیت

توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا به شکل شوند، میتشکیل می

 یهم درآیند. الیه پشت سر IT وکاریک فرآیند کسب

د توانایی طراحی، تست، پیاده سازی و نظارت ارکستراسیون بای

 .بر این گردش کارها را فراهم کند
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✓ Service Management  

ابزارهایی را برای اتوماسیون و  ،مدیریت خدماتی الیه

، طالعاتوری اآهای مدیریت خدمات فنتطبیق بهترین شیوه

 IT Infrastructure (ITIL) مانند موارد موجود در کتابخانه

و  التکند تا در فرآیندهایی مانند حل حادثه، مشکفراهم می

 یک پلتفرم مدیریت  یهیکنترل تغییر استفاده شود. با ارا

 

 

های توان خرابیعات میالوری اطآیکپارچه خدمات فن

پرهزینه را کاهش داد و کیفیت خدمات در مراکز داده را بهبود 

 .بخشید

 

✓ Self Service  

یک رابط کاربری برای مشتریان و  Service-Self الیه

خصوصی برای درخواست، مدیریت و دسترسی کاربران مجاز ابر

ه شده توسط معماری یهای مجازی ارابه خدمات، مانند ماشین

کند. با استفاده از کنترل دسترسی و مجوز مبتنی ابر فراهم می

های ز جنبهتوانایی انتقال برخی ا Service-Self الیهبر نقش، 

 را به مدیران سازمان( ها VMتوقف یااندازی مانند راه)مدیریت 

 .دهدمشتریان می و
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 است؟ رسیده فرا سنتی هایسازیمجازی مرگ زمان آیا

 

 

Container یا VM است این مسئله! 

 ماشین نام به مفهومی با تیآی دنیای در که هاستسال

 را آن از استفاده مزایای خوبیهب و داریم سروکار VM یا مجازی

 اشکاالتی متوجه ،کنیم نگاه آن به تردقیق کمی اگر اما دانیممی

 تریجدید فناوری به مهاجرت به مجبور را ما که شویممی آن در

-سرور با اگر .کنندمی ،نامندمی  (Container)کانتینر را آن که

 متفاوت ایوظیفه شانهرکدام که مجازی ماشین از رپ هایی

 کردن روشن که دانیدمی خوبیهب ،باشید داشته سروکار دارند

 دلیل به هاآن فعالیت، بردمی زمان مدت چه مجازی ماشین هاده

 دالیل به اگر.  … و کندمیاستفاده   را منابعی چه عملکرد

 که شد خواهیم متوجه کنیم مراجعه سازیمجازی از استفاده

 حال .باشدمی دالیل ترینمهم جزء منابع نرفت هدر از جلوگیری

 یا یک در کامپیوتر هاده کامل شدن سازیشبیه دلیل به که آن

  سازی مجازی یا هایپرویژن آن به که عملیاتی ،کامپیوتر چند

 

 

 

 

 

 

. رودمی هدر به منابع از ایعمده بخش ،گوییممی افزارسخت

 سایت وب ده میزبانی یوظیفه که مجازی ماشین ده مثال برای

 سیستم رم از گیگابایت 5حدود  چیزی دارند برعهده را مستقل

 عملیات منابع، انجام نرفت هدر از ما منظور. دهندمی هدرهب را

 زمان در مجازی هایماشین این تمامی مثال برای. است تکراری

 سیستم صحیح عملکرد برای مشابهی هایسرویس و هسته ،اجرا

 دقیقاً هاآن عملیات درصد نود از بیش که کنندمی اجرا عامل

 وارد کانتینر اصطالح که است جاییهمان دقیقاً جااین .است برابر

 محیط یک خالصه صورتهب کانتینر .شودمی سازیمجازی دنیای

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

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

 مجازی ماشین را آن بتوانیم شاید ،کنیم مقایسه مجازی ماشین

 سیستمی هایفایل و عامل مجازی، سیستم افزارسخت منهای

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

 افزارسخت روی بر مجازی ماشین یک فشار از کمتر برابر هاده

 برابرِ  چندین توانیممی افزارسخت یک روی بر که طوریبه. است

 ینکته .کنیم ایجاد موجود، کانتینر مجازی هایماشین تعداد

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

 طولهب ثانیه دهم یک از امروزی، کمتر معمول افزارسخت یک

  یک شدن روشن زمان مدت از کمتر برابر هاصد یعنی انجامدمی

  داکر و مجازی سازی الیه ی نرم افزار

 

تمدن مهدی  
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 وجود عدم دلیل به هاکانتینر چنینهم. مجازی ماشین

 هارد در کمی بسیار فضای مقدار ها،آن در مستقل عامل سیستم

 استفاده به اطالعات وریآفن مختصصان .کنندمی اشغال دیسک

 ،12شکل  .گویندمی افزارنرم یالیه سازیمجازی ،هاکانتینر از

 مقایسه همبا را افزارسخت و افزارنرم سازیمجازی نوع دو

 تصویر و افزارنرم سازیمجازی ،راست سمتتصویر . کندمی

 .می دهد نمایش را افزارسخت سازیمجازی ،چپ سمت

 

 

 

 

 

 

 

 افزارسخت و افزارنرم سازیمجازی. 12شکل 

 کانتینر مدیریت برای جامع و باز متن داکر، راهکاری

 libcontainer کمک به که است باز متن ایپروژه داکر

-نکته. سازدمی فراهم ما برای را هاکانتینر ایجاد و مدیریت امکان

 کرده تبدیل حوزه این در متفاوت ایهپروژ به را داکر که مهم ی

 مدیریت سیستم یک ساز، تنهامجازی این که جاستاست، این

 انجام و بزرگ هایپروژه یتوسعه داکر .نیست ساده کانتینر

 یوسیلههب .سازدمی ساده بسیار را شده توزیع هایپردازش

 بزرگ افزارنرم یک توانیممی داکر در swarm و stack سرویس

 مدیریت و اجرا زمانهم صورتهب افزارسخت چندین روی بر را

  امکان داکر شبکه هایسرویس کمک به همچنین .کنیم

 

 

 فراهم مختلف هایافزار سخت روی بر هافایل به دسترسی

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

 یشدههآمادپیش از هایکانتینر. ندارد وجود افزارهاسخت تمامی

 را میزبانی روند که است موجود داکر برای lamp مانند زیادی

 .سازندمی ساده زیادی حد تا

 کنم؟ شروع کجا از

. ندارد وجود داکر برای قبولی قابل فارسی مستندات متاسفانه

 آن رسمی مستندات داکر با کار یادگیری برای منبع بهترین

 قابل docs.docker.com اینترنتی آدرس طریق از که است

 اصلی هایسرویس از استفاده دلیل به داکر. است دسترس

 بر مبتنی هایعامل سیستم روی بر اجرا امکان لینوکس، صرفاً

 Mac OSX یا Windows از که صورتی در .دارد را لینوکس

 و رایگان سازمجازی کمک به .نشوید ناامیدکنید، می استفاده

 Tiny Core Linux عامل سیستم و  Virtualbox باز متن

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

 آدرس به توانیدمی داکر نصب برای. است

docs.docker.com/engine/installation مراجعه 

 در داکر آماده هایکانتینر از بسیاری است ذکرهب الزم. کنید

 متاسفانه که است گرفته قرار hub.docker.com سایتوب

 هاآن به مستقیم دسترسی امکان ،افزارینرم هایتحریم دلیل به

 .ندارد وجود عزیزمان کشور از
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 لینوس توسط بار اولین لینوکس هسته پیش سال شش و بیست

 هاشرکت توسط لینوکس تاکنون زمان آن از. شد معرفی توروالدز

 یک لینوکس. است بوده تکامل و توسعهدرحال زیادی افراد و

 که است عاملسیستم یک قسمت ترینمهم هسته و است هسته

 طورعادیبه. کند کار تواندمی کامل عاملسیستم یک متنِ در

 به و شودمی برده بکار گنو عاملسیستم با ترکیب در لینوکس

 بازار از ایعمده سهم لینوکس انعطاف، و پایداری دلیل

 طرف از. است داده اختصاص خود¬به را سرور هایعاملسیستم

 همواره که شده موجب وب فضای در آن مطلق حاکمیت دیگر

 .باشد دهندگانتوسعه توجه کانون در

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

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

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

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

 دسترسی امکان بودن جذاب همچنین. بودند آن از استفاده به

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

 از استفاده در بیشتر که بدهند شکل کسانی را لینوکس کاربران

 از عادی کاربران از کمی یعده تنها و داشتند تخصص کامپیوتر

 متنوع و گرافیکی هایتوزیع امروزه ولی کردندمی استفاده آن

 امکانات از بتوانند نیز عادی کاربران کمکم که شده باعث آن

 .کنند استفاده آن یالعادهفوق

 زیادی تعداد چراکه اندنامیده نویسانبرنامه بهشت را لینوکس

 عالوهبه. دارد وجود لینوکس در نویسیبرنامه کتابخانه و زبان

 شما و دارد هازبان اکثر برای عالی بسیار پشتیبانی لینوکس

 کامپایل لینوکس در را خود نویسیبرنامه زبان توانیدمی راحتیبه

 هاده و C/C++، Java، PHP، Ruby، Python، Perl.کنید

 اگر حتی. کنندمی کار لینوکس در عالی صورتبه دیگر زبان

  صورتبه که کنید کار زبانی با بخواهید

 

 

 

 

 

 

 

 راحت خیلی هست، نشده نصب عاملسیستم در فرضپیش

 بارگذاری لینوکس مخازن از مستقیم صورتبه را آن توانیدمی

 .کنید

Shell لینوکس در مهمی بسیار نویسیبرنامه هایمحیط ها 

 این با حتماً لینوکس، ایحرفه کاربر هر. شوندمی محسوب

 بین هاییشباهت. هست آشنا نیز Shell کمک به نویسیبرنامه

( scripting) نویسینبشته هایزبان سایر و شل نویسیبرنامه

 به رسیدن برای هاآن هردوی از اغلب واقع¬در. دارند وجود

 های Shell پرکاربردترین از. شودمی استفاده مشابهی اهداف

 نام را zsh و bash،tcsh، csh، ksh تواندمی لینوکس محیط

 شل که صورتی¬به. باشندمی تعاملی هاشل معمول طوربه. برد

 شما اگر ولی کندمی اجرا را هاآن و کرده قبول شما از را فرمان

( دستور N از ایدنباله) کنید استفاده یکبهیک دستور از

 دستور و کرده ذخیره متنی فایل یک در را دستورات توانیدمی

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

 .شودمی شناخته

 زبان یک به را اسکریپت شل ایحرفه نویسانبرنامه اوقات گاهی

 بین را تریکوتاه راه شل چراکه دهندمی ترجیح نویسیبرنامه

 مدرن هایشل بیشتر. کندمی ترسیم کامپیوتر و نویسبرنامه

 مانند دارند را نویسیبرنامه زبانیک اساسی هایویژگی

 هاآن از استفاده با که... و هاآرایه متغیرها، کنترلی، ساختارهای

 اکثر برخالف ولی کرد کامپایل را پایه و سبک هایبرنامه توانمی

 از کمی خیلی پشتیبانی اسکریپت، شل نویسی،نبشته هایزبان

 وراثت بروز و مؤثر عناصر وجود عدم و دارد هاکالس و ءگراییشی

 اشکال دارای قدرتمند ابزار این که شده موجب چندریختی و

 .باشد رقبا با مقایسه در اساسی

 

  نویسی پوسته کهن برنامه

 

 سعید محمود زاده
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 استاندارد ابزارهای و است اسکریپت شل اصلی بستر یونیکس

 سازیبرنامه به زیادی هایقابلیت Awk و Sed مانند یونیکس

 Tcl و Perl مانند هاییزبان یتعبیه با همچنین. اندافزوده شل

 شد، مندبهره زیادی امکانات از تواندمی اسکریپت شل درون در

 ابزار از اسکریپت، شل در پرل از استفاده با توانمی مثالعنوانبه

 امنیت و نفوذ کدهای نوشتن در آن زیاد قدرت و گرافیکی

 پرفراز مسیر پیدایش، اول از لینوکس هایشل. کرد استفاده

 کن. رسیدند امروزی حالت¬به اینکه تا کردند طی نشیبی¬و

 اصل در که نوشت ساده فرمان مفسر یک 1971سال در تامسون

 آن از چندانی انتظار و بود نشده طراحی نویسی¬اسکریپت برای

 هایشل توسعه باعث آن ینوآورانه ویژگی چند ولی رفتنمی

 Bourne بعد سال چند بورن استفان. شد یونیکس بعدی

Shell بود او خود توسط کامل بازنویسی یک که داد انتشار را .

 زیادی هایویژگی و کرد تالش خود یپروژه روی سال پنج وی

 حال در بل آزمایشگاه در که بورن با همزمان. کرد اضافه آن به

 برتری جوی بیل. دادمی توسعه را C-Shell جوی بیل بود کار

 بورن به نسبت جوی. داد نشان اول همان از را خود مطلق

. آورد پدید هاشل عرصه در انقالبی و داشت کمتری اشتباهات

 بودند ترهماهنگ بسیار باهم C-Shell و C نویسیبرنامه زبان

 جوی حالبااین. داشت ایخالقانه هایایده C-Shell ولی

 بحران با C-Shell که شد موجب این و نداد ادامه را آن یتوسعه

 خود عرصه در ،2000 سال تا C-Shell وجود،بااین. شود مواجه

 آن اصلی دلیل شاید. ماند باقی شل استانداردترین و بهترین

. باشد نویسیبرنامه هایزبان سایر و C زبان به آن زیاد نزدیکی

 در. داشت کلیدی نقشی C-Shell نیز هاشل بعدی هاینسل در

 Bourne Shell  از و کورن دیوید توسط Korn 1981 اوایل

 کورن. بود شده اضافه آن به C-Shell هایویژگی و آمد وجود به

 قدرت و پذیریانعطاف C-Shell وBourne Shell  به نسبت

 چراکه شد، مغلوب C-shell با مقایسه در ولی داشت بیشتری

 .بودند شده روروبه زیادی هایمحدودیت با آن دهندگانتوسعه

 به Korn و C-Shell مانند اصلی و پایه هایشل زمان، باگذشت

 شدند گرفته کار¬به که دیگری هایشل و شدند سپرده فراموشی

  چرا یابند دست گیریچشم موفقیت به نتوانستند ولی

 

 

 عرصه روبی و پایتون پرل، همچون قدرتمندی ابزارهای که

 .بودند داده اختصاص خود به را نویسیبرنامه

 با حداقل باید ایعرصه هر در پیشرفت جهت کلی¬درحالت

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

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

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

 کد عرصه سرگذشت از بایستی داند می نویس برنامه را خود

 بردارد گام پیشرفت راه در بتواند تا باشد اطالع  نویسی

 

منابع
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 دانشگاه اطالعات فناوری دانشکده از موفق افراد بسیاری هرچند

 وجود کشور اطالعات فناوری جامعه در آذربایجان مدنی شهید

 به تبدیل را دانشکده آن دانشگاه، فیزیکی موقعیت ولی دارند

 به مخصوص قوانین که است کرده تنها و افتاده دور ایجزیره

 بیشتر ارتباط ایجاد ممکن، اتفاقات بهترین از یکی. دارد را خود

 شهر در آپیاستارت فعال هایجامعه با استادان و دانشجویان

 و مشترک هایهمکاری به منجر اغلب ارتباطات این. است تبریز

 . شوندمی جدید هایایده گیریشکل

 در کنممی پیشنهاد نیستید آشنا آپاستارت واژه با هنوز اگر

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

 باید که شرایطی و تبریز در هاآپاستارت آینده درباره شما برای

 . امنوشته برویم استقبالش به

 یرسانه تنها عنوان به Tabriz.io سایتوب 95 سال در

 رویدادهای سپس،. کرد آغاز را خود کار منطقه آپیاستارت

 آغاز با و شد برگزار تبریز آپمیت آپاستارت همچون بزرگی

 خود اشتراکی کاری فضای مرکز سه این  تبریز، همفکر فعالیت

 تعداد که این همه از تر مهم و کردند شروع تبریز در را

 محصول فروش و خدمات ی ارایه به تبریز از که هاییآپاستارت

 ولی.  داشتند گیریچشم رشد پرداختند،می ایران و تبریز به

 یک را تبریز آپیاستارت فضای توانمی سختی به هنوز،

 خود روی پیش سختی مسیر تبریز. نامید آپیاستارت اکوسیستم

 مثل منطقه، و کشور ترقوی هایاکوسیستم با رقابت برای و دارد

 .بردارد تریبلند هایگام بایستمی  باکو، و استانبول

 

 در تغییراتی چه منتظر بایستمی رو پیش هایسال در

 باشیم؟ تبریز آپیاستارت اکوسیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تبریز سنتی و خصوصی هایشرکت بیشتر توجه( 1

 آپیاستارت فضای

 هایشرکت تعداد بیشترین که است شهرهاییکالن از یکی تبریز

 با هاشرکت این. است داده جای خود در را سنتی افزارینرم

 هایسال … و حسابداری یا CRM، CMS افزارنرم چند توسعه

 فضای وارد ممکن جای تا ولی اندبوده فعالیت به مشغول را زیادی

 توجه آینده سال در شودمی بینیپیش. اندنشده آپیاستارت

 شده جلب بیشتر شهر آپیاستارت فضای به هاییشرکت چنین

 .باشند داشته فضا این در موثرتری حضور و

 تبریز در تاثیرگذارتر و بزرگتر رویدادهای برگزاری( 2

 هایآپاستارت وجود معنای به هرچند قدرتمند رویدادهای

 جامعه قدرت و پویایی از اینشانه توانندمی ولی نیستند موفق

 میزبان تبریز آتی سال در شودمی بینیپیش. باشند آپیاستارت

 شاهد که امیدواریم. باشد موثرتری و تربزرگ رویدادهای

 از تا باشیم تبریز در نیز محورتر تخصص رویدادهای برگزاری

 بحث مشخص هایتخصص درباره و گرفته فاصله گویی کلی

 .کنیم

 تبریز بازار به کشور موفق هایآپاستارت ورود( 3

 آنالین سرویس تاکسی مانند هاییآپاستارت رشد روبه روند با

 شکسته وپا دست عملکرد و غذا آنالین دهی سفارش یا و

 شاهد آتی سال در که شودمی بینیپیش محلی هایآپاستارت

 هرچند. باشیم تبریز در ترافتاده جا هایآپاستارت حضور

 آوردن دست به و محلی هایآپ استارت تقویت با که امیدواریم

 آنالین وکارهایکسب داران پرچم هاآن بازار، از بزرگی سهم

 .باشند محلی

 

  ه ای روشن برای استارتاپ های تبریزآیند
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 بیشتر فنی انسانی نیروی پرورش و جذب( 4

 حس فنی نیروی به نیز بیشتری تقاضای ها،آپاستارت رشد با

 به دانشجویان از زیادی تعداد آن ی نتیجه در و شد خواهد

 .پرداخت خواهند فنی هایمهارت فراگیری

 گذشته سال به نسبت کمتر مهاجرت( 5

 به باالخص ها¬مهاجرت نرخ بیشترین از یکی تبریز هرچند

 به توجه با که شودمی بینیپیش ولی دارد را استانبول و تهران

 خارج به مهاجرت مشکالت و تهران به نسبت زندگی بهتر کیفیت

 بیشتری افراد تبریز در وکارکسب وضعیت بهبود با کشور از

 و بگیرند خود شهر در ماندن¬به تصمیم گذشته سال¬به نسبت

 کشور کل به خدمات ی¬ارایه و اپاستارت رشد روی بر بیشتر

 .دوباره آغاز و مهاجرت تا کنند تمرکز

 

 هاآپاستارت با دولتی بخش ترمنطقی برخورد( 6

 امیدواریم ولی. بینیپیش یک نه و است امید یک این هرچند

 بیشتری علمی شناخت دولتی بخش آینده هایسال در که

 واقعی هایحمایت دنبال به و کرده پیدا هاآپاستارت به نسبت

 .باشد

 آپیاستارت مربیان تعداد افزایش( 7

 در. بردمی رنج وکارکسب مربیان کمبود از تبریز حاضر حال در

 برخی گریمربی روی بر توانمی هاآپاستارت رشد با و آتی سال

 و کرد باز حساب هاآپاستارت دیگر برای گذارانبنیان از

 مربی آموزش برای بهتری ریزیبرنامه که امیدواریم همچنین

 .آید پدید هاآپاستارت گری

 دهیشتاب مراکز ترقوی فعالیت( 8

 آغاز رسماً تبریز در دهندهشتاب دو فعالیت امروز به تا هرچند

 هیچ هنوز ولی( دیموند و تبریز دانشگاه نوآوری مرکز) است شده

 موفقیت به شاید و باید که چنان آن هاهندهشتابد این از یک

 توجه با و آینده سال در شودمی بینیپیش. اند نکرده پیدا دست

  است شده ایجاد که مناسبی فیزیکی بستر به

 

 

 در و کنند جذب را بیشتری هایآپاستارت هاشتابدهنده این

 بقیه، برداری الگو برای موفقیت داستان یک حداقل بتوانند نهایت

 .کنند تهیه

 هاآپاستارت بخش در بیشتر ی سرمایه جذب( 9

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

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

 به هستند مایل بسیاری و است شده جلب بیشتر هاآپاستارت

 استعدادها روی بر … و مسکن بخش در گذاریسرمایه جای

 جریان سال تواننمی را آتی سال هرچند. کنند گزاری سرمایه

 قطعاً  ولی دانست هاآپاستارت روی بر شدید گذاریسرمایه

 وجود به تبریز در اولیه گذاریسرمایه با که هاییآپاستارت تعداد

 .کرد خواهد پیدا افزایش آمد خواهند

 آپیاستارت جامعه فرهنگ تقویت( 10

 آتی سال در کنیممی بینیپیش که اتفاقی ترین مهم نهایت در و

. است آپیاستارت فضای بر حاکم فرهنگ تقویت بدهد رخ

 گذاری اشتراک پایه بر قدرت و انحصار جای به که فرهنگی

 برای یکدیگر به کمک پی در همه و است استوار دانش و لبخند

 یک حتی فرهنگ، این رشد. هستند جمعی بُرد ی معادله یک

 در دیگر هم کمک به که است اتفاقی حداقل کوچک، گام

 بپرسید را من نظر اگر و افتاد خواهد اتفاق رو پیش هایسال

 آپیاستارت جامعه برای است ممکن که است اتفاقی بهترین

 .بدهد رخ تبریز
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رویداد بزرگ استارتاپی دومین استارتاپ میت آپ تبریز، تنها 

مرداد امسال برگزار شد. قبل از  19منطقه شمال غرب کشور در 

رویداد استارتاپ های مختلفی برای شرکت در دومین استارتاپ 

تیم استارتاپی  10میت آپ ثبت نام کرده بودند که از بین آنها  

انتخاب شده و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به رقابت با یکدیگر 

تیم توسط داوران و یک تیم به انتخاب  3ختند و در نهایت پردا

شرکت کنندگان در استارتاپ انتخاب شدند. در بین داوران نام 

افراد مختلفی از جمله دکتر ناصر فرج زاده و خانم نازنین دانشور 

خورد. در خالل چشم میه)بنیان گذار استارتاپ تخفیفان( ب

ویدئو کنفرانس هایی توسط افراد ها، ارائه ها و مراسم سخنرانی

اند هگیری داشتبنام که در زمینه استارتاپ ها فعالیت های چشم

کرد و جذابیت وجود داشت که رویداد را از یکنواختی خارج می

  .بخشیدخاصی به آن می

قبل از رقابت استارتاپ ها دکتر جهانگیری از منطقه ویژه 

ید مهرزاد، دبیر علم و فناوری ربع رشیدی، جناب آقای حم

ساز های نرم و هویتبنیان ستاد توسعه فناوریکارگروه دانش

سخنرانی کوتاهی داشتند. همچنین جناب آقای آرش مدرسی، 

دقیقه  30ای در حد هیکی از مربیان بنام استارتاپ در تبریز ارائ

 وند با ارائه جالبی درباره فرهنگ کار تیمی داشتند و تورج صابری

 

 

 

 

 

 

 

که داشت ما را به قرن هفتم برده و با دنیای امروز ما مقایسه 

  .کرد

های پارنل، ها ، استارتاپدر نوبت صبح رقابت بین استارتاپ

 .به رقابت پرداختند miss oneکافینو، رای چت، لوکوبوک و 

به نمایندگی از هر تیم یک نفر درمورد استارتاپ مورد نظر 

 .پرسیدندداد و داوران از آنها سواالتی را میتوضیحاتی ارائه می

  :مالک داوری پاسخ به شش سوال زیر بود

 آیا ایده خود را ارزیابی کرده است؟ -1

 چقدر ایده نوآورانه است؟ -2

 آیا تحلیل صحیحی از بازار دارد؟ -3

 چگونه پول خواهد درآورد و حجم بازارش چقدر است؟ -۴

 برنامه اش برای جذب کاربر چیست؟ -5

 قابلیت های تیم چقدر است؟ -6

ها، گزارشی از اما پس از پایان نوبت اول ارائه استارتاپ

ژاپن ارائه شد و از تیم دانشگاه مسابقات رباتیک برگزار شده در 

وگفتی با مجری برنامه تبریز دعوت شد تا به روی سن رفته و گپ

وگو، نوبت استراحت سعید چوبانی داشته باشند. پس از این گفت

و صرف ناهار برای انرژی گرفتن برای شرکت در نوبت دوم رویداد 

 و رقابت بین استارتاپ های باقی مانده بود. 

 

 رشی از استارت آپ میت آپ تبریزگزا

 

 احمد رضا حسن نژاد
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های، نوبت دوم این رویداد قبل از رقابت استارتاپ در آغاز

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

ها و از تجربه خود و از لزوم داشتن یک استراتژی برای استارتاپ

در استارتاپ بیمیتو سخن گفت. پس از سخنرانی ارس اناری 

یز در زمینه نوبت قسمت جذاب پنل با موضوع مشکالت تبر

 شد.ها استارتاپ

 

ور نمایندگی از دولت، دکتر پیمان کیهاندکتر رسولی به 

اندازی هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مسئول راهعضو )

گذار فکت(، دکتر بهزاد اناری )کارآفرین و منشاء و بنیان

(، آقای حسن اطاعت ITگذار در حوزه های صنعت و سرمایه

های نوین پارسیان( و آقای اکبر هاشمی )مدیرعامل شرکت ایده

)مدیرمسئول هفته نامه شنبه( از شرکت کنندگان در این پنل 

از موضوع اصلی انحراف به  گاهیازهردر وسط بحث  البتهبودند. 

کنندگان در پنل خواسته آمد اما در نهایت از شرکتوجود می

عنوان کالم آخر یک راه برای حل مشکالت تبریز در شد که به

  .ها ارائه دهندزمینه استارتاپ

 

 

 

 

 

جذابی  سخنرانیآرش میالنی پس از پنل بر روی سن آمد و 

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

های ایرانی و کرد و در ادامه درباره تجربه برخی از استارتاپ

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

 فرا رسید. 

در تمام استارتاپ های ارائه شده داوران با طرح سواالتی، 

فراد هر یک از تیم ها را به چالش کشیدند و پس از ایده و تفکر ا

-بندی پرداختند. پس از اتمام ارائه استارتاپها به جمعپایان ارائه

ها کلیپی با موضوع سواالت دختران از زنان کارآفرین و موفق 

پخش شد و پس از کلیپ خانم نازنین دانشور سخنرانی با موضوع 

های اشاره رکدام از بخشزنان و کارآفرینی داشتند. در بین ه

 5هایی با موضوعات مختلف در حد شده رویداد، ویدئو کنفرانس

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

ها های عرصه استارتاپنکته سخنرانی افرادی بود که جزو موفق

های و فناوری اطالعات بودند، مثل حسین لطفی، مهندس شبکه

گذار زرین پال و ... داده در گوگل و مصطفی امیری بنیان مراکز

. نکته دوم معرفی یک کتاب مفید در هر ویدئو توسط سخنرانان 

 بود. 

پایان مراسم به معرفی برترین استارتاپ ها به انتخاب داوران 

. در بخش اختصاص داشت و شرکت کنندگان و اهدای جوایز آنها

فق به دریافت رای شرکت نظرات مردمی استارتاپ رایچت مو

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 
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آن خود کرد و استارتاپ کشت و جایزه چهار میلیونی را از

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

 میلیون تومانی شد. 

 

 های برگزیدهتوضیحاتی مختصر در مورد استارتاپ

 

 

تمام افرادی که  کشت کاال: استارتاپی در زمینه کشاورزی که

توانند محصوالت خود در کنند میدر این زمینه فعالیت می

صورت های مختلف مانند زراعی، باغی و ماشین آالت بهزمینه

واقع این اپلیکیشن نوعی بازاریابی برای رایگان ثبت کنند. در

دهد. شاید وجود نمایندگان متخصص در محصوالت را انجام می

اسایی نیازها و محصوالت کشاورزی و شهرهای مختلف برای شن

 مشتریان در هر منطقه را بتوان نقطه قوت این استارتاپ دانست. 

 

 

 

 

 

 

 

وکارهایی وگوی آنالین برای کسبرایچت: یک پلتفرم گفت

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

توانید با یچت میکاربرانشان را آنالیز کنند. همپنین در را

 سازی داشته باشید. اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام همگام

 

 

 

ای که داشتند از تجربه خود لوکوبوک: تیم لوکوبوک در ارائه

ها در کتاب خواندن عوض در کافه قلم گفتند و اینکه ذائقه ایرانی

البی بوده چرا که آنها جشده است. کافه قلم برای این تیم تجربه 

نویسندگانی جذب کرده بودند و این نویسندگان آثار خود را در 

کردند اما زمانی که قصد چاپ آثار خود را کافه قلم منتشر می

شدند. پس افراد تیم داشتند به خاطر کپی رایت دچار مشکل می

گیرند. استارتاپی که اندازی استارتاپ لوکوبوک میراهتصمیم به

توانید . در لوکوبوک میکندمشکل کپی رایت را حل می

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:

 عادگاهیم کندیم تالش زیتبر آپتیآپ ماستارت دادیرو"

باشد و توجه  زیتبر یآپاستارت ستمیاکوس یساالنه اعضا

ها آپمختلف جامعه را به موضوع استارت یهاها و بخشسازمان

کوچک و بزرگ  یدادهایرو یجلب کند. من معتقدم که برگزار

 شدن  لیتبد یموثر برا یهااز گام یکی تواندیم یآپاستارت

۴0 



 

 

هم  زیموفق باشد و شهر تبر یآپاستارت یهاشهرها به جامعه

شهرها  نیاز ا یکی تواندیخود م میعظ یانسان یرویبا وجود ن

همواره نقش  جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه انیشود. دانشجو

اند و کرده فایا زیشهر تبر یفناور یفضا یریگدر شکل یپررنگ

منتظر  دیها نام برد و باآن انیرا از م یاریافراد موفق بس توانیم

 شرفتیپ یبرا یاچه برنامه یفعل یکه نسل دانشجو دیماند و د

 "خود و شهرشان دارند. یتخصص

-درکل دومین دوره استارتاپ میتاپ، رویداد خوبی بود و به

های خوبی در آن شرکت کرده بودند. به امید نسبت استارتاپ

بیشتری در شهر تبریز، های روزی که شاهد موفقیت استارتاپ

اندرکاران ی خودم از تمام دستها باشیم. به نوبهشهر اولین

دومین استارتاپ میتاپ تبریز و حامیان آن کمال تشکر را دارم، 

دست هم بهاین ما هستیم که باید دست ،و این نکته یادمان باشد

دهیم و شهرمان را از لحاظ فناوری و استارتاپی جلو ببریم، حتی 

های جدید ها و ایدهوجود تمام موانع و مشکالت، به فناوری با

ارزش دهیم و به دنبال کسب دانش و انتقال آن باشیم. به امید 

 .های بزرگتر در شهر عزیزمان تبریز کهنپیشرفت
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با عرض تبریک و تشکر بابت همکاری با نشریه انجمن  .1

 لطفاً خودتان را معرفی کنید.

ی دوستان، فاطمه امیدوار هستم. با سالم خدمت همه

 .1373متولد سال 

 اید؟کدام دانشگاه و چه گرایشی قبول شده .2

 های کامپیوتری. دانشگاه امیرکبیر، گرایش شبکه

رشته و دانشگاه شما در مقطع کارشناسی چه بوده است  .3

 د؟ایالتحصیل شدهو با چه معدلی فارغ

ی مهندسی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رشته

 التحصیل شدم. فارغ 9/16فناوری اطالعات با معدل

در زمان کارشناسی وضعیت تحصیلی شما به چه صورت  .۴

-اید؟ به جز درس، چه فعالیتبود؟ آیا در این دوره موفق بوده

 های دیگری در دوران تحصیل داشتید؟ 

هرکسی فرق میکنه. تو  خب تعریف از موفقیت برای

بردم تقریباً خوب هایی که از خوندنشون لذت میدرس

ای بهشون نداشتم، هایی که عالقهبودم. ولی در مورد درس

کرد. در کل چون هدفم این بود که با شرایط کامالً فرق می

هام حساس ی ارشد بشم زیاد روی نمرهکنکور وارد دوره

-درسهای خودم، برنامه برنبودم. دوران کارشناسی عالوه

 نویسی یاد گرفتم. بعد هم شروع به کار کردم. به همه 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسی رو کنم حتماً دوران کارشناسی برنامهتوصیه می

خوب یاد بگیرن. چون وقتی وارد ارشد بشن، اصالً فرصتی 

 برای این کار وجود نداره. 

 کردید؟سال اولی بود که در کنکور شرکت می .5

 بله

دلیل شما از ادامه تحصیل چی بوده؟ به خاطر عالقه و  .6

یا موقعیت شغلی بهتر و یا به این دلیل که بعد از کارشناسی 

 کنند؟شرکت میاکثر دانشجوها ارشد 

 بیشتر برای به دست آوردن موقعیت شغلی بهتر بود. 

های آزمایشی موسسات های کنکور و آزمونآیا در کالس .7

ها هایی در آزموناید؟ چه رتبهآمادگی کنکور شرکت داشته

 ها را مفید میدانید؟ها و آزمونکردید؟ آیا این کالسکسب می

هام به کردم. رتبه های مدرسان شریف شرکتبله، در آزمون

 شد. ولی اواخر بهتر شدن. می 100طور متوسط 

اش عالی بود. امید واهی به آدم به نظرم واقعاً تخمین رتبه

 شد که هر روز تالشمو بیشتر کنم.داد و همین باعث مینمی

ی دروس کردید و به طور از چه زمانی شروع به مطالعه .8

 متوسط روزانه چقدر مطالعه داشتید؟

 

 

 

 با رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد  مصاحبه

 

 سحر عبداله پور
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-به طور جدی شروع کردم. چون هم 6از اواخر ترم 

-زمان کالسای دانشگاهم بودن، بعضی روزها اصالً نمی

کردم روی آزمون ها سعی میخوندم. ولی آخر هفته

ساعت و  6ها تمرکز کنم. به طور متوسط آخر هفته

 خوندم.ساعت می 3بقیه ی روزا 

ای برای خود متصور قبل و بعد از کنکور چه رتبه .1

 بودید؟ 

کردم. من به راستش من اصالً به این رتبه فکر نمی

 راضی بودم. 200ی زیر رتبه

ی شما برای هریک از دروس منابع مورد استفاده .2

 چه بود؟

ی درسا کتابای مدرسانو خوندم. البته برای همه 

داده کتابای عامل و ساختمانطول ترم برای سیستم

 دم.پوران پژوهش خون

ها را گویی به درسبندی جوابآیا ترتیب و زمان .3

ها از قبل تمرین کرده بودید یا به ترتیب دفترچه سوال

 رو جواب دادید؟

 به ترتیب دفترچه جواب دادم. 

ها در آزمون ارشد تاثیر و نمره بعضی درس .4

بیشتری دارند و توجه بیشتری بهشون میشه. شما روی 

 ها تمرکز داشتید؟کدوم درس

زبان خیلی مهمه به نظرم. بیشتر روی شبکه، 

داده، گسسته و روی بعضی بخشای پایگاه ساختمان

 داده تمرکز داشتم.

به نظرتون دانشگاه محل تحصیل چقدر در  .5

 قبولی شما موثر بوده؟ 

داده و  های پایگاهتأثیر زیادی نداشت. فقط درس

 دردسیستم عامل از دوران کارشناسی تو کنکور به

خورد. از دکتر خودی زاده و دکتر هاشم زاده به خاطر 

 کنم. تدریس خوب این دو درس تشکر می

 ای دارید؟برای آینده چه برنامه .6

 فعالً تصمیم قطعی در این مورد نگرفتم.

ای برای دانشجویان کارشناسی و چه توصیه .7

 دارید؟

-کنم قبل از ورود به ارشد حتماً برنامهتوصیه می

-خودشونو تقویت کنند و به آینده خوش نویسی و زبان

بین باشن. چون به نظرم کنکور ارشد خیلی از کنکور 

تر هست و هرکسی که وقت بذاره، کارشناسی ساده

راحتی میتونه دانشگاه بهتری هرچه قدر هم کم، به

 قبول بشه.

 دارم. ار اهآخر برای همگی آرزوی بهترین و در
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 چالش برنامه نویسی

 
میگیرد. پاسخ خود را به آدرس عنوان جایزه تعلق به اولین فردی که جواب سوال زیر را ارسال کند یک کارت هدیه به

 ارسال کنید: azaruniv.slashmag@gmail.com   ایمیل

 

راس  nرا به یک گرافی با توان آنهم در ارتباط هستند که میفرض کنید در یک شبکه اجتماعی آنالین، افراد مختلفی با

تا از افراد این شبکه پیش  kهای زیادی که مابین کنتاکتدلیل ها تعمیم داد. بعد از مدتی بهیال از ارتباط بین آن mاز افراد و 

ها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، حتماً قطع کنیم. بنابراین نیاز است که خواهیم ارتباط اینآمده، می

 هایی از این گراف حذف شوند. حال سوال این است که:یال

بدهند. ممکن است شان را از دست سه نفر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کمترین تعداد یالهایی را حذف کنید که این

-ها باعث قطع ارتباط برخی از افراد دیگر نیز بشود که این مشکل را نادیده بگیرید. یعنی اگر گراف به مولفهحذف برخی یال

 های مختلف شکسته شود هم ایرادی ندارد.

را با هم قطع کنید. کمترین تعداد یال برای  a, n, kخواهید ارتباط گره های ی زیر می عنوان مثال، فرض کنید در شبکهبه

 تا خواهد بود که با یالهای نقطه چین نشان داده شده اند. 3حذف 

 

 

 

 دکتر عسگر علی بویر
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