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یک  در  که  بخشى ست  آخرین  اول  سخن 
ناخوانده  هم  معموالً  مى شود،  نگاشته  مجله 
تا  کردم  تالش  رو  این  از  مى ماند!  باقى 
مجله  اهداف  راستاى  در  بخش  این  سخنان 
باشد. آن  موضوعات  بر  مفید  مقدمه اى   و 

شاید این جمله ى پیتر نورینگ، سرپرست 
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بزرگ»  «داده هاى  به  را  شماره  این  فصل» 
مرورى  به  نخست  بخش   این  داد.  اختصاص 
و  بزرگ  داده هاى  اهمیت  و  مفهوم ها  بر  کلى 
همچنین کاربرد هاى آن مى پردازد؛ در ادامه، 
را  بزرگ  پردازش داده هاى  ابزار هاى  معمارى 
از جزئیات  تا بررسى برخى  معرفى مى کند و 
سه  از  جذاب  روایتى  انتها  در  مى رود.  پیش 
براى  که  است  شده  آورده  داده  دانشمند 
آزمون استخدام به یک پرسش با سه رویکرد 

مى کنند. نگاه  گوناگون 

کار،  اپالى،  چندراهى  و  آینده  دغدغه ى 
ذهن  همیشه  دکترا  یا  ارشد  کارشناسى 
رو  این  از  است،  کرده  درگیر  را  دانش جویان 
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افرادى راه آزموده برگزار شد که برآیند آن ها 
در بخش «دانشکده» آورده شده است. توصیه 

ندهید. دست  از  را  بخش  این  مى کنیم 

پایانى  بخش  در  گوناگونى  مقاله هاى 
از  تا  بود  این  بر  ما  تالش  است.  شده  آورده 
آوریم  گرد  مطالبى  کامپیوتر  علم  جاى جاِى 
از  دهد.  پوشش  را  گوناگون  سلیقه هاى  که 
موضوعات مختلفى که در این بخش به آن ها 
بازى سازى،  به  مى توان  است  شده  پرداخته 
وب،  برنامه نویسى  بر  ابتدایى  شرحى 
و  تورینگ  آلن  دست آورد هاى  استارت آپ ها، 
کرد.  اشاره  نرم افزار  آزادى خواهى  فلسفه ى 
خوانندگان  براى  مقاالت  این  که  است  امید 

باشند.  سود مند 
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در بخش دانشکده ی این شماره، عالوه بر مرور رویدادهای 
موضوع   ،ACM دانش جویی  شاخه ی  و  دانشکده  فصل  این 
»آینده ی پس از مقطع کارشنایس« که از دغدغه های اصیل 
هر دانش جوی این مقطع به حساب یم آید مورد برریس قرار 
گرفته  است. این مسئله ی مهم در قالب چند گفت وگو مطرح 
این  پیرامون  از نظرات مختلف  آگاهی  برای  شده است که 

موضوع یم توانید آن ها را مطالعه کنید.

{خبرنامه{ی{ACM{::{خبرنامه{ی{دانشکده{::{نقش{تان{را{انتخاب{کرده{اید؟

 تصویر مربوط به بورد همایش پنجره است که
 دانش جویان مى توانستند سواالت شان را پیرامون
 آینده ى شغلى و تحصیلى خود روى آن مطرح

نمایند

در دانشکده ی 
مهندیس برق و 

کامپیوتر
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در دانشکده

جشن ACM، بهانه ای برای 
گرد هم  جمع شدن اعضا

امیررضا{دادفرنیا
adadfarnia@acm.org

گردهمایى شاخه ى دانش جویى ACM فرصتى است که 
اعضاى شاخه در کنار هم جمع شده و اعضاى قدیمى 
و جدید با یکدیگر بیشتر آشنا شوند. برنامه اى که جاى 
خالى آن در بین برنامه هاى ACM دیده  مى شد. سال هاى 
گذشته هم تصمیم بر برگزارى این برنامه وجود داشت 
اما هیچ گاه این امکان محقق نشد. امسال در روز سه شنبه 

29 اردى بهشت براى اولین بار این جشن برگزار شد.
بین  خاصى  هیجان  جشن  از  قبل  روز  چند  از 
کارى  به  کس  هر  و  بود  مشاهده  قابل  دانش جویان 
 ACM با اعضاى مشغول بود؛ یک نفر در حال مصاحبه 
در خارج از کشور بود، یکى در پى خرید جوایز و دیگرى 
انتخاب  هیجان  در  نیز  تعدادى  برنامه ریزى.  فکر  در 
بهترین هاى دو سال گذشته ى ACM و معرفى کاندیداها 
در  ریمن1  برگزارى مسابقه ى  نیز  روز جشن  در  بودند. 

بود. افزوده  موجود  اشتیاق  و  شور  به   ACM اتاق 
خسروى،  رامتین  دکتر  ابتدا  برنامه  شروع  با 
سرپرست شاخه، سخنى دوستانه با دانش جویان داشتند 
پرداختند.  گذشته  فعالیت هاى  و  شاخه  معرفى  به  و 
به   ،139۰ سال  در   ACM رئیس  زمانى،  حامد  سپس 
سخنرانى  از  پس  پرداخت.   ICPC مسابقات  معرفى 

رسید. اصلى  برنامه هاى  به  نوبت  برنامه،  اسپانسر 
با  صدا  تغییر  و  ریمن  مسابقه ى  پایانى  مرحله ى 
از  پس  شد.  همراه  شرکت کنندگان  استقبال  با  هلیوم 
آن براى اولین بار در دانشکده، از افتخارآفرینان کنکور 
کارشناسى ارشد و المپیاد دانش جویى تجلیل شد و از 
طرف شاخه ى دانش جویى ACM یادگارى به آن ها اهدا 

شد.
شاخه ى  معرفى  کلیپ  گفت  مى توان  قاطعیت  با 
ACM - که ویژه ى این جشن تهیه شده بود - بهترین 

بخش برنامه بود که مورد تشویق حضار قرار گرفت. در 
گذشته  سال  دو  در   ACM همراهان  بهترین  نیز  ادامه 
طرح  و  پوستر  طراحى  (اف یک،  مختلف  بخش هاى  در 
حلقه  بهترین  تابستانى،  کالس  کاربردى،  ایده ى  جلد، 
و...) معرفى شدند. امیدواریم این برنامه  مقدمه اى براى 

باشد.  ACM بهتر جشن  و  برگزارى ساالنه  

1 - Rayman Legends

ACM تازه های

جشن اوبونتو
پویا{مرادی

pooya.moradi@acm.org

متن باز،  و  آزاد  نرم افزارهاى  و  لینوکس  گنو/  همایش 
چند سال است که توسط انجمن کاربران ایرانى اوبونتو 
در دانشگاه هاى مختلف و با همکارى انجمن هاى علمى 
آن ها برگزار مى شود. یکى از مناسبت هاى این همایش، 
لینوکس  توزیع  مختلف  نسخه هاى  انتشار  جشن 
جشن  این  اخیر،  سال  دو  در  است.  اوبونتو  پرطرفدار 
همراه با کارگاه هایى در حوزه ى لینوکس و نرم افزارهاى 
انجمن  طرف  از  آن ها  از  تعدادى  که  است  بوده  آزاد 
کاربران ایرانى اوبونتو و تعدادى از طرف انجمن علمى 

مى شود. تشکیل  برگزارکننده،  دانشکده ى 
و  لینوکس  گنو/  همایش  هفدهمین  امسال، 
شاخه ى  مسئولیت  با  متن باز  و  آزاد  نرم افزارهاى 
دانشجویى ACM دانشگاه تهران برگزار شد و اسپانسر این 
از طرف شاخه ى دانشجویى  بود.  جشن شرکت ِرمیس 
مهدى  و   نگاشت کاهش  کارگاه  سجاد  بشیر    ،ACM

از  همچنین  کردند.  برگزار  را   node.js کارگاه  دهقانى 
 Go کارگاه هاى  اوبونتو،  ایرانى  کاربران  انجمن  طرف 
lang، رزبرى پاى، فایروال، اوبونتو از صفر تا صد، الراول، 

 VyOS کارگاه  نیز  اسپانسر  طرف  از  و  ریلز،  روبى آن  و 
شد.1  برگزار 

تاریخ  در  مراسم  برگزارى  از  قبل  از چندین هفته 
7 خرداد 1394، جلسه اى تشکیل شد تا مسئولیت هاى 
شود.  تقسیم  دانش جویان  بین  جشن  این  مختلف 
دانش جویان زیادى براى کارها داوطلب شدند و نهایتاً با 
کمک هاى شایان بچه ها در طول دو هفته ى پایانى، این 

برگزار شد. جشن 
ثبت نام همایش به این شکل بود که هر فردى باید 
دقیقاً یک کارگاه را براى شرکت کردن انتخاب مى کرد؛ 
مى شدند.  برگزار  هم زمان  به صورت  کارگاه ها  که  چرا 
پراستقبال ترین کارگاه در همایش امسال، کارگاه اوبونتو 

از صفر تا صد بود که توسط دانیال بهزادى ارائه شد.
از  شرکت کنندگان  که  بود  صورت  این  به  برنامه 
معدن  دانشکده ى  جلوى  محوطه ى  در   ،8:3۰ ساعت 
برق  دانشکده  و در ساختمان کالس هاى  پذیرش شده 
روند  موازى کردن  با  امسال  شدند.  مستقر  کامپیوتر  و 
پذیرش، سرعت پذیرش افزایش یافت که از نکات مثبت 

بود. پیشین  جشن هاى  به  نسبت  امسال  جشن 
و  شرکت کنندگان  پذیرش  هم زمانى  به دلیل 
هم زمان  مدیریت  به  نیاز  کارگاه ها،  داخل  مستقرشدن 
و  بسیار خوب  به دلیل هم کارى  بود که  فرآیند  دو  این 

1 -   ویدیوهاى این کارگاه ها توسط اسپانسر ضبط شده و از طریق وبسایت 
http://gotoclass.ir در دسترس عموم است.

منظم بچه ها در قسمت هاى مختلف دانشکده (ساختمان 
و  گرفت  صورت  به خوبى  معدن)  ساختمان  و  کالس ها 

شد. شروع  کارگاه ها  سپس 
ابتدا  نبود زیرساخت مناسب در دانشکده،  به دلیل 
قرار بود شرکت مبین نت وظیفه ى تأمین اینترنت جشن 
را برعهده بگیرد، اما به دالیلى این امر در روزهاى پایانى 
میسر نشد و ما مجبور شدیم که خود اینترنت کارگاه ها 
پذیرایى  و  کارگاه ها  برگزارى  از  بعد  کنیم.  تأمین  را 
مختصر، شرکت کنندگان به سمت آمفى تئاتر دانشکده ى 
وجود  با  روز،  آن  در  متأسفانه  شدند.  هدایت  معدن 
بودیم،  گرفته  همایش  براى  را  آمفى تئاتر  مجوز  این که 
آمفى تئاتر  خود  ما  و  نداشت  آمفى تئاتر حضور  مسئول 
همکارى  عدم  دلیل  به  کردیم.همچنین  راه اندازى  را 
مناسب دانشگاه، چندین بار دچار مشکالت فنى شدیم.

ایرانى  کاربران  انجمن  تأکید  و  ما  انتظار  برخالف 
کنندگان،  ثبت نام  از  بسیارى  نیامدن  بر  اوبونتو 
از  توجهى  قابل  تعداد  و  بود  زیاد  همایش  از  استقبال 
هم  تعدادى  و  نشستند  زمین  روى  شرکت کنندگان 

ایستادند. آمفى تئاتر  بیرون 
دانشجویى  شاخه ى  معرفى  براى  کلیپى  ابتدا  در 
ACM پخش شد. سپس محمد تشکرى از وزارت اقتصاد 

به  دولتى  سازمان هاى  شدید  نیاز  درباره ى  دارایى  و 
بعدى  لینوکس صحبت کرد. در بخش  به  افراد مسلّط 
سخنرانى ها، بهراد غیاث الدین مدیرعامل شرکت رمیس، 
این شرکت و پروژه هاى بزرگ شان  درباره ى شروع کار 
توضیحاتى ارائه کرد. در بخش بعدى، ایریکس اسماعیلى 
کنونیکال  شرکت  و  اوبونتو  فرازونشیب هاى  درباره ى 

اخیر صحبت کرد. در1۰ سال 
سخنرانى   به  نوبت  ایریکس،  سخنرانى  از  بعد 
جادى که از وبالگ نویس هاى محبوب وب فارسى و از 
فعاالن حوزه ى لینوکس و نرم افزارهاى آزاد است رسید 
درباره ى  او  آمد.  صحنه  روى  به  حضار  تشویق  با  که 
نام   جمله  از  متن باز  و  آزاد  نرم افزار هاى  دنیاى  اخبار 
 Hurr durr I'm a که  لینوکس   4 کرنل  عجیب وغریب 
sheep است صحبت کرد. در قسمت آخر، امیر صدیقى 

کرد. سخنرانى  بزرگ  داده هاى  درباره ى 
بعد از اتمام سخنرانى ها، جایزه اى از طرف انجمن 
پاس  به  اسماعیلى  ایریکس  به  اوبونتو  ایرانى  کاربران 
سال  چند  این  در  انجمن  پیشرفت  براى  که  زحماتى 

شد.  اهدا  است  کشیده  
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نواند،  سال  و  عید  اشتیاق  و  شور  و  فکر  در  همه  فروردین،  اوایل  و  اسفند  اواخر  در  سال  هر 
اما اعضاى شاخه ى دانش جویى ACM در تکاپوى آماده کردن گزارش هاى برنامه هاى یک سال 

هستند.  ACM انجمن  به  ارائه  براى  خود  گذشته ى 
است.  کامپیوترى  آموزشى  و  علمى  جامعه ى  بزرگ ترین  محاسباتى1  ماشین هاى  انجمن 
بین المللى دانشگاهى2 بشناسیم که معتبرترین  برنامه نویسى  با مسابقات  را   ACM بیشتر  شاید 
حوزه ى  در  جایزه  مهم ترین  که  بدانیم  است  بهتر  اما  مى رود.  به شمار  برنامه نویسى  مسابقه ى 
محاسبات  نوبل  جایزه ى  به عنوان  تورینگ  جایزه ى  مى شود.  اهدا  انجمن  این  توسط  کامپیوتر 

مى شود. شناخته  جهان 
به  اقدام  دنیا  در سراسر  انجمن  این  نمایند ه هاى  به عنوان   ACM دانش جویى    شاخه هاى 
گسترش و آموزش علوم محاسباتى و کامپیوترى مى کنند. هم اکنون 243 شاخه ى دانش جویى 
در 26 کشور دنیا در حال فعالیت است. ACM هر سال در پنج زمینه ، بهترین شاخه ى دانش جویى 

را انتخاب مى کند. این پنج زمینه عبارت اند از:
این  این بخش کلیه ى فعالیت هاى یک شاخه بررسى مى شود و شاید  در  ۱- فعالیت ها: 

باشد. فعالیت هایشان مهم ترین جایزه  تمامى  بررسى  و  به شاخه ها  نگاه کلى  به دلیل  جایزه 
از نظر طراحى، واسط  از اسم آن پیدا است، وبسایت شاخه  ۲- وبسایت: همان طور که 

مى گیرد. قرار  ارزیابى  مورد  برنامه ها  اطالع رسانى  و  کاربرى 
۳- عضویت: در این بخش، برنامه هایى که یک شاخه براى معرفى ACM به دانش جویان و 

اضافه کردن آن ها به جامعه ى کامپیوترى جهان برگزار مى کند بررسى مى شود.
۴- خدمات ارائه شده به دانشگاه: پروژه ها و برنامه هایى که شاخه ها براى ارتقاء سطح 
آموزش دانشگاه خود انجام مى دهند عاملى  است تا برترین شاخه در این بخش مشخص شود.

خود  دانشگاه  از  فراتر  که  مى رود  انتظار  شاخه ها  از  جامعه:  به  ارائه شده  خدمات   -۵
بپردازند. جامعه  محاسباتى  و  کامپیوترى  اطالعات  سطح  گسترش  به  و  کنند  فعالیت 

در ماه هاى فروردین و اردى بهشت، شاخه هاى دانش جویى فرصت دارند تا با ارسال گزارش 
فعالیت هاى یک سال گذشته ى خود، در بخش مورد نظر خود کاندید  شوند.

شاخه ى دانش جویى ACM دانشگاه تهران در سال هاى 2۰12-2۰13 و 2۰11-2۰12 موفق 
شد که در بخش عضویت به عنوان بهترین شاخه ى دانش جویى انتخاب شود. در سال گذشته و 
با توجه به گسترش فعالیت هاى شاخه در دانشگاه، تصمیم بر آن شد که بیشترین سرمایه گذارى 
براى دریافت جایزه در بخش دانشگاه صورت بگیرد. خوشبختانه در اوایل اردى بهشت  و با اعالم 
برترین هاى ACM، طبق  پیش بینى ها، ACM دانشگاه تهران براى سومین بار و این بار در بخش 

دانشگاه، موفق به کسب عنوان بهترین شاخه شد.3
توانایى ها،  شناخت  کارگاه  برنامه نویسى،  هفتگى  مسابقات  حلقه،  قبیل  از  برنامه هایى 
مهم ترین  از  مجازى  واحد  انتخاب  برنامه ى  و  مصنوعى  هوش  مسابقه ى  تابستانى،  کالس هاى 
فعالیت هاى شاخه ى دانش جویى ACM در سال گذشته بود که در انتخاب این شاخه به عنوان 

داشت. زیادى  تأثیر  دنیا  برتر  پنج شاخه ى  از  یکى 
ساِل  در طول یک  که  فعالیت هایى  کردند،  جایزه  تالش  این  دریافت  راه  در  زیادى  افراد 
دوره ى «آبى الجوردى»4 انجام شد و تالش هاى زیادى که براى مدون کردن و نوشتن گزارش ها 
صورت گرفت. اعضاى شاخه ى دانش جویى ACM از تمامى افرادى که در این مسیر شاخه را یارى 
کردند، به ویژه دکتر رامتین خسروى، سرپرست شاخه، و همچنین زنده یاد دکتر مهدى فخرایى 

که از پایه گذاران این شاخه بود تشکر مى کند.

1 -  Association for Computing Machinery (ACM)
2 -  International Collegiate Programming Contest (ICPC)
3 -  http://www.acm.org/chapters/students/essay-contest/essay_contest-toc
4 -  Persian Blue
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در دانشکده

آیا واقعاً قصد ادامه ى تحصیل دارید؟ چرا در داخل ادامه 
نمى دهید؟ مزایا و معایب تحصیل و زندگى در خارج از 
که  هستند  سؤاالتى  این ها  مى دانید؟  همه ى  را  کشور 
براى گرفتن یک پذیرش خوب به پاسخى مناسب نیاز 
براى  فارغ التحصیالن  و  دانش جویان  گذشته  در  دارند. 
مانند  افراد مختلفى صحبت مى کردند.  با  یافتن جواب 
دوره ى  از  پس  و  نداده اند  تحصیل  ادامه ى  که  کسانى 
کارشناسى وارد بازار کار شده اند، آن ها که براى ادامه ى 
تحصیل در ایران مانده اند، آن هایى که به خارج از کشور 
بازگشته اند  تحصیل  اتمام  از  پس  که  آن ها  رفته اند، 
حرف ها  افراد  این  همه ى  بازنگشته اند.  که  آن ها  و 
و  شنیدنى  حتماً  خود  نوع  در  که  دارند  تجربه هایى  و 
ارزشمند است،  اما مشکل این روش این است که وقت 
و انرژى بسیار زیادى از افراد مى گیرد و چه بسا ممکن 
است آن ها را دچار سرگردانى کند و روند پذیرش گرفتن 

پراسترس تر. و  دشوارتر  را 
در  اخیر  سال  چند  در  که  است  دلیل  همین  به 
 How To Apply عنوان  تحت  همایشى  تهران  دانشگاه 
تا  مى کند  کمک  دانش جویان  به  که  مى شود  برگزار 
این  از  را طى کنند. یکى  این مسیر دلهره آور  راحت تر 
آمفى تئاتر  در   1394 مرداد  هفتم  روز  در  همایش ها 
دانشکده ى مهندسى برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به 
در  گردید.  برگزار   ACM دانش جویى  شاخه ى  میزبانى 
این همایش مطالب مربوط به روند پذیرش گرفتن طى 
چند مرحله به طور مفصل شرح داده شد و ارائه دهندگان 

هر مرحله خود از دانش جویانى بودند که این مسیر را 
گذرانده بودند و نکات مفید و تجارب شخصى خود را 
توضیح  ادامه  در  کردند.  منتقل  دانش جویان  سایر  به 

مى شود. داده  مراحل  از  یک  هر  مورد  در  مختصرى 
ابتدا  در  که  روند  این  مراحل  مهم ترین  از  یکى 
مورد  در  دانش جویان  که  بود  این  شد  پرداخته  آن  به 
زمینه هاى مختلف تحقیقاتى در رشته ى تحصیلى خود 
کنند  جست وجو  عالقه شان  مورد  تحصیلى  رشته ى  یا 
از  پرس وجو  با  کار  این  آورند.  به دست  کلى  و شناخت 
دانش جویان تحصیالت تکمیلى داخل و خارج از کشور، 
دانشگاه هاى  تحقیقاتى  گروه هاى  وبسایت  به  سرزدن 
روى  مقاالت  پیشنهادى  موضوعات  بررسى  مختلف، 
اساتید  با  صحبت  علمى،  معتبر  کنفرانس هاى  سایت 

است. انجام  قابل  و...  دانشگاه 
در بخش دیگر همایش به یکى دیگر از مراحل الزم 
براى پذیرش گرفتن از دانشگاه هاى خارج از کشور، یعنى 
مدرك زبان، پرداخته شد. معموالً در مرحله ى پرکردن 
باید  دانش جویان  پرونده،  بررسى  براى  تقاضا  فرم هاى 
از  یکى  از  آیلتس  و  تافل  زبان مثل  آزمون هاى  نمره ى 
این  نیاز  مورد  اطالعات  کنند.  ارائه  را  معتبر  مؤسسات 
مرحله در اختیار شرکت کنندگان همایش قرار گرفت و 
همچنین برنامه ى مشخصى براى زمان شروع مطالعه ى 
زبان، نحوه ى مطالعه، معرفى کانون هاى زبان آموزى و... 

به افراد ارائه شد.
مى توان  به جرئت  که  مناسب  رزومه ى  تهیه ى 
گفت مهم ترین بخش روند پذیرش است در بخش دوم 
این بخش  همایش مورد بحث قرار گرفت و سخنرانان 
و  و ذکر جزئیات  رزومه هاى مختلف  نمونه ى  ارائه ى  با 

نکات کلیدى این مرحله را توضیح 
دادند.

سایر  به  همایش  ادامه ى  در 
فرآیند  تسهیل  براى  الزم  نکات 

مثال  به عنوان  شد.  پرداخته  پذیرش 
از  پذیرش  روند  هزینه هاى  برآورد  براى 

قبیل هزینه هاى ارسال تقاضا1 براى بررسى 
زبان،  امتحان هاى  دانشگاه،  هر  در  پرونده 

نحوه ى  و  تحصیلى  مدارك  آزادکردن  ویزا، 
در  سودمندى  اطالعات  هزینه ها  این  پرداخت 

گرفت. قرار  دانش جویان  اختیار 
از  یک  هر  انتهاى  در  که  است  ذکر  به  الزم 

بخش هاى همایش، پنل پرسش وپاسخ برگزار مى شد 
سامانه ى  طریق  از  مى توانستند  شرکت کنندگان  و 
 پیامکى سؤاالت خود را مطرح کرده و پاسخ آن ها را بیابند.

همایش هاى  سایر  از  را  همایش  این  که  مسائلى  از    
به صورت  آن  مشاهده ى  امکان  مى کرد  متمایز  مشابه 
از  زیادى  استقبال  با  که  بود   ACM وبسایت  از  زنده 
از  شد.  مواجه  نیز  دانشگاه ها  سایر  دانش جویان  سوى 
به  پرداختن  همایش  این  متمایز  خصوصیات  دیگر 
مى شود؛  توجه  کمتر  آن ها  به  شاید  که  بود  مسائلى 
مانند شرایط درس خواندن و زندگى کردن در کشورها و 
شهرهاى مختلف، وضعیت آب وهوا، هزینه هاى زندگى و 
حمل ونقل که از طریق مصاحبه ى اینترنتى با کسانى که 
در خارج از کشور زندگى مى کردند در قالب ویدیوکلیپ 

گرفت.  قرار  حضار  اختیار  در 

1 -  Application fee

در{دانشکده

محمد{بابامحمودی
 mohammadbabamahmoudi@gmail.com
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شد.  شروع  کجا  از  ماجرا  این  نمى دانم  دقیق  راستش 
فکر مى کنم اواسط تابستان 93 بود. این سؤال همیشه 
مى خوانیم؟  درس  چرا  ما  که  بود  مطرح  من  ذهن  در 
چه طور باید وارد بازار کار شویم؟ چه کارهایى را بعد از 
دانشگاه مى توانیم انجام دهیم؟ آیا در دوره ى کارشناسى 
کار کنیم یا نکنیم؟ و تعداد زیادى سؤال دیگر. تابستان 
سال پیش جلسه اى از طرف ACM برگزار شد و ایده ى 
آن  در  بود  قرار  که  شد  مطرح  همایشى  برگزارى 
دانش جوهاى رشته ى مهندسى کامپیوتر بیشتر در مورد 
بیشتر  را  رشته  این  فضاى صنعتى  و  بدانند  آینده شان 
بشناسند. من و دو نفر دیگر از هم دوره اى  هایم مسئول 
برگزارى چنین همایشى شدیم. در آن زمان «فنعت»1 
همایش  این  ولى  بود،  شده  برگزار  که  بود  دوره  یک 
بیشتر روى رشته ى مهندسى برق تمرکز داشت و براى 
رشته ى کامپیوترى که دانش جو هاى آن به مراتب زودتر 
مى توانند وارد بازار کار شوند مطالب زیادى بیان نشده 
بود. از طرفى هم از همان ابتدا نمى خواستیم پنجره (که 
البته آن موقع این اسم را نداشت) مانند فنعت باشد و 
از  نفر  با چند  برسد.  پایان  به  همایش  برگزارى یک  با 
و مهندس  از جمله دکتر خسروى  دانشکده  استادهاى 
موضوع صحبت  این  به  راجع  و  گذاشتیم  قرار  شفیعى 
کردیم. فهمیدیم که مشکل دانشگاه هاى ما ریشه اى تر از 
این حرف هاست، خیلى ریشه اى تر. البته این مسئله هم 
مشخص بود که تغییر در ساختارهاى مدیریتى و اجرایى 
کار سختى است و اگر کارى قرار است انجام شود باید 

براى خودشان بسوزد. خود دانش جوها دل شان 
صحبت هاى اولیه انجام شد؛ وظایف روز به روز بیشتر 
مى شد و ما نیاز داشتیم که تیم مان را بزرگ تر کنیم. از 
افراد زیادى کمک گرفتیم تا در مورد نحوه ى برگزارى 
سؤال  شرکت ها  از  دعوت  نحوه ى  همچنین  و  همایش 
کنیم. اوضاع ارتباط صنعت با دانشگاه واقعاً خوب نیست؛ 
با  را  خود  پروژه هاى  و  نیازها  نیستند  حاضر  شرکت ها 
دانشگاه در میان بگذارند و از طرف دیگر در دانشگاه هم 
تالش کمى مى شود که نیازهاى صنعت شناخته شود و 
دانش جویان بر اساس نیازهاى کشور پروژه انجام دهند. 
با  باید  نمى دانستیم چه طور  ما  بود.  بزرگى  این مشکل 
ارائه ى  بدون  شود  قانع  تا  کنیم  صحبت  شرکت  یک 
تبلیغات مستقیم در سخنرانى، در همایش شرکت کند. 
بهترین راه این بود که از اساتیدى که ارتباط بیشترى با 
شرکت ها دارند کمک بگیریم و از طریق آن ها همایش 

1 -  همایش ارتباط فنى با صنعت بسیج دانشجویى دانشکده ى برق و 
کامپیوتر

خودمان را معرفى کنیم. اساتید محترمى همچون دکتر 
مهندس  و  شاه منصورى  دکتر  خسروى،  دکتر  نوابى، 
ادهمى کمک هاى بسیارى در زمینه ى صحبت با مدیران 

شرکت ها به ما کردند.
در  شد.  انتخاب  که  بود  پاییز  اواخر  «پنجره»  نام 
ابتدا قرار بود که همایش در هفته ى آخر اسفند برگزار 
شود، ولى به دلیل شرایط نامناسب شرکت ها و همچنین 
عدم آمادگى تیم اجرایى، قرار شد که این زمان به 2۰ 
مناسبى  تاریخ  این  کند.  تغییر  اردى بهشت  22ى  الى 
و  تمام مى شد  زمان  آن  تا  میان ترم  امتحانات  زیرا  بود 
بود.  مانده  باقى  خوبى  فرصت  نیز  پایانى  امتحانات  تا 
داشت.  وجود  همایش  کارهاى  براى  اصلى  بخش  چند 
به خوبى  باید  ما  و  بود  محتواى جلسه  بخش  مهم ترین 
فرصتى  همایش  این  که  مى کردیم  توجیه  را  شرکت ها 
براى آشنایى دانش جویان با آینده شان و فضاى صنعت 
است و نباید مطالب تبلیغاتى در سخنرانى ها بیان شود. 
تناسب پنل هر روِز همایش با محتواى مطرح شده در آن 
روز نیز بسیار مهم بود. موضوع دیگر بحث جلب مخاطب 
و کارهاى تبلیغاتى بود که در عمل بیشترین بار اجرایى 
را داشت. از تولید محتواى تبلیغاتى تا طراحى و چاپ 
آن. بخشى از تیم هم کارهاى فنى مربوط به سایت و 
نیز  عده اى  گرفتند.  عهده  بر  را  همایش  زنده ى  پخش 
پذیرایى  مانند  همایش  روز  اجرایى  کارهاى  مسئولیت 
و امور اجرایى سالن را پذیرفتند. در کل حدود 25 نفر 
پنجره  کارهاى  درگیر  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور 

شدند.
اولیه،  ایده ى  از مطرح شدن  نه ماه  از  باألخره پس 
ما  و  بود  همایش  اول  روز  فرارسید.  اردى بهشت   2۰
شرکت  همایش  در  بچه ها  آیا  که  بودیم  نگران  بسیار 
همایش  و  بود  پر  سالن  خوشبختانه  خیر.  یا  مى کنند 
با سخنرانى دکتر خسروى شروع شد. همه چیز خوب 
نمایندگان  سخنرانى  نیز  آن  از  بعد  مى رفت.  پیش 
بود  این  قصد  شد.  اجرا  آدران  و  کافه بازار  شرکت هاى 
که در روز اول شرکت هاى استارت آپى سخنرانى کنند 
تا شرکت کنندگان جلسه بتوانند با فضاى استارت آپ و 
کارآفرینى بیشتر آشنا شوند. بعد از آن هم نوبت به پنل 
رسید و دکتر محمدى نیز در کنار شرکت ها پاسخگوى 
به  ورود  پیرامون  اول  روز  پنل  موضوع  بود.  ما  سؤاالت 
فضاى کار بود. برخى از مهمانان ازجمله دکتر محمدى 
نادرستى  کار  بازار  به  زودهنگام  ورود  داشتند  عقیده 
است، ولى نظر نمایندگان شرکت ها برخالف این عقیده 

بود.

ساعت 12:3۰ روز بعد، دومین روز همایش پنجره 
در  پاکروان  دکتر  بود  قرار  برنامه  طبق  شد.  شروع 
و  باشد  داشته  پرمان سخنرانى  مخابراتى  مورد شرکت 
معرفى  را  ایران  شبکه ى  صنعت  در  فعالیت  حوزه هاى 
نماید. در ادامه دکتر سجاد، که به تازگى به ایران آمده 
و  کشور  از  خارج  در  کارآفرینى  اوضاع  مورد  در  بود، 
را  مباحثى  بزرگ  در شرکت هاى  کار  با  آن  تفاوت هاى 
مطرح نمود. در انتها نیز مهندس فوالدى، مدیر فروش 
کار صحبت  فضاى  مورد  در  سیستم،  همکاران  شرکت 
مشکل  به  زمان بندى  در  همایش  دوم  روز  در  کرد. 
برخوردیم. بسیار از زمان عقب بودیم اما به دلیل این که با 
شرکت ها قرار گذاشته بودیم، نمى توانستیم زمان جلسه 
پنل خوبى بود.  را کوتاه کنیم. ولى پنل روز دوم واقعاً 
نمایندگان  و  فرهنگى  دکتر  و  دکتر خسروى  با حضور 
شرکت ها بحث خوبى در مورد ارتباط صنعت با دانشگاه 
شکل گرفت و خیلى از مسائل به خوبى مطرح شد. در 
ناکافى  مهارت هاى  جمله  از  مشکالت  برخى  پنل  این 
همچنین  و  کار  بازار  به  ورود  براى  دانش جویان  برخى 
دانشگاه  در  شرکت ها  فعالیت  براى  مناسب  بستر  نبود 

شد. بررسى 
روز  به  سرانجام  و  رسید  پایان  به  هم  دوم  روز 
مهندس  سوم  روز  سخنرانان  رسیدیم.  همایش  آخر 
صادقیان پور از شرکت توسن، مهندس مسگرى از شرکت 
داتین و مهندس شیخ عطار از شرکت ارگ تلکام بودند. 
در آخر همایش مهندس شیخ عطار سخنرانى خوبى را 
ارائه کرد و به بیان مشکالت ریشه اى عدم ارتباط صحیح 
ارتباط  روند  به  اشاره  با  او  پرداخت.  دانشگاه  با  صنعت 
صنعت با دانشگاه در دیگر کشور ها، مشکالت این چرخه 

را در ایران مورد بحث و بررسى قرار داد.
 این اولین همایش پنجره بود که بهار امسال برگزار 
آینده  سال  امیدواریم  که  داشت  بسیارى  ایرادات  شد. 
حل شود. ولى مهم تر از این همایش سه روزه، برنامه و 
تصمیم ما دانش جوها براى ادامه ى راه تحصیل مان است. 
مطالبى  بخواهیم  دانشگاه  از  و  بگیریم  تصمیم  باید  ما 
بتوانیم به وسیله ى آن  به ما تدریس شود که در آینده 
مشکلى از مشکالت جامعه و کشورمان را حل کنیم. ما 
با صنعت  بیشترى  ارتباط  بخواهیم که  دانشگاه  از  باید 
داشته باشد و پروژه ها را بر اساس نیازهاى صنعتى کشور 
تعریف کند. ما باید مشکالت مان را خودمان حل کنیم 
و منتظر نباشیم کسى دیگر چنین کارى براى ما انجام 
با  و  آینده  در سال  پنجره  امیدواریم که همایش  دهد. 

برنامه ها، کارگاه ها و حلقه هاى بیشتر برگزار شود.

F1 فصلنامهیافیک
شمارهیپانزدهم-پاییز۱39۴

این صفحه از نشریه ی اف یک قصد دارد فضای 
دانشگاه  دانشجوهای  به  را  دانشگاه   بیرون 
تهران نشان دهد،  در صورت امکان تبدیل به 
و  نشریه شود  همیشیگ  از صفحه های  ییک 
خبرهای کسب وکار ایران، همایش های مرتبط و 
تجربه های کساین را که در این راه بوده اند نشان 
دهد. نشریه ی اف یک از نظرها و پیشنهادهای 

شما استقبال یم کند.

علی{شیراوند
alish.icu@gmail.com
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ارشد

 مراسم اختتامیه ی 
AppTalent 2015

اندروید، برنامه نویسى  مسابقات  اختتامیه ى  مراسم 
 AppTalent 2015، پنج شنبه 4 تیر 1394 در دانشگاه تهران 
برگزار شد. در این مراسم، در کنار برگزارکنندگان مسابقه 
(شرکت موبیرو و همراه اول)، میهمانان ویژه اى از شرکت ها، 
از اصحاب رسانه  اساتید دانشگاه تهران و همچنین جمعى 

حضور داشتند.
مدیرکل  محمدرضا سوهانیان،  توسط  اولین سخنرانى 
مدیریت  محوریت  با  اول،  همراه  افزوده ى  ارزش  خدمات 
در  سوهانیان  شد.  انجام  افزوده  ارزش  خدمات  اکوسیستم 
صحبت هاى خود به این نکته اشاره کرد که فعالیت در این 
حوزه از سال 91 آغاز شده و در حال حاضر 13۰ شرکت 
افتخارى  این زمینه همکارى مى کنند که  اول در  با همراه 
به  ادامه  در  وى  مى آید.  به شمار  کارآفرینى  حوزه ى  در 
ارزش  سرویس هاى  و   اول  همراه  عظیم  سرمایه گذارى هاى 
افزوده اشاره نمود و برگزارى مسابقاتى مانند AppTalent را 
گامى مؤثر در جهت پشتیبانى از تجارى سازى اپلیکیشن ها 

دانست.
دولتیان،  محمدرضا  سوهانیان،  صحبت هاى  از  پس 
و  آمد  تریبون  پشت  موج،  رسانه ى  همراه  تجارى  معاون 
ارائه  توضیحاتى  مارکت»  «اول  اندرویدى  مارکت  درباره ى 
توسعه دهندگان  اصلى  دغدغه هاى  به  ادامه،  در  و  کرد 
برنامه هاى موبایل و پیشرفت هایى در جهت حل این مسائل 

نمود. اشاره 
گروه  مدیر  برنا،  بهنام  سخنرانى  به  نوبت  آن،  از  پس 
جدید  روندهاى  درباره ى  او  رسید.  موبیرو،  همراه  خدمات 
درباره ى و  داد  ارائه  توضیحاتى  همراه  خدمات  حوزه ى   در 

OTTها و لزوم تعامل اثربخش اپراتورها با آن ها در زمینه ى 

اینترنتى صحبت کرد. انواع سرویس هاى 
با  رابطه  در  رزاقى  سیروس  مراسم،  این  ادامه ى  در 
صندوق هاى سرمایه گذارى خطرپذیر  در حوزه ى موبایل و 
ICT سخنرانى نموده و آینده ى روشنى را با گسترش خدمات 

3G و  4G براى ایران در این حوزه ترسیم کرد. 

پرسش وپاسخ  جلسه ى  سخنرانى ها،  اتمام  از  پس 
کتایون  توسط  طهرانچى  محمدعلى  و  مالیرى  محسن  با 
شرکت  در   AppTalent مسابقات  پروژه ى  مدیر  شکورى، 
در  کاربردى  و  مفید  توصیه هاى  به  وى  شد.  انجام  موبیرو، 
جذب  و  تبلیغ  و  نوآورى  اپلیکیشن،  تجارى سازى  با  رابطه 

پرداخت. مشترى 
در بخش پایانى این اختتامیه، محمدعلى اخایى به عنوان 
زمینه ى  در  پیشنهاداتى  ارائه ى  به  مسابقه  داوران  از  یکى 
از  فراتررفتن  و  اجتماعى  مهارت هاى  افزایش  و  کارآفرینى 

پرداخت. و پرورش خالقیت  آموزه هاى دانشگاهى 
این مسابقه در چهار بخش «بخش آزاد»، «ارتباطات»، 
«تجارت همراه» و «ایده ها» برگزار شد که در انتها به نفرات 
  AppTalent برگزیده ى هر چهار بخش لوح تقدیر و تندیس

اهدا شد.

تابستان با کد ۹4

همیشه در طول سال با خود فکر مى کنیم که تابستان 
را  کتاب  چند  مى دهیم.  انجام  زیادى  کارهاى  امسال، 
این  مى گوییم  خود  با  و  مى کنیم  آماده  خود  ذهن  در 
را   y و   x برنامه نویسى  زبان هاى  را مى خوانیم،  کتاب ها 
یاد مى گیریم و احتماالً یک پروژه ى کاربردى را در ذهن 
اما  دهیم.  انجام  تابستان  در  که  مى کنیم  تعریف  خود 
چیزى که معموالً در پایان تابستان متوجه آن مى شویم 
فقط گذر زمان است و فرصت هایى که از دست داده ایم.

برنامه ى «تابستان با کد»، که برگرفته از برنامه اى 
فرصتى  اجرا مى کند،  هر سال شرکت گوگل  که  است 
است که به فکرهاى خود امکان تبدیل شدن به واقعیت 
در  باعث مى شود حتى  برنامه  این  بدهیم. همچنین  را 
گرماى فصل تابستان، سایت دانشکده ي مهندسى برق 
و کامپیوتر خالى از جمعیت نباشد و شور و هیجان از 

نشود. دانشکده دور 
از سال 1391، هرساله این برنامه در دانشگاه اجرا 
مى شود. در ابتدا این برنامه به همت امیر صبورى و حامد 
زمانى شروع شد و یکى از بزرگ ترین دستاوردهاى آن 
سایت ِشیرکد1 است که بعید است دانش جوى مهندسى 
آن  از  یک بار  حداقل  و  باشید  تهران  دانشگاه  کامپیوتر 

استفاده نکرده باشید. 
امسال این برنامه از مدت ها قبل و با هم فکرى افراد 
پروژه هاى  بررسى  و  پیشنهاد  از  پس  شد.  آغاز  زیادى 
زیادى، در پایان هشت پروژه از بین آن ها انتخاب شد. 
قابل  کد2  با  تابستان  سایت  در  پروژه ها  کامل  لیست 

است. مشاهده 
این برنامه فرصتى است که دانش جویان سال هاى 
ابعاد بزرگ تر و واقعى تر از  با پروژه هایى در  اول و دوم 
آن چه در درس ها مى خوانند روبه رو شوند و کار گروهى 
را بیش از پیش تمرین کنند. همچنین براى دانش جویان 
سال هاى باالتر این امکان فراهم مى شود که توانایى خود 
را در مدیریت یک گروه بسنجند و بتوانند دانش خود را 

در اختیار دیگران قرار دهند. 
همچنین از امسال با همکارى دانش جویان رشته ى 
برنامه ى   ،ACM دانش جویى  شاخه ى  و  برق  مهندسى 
بیشتر  آشنایى  براى  شنى»3  «قلعه ى  نام  با  مشابهى 
شد.  اجرا  صنعتى  پروژه هاى  با  رشته  این  دانش جویان 
نمایشگاهى  تابستان،  پایان  در  که  مى شود  پیش بینى 
طول  در  دانش جویان  توسط  انجام شده  پروژه هاى  از 

شود.  برگزار  تابستان 

1 -  sharecode.io
2 -  summerofcode.ir
3 -  sandcastle.ir

همایش آشنایی با رشته های 
مهندیس و دانشکده ی فین 

دانشگاه تهران امسال نیز همانند سال هاى گذشته با هدف 
آشنایى دانش آموزان و شرکت کنندگان آزمون سراسرى 
آموزشى  فضاهاى  و  امکانات  و  مهندسى  رشته هاى  با 
دانشگاه تهران، توسط دفتر ارتباط با مدارس دانشکده ى 
 7 چهارشنبه  تاریخ  در  همایش  این  شد.  برگزار  فنى 
مرداد 1394 از ساعت 8:3۰ تا 19 در دو بخش برگزار 
گردید که نزدیک به 2۰۰ نفر از شرکت کنندگان آزمون 
سراسرى و برخى از اولیاى آن ها در آن شرکت کردند.

آمفى تئاتر  سالن  در  که   - نخست  بخش  در 
دانشکده ى مهندسى معدن برگزار شد - اساتید حاضر به 
معرفى رشته هاى مختلف مهندسى و امکانات آموزشى و 
پژوهشى دانشکده ى فنى پرداختند. در بخش دوم برنامه 
و پس از صرف ناهار، بازدید از تعدادى از آزمایشگاه هاى 
پژوهشى دانشکده هاى مهندسى مکانیک،  مهندسى مواد 
برق  مهندسى  دانشکده ى  شد.  انجام  معدن  مهندسى  و 
و کامپیوتر نیز برنامه ى ویژه اى را شامل بازدید از برخى 
رشته  انتخاب  مشاوره ى  و  پژوهشى  آزمایشگاه هاى  از 
گرایش هاى  در  برجسته   اساتید  و  دانشجویان  حضور  با 

کرد. برگزار  بخش  در همین  مختلف 
و  ضعیف  اطالع رسانى  که  است  ذکر  به  الزم 
برنامه  برگزارى  نامناسب  کیفیت  همچنین  و  دیرهنگام 
در سال هاى گذشته از عمده ترین دالیل استقبال نسبتاً 
ضعیف از این برنامه بود و همان گونه که در بخش قبل 
شرکت کنندگان  از  نفر   2۰۰ از  کمتر  تنها  شد،   اشاره 
همچنین  یافتند.  حضور  برنامه  این  در  سراسرى  کنکور 
و  برنامه  برگزارى  طول  در  متعدد  بى نظمى هاى  بروز 
بعضاً کسل کننده در طول بخش  و  پیاپى  سخنرانى هاى 
شرکت کنندگان  از  برخى  نارضایتى  موجب  برنامه  اول 
سطوح  در  مناسب  تصمیمات  اتخاذ  با  است  امید  شد. 
با  ارتباط  کمیته ى  و  فنى  دانشکده ى  مدیریتى  مختلف 
در سال هاى  بهبود شرایط  دانشکده،  شاهد  این  مدارس 

آتى باشیم. 

تازه های دانشکده

هومن{حبیب{نیا
h.habibnia@gmail.com

امیررضا{دادفرنیا
adadfarnia@acm.org

امین{ادراکی
a.edraki.g@gmail.com
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Ã} چرا تصمیم به خواندن کارشناسی ارشد در داخل
اپالی  یا  و   کار  بازار  به سمت  چرا  و  گرفتید  ایران 

نشدید؟ کشیده 

براى کارآموزى در  تابستان  بازار کار، یک  در خصوص 
یک شرکت مشغول به کار شدم و در تابستان قبل از آن 
نیز در یک شرکت دیگر کار مى کردم و کار واقعى را در 
شرکت ها تجربه کردم که با عالیق من سازگار نبود و 
در نتیجه تصمیم گرفتم کار آکادمیک را نیز تجربه کنم.

با توجه به این که در دوره ى کارشناسى معموالً کار 
آکادمیک چندانى انجام نمى شود، تصمیم گرفتم ارشد 
بخوانم که متوجه شوم به کار آکادمیک عالقه مندم یا نه 
و در نتیجه االن نمى دانم که مى خواهم در مقطع دکترا 
نه و فعًال قصد تجربه ى کار آکادمیک را  یا  ادامه دهم 

دارم.
در خصوص دلیل اپالى نکردن که تقریباً براى تمام 
دانش جویان دانشکده، چه آن هایى که در نهایت اپالى 

مى کنند و چه آن هایى که اپالى نمى کنند، باید بگویم 
که این مسئله ى بسیار بزرگى است که براى هر شخص 
چندین بعد دارد که هرکس آن ها را کنار هم مى چیند و 
با توجه به معیار هاى زندگى اش به آن ها امتیاز مى دهد 
و  کردم  را  کار  نیز همین  من  تصمیم گیرى مى کند.  و 
تصمیمم در نهایت این شد که فعًال اپالى نکنم. شاید 
یک زمانى تصمیم بگیرم براى مقاطع بعد اپالى کنم، اما 

فعًال چنین قصدى ندارم.
کنم!  اضافه  را  چیز  یک  انتخاب ها  این  مورد  در 
به من مى رسید  مى پرسید: «استریت1  این که هر کس 
گزینه ى شرکت  اصًال  یعنى  مى کنى؟»  اپالى  یا  شدى 
در کنکور ارشد و یا کارکردن مطرح نبود! که این جو 

مى دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  شخصى  انتخاب هاى 

Ã} در تحصیل  ادامه ی  خصوص  در  تصمیم تان 
مقطع کارشناسی ارشد به دلیل این بوده که همه ی 
یا تصمیم  دانش جویان کارشناسی ارشد می خوانند 

است؟ بوده  خودتان  شخصی 

این  به  خیلى  و  است  بوده  خودم  تصمیم  کامًال  نه، 
دارم  تحصیل  ادامه ى  قصد  اصًال  که  کردم  فکر  مسئله 
یا نه؛ و چون فکر مى کردم که احتماالً از کار آکادمیک 
ادامه ى  به  تصمیم  مى آید،  خوشم  بیشتر  تحقیقاتى  و 

گرفتم. تحصیل 

Ã} امتحان که  رشته ای  در  رتبه تان  خصوص  در 
داده اید و شرایط الزم برای قبولی در دانشگاه های 

دهید. توضیح  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  خوب 

مى خواندم  درس  مصنوعى  هوش  گرایش  براى  من 
اما  داشتم.  را  گرایش  این  در  تحصیل  ادامه ى  قصد  و 
انتخاب  را  نرم افزار  گرایش  گرفتم  تصمیم  نهایت  در 
و  ندارد  وجود  دو  این  بین  چندانى  تفاوت  البته  کنم. 
تنها در چند درس اختصاصى متفاوتند. در واقع دست 
زمینه ى  انتخاب  براى  نرم افزار  گرایش  دانش جویان 
کارى و استاد بازتر از دانش جویان هوش مصنوعى است. 
رتبه ى کنکور نرم افزار من 19، هوش مصنوعى 39 
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و شبکه 29 بود. فکر مى کنم در سال هاى قبل تا حدود 
رتبه ى 4۰ در دانشگاه تهران پذیرفته مى شد.

Ã} گرایش کارشناسی ارشد خود را چگونه انتخاب
کردید؟ راه شناخت گرایش های مختلف چیست؟  

در رشته ی کامپیوتر چه گرایش هایی وجود دارد؟

کامپیوتر تا سال قبل شامل گرایش هاى نرم افزار، هوش 
مصنوعى و سخت افزار (معمارى کامپیوتر) بود که البته 
کنکور  از  نیز  شبکه  امنیت  و  شبکه  است  قرار  امسال 
فناورى اطالعات به کامپیوتر منتقل شود. در خصوص 
انتخاب من، در ابتدا قصد داشتم کنکور هوش مصنوعى 
سیستم هاى  آزمایشگاه  که  شدم  متوجه  بعد  اما  بدهم 
دکتر  (به سرپرستى  ما  دانشگاه  اطالعات  هوشمند 
اطالعات  هوشمند  بازیابى  زمینه هاى  در  که  شاکرى) 
فناورى  و  نرم افزار  از  فعالیت مى کند فقط  و داده کاوى 
مصنوعى.  هوش  از  نه  و  مى پذیرد  دانشجو  اطالعات 

بخوانم. نرم افزار  گرفتم  تصمیم  دلیل  به همین 
دانش جویان  گرایش ها،  شناخت  خصوص  در 
مى توانند به وبسایت دانشگاه مراجعه کنند و اطالعات 
و  دانش جویان  و  ببینند  را  مختلف  آزمایشگاه هاى 
فعالیت هاى آن گرایش و پایان نامه ها و موضوعات آن ها 
مى توانند  نیز  آن ها  عنوان  از  حتى  و  کنند  مشاهده  را 
اطالعاتى را کسب کنند. به عالوه مى توان با دانش جویان 

کرد. نیز صحبت  رشته  آن  اساتید  و 

Ã} از چه زمانی دانش جویان باید شروع به خواندن
دروس برای کنکور کارشناسی ارشد کنند؟

درس  خوب  دانشگاه هاى  در  که  دانش جویانى  براى 
ارائه  باالیى  بسیار  کیفیت  با  آن ها  دروس  و  خوانده اند 
از  بسیارى  و  نیست  سخت  ارشد  کنکور  است،  شده 
دانش جویان به دلیل آن که دروس را در طول ترم خوب 
خوانده اند، بدون این که مشخصاً درسى را براى کنکور 
بخوانند در کنکور شرکت کرده و رتبه هاى خوبى را نیز 

مى کنند. کسب 
اما براى افرادى که دروس را معمولى تر خوانده اند 
داده اند،  اهمیت  دروس  به  کمتر  ترم  چند  طول  در  یا 
به نظر من کنکور بیش از دو ماه فشرده وقت نمى گیرد. 

نقش تان را  انتخاب کرده اید؟
نمایشنامه ی « انتخابی برای  مسیر پیش  رو»

چه زماین و چگونه وارد بازار کار شوم؟ چگونه حوزه ی مورد عالقه ام را پیدا کنم؟ تفاوت دوره های کارشنایس 
آن ها مواجه  با  زود  یا  دیر  که  دیگر  و بسیاری سؤاالت  بخوانم؟  ارشد  کارشنایس  و دکترا چیست؟ چرا  ارشد 
خواهیم شد و برای تعیین مسیر زندیگ مان باید به آن ها توجه کنیم، مسائیل که هر فرد با شناخت خود و محیط 
از  گزارش هایی  ارائه ی  با  است  تالش شده  اف یک  فصلنامه ی  از  بخش  این  در  پاسخ یم دهد.  آن ها  به  اطراف 
نشست ها و مصاحبه هایی که پیرامون این مسائل انجام شده است، به تعدادی از این سؤاالت پاسخ داده شود و 
ابعاد مختلف موضوعایت همچون مسائل ورود به بازار کار، تحصیل در خارج از کشور و دوره های کارشنایس ارشد 

و دکترا مورد بحث و برریس قرار گیرند.

پرده ی اول:
انتخاب یک دانش جو

 مصاحبه با 
مهسا شهشهانی

شبنم{بهنام
sh_behnam20@yahoo.com
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در دانشکده

دانش جویانى که هنوز فارغ التحصیل نشده اند معموالً این دو 
از مهر شروع  مثال، من  به طور  ندارند.  را فرصت  ماه فشرده 
بار  چندین  بود،  سبک  درس هایم  این که  وجود  با  و  کردم 
خواندن را رها کردم. اما اصل درس خواندن من در فرصت قبل 
و بعد از امتحانات بود. یعنى به طور فشرده چیزى حدود شش 
هفته. (البته این صحبت ها فقط در مورد کنکور کامپیوتر است 

و کنکور رشته ى برق داستان کامًال متفاوتى دارد.)

Ã} نیز کالسی  در  است  الزم  کنکور  برای  شما  به نظر 
است؟ کافی  دانشگاه  دروس  یا  کرد  شرکت 

نه، به نظر من اصًال  کالسى نیاز نیست و دروس دانشگاه و 
کفایت مى کند. کامًال  کتاب  مطالعه ى چند 

Ã} ارشد کارشناسی  کنکور  در  معدل  تأثیر  مورد  در 
دهید. توضیح 

تأثیر معدل به این صورت است که 8۰٪ نمره ى کل، نمره ى 
علمى آزمون ارشد و 2۰٪ مابقى معدل دوره ى کارشناسى 
معدل  اگر  که  است  صورت  این  به  تأثیر  این  البته  است. 
خیلى باال باشد، تأثیر مثبتى دارد و اگر معدل پایین باشد، 
تأثیر منفى زیادى نمى گذارد و این تأثیر منفى نیز تقریباً 
زمانى است که معدل کمتر از 13 باشد و معدل 14 به باال 

معدل بدى محسوب نمى شود.
در  معدل  ارزش  که  است  توضیح  به  الزم  همچنین 
دانشگاه هاى مختلف یکسان نیست و از نتایج به نظر مى آید 
که در این خصوص دانشگاه تهران بیشترین ضریب را بین 

دارد. دانشگاه ها 

Ã} نیازمند توجه تأثیرگذار در کنکور که  درس های 
در طول ترم است کدام اند؟

سیستم عامل، ساختمان داده، طراحى الگوریتم و معمارى 
به  چندان  کنکور  در  کامپیوتر  معمارى  (البته  کامپیوتر 
معمارى کامپیوترى که در دانشگاه ما ارائه مى شود شبیه 

نیست).

Ã} ارشد کارشناسی  در  می توان  رشته  چند  برای 
داد؟ کنکور 

شناور  رشته ى  یک  و  اصلى  رشته ى  یک  در  مى توان 
امتحان داد. به طور مثال، نمى توان در رشته ى مهندسى 
رشته ى  در  مى توان  اما  داد،  امتحان  برق  و  کامپیوتر 
مهندسى کامپیوتر و فناورى اطالعات امتحان داد. زیرا 

فناورى اطالعات یک رشته ى شناور است.

Ã} چرا تعداد زیادی از افراد، دوره های مدیریت اجرایی
و بازاریابی را انتخاب می کنند؟

به نظر من دانش جویان پس از خواندن رشته ى مهندسى 
سراغ رشته هاى مدیریتى مى روند تا بتوانند در رشته ى 

خودشان یک تیم مهندسى را مدیریت کنند.

پرده ی دوم: 
نظرات یک استاد

گفت و گویی با دکتر رامتین خسروی

Ã} رشته ی در  را  ارشد  کارشناسی  گرایش های 
شناخت؟ می توان  چه طور  کامپیوتر 

است  این گونه  ما  دانشگاه  سبک  کامپیوتر،  رشته ى  در 
و  نمى شود  تعیین  گرایش  رشته،  انتخاب  زمان  در  که 
دانش جو مى تواند پس از پذیرش و انتخاب استاد موضوع 
گرایش هایى  مى توانند  دانش جویان  نماید.  انتخاب  را 
در  که  درس هایى  در  را  رباتیک  و  ماشین  هوش  مثل 
اساتید  بگیرند.  یاد  مى شود  ارائه  کارشناسى  دوره ى 
فعال در هر زمینه نیز به خوبى استقبال مى کنند که با 
دانش جویان کارشناسى در آزمایشگاه ها همکارى کنند و 
دانش جویان نیز مى توانند در این فرصت با حوزه ى مورد 
برخى  براى  علوم  وزارت  مصوبات  شوند.  آشنا  نظرشان 
هیئت امنا  که   - تهران  دانشگاه  مانند   - دانشگاه ها  از 
بیشتر  علوم  وزارت  برنامه ى  نیست.  الزم اإلجرا  دارند 
استفاده  مورد  جدیدتر  و  کوچک تر  دانشگاه هاى  براى 
به  توجه  با  دانش جویان  ما  دانشگاه  در  مى گیرد.  قرار 
زمینه اى که به آن عالقه دارند اساتید مورد نظرشان را 

را طبق عالقه ى خود  انتخاب مى کنند و درس هایشان 
مى گذرانند.

Ã} وارد کنکور  به جز  راه هایی  از  می توان  چه طور 
شد؟ ارشد  کارشناسی  دوره ی 

وجود  درخشان  استعدادهاى  سهمیه ى  کنکور،  به جز 
دارد که دانش جویان اصطالحاً به آن استریت1 مى گویند 
به صورت  است.  شده  عوض  سال  هر  آن  قاعده ى  و 
پذیرفته  دانشگاه   در  رشته  هر  برتر   ٪2۰ تا   ٪1۰ کلى 
مى شوند ولى شرایطى نیز در وزارت علوم وجود دارد که 
طبق آن دانش جویانى که مقاله داشته باشند یا برخى 
شرایط دیگر را داشته باشند مى توانند به عنوان استعداد 
آن ٪1۰.  به عنوان  نه  منتها  کنند،  درخواست  درخشان 
کسب  رتبه  دانش جویى  المپیاد  در  که  دانش جویانى 

شوند.  ارشد  دوره ى  وارد  مى توانند  نیز  مى کنند 

Ã} چه می گذرانند  را  دکترا  دوره ی  که  کسانی 
و  دانشگاه  در  فعالیت  به جز  دیگری  فعالیت های 

دهند؟ انجام  می توانند  آزمایشگاه ها 

مراکز  در  مکان ها،  این  بر  عالوه  مى توانند  افراد  این 
صنایع  ما  کشور  در  متأسفانه  کنند.  کار  نیز  تحقیقاتى 
آن قدر پیشرفته نیستند که ما مراکز تحقیقاتى همانند 
سایر شرکت هاى بزرگ دنیا مثل IBM یا گوگل داشته 
باشیم. بنابراین اگر کسى بخواهد خارج از این محیط ها 
تحقیقات  مرکز  مانند  محدودى  مکان هاى  کند  کار 
مخابرات و مرکز تحقیقات فیزیک نظرى و ریاضیات و 
امثال این ها وجود دارد؛ اما برخى بعد از این که دوره ى 
عنوان  از  صرفاً  مى رسانند  پایان  به  را  خود  دکتراى 
عنوان  به  که  محیط هایى  به  ورود  براى  خود  دکتراى 
مدرك بها مى دهند و گرفتن پروژه هاى صنعتى استفاده 
مى کنند. حتى برخى از افراد شرکت تأسیس مى کنند، 
کارهاى تحقیقاتى خود را ادامه نمى دهند و در واقع از 
آن مسیر اصلى خارج مى شوند. به نظر من این افراد عمر 
خود را تلف کرده اند اما متأسفانه در کشور ما براى برخى 
فعالیت ها به این عنوان نیاز است. اگر کسى مى خواهد 
این مسیر را انتخاب کند، من توصیه مى کنم از جایى 
که راحت تر بتواند مدرك خود را دریافت کند این راه 

ادامه دهد. را 
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علی{شیراوند
alish.icu@gmail.com
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احسان{خامس{{پناه

دانش   آموخته ى کارشناسى مهندسى کامپیوتر(نرم افزار) در دانشگاه 
تهران،

کارشناسى ارشد مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در دانشگاه امیرکبیر؛
دانش جوى دکتراى مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در دانشگاه تهران؛

استاد  دانشگاه تهران.

امیر{صدیقی
دانش آموخته ى کارشناسى ارشد مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در 

دانشگاه شهید بهشتى؛
متخصص در حوزه هاى داده هاى بزرگ، یادگیرى ماشین و پردازش 

جریان داده؛ 
مدیر اجرایى و مدیر فنى در شرکت رایانش دادگان اکباتان.

ارشد

Ã} را ارشد  کارشناسی  مقطع  باید  حتما  آیا 
اضافه  ما  به  دوره  این  در  اطالعاتی  چه  بگذرانیم؟ 
می شود؟ چه کسانی نباید کارشناسی ارشد بخوانند؟ 
آیا این درست است که افراد با این مدرک حقوق 

داشت؟ خواهند  باالتری 

امیر{صدیقی:
رهاکردن  با  را  ارشد  دوره ى  سال   15 از  بعد  من 
با حقوق بسیار خوب شروع کردم، چون دوره ى  کارى 
متفاوت  بسیار  کارشناسى  دوره ى  با  ارشد  کارشناسى 
خیلى  اطالعات  و  دانش  با  کوتاه  خیلى  دوره اى  است؛ 
به دست  ارشد  دوره ى  در  که  دانشى  و  تکنیک ها  زیاد. 
مى آورید بسیار مفید و کاربردى است. این دوره از نظر 
رزومه هم بسیار باارزش است. به نظر من بهتر است بین 
دوره ى کارشناسى و کارشناسى ارشد فاصله باشد. عالوه 
با آن ها روبه رو مى شوید  افرادى که در دانشگاه  بر آن، 
انسان هاى بسیار سالمى هستند که در فضاى کار کمتر 
چنین افرادى را مى بینید. لذا شبکه اى از دوره ى ارشد 

است.  ارزشمند  بسیار  که  مى آید  به دست 
ندارند  عالقه اى  که  هستند  افرادى  بگویم  باید 
در  این که  براى  مثًال  اجتماعى  براى شخصیت  صرفاً  و 
به  بنویسند   Master کلمه ى  خود،  لینکداین  پروفایل 
دانشگاه مى آیند. اگر قرار است چیزهایى را که به شما 
مى توانید  نگیرید،  به کار  واقعى  دنیاى  در  مى دهند  یاد 
را  آن ها  کورسرا)  (مثل  آنالین  آموزش هاى  طریق  از 
داخل  انسانیت  دارد،  ارزش  دانشگاه  خود  بگیرید.  یاد 
دانشگاه بسیار ارزشمند است. زمان خود را صرف کارى 
از  بیشتر  ارزش زمان زندگى  نکنید،  ندارید  که دوست 

است.  این ها 

احسان{خامس{پناه:
نظر  از  مى کنم.  بررسى  کار  و  آکادمیک  جهت  دو  در 
آکادمیک مشخص است که ارشد مى خوانید که ادامه ى 
پژوهش  مى توانید  که  کوتاهى  دوره ى  بدهید.  تحصیل 
کنید و ببینید که به درد این کارها مى خورید یا نه! استاد 
دانشگاه یا دانشمند شوید یا خیر. اگر این ایده  را دارید 
در یک جاى امن و در یک دوره ى دوساله مى توانید آن 
را تست کنید. و اگر هم متوجه شوید که دوست ندارید 

خیلى زمان زیادى را از دست نداده اید. 
از نظر کارکردن باید بگویم حتى اگر پشت سر هم 

پرده ی سوم: روایت یک نشست

سیدشمیم{طاهری{

در  (سخت افزار)  کامپیوتر  مهندسى  کارشناسى  دانش آموخته ى 
تهران، دانشگاه 

کارشناسى ارشد اقتصاد در دانشگاه صنعتى شریف،
کارشناسى ارشد اقتصاد در مدرسه ى اقتصاد لندن؛

.London Business School دانش جوى مقطع دکترا اقتصاد در

اتمام  از  دانش جویان پس  روی  پیش  راه های  برریس  با هدف  را  امسال نشسیت  تابستان  در  اف یک  تیم 
دوره ی کارشنایس برگزار کرد. این نشست از افرادی با تجربه های متفاوت تحصییل و کاری تشکیل شده 
بود که هر کدام با توضیحات خود سعی در ارائه ی تصویر واضحی از نیازمندی ها و فواید هر یک از این 
راه ها داشتند. از این رو این گزارش یم تواند پاسخگوی سؤاالت طیف گسترده ای از دانش جویان باشد.

سمانه{کریمی{

دانش   آموخته ى کارشناسى مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در دانشگاه 
تهران،

کارشناسى ارشد مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در دانشگاه تهران؛
دانش جوى دکتراى مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در دانشگاه تهران.

محمد{جواد{ایزدی{

دانش   آموخته ى کارشناسى مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در 
دانشگاه تهران،

کارشناسى ارشد مهندسى کامپیوتر (نرم افزار) در دانشگاه تهران؛
مشغول به کار در شرکت داتین (مربوط به نرم افزار هاى بانکى).
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در دانشکده

ارشد را همه مى توانند بخوانند. به نظر من هم بخوانند ولى 
تکلیف خود را قبل از شروع دوره روشن کنید. اگر صرفاً 
براى گرفتن مدرك دوره را نمى خواهید و مى خواهید واقعاً 
ادامه ى تحصیل دهید، خوب درس بخوانید، رتبه ى خوب 
از  صورت  این  غیر  در  دهید.  تحصیل  ادامه ى  و  بیاورید 
«یک دانشگاه همین جورى» مدرك خود را بگیرید و در 

یک حد معقول درس بخوانید.

شمیم{طاهری:
کارشناسى ارشد حد فاصل دوره هاى کارشناسى و دکترا 
است؛ تعدادى درس با جزئیات بیشتر و عمیق تر و پژوهش 
در دو ترم آخر. فارغ التحصیل هاى دوره ى کارشناسى ارشد 
حتى  و  کارشناسى  از  بهترى  خیلى  شغلى  موقعیت هاى 
دکترا  فارغ التحصیالن  از  زیادى  تعداد  دارند. حتى  دکترا 
نیز در کار خود بیشتر از دانشى استفاده مى کنند که در 
دوره ى  نه  و  آورده اند  به دست  ارشد  کارشناسى  دوره ى 

دکترا. 
تقریباً هرکسى بعد از ترم شش یا هفت کارشناسى 
عالقه  خود  رشته ى  به  که  برسد  نتیجه  این  به  مى تواند 
دارد یا خیر. بعضى از افراد مى توانند خیلى واضح و شفاف 
و  نمى خورند  رشته شان  درد  به  که  برسند  نتیجه  این  به 
را  خود  فعلى  رشته ى  تحصیل  ادامه ى  براى  است  بهتر 
رشته  تغییر  ارشد  کارشناسى  براى  اگر  من  دهند.  تغییر 
نمى دادم هیچ گاه نمى توانستم به این فکر کنم که در یکى 

بدهم.  تحصیل  ادامه ى  کامپیوتر  گرایش هاى  از 

سمانه{کریمی:
اگر افرادى را که از قبل هدف خود را مى دانند و مطمئن 
هستند که مى خواهند چه کارى انجام دهند از بحث جدا 
کنیم، شاید یک ایده این باشد که از اتالف وقت جلوگیرى 
تمام  دوساله  را  ارشد  و  چهارساله  را  کارشناسى  و  کنیم 
کنیم. ولى تجربه ى شخصى من نشان مى دهد که اشکالى 
وجود  مختلف  دوره  هاى  بین  فاصله اى  بگذارید  اگر  ندارد 
ناراحت  آمد  پیش  برایتان  فاصله  این  اگر  و  باشد  داشته 
تجربه  که  را  کارهایى  مى توانید  فاصله  این  در  نباشید. 
کنید.  تصمیم گیرى  بهتر  نهایت  در  و  بسنجید  نکرده اید 
در واقع دوره ى ارشد آزمونى است که با کمک آن تصمیم 
بگیریم به  درد دوره ى دکترا مى خوریم یا خیر. من شخصاً 
از مسیرى که طى کرده ام راضى هستم، ولى بدون فاصله 
پیش رفتن مى تواند براى بعضى از افراد باعث تحلیل رفتن 
انرژى آنها شود. معموالً افرادى که پس از یک دوره ى کار 
وارد دوره ى ارشد مى شوند اشتیاق و عالقه ى بیشترى به 

تحقیق و یادگرفتن دانش هاى متفاوت دارند. 

محمدجواد{ایزدی:
ارشد پایه ى حقوق بیشترى دارد! عبارت درستى است اما 
پس از گذشت مدت زمان یک یا دو سال، اثر مستقیم آن 
به  ارشد  دوره ى  و دیدى که  تأثیر  از  البته  میرا مى شود. 
که صرفاً  موضوع  این   اما  نمى توان گذشت،  شما مى دهد 
به خاطر مدرك میزان حقوق شما تعیین شود - مخصوصاً 

در رشته ى کامپیوتر - خیلى زود از بین مى رود. 
این که ممکن است ارشد باعث شود از فضاى کارى 
به شدت  آن  اما کیفیت  است،  مقدارى درست  دور شویم 
به افراد، دانشگاه و استاد راهنما بستگى دارد. در دوره ى 
بسیار  موفقیت  و  تالش  میزان  بین  ارتباط  کارشناسى 
با  ارشد  دوره ى  در  که  کسانى  بوده اند  اما  است،  نزدیک 
و  رسیده اند  زیادى  موفقیت هاى  به  کم  خیلى  تالش 
مى کند  کار  ارشد  در  که  کسى  گفت  نمى توان  برعکس. 
حتماً به درسش لطمه مى خورد. من قبل از خواندن ارشد 
در  که  حالى  در  بخوانم،  هم  دکترا  که  داشتم  تصمیم 
نمى خورم.  کار  این  به درد  ارشد متوجه شدم من  دوره ى 
افرادى هستند که وقتى وارد کارى مى شوند از همان 
ابتدا تا انتها سود ثابتى دارند. اما عده اى دیگر به مرور زمان 
تأثیر حضور و سودشان بیشتر احساس مى شود. این همان 
تأثیر دانش است، مانند الگوریتم، طراحى و تأثیر همروندى 
و امثال این ها که جاافتادن آن فقط در محیط دانشگاهى 
امکان پذیر است. من اخیراً به این نتیجه رسیده ام که واقعاً 
هر چیزى یادگرفتنى است و دانش بنیان بودن بسیار مهم تر 

از داشتن تجربه ى بى دانش است.

دکترا

Ã} چه کسانی باید دکترا بخوانند؟ خواندن دکترا چه
خوبی ها و بدی هایی می تواند داشته باشد؟ 

شمیم{طاهری{:
من صالحیت ندارم که در مورد دوره ى دکترا در رشته ى 
مهندسى کامپیوتر صحبت کنم، اما به طور کلى اگر کسى 

قصد گذراندن این دوره را در رشته هاى زیرمجموعه ى علوم 
اجتماعى دارد الزم است شخصیتى مناسب براى تحقیقات 
بلند مدت - گاهى شب تا صبح - و انجام دادن کارهاى بعضاً 
یکنواخت به مدت طوالنى داشته باشد؛ ضمن این که خواندن 
دکترا، مستقل از رشته، ممکن است چند سال ورود شما به 
بازار کار را به تعویق بیندازد.کسانى که براى بازار کار نیرو 
جذب مى کنند ترجیح مى دهند از فارغ التحصیالن دوره ى 
پایین ترى  کارشناسى ارشد استفاده کنند تا حقوق نسبتاً 
بدهند. شخصاً این مورد را در خارج از کشور زیاد دیده ام. و 
البته چیزى که اهمیت دارد این است که اگر کسى با آگاهى 
وارد دوره ى دکترا شده باشد، قاعدتاً نوع کارى که در آینده 
خواهد کرد - مستقل از حقوقش - وى را راضى مى کند. 
همان طور که کسى که پس از دوره ى ارشد وارد بازار کار 
مى خواند  دکترا  که  فردى  دارد،  رضایت  کارش  از  میشود 
نیز از کارش لذت خواهد  برد؛ هر کس را باید در جایگاه 

خودش سنجید.
برخالف دانش جو هایى که در ایران دکترا مى خوانند، 
خارج  کشور  از  دکترا  براى  که  کسانى  از  زیادى  تعداد 
پول  دانشگاه  از  مى دهند  انجام  که  کارى  براى  مى شوند 
مى گیرند و این موضوع به جهت این که فرد دیگر دغدغه ى 
کارکردن و کسب درآمد نخواهد داشت که به درسش لطمه 

دارد. اهمیت  بسیار  بزند 
سال  دو-سه  که  هست  نکته اى  جمع بندى  به عنوان 
به  قبًال کسى  اگر  شاید  که  رسیده ام؛ چیزى  آن  به  است 
من مى گفت فکر مى کردم شعار مى دهد. آن نکته این است 
که در زندگى خوشحال بودن از همه چیز مهم تر است. شما 
باید کارى را انجام  دهید که در لحظه  خوشحال تان کند؛ 
زندگى مسابقه نیست که مدام خودتان را با بقیه مقایسه  و 
فکر کنید که موقعیت تان در مقایسه با دیگران شایسته ى 

شما نیست.

احسان{خامس{پناه:
در این مورد دکتر خسروى یک توصیه ى خوب به من کردند 
که سعى مى کنم عین عبارتش را بگویم: «خامس... عاقل 
باش... دکترا نخون!» و در ادامه: «ببین، تو که شروع مى کنى 
به دکتراخوندن، پول که نمى دن ، مى گى که درسه دیگه، 
یه سال درس مى خونم بعدش اگر نخواستم مى رم توى بازار 
کار. بعد که اون تموم مى شه مى گى یه آزمون جامع رو هم 

زیادى  بسیار  ارزش  کار  این  بخوانید،  را  دوره  دو  این 
دارد، زیرا درس هایى در کارشناسى ارشد هستند که به 
شما دید بهترى مى دهند که کامًال در کار به شما کمک 
مى کند. شاید تنها 1۰٪ از اطالعات مورد نیاز کارى که 
از دوره ى دکترا باشد. اگر  از آن درآمد کسب مى شود 
که  مى بینید  باشید،  مصاحبه کننده  موقعیت  در  زمانى 
نوع ادبیات آدم ها با توجه به سطح علمى افراد متفاوت 
ارشد  دوره ى  که  این که  وجود  با  دیگر،  از طرف  است. 
براى ایجاد شبکه بسیار مهم است، اما نباید در دوره ى 
طورى  باید  بلکه  باشید،  شبکه  ساختن  به دنبال  ارشد 

درست و خوب کار کنید که شبکه ساخته شود.
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بدیم حاال که تا این جا اومدیم. بعد از آزمون جامع مى گى 
که یه پروپوزال دفاع کردن هم که دیگه این حرفا رو نداره. 
پروپوزال رو دفاع مى کنى یعنى تا نصف راه اومدى. باقیش 
مى کنى!» فنا  رو  زندگى ت  از  سال  پنج  و  مى رى  هم   رو 

هرکس در این مورد نظر خودش را دارد که شاید لزوماً 
از کسى شنیدم که مى گفت: «افرادى  نباشد. من  درست 
که دکترا مى خوانند بازنده هاى زندگى هستند چون هیچ 
دوستان  از  دیگر  یکى  از  برنمى آید.»  آن ها  از  دیگرى  کار 
هم پرسیدم: «تو که رفته بودى سر کار، چى شد؟» جواب 
داد: «من مدتى رفته بودم در یک شرکت و دیدم که راضى 
نیستم، تصمیم گرفتم دکترا بخوانم و بعدش شروع کنم به 
درس دادن.» این یکى از بهترین دلیل هایى بود که من براى 
دکتراخواندن شنیدم. جدا از این مسائل، آمار نشان مى دهد 
که نه فقط در کشور ما (که هیچ پولى به دانش جوهاى دکترا 
نمى د هند) بلکه در آمریکا نیز 94 درصد از افراد در سال 
چهارم دوره ى دکترا از تحصیالت خود راضى نیستند. این 
نرخ باال به  این دلیل است که دانش جو چهار سال از وقتش 
را صرف دکتراگرفتن مى کند و هنگامى که وارد بازار کار 
مى شود از خیلى از دانشى که در این دوره کسب کرده است 
این که  به جاى  درآمدش  مرحله  این  در  نمى کند.  استفاده 
1۰۰۰ واحد باشد 12۰۰ واحد مى شود. در صورتى که اگر 
4 سال پیش کار را شروع مى کرد حقوقش 2۰۰۰ واحد بود 

و جایگاهش هم مشخص بود.
مى کند  دنبال  دکترا  دوره ى  که  اهدافى  واقع  در 
پژوهش و ایجاد آمادگى براى تربیت مهندس است. اگر این 
دو کار را دوست دارید دکترا بخوانید. از نظر من این مرحله 
از تحصیالت چندان سود دیگرى برایتان ندارد. اما در کنار 
این ها تعدادى فرصت ایجاد مى کند، شبکه اى جدید برایتان 
در  اما  مى کند.  تغییر  الگوهاى شغلى تان  و  ایجاد مى شود 

نهایت نسبت سود به هزینه بسیار مهم است.
5 یا 4 سال دوره اى فوق العاده طوالنى  است و بیشتر 
چیزى که به شما یاد مى دهد این است که چه طور مقاله 
بنویسید، چگونه خوب آن را ارائه کنید کنید و چه طور خوب 
پژوهش کنید. اما من به شخصه دوست دارم مهندس تربیت 
کنم، دوست دارم تحقیقات هم در کنار کارم انجام بدهم 
و مسائل شخصى تر. به این دلیل دکترا خواندن براى من 
ارجحیت دارد و من حتى اگر از همه ى سختى هاى راه باخبر 

بودم باز هم به همین مسیر ادامه مى دادم.

محمدجواد{ایزدی:
و  تدریس  شدم  متوجه  شدم  دانشگاه  وارد  وقتى  از  من 
تربیت کردن مهندس را دوست دارم. همیشه فکر مى کردم 
دانشگاه  استاد  و  بخوانم  دکترا  که  است  این  راه  بهترین 
بشوم. قبل از آمدن به دانشگاه هم چیزى درباره ى پژوهش 

نمى دانستم.
وارد دوره ى کارشناسى ارشد شدم و کم کم با پژوهش 
آشنا شدم. پژوهش در ابتدا مسئله ى جذابى است. پژوهشگر 
مسئله اى را که کسى تا به حال حل نکرده است حل مى کند 
و انگار دردى از کسى دوا کرده  است، اما من سه  سال و 
نکردم  هیچ کارى  تقریباً  خواندم  ارشد  کارشناسى  که  نیم 
و هر چه قدر که به دوره ى کارشناسى ام افتخار مى کنم از 
دوره ى کارشناسى ارشدم ناراضى هستم. یکى از دالیل این 
موضوع این بود که من به درد پژوهش نمى خوردم. با این 
حال همیشه عالقه به تدریس کردن برایم وجود داشت. اما 
حاال، چیزهایى که دنبالش بودم در کارى که مى کنم وجود 
دارد. من تقریبا یک -سوم از وقت کارى ام در شرکت را روى 
مى گذرانم.  شرکت  نیروهاى  مربیگرى  و  رهبرى  تدریس، 

یعنى به آدم هایى که مثل خودم هستند و فقط سه -چهار 
سال بعد از من وارد بازار کار یا دانشگاه شده اند چیزهایى 
که مى دانم را منتقل مى کنم و در کنار آن لذت درس  دادن 
را هم تجربه مى کنم. ضمن این که درس دادن در محیط کار 
به این دلیل که مى شود نتیجه ى کار را دید و افراد از آن 
در حل کردن ایرادى از پروژه استفاده مى کنند بسیار جذاب 

و شیرین است.

»خامس… عاقل 
باش… دکترا 

نخون!«

احسان{خامس{پناه:
توصیه اى که در نهایت مى توانم بکنم این است که سعى 
کنید در هر کارى که تصمیم مى گیرید انجام دهید جدى 
باشید. یک زمانى هرکس به ما میگفت جدى باشیم و روى 
کار وقت بگذاریم ما مى خندیدیم! اما این موضوع واقعاً تجربه 
شده  است. سعى کنید از وقت خود در دوره اى که هستید 
درست استفاده کنید. امروزه راه موفقیت این شده که ارشد 
و دکترا بخوانیم، در حالى که وقت گذاشتن براى باالبردن 
دهیم  انجام  خوب  کار  چگونه  این که  یادگرفتن  و  سواد 
کمرنگ شده  است و مى تواند به مرور دانشگاه را از بین ببرد.

کار

Ã} آیا کار کردن در دوره ی تحصیل خوب است؟ چه
که  کسانی  تجربه ی  باشد؟  مفید  می تواند  کاری  نوع 

استارت آپ راه اندازی کرده اند چگونه بوده است؟ 

امیر{صدیقی:
آن  درآمد  به  کار کردم؛ هم  به  از 15سالگى شروع   من 
احتیاج داشتم و هم بسیار به کارم عالقه مند بودم. درآمد 
خوبى داشتم و مى توانستم مجالت مورد عالقه ى خود را 
امروز، پروژه ها ى مختلفى را  به  تا  از همان سال ها  بخرم. 
در زمینه هاى متفاوت انجام داده ام. بعد از دوران تحصیل 
با بهترین شرکت هاى کامپیوترى کار کردم و خیلى حس 
خوبى داشتم که با آدم هاى معروف کار مى کنم. اما این که 
ناخداى یک کشتى (یا حتى قایق) باشید و براى خودتان 
ما  را  ناخدابودن  این  است.  جذاب تر  خیلى  کنید،  کار 
مهندسین نرم افزار و در استارت آپ مى توانیم تجربه کنیم. 
بعد از تجربه هاى کارى زیاد و دو استارت آپ موفق، اکنون 
به این نتیجه رسیده ام که باید بیش از این بیاموزم و نیاز 
 deep حوزه ى  در  باید  مثال  براى  دارم.  درس خواندن  به 

learning اطالعات خود را افزایش دهم.

احسان{خامس{پناه:
برنامه اى  باید  بود،  ترم یک  در  کارى من  تجربه ى  اولین 
با  را  آن  و  کند  جمع آورى  داده  مقدارى  که  مى نوشتم 
زبان  به وسیله ى  داشتم  دبیرستان  از  که  اطالعاتى  کمک 
delphi  نوشتم! مدتى هم در دبیرستان تدریس مى کردم. 

استارت آپ همکارى کرده ام که  در دوره ى دکترا در سه 
هیچ یک باقى نمانده است. کار کردن در دوره هاى ارشد و 

است. مشکل  بسیار  دکترا 
سوم  و  دوم  سال هاى  از  دانش جویان  از  بعضى 
این  هیچ وقت  من  ولى  مى کردند  کار  نیمه وقت  به صورت 
کار را نکردم و هرچه گذشت بیشتر به درستى کارم پى 
بردم. با این حال این حرف خیلى به دانشگاه بستگى دارد. 
چون  زد  را  حرف  این  نتوان  دیگر  دانشگاه هاى  در  شاید 
افراد  فردى که آموزش مى دهد ممکن است بیشتر وقت 
نمى افتد.  اتفاقى  چنین  دانشگاه  این  در  اما  کند.  تلف  را 
البته من با زاویه ى فکرى شما که تقریباً فقط 4-5 درس 
را مفید مى دانید هم مخالف هستم. به جز درس فیزیک-

مکانیک تقریبا تمام درس هایى که در دانشگاه خوانده ام در 
داشته  اند.  مثبتى  تأثیر  کار 

 3-2 نخواهد  و  نباشد  پاره وقت  که  باشد  کارى  اگر 
و دغدغه ى ذهنى شما  بگیرد  را  در هفته وقت شما  روز 
شود مفید است. (کار کردن با پول درآوردن کامًال متفاوت 
است.) توصیه ى من به شما این است که در طول دوره ى 
اگر  کارشناسى به هیچ وجه درگیر کار جدى نشوید حتى 
درآمد زیادى داشته باشد. در دوره ى دکترا زیاد کار کردم، 
است.  نمانده   باقى  هیچ یک  که  استارت آپ  سه  جمله  از 
سخت  بسیار  هم  دکترا  و  ارشد  دوره هاى   در  کارکردن 

است.

شمیم{طاهری:
به هیچ عنوان توصیه نمى کنم که در دوره ى کارشناسى کار 
دوره ى  در  درس خواندن  خوب  که  باشید  مطمئن  کنید. 
را  خود  وقت  مى گیرد.  شما  از  زیادى  زمان  کارشناسى 
کارشناسى  ارشد  اول  سال  حتى  و  بگذارید  درس  روى 
زیادى  تمرکز  اول  سال  درس هاى  چون  نکنید،  کار  هم 
مى خواهد. اگر به هر دلیلى تصمیم به کارکردن گرفتید، 
توصیه مى کنم از ترم سوم کارشناسى ارشد شروع به کار 
کنید؛ تجربه ى بسیار خوبى خواهد بود و به تصمیم گیرى 
هم  آینده  کار  نوع  انتخاب  یا  تحصیل  ادامه ى  براى  شما 
کمک مى کند. دوره ى کارآموزى در دوره هاى کارشناسى و 
کارشناسى ارشد بسیار فرصت خوبى است. مى توانید براى 
دیگر  محیط هاى  و  بروید  دیگر  کشورهاى  به  کارآموزى 
را مشاهده کنید. به خصوص در دوره ى کارشناسى  ارشد، 
یک دوره ى کارآموزى خوب مى تواند به شناخت خودتان 

خیلى کمک کند. 

سمانه{کریمی:
که  کنید  کارى  صرف  را  خود  وقت  که  است  این  مهم 
خود  تخصص  کنید  سعى  میان  این  در  و  دارید،  دوست 
که  است  تجارتى  به معناى  کارکردن  اگر  ببرید.  باال  را 
محصولى تولید کنید یا پولى کسب کنید مى تواند تجربه ى 
کارشناسى  بازه ى  که  معتقدم  نیز  من  اما  باشد،  خوبى 
ولى  دارد  مثبت  و  منفى  نیست. هرچند جنبه ى  مناسب 
مى کنید  فکر  اگر  است.  بیشتر  منفى آن  جنبه ى  به نظرم 
کار تحقیقاتى را بیشتر دوست دارید، به این کار بپردازید. 
در هر حوزه اى کار مى کنید سعى کنید به صورت هم زمان 



15صفحه ی  ::

در دانشکده

بدهید،  توسعه  نرم افزار  بگیرید،  یاد  را  ابزارهاى آن حوزه 
 مقاله بخوانید و به معناى واقعى از آن زمان استفاده کنید.

محمدجواد{ایزدی:
کسب  مهارت  سرى  یک   و  دانش  یک  سرى  باید  شما 
شما  براى  خوبى  حد  تا  دانشگاه  را  دانش  بخش  کنید. 
فراهم مى کند. من به شدت از دانش دوره ى لیسانسى که 
به  شدت  به  مقابل  در  مى کنم.  استفاده  گذارنده ام  اینجا 
شما توصیه مى کنم در فعالیت هاى اجرایى فوق برنامه و 
خارج از برنامه ى درسى و همچنین دستیار آموزشى شدن 
مشارکت کنید. من خودم در همین شاخه ى دانش جویى 
ACM فعالیت کرده ام. همچنین در محیط کار باید تعدادى 

قابلیت فنى داشته  باشید و تعدادى قابلیت غیرفنى. بخش 
برنامه  فوق  فعالیت هاى  همین  با  را  غیرفنى  توانایى هاى 
کارى  محیط  در  دست آورید.  به  مى توانید  دانشگاه  در 
اشتباه کردن خیلى هزینه دارد، اما در دانشگاه این هزینه 

است.  کم 
زیاد شنیده  مى شود که چیزهایى که در دانشگاه یاد 
گرفته ایم هیچ ربطى به چیزى که در کار به آن نیاز داریم 
ندارد. این مشکل در نظام آموزشى کشور ما وجود دارد، اما 
این فاصله در نرم افزار و در دانشگاه ما بسیار کم است. با 
تجربه اى که با مشاهده ى افراد زیادى در طول سالیان دارم 
هیچ ارتباط مشخصى بین کارکردن یا نکردن در دوره ى 
کارشناسى و کسب موفقیت پیدا نکرده ام. البته توجه کنید 
اما تکرار کردن دانشگاه به  که کار را مى شود تغییر داد، 

شدت سخت تر است.
با توجه به موجى که در مورد استارت آپ وجود دارد، 
باز هم توصیه مى کنم مطالعه کنید. فضاى استارت آپ به 
بدانید شکسْت  اما  است.  از فضاى سنتى  شدت جذاب تر 

جزئى از استارت آپ است.

اپالی

Ã} ًآیا کسی که شرایط اپالی کردن را دارد باید حتما
این کار را انجام دهد؟ زندگی و تحصیل در خارج از 
اپالی کردن چه مزایا و معایبی  ایران چگونه است؟ 

می تواند داشته باشد؟

محمدجواد{ایزدی:{
به نظر من اپالى کردن نباید هیچ گاه هدف باشد. 

من به این نتیجه رسیدم که موفق بودن من نتیجه ى 
ایران بودن یا نبودن من نیست. هم آدم هایى را دیده ام که در 
ایران موفق بودند و هم خارج از ایران، اگر بخواهم واقع بینانه 
تنها  نمى تواند  نکردن  یا  اپالى کردن  به نظر من  نگاه کنم، 

عامل موفقیت یا عدم موفقیت باشد.
در مسیرى که من طى کردم، احساس نمى کنم براى من 
فرصتى خارج از کشور وجود داشته است که در ایران وجود 
نداشته باشد. اپالى نکردم چون در زمان تصمیم  گیرى ها و 

انتخاب هایم، این مسیر از اپال ى  کردن رد نمى شد.

سمانه{کریمی:

 جواب من مختص کسانى  است که مى خواهند اپالى کنند 
تا در دوره ى دکترا و کارهاى پژوهشى موفق باشند. بسته 
به شخصیت افراد، اگر آدمى تشنه ى پژوهش هستید و این 
شرایط برایتان فراهم نیست، نمى توانم رد کنم که خارج از 
کشور از نظر علمى و اقتصادى شرایط بهترى موجود است. 
البته با این فرض که به دانشگاهى برویم که حداقل از نظر 
شرایط علمى بهترباشد. باید در نظر گرفت که حداقل در 
دانشگاه تهران  مراحل دکتراگرفتن خیلى نزدیک به مراحلى 

است که در دانشگاه هاى آمریکا وجود دارد.
چه  به دنبال  فرد  خود  که  است  این  اپالى  از  مهم تر 
ولى  نیست.  هدف  اپالى کردن  خود  چراکه  است،   چیزى 
دانشگاهى،  هر  نه  و  خوب  دانشگاه  یک  در  اپالى کردن، 
فرصت خوبى است براى این که آدم ها، مخصوصاً افرادى که 
لحاظ  از  باشند  دانشگاهى داشته  فعالیت  بعداً  مى خواهند 

کنند. تجربه کسب  و  کرده  پیشرفت  علمى 

من توصیه یم کنم کارآموزی در 
خارج از کشور را تجربه کنید 
چون یم توانید در این فرصت، 

فضای دانشگاهی و علیم و 
همچنین وضعیت زندیگ را 

بسنجید.

 

شمیم{طاهری:
تعدادى از دانش جویان صرفاً قصد خروج از ایران و زندگى 
در خارج از کشور را دارند، اما از آن جا که در این بازه ى سنى 
خارج شدن از کشور به بهانه هاى دیگر سخت است، به بهانه ى 

درس خواندن این کار را انجام مى دهند.
از طرفى، تعدادى از دانش جویانى که مى شناختم، در 
زمان اپالى کردن به دنبال درس خواندن و یادگرفتن بودند. 
 آدم هایى بودند که به نظر مى آمد خیلى نزدیک به محیط 
در  که  فرصت هایى  و  کار  بازار  نوع  باشند،  اما  آکادمیک 
خارج از کشور وجود دارد باعث شد همه ى چیزهایى را که 
به برداشت ما - و حتى خودشان - براى شان ارزش  است رها 
کنند و مسیر جدیدى براى خود انتخاب کنند. البته در مورد 

درستى یا نادرستى آن قضاوت نمى کنم.
که  مى مانند  نیز  تعدادى  دسته،  دو  این  از  گذشته 
به هدف درس خواندن رفتند و واقعاً همان هدف را دنبال 
مى کنند. هر دانشگاهى از نظر آموزشى ارزش رفتن ندارد؛ 
به نظرم محیطى که در دانشگاه هاى خوب خارج از کشور 
وجود دارد از جنبه هاى آموزشى، پژوهشى، تعدد افراد قوى 
از دید علمى و متوسط سواد این افراد بسیار قوى تر و پویاتر 

از فضاى داخل کشور است.
خارج  کشور  از  شما  وقتى  کنید،  توجه  نکته  این  به 
مى شوید، فقط در محوطه ى دانشگاه نیستید و در جامعه و 
محیط آن کشور زندگى مى کنید. در این که االن شما خوب 
در دانشگاه درس مى خوانید ممکن است عوامل دیگرى نیز 
دخیل باشد و چون خیلى به محیط نزدیک هستید، شاید 
وقتى  این مسئله  کنید.  را درك  اهمیت هر کدام  نتوانید 
مهم مى شود که شما از اینجا بروید و ببینید محیط داخل 
دانشگاه خیلى شبیه این جاست و چه بسا همه چیز از این جا 
بهتر باشد، ولى خارج از دانشگاه، شاید آدم ها و محیطى را 
نداشته باشید که بخشى از موفقیت تان در ایران را مدیون 

آن ها بوده اید.  
را  کشور  از  خارج  در  کارآموزى  مى کنم  توصیه  من 
تجربه کنید چون مى توانید در این فرصت، فضاى دانشگاهى 
و علمى و همچنین وضعیت زندگى را بسنجید. منتها سعى 
کنید از قبل و با دانشى هرچند مختصر وارد آن فضا شوید. 

از دست دادن این موقعیت شاید حیف باشد.

احسان{خامس{پناه:
مختلف  جاهاى  در  گشتن  و  مختلف  آدم هاى  با  بودن 
خودش تجربه  است و این تجربه ها قطعاً مفید است. فقط 
باید نسبت هزینه اى که مى کنید را به سودى که مى برید 
حساب کنید. داریم عمر را از دست مى دهیم و در مقابل 
تجربه کسب مى کنیم. من شخصاً با توجه به شرایطى که 
بعد از دکترا  برایم پیش آمد تصمیم گرفتم در ایران بمانم. 
پژوهشى  کنم؛  پژوهش  جهانى  در سطح  مى خواستم  من 
که خوب انجام شود و جامعه ى آکادمیک از آن تقدیر کند؛ 
بود  دشوار  حدى  تا  بکشم.  نفس  فضا  آن  در  مى خواستم 
به همه ى چیزهایى که مى خواستم  بتوانم  باعث شد  ولى 
برسم. االن در سطح جهانى پژوهش مى کنم، مقاالتم را در 
مجالت معتبر مربوط چاپ مى کنم، مقاالت کنفرانس ها را 
بازبینى مى کنم. این ها چیزهایى است که من توانستم این جا 
به دست آورم و این مهم است؛ فرصت کار پژوهشى در سطح 
جهانى در ایران هم وجود دارد. نمى گویم چنین چیزى در 
هر شاخه و هر شرایطى ممکن است، اما از طرف دیگر در 

خارج ازکشور نیز در هر شرایطى امکان پذیر نیست.  
من در دوره ى فرصت مطالعاتى دکترا که در طول آن 
متناوباً 3 ماه این جا بودم و 3 ماه خارج از کشور، تجربه هاى 
زیادى کسب کردم، اما خانواده را از دست داده بودم؛ چیزى 
که براى من مهم بود. من حاضر نیستم دور هم جمع شدن 
خانواده را با چیزى عوض کنم. درنتیجه اگر با دیدى که االن 
دارم به 5 سال قبل برمى گشتم، بین رفتن و نرفتن قطعاً 
نرفتن را انتخاب مى کردم. من دوست دارم که با تعامالت 
خودم زندگى کنم و قصد عوض شدن هم ندارم. یعنى به 
بلوغى رسیده ام که خودم را پیدا کرده ام. اگر به جاى دیگرى 
مى رفتم باید خودم را تغییر مى دادم یا در محیطى منزوى 
از افراد آن مکان قرار مى گرفتم. کامًال به شخصیت بستگى 
دارد و ممکن است که شما چنین نباشید. فقط بدانید که 
با هر انتخابى حتماً چیزى را از دست مى دهید و در مقابل 
بسنجید.  را کامل  این ها  به دست مى آورید. همه ى   چیزى 

امیر{صدیقی:
من براى هیچ جایى اپالى نکرده ام چون تازه دو سال  است 
که درس خوان شده ام. ولى هم با خارجى ها کار کرده ام و هم 
اقامت کانادا را دارم. دوسال پیش به کانادا رفتم ودر آن جا 
اولین تجربه ى کارم را خیلى سریع و با حقوقى خوب، شروع 
کردم. با این همه باور کنید آن جا نه «فان» ایران را دارد و 

نه لذتى را که با هم داریم.
شبکه ى  کار  بازار  در  مى توانید  ایران  در  مقابل  در 
و  خانواده  توسط  ایران  در  همچنین  و  بسازید  دوستى 
شما،   یاور  تنها  آن جا  در  اما  مى شوید،  حمایت  دوستان 
حساب بانکى تان است و هیچ حمایت دیگرى حتى از جانب 
خانواده هم ندارید. من آن جا درس نخوانده ام اما شنیده ام 
است. دل نشین  تجربه اى  ایران،  از  خارج  در  تحصیل  که 
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داده های بزرگ

داده های  به شکل  روزانه  انساین  هر  که  اطالعایت  میزان 
کلیک  هر  از  یم کند،  تزریق  اطرافش  جهان  به  متفاوت 
او  توسط  مختلف  سایت های  در  که  عکس هایی  تا  گرفته 
منتشر یم شود، مسیرهایی که روزانه از آن ها عبور یم کند 
به  داده ها  این  از  کدام  تحلیل هر  و… شگفت آور است. 
در  آن ها  دقیق تر  تخمین  و  تصمیمات  هوشمند تر شدن 
در  ریسک  کاهش  هزینه ها،  کاهش  مختلف،  زمینه های 
امور و بسیاری از مسائل دیگر یم انجامد؛ این موضوعات 
قابل  نکته ی  اما  یم دهد.  تغییر  بسیار  را  انسان ها  زندیگ 
این حجم عظیم  این جا بحث نگهداری و تحلیل  تأمل در 
داده است. فقط به وسعت کار فکر کنید. در این بخش با 
بحث داده های بزرگ، مسائل و چالش های مرتبط با آن و 

یم شویم. آشنا  مختلف  زمینه های  در  کاربردهایش 
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مرئی کردن نامرئی
ترجمه ي کتاب داده گرایی، استیو لور

متشکل  صنعتى   سمفونى اى  ممفیس،  از  خارج  کمى 
سوى  به  سویى  از  را  کاالهایى  انسان ها  و  ماشین ها  از 
آن ها  هماهنگ شده  ى  به دقت  حرکاِت  مى برند،  دیگر 
و  بارکد  اسکنِر  توسط  و  شناسایى  برچسب هاى  با 
تراشه هاى رادیویى دنبال مى شود. دست هاى مکانیکى 
نقاله  نوارهاى  روى  از  را  سلفون کشیده شده  بسته هاى 
مى قاپند، در حالى که جرثقیل هاى چنگک دار بسته ها 
را به داخل کامیون هاى حمل  بار انتقال مى دهند. این 
نظارت  و  هدایت  را  کاالها  جریان  که  هستند  انسان ها 

مى رانند. را  کامیون ها  و  جرثقیل ها  و  مى کنند 
که  مک ِکسون1،  را  کارایى  از  عظیم  نمایش  این 
تقریباً یک-سوم کل محصوالت دارویى آمریکا را توزیع 
مى کند، به  اجرا در مى آورد. ساختما ن هاى آن، با مساحتى 
شبکه ى  فعالیت  مرکز  فوتبال،  زمین  هشت  از  بیش 
توزیع ملى مک کسون را تشکیل مى دهند. یک سازمان  
برجسته که به 26هزار مشترى، از جمله دارو خانه هاى 
مى فرستد.  کاال  والمارت،  فروشگاه هاى  و  محلى 
قرص  24۰میلیون  تقریباً  است،  دارو  اصلى  محموله ى 
در روز. تجارت توزیع محصوالت دارویى تجارتى است 
قابل  پس  پایین.  بسیار  سود  حاشیه ى  و  باال  حجم  با 
براى  بهره ورى دهه هاست که  درك است که کارایى و 

است. بوده  مهم  فو ق العاده  مک کسون 
مک کسون  گذشته،  سال   چند  در  وجود  این  با 
در  لحظه  هر  که  پولى  از  دالر  یک میلیارد  کم کردن  با 
جلو  به  توجه  قابل  قدمى  است  گردش  در  شبکه اش 
برداشته است. نتیجه ى نهایى حاصل بینشى است که از 
طریق جمع آورى اطالعات مکان و حمل ونقل محصوالت 
به وسیله ى اسکنرها و حسگرها، و سپس داده کاوى این 
توسط  داده کاوى  این  است.  آمده  به دست  اطالعات 
نرم افزارهاى هوشمند براى شناسایى فرصت هاى بالقوه 
به منظور صرفه جویى در زمان و هزینه ها انجام مى شود . 
این نماى بهتر از تجارت که با استفاده از فناورى محقق 
شده یک موفقیت بزرگ است که دونالد واکر2، یک مدیر 
نامرئى »  «مرئى کردن  را  آن  مک کسون،  ارشد  اجرایى 

مى خواند.

دانشگاه  بیمارستان  پنجم  طبقه ى  در  من  آتالنتا،  در 
بخش  شیشه اى  اتاق هاى  از  یکى  بیرون  اِمورى، 
دستگاه هاى  از  انبوهى  ایستاده ام.  ویژه  مراقبت هاى 
کرده  شلوغ  را  اتاق  پزشکى  محاسبات  و  الکترونیکى 
است: یک دستگاه تنفس مصنوعى،  یک دستگاه دیالیز، 
را  مخدر ضددرد  مواد  و  آنتى بیوتیک  که  دستگاه هایى 

1 -  McKesson
2 -  Donald Walker

ابزارهایى که ضربان قلب، تنفس، فشار  و  تزریق کرده 
نظارت  را  حیاتى  عالئم  دیگر  و  اکسیژن  اشباع  خون، 
به  هر ماشین یک کامپیوتر مخصوص  تقریباً  مى کنند. 
ناهنجار  صداهاى  از  مخلوطى  کدام  هر  که  دارد  خود 
بوق و هشدار ایجاد مى کند. من یک دوجین صفحه ى 
کوچک. و  بزرگ  نمایشگر هاى  مى شمارم،   نمایشگر 

یک بخش مراقبت هاى ویژه ى معمولِى بیست تخته 
طبق  مى کند.  تولید  ثانیه  در  16۰،۰۰۰  داده  حدوداً 
تحقیقات امورى، در میان همه ى این داده ها، پزشکان و 
پرستاران به سرعت تصمیم گیرى مى کنند؛ تقریباً 1۰۰ 
9٫3میلیون  از  بیش  یا  بیمار،  هر  براى  روز  در  تصمیم 
تصمیم درباره ى مراقبت در طول یک سال. پس امکان 
به  نیاز  پرمشغله  افراد  این  دارد.  وجود  زیادى  اشتباه 
پزشکى  تحقیقات  مراکز  از  یکى  امورى  و  دارند  کمک 
انگشت شمارى است که براى متحول کردن مراقبت هاى 
ویژه بر اساس داده ها فعالیت مى کند. جریان داده ها  ى 
مى شود  تولید  مراقبت  دستگاه ها ى  توسط  که  پزشکى  
با استفاده از نرم افزار هوشمندى پردازش مى شود تا بر 
اساس نشانه هاى اولیه، قبل از این که وضع بیمار رو به 

این تغییرات را پیش بینى کند. وخامت بگذارد، 

تفسیر حجم انبوه داده و تشخیص الگو هاى ظریف 
نرم افزار ى  الگوریتم هاى  و  رایانه ها  که  است  جایى 
نسبت به  انسان ها برترى دارند. دکتر تیموتى بوکمان3 
سرپرست این تحقیقات در امورى است. بوکمان که یک 
قیاس  یک  از  است  باتجربه  خلبان  و  دانشمند  جراح، 
اطالعات  دهد.  توضیح  را  هدفش  تا  مى کند  استفاده 
مکانى هواپیماها روى صفحه  هاى نمایش مرکز کنترل 
ترافیک هوایى نمایش داده  مى شود و آن ها هنگامى که 
پرواز از مسیر منحرف مى شود و خیلى پیش از آن که 
هواپیما دچار سانحه شود متوجه این انحراف مى شوند. 
بوکمان به دنبال همین سیستم هشدار زودهنگام براى 
مسیر  از  آن ها  حیاتى  عالئم  الگوى  که  است  بیمارانى 
هدفى  «این  او:   به گفته ى  است.  شده  منحرف  عادى 
است که داده هاى بزرگ رسیدن به  آن را براى ما ممکن 

مى کند.»

دوره ى داده هاى بزرگ در حال فرا رسیدن است و وسعت 
آن از شرکت هاى اینترنتى نوپا در دره ى سیلیکون مثل 
از  بزرگ  داده هاى  مى رود.  فراتر  فیس بوك  و  گوگل 
دنیاى دیجیتال بیت ها شروع شد و به سرعت در دنیاى 

3 -  Timothy Buchman

و  مک کسون  توزیع  مرکز  گذاشت.  قدم  اتم ها  فیزیکى 
نشان  را  آینده  امورى مسیر  ویژه ى  مراقبت هاى  بخش 
هزینه ها  در  چه طور  بزرگ  داده هاى  این که  مى دهند؛ 
مى دهد.  نجات  را  افراد  زندگى   و  مى کند  صرفه جویى 
مطمئناً دورنماى این فناورْى هوش مصنوعى است که 
دنیاى  دو  روى هر  اطالعات محور  به صورت یک الیه ى 
فیزیکى و دیجیتال قرار مى گیرد. امروزه قدم هاى اولیه 
بزرگ  داده هاى  فناورى  مى بینیم.  را  رؤیا  این  به سمت 
به نظر  که  است  اندازه گیرى  در  انقالب  یک  آغازگر 
مى رسد پایه ها ى موج بعدى کارایى و نوآورى در اقتصاد 
را شکل دهد. ولى این جا حرف از چیزى بیشتر از روى 
کار آمدِن یک فناورى است. داده هاى بزرگ ناقل یک 
نقطه نظر یا یک فلسفه راجع به این است که تصمیمات 
است  بهتر  حتى  یا  مى شوند  گرفته  چگونه  آینده  در 
در  من  همکار  بروکس4،  دیوید  شوند.  گرفته  چه طور 
نیویورك تایمز، این طرز تفکر روبه رشد را «داده گرایى»5 
خوانده است، لفظى که من هم از آن استفاده مى کنم 
ابزارها ى  مى دهد.  نشان  را  پدیده  این  وسعت  که  چرا 
فقط  دیده ایم،  گذشته  در  غالباً  که  همان طور  نوآورى، 
براى رشد اقتصادى اهمیت ندارند، بلکه مى توانند دید 
آن  مورد  در  که  تصمیم  هایى  و  جهان  به  نسبت  را  ما 

دهند. تغییر  نیز  مى گیریم 

بزرگ  داده هاى  تکیه گاه  فناورى ها  از  مجموعه اى 
است. اولین آن ها تمامى منابع قدیمى و جدید داده است: 
مرور وب،  سیگنال هاى حسگرها،  عادت هاى  وبسایت ها، 
رسانه هاى اجتماعى، اطالعات مکانى گوشى هاى هوشمند، 
داده هاى ژنومیک و تصاویر دوربین هاى  مداربسته. موج 
عظیم داده همین طور بزرگ و بزرگ تر مى شود و هر دو 
سال، تقریباً حجم آن دو برابر مى شود. ولى از نظر من 
جنبه ى «بزرگى» داده هاى بزرگ مبالغه شده ترین و شاید 
در بیشتر مواقع کم اهمیت ترین جنبه ى آن است. شمار 
داده ها ى دنیا به بازى  تخمین و گمانه زنى براى گیک ها 
زتابایت،  زبانِى  دنیاى  در  است؛ گشت هایى  تبدیل شده 
بسیار  آن ها  معادل هاى  و  اعداد  برنتوبایت.  و  یتابایت 
توجه برانگیز هستند. طبق تخمینى، 9۰٪ تمام داده هاى 
ذخیره شده ى تاریخ در دو سال گذشته تولید شده است. 
در سال 2۰14،  شرکت بین المللى داده ها6 حجم جهان 
معادل 4٫4میلیارد  که  زد،  تخمین  زتابایت  را 4٫4  داده 
ترابایت است. نگهدارى این حجم اطالعات به گفته ى این 
شرکت تحقیقاتى نیازمند تعداد کافى آى پد براى ساختن 
پشته اى به ارتفاع 25۰هزار کیلومتر یا دو-سوم فاصله تا 

کره ى ماه است.

4 -  David Brooks
5 -  Data-ism
6 -  IDC
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ولى همه ى داده ها یکسان نیستند. حجم خیره کننده  ى 
رشد  ویدیو،  و  عکس  تولید  افزایش  به خاطر  داده ها، 
بسیار زیادى پیدا کرده است. فقط به تمامى عکس ها و 
ویدیو هایى که توسط گوشى هاى هوشمند گرفته  مى شود 
فکر کنید. گفته مى شود که یک عکس به اندازه ى هزاران 
صرفاً  این  دیجیتال،  دنیاى  در  ولى  دارد.  ارزش  کلمه 
دست کم گرفتن حقیقت است. هر حرف از یک متن یک 
بایت مصرف مى کند، در حالى که یک عکس با کیفیت 
باال با مگابایت - میلیون ها بایت - اندازه گیرى مى شود، و 
از نظر میزان مصرف بیت ها، ویدیو در مقابل عکس مانند 
فیل و فنجان است. همین طور که من این را مى نویسم، 
هر دقیقه 48 ساعت ویدیو در یوتیوب آپلود مى شود؛ با 

سرعتى که احتماالً فقط در حال افزایش است.

بزرگى در داده هاى بزرگ اهمیت دارد، ولى خیلى 
آب  مى کنند.  فکر  مردم  از  بسیارى  که  آن  از  کمتر 
همه ى  نمى توان  ولى  است،  زیاد  بسیار  هم  اقیانوس ها 
که چگونه  است  آن  دیگر  مهم تر  معضل  نوشید.  را  آن 
در  پیشرفت ها  که  حالى  در  کنیم.  استفاده  داده ها  از 
به  حافظه  و  ذخیره سازى  کامپیوترى،  پردازش هاى 
بزرگ ترین قدِم پیش رو  چالش داده ها کمک مى کند، 
ابزار هاى  از  حیاتى  کدهاى  است.  نرم افزار  عرصه ى  در 
ماشین  یادگیرى  نرم افزارهاى  مثل  مصنوعى  هوش 

مى شوند. حاصل 

داده و فناورى هاى هوشمند درهایى را به افق هاى 
جدید اندازه گیرى باز مى کنند. فناورى داده هاى بزرگ 
معادل تلسکوپ و میکروسکوپ در عصر دیجیتال است. 
را  تا چیزها  را فراهم کردند  امکان  این  این ها  هر دوى 
با تلسکوپ  اندازه بگیریم؛  ببینیم و  به گونه اى بى سابقه 
میکروسکوپ  با  و  جدید،  کهکشان هاى  و  آسمان ها 

سلولى. در سطح  زندگى  معما هاى 

همان طور که تلسکوپ هاى مدرْن ستاره شناسى را 
متحول کردند و میکروسکوپ هاى مدرن همین کار را 
در زیست شناسى کردند، داده هاى بزرگ چیزى مشابه 
هر  در  گسترده تر  مقیاسى  در  فقط  مى دهد،  وعده  را 
فناورى  در  گسترده  پیشرفت هاى  موضوعى.  و  رشته 
موتور  تغییرات اقتصادى است. اینترنْت اقتصاد ارتباطات 
در  وب  مثل  دیگر  فناورى هاى  سپس  کرد.  متحول  را 
براى  نرم افزارى  بستر  به  که  شد،   نهاده  بنا  اینترنت 
به طور  است.  شده  تبدیل  تازه  تجارت هاى  و  نوآورى 
مشابه، داده هاى بزرگ با این که هنوز یک فناورى جوان 
است، اقتصاد اکتشاف را متحول مى کند و شاید بتوان 
گفت به بستر نرم افزارى براى تصمیم گیرى انسان تبدیل 

مى شود.
تصمیم ها - از همه نوع - بیشتر و بیشتر بر اساس 
مى شوند؛  گرفته  و شهود  تجربه  به جاى  تحلیل  و  داده 

دانش بیشتر و تصمیمات حسى کمتر.

بخوانید

ببینید

بشنوید
اگر به دنبال این هستید که هر ماه بسته ای 
کامل از اخبار فناوری را کامل و یک جا در 
وبسایت به  حتمًا  باشید،  داشته  اختیار 
jadi.net سر بزنید و این رادیو را دنبال کنید. 

و  بزرگ  داده های  با  بیشتر  آشنایی  برای 
چالش های مرتبط با آن، یادگیری ماشیین، 
 Hive ،NoSQL ،چگونیگ ذخیره ی داده، هدوپ
مسائل  دیگر  از  بسیاری  و  داده ها  علم 
مرتبط با این بحث، یم توانید به »شماره ی 
برگشت  و  داده  دانشمند  دیتا،  بیگ   -  ۵۳
کنید.  مراجعه  گیک  رادیو  از  دایناسورها« 

یادگیری عمیق شاخه ای از یادگیری ماشیین است 
که  است  الگوریتم هایی  از  مجموعه ای  و شامل 
تالش یم کند تا مفاهیم سطح باال را با استفاده از 
یادگیری در سطح ها و الیه های مختلف مدل کرده 
و فعالیت های الیه های مختلف عصب ها در مغز را 
یادگیری  بر  مبتین  کند. سیستم های  شبیه سازی 
و  داده ها  از  زیادی  حجم  وجود  به دلیل  عمیق 
پردازش های مرتبط با آن ها وابسته به مسائل و 
چالش های داده های بزرگ خواهد بود. ویدیوی 
تالش   Deep Learning: Intelligence from Big Data

کرده است تا به این مسائل بپردازد.

کتاب   نویسنده ی  لُور،  استیو 
مورد  در  »داده گرایی«،.در.این.کتاب 
داده های  که  انقالیب  و  بزرگ  داده های 
آن  پردازش  تکنولوژی های  و  بزرگ 
یم کند.  صحبت  است  آورده  به وجود 
داده حرف یم زند  عظیم  مورد حجم  در 
تصمیم گیری های  آینده  در  یم گوید  و 
داده ها  این  تحلیل  اساس  بر  مختلف 
انجام خواهد شد. وی همچنین در مورد 
برابر  در  داده  دانشمندان  و  تازه کارها 
غول های تکنولوژی سخن یم آورد. اگر به 
این مباحث عالقه مندید خواندن این کتاب 

یم کنیم.  توصیه  شما  به  را 
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فناورى  ادبیات  در  که  است  بزرگ چند سالى  داده هاى 
اطالعات به یک اصطالح فراگیر تبدیل شده است و در 
این مقاله سعى شده است تا این حوزه ى نوین به صورت 

گردد. معرفى  اجمالى 
اگر بخواهیم تعریفى از داده هاى بزرگ ارائه کنیم، 
مى توانیم آن را مجموعه داده هایى بدانیم که اندازه شان 
روش هاى  و  نرم افزارها  با  که  است  حدى  از  فراتر 
معمول بتوان آن ها را در یک زمان قابل قبول، دریافت، 
تعریف، حجم  این  در  کرد.  پردازش  و  مدیریت  ذخیره، 
کالن بودن  میزان  چون  است  نشده  مشخص  داده 
ذخیره سازى  فناورى هاى  پیشرفت  با  هم زمان  داده، 
تولید  به دلیل  عموماً  و  روز به روز  اطالعات،  پردازش  و 
در  دیجیتال  مختلف  ابزارهاى  و  تجهیزات  توسط  داده   
حسگرهاى  موبایل،  گوشى هاى  است.  افزایش  حال 
دوربین ها،  مختلف،  نرم افزارهاى  گزارش هاى1  محیطى، 
شبکه هاى   ،2RFID تشخیص  دستگاه هاى  میکروفون ها، 
سامانه هاى  هواشناسى،  ایستگاه هاى  بى سیم،  حسگر 
آنالین،  اجتماعى  شبکه هاى  مبادالت  رادیویى،  امواج 
اطالعات  نجوم،  داده هاى  اینترنتى،  اسناد  و  متون 
پزشکى و سالمت بیماران، اطالعات سامانه هاى خرید از 
فروشگاه ها، پژوهش هاى زمین شناسى و غیره نمونه هایى 
از داده ها در مقیاس کالن هستند. مقیاسى که امروزه از 
اگزابایت و زتابایت در  پتابایت و  به  ترابایت  گیگابایت و 

است. حرکت  حال 
داده هاى  مورد  در  مناسب  دید  یک  ایجاد  براى 
بزرگ و اهمیت آن، جامعه اى را تصور کنید که در آن 

1 -  logs
2 -  Radio-frequency identification

جمعیت به طور نمایى در حال افزایش است، اما خدمات 
رشد  پاسخگوى  نمى تواند  آن  عمومى  زیرساخت هاى  و 
چنین  برآید.  آن  مدیریت  عهده ى  از  و  باشد  جمعیت 
بنابراین  است.  وقوع  حال  در  داده  حوزه ى  در  شرایطى 
نیازمند توسعه ى زیرساخت هاى فنى براى مدیریت داده 
و رشد آن در بخش هایى نظیر جمع آورى، ذخیره سازى، 
جستجو، به اشتراك گذارى و تحلیل هستیم. دست یابى به 
بتوانیم: مثًال  با شرایطى که  است  توانمندى معادل  این 

«هنگامى که با اطالعات بیشترى در حوزه ى سالمت 
مواجه هستیم، با بازدهى بیشترى سالمت را ارتقا دهیم»،

پیدا  افزایش  امنیتى  خطرات  که  شرایطى  «در 
کنیم»، فراهم  را  بیشترى  امنیت  سطح  مى کند، 

«وقتى که با رویدادهاى بیشترى از نظر آب و هوایى 
مواجه باشیم، توان پیش بینى دقیق تر و بهترى به دست 

آوریم»،
و  تصادفات  آمار  بیشتر،  خودروهاى  با  دنیایى  «در 

دهیم»، کاهش  را  حوادث 
«تعداد تراکنش هاى بانکى، بیمه و مالى افزایش پیدا 

کند، ولى تقلب کمترى را شاهد باشیم»،
«با منابع طبیعى کمتر، به انرژى بیشتر و ارزان ترى 

دسترسى داشته باشیم»،
 و بسیارى موارد دیگر از این قبیل که اهمیت پنهان 

داده هاى بزرگ را نشان مى دهد.

چالش ها و خصوصیات 
داده های بزرگ

بزرگ  داده هاى  حوزه ى  در  زیادى  چالش هاى  تاکنون 

مطرح شده است که ویژگى هاى گوناگون  این حوزه را 
اصلى  بعد  سه  ابتدا  در  مى کند.  بیان  تئورى  جنبه ى  از 
حجم، نرخ تولید و تنوع داده ها به عنوان سه چالش اصلى 
و مشخصه ى  داده هاى بزرگ (3V’s) عنوان شدند، ولى 
در ادامه چالش هاى بیشترى توسط محققان مطرح شده 

است:
حجم داده )Volume(: حجم داده ها به کمک  •

و  الکترونیکى  دستگاه هاى  اینترنت،  پدیده ى 
موبایل ها، زیرساخت هاى شبکه و سایر منابع 
شده  پیش بینى  و  دارد  نمایى  رشد  هرساله 
است که تا سال 2۰2۰ حدود ده زتابایت داده 

در جهان وجود خواهد داشت.
طریق  • از  داده ها   :)Velocity( تولید  نرخ 

برنامه هاى کاربردى و حسگرهاى بسیار زیادى 
که در محیط وجود دارند با سرعت بسیار زیاد 
و به صورت بالدرنگ تولید مى شوند که اغلب 

باید در لحظه پردازش و ذخیره شوند.
تنوع (Variety): تنوع در منابع و نوع داده  •

ساختارهاى  نتیجه  در  که  است  زیاد  بسیار 
داده اى بسیار زیادى وجود دارد. بیشتر حجم 
متنوع  بسیار  و  بى ساختار  نیز  دنیا  داده هاى 
بانک هاى  در  امروزه  داده ها  از  بخشى  است. 
اطالعاتى، بخشى در صفحات وب، بخشى به 
فایل ها  نیز در  بقیه  و   ،JSON و   XML صورت 
با قالب هاى متفاوت ذخیره شده اند که عمل 

مى کند. پیچیده  را  آن ها  پردازش 
صحت )Veracity(: با توجه به این که داده ها  •

ممکن  مى شوند،  دریافت  مختلف  منابع  از 
کرد.  اعتماد  آن ها  همه ى  به  نتوان  است 
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مقدمه ای بر داده های بزرگ
مجتیب بنایی متولد سال 1۳۵۹ است. وی مدرک کارشنایس خود را در رشته ی کامپیوتر )نرم افزار( از دانشگاه تهران 
و مدرک کارشنایس ارشدش را در همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده است. وبسایت bigdata.ir متعلق به 
و  فرافرهنگ در دوران دانش جویی  و  ایران  با شرکت هایی مثل داده پردازی  او است. وی همچنین سابقه ی همکاری 
شرکت هایی مانند ریپابلیشن آمریکا و هلوبل سوییس را داشته است. او هم اکنون ییک از اعضای هیئت علیم دانشگاه 

بزرگمهر قائنات است. 
مجتبی{بنائی

mojtaba.banaie@gmail.com

معیار داده هاى سنتى داده هاى بزرگ

اندازه گیگا بایت تا ترابایت پتابایت تا اگزابایت

معمارى متمرکز توزیع شده

ساختار داراى ساختار بى ساختار یا نیم ساختار

مدل داده  مدل داده ى ثابت بدون ِشماى مشخص

ارتباط داخلى ارتباطات پیچیده بین رکوردها فاقد ارتباطات داخلى پیچیده
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اجتماعى، ممکن است  مثًال در یک شبکه ى 
خاص  موضوع  یک  درباره ى  زیادى  نظرهاى 
ارائه شود. اما این که آیا همه ى آن ها صحیح 
که  است  موضوعى  هستند،  اطمینان  قابل  و 
نمى توان به سادگى از کنار آن در حجم بسیار 

گذشت. اطالعات  از  زیادى 
داده  • این که  فرض  با   :)Validity( اعتبار 

برخى  براى  است  ممکن  باشد،  صحیح 
دیگر،  به عبارت  یا  نباشد  مناسب  کاربردها 
برخى  در  استفاده  براى  کافى  اعتبار  داراى 

نباشد. زمینه ها 
ارزش  • تغییر  سرعت   :)Volatility( نوسان 

مى تواند  زمان  طول  در  مختلف  داده هاى 
ارز  تحلیل  نظیر  کاربردهایى  باشد. در  متغیر 
است  مواجه  زیادى  نوسان  با  داده  بورس،  و 
دست  از  را  خود  ارزش  به سرعت  داده ها  و 
مى دهند و مقادیر جدیدى به خود مى گیرند. 
طوالنى  زمان  در  اطالعات  نگهدارى  اگرچه 
داده ها  نوسان  و  تغییرات  تحلیل  به منظور 
نگهدارى  دوره ى  افزایش  است،  اهمیت  حائز 
اطالعات مسلماً هزینه هاى پیاده سازى زیادى 
را در بر خواهد داشت که باید در نظر گرفته 

شود.
کارهاى  • از  یکى   :)Visualization( نمایش 

نمایش  بزرگ  داده هاى  حوزه ى  در  مشکل 
کنیم  کارى  بخواهیم  این که  است.  اطالعات 
که حجم عظیم اطالعات با ارتباطات پیچیده 
از  باشد  مطالعه  قابل  و  فهم  قابل  به خوبى 
بصرى سازى  و  تحلیلى  روش هاى  طریق 

است. امکان پذیر  اطالعات  مناسب 
براى  • که  هزینه اى  آیا   :)Value( ارزش 

نگهدارى و پردازش داده ها پرداخت مى شود، 
ارزش آن را از نظر تصمیم گیرى دارد یا نه؟ و 
ارزش و فایده ى مورد نظر را براى یک سازمان 

داشت؟ خواهد 
بزرگ  داده هاى  اصلى  تفاوت هاى  کلى،  به طور    
است. شده  بیان   1 جدول  در  سنتى  داده هاى   و 

ابزارهای ذخیره و پردازش در 
حوزه ی داده های بزرگ

رهیافت هایى که امروزه در بخش پردازش داده هاى بزرگ 
مطرح هستند چندین خاصیت مشترك دارند:

که  • موجود  سخت افزار  روى  بر  اجرا  قابلیت 
امکان  کم،  هزینه ى  با  بتوان  مى شود  باعث 
را  سخت افزارى  ارتقاى  و  موازى  پردازش 

کرد. فراهم 
مصورسازى  • و  تحلیل  ابزارهاى  از  استفاده 

نهایى. کاربر  سهولت  براى  پیشرفته 
استفاده ى هم زمان از ابزارها و کتاب خانه هاى  •

را  سازمان  یک  داده ى  معمارى  که  مختلف 
مى دهند. شکل 

غیررابطه اى  • اطالعاتى  بانک هاى  از  استفاده 
از معمارى و بستر  به عنوان جزئى   (NoSQL)

سازمان. داده ى 
تحلیل  و  پردازش  در  امروزه  که  اصلى  رهیافت  دو 
داده هاى بزرگ بیشترین رواج را دارند عبارتند از هدوپ 

.NoSQL اطالعاتى  بانک هاى  و 

هدوپ
و  ذخیره  پردازش،  براى  متن باز  چهارچوب  یک  هدوپ 
تحلیل حجم عظیم داده هاى توزیع شده و بدون ساختار 

است. منشاء اصلى پیدایش این چهارچوب پردازشى به 
شرکت هاى جستجوى اینترنتى یاهو و گوگل بازمى گردد 
آن ها  جستجوى  و  وب  صفحات  شاخص زدن3  براى  که 
این  داشتند.  نیاز  پردازشى  جدید  مدل هاى  و  ابزار  به 
چهارچوب براى پردازش موازى داده ها در سطح پتابایت 
و اگزابایت که بر روى رایانه هاى معمولى (همچون 
رایانه هاى شخصى) توزیع شده اند طراحى شده است که 
نیاز،  به  بسته  و  به راحتى  آن  تشکیل دهنده ى  خوشه ى 
بنیاد  قابل گسترش است. هدوپ در حال حاضر توسط 

توسعه و گسترش مى یابد. آپاچى 

{هدوپ{چگونه{کار{می{کند{
مانند  باال  حجم  با  داده اى  فایل هاى  سامانه  این  در 
فایل هاى ثبت تراکنش، خوراك 4 شبکه هاى اجتماعى و 
در  سپس  و  شده  بخش بندى  ابتدا  داده اى  منابع  سایر 

مى شوند. توزیع  شبکه 
وظیفه ى تقسیم، ذخیره و بازیابى فایل هاى حجیم 
بر روى یک کالستر هدوپ را فایل سیستم توزیع شده ى 
ضریب  باالبردن  براى  دارد.  عهده  بر   5HDFS نام  با  آن 

3 -  Indexing
4 -  Feed
5 -  Hadoop Distributed File System

ش
شکل 3: ساختار عملیاتى هدوپ و فرآیند نگاشت کاه

HDFS شکل 2: ساختار فایل سیستم
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داده های بزرگ

گره ى  چندین  در  فایل  از  بخش  هر  سیستم،  اطمینان 
محاسباتى ذخیره مى شود تا در صورت از کار افتادن یک 

بازیابى باشد.  گره، آن فایل باز هم قابل 
گره ى  داریم.  محاسباتى  گره ى  نوع  سه   HDFS در 
آدرس  ذخیره ى  و  فایل ها  تقسیم  وظیفه ى  مدیریت نام 
هر بخش از آن را بر عهده دارد. بررسى دوره اى گره ها و 
تعیین از رده خارج شدن آن ها هم جزء وظایف این مؤلفه 

از سیستم مدیریت فایل هدوپ است.
را  هدوپ  عضو  رایانه هاى  تک تک  که  داده،  گره ى 
به ازاى  دربرمى گیرد، بلوك هاى فایل را شامل مى شود. 
هر مجموعه از گره هاى داده، یک گره ى مدیریت نام در 
سامانه ى هدوپ وجود دارد. نوع سوْم گره ى ثانویه است 
که یک رونوشت از اطالعات گره ى مدیریت نام بر روى آن 
قرار دارد تا در صورت ازکارافتادن آن گره، اطالعات آن از 
بین نرود. شکل 2 شمایى کلى از مؤلفه ى مدیریت فایل 

هدوپ را نشان مى دهد.
تحلیل و  داده ها در سامانه ى هدوپ،  توزیع  از  بعد 
پردازش آن ها بر عهده ى بخش نگاشت کاهش6 آن است. 
شکل 3 این فرآیند را نمایش مى دهد. در مرحله ى اول، 
پرس وجو  یک  معموالً  که   - را  خود  درخواست  کاربر 
اجراى  وظیفه ى  که  گره اى  به   - است  جاوا  زبان  به 
ارسال  درخواست)  (مدیر  دارد  عهده  بر  را  درخواست ها 
مى کند. در این مرحله، مدیر درخواست بررسى مى کند 
کاربر  پرس وجوى  به  پاسخ  براى  فایل هایى  چه  به  که 
نیاز دارد و به کمک گره ى مدیریت نام ، گره هاى داده ى 
حاوى آن بخش ها را در کالستر مى یابد و این درخواست 
که   - گره ها  این  مى شود.  ارسال  گره ها  آن  تک تک  به 
هنگام پردازش به آن ها مدیر وظیفه مى گوییم - مستقًال 
و به صورت موازى کار پردازش داده هاى خود را (اجراى 

دهند. مى  انجام  نگاشت)  تابع 
پس از اتمام کار هر مدیر وظیفه، نتایج در همان گره 
ذخیره مى شود. پس از آماده شدن نتایج میانى، که طبیعتاً 
چون وابسته به داده هاى موجود در روى یک گره است 
محلى و ناقص خواهد بود، مدیر درخواست «درخواست 
کاهش» را به این گره ها ارسال مى کند تا پردازش نهایى 
انجام دهد و نتیجه ى درخواست کاربر  نتایج  بر روى  را 
نیز در یک گره ى محاسباتى نهایى ذخیره شود. در این 
پردازش  و  است  رسیده  به  اتمام  نگاشت کاهش  مرحله، 
بعدى بر روى نتایج حاصل بر عهده ى تحلیلگران حوزه ى 
به صورت  مى تواند  پردازش  این  است.  بزرگ  داده هاى 
داده هاى  انتقال  با  یا  انجام شود  نتایج  روى  بر  مستقیم 
از  داده،  انبارهاى  یا  رابطه اى  پایگاه داده هاى  به  حاصل 

روش هاى کالسیک تحلیل داده استفاده شود.

مزایا{و{معایب{هدوپ
تحلیل حجم  و  پردازش  توانایى  مهم ترین مزیت هدوپ 
است  نیمه ساختمندى  یا  ساختار  بدون  داده هاى  عظیم 
که تاکنون پردازش آن ها به صورت بهینه (از نظر هزینه و 

زمان) امکان پذیر نبوده است. 
و  ساده  گسترش  امکان  به  هدوپ  بعدى  مزیت 
مقیاس پذیرى افقى آن برمى گردد که به راحتى مى توان 
تا سطح اگزابایت داده ها را تحلیل کرد و دیگر الزم نیست 
از  زیرمجموعه اى  و  نمونه  داده هاى  روى  بر  شرکت ها 
داده هاى اصلى کار کنند و به کمک هدوپ، امکان بررسى 

است. فراهم شده  داده ها  تمام 
(که  اندك  راه اندازى  هزینه ى  آن  دیگر  مزیت 
نیاز  عدم  نیز  و  است)  آن  بودن  رایگان  آن  اصلى  دلیل 

6 -  MapReduce

با رواج  به سخت افزار حرفه اى و گران است. به خصوص 
رایانش ابرى و قیمت هاى مناسب آن براى پردازش هاى 
یک  راه اندازى  خصوصى،  ابرهاى  نیز  و  داده  موردى 
شده  تبدیل  چندساعته  فرآیندى  به  هدوپ  سامانه ى 

است.
از طرف دیگر، هدوپ و زیرمجموعه هاى آن همگى 
نوپا  و  غیربالغ  نتیجه  در  و  توسعه  اولیه ى  مراحل  در 
این  مداوم  اصالح  و  تغییر  باعث  خود  امر  این  هستند. 
به  را  مداوم  آموزش  هزینه ى  که  مى شود  چهارچوب 

مى کند. تحمیل  سازمان ها 
باعث  نرم افزارى  مدل  این  نوپابودن  دیگر،  از سوى 
با  کار  و  ایجاد  براى  را  الزم  مهارت  کمى  افراد  مى شود 
سامانه هاى مبتنى بر هدوپ داشته باشند و براى بسیارى 
مهم ترین  متخصص  انسانى  نیروى  کمبود  شرکت ها،  از 

از این سامانه است. چالش آن ها در استفاده 

توانایى  عدم  دارد  ذاتى  ماهیت  که  هدوپ  دیگر  مشکل 
پردازش بالدرنگ داده ها است؛ چون مدیر درخواست باید 
سامانه  محاسباتى  گره هاى  تک تک  کار  تکمیل  منتظر 
دهد.  تحویل  کاربر  به  را  نهایى  جواب  بتواند  تا  بماند 
اطالعاتى  بانک هاى  فناورى هاى  سریع  رشد  با  چند  هر 
با هدوپ، این مشکل نیز تا حدى  NoSQL و تلفیق آن 

شد. خواهد  رفع 

NoSQL}بانک{های{اطالعاتی
هدوپ به طور خاص براى پردازش داده هاى بزرگ شکل 
گرفته است و نیازهاى ذخیره و بازیابى داده هاى بزرگ 
در آن پیش بینى نشده است. شرکت هایى مانند گوگل، 
فیس بوك، آمازون، توییتر و مانند آن که روزانه نیاز به 
را  داده  ترابایت  چندین  تا  گیگابایت  چندین  ذخیره ى 
دارند و نیز بازیابى سریع و مؤثر اطالعات براى شان امرى 
بانک هاى  از  جدیدى  نوع  ابداع  به  دست  است،  حیاتى 
اطالعاتى زده اند که به طور خاص براى ذخیره و بازیابى 

بزرگ طراحى شده اند.  داده هاى  و حرفه اى  خودکار 
مفاهیم  دیگر  که  اطالعاتى  بانک هاى  از  نوع  این 
آن ها  در  رکورد  و  جدول  مانند  داده  پایگاه  کالسیک 
معناى خود را از دست داده است، به بانک هاى اطالعاتى 
NoSQL یا Not Only SQL معروف شده اند و به عنوان یکى 

دنیاى  در  بزرگ  داده هاى  ذخیره ى  اصلى  روش هاى  از 
 12۰ از  بیش  امروزه  هستند.  مطرح  اطالعات  فناورى 

گرفته اند. قرار  گروه  این  زمره ى  در  اطالعاتى  بانک 
این  تحلیلگران  به  اطالعاتى  بانک هاى  این  وجود 
امکان را مى دهد تا بدون درگیرشدن در جزئیاتى مانند 
مدل نگاشت کاهش، داده ها را ذخیره کرده و با امکاناتى 
که خود بانک هاى اطالعاتى در اختیار آن ها مى گذارند، 
به تحلیل داده ها بپردازند. بعضى از این بانک هاى نوین 
مانند کاساندرا و HBase مى توانند همراه با هدوپ به کار 

شوند.  گرفته 
مشکل اصلى در استفاده از این بانک هاى اطالعاتى 
عدم  آن ها،  سریع  توسعه ى  و  نوپابودن  بر  عالوه 
تراکنش، جامعیت و سازگارى  از مفاهیم  پشتیبانى شان 
داده و استقالل عملیات است که به دلیل افزایش بهره ورى 

است. گرفته  انجام  سرعت  و 

یاد{گیری{ماشین{
تمامى  با  بزرگ  داده هاى  توصیفات  این  همه ى  با 
محسوب  دشوارى  به جز  چیزى  آن ها  چالش هاى 
نمى شوند و این  همه داده سودى در پى نخواهد داشت. 
براى استفاده از این داده ها تنها راه استفاده از یادگیرى 
را  فرصت  این  ما  به  ماشین  یادگیرى  است.  ماشین 
مى دهد تا بتوانیم تمامى این اطالعات را بررسى کنیم و 
الگو هاى مهم را از دل آن ها بیرون بکشیم. این یادگیرى 
ماشین است که به مجموعه ى این داده ها معنا مى بخشد 
و محصوالتى «جادویى» ایجاد مى کند که سال ها به دنبال 

بوده ایم. آن 
و  هستند  وابسته  به یکدیگر  فناورى  دو  این  البته 
الگوریتم هاى یادگیرى به کمک داده هاى بیشتر، به مراتب 
بهتر عمل مى کنند. به عنوان مثال الگوریتم هاى یادگیرى 
عمیق که با حجم عظیمى از داده ها آموزش یافته اند در 
روش هاى  از  بهتر  بسیار  بصرى  درك  همچون  کار هایى 
پیشین عمل مى کنند، تا حدى که پس از سال ها تالش 

محققان نتایج آن ها قابل مقایسه با انسان شده است.
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بیست سال آینده براى زیست فناورى معادل سال هاى 192۰-194۰ براى فیزیک خواهد 
بود. همان طور که نسبیت و کوانتوم فیزیک را کامًال متحول کرد، ژنتیک و نوروساینس 
هم علوم پزشکى، داروسازى، روان پزشکى، صنایع غذایى و حتى علم مواد را چنان متحول 
امروز را همچون روش هایى قرون وسطایى  خواهد نمود که آیندگان روش هاى درمانى 
خواهند نگریست. دورانى که درمان ها به روش هاى سعى و خطا کشف مى شد. این تحول 

امکان پذیر نخواهد بود مگر با کمک گرفتن از تکنولوژى داده هاى بزرگ. 

  قبل از هر چیز، کیم با اعداد و ارقام در این 
حوزه آشنا شویم. 

حجم اطالعات ژنتیکى هر انسان در حدود 1۰۰ گیگا بایت است1 و اگرچه انسان ها  •
از نظر ژنتیکى 99٪ شبیه هم هستند، اطالعات ژنتیکى همه انسان ها، گیاهان و 

باکترى ها در حدود چند ده زتا بایت خواهد بود. 
کل حجم داده ى دیجیتال دنیا که تاکنون جمع آورى شده نزدیک به سه زتا بایت  •

تخمین زده مى شود.2
تعداد سیناپس هاى مغز انسان حدود 1۰۰ تریلیون و ظرفیت حافظه ى مغز حدود  •

2٫5 پتا بایت تخمین زده مى شود3. به عبارتى ظرفیت مغِز یک میلیون انسان معادل 
حجم تمام اطالعاتى است که امروزه در دنیا نگهدارى مى شود. 

در  آینده  در چند دهه ى  نوروساینس  به خصوص  و  ژنتیک  که  نشان مى دهد  ارقام  این 
دارند،  ژنتیکى  منشأ  یا  بیمارى ها  بود.  خواهد  بزرگ  داده هاى  کاربردهاى  جدول  صدر 
از  و ویروس ها  باکترى ها  انسان ها،  ژنوتیپ  با شناخت  لذا  ویروسى.  یا  یا عفونى هستند 
دیگر،  طرف  از  بیمار)  و  (سالم  انسان ها  عوارض)  و  (خصوصیات  فنوتیپ  و  طرف  یک 
قبل  سال ها  که  به طورى  کرد.  ریشه یابى  خوبى  دقت  با  را  بیمارى  یک  بروز  مى توان 
کرد.  درمان  و  داد  تشخیص  را  آن  بتوان  بیمارى اى چون سرطان  عوارض  ازظاهرشدن 
داده  نشان  سرطان ها  ژنتیکى  منشأ  پیداکردن  در  گذشته  سال  ده  تحقیقات  البته 
اطالعات  داشتن  بدون  به طورى که  باشد؛  پیچیده  بسیار  مى تواند  ارتباط  این  که  است 
اعتمادى رسید. در نتیجه شناخت و حل مسائل داده هاى  نتایج قابل  به  زیاد نمى توان 

1 -  http://www.pbs.org/newshour/rundown/storing-human-genome-cloud/ 
2 -  http://www.bigdatanews.com/profiles/blogs/a-comprehensive-list-of-big-data-
statistics 
3 -  http://www.scientificamerican.com/article/what-is-the-memory-capacity/ 

مى شود  پیش بینى  دارد.  پزشکى  علم  آینده ى  در  را  نقش ها  مهم ترین  از  یکى  بزرگ 
در   بلکه  اطالعات،  این  انتقال  سرعت  حتى  و  نگهدارى  در  نه  مشکالت  بزرگ ترین  که 

علومى  تمرکز  رو  این  از  بود.  خواهد  داده ها  عظیم  حجم  این  به  معنادادن  و  پردازش 
به  آنالین  تبلیغات  از  به سرعت  آینده  سال  چند  در  مصنوعى  هوش  و  داده کاوى  چون 

کرد. خواهد  تغییر  زیست فناورى 

قبل از آن که به جزئیات فنى نگهدارى و پردازش این داده هاى بزرگ بپردازیم، بد نیست 
ترسیمى از کاربرد این علوم در چند دهه ى آینده داشته باشیم و چند مورد علمى-تخیلى را 

 بررسى کنیم:

هر چند روز یک بار، شما قرصى را در آب حل مى کنید و مى نوشید. این قرص حاوى 
میلیاردها نانوبات است که از طریق مجراى گوارشى وارد خون مى شود و هر یک مسئول 
نمونه بردارى از قسمت خاصى از اعضاى بدن است. به طور مثال یک نانوبات طورى طراحى 
شده که فقط به پروتئین خاصى که در کبد یافت مى شود حساس است، و در نتیجه در 
مجاورت کبد سلول هایى از آن و محیط اطراف را به خود جذب کرده و در نهایت از طریق 
ادرار دفع مى گردد. به این طریق هر چند روز یک بار تغیرات ژنتیکى کبد شما اندازه گیرى 
شده و اگر اثرى از رشد سلول سرطانى یا باکترى خاصى دیده شود، فرآیند درمان قبل از 

این که نشانه هاى بیمارى در بدن بروز کند صورت مى گیرد.4
پزشک با شما تماس مى گیرد و مى گوید که باکترى خطرناك جدیدى در بدن شما 
مشاهده شده است. این باکترى که حاصل جهش ژنتیکى باکترى هاى اى-ُکالى بوده، به 
آنتى بیوتیک هاى موجود مقاوم شده است (امروزه به این باکترى ها سوپرباگ مى گویند). 
پزشک ژن جهش یافته را از باکترى جدا کرده و وارد یک تراشه ى زیستى5 مى کند. این 
تراشه حاوى سلول هایى از سیستم لنفاوى شماست، به طورى که در آزمایشگاه مى تواند 
مشابه سیستم دفاعى بدن شما عمل کند. محصول این فرآیند در انتها پادتن جدیدى 
است که اگر به بدن شما تزریق شود شما را نسبت به این باکترى مقاوم مى کند و فرآیند 

درمان پیش از آن که عوارض بیمارى ظهور کند انجام مى شود.6 
را درمان کرد چیزى جز  و آن  داد  را تشخیص  باکترى  این  همچنین پزشکى که 

4 -  Based on Shawn M. Douglas,* Ido Bachelet and * George M. Church work at MIT 
“A Logic-Gated Nanorobot for Targeted Transport of Molecular Payloads” http://goo.gl/
EnBHH4 
5 -  Organ-on-Chip http://wyss.harvard.edu/viewpage/461/ 
6 -  Based on https://en.wikipedia.org/wiki/Immunotherapy 

عکس

اپلیکیشن های نرم افزاری در حیطه های  از 1۸ سال تجربه در رهبری و هدایت  حسین اخالق پور صاحب بیش 
تجارت الکترونییک، امور مایل و صنعت مراقبت های بهداشیت در مقیاس سازماین است. وی در پنج سال اخیر در 
پردازش  برای  پایپ الین هایی  تولید  برای  و جنپسیس  ولیت   ،ebay با شرکت های  ابری  معماری محاسبات  زمینه های 
بر عهده  یا نزدیک  از دور  را  او همچنین مدیریت توسعه دهندگان مختلفی  داده های بزرگ همکاری داشته است. 

داشته و دو پروژه ی چندین میلیون دالری را هدایت کرده است.

آینده ی زیست فناوری

حسین{اخالق{پور
hosseinakhlaghpour@gmail.com
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داده های بزرگ

و  دارند7  تشخیص  خطاى   ٪14 آمار  طبق  پزشکان  امروزه  نبود.  هوشمند  ماشین  یک 
مى دهند.8 تشخیص  را  بیمارى ها  پزشک  یک  از  بهتر  هوشمند  ماشین هاى  مواردى   در 

به وسیله ى مهندسى ژنتیک نوعى گیاه تولید شده است. در معرض نور خورشید بین 
ریشه و برگ هاى این گیاه اختالف ولتاژ ایجاد مى شود، به طورى که مى توان از آن به عنوان 
باترى خورشیدى استفاده کرد.9 تصور کنید که باغچه ى شما انرژى الکتریکى خانه تان را 
تأمین مى کند1۰. در ضمن این گیاهان در شب نورى به رنگ دلخواه شما تولید مى کنند.11

نورون هاى  به  هفته  یک  به مدت  مى تواند  آن  درون  ویروس  که  دارد  وجود  قرصى 
الکترومغناطیسى  میدان  یک  اثر  در  و  متصل شود  کوتاه مدت شما  حافظه ى  مخصوص 
یون آزاد کند؛ به طورى که در این یک هفته شما با پوشیدن یک کاله حاوى تراشه ى 
این ویروس کم کم  تقویت کنید.  را  تحریک کننده ى ویروس ها مى توانید حافظه ى خود 
شکسته شده و از طریق خون دفع مى شود، اما اثر تقویت حافظه ى آن باقى خواهد ماند.12 
جدید  تراشه ى  این  شد.  جا سازى  زیستى  تراشه ى  یک  در  مورچه  یک  مغز  امروز 
معادل ابررایانه اى با 2۰،۰۰۰ الیه ى یادگیرى است13 و مى تواند به سرعت الگوهاى بینایى-

شنوایى را تشخیص دهد.14 به دلیل حجم کم این تراشه ى زیستى و قدرت پردازش باالى 
آن، از این تراشه در ساعت هاى هوشمند استفاده مى شود. 

موارد ذکرشده اگرچه در نگاه اول  غیرواقعى و تخیلى به نظر مى رسند، تکنولوژى 
امکان پذیر  کامًال  آینده  سال   3۰ تا   1۰ بازه ى  در  و  شکل گیرى ست  حال  در  پایه شان 

بود. خواهند 
  تمرکز ادامه ى این مقاله بر فناورى هاى مورد استفاده در اکتساب، 

بزرگ در زمینه ى زیست فناورى است.  پردازش و تحلیل داده هاى 
{جمع{آوری{داده15:

تقریباً تمامى داده ها در صنعت زیست فناورى از حسگرها تولید مى شود. این مورد تفاوت 
اساسى با رسانه هاى اجتماعى دارد که داده ى اصلى از کاربر گرفته مى شود. به عبارتى، 
زیست فناورى درجمع آورى داده بسیار شبیه به اینترنت اشیا است. این حسگرها، که اکثراً 
نورى هستند، حجم بسیار زیادى داده تولید مى کنند که نگهدارى و انتقال این داده هاى 
خام مقرون به صرفه و گاهى امکان پذیر نیست. در نتیجه داده ى خام غالباً به صورت فایل 
در محل خوِد حسگر براى مدت محدودى نگهدارى مى شود و الزم است به سرعت و حتى 
به صورت هم زمان16 نویززدایى شود. به همین دلیل الگوریتم هاى پردازش سیگنال در این 
 CSV، این مرحله  مرحله کاربرد زیادى دارد. فرمت هاى معروف براى نگهدارى داده در 
JSON و HDF5 هستند. از آن جا که حجم داده زیاد است، براى حذف داده هاى قدیمى 

به دستورات دوره اى17 نیاز داریم. در ضمن در اغلب دستگاه ها ما با بیش از یک حسگر 
زمانى  تطابق  و  شوند  تنظیم  محیط  به  بسته  باید  حسگرها  این  تمامى  داریم.  سروکار 
سونوگرافى،  لرزش،  فشار،  نور،  صدا،  دما،  حسگرهاى  است.  مهم  بسیار  آن ها  اطالعات 
دستگاه هاى  در  که  هستند  حسگرهایى  جمله  از   18OCT و  شتاب سنجى  قرمز،  مادون 

استفاده مى شوند.  زیست فناورى 

{تقلیل{داده{ها19{یا{نویززدایی:{
از داده  و  نویز شناسایى  اساس مدل پیشنهادى سیگنال و حسگرها،  بر  این مرحله  در 
این  مى یابد.  کاهش  قابل مالحظه اى  به میزان  داده  این طریق حجم  به  حذف مى شود. 
نویزها یا تصادفى هستند که معموالً از طریق روش هاى آمارى حذف مى شوند یا نظام مند 
که از طریق روش هاى کنترلى و پردازش سیگنال جدا مى شوند. البته گرایش پژوهشگران 
از  استفاده  به سمت  فرکانسى  فیلترهاى  مثل  سیگنال  پردازش  سنتى  روش هاى  از 
روش هاى داده کاوى و یادگیرى ماشین همچون طبقه بندى از طریق k-means ،PCA و 

7 -  Statistics on malpractice http://www.medicalnewstoday.com/articles/248175.php 
8 -  Watson's successful diagnosis rate for lung cancer is 90 percent, compared to 50 
percent for human doctors http://goo.gl/U8HPVM 
9 -  Ted talk: Using Nature to grow batteries http://goo.gl/NRxhC2 
1۰ -  Based on “Hack Tobacco Plants to Grow Synthetic Photovoltaic Cells” http://goo.
gl/DSPnSg 
11 -  Based on GloFish https://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified�organism 
12 -  Based on Optogenetics http://video.mit.edu/watch/optogenetics-controlling-the-
brain-with-light-7659/ 
13 -  Google’s current neural networks are now more than 30 layers deep, 16000 
nodes and Ant brain has 250,000 neurons http://goo.gl/quc7vz, http://goo.gl/Z4hBV1, 
https://goo.gl/57kojL 
14 -  Based on “Computers and Neurons Unite” http://goo.gl/fZdpS3 
15 -  Data collection
16 -  Real-time
17 -  Batch process or cron jobs 
18 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Opticalـcoherenceـtomography 
19 -  Data reduction

است. عمیق2۰رفته  یادگیرى  حتى 

انتقال{داده{ها21:
به دلیل این که حسگرها در اغلب موارد به صورت دائم داده تولید مى کنند و حجم داده ها 
بلکه  دوره اى،  به صورت  نه  داده  امروزه  کرد،  ذخیره  را  آن  بتوان  که  است  آن  از  بیش 
به صورت جریانى منتقل مى شود. به طورى که در حین این انتقال نیز عمل تقلیل داده 
انجام مى شود. امروزه چهارچوب هاى تکنولوژیکى شکل گرفته اند که ضمانت این انتقال 
را براى حجم باال، بدون ازدست دادن داده، در شرایطى که حتى اتصال و سرعت شبکه 
قابل اطمینان نیست مى دهند.22 از جمله ى این چهارچوب ها (به ترتیب شهرت) مى توان 
اسپارك استریمینگ، کافکا و فلوم را نام برد. تمام این چهارچوب ها اجازه مى دهند که در 

حین انتقال، داده پردازش و حتى تفسیر شود. 

نگهداری{داده23:
تا کنون یکى از متداول ترین روش هاى نگهدارى داده ها به صورت فایل استفاده از سیستم 
هدوپ بوده و اجراى نگاشت کاهش جهت پاسخ گویى هر گونه درخواست بوده است.24.  
به دلیل پرهزینه بودن عملیات نگاشت کاهش، بسیارى از افراد توانسته اند با استفاده ازحجم 
به  پاسخ  و  محاسبات  سرعت  کلید-مقدار  فرمت  به  داده  فرمت  تغییر  و  حافظه  باالى 
درخواست ها را به میزان قابل توجهى افزایش دهند و موتورهاى پرس و جوى جدیدى چون 
ایمپاال و  پارکه،  Hbase، کاساندرا،  رابطه اى همچون  پایگاه داده هاى  پِرستو و  اسپارك و 
ایروسپایک به بازارعرضه کنند. این پایگاه داده هاى جدید امکان تفسیر هم زمان را نیز - که 

یکى از موضوعات روز صنعت داده هاى بزرگ است - فراهم کرده اند.

تطابق{داده25:
یکى از مهم ترین مراحل معنادادن به داده از طریق تطابق و ارتباط داده ها از منابع متفاوت 
است؛ به طور مثال تطابق عوارض یک بیمارى به جهش هاى ژنتیکى. روش هاى یادگیرى 
ماشینى نقش اصلى را در این مرحله بازى مى کنند. الزمه ى یک تحلیل درست داشتن 
مقدار زیادى داده از منابع متفاوت است. مثًال تطبیق داده ى ژنوتیپ و فنوتیپ بیمارى اى 
چون سرطان احتیاج به اطالعات هزاران و گاهى میلیون ها نفر انسان بیمار و سالم دارد.

امنیت{داده26:{
درست  حل نشدن  پزشکى  دنیاى  در  بزرگ  داده هاى  تحلیل  پیشرفت  مانع  بزرگ ترین 
مسئله ى امنیت داده است. به طور مثال، قانون هیپا27 و ترس از تعقیبات قانونِى در پى 
به اشتراك گذارى داده هاى بیماراْن تقریباً هر پروژه ى جدى ژنتیکى تحلیل بیمارى را در 
نطفه خفه مى کند.28 در دهه ى اخیر جریان هایى اجتماعى  شکل گرفته است که در آن ها 
بیماران و حتى مردم سالم داوطلبانه اطالعات ژنتیکى خود را در اختیار محققین و گاهى در 
دسترس عموم قرار مى دهند.29 حل مشکالت زیربنایى امنیت و حریم خصوصى داده هاى 
ژنتیکى  اطالعات  به اندازه ى  داده اى  هیچ  که  چرا  است،  بغرنج  بسیار  مسئله اى  پزشکى 
نمى تواند متمایزکننده ى یک شخص باشد. در نتیجه حتى اگر اطالعات شخصى (مانند نام 
 و آدرس) از داده ى ژنتیکى جدا شود، به سادگى مى توان صاحب داده را شناسایى کرد.3۰ 

دانشگاه  براى   3194 اردى بهشت  در  که  اسالیدهایى  به  را  خوانندگان  خاتمه  در 
نورث وسترن ارائه دادم وهمچنین کنفرانسى که در این زمینه در دانشگاه استنفورد برگزار 

ارجاع مى دهم.32  شده است 

2۰ -  Deep learning
21 -  Data streaming
22 -  Recent Evolution of Zero Data Loss Guarantee in Spark Streaming With Kafka 
http://goo.gl/NIAJxM 
23 -  Data storage
24 -  Query of Hadoop file system starts a mapreduce job that may take minutes, if 
not hours
25 -  Data matching
26 -  Data security
27 -  HIPPA
28 -  To make all health data public has big benefits and big risks http://goo.gl/9OXmBY 
29 -  Dynamic Consent Open Framework http://dynamic-consent.info/ 
3۰ -  Scientists expose new vulnerabilities in the security of personal genetic 
information http://goo.gl/cH6af6 
31 -  Nextgen DNA Sequencing, a disruptive technology https://goo.gl/YSJr4o 
32 -  http://bigdata.stanford.edu/ 
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امیر صدیقی کارشناس ارشد نرم افزار 
در  طوالین  تجربه ی  با  وی  است. 
و  داده ای1  سامانه های  توسعه ی 
پردازش  حوزه ی  در  سازماین2،  
جریان داده،  و  بزرگ  داده های 
راه حل هایی نوآور۳، توسعه داده شده، 
یا در حال توسعه دارد. در سه پروژه ی 
یک  با  اسپارک4  پیرامون  کتاب   تألیف 
ناشر بین الملیل۵، به عنوان بازبین فین۶ 
همکاری دارد. پیش تر نیز در توسعه ی 
پیشنهاد  دهنده۷  صنعیت  راه حل  یک 
گزارش۸،   مدیریت  راه حل  یک  و 
پردازش  ابزارهای  و  تکنیک ها  از 
بهره  ماشین  یادگیری  و  جریان  داده 
تحقیقایت  طرح  یک  در  است.  گرفته  
برای ذخیره و بازیایب جریان های بزرگ 
داده در یک کتاب خانه ی دیجیتال۹، به 
هدوپ  توسط  اولیه  مدل  پیاده سازی 
دورتر  گذشته ی  در  است.  پرداخته  
جاوا10  دنیای  متن باز  فناوری های  نیز، 
بزرگ  جریان های  پردازش  برای  را 

است. گرفته  به کار  گزارش11 

           twitter:@amirsedighi
    

http://www.linkedin.com/in/
 amirsedighi

1 -  Data Centric
2 -  Enterprise
3 -  http://rayd.ir/solutions/
4 -  Spark Cookbook - Fast Data Processing with Spark 
_ Graph Processing using Spark
5 -  PACKT Publishing
6 -  Technical Reviewer
7 -  Http://recommender.ir
8 -  Log Management
9 -  NLAI
1۰ -  http://mvnrepository.com/artifact/org.tigris.jsapar
11 -  http://blog.hexican.com/2010/02/parsing-huge-text-
files-using-java-and-jsapar/

پردازش جریان 
داده

مقدمه

در این مقاله، به معرفى برخى رویکردها، چهارچوب ها1 
پردازش جریان داده2 مى پردازیم.  ابزارهاى دنیاى  و 
تکامل  تاریخچه ى  به  نگاهى  نخست  راستا،  این  در 
سپس  مى اندازیم.  داده  جریان  پردازش  فناورى هاى 
خواهیم  مقایسه  و  بررسى  را  متداول  رویکرد  چند 
ترفندهاى  و  متداول  ابزارهاى  برخى  انتها  در  کرد. 

مى کنیم. معرفى  را  داده  پردازش جریان 

تاریخچه

سرآغاز بسیارى از نوآورى هاى دنیاى پردازش اطالعات 
تاریخچه ى  به  مراجعه  با  باز مى گردد.  یونیکس  به 
داده  جریان  پردازش  درمى یابیم  یونیکس،  پرافتخار 
مفهوم  توسعه ى  نیست.  جدید  فناورى  یک  اساساً 
پایپ الین و ابزار  3sed  در یونیکس به قدمت نیاز به 
فناورى پردازش جریان داده در دنیاى کامپیوتر اشاره 
انتزاعى4 سیستم عامل هاى  و  دارد. برخورد کالسیک 
شبه یونیکس5 با جریان داده همچنان پرکاربرد است. 
یونیکس به فایل و جریان داده نگاهى یکسان دارد. 
امروزى  پیشرفته ى  سامانه هاى  در  انتزاعى  نگاه  این 

راه گشاست. همچنان  نیز 
با فراگیرشدن اینترنت، افزایش چشمگیر تعداد 
کاربران شبکه هاى اجتماعى و تنوع محتوا هنجارهاى 
اجتماعى  شبکه هاى  داد.  تغییر  را  داده  پردازش 
اینستاگرام،  و  لینکداین  توییتر،  همچون  محبوب، 
بستر انتشار نظرات ساکنین این سیاره شده اند. اشاره 
به توییتر خالى از لطف نیست. این شبکه 35۰میلیون 
متوسط  به طور  کاربر  هر  که  صورتى  در  دارد.  کاربر 
در  آن گاه  کند،  توییت  بار  سه  شبانه روز  طول  در 
توییتر  سرورهاى  به سمت  توییت   125۰۰ ثانیه  هر 
ارسال  مى شود. از سوى دیگر، انعکاس تغییرات باید 
ارسال  نیز  توییت  و گیرندگان  دنبال کنندگان6  براى 
شود. پس این جریان چندین برابر مى گردد. در سال 
آمریکایى،  مشهور  خواننده ى  فوت  پى  در   2۰۰9
مایکل جکسون، سرورهاى توییتر زیر فشار 1۰۰هزار 

توییت در ثانیه از کار افتاد!
شرکت هاى  کسب وکار  ابعاد  روزافزون  گسترش 
به  نسبت  متنوعى  و  جدید  نیازهاى   وب  بزرگ 
آن  تا  آن چه  آورد. هر  به وجود   داده  پردازش جریان 
پاسخگوى  نمى توانست  بود دیگر  یافته  توسعه  زمان 
حوزه ى  در  وب  شرکت هاى  روبه توسعه ى   نیازهاى 
پردازش داده  و جریان داده باشد. مدل هاى پردازش 
به واسطه ى  بود،  استفاده  مورد  زمان  آن  تا  که  داده 
اقبال  نمى نمودند.   کافى  مقیاس پذیرى7،  در  ضعف 
روز افزون شبکه هاى اجتماعى و افزایش تعداد کاربران 
منجر به توسعه ى زیرساخت هاى مخابراتى، شبکه و 
مدل هاى پردازش داده  شد. در این بین شرکت هاى 
در  آوردند.  به وجود  را  تغییرات  بیشترین  وب  بزرگ 
توسعه ى  به  رویکرد  در  بزرگ  تغییرى  زمان،  این 

بود.  شکل گیرى  حال  در  برنامه نویسى  زبان هاى 

1 - Frameworks
2 - Stream processing
3 - https://en.wikipedia.org/wiki/Sed
4 - Abstract
5 - Unix-like
6 - Followers
7 - Scalability

مدل هاى  به  روزافزون  نیاز  با  هم زمان 
مقیاس پذیر پردازش داده و محبوبیت پردازش ابرى، 
از محبوبیت شى ءگرایى به عنوان مدلى مناسب براى 
دنیاى داده هاى بزرگ کاسته شد. شى ءگرایى، با تمام 
پردازش حجم  براى  بود،  آورده  به همراه  مزایایى که 
که  تسهیالتى  بهاى  نمى نمود.  مناسب  داده  انبوه 
زبان هاى شى ءگرا براى برنامه نویسان فراهم  مى سازند 
افزون شدن پیچیدگى در الیه هاى زیرین و افزایش بار 
زمان اجرا است. سنگینى و زمان اجراى طاقت فرساى 
پیچیده ى شى ء گرا  و  بزرگ  اشیاء  با  که  برنامه هایى 
سرور ها  روى  بر  اجرا  هنگام  در  یافته اند  توسعه 
مشخص مى شود. از سوى دیگر، هزینه ى زباله روبى8 
انبوه اشیاء پیچیده اى که به سادگى تولید کرده و براى 
زباله روب9 رها  مى کنیم، با افزون شدن بار پردازشى و 
تعداد اشیاء  زنده در حافظه، به مشکلى پیچیده بدل 
 مى شود. لذا شىءگرایى، که زمانى راهکارى مناسب 
در توسعه ى سامانه هاى نرم  افزارى مى نمود، با ورود به 
ناکارآمد بدل شد. عصر داده هاى بزرگ به راهکارى 

شىءگرایى،  پیچیدگى هاى  از  رهایى  براى 
برنامه نویسى  زبان هاى  به سوى  بازگشتى هوشمندانه 
 ،195۰ سال  در  پیش تر  بسیار  شد11.  آغاز  تابعى1۰ 
جان مک کارتى12 با معرفى زبان پیشرفته ى لیسپ13 

بود. گشوده  را  تابعى  زبان هاى  دنیاى 
محبوبیت  تابعى  زبان هاى  گذشته،  دهه ى  در 
بسیارى یافته اند.  این حرکت به توسعه ى زبان هایى 
اسکاال15  و  لیسپ)   از  شده  (مشتق  کلوژر14  مانند 
منتهى شد. اسکاال مزایاى زبان هاى تابعى و شىءگرا 
زبان ها  این  دوى  هر  مى کند16.  عرضه  توأماً  را 
مى کنند.  کار  به خوبى  جاوا17  مجازى  ماشین  روى 
توسعه ى  تابعى  نوین  زبان هاى  پدیدآمدن  بى شک 
را  داده  و جریان  داده  پردازش  نوین  چهارچوب هاى 

کرد.  تسهیل 
مدرن  و  آوانگارد  چهارچوب هایى  دوره  این  در 
متولد  سامزا19  آپاچى  و  استورم18  آپاچى  همچون 
کلوژر  پایه ى  بر  مرز2۰،  ناتان  توسط  استورم  شدند. 
 21  JVM غیر  زبان هاى  البته  یافت.  توسعه  جاوا  و 
دیگرى را نیز پشتیبانى مى کند22. ناتان مرز یکى از 
ایده پردازان و معماران فناورى هاى جریان داده است. 
توییتر  از توسعه دهندگان معمارى الندا23 است.  وى 
در سال 2۰11 این پروژه را خریدارى و در توسعه ى 
پیش  چندى  تا  استورم  کرد.  سرمایه گذارى  آن 
داده ى  جریان  پردازش  اصلى  چهارچوب  به عنوان 
چهارچوب  از  استورم  مى شد.  گرفته  به کار  توییتر 
ZeroMQ 24 به عنوان بستر ارتباطى داخلى خود بهره 

را  استورم  توییتر   2۰15 سال  ابتداى  در  مى گیرد. 

8 - Garbage Collection
9 - Garbage Collector
1۰ - Functional Programming Languages
11 - http://www.ibm.com/developerworks/library/j-ft2۰/
12 - John MacCarthy
13 -  Lisp
14 - Clojure
15 - Scala
16 - http://cacm.acm.org/magazines/2014/4/173220-
unifying-functional-and-object-oriented-
programming-with-scala/fulltext/
17 - Java Virtual Machine
18 - Apache Storm
19 - Apache Samza
2۰ - Nathan Marz
21 - Java Virtual Machine
22 - http://samza.apache.org/learn/
documentation/0.7.0/comparisons/storm.html
23 - http://lambda-architecture.net/
24 - http://zeromq.org/

امیر{صدیقی
sedighi@gmail.com
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داده های بزرگ

اضافه بار26،  سازوکار  ارائه ى  عدم  همچون  به دالیلى25 
ناکارآمدى معمارى کنار گذاشت27  و  ضعف در کارایى 
حالى  در  استورم  آورد.  روى  هرون28  توسعه ى  به  و 
بازنشسته شد که به بلوغ دست نیافته بود. با این حال 
پردازش  اصلى  چهارچوب  به عنوان  بسیارى  تیم هاى 

مى برند29. بهره  آن  از  داده  جریان 
سامزا  توسعه ى  در  لینکداین  دیگر،  سوى  در 
که  حالى  در  گرفت.  بهره  جاوا  و  اسکاال  زبان هاى  از 
برگرفته شده است،  استورم  از  بنیادین  سامزا  ایده هاى 
بر حفظ سازگارى  سامزا در حرکتى هوشمندانه سعى 
در  نیز  دیگر  اختالفاتى  دارد.  هدوپ3۰  اکوسیستم  با 
مدیریت  در  سامزا  مى خورد.  به چشم  دو  این  معمارى 
استورم  که  حالى  در  برگزید.  بهترى31  راهکار  وضعیت 
عرضه  را  یونیکس  فرآیند32  سطح  انزواى  مکانیزم 
سطح  انزواى  ارائه ى  براى  یارن33  از  سامزا  مى کند، 
در  که  پیشرفت هایى  بنابراین  است.  برده  بهره  منبع34 
سازوکارهاى یارن و خدمات آن به وقوع پیوست منجر به 

شد. سامزا  داخلى  کارکردهاى  بهبود 
بسیار  پروژه ى  سامزا،  توسعه ى  کنار  در  لینکداین 
کرد.  معرفى  نیز  را  کافکا35  آپاچى  به نام  دیگرى  موفق 
در  که  است  مقیاس پذیر  پیام36  کارگزار  یک  کافکا 
دنیاى پردازش داده هاى بزرگ و جریان داده محبوبیت 
بسیارى کسب نموده است. این محصوالت که بر اساس 
نیاز روبه توسعه ى شرکت هاى بزرگ وب طراحى و تولید 
با مقیاس پذیر نمودن مدل هاى پردازش جریان  شدند، 

از محدودیت ها را کنار زدند.  داده بسیارى 
محاسباتى  چهارچوب  دیگر،  سوى  از 
و  مى شد،  استفاده  گوگل  توسط  که  نگاشت کاهش37 
به وسیله ى چهارچوب محبوب و انقالبى هدوپ عمومى 
داده هاى  پردازش  براى  بى مانند  به هنجارى  بود،  شده 
بزرگ بدل شد. در حالى که نگاشت کاهش براى پردازش 
روش  بر  که  بهبودهایى  مى نمود،  مناسب  دسته اى38 
سامانه هاى  توسعه ى  به  منجر  آمد  حاصل  آن  اجراى 
نوین پردازش جریان داده مبتنى بر  مدل توزیع شده ى 

گردید. نگاشت کاهش 
  آپاچى هدوپ با تمرکز بر به حداکثر رساندن توان 
اجرایى پردازه هاى  نگاشت کاهش بر روى ماشین هایى با 
یافته  توسعه  محدود  حافظه ى  و  مکانیکى  دیسک هاى 
از شرکت هایى  نوآور  تیم هایى  اخیر  بود. طى سال هاى 
افزایش  هدف  با  دیتابریکس4۰،  و  مپ آر39  همچون  
نگاشت کاهش،  بر  مبتنى  پردازه ها ى  اجراى  سرعت 
وسیع  تغییراتى  دستخوش  را  هدوپ  محاسباتى  مدل 
نموده اند. این تغییرات بر استفاده ى بهتر از حافظه ى َرم 
تمرکز  نگاشت کاهش  از چرخه هاى  بهینه  استفاده ى  و 
دارد. نوآورى هایى که روى نگاشت کاهش انجام پذیرفت، 

25 - http://dl.acm.org/citation.cfm_id=2742788
26 - Backpressure
27 - http://www.infoq.com/news/2015/06/twitter-storm-
heron
28 - http://blog.twitter.com/2015/flying-faster-with-
twitter-heron
29 - http://samza.apache.org/learn/documentation/0.7.0/
comparisons/storm.html
3۰ - Hadoop Ecosystem
31 - http://samza.apache.org/learn/documentation/0.7.0/
comparisons/introduction.html
32 - Procss-Level Isolation
33 - YARN
34 - Resource-Level Isolation
35 - Apache Kafka
36 - Message Broker
37 - MapReduce
38 - Batch Processing
39 - MAPR
4۰ - Databricks

 41 SSD با ارزان شدن فناورى، بر فراگیر شدن استفاده از
نیز تکیه دارد. بهبود مدیریت منابع خوشه42 توسط یارن 
نگاشت کاهش  کارایى  افزایش  در  نیز  مزوز43  آپاچى  و  

بود. مؤثر 
آپاچى اسپارك44 بهترین نمونه از این دست است. 
یافته  توسعه  اسکاال  تابعى  و  پیشرفته  زبان  با  اسپارك 
است. این پروژه که در ابتدا در یکى از آزمایشگاه هاى 
یافت  توسعه  زهریا45  ماتى  توسط  برکلى  دانشگاه 
کارایى  هدوپ  اکوسیستم  از  بخشى  به عنوان  اکنون 
ارائه  نگاشت کاهش  پردازه هاى  اجراى  در  کم نظیرى 
مى کند46. اسپارك با فراهم آوردن چهارچوبى ویژه براى 
پردازش جریان داده به نام اسپارك استریمینگ47 توان 
پردازشى  خود را در اختیار کارکردهاى پردازش جریان 
آپاچى   از هسته ى  استریمینگ  اسپارك  قرار مى دهد.  
استریمینگ  اسپارك  رویکرد  مى گیرد.  بهره   اسپارك 
است.  متفاوت  استورم،  دنباله رواش،  و  سامزا  با  اساساً 
آن ها هر پیام دریافتى را پردازش  مى کنند، حال آن که 
رویکردى  با  را  دریافتى  پیام هاى  استریمینگ  اسپارك 

قرار  مى دهد.  پردازش  مورد  دسته اى 

نام های گوناگون

نام هاى متفاوتى یاد شده  با  از پردازش «جریان داده» 
است. برخى آن را پردازش جریان خوانده اند. برخى از 
حتى  برده اند.  نام   49  CQRS یا  سپارى48  رویداد  با  آن 
نامیده اند.  پیچیده5۰  رویداد  پردازش  را  آن  برخى 
همان طور که اشاره شد، ابزارهاى توزیع شده ى پردازش 
جریان داده از شرکت هاى اینترنتى همچون لینکداین و 
توییتر سربرآورده اند. این اتفاقات از سال 2۰۰۰ شروع 
در  رویداد  پیچیده  پردازش  دیگر  سوى  از  بود.  شده 
دانشگاه استنفورد طى پروژه ى رپید51 در سال 199۰ 
متولد شد. رویداد سپارى ریشه در نگاهى دامنه محور52 
به توسعه ى  نرم افزارهاى سازمانى53 با مدل هاى داده اى 
از شرکت هاى  کوچکتر  ابعادى  در  ولى  پیچیده،  بسیار 
نیازهاى  و  گوناگون  خاستگاه هاى  درواقع  دارد.  وب، 
به  منجر  داشته  وجود  فناورى  این  براى  که  متفاوتى 
نگارنده فناورى  از نظر  نام گذارى شده است.  تنوع  این 
پردازش جریان داده همه ى فناورى هاى یاد شده را در 

بر مى گیرد.

فناوری پردازش جریان داده

در این جا سعى بر معرفى فناورى پردازش جریان داده 
از  استفاده  چگونگى  پیرامون  مى کنیم  سعى  و  داریم 
قابلیت  مقیاس پذیرى،  افزایش  راستاى  در  فناورى  این 

41 - Solid-State Drive
42 - Cluster
43 - Apache Mesos
44 - Apache Spark
45 - Matei Zaharia
46 - http://spark.apache.org/news/spark-wins-daytona-
gray-sort-100tb-benchmark.html
47 - Spark Streaming
48 - Event Sourcing
49 -  Command Query Responsibility 
Segregation
5۰ - Complex Event Processing
51 - http://complexevents.com/stanford/rapide/
52 - Domain-Driven
53 - Enterprise Businesses

اطمینان54 و قابلیت نگهدارى55 بحث کنیم. همان گونه 
که در مقدمه اشاره شد، ایده ى سامان دهى  داده در قالب 
جریانى از رویدادها  موضوعى جدید نیست و پیشینه ى 
یونیکس  پدیدآورندگان  نبوغ آمیز  و  بدیع  نگاه  به  آن 
 1973 سال  در  تامپسون56  کن  مى گردد.  باز   فایل  به 
پایپ الین را در یونیکس نسخه ى 3 پیاده سازى کرد. وى 

بهره گرفت.  ایده ى داگالس مک ایلروى57  از 
جریان  پردازش  فناورى   از  نمى توان  که  حالى  در 
داده به عنوان یک فناورى نوظهور یاد کرد، چشم پوشى 
دهه ى  طى  آن  شگرف  پیشرفت هاى  و  تغییرات  از 

است.  انصاف  از  دور  گذشته 
مهم ترین پیشرفت هاى این فناورى در پاسخ گویى 
به نیازهاى عصر داده هاى بزرگ حاصل شده است. نیاز 
شرکت هاى بزرگ به مقیاس پذیرى موتور پیش برنده ى 
نیز  تابعى  زبان هاى  به  مهاجرت  است.  صنعت  این 
این  پایدارى  و  کارایى  بهبود  جهت  در  بزرگ  گامى 
سامانه ها بود. در نهایت افزایش کارایى مدل محاسباتى 
نگاشت کاهش و پدیدآمدن چهارچوب هاى بسیار نوآور 
همچون اسپارك، این فناورى را به بلوغ رسانده است. 

پردازش و تحلیل رویدادها 
به منظور حصول بینش۵۸

فناورى  از  استفاده  سناریوهاى  پر کاربردترین  از  یکى 
به منظور  رویداد59  پردازش  داده  جریان  پردازش 
حاوى  رویدادها  جریان  است.  بعدى  کامل  تحلیل هاى 
این  اطالعات گوناگون در حوزه ى کسب وکار است. در 
مدل پردازش داده رویدادها از منابع گوناگون جمع آورى  
شده و براى پردازش به سرویس هاى محاسبه گر ارسال  
جریان  پردازش  و  گردآورى  با  راهکار  این  مى شوند. 
مدیران  مى تواند  از کسب وکار  بخش هایى  در  رویدادها 
در  آن چه  به  نسبت  را  سامانه  ها  مسئوالن  و  سازمان 
گذر است مطلع سازد. این تکنیک ها در کسب وکارهاى 

دارند. بسیارى  کاربردهاى  آنالین  مدرن 

به طور کلى در پردازش جریان رویداد، دو رویکرد 
پایه ى زیر وجود دارد:

الف- ذخیره سازى رویدادهاى خام6۰ •
ب- ذخیره سازى داده هاى سرجمع61 •

54 - Reliability
55 - Maintainability
56 - Ken Thompson
57 - Douglas McIlroy
58 - Insight
59 - Event Processing
6۰ - Store Raw Events
61 - Store Aggregated Data 
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الف-{ذخیره{سازی{رویدادهای{خام
در روش الف داده هایى که به شکل رویداد دریافت شده 
داده  پایگاه  یک  در  تغییرات  کمترین  با  یا  عیناً  است 
قادر  پس  این  از  مى شود.  ذخیره  باال  مقیاس پذیرى  با 
انبار  روى  عملیات  و  گوناگون  پرسش هاى  اجراى  به 
فضاى  وجود  صورت  در  مدل  این  بود.  خواهیم  داده62 
این مدل براى  ذخیره سازى کافى مدلى مناسب است. 
دریافت و نگهدارى از رویدادها براى زمان هاى طوالنى 
و مراجعات بعدى مناسب است. همچنین مدل پردازش 
داده در مدل الف مدل هاى غیربرخط است که توانایى 
پردازش داده به صورت یک جریان را نداشته و از همان 
مدل  این  دارد.  نیاز  داده ها  تمامى  به  پردازش  ابتداى 
محاسباتى   مدل  یا  دسته اى  پردازش هاى  براى  عموماً 
باال  بسیار  انعطاف  قابلیت  است.  مناسب   نگاشت کاهش 
است.  روش  این  مزایاى  از  نیز  بعدى  تحلیل هاى  براى 
نیز  بعدها  این روش مى توانند  داده هاى ذخیره شده در 
پردازش  مورد  متنوع  تکنیک هاى  و  الگوریتم ها  توسط 

گیرند. قرار 

ب{-{ذخیره{سازی{داده{های{سرجمع
از روش ب در موقعیت هایى بهره مى گیریم که ذخیره ى 
تمام جزئیات داده پرهزینه و ناممکن باشد. در این روش 
دریافت  به محض  خام،  داده هاى  ذخیره سازى  به جاى 
داده، محاسبات مورد نیاز بر روى داده انجام پذیرفته و 
به ذخیره ى نتیجه اکتفا مى شود. براى مثال، در صورتى 
که به شمارش رویدادهایى مى پردازیم، این روش بسیار 
شمارنده ها  مقادیر  است  کافى  که  چرا  است.  مناسب 
و  شمارنده ها  تعداد  که  صورتى  در  دهیم.  افزایش  را 
متغیرهایى که به نگهدارى مقادیر مى پردازند به اندازه ى 
ابعاد مورد نیاز در کسب وکار باشد، پایگاه داده در این 
مدل مى تواند همچون یک مکعب 63OLAP در نظر گرفته 
ابعادى  شود. یک مکعب چند بعدى را تصور کنید که 
براى نام کاربرى، جنسیت،  زمان، موقعیت جغرافیایى، 
دست  این  از  ابعادى  و  مراجعات  آخرین  عالیق،  بردار 
باشد. این ابعاد نقطه اى در فضاى چند بعدى را مشخص  
است  کافى  تنها  جدید  رویداد  هر  براى  مى کنند. 
را  رویدادها  اثر  درواقع  شوند.  به روز  مربوطه  مختصات 
محاسبه و نگهدارى مى کنیم؛ پس به نگهدارى سیاهه ى 
موقعیت  همواره  که  چرا  نیست،  نیازى  قبلى  اتفاقات 

فعلى را در دسترس داریم.
و  سریع  بسیار  مکعب  داده هاى  به  دسترسى 
حافظه ى  در  مکعب  که  صورتى  در  است.  کم هزینه 
و  ابعاد  مقادیر  به  دسترسى  شود،  نگهدارى  نهان64 
به روزآورى آن ها به اندازه اى سریع خواهد بود که راه حل 

دهد. پاسخ  برخط  کاربران  انبوه  به  بتواند 
در حالى که رویکرد الف در برابر رویکرد ب چندان 
بسیار  نیز  روش  این  نمى رسد،  به نظر  راه گشا  و  جذاب 
و  فارنزیک65  همچون  راه حل هایى  در  است.  پرکاربرد 
سامانه هاى مدیریت گزارش، نیازمند تحلیل هاى دقیق 
قدیمى  داده هاى  انبوه  بر  کافى   دالیل  و  مستندات  با 
هستیم. از سوى دیگر در رویکرد الف، انبوه داده ى خامى 
که امروز در دسترس داریم مى تواند توسط الگوریتم هایى 
که در آینده به دست خواهیم آورد نیز مورد پردازش قرار 

62 - Data Warehouse
63 - Data Cube: A Relational Aggregation Operator 
Generalizing Group-By, Cross-Tab
64 - Cache
65 - Forensic

گیرد. این یعنى ما همواره قادر خواهیم بود اتفاقاتى که 
توسط حسگرها در قالب رویدادهاى متنوع در گذشته 
کنیم.  بررسى  روش ها  آخرین  با  را  شده اند  جمع آورى 
این  رویکرد در استفاده از روش هاى یادگیرى ماشین66 

بسیار کارآمد و پر کاربرد است. 

معماری ترکییب۶۷ 

به منظور بهره گیرى از مزایاى هر دو رویکرد الف و ب، 
فرض  بگیریم.  بهره  ترکیبى  معمارى  یک  از  مى توانیم 
از  را  به کسب وکار  مربوط  رویدادهاى  از  کنید جریانى 
بدون شک  مى کنید.  دریافت  رویدادها  از  طریق صفى 
ب،  و  الف  رویکرد  دور  هر  مزایاى  از  استفاده  براى 
دو  هر  اختیار  در  اشتراکى  به طور  را  رویدادها  ناچاریم 
کارگزار  چهارچوب  یک  از  استفاده  دهیم.  قرار  رویکرد 

پیام، همچون کافکا، قابلیت هاى متنوعى را در هدایت و 
مدیریت جریان رویداد به راه حل شما مى افزاید. فرض 
رویداد  یک  به  مربوط  داده هایى  حاوى  پیام  هر  کنید 
منحصر به فرد است. کافى است تعداد پیامگیر68 رویداد را 
افزایش دهید. به این ترتیب، یک رویداد مى تواند به طور 
هم زمان به صورت اشتراکى در اختیار چند پیامگیر قرار 

گیرد.
در ساده ترین شکل، معمارى ترکیبى ما شامل یک 
پیامگیر  و  خام،  رویدادهاى  ذخیره سازى  براى  پیامگیر 
رویداد  سرجمع  ذخیره سازى  و  محاسبه  براى  دیگرى 

بود.   خواهد 
به طور معمول در این معمارى، مخزنى که داده ى 
خام را نگهدارى مى کند بیشتر مورد عملیات نوشتن69، 
و حافظه ى نهان، که حاوى نتایج محاسبات است، بیشتر 
مورد عملیات خواندن7۰ قرار  مى گیرد. توجه به این نکته 
انبار  در  خام  به صورت  که  رویداد هایى  است.  ضرورى 
منبع  بعدها  مى توانند  مى کنیم  نگهدارى   مقیاس پذیر 
این داده ها منبعى عظیم و دقیق  عملیات دیگر شوند. 
از رویدادهاى کسب وکار هستند، پس مى توانند توسط 
یادگیرى  کتاب خانه هاى  همچون  دیگرى  سامانه هاى 
یا  جابه جایى71  بارگیرى،  استخراج،  داده،  انبار  ماشین، 
قرار  گیرند.  مجدد  بهره  بردارى  مورد  تجارى72  هوش 
است،  کم هزینه  بسیار  رویکرد  این  در  نوشتن  عملیات 
حال آن که عملیات خواندن هزینه ى محسوسى مى طلبد.

از سوى دیگر، داده هاى سرجمع که در حافظه ى 

66 - Machine Learning
67 - Hybrid
68 - Consumers
69 - DB Writes
7۰ - DB Reads
71 - Extract Transfer Load
72 - Business Intelligence

نهان نگهدارى  مى کنیم براى خواندن هاى مکرر و سریع 
از  بخش  این  در  که  داده هایى  هستند.  مناسب  بسیار 
بالدرنگ  دریافت  هنگام  مى شوند،  نگهدارى   راه حل 
هستند.  تغییرات  آخرین  حاوى  و  مى شوند  پردازش 
عملیات خواندن در این مدل هزینه ى پردازشى ناچیزى 
در بر دارد. بنابراین براى ارائه ى خدمت در وبگاه هایى که 
انبوه کاربران برخط داریم،  بسیار مناسب است. در یک 
راهکار بهینه، با هوشمندسازى منطق مصرف رویدادها 
در دو روش یادشده، مى توان به کارایى و دقتى مناسب 
دست یافت. به این ترتیب که با محاسبه ى معیارهاى73 
زمان اجراى راه حل و همچنین در نظر گرفتن الزامات 
شکنندگى  و  بحرانى  مرزهاى  یافتن  و  کسب وکار74 
راه حل، مى توان به دانش کافى براى تغذیه ى هر یک از 
پیامگیرها  دست یافت. این دانش، حاوى اطالعاتى مفید 
اهمیت78  میزان  و  اندازه77  بسامد76،  الگوها75،  مورد  در 

هر پیام خواهد بود. 

تعریف

پیش از معرفى چهارچوب ها و ابزارهاى پردازش جریان 
از بن سازه79ى پردازش جریان  ارائه ى تعریفى  به  داده، 

داده مى پردازیم:
یک بن سازه ى پردازش جریان داده به دو نیاز زیر 

پاسخ مى د هد:

1.{یکپارچه{سازی{داده80:{{
پیوسته ى  تسخیر  با  داده،  جریان  پردازش  بن سازه ى 
را  دیگر  سامانه هاى  داده،  و  رویداد  جریان هاى 
همچون  متنوعى  طیف  سامانه ها  این  تغذیه  مى کند. 
کلید- مخازن  غیر رابطه اى،  و  رابطه اى  پایگاه  داده ى 
هستند. داده  انبار  سامانه هاى  یا  هدوپ  مقدار81، 

2.{پردازش{جریان82:
تغییرات  اعمال  و  بالدرنگ  پیوسته،  پردازش 
دیگر  براى  نتیجه  تولید  و  داده  جریان هاى  بر 
مى گیرد.  صورت  جریان  پردازش  توسط  سامانه ها 

73 - Metrics
74 - Business Constraints
75 - Patterns
76 - Frequency
77 - Length
78 - Priority
79 - Platform
8۰ - Data Integration
81 - Key-Value Stores
82 - Stream Processing

عمیق تر  و  بیشتر  آشنایی  برای 
ابزارهای  و  چهارچوب ها  با 
پردازش جریان داده و  همچنین 
مورد  ترفندهای  و  الگوریتم ها 
استفاده در این زمینه یم توانید 
در  را  مقاله  این  دوم  قسمت 
کنید. مطالعه  اف یک  وبسایت 
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اینت

از مهم ترین منابع تولید داده هاى بزرگ،  اینترنت اشیا، یکى 
افراد  روزمره ى  زندگى  در  به سزایى  رشد  اخیر  سال  در چند 
اشیا، شبکه هاى حسگر نقش  اینترنت  داشته است. در بحث 
اساسى را ایفا مى کنند. در این میان حسگرهاى مکان یاب یکى 
مردم هستند؛  عموم  توسط  انواع حسگرها  پراستفاده ترین  از 
به طورى که با افزایش سریع تبلت ها و گوشى هاى هوشمند در 
ابزار  نزدیک ترین  موقعیت یاب جهانى1  دنیا، سیستم  سرتاسر 
تولید داده هاى حسگرى در فضاى اینترنت اشیا به نظر مى رسد. 
براى  ابزارى  تنها  جهانى  موقعیت یاب  سیستم  اول،  نگاه  در 
مسیریابى به نظر مى آید؛ اما ذخیره ى داده هاى مکانى مربوط 
استفاده در شبکه هاى  براى  باورنکردنى  پتانسیلى  فرد  به هر 
اجتماعى، سایت هاى خرید وفروش اینترنتى، بازاریابى تلفنى2 
و اینترنتى، یادگیرى الکترونیکى3 به صورت تطبیقى و بسیارى 
دارد.  به همراه  اطالعات  فناورى  در  توجه  مورد  زمینه هاى  از 
این پتانسیل با افزایش داده هاى مکانى و غنى ترشدن اطالعات 
بیشتر  و  بیشتر  همچنان  الکترونیکى  نقشه هاى  در  موجود 

مى شود.
پس از ورود حسگرهاى موقعیت یاب به زندگى روزانه ى 
افراد، تحقیقات جدیدى بر مبناى آن ها آغاز شد. براى اولین 
بار، یو ژنگ4 و همکارانش در سال 2۰۰8 یک معمارى کلى 
طریق  از  را  افراد  زندگى  دنبال کردن  نحوه ى  که  دادند  ارئه 
کارهاى  براى  شروعى  این  مى کرد.  بیان  مکانى  داده هاى 
تحقیقاتى جالب و متعدد در این زمینه بود که ناگزیر از بیشتر 
معمارى  این  پایه ى  بر  که  پژوهشى  روى  و  مى گذریم  آن ها 
اولیه در آزمایشگاه دکتر فاطمى در حال انجام است متمرکز 

مى شویم. 
استفاده  با  افراد  تشابه  میزان  بررسى  مقاله  این  در 
به عبارتى،  ماست.  نظر  مورد  آن ها  حرکتى  تاریخچه ى  از 
مى خواهیم میزان نزدیکى نحوه ى زندگى هر دو فرد را با توجه 
به حرکاتى که در طول زندگى انجام داده اند به دست آوریم. 
به این ترتیب براى هر فرد در جامعه مى توانیم یک رتبه بندى 
ارائه دهیم که در آن نفر اول شبیه ترین فرد را نشان مى دهد 
و در رتبه هاى بعدى میزان شباهت کم تر مى شود؛ همچنین 
به شباهت هر دو فرد یک عدد نسبت داده مى شود که میزان 
شباهت را نشان مى دهد. براى این منظور تاریخچه ى حرکتى 
مورد  نیز  معنایى  نظر  از  بلکه  فیزیکى،  نظر  از  تنها  نه  افراد 
افراد  سایر  با  فرد  هر  الگوى حرکتى  و  مى گیرد  قرار  بررسى 

مى شود. مقایسه 

1 -  GPS
2 -  Telemarketing
3 -  E-Learning
4 -  Yu Zheng

در ادامه به طور خالصه نحوه ى پیداکردن شباهت فیزیکى 
افراد را توضیح مى دهیم؛ زیرا این موضوع پیش زمینه ى درك 
روش معنایى است. پس از آن توضیح مختصرى از این روش 
خواهیم داشت. در نهایت در مورد پیچیدگى هاى محاسباتى 
داده هاى  تکنولوژى هاى  از  استفاده  لزوم  و  الگوریتم ها  این 

بزرگ توضیح خواهیم داد.
ابتدا الزم است چند مفهوم را تعریف کنیم:

POI}Database:}Point}of}Interest

 پایگاه داده اى که POIها را نگهدارى مى کند. هر POI معموالً 
شامل طول و عرض جغرافیایى، نام و نوع مکان مربوطه است.

Trajectory:
 تعداد زیادى نقطه که هر کدام از آن ها با یک طول و عرض 
جغرافیایى و یک فیلد زمان مشخص شده اند و توالى آن ها یک 

مسیر حرکت را مشخص مى کند.

به دست آوردن تشابه از دید 
فیزییک

نقاط  فرد  هر  براى  ابتدا  فیزیکى،  تشابه  کشف  الگوریتم  در 
در  فرد  یک  اگر  خالصه  به طور  مى آوریم.  به دست  را  توقف5 
یک محوطه با قطر R به مدت بیشتر از T باقى بماند مرکز این 
در  نظر مى گیریم.  در  توقف  نقطه ى  به عنوان یک  را  محوطه 
آزمایش هاى انجام شده بهترین مقدار براى 2۰۰m = R و براى 
,min = T در نظر گرفته شده است. نمونه اى از نقاط توقف را 

در شکل شماره ى 1 مى بینید.
افراد، همه ى آن ها را  از به دست آوردن نقاط توقف  پس 
در یک مجموعه داده6 قرار مى دهیم و به صورت سلسله مراتبى، 
با روش باال به پایین7 خوشه بندى مى کنیم. در این جا به طور 
خاص براى خوشه بندى از روش OPTICS استفاده شده است. 
افراد  براى  به هم  نقاط توقف نزدیک  این کار، در هر الیه  با 
هر  واقع  در  مى گیرند.  قرار  یکسانى  خوشه هاى  در  مختلف 
خوشه در هر الیه نشان دهنده ى مکانى است که افراد زیادى 
در آن توقف داشته اند؛ پس مى توان نتیجه گرفت که این مکان 
مهم است و اشتراك افراد در آن مى تواند نشانه اى از شباهت 

بیشتر آن ها باشد.
الیه  هر  در  فرد  هر  براى  خوشه بندى،  مرحله ى  از  بعد 
خوشه هایى را که رفته است به ترتیب زمان به صورت یال هاى 
الیه  هر  در  ترتیب  این  به  مى کنیم.  متصل  هم  به  جهت دار 
آن  گره هاى  که  مى آید  به دست  گراف  یک  فرد  هر  براى 
خوشه هاى به دست آمده در مرحله ى قبل هستند و یال هایش 
مسیر حرکت فرد را نشان مى دهند. شکل شماره ى 2 نماى 
الیه هاى  در  مى دهد.  نشان  را  خوشه بندى  مرحله ى  کلى 
هرچه  است؛  کمتر  تعدادشان  و  بزرگ ترند  خوشه ها  باالتر 
به سمت پایین مى رویم تعداد خوشه ها بیشتر شده و در عوض 

مى شوند. کوچک تر 
خوشه بندى  مختلِف  سطوح  در  گراف  این که  از  پس 
ساخته شد، براى هر فرد یک دنباله از گره ها خواهیم داشت 
و با استفاده از زمان وروِد این فرد به نقاط توقفش و خروج از 

5 -  Stay points
6 -  Dataset
7 -  Top-down

آن ها مى توانیم بازه هاى زمانى بین هر دو گره را برایش پیدا 
کنیم. سپس در هر سطح از گراف براى هر فرد، نقاط توقف او 
را در هر گره به ترتیب زمان مرتب مى کنیم. شکل شماره ى 3 
نمونه اى از دنباله ى کامل پیموده شده براى هر فرد را با در نظر 
گرفتن بُعد زمان نشان مى دهد. در این شکل دایره هاى آبى که 
در هر گره با خط  چین به هم متصل شده اند نقاط توقف فرد را 

در آن گره به ترتیب زمان نشان مى دهند.
براى هر فرد یک دنباله خواهیم داشت  این مرحله  از  بعد 
 و بر اساس دو معیار زیر مى توانیم شباهت را محاسبه کنیم:

باالترى . 1 امتیاز  پایین تر،  دنباله هاى مشترك در سطوح 
نسبت به سطوح باالتر دارند. از آن جا که مثًال افرادى 
که در یک مرکز خرید مشترك توقف زیادى داشته اند 
توقف  مشترك  کشور  یک  در  که  افرادى  به  نسبت 

نزدیک ترند. هم  به  داشته اند  زیادى 
در این جا کار ما به  نوعى الگوریتم تطبیق دنباله8 تبدیل . 2

مى شود که از پرداختن به جزئیات آن مى گذریم.

به دست آوردن تشابه از دید 
معنایی

به صورت  افراد  حرکتى  تاریخچه ى  مدل کردن  براى  ما 
فرد  هر  براى  یعنى  مى کنیم.  استفاده  POIها  از  معنایى 
به دست  را  است  کرده  پیمایش  که  POIهایى  از  دنباله اى 
مثل  دنباله اى  فرد  هر  براى  ترتیب،  این  به  مى آوریم. 
با  که  داشت  خواهیم  «...→رستوران→سینما→دانشگاه» 
تطبیق این دنباله ها مى توان شباهت را از نظر معنایى بدست آورد. 
به عبارتى در این روش دیگر الزم نیست افراِد مورد بررسى در یک 
منطقه ى یکسان زندگى کنند؛ بلکه ممکن است دو فرد در دو 
کشور دور از هم، به دلیل تاریخچه ى حرکتى مشابه از نظر معنایى، 
مشابه تشخیص داده شود. شکل شماره ى 4 نمونه اى از این تطابق 

معنایى را بین چند فرد نشان مى دهد.
براى این که بفهمیم هر کدام از نقاط توقف مربوط به چه 
 POI نوع مکانى است، ساده ترین راه این است که در پایگاه داده ى
جستجو کنیم و نوع نزدیک ترین POI به هر نقطه ى توقف را 
به عنوان نوع آن نقطه ى توقف در نظر بگیریم. مثال اگر نزدیک ترین 
POI به نقطه ى توقف مربوط به یک دانشگاه است مى توانیم فرض 

کنیم که فرد در یک دانشگاه توقف داشته است. اما واضح است که 
این استدالل درستى نیست. هر مکان در پایگاه داده ى POI با یک 
طول و عرض جغرافیایى مشخص شده و محدوده ى آن مشخص 
نیست؛ بنابراین اگر شما در کالسى در حاشیه ى دانشگاه نشسته 
باشید، ممکن است POI ثبت شده براى بیمارستان کنار دانشگاه 
از POI ثبت شده براى دانشگاه به شما نزدیک تر باشد و در نتیجه 
مکان شما به اشتباه بیمارستان تشخیص داده خواهد شد! براى 
حل این مشکل، براى هر نقطه ى توقف، یک بردار9 از مکان هاى 
اطراف آن نقطه تا یک شعاع مشخص تشکیل داده مى شود و 
در واقع الگوریتم تطبیق دنباله روى دنباله هایى از بردارها اعمال 
خواهد شد. به دنبال این تغییر، در قسمت هاى دیگر الگوریتم، از 
جمله معیار فاصله، در خوشه بندى نیز تغییراتى ایجاد مى شود؛ 

زیرا در این جا به جاى نقاط، بردارها را خوشه بندى مى کنیم.

8 -  Sequence matching
9 -  Vector

بررسی شباهت افراد بر اساس تاریخچه ی مکانی
امید ابراهییم

متولد آذر 1۳۶۹، بیرجند
دانش جوی کارشنایس ارشد 

نرم افزار دانشگاه تهران
زمینه های پژوهیش:

 Big Data, Data Mining, 
Trajectory Computing

omid.ebrahimi.pro :وبسایت

امید{ابراهیمی
 omid@ebrahimi.pro
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پیچیدیگ های محاسبایت

مجموعه داده ى استفاده شده در این الگوریتم مربوط به 182 نفر 
از ساکنان شهر پکن1۰ است. این مجموعه داده در طول پنج سال 
جمع آورى شده و مکان این افراد را با فاصله هاى زمانى حدود پنج 
ثانیه ثبت کرده است. البته افراد به تدریج به این مجموعه اضافه 
شده اند و براى همه ى آن ها پنج سال کامل ثبت نشده است. این 
مجموعه شامل  24,876,978 نقطه بوده و 1,292,951 کیلومتر 
حرکت در آن ثبت شده است. شکل شماره ى 5 نمایى گرافیکى از 

نقاط ثبت شده در پکن را نشان مى دهد.
توجه داشته باشید که این مجموعه داده فقط مربوط به 182 
نفر است و تاریخچه ى همین افراد هم کامل نیست زیرا به تدریج 
اضافه شده اند. در حالى که به صورت کاربردى باید حداقل تعداد 
افراد را برابر یک جامعه همچون شهر، کشور یا در حالت ایده آل 
تمام دنیا در نظر گرفت و براى نتایج دقیق تر شاید الزم باشد مدت 
زمان بیشترى، مثالً ده سال یا حتى کل تاریخچه ى حرکتى فرد 
را در طول زندگى وى بررسى کنیم. احتماالً در مورد خوشه بندى 
و پیچیدگى هاى محاسباتى آن اطالعاتى دارید و مى دانید به طور 
کلى خوشه بندى جزو اعمال بسیار پرهزینه در داده کاوى به شمار 
مى رود. حال اگر این تعداد باالى نقطه را در نظر بگیرید، مى توانید 
این  براى  نیاز  باالى محاسبات و حافظه و دیسک مورد  حجم 

محاسبات را تصور کنید.
همان طور که گفته شد، در کشف تشابه افراد از دیدگاه 
است.  شده  استفاده  نیز    POI پایگاه داده ى  یک  از  معنایى 
نسخه ى جدید این پایگاه داده به صورت هفتگى در وبسایت 
11OpenStreetMap قرار مى گیرد و پس از خارج کردن آن از 

حالت فشرده، یک فایل XML با حجم حدود 6۰۰ گیگابایت 
خواهیم داشت که براى هر نقطه ى توقف باید در این پایگاه داده 
جستجو کنیم و POIهایى را که در یک شعاع مشخص از این 

نقطه قرار دارند به دست آوریم.
با توجه به این توضیحات، واضح است که چنین الگوریتمى 
با همین مجموعه داده ى 182نفره در یک سیستم عادى قابل 
اجرا نیست؛ حال اگر تعداد افراد را در یک مقیاس کاربردى تر 
در نظر بگیریم چه خواهد شد؟! مقیاس این مسئله به حدى 
باالست که راهى جز استفاده از تکنولوژى هاى داده هاى بزرگ 
باقى نمى ماند. پژوهشگران در آزمایشگاه دکتر امید فاطمى 
به دنبال ارائه ى روشى بر مبناى تکنولوژى هاى داده هاى بزرگ 
به  ابعاد واقعى  الگوریتم را در  این  بتوانند اجراى  تا  هستند 

واقعیت نزدیک تر کنند.

1۰ - Beijing
11 -  http://planet.openstreetmap.org

شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5

Ã}:تقاضای همکاری

توضیح  که  الگوریتیم  ارزیایب  برای 
مکاین  داده های  به  نیاز  شد،  داده 
تعدادی از افراد است که دستریس 
صوریت  در  باشد.  مقدور  آن ها  به 
داده  جمع آوری  در  یم توانید  که 
آدرس به  لطفًا  نمایید،   همکاری 
ای میل   ebrahimi.omid@ut.ac.ir
هر  به  پروژه  این  انتهای  در  بزنید. 
یک از افرادی که در جمع آوری این 
داشته  مشارکت  مکاین  داده های 
باشند شبیه ترین افراد به خودش در 
قالب یک رتبه بندی ارائه خواهد شد.
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داده های بزرگ

استارت آپ  یک  انتظار  سالن  در  استخدامى  مصاحبه ى  براى  هرى  و  دیک  تام، 
نشسته اند. این استارت آپ امکان خرید از میوه فروشى و سوپرمارکت را توسط یک 
اپلیکیشن براى مشتریان ممکن مى کند. در اتاق انتظار یک وایت برد، یک لپ تاپ و 
یک دفتر یادداشت گذاشته شده تا هر کس به هر روشى که دوست دارد کار کند.

مصاحبه کننده، دانشمند داده ى ارشد این استارت آپ، جان است.

مصاحبه ی تام

جان بحث را شروع مى کند و مى گوید خوب است در مورد میوه ها و سبزیجات گپ 
بزنند. تام موافق است. یک شروع مؤدبانه. جان مى گوید:

- فرض کن مى خواى برى خرید. یک کیسه ى خرید همراه دارى و مقدارى پول 
و قراره براى کل هفته خرید کنى. مسئله اینه:

 1) حداکثر ده پوند مى تونى با خودت میوه حمل کنى.
 2) حداکثر 1۰۰ دالر پول دارى. 

کالرى   14۰۰۰ باید  هفتگى  خرید  پس  دارى  الزم  کالرى   2۰۰۰ روزانه   (3
باشه. داشته 

 4) از هر چیز باید حداقل چهار اونس بخرى. (هر پوند 16 اونس است، پس از 
هر جنس باید حداقل یک-چهارم پوند خرید.)

و این هم اطالعات مواد است:
وقتت را استفاده کن و ببین به چند روش مى شود خرید کرد.

و  مى رود  لپ تاپ  سراغ  به  بعد  مى کند،  فکر  کمى  تام  و  مى شود  خارج  اتاق  از  جان 
خروجى: مى نویسد.  کد  اسکاال  به  کمى  و  مى کند  باز  را  عالقه اش  مورد  ویرایشگر 

جان نگاهى به برنامه مى اندازد و مى پرسد چند حالت براى جواب پیدا شده؟
- 164 حالت.

- خب از این 164 حالت کدام از همه ارزان تر است؟
- ساده است... کمى کد:

بگویى  مى توانى  حاال  مى کنیم،  مصرف  دالر   82 حالت  این  در  پس  عالى.   -
چیست؟ راه حل  کم چربى ترین 

- نباید سخت باشد. احتماالً باید گوشت و پنیر و تن را کم کنم.

پس کافى است 7.5 پوند نان و تقریباً همین قدر پنیر بخریم که فقط 35 دالر 

قیمت هر پوند
گوشت: 4 دالر •
کاهو: 1.5 دالر •
پنیر: 5 دالر •
تن: 2۰ دالر •
نان: 1.2۰ دالر •

میزان کالرى در هر پوند
گوشت:  65۰ کالرى •
کاهو: 7۰ کالرى •
پنیر: 167۰ کالرى •
تن: 83۰ کالرى •
نان: 13۰۰ کالرى •

کد تام

جادی یک گیک خوشحال و دوست دار دنیای تکنولوژی و ارتباط آن با جامعه است؛ متخصص 
به  اصیل اش،  کار  از  او خارج  تکنولوژی.  پایین تر  های  الیه  به  عالقه مند  و  برنامه نویس  لینوکس، 

ساختن آموزش های ویدیویی، تولید پادکست و نوشتن در وبالگ شخیص اش یم پردازد.

داستان یک استخدام

مترجم:{امیر{میر{میرانی)جادی(
jadi@jadi.net
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هزینه خواهد داشت. چه جالب!
جان مى گوید:

- بسیار عالى تام. این چیزى بود که من در مورد تو دوست داشتم. با روحیه 
داخل شدى و اصًال نمى دانستى ممکن است چه چیزى بپرسم. من مسئله را مطرح 
کردم و کمى برنامه نوشتى و جواب هایى واقعى پیدا کردى. جواب ها درست بودند 
و جالب و با کدنویسى هم مشکلى نداشتى. تقریباً در 45 خط کد که در 45 دقیقه 

نوشته شد جواب  همه ى سؤال ها را کشف کردى.
- خوشحالم. من هر روز برنامه مى نویسم و در نتیجه کدزدن برایم راحت است. 

این جا هم عمًال فقط یک حلقه نوشتم که کار سختى نیست.
- واقعاً هر روز کد مى نویسى؟

- بله. همیشه در حال برنامه نویسى هستم!
ریاضى،  منظورم  بگیرى؟  یاد  جدید  چیز  مى کنى  فرصت  زمانى  چه  پس   -
یادگیرى ماشین، آمار و این چیزها است. یادگرفتن این ها نیاز به زمان نسبتاً زیادى 
خودت  پیشرفت  براى  زمانى  چه  هستى  برنامه نویسى  حال  در  همیشه  اگر  دارد. 

مى گذارى؟
تام کمى ِمن ِمن مى کند و مى گوید:

- خب من یک برنامه نویس خودآموز هستم. با کدنوشتن چیزهاى جدید هم 
یاد مى گیرم. اگر هم قرار باشد چیزى یاد بگیرم، در موردش یک برنامه مى نویسم. 

این روش من است.
- یعنى هیچ وقت یک کتاب ریاضى برنمى دارى بخوانى؟ یا روى کاغذ مسئله 

حل نمى کنى؟ مثًال با خودکار و...
- مگر در مدرسه هستیم؟ نه. من معموالً فقط کد مى نویسم.

- گاهى الزم است تحقیق کنیم یا مثًال مقاله هاى منتشرشده در حوزه ى علوم 
ریاضیات  بر  مبتنى  مقاله ها  و  تحقیق ها  این  همه ى  تقریباً  و  بخوانیم  را  کامپیوتر 

چیزها! اثبات  هستند... 
- این کارها با من هماهنگ نیست جان. من دوست دارم برنامه بنویسم. یک 

الگوریتم به من بدهید و من سریع و مؤثر براى تان پیاده اش مى کنم.
جان حرف مهمى براى گفتن دارد. چند لحظه مکث مى کند و مى گوید:

- خب حاال تصور کن به جاى گوشت و کاهو و نان و پنیر و تن یعنى به جاى 
این پنج قلم، واقعاً با یک سوپرمارکت طرف باشیم که هزار جنس مختلف دارد.

- خب؟
- خب؟! در آن حالت چه طور مى خواهى برنامه ات را اجرا کنى؟
- متوجه نمى شوم. چه مشکلى هست؟ حلقه اجرا مى شود دیگر.

امتحان کردن  هستى.  مسئله  بروت فورس 1کردن  مشغول  واقع  در  تو  خب   -
براى  ولى  مى کند،  کار  قلم جنس  پنج  براى  روش  این  ممکن.  حالت هاى  همه ى 

نه. قلم  هزار 
- کار که مى کند، فقط بیشتر طول مى کشد.

- و این مشکلى نیست؟
- نه. اگر هم واقعاً طوالنى شد مى شود سراغ نگاشت کاهش2 یا روش هاى دیگر 

پردازش موازى رفت.
- واقعاً مى گویى که اگر هزار قلم جنس هم بود همین برنامه را مى نوشتى و در 

زمان معقولى جواب مى گرفتیم؟
- جواب نمى گرفتیم؟ پردازنده ها ارزان و سریع شده اند!

جان راضى نیست. خوشحالى اولیه جایش را به شک داده است. مى گوید:
- فکر مى کنم متوجه وسعت جریان نیستى. وقتى گوشت را بررسى مى کنى و 

از چهار تا ده پوند را چک مى کنى، چند تا گزینه داریم؟

- اوم...

- پس با قدم اول، 4۰ حالت مختلف را بررسى مى کنیم.
- بله. و؟

- پس با 4۰ گزینه براى هر کاال، پنج کاال به چند بررسى نیاز دارد؟

- االن...

1 -  Brute force
2 -  MapReduce

- مى بینى؟ 1۰2میلیون حالت را بررسى کرده اى.
- متوجه شدم. پس با هزار قلم جنس... من...

- هاهاهاها...
- واو... بله. فکرش را نکرده بودم. حتى رپل3 هم گفت بى نهایت.

- هه هه هوها... بله... پس در این مورد باید چه کار کنیم؟
باید با ریاضیات و این تیپ چیزها حلش  - نمى دانم! از من نپرسید. احتماالً 
کرد. متوجه هستم چه مى گویید، اما از تخصص من خارج است. من کد مى نویسم 
و شغلم تحقیق و توسعه و ریاضیات و این چیزها نیست. واقعاً اهل خواندن مقاله و 

کتاب درسى نیستم. ممنونم از وقتى که گذاشتید.
- ممنون از تو تام... ممکن است با شما تماس بگیریم.

- به هر حال... فعًال.

مصاحبه ی دیک

هم  باز  و  مى شود  وارد  ارشد  داده ى  دانشمند  نقش  در  جان  هم  مصاحبه   این  در 
مى گوید قرار است در مورد خرید صحبت کنند. در کمال تعجب دیک جواب مى دهد:

- چرا؟
- اوم... خب این شغل ما در این جا است. ما یک استارت آپ مواد غذایى هستیم. 
فرض کن وارد یک فروشگاه مى شوى و یک کیسه ى خرید به همراه دارى و مقدارى 

پول، و مى خواهى براى یک هفته خرید کنى. چند قانون هم داریم:
 1) کیسه ى خرید فقط ظرفیت ده پوند بار را دارد.

 2) فقط 1۰۰ دالر پول دارى.
 3) در روز به 2۰۰۰ کالرى نیاز دارى، در نتیجه در هفته...

دیک صحبت جان را قطع مى کند:
- من معموالً درگیر این الگوریتم هاى عجیب وغریب نمى شوم.

- متوجه نشدم... خب این تیپ کارى است که ما در این جا مى کنیم و الزم 
داریم.

- بله ولى لطفاً در مورد اصل کار صحبت کنید. چرا من این جا هستم؟
- اصل کار؟!

دیک کمى تهاجمى است. مى گوید:
تعداد  مورد  در  سؤال  و  بحث  خوشه.  بزرگ.  داده هاى  هدوپ.  کار.  اصل   -
نگارنده هاى مناسب و تعداد کاهنده ها4. گپ در مورد پایپ الین داده اى. من تجربه ى 
مقابل  در  تریفت  کنیم.  تخصصى  بحث هاى  به خوبى  مى توانیم  و  دارم  گسترده اى 
توسعه و ساخت  ابزارشناسى، دورى سنجى5، سیستم هاى ساخت6. روند  پروتوباف. 
سیستم  گزارش هاى  مى نویسید؟  چه طور  را  واحد  آزمون هاى  است؟  چگونه  شما 
چه طور کار مى کند و آیا آزمون الف/ب دارید؟ داشبوردها را با چه چیزى مى سازید 
و کد را چه طور به بازار مى فرستید؟ بررسى کد چه روندى دارد؟ مى دانید؟ ترجیح 
مى دهم در مورد دنیاى واقعى نرم افزار حرف بزنم نه در مورد الگوریتم هاى مسخره ى 

خرید.
مى توانید  باشد؟  مفید  برنامه نویسى  کمى  کنید  نمى  فکر  هوم... خب  اوم..   -
اصوالً با شبه کد ایده تان را نشان دهید. من مى توانم کمى در نوشتن کمک کنم ولى 

بد نیست اگر کمى برنامه بنویسیم.
مى توانى  که  دارد  وجود  جادویى  تابع  یک  که  هستم  مطمئن  من  رفیق!   -
اطالعات را به آن بدهى و بگوید چه قدر از چه چیزى الزم است. البته این چیزى 
نیست که من در این مصاحبه کشفش کنم و احتماالً درست کردن و اشکال زدایى 

و آزمودنش به چند ماه برنامه نویسى نیاز خواهد داشت.
- نه نه. مطمئن هستم که در همین مصاحبه مى توانیم یک نسخه ى کوچک 

درست کنیم.
با  توزیع شده  با سیستم هاى  ندارم. من  با نسخه هاى کوچک کارى  - من 

3 -  Read Eval Print Loop (REPL)
4 -  Mappers and reducers
5 -  Telemetry
6 -  Build systems



31صفحه ی  ::

داده های بزرگ

سه  در  و  دارم  کالودرا7  معتبر  مدرك  من  مى کنم.  کار  خوشه  صد  از  بیشتر 
بوده ام. اول  سخنران  بزرگ  داده هاى  مستقل  کنفرانس 

- تشکر دیک. با شما تماس مى گیریم و نتیجه را مى گوییم.
دیک در لحظه ى اول شوکه مى شود، بعد با نارضایتى بلند شده و از اتاق 

مى شود. خارج 

مصاحبه ی هری

در آخرین مصاحبه هم جان وارد مى شود و مى گوید:
- بیایید در مورد خرید صحبت کنیم.

- حتماً. البته فکر مى کردم قرار است در مورد داده حرف بزنیم.
- بله. اما ما یک استارت آپ مواد غذایى هستیم و حل کردن این تیپ مسائل 

از اولویت ها است. 
در ادامه، جان شرایط مسئله را دوباره بیان مى کند و مى گوید:

- از وقتت استفاده کن و روش هاى مختلف خرید بر اساس این شرایط را 
بگو.

هرى دفتر یادداشت روى میز را به سمت خودش مى کشد و صفحه ى اول را 
باز مى کند. مدادى از پشت گوشش برمى دارد و سریعاً چند معادله مى نویسد و 

قبل از این که جان از پشت میز بلند شود، برگه را به سمت او مى گیرد:

هرى اضافه مى کند:
و  وزن ها  براى  مختلف  جواب هاى  به  تا  دهید  تغییر  را   A است  کافى   -

برسید. متفاوت  قیمت هاى 
جان لبخندى مى زند و مى پرسد:

- در این جا n چه کاره است؟
- خب حدس مى زنم این مسئله شکل خاصى از مسئله اى است که در آن 

هزاران کاال قرار است تحلیل شود. در این جا n تعداد این اقالم است.
- عالى!  و چرا A؟

وزن و قیمت روزبه روز تغییر خواهد کرد. شاید حتى در طول  - مطمئناً 
یک روز. احتماالً فروشنده ها در روزهایى که سر خودشان شلوغ است هزینه ى 
بیشترى براى شما در نظر خواهند گرفت و خوب است همه ى این تغییرات را 

در یک ماتریس خالصه کنیم.
البته فکر مى کنم  عالى است.  ما  واقعیت کسب وکار  - دید شما در مورد 
شاید حل کردن XA = B راه حل خوبى نباشد. در این حالت فقط به یک جواب 

مى رسیم و نه به همه ى راه حل هاى ممکن.
هرى کمى فکر مى کند و بعد با لبخند مى گوید:

- درست است. این ماتریس فرض مى کند که یک راه حل خاص داریم که 
در آن دقیقاً ده پوند خرید با قیمت 1۰۰ دالر بهترین حالت است. در واقعیت 
کافى است قیمت را زیر 1۰۰ دالر نگه داریم و اگر وزن هم کمتر از ده پوند بشود 

مشکلى نخواهد بود. منطقاً باید Bهاى مختلفى را تصور کنیم.
پاسخ گو  اصوالً  روش  این  پس  نداریم  قبل  از  را  Bها  این  و  کامًال صحیح   -

. نیست
- قبول. پس بهتر است سراغ گاوس-جردن نرویم و از روش دانتزیگ8 مسئله 

را حل کنیم.
- خیلى عالى.

یا   CPLEX یک  شاید  بخریم.  صنعتى   9QP حل کننده ى  یک  باید  احتماالً   -
ساخت.  NAG با  یکى  خود شرکت  در  بشود  هم  شاید  یا   GAMS

- بله. در نهایت راه حل این است. اما ممکن است على الحساب با سیمپلکس 

7 -  Cloudera
8 -   یک روش برنامه ریزى خطى

9 -  Quadratic Programming

انتخابى خودت مسئله را حل کنى؟ 

هرى با اعتمادبه نفس مى گوید:
حل کننده ى  مى کنم.  استفاده  آپاچى  آزاد  ریاضى  کتاب خانه ى  از  حتماً.   -

دارد. خوبى  سیمپلکس 
جان مى گوید:

- برو ببینم چه کار مى کنى. مى توانى حتى از کدى که از برنامه ى نفر قبلى 
استفاده کنى. مانده 

و اتاق را ترك مى کند.
هرى یک ساعتى کار مى کند و کد مى نویسد.

جان براى چند ثانیه به کد نگاه مى کند و بعد از هرى خواهش مى کند که کد را 

کد هرى
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برایش توضیح دهد. هرى مى گوید:
 .25 خط  در  حلقه  یک  با  ساخته ام؛  محصوالت  از  کارتزین  یک  من  واقع  در   -
مجموعه ى بزرگى شده و بعد ده شرط را به آن اعمال کرده ام. شرط اول مى گوید 
فقط 1۰۰ دالر داریم. این هدف تابع خط 3۰ است. شرط دوم در خط 31 به سادگى 
مى گوید وزن منفى نداریم. شرط سوم و چهارم در خطوط 32 و 33 کالرى ها را در 
محدوده ى 14۰۰۰ کالرى در هفته محدود کرده و محدودیت پنجم هم در خط 34 

تعریف شده که مى گوید مجموع کل خریدها نباید از 1۰ پوند بیشتر شود.
- و پنج محدودیت دیگر چه؟

- فرض کنید که مى خواهید بگویید گوشت باید حداقل x پوند باشد. در این 
حالت باید یک بردار به شکل >1,0,0,0,…< داشته باشید که گوشت در آن 1 و 
بقیه ى چیزها صفر است. ضرب این بردار در بردار وزن یعنى >x,y,z,w,…< برابر 
x مى شود و در نتیجه مى توانید محدودیتى روى حداقل مقدار گوشت بگذارید. براى 

همه ى مواد دیگر هم همین مسئله را رعایت کرده ام. خط 36 تا 39.
- و این ده محدودیت را چه کار مى کنید؟

- خب کافى است من این ده محدودیت را به حل کننده ى سیمپلکس بدهم. 
خط 43 را نگاه کنید و دعا کنید به جواب برسیم. خوشبختانه جواب را پیدا کرده. 
مطمئناً ممکن است هیچ جواب قابل قبولى پیدا نشود که در آن صورت خطا خواهد 

داد که در خط 44 جمع وجورش مى کنم.
- متوجهم. و چند جواب پیدا شده؟

جان مى گوید:
- واو!  599 جواب! تجربه ى زیادى در برنامه نویسى دارید؟

- نه. واقعاً نه. من خیلى برنامه نویس نیستم.
- واقعاً؟!

- من بیشتر مى خوانم. در مورد یادگیرى ماشین زیاد خوانده ام.
- هیچ وقت برنامه نمى نویسید؟

- خب... گاهى کد مى نویسم. براى اثبات نتایج. اما عالقه مند به برنامه نویسى و 
تحویل نرم افزار و استفاده از گیت و این چیزها نیستم.

- پس گیت بلد نیستید؟
- اسمش را بلدم!

- هاهاها!
هرى توضیح مى دهد:

- من معموالً با کامپیوترها درگیر نیستم. من بیشتر اهل کاغذ و مدادم. بعضى 
مواقع الزم است آدم کد بنویسد که مى نویسم. اما بخش جذاب کار من کدنوشتن 

نیست.
- مى دانید که؟ شغلى که دارید براى آن مصاحبه مى کنید، شغل برنامه نویسى 

است؛ هرچند که باید در دانش اطالعات هم خوب باشید.
را  نیستند. من کدنوشتن  برنامه نویس  داده که  دانشمندان  ولى همه ى  بله   -

ندارم. دوست 
جان دستى به صورتش مى کشد و مى گوید:

- هوم...

نتایج

جان و مدیر شرکت در حال بررسى کاندیداها هستند. جان مى گوید: «اگر وضع مان 
خوب بود باید هر سه را استخدام مى کردیم!» مدیر با تعجب مى گوید: «هر سه؟  

حتى دیک؟»
جان با خونسردى جواب مى دهد:

و  بودیم  جلوترى  مراحل  در  اگر  بله!  اما  بود،  نحسى  آدم  عمًال  دیک  - خب 
شرکت بزرگ شده بود، به آدم هایى مثل دیک نیاز داشتیم که بتوانند پایپ الین هاى 
داده اِى قرص ومحکمى بسازند و خودشان را نگران الگوریتم هاى QP نکنند. مشخصاً 
پیداکردن آدم خوش اخالق و فهیم در تیم بسیار مهم است، اما اگر هیچ کس دیگرى 
را پیدا نمى کردیم، دیک گزینه ى قابل قبولى بود. اما حاال نیاز به کسى مثل هرى 
داریم که بتواند مدل سازى کند و فرمول طالیى شرکت را دربیاورد. معلوم است که 

کسى مثل تام را هم الزم داشتیم که کد نهایى را تحویل دهد.
در نهایت شرکت پیشنهاد خوبى از حقوق و سهام به هرى داد تا به تیم ملحق 
شود. همچنین از تام خواست در صورت عالقه مندى به یادگیرى بیشتر در حوزه ى 
به یک  تبدیل شدن  بیاید و کم کم مسیر  ثابت سر کار  با حقوق  یادگیرى ماشین، 
دانشمند داده را طى کند و در طول راه نیز نوشتن کدهاى مربوط به پیاده سازى 

الگوریتم هاى تهیه شده توسط هرى را بر عهده بگیرد.

دانشمند داده 
دانشمند داده کسى است که با استفاده از مهارت و تخصص 
کامپیوتر  وعلوم  آمار  ریاضیات،  رشته هایى همچون  در  خود 
داده ها  حوزه ى  در  مطرح  پیچیده ى  مسائل  مى کند  سعى 
مهارت  داشتن  عملى،  مهارت هاى  کنار  در  کند.  تحلیل  را 
یافت شده  نتایج  انتقال  براى  نیز  ارتباط  برقرارى  و  گفت وگو 

است.  مهم  بسیار 
داده  منبع  یک  به  فقط  که  دارد  سعى  داده  دانشمند  یک 
بسنده نکند و با ترکیب و تحلیل چندین منبع و با استفاده از 
دانش و مهارت هاى خود برداشتى جدید و کاربردى از داده ها 
عرضه کند. یکى از حوزه هایى که تاثیرگذارى علوم داده در 
دانشمندان  است؛  به وضوح مشاهده مى شود کسب وکار  آن 
داده با استخراج بینش از داده هاى بزرگ سازمان ها و مدیران 

را به سوى تصمیمات آگاهانه تر هدایت مى کنند.



ت{اخوانی
سادا
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طراح:{



در این شماره سعی داشته ایم به موضوعایت بپردازیم که در حال حاضر 
مورد توجه بسیاری از دانش جویان قرار دارد. از برریس فراز و نشیب های 
متن باز  نرم افزار های  دنیای  معرفی  تا  گرفته  استارت آپ  یک  راه اندازی 
تحقیقات  به  مربوط  مقاالت  بازی.  یک  ساخت  پیش بردن  روند  حیت  و 

دانش جویی نیز که مانند همیشه در مجله قرار دارند.
دانش جویان یم توانند خود دست به قلم شده و مطالیب که از نظر آن ها 
مفید است را با دیگران به اشتراک بگذارند. مطالب این بخش یم توانند 
و  دستاورد ها  حاصل  یا  باشند  دیگر  مقاله ی  یک  از  اقتبایس  یا  ترجمه 
نو، مقاالت تخصیص و  ایده های  تحقیقات فردی خود نویسنده. معرفی 
حیت یک تحقیق دانشجویی از موضوعایت است که در این بخش به آن ها 

یم شود. پرداخته 

هنر{و{صنعت{در{بازی{های{ویدیویی{::{برنامه{نویسی{وب{را{از{کجا{آغاز{کنیم؟{::{وقتی{از{
استارت{آپ{حرف{می{زنیم{از{چه{حرف{می{زنیم؟{::{مروری{بر{دستاوردهای{آلن{تورینگ{::{فلسفه{ی{

آزادی{خواهی{در{نرم{افزار{::{این{برنامه{احساسات{شما{را{می{فهمد{::{ترند{فصل

مقاالت
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مقاالت

هنر و صنعت در بازی های ویدیویی
پیمان{وحیدخواه

peyman.vahidkhah@gmail.com

شروط برد و باختکلیت قوانینتعداد بازیکن نام بازى

دوشطرنج

محیط بازى،
مهره ها (رنگ و تعداد آن ها)،

حرکت هر مهره،
نوبت دهى

کیش ومات کردن حریف شرط برد 
است.

دو تیم (هر تیم یک یا چند زو
نفر)

ساختار زمین بازى،
 ورود به زمین حریف،
خروج از زمین حریف

باید تمام افراد تیم مقابل را از بازى 
خارج کرد.

دو تیم (هر تیم 11 نفر)فوتبال

ساختار زمین بازى،
آفساید،

 مفهوم گل،
مدت بازى،

حاکمیت داور، و...

تیمى که در مدت مقرر بیشتر گل 
زده باشد برنده است.

یک نفر در مقابل کامپیوتربازى کامپیوترى ماریو

ساختار مراحل،
ساختار دشمنان،

اعمال بازیکن اصلى،
برخورد بازیکن با دشمن،

(Boss) برخورد با دشمن اصلى

باید مرحله را تمام کرد و معشوقه ى 
خود را از دست دشمن نجات داد؛ 

برخورد با دشمن یا سقوط شرط باخت 
است.

دو و بیشترماشین سوارى
ساختار مسیر مسابقه،

قوانینى مربوط به ماشین ها،
و...

نفر اول برنده ى بازى است.

     بخش اول:   
بازی چیست؟

کریس کراوفورد1 مى گوید: «بازى گونه اى از سرگرمى 
است که در آن بازیکنان سعى مى کنند به هدف خود 
بازدارند  هدف شان  به  رسیدن  از  را  دیگران  و  برسند 
چیزهاى  در  هدف  و  تالش  این  باخت).  و  برد  (شرط 
و...  رقابت ها  داستان ها،  اسباب بازى ها،  مانند  متنوعى 

مى کند.» پیدا  نمود 
از  مجموعه اى  «بازى  مى گوید:  مایر2  سید 

است.»  متوالى  و  بامعنا  تصمیمات 
«بازى  مى گویند:  رولینگز4  اندرو  و  آدامز3  ارنست 

Chris Crawford  - 1: طراح برخى از بازى هاى مشهور دهه ى 8۰ 
Eastern Front همچون

Civilization طراح مجموعه بازى هاى :Sid Meier  - 2
Ernest Adams  - 3: بنیان گذار انجمن بین المللى توسعه دهندگان 

بازى هاى رایانه اى
Andrew Rollings  - 4: نویسنده ى کتاب طراحى و معمارى بازى

مجموعه اى از یک یا چند مجموعه چالش به هم پیوسته 
پیدا  نمود  یا حقیقى  مجازى  محیط  یک  در  که  است 

مى کند.»
و  مى بخشد  سامان  را  مفاهیم  این  سالن5  کتى 
در  که  سیستمى  است.  سیستم  یک  «بازى  مى گوید: 
آن یک بازیکن درگیر برخوردها و چالش هاى مجازى 
قوانینى  به کمک  چالش ها  و  برخوردها  این  مى شود. 
که از قبل براى بازى تعریف مى شود، به وجود مى آید. 

سرگرمى ست.» سیستم  این  خروجى 
که  تعاریفى  دیگر  و  ذکرشده  مطالب  به  توجه  با 
است، مى توان  اخیر شده  در سال هاى  بازى  مفهوم  از 
این تعریف را که برگرفته از کتاب Level Up نوشته ى 
اسکات راجرز6 است به عنوان تعریفى جامع از بازى در 
یک  به  حداقل  که  است  فعالیتى  «بازى  گرفت:  نظر 

Katie Salen  - 5: استاد رسانه هاى دیجیتال و نویسنده ى کتاب هایى در 
زمینه ى طراحى بازى

Scot Rogers  - 6: طراح بازى هاى مشهورى همچون خداى جنگ و 
Pac-Man

بازیکن نیاز دارد، قوانینى بر آن حاکم است که بازیکن 
از آن آگاه است و شرط یا شروط برد و باخت دارد.» 
با داشتن اطالعات کافى در این سه زمینه (تعداد 
باخت) مى توان  برد و  بازى و شروط  قوانین  بازیکنان، 
بازى کرد. پس مى توان گفت  را  و آن  را فهمید  بازى 
که براى شناخت یک بازى کافى ست این سه جنبه را 
با  بازى هاى اطراف ما  اکثر  در مورد آن بررسى کنیم. 
این تعریف قابل بررسى هستند. در جدولى که در ادامه 

مى آید مثال هایى را در این رابطه مى بینید.
با ظهور بازى هاى کامپیوترى، این رویکرد به این 
تحت  را  بازى ها  ساختار  و  شد  وارد  نیز  جدید  دنیاى 
کامپیوترى  بازى هاى  اول  نسل  داد.  قرار  خود  تاثیر 
این  در  است.  وفادار  بازى  از  تعریف  این  به  به شدت 
که   - را  کامپیوترى  بازى هاى  از  دسته  این  گزارش، 
بررسى  مورد   - کامپیوترى سنتى7 مى نامیم  بازى هاى 

مى دهیم. قرار 

7 -  Traditional video games
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36صفحه ی  ::

 بخش دوم:
آن چه باید در مورد بازی های 

کامپیوتری بدانیم

بازى هاى کامپیوترى گونه ى بسیار پیشرفته، پیچیده و 
مدرن از بازى در دنیاى امروز هستند. سازندگان بازى ها 
را  خود  رؤیاهاى  مى توانند  دیجیتال  دنیاى  به کمک 
گسترش دهند. آن ها عالوه بر این که مى توانند بازى هاى 
سنتى و ساده ى خود را در محیط دیجیتال با کیفیتى 
باالتر و گستردگى بیشتر تولید کنند (مثل بازى شطرنج 
مى شود)،  برگزار  دنیا  سراسر  در  آنالین  به صورت  که 
نیست  رخ دادن  قابل  واقعى  دنیاى  در  آن چه  مى توانند 
را نیز به مخاطب عرضه کنند (بازى هاى علمى-تخیلى 
از این دست هستند)، و از این جهت، صنعت بازى هاى 
کامپیوترى گرایش هایى به صنعت سینما نیز داشته است.

از  فراتر  چیزهایى  مى تواند  رسانه  این  که  گفتیم 
واقعیت را به مخاطب عرضه کند. همین امر راه را براى 
ورود هنر به این عرصه هموار نموده است. در بازى هاى 
امروزى، هنرهایى نظیر نقاشى دیجیتال، مجسمه سازى 
گرفته  به کار  و...  موسیقى  فیلم نامه نویسى،  دیجیتال، 
مى شود. در سال هاى اخیر، علومى نظیر علم احتماالت 
ریاضى و علم روان شناسى نیز راه خود را به دنیاى بازى 
پیدا کرده اند. به طور کلى مى توان بازى هاى کامپیوترى 
را رسانه اى دانست که درگیرى و دخالت مخاطب در آن 

بیش از هر رسانه ى دیدارى و شنیدارى دیگر است.
  در این بخش به بررسى ستون هاى اصلى بازى هاى 
توضیح  بخش  هر  مورد  در  و  مى پردازیم  کامپیوترى 

مى دهیم. ارائه  مختصرى 

ساختار{کلی{یک{بازی{ویدیویی
بازى کامپیوترى به سه بخش اصلى  به طور جامع، یک 

مى شود: تقسیم 
Design .1 یا همان طرح بازى

Art .2 یا همان نمایش هنرى بازى 
Tech .3 یا همان قسمت فنى بازى

{طرح{بازی:
گام اوِل طرح بازى پاسخى به سه پرسش اصلى تعریف 

بازى است که در بخش قبل آن را بررسى کردیم:
  1. بازى براى چند نفر طراحى شده است؟

  2. قوانین بازى چیست؟
  3. شروط برد و باخت چه هستند؟

در گام بعدى باید فضاى کلى بازى براى افرادى که قرار 
بازى در  این که  مثًال  بسازند مشخص شود.  را  آن  است 
کدام یک از سبک ها مى گنجد (اکشن، کمدى، ماجرایى 
طراح  است  نیاز  بازى  فضاى  مشخص کردن  براى  و...). 
این سبک هاى  مورد  در   - مختصر  هرچند   - اطالعاتى 

باشد. داشته  مختلف 
را  بازى  هنرى  شکل  باید  طراح  بعدى،  گام  در 
افرادى  با  باید  طراح  بخش،  این  در  کند.  مشخص 
باشد.  داشته  مشورت  بازى  هنر  زمینه ى  در  مختصص 
داستان بازى - در صورت نیاز -  و نحوه ى روایت آن نیز در 
این قسمت نهایى خواهد شد. در نهایت، طرح باید شامل 
توضیحاتى - هرچند اندك - در مورد شیوه ى فنى اجراى 
بازى باشد. در این بخش، طراح باید با افراد متخصص در 

کند. مشورت  فنى  زمینه ى 
مى شود  حاصل  آن چه  باال،  مراحل  از  گذر  از  پس 
قرار  که  است  بازى اى  درباره ى  کامل  تقریباً  توضیحاتى 
است ساخته شود. الزم به ذکر است که این توضیحات 
باید هر سه بخش طراحى، فنى و نمایش هنرى را پوشش 
 1 GDD دهد. به گزارشى که شامل این توضیحات است
گفته مى شود. به طور کلى دو نوع GDD براى یک بازى 

دارد: وجود 

  GDD - 10 pager :نوع اول
در این نسخه تیم بازى سازى باید طى 1۰ صفحه 
خالصه اى از تمام آن چه در بازى قرار است اتفاق بیفتد را 
بازگو کند. این 1۰ صفحه باید هر سه بخش طراحى، فنى 
و نمایش هنرى را به طور خالصه (حتى تیتروار) پوشش 

دهد.
GDD - Design/Art :نوع دوم

در این نسخه به طور مفصل هر آن چه در دو بخش 
طرح و نمایش هنرى قرار است در بازى به کار گرفته شود 

توضیح داده خواهد شد.
و  کوچک  کارهاى  براى  بیشتر  اول  نوع   GDD
پروژه هاى کوتاه استفاده مى شود. اما هرچه پروژه بزرگ تر 
و طوالنى تر باشد، نیاز به GDD مفصل ترى داریم. الزم به 
ذکر است که در بعضى موارد خاص، یک GDD براى بخش 
فنى نیز نوشته مى شود. در بازى هایى که مقیاس کوچکى 

دارند، صرفاً نوشتن یک Pager 10 کفایت مى کند.

1 -  Game Design Document

{نمایش{هنری{بازی:
در این بخش، گام اول پس از مشخص شدن ایده ى اصلى 
مى شود.  برداشته  طراحى)  بخش  اول  (مرحله ى  بازى 
(این فضا مى تواند  باید فضاى کار  نمایش هنرى  بخش 
رئالیستى، سوررئالیستى، مینیمالیستى یا... باشد)، نحوه ى 
اجراى آن، ابزار مورد نیاز براى اجراى ایده و... را مشخص 
کند. فضاى کار شامل شکل شخصیت ها، شکل محیط 
(در  داستان  روایت  نحوه ى  بازى)،  سبک  با  (متناسب 
نحوه ى  اجرایى،  تکنیک هاى  موسیقى،  وجود)،  صورت 

اجراى انیمیشن (در صورت نیاز) و... مى شود.
فنى هماهنگى  بخش  با  باید  نمایش هنرى  بخش 
ویژه اى داشته باشد. چرا که نمایش هر آن چه در بخش 
آن  براى  طراحى  بخش  در  و  مى شود  تولید  هنرى 
هدف گذارى مى شود، بر عهده ى بخش فنى خواهد بود.

بخش{فنی{بازی:
پس از مشخص شدن ایده ى بازى، در بخش فنى در مورد 
نحوه ى اجراى بازى و ابزارهاى مورد نیاز آن تصمیم گیرى 
تاثیرگذار  بر دو بخش دیگر  این تصمیم گیرى  مى شود. 
است، پس باید با آن ها هماهنگ باشد. تیم فنى معموالً 
قبل از نهایى شدن بخش هنرى، با گرافیکى ساده بازى 
از  زودتر  طراحى  به  مربوط  ایرادات  تا  مى برد  پیش  را 
نهایى شدن نمایش هنرى مشخص شده و از دوباره کارى 

جلوگیرى شود.
ذکر دو نکته در این جا الزم است:

کوچک،  بازى سازى  گروه هاى  در  اول(  نکته ی 
افراد معموالً بیش از یک نقش به عهده مى گیرند (مثًال در 

بخش هنرى و طراحى، افرادى مشترك هستند). 
نکته ی دوم( هر بازى نیاز به GDD دارد.

اشاره به این نکته ضرورى است که تولید یک بازى 
با کیفیت باال فرآیندى وقت گیر است. اکثر بازى هایى که 
در بازار روز دنیا با کیفیت بسیار باال عرضه مى شود حاصل 
بیش از 1۰ سال کار گروه هاى بزرگ بازى سازى است. 
تولید یک محصول  بازى سازى کوچک  گروه هاى  هدف 
با کیفیت مطلوب است. ساختارمندبودن  و  قابل عرضه 
این محصوْل خود موجبات پیشرفتش را در آینده فراهم 

مى کند. 
معروف ترین  از  یکى  توسعه ى  و  رشد  ادامه،  در 
بازى هاى مبارزه اى دنیا یعنى Mortal Kombat را مشاهده 
مى کنیم. در این جا اثرگذارى ساختارمندبودن پروژه روى 

کیفیت پیشرفت آن کامًال مشهود است.

:Mortal Kombat نگاهی به روند پیشرفت بازی

نسخه{ی{دوم{این{بازی{در{سال{1993{ارائه{شد.{تعداد{کاراکترها{به{12{
عدد{افزایش{پیدا{کرد{و{کیفیت{بازی{نیز{بهبود{یافت.

نسخه{ی{اول{این{بازی{در{سال{1992{وارد{بازار{شد.{این{بازی{مبارزه{ای{
دارای{هفت{کاراکتر{مبارز{بود.
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مقاالت

سخن آخر

در این مقاله کلیتى از ساختار بازى ارائه شد و با ذکر مثالى اهمیت ساختارمندى 
ایده نیز مطرح شد. عالقه مندان به حرفه ى بازى سازى باید ابتدا ساختار تولید بازى 
را بشناسند، با اجزاى سازنده ى آن آشنا باشند، عالقه مندى یا مهارت خود را در این 
ساختار پیدا کنند و همیشه این نکته را در نظر داشته باشند که بازى هاى ویدیویى 
یک هنر-صنعت است و به همان اندازه که وجود افراد فنى در ساختار نیاز است، 
وجود افراد هنرى نیز حائز اهمیت است. یک ایده ى خوب الزاماً منجر به تولید یک 
بازى خوب نمى شود. این ساختارمندِى تولید و هماهنگى میان اجزاى معرفى شده 
است که یک بازى خوب را به مخاطب ارائه مى دهد. در گروه هاى بازى سازى هیچ 
بخشى بر دیگرى برترى موقعیتى ندارد و تعادل میان سه بخش اصلى بازى یعنى 

بخش فنى، هنرى و طراحى بازى است که بهترین نتیجه را در پى خواهد داشت.
  همه ساله جشنواره ها و مسابقاتى در سراسر جهان در زمینه ى بازى سازى برگزار 
یا  شناخت  و  هنر-صنعت  این  با  آشنایى  براى  مناسب  فرصتى  این  و  مى شود 
بازشناسى مهارت هاى فرد در این عرصه است. شرکت در این مسابقات، عالوه بر 
جاذبه هاى سرگرم کننده اى که در حین کار دارد، مى تواند پلکانى براى پیشرفت در 

این زمینه و ورود به بازار جهانى بازى هاى ویدیویى نیز باشد. 

صرف نظر از حمایت هاى مالى که توسط ناشران از این بازى شده است، کندبودن 
اما آن چه اهمیت دارد ساختارمندى  این صنعت مشهود است،  روند پیشرفت در 
کیفیت  ارائه ى  توانایى  بازى  این  سازندگان  که  دوره هایى  در  است.  پیشرفت  این 
جدیدى از بازى را نداشتند، صرفاً به تولید یک نسخه ى جدید با همان کیفیت اکتفا 
مى کردند. این اتفاق یک بار بین سال هاى 1997 تا 2۰۰2 و یک بار بین سال هاى 

2۰۰3 تا 2۰11 براى این بازى رخ داده است.
نبودند،  ساختارمند  قبلى  نسخه هاى  اگر  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته ى 
چنین  نتیجه  در  و  نداشتند  را  جدید  ایده هاى  به  نسبت  انعطاف پذیرى  قابلیت 
سرعتى در تولید نسخه ها با کیفیت یکسان امکان پذیر نبود و تولید یک نسخه ى 
جدید بیشتر به طول مى انجامید. رعایت این نکته در تولید یک بازى بسیار ضرورى 
به  هزینه اى  نباید  آن  گسترش  و  باشد  داشته  گسترش  قابلیت  باید  بازى  است. 
دیگر  روى  نباید  گسترش  این  همچنین  باشد.  داشته  ما  براى  آن  تولید  اندازه ى 
بخش هاى بازى که قبال طراحى شده است تاثیر منفى بگذارد (مثًال باعث حذف 

پایه اى آن ها شود). تغییر  یا  آن ها 

نسخه{ی{سوم{این{بازی{در{سال{1995{با{22{کاراکتر{وارد{بازار{شد.{این{نسخه{در{
اوج{کیفیت{بازی{های{دوبعدی{دوره{ی{خود{بود.

نسخه{ی{چهارم{نیز{در{سال{1997{با{15{کاراکتر{به{بازار{آمد.{با{ساخت{این{نسخه،{
این{بازی{نیز{وارد{رقابت{بین{بازی{های{سه{بعدی{شد.

 Mortal Kombat: }پس{از{ارائه{ی{چهار{نسخه{ی{دیگر
Deadly Alliance{در{سال{2002{با{گرافیک{قابل{قبول{

و{22{شخصیت{وارد{بازار{شد.

پس{از{انتشار{شش{نسخه{با{کیفیتی{مشابه،{در{سال{
}Mortal Kombat}2011{نسخه{ی{جدید{این{بازی{با{نام
با{گرافیکی{بسیار{زیبا{و{36{شخصیت{منتشر{شد.{

هم{اکنون{نسخه{ی Mortal Kombat X وارد{بازار{شده{است{
که{از{نظر{کیفی{در{رتبه{ی{باالیی{قرار{دارد.
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زبان هاى HTML و CSS ریشه و پایه ى اینترنت اند و تمامى 
صفحات وب به زبان HTML نوشته شده است. این زبان 
به  ورود  هنگام  را  اجزایى  چه  که  مى گوید  مرورگر  به 
وبسایت براى کاربر نمایش دهد. براى مثال، به وسیله ى 
این زبان مشخص مى شود که تعدادى عکس و لینک 

در یک صفحه کنار یکدیگر قرار بگیرند. وظیفه ى 
نحوه ى  تنظیم  و  ظاهرى  شکل  تعریف   CSS

در   HTML به وسیله ى  که  است  اجزایى  چینش 
برنامه نویس وب  صفحه قرار گرفته اند. براى هر 
نحوه ى  و  زبان  دو  این  به  که  است  ضرورى 

باشد. یکدیگر مسلط  با  آن ها  ارتباط 
از  بسیارى  نظر  از  منابع  بهترین  از  یکى 
متخصصان براى آموزش HTML و CSS وبسایت 
پیداکردن  و  مطالعه  از  پس  است.   1shayhowe

دید کلى نسبت به مباحث، توصیه مى شود حتماً 
آموخته اید  که  مطالبى  به  توجه  با  وبسایت  یک 

آموزشى  مطالب  خواندن  به  فقط  و  کرده  طراحى 
کرده  باز  دلخواه  به طور  را  وبسایتى  مثًال  نکنید.  اکتفا 
کنید.  پیاده سازى  را  آن  مانند  خودتان  کنید  سعى  و 
یکى از ابزارهایى که در آموزش HTML و CSS به شما 
بسیار کمک مى کند ابزار توسعه دهندگان کروم2 است. 
را  چهارچوب3  تعدادى  دیگر  برنامه نویسان  طرفى،  از 
 UI به صورت متن باز براى استفاده ى عموم تحت عنوان
framework ارائه کرده اند که به طراحى وبسایت بسیار 

کمک مى کند. از معروف ترین این چهارچوب ها مى توان 
نمود. اشاره   Semantic و   Bootstrap به 

به  نوبت   ،CSS و   HTML یادگیرى  از  پس 
که  است  زبانى  جاوااسکریپت  مى رسد.  جاوااسکریپت 
به وسیله ى آن اجزا و صفحاتى که توسط HTML ساخته 
براى  باشند.  تعامل داشته  با یکدیگر  شده اند مى توانند 
مثال، به وسیله ى این زبان مى توان تعیین کرد هنگامى 
به  صفحه  مى شود،  کلیک  مشخصى  عبارت  روى  که 
برخالف  جاوااسکریپت  طرفى،  از  شود.  اسکرول  باال 
زبان هاى قبلى مى تواند محاسبات منطقى انجام دهد که 
مرورگر صورت  توسط خود  آن ها  تفسیر شدن4  به نوعى 

1 -  http://learn.shayhowe.com/HTML-CSS
2 -  Chrome Developer Tools

مى توانید راهنمایى مناسبى براى این ابزار را در وبسایت
 www.hongkiat.com/blog/chrome-developer-tools بیابید.

3 -  Framework
4 -  Interpret

مى گیرد. براى نمونه، توسط این زبان مى توان دو عبارت 
وبسایت  نمود.  جمع  یکدیگر  با  و  خواند  صفحه  در  را 
توسعه دهندگان موزیال5 یکى از کامل ترین مراجع براى 

است. جاوااسکریپت  آموزش 

کتاب خانه هاى  و  چهارچوب ها  داراى  جاوااسکریپت   
بى شمارى است که یادگیرى آن ها خالى از لطف نیست. 
از معروف ترین این کتاب خانه ها مى توان jQuery را نام 
دستورات  ساده سازى  و  کوتاه کردن  آن  هدف  که  برد 
جاوااسکریپت است. یکى دیگر از چهارچوب هاى معروف 
این زبان، Angular JS است که به وسیله ى آن مى توان 
وب اپلیکیشن هایى را با صفحه هاى پویا به صورت بسیار 
به  رفتن  از  قبل  مى شود  پیشنهاد  نمود.  تولید  ساده 
مراحل بعدى آموزش، یک ماشین حساب را با استفاده از 
این سه زبان پیاده سازى کنید تا مطالبى که خوانده اید 

براى تان روشن تر و قابل استفاده شود.
بخش  دو  به  کلى  به طور  وب  برنامه نویسى    
 front-end مى شود.  تقسیم   back-end و   front-end

در سمت کاربر است و هدف آن در واقع چیزى است 
داده  نمایش  شده اند  وبسایت  وارد  که  کاربرانى  به  که 
دارد و هدف  قرار  back-end در سمت سرور  مى شود. 
آن پردازش هایى است که در سرور صورت مى گیرد تا به 
درخواست کالینت پاسخ داده شود. با توجه به عالیق تان 
تخصصى  به صورت  را  فیلدها  این  از  یک  هر  مى توانید 
کاربر  سمت  توسعه دهنده ى  این که  براى  کنید.  دنبال 
 HTML، CSS زبان هاى  بر  خوبى  تسلط  به  باید  شوید، 

5 -  http://developer.mozilla.org

و جاوااسکریپت برسید و درباره ى چهارچوب هاى آن ها 
 front-end برنامه نویس  این ها،  بر  عالوه  بدانید.  بیشتر 
به دلیل طراحى صفحه اى که کاربر مشاهده مى کند، باید 

باشد. نیز آشنا  با اصول طراحى و تجربه ى کاربرى 
 ،HTML با  آشنایى  بر  عالوه  سرور  سمت  برنامه نویس   
مى تواند براى محاسبات و پردازش هاى انجام شده 
در سرور، از زبان هاى مختلفى مانند PHP، ASP، س 
Ruby و ... استفاده کند. به طور کلى، برنامه نویس 

تا  آورد  فراهم  سرور  درون  را  بسترى  باید 
براى  کند.  برطرف  را  کالینت  سمت  نیازهاى 
وبسایت  در  بخواهد  کاربرى  که  هنگامى  مثال، 
طریق  از  اطالعات  آن که  از  پس  کند،  ثبت نام 
اطالعات  ثبت  سرورْ  کار  فرستاده شد،  کالینت 
پس از بررسى مسائل امنیتى و بررسى درستى 

است. شده  فرستاده  اطالعات 
به عنوان آخرین پیشنهاد،  براى آموزش و یادگیرى    
مختلفى  پروژه هاى  کنید  سعى  برنامه نویسى،  زبان  هر 
و  سخت ترین  همواره  و  دهید  انجام  خود  براى  را 
مى رسد  ذهن تان  به  که  را  پروژه هایى  پیچیده ترین 
مشکالت  به  پروژه  انجام  حین  در  زیرا  کنید؛  انتخاب 
مطالب  آن ها  براى حل  و  کرد  خواهید  برخورد  زیادى 
زیادى خواهید آموخت که شاید با خواندن صرف مطالب 

نمى شدید. مواجه  آن ها  با  هیچ گاه 

برنامه نویسی وب را از کجا آغاز کنیم؟

soheil.shiri@gmail.com

سهیل{شیری

همواره افراد برای شروع یک زبان برنامه نوییس جدید و نحوه ی یادگیری آن دچار مشکل هستند. ییک از بزرگ ترین 
این مشکالت که در هنگام شروع برنامه نوییس وب نیز برای افراد مختلف پدید یم آید، پیداکردن منابع مناسب است. 
به عنوان ییک از اولین راه ها، یم توان از جست وجو در گوگل و وبسایت های دیگر نام برد. این کار سبب یم شود تا 
دیدتان نسبت به مسائِل حول موضوع جست وجوشده وسیع تر شود و محدود به یک موضوع خاص نباشد. ویل از 

طرفی، این کار زمان بیشتری را نسبت به خواندن یک منبع مشخص از شما خواهد گرفت.
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مقاالت

وقتی از استارت آپ حرف 
می زنیم، از چه حرف 

می زنیم؟۱

احمدعلی{فرهودی{-{مدیرعامل{شرکت{صباسل{و{عضو{هیئت{مدیره{ی{شرکت{پارس{سامان
farhoodi@SabaCell.ir

هدف این نوشته نصیحت و کیل گویی نیست، بلکه ارائه ی تصویری است از زندیگ در فضای کارآفریین ایران. با توجه 
به این که مخاطب اصیل این نوشته دانش جویان رشته های مهندیس برق و کامپیوتر هستند و تجربه ی حرفه ای نگارنده 
هم در همین فضای ICT بوده، خواه ناخواه مطالب گفته شده با در نظر داشتن استارت آپ های همین حوزه نوشته شده 
است؛ هرچند از دید نگارنده بسیاری از موارْد قابل تعمیم به استارت آپ های مرتبط با فناوری های دیگر نیز هست. در 
مورد لذت های بسیاِر خلق یک کسب وکار جدید مقاله های زیادی نوشته شده است، در نتیجه، تمرکز این نوشته بیشتر 

بر نشان دادن بعیض از واقعیت های عمیق تر این نوع زندیگ در قالب پاسخ به چند سؤال رایج است.

مفهوم  استارت آپ  جامعه،  در  رایج  تصور  برخالف 
بشر  تجارى  کار  به قدمت  سابقه اى  و  نیست  جدیدى 
زمان  به احتمال خوبى مى توان حدس زد که در  دارد. 
که  مى کرده اند  تالش  افرادى  هم  ما  اجداد  غارنشینِى 
مستقل از ساختارهاى تثبیت شده ى شکار و کشاورزى، 
خودشان سازمان و تیم براى زنده ماندن درست کنند. 
در فضاى تجارى-صنعتى مدرن کشوِر ما هم این پدیده 
تجربه هاى  از  انبوهى  و  دارد  قدمتى 5۰ساله  دست کم 
تلخ و شیرین براى بنیان گذاران این شرکت ها به همراه 
(پس  اخیر  سال   15 در  که  چیزى  اما  است.  داشته 
از  بسیارى  خبرى  تیترهاى  میالدى)   2۰۰۰ سال  از 
استارت آپ هاى  رشد  بزرگ  موج  ساخته،  را  رسانه ها 
در  که  است  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  حوزه ى 
 Tech Start-Up کلى  عبارت  غیرتخصصى،  رسانه هاى 

مى شود. استفاده  آن ها  توصیف  براى 

  آیا همه ی استارت آپ ها 
High-Tech هستند؟

زمینه ى  در  رایج  اشتباهات  از  یکى  این  خیر. 
نوپاى مشهور  از شرکت هاى  بسیارى  است.  کارآفرینى 
در ایران و جهان از فناورى هاى جدید (مثًال روش هاى 
آن ها  کار  ولى  مى کنند،  استفاده  برنامه نویسى)  جدید 
توسعه ى تکنولوژى نیست. در نتیجه، از نظر فنى، یک 
فروشگاه اینترنتى یا سرویس اشتراك گذارى عکس یک 
کسب وکار High-Tech محسوب نمى شود. در این موارد، 

توانمندساز12کسب و کار  اصطالحاً  جدید  تکنولوژى هاى 
هستند.

چرا این مسئله مهم است؟ اگر شما ذوق و شوق 
این  به دنبال  نباید  دارید،  تکنولوژى  توسعه ى  انرژى  و 
خوانده   High-Tech به اشتباه  که  کسب وکارها  قبیل 
مى شوند بروید، چون ممکن است بعد از مدت کوتاهى 
از  کارها  قبیل  این  حقیقت  در  شوید.  افسردگى  دچار 

نخواهد کرد.  ارضا  را  فکرى شما  نظر 

آیا من باید استارت آپ راه 
بیندازم؟

به این سؤال فقط خودتان مى توانید جواب بدهید. در 
ادامه تالش شده است تا چند مورد مهم در این زمینه 

روشن شود:
1. راه انداختن یک کسب وکار نوپا از نظر عاطفى و 
مالى داراى ریسک باالیى است ولى در مقابل احتمال 
دارد.  وجود  زیادى  ثروت  خلق  و  سرمایه  بازگشت 
همان طور که موفقیت صرفاً جنبه ى مالى ندارد، شکست 
زندگى  بر  زیادى  احساسى  و  مالى  اثرات  مى تواند  هم 

1- تقلیدى از نام داستان مشهور ریموند کارِور: وقتى از عشق حرف مى زنیم، 
از چه حرف مى زنیم؟

(What We Talk About When We Talk About Love؟)
2- Enabler

شما داشته باشد. لذت راه انداختن یک استارت آپ، لذت 
خلق و رشد است. در صورتى وارد این مسیر شوید که 
در خودتان ظرفیت احساسى و عاطفى خوبى مى بینید.

2. اگر به دنبال یک زندگى ساده و کم دغدغه هستید 
و نیاز به آرامش دارید، سراغ این کار نروید. بزرگ کردن 
یک  بزرگ کردن  از  کم  هیچ چیزى  استارت آپ  یک 
نوزاد ندارد. بى خوابى، استرس و سطح باالى آدرنالین، 
غم وغصه ى ناشى از بیمارى این نوزاد و حتى مرگ آن 
حداقل اتفاقاتى هستند که باید منتظرش باشید. وقتى 
به راه اندازى یک کسب وکار جدید فکر مى کنید، در نظر 
از بهترین دوران  باید الاقل 1۰ سال  داشته باشید که 
زندگى تان را صرف آن کنید. اگر قصد ادامه ى تحصیل 
در خارج از کشور در چند سال آینده را دارید، راه اندازى 

استارت آپ کار شما نیست.
شما  شرکت  که  ندارد  وجود  تضمینى  هیچ   .3
موفق شود و حتى بعد از پنج سال، درآمد شرکت کفاف 
نرخ   گزارش ها  از  بعضى  بدهد.  را  کارمندانش  حقوق 
را  آمریکا  در  سیلیکون  دره ى  استارت آپ هاى  شکست 
تا 9۰٪ تخمین مى زنند. آمار قابل  استنادى از این نرخ 
در ایران وجود ندارد، اما انتظار نمى رود که این نرخ با 
آمار هاى جهانى فاصله ى زیادى داشته باشد. در مقابل، 
موارد زیادى در جهان و موارد کمترى در ایران وجود 
بزرگى  موفقیت هاى  جوان  و  خوب  تیم  یک  که  دارد 

است. کرده  کسب 
4. مهم تر از ایده و سرمایه، داشتن تیم خوب است 
و بدون آن ورود به دنیاى استارت آپ منطقى نیست. در 

ادامه در این مورد بیشتر بحث خواهد شد.
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مگر من کمتر از جابز و 
زاکربرگ هستم؟

احتمال  محاسبه ى  در  پایه اى  به صورت  انسان  ذهن 
رخدادها ضعیف عمل مى کند. داستان هاى نقل شده از 
کارآفرینان افسانه اى باعث محاسبه ى احتمال موفقیت 
 Availability نام  به  سرانگشتى  قانون  یک  طریق  از 
Heuristic در ذهن ما مى شود. به این معنى که وقتى به 

راه انداختن استارت آپ فکر مى کنیم، نمونه هاى مشهور 
موردشان  در  اخیر  روز  یکى-دو  در  احتماالً  که  موفق 
خبرى خوانده ایم به یادمان مى آید و این به طور خودکار 
باعث مى شود احتمال موفقیت باالتر به نظر برسد. همین 
پدیده در تصمیم گیرى خیلى از افراد براى اپالى کردن 
مؤثر است. شما به احتمال زیاد از نظر هوش و استعداد 
چیزى کمتر از زاکربرگ و گیتس و جابز و کردستانى 
پارامترهاى  چون  ندارد  خاصى  معنى  این  ولى  ندارید، 
نشیب هاى  و  فراز  محیطى،  ریسک هاى  مانند  مهمى 
بازار، شانس و اقبال و نظایر آن را نمى توان با شاخص 

کرد. اندازه گیرى  هوشى  بهره ى 

تیم خوب چگونه است؟

تیم خوب یعنى تیمى که توانایى هاى اعضاى آن مکمل 
هم باشد یا به اصطالح گروه خونى آن ها به هم بخورد. 
مناسب،  و  شفاف  ارتباط  ظرفیت،  نیازمند  تیمى  کار 
ساده،  به طور  است.  یکدیگر  از  پشتیبانى  و  دلسوزى 
نفر  یک  شامل  الاقل  باید  استارت آپى  خوِب  تیم  یک 
با  نفر  یک  و  تجارى  مدیریت  به  عالقه  و  توانایى ها  با 
توانمندى مدیریت فنى و توسعه ى تکنولوژى باشد. این 
گزاره اصًال به معنى کافى بودن یک تیم دونفره در همه ى 
موارد نیست. براى کارهاى بزرگ، گاهى الزم است تیم  
باشد. متنوع تر  توانایى هاى  داراى  و  بزرگ تر  بنیان گذار 

فراموش نکنید که یک سرمایه گذار حرفه اى (مثًال 
شتاب دهنده4)  یک  یا  خطرپذیر3  سرمایه گذار  یک 
ایده  نه  مى کند،  بررسى  را  شما  تیم  چیز،  هر  از  قبل 
زمان  طول  در  خوب  تیم  یک  را.  تجارى تان  مدل  یا 
انعطاف پذیرى الزم براى خلق ایده هاى جدید و مقابله با 

مى کند. پیدا  را  محیط  طوفان هاى 

آیا حتمًا طرح تجاری۵ الزم 
دارم؟ مدل تجاری۶ من 

چگونه باشد؟

در صنایعى که ثبات نسبى از نظر بازار و فناورى دارند 
(مثل صنعت سیمان یا پتروشیمى)، داشتن طرح تجارى 
خوب براى هر کارى - هرچند کوچک - بسیار ضرورى 
فناورى هاى  به  مربوط  زمینه هاى  از  بسیارى  در  است. 
زیاد  جزئیات  با  تجارى  طرح  داشتن   ،ICT مانند  نو 
حوزه ها  این  در  تغییرات  سرعت  است.  بى معنى  کامًال 
به حدى است که در بازه ى یکى-دو ماهه ى تهیه ى طرح 
زیادى رخ دهد.  تغییرات محیطى  تجارى ممکن است 
جزئیات  به  زمینه  این  در  هم  حرفه اى  سرمایه گذاران 

3-  Venture Capital (VC)
4 -  Accelerator
5 -  Business plan
6 -  Business model

نمى کنند. توجه  تجارى  طرح 
  این نکته اصًال به معنى آن نیست که استارت آْپ یک 
بدون  باید  کار  کل  و  ندارد  الزم  مناسب  تجارى  مدل 
ایده اى  باید  استارت آپ  تیم  یک  برود.  پیش  برنامه 
نهایى  از محصول   - دقیق  نه چندان  - هرچند  مناسب 
خود، بازار هدف و مدل کسب درآمد داشته باشد که به 
این ترکیب اصطالحاً مدل تجارى گفته مى شود. مدل 
تجارى در بسیارى از موارد پس از گذشت مدت کوتاهى 
از شروع کار دچار تحوالت انقالبى مى شود، ولى در هر 
قطب نماى  به عنوان  آن  از  چهارچوبى  داشتن  مرحله، 

است.  توسعه الزم  مسیر 
مدل هاى تجارى متداول در ایران، که در بسیارى 
از موارد کپى ناقصى از مدل هاى موجود در کشورهاى 
دیگر هستند، لزوماً مدل هاى مناسب و پایدارى نیستند. 
در صورت در نظر نگرفتن شرایط خاص کشور ما، این 
مدل ها مى توانند به سادگى شکست بخورند، ضمن این که 
بعضى از نمونه هاى موفق فعلى نیز به دلیل نداشتن یک 
عنصر خاص متناسب با جامعه ى ایران، قدرت رقابت در 

شرایط بعد از رفع تحریم ها را نخواهند داشت.
یک  داشتن  استارت آپ ها،  براى  خوب  نگاه  یک 
به   ICT حوزه ى  است.  صادرات محور  تجارى  مدل 
بدون  که  مى دهد  امکان  کوچک  شرکت هاى  از  خیلى 
خود  کشور  از  خارج  از  بتوانند  باال  سرمایه گذارى 

کنند. کسب  خوبى  درآمدهاى 

 MBA آیا من حتمًا باید مدرک
داشته باشم؟

یادگیرى  فرآیند  مى توانند  فقط   MBA دوره هاى  خیر. 
کمک  یعنى  کنند،  «تسریع»  شما  براى  را  کسب وکار 
ترجیحاً  و  مقدماتى  تجربه ى  یک  داشتن  با  که  کنند 
یک مورد شکست تجارى، نحوه ى رشد یک کسب وکار 
جدید را زودتر یاد بگیرید. افرادى که به شما مى گویند 
داشتن مدرك MBA رمز موفقیت است یا صداقت ندارند 
یا نتوانسته اند مفهوم آموزش کسب وکار را درك کنند.

من ایده ی خویب دارم؛ ارزش 
مایل آن چه قدر است؟

و  دانش جویان  از  بسیارى  براى  که  است  سؤالى  این 
است  این  واقعیت  مى آید.  پیش  جوان  فارغ التحصیالن 
که ارزش گذارى روِز یک ایده چندان معنى دار نیست و 
بعید است که فردى حاضر باشد روى یک ایده ى بدون 
تیم سرمایه گذارى کند. به بیان دیگر، پاسخ دادن به این 

سؤال اگر امکان پذیر هم باشد به نتیجه ى خاصى منجر 
نمى شود. در سال هاى گذشته، تالش هایى نظیر بورس 
ایده در جهت تشکیل بازار براى ایده هاى تجارى-فنى 

صورت گرفت که با شکست مواجه شد.

سرمایه ی الزم را از کجا 
بیاورم؟

(مثًال  قبولى  قابل  تخمین  باید  کارى،  هر  شروع  براى 
تا  اول  مراحل  براى  الزم  سرمایه ى  از  خطا)   ٪3۰ با 
داشته  عرضه7  قابل  محصول  حداقل  یک  به  رسیدن 
زیادى  سرمایه ى  اینترنتى  ایده هاى  از  بسیارى  باشید. 
الزم ندارند و فقط باید حقوق کارکنان را پرداخت کنند، 
یعنى اگر بنیان گذاران توان فنى و تجارى کافى را داشته 
باشند و نیازى به دریافت حقوق در بازه ى یکى-دو ساله 
به سمت صفر میل مى کند. این هزینه  باشند،  نداشته 

توسط  کار  ابتداى  هزینه هاى  معموالً  جهان،  در 
آن  از  بعد  و  مى شود  تأمین  خانواده  و  دوستان 
مراحل  در  مختلف  حقوقى  و  حقیقى  سرمایه گذاران 
مى کنند.  سرمایه گذارى  آن  در  شرکت  رشد  متفاوت 
اکوسیستم تأمین مالى استارت آپ ها (سرمایه گذارى هاى 
خطرپذیر) در ایران در حال شکل گیرى است. در حال 
شتاب دهنده هاى  خدمات  از  استفاده  امکان  حاضر 
مختلف و چند صندوق سرمایه گذارى فراهم شده است 
پارك هاى  از  بیشتر هم خواهد شد. بعضى  آینده  و در 
کار،  دفتر  قبیل  از  خوبى  امکانات  نیز  فناورى  و  علم 
اینترنت و مشاوره در اختیار استارت آپ ها قرار مى دهند. 
همچنین نهادهاى دولتى نظیر معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى و سازمان فناورى اطالعات در بعضى 
این شرکت ها  مقاطع زمانى وام هاى کم بهره در اختیار 

مى گذارند.

حرف آخر

حوزه ى  استارت آپ هاى  در  کار  سابقه ى  سال   14 با 
راه اندازى  در  مشارکت  و  اطالعات  فناورى  و  مخابرات 
دو شرکت از نقطه ى صفر تا سودآورى مناسب، مقصود 
نگارنده از نوشتن این متن اصًال دل سردکردن خواننده 
نبود. هدف این بود که در شرایطى که «تب» استارت آْپ 
دانش جویان و فارغ التحصیالن را گرفته و احتمال «لرز» 
پیچیدگى هاى  از  بعضى  باالست،  بسیار  هم  آن  از  بعد 
این سبک زندگى به خواننده نشان داده شود تا با دید 
بازترى امکان انتخاب داشته باشد. از دید نگارنده رشد 
موفق  استارت آپ هاى  توسعه ى  طریق  از  جز  ما  کشور 
ممکن  فناورى  مختلف  زمینه هاى  در  صادرات محور  و 
نیست، و این کار نیازمند صبر، توان تحمل باال و هوش 

است. استراتژیک خوب 

7 -  Minimum Viable Product

 
کار تییم نیازمند ظرفیت، ارتباط 

شفاف و مناسب، دلسوزی 
و پشتیباین از یکدیگر است. 
به طور ساده، یک تیم خوِب 

استارت آیپ باید الاقل شامل یک 
نفر با توانایی ها و عالقه به مدیریت 

تجاری و یک نفر با توانمندی 
مدیریت فین و توسعه ی تکنولوژی 

باشد. 
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1.مقدمه

در صنعت  را  اخیر  از دهه ى  نتایج حاصل  بخواهیم  اگر 
موارد  این  از  یکى  قطعاً  ببریم،  نام  نرم افزار  توسعه ى 
تالش  شرکتى  هر  بود.  خواهد  آزاد1  نرم افزار  مفهوم 
مى کند که در پروژه هاى آزاد همکارى کند. هر تیمى در 
تالش است بعضى قسمت هاى چهارچوب2 خود را تحت 
منتشر  اینترنت  در  متن باز3  و  آزاد  نرم افزار  یک  عنوان 
کند. تازه کارهاى دنیاى لینوکس مدام از چیزى با عنوان 
نرم افزارهاى آزاد دم مى زنند. به راستى این نرم افزار آزاد 
و  مزایا  چه  معناست؟  چه  به  آن   متن باز بودن  چیست؟ 
معایبى نسبت به یک نرم افزار غیرآزاد دارد؟ در این مقاله 
سعى خواهیم کرد که به برخى پرسش هاى سنتى از این 

دهیم. پاسخ  قبیل 

2. تاریخچه

در دهه هاى5۰ و 6۰ میالدى کامپایلرها و سیستم عامل 
مى شدند  عرضه  آن   سخت افزار  به همراه  کامپیوتر  یک 
این  و به عنوان یک کاالى جدا خریدارى نمى شدند. در 
مجموعه  این  به همراه  نرم افزارها  این  منبع  کد  سال ها، 
وجود  آن  بهبود  یا  مشکل  رفع  امکان  تا  مى شد  توزیع 
این  اصلى  استفاده کنندگان  دانشگاه ها  باشد.  داشته 
در  گسترده اى  تغییرات  نتیجه،  در  و  بودند  نرم افزارها 
یکدیگر  با  را  آن ها  که  مى کردند  ایجاد  نرم افزارها  این 
موضوْع  این  که  گفت  مى توان  مى گذاشتند.  به اشتراك 
که  نرم افزارهایى  بود.  آزاد  نرم افزارهاى  از  مثال  اولین 
آزادى  جنبش  رهبران  از  استالمن4،  ریچارد  گفته ى  به 

هستند6: اساسى  آزادى   4 داراى  نرم افزار5، 

1 -  Free software
2 -  Framework
3 -  Open source software
4 -  http://en.wikipedia.org/wiki/RichardـStallman
5 -  htto://en.wikipedia.org/wiki/Freeـsoftwareـmovement
6 -  http:// www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

آزادی اول: شما اجازه دارید که نرم افزار را اجرا 
این که چه هدفى دارید. از  کنید، مستقل 

آزادی دوم: شما این آزادى را دارید که نرم افزار را 
متناسب با نیازهاى خود تغییر بدهید. این تغییر مستلزم 

این است که به کد منبع آن دسترسى داشته باشید.
آزادی سوم: شما این آزادى را دارید که نرم افزار 

را توزیع کنید، خواه رایگان و خواه با دریافت هزینه.
که  دارید  را  آزادى  این  شما  چهارم:  آزادی 
نرم افزار حاصل از اعمال تغییرات خود را توزیع کنید تا 
جامعه ى آن نرم افزار، از پیشرفت هاى شما بهره مند شود.

در  آزادى  مفهوم  که  نماند  ناگفته  البته 
به اشتراك گذارى از مدت ها قبل از پدیدآمدن کامپیوترها 
وجود داشته است. به عنوان مثال، دستور پخت یک غذا 
شود. گذاشته  به اشتراك  و  کند  پیدا  تغییر  مى تواند 

آزادى  جنبش  رهبر  به  استالمن  ریچارد  تبدیل 
در  او  زمان  آن  در  باز مى گردد.   197۰ سال  به  نرم افزار 
آزمایشگاه هوش مصنوعى دانشگاه MIT فعالیت مى کرد. 
آن ها یک سیستم عامل تحت عنوان ITS براى آزمایشگاه 
تحقیقات شان  براى  آن  از  که  بودند  کرده  طراحى  خود 
به  تصمیم  استالمن  سال ها،  آن  در  مى کردند.  استفاده 
بهبود درایور پرینترى از شرکت زیراکس7 که در اختیار 
کار  این  انجام  به  قادر  او  اما  گرفت؛  بود   MIT دانشگاه 
نبود چرا که شرکت زیراکس کد منبع درایور را منتشر 
اختصاصى  سیستم عامل هاى  بعد،  سال  چند  نمى کرد. 
جایگزین سیستم عامل هایى شدند که خود آن ها نوشته 
بودند  ساخته  که  بود  جامعه اى  سقوط  شاهد  او  بودند. 
و از این جا بود که جنبش آزادى نرم افزار شروع شد. او 
تصمیم گرفت سیستم عاملى کامل (مجهز به ویرایشگرها، 
کامپایلرها، و...) طراحى کند که با سیستم عامل تجارى 
یونیکس (سیستم عامل رایج آن دوران که توسط افرادى 
مانند دنیس ریچى8، در آزمایشگاه بل توسعه یافته بود) 

7 -  Xerox
C 8 -   خالق زبان

 Proprietary
 software is an

injustice
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زحمت  بدون  برنامه نویسان  تا  باشه  داشته  هم خوانى 
نام  او  کنند.9  استفاده  آن  از  بتوانند  خاصى،  یادگیرى 
"GNU is not UNIX” است  را، که مخفف   (GNU) گنو
(که  یک نام بازگشتى 1۰ست)، روى این پروژه گذاشت. 
انجام دادن این پروژه آن قدر جدى بود  او براى  تصمیم 

داد.  استعفا   MIT از ِسَمت خود در دانشگاه  که 
او این پروژه را با نوشتن هسته11 شروع نکرد و آن 
را به آخر کار واگذار کرد12. اولین پروژه اى که بر روى آن 
کار کرد، ویرایشگر گنو ایمکس13 بود که در سال 1985 
اولین نسخه ى آن منتشر شد. استالمن این ویرایشگر را 
این که  به دلیل  اما  اشتراك گذاشت،  به   FTP پروتکل  با 
اینترنت در آن زمان چندان جا نیفتاده بود، او با دریافت 
و  مى کرد  ارسال  مردم  براى  را  نرم افزار  این  دالر   15۰
داشت،  ماه  در  که  سفارشى  ده  تا  هشت  به واسطه ى 
آن  در  که  سؤالى  مى شد.  تأمین  زندگى ش  هزینه هاى 
زمان اغلب از او پرسیده مى شد این بود که چگونه این 
نرم افزار ”free“ است در حالى که 15۰ دالر هزینه دارد؟ 

پاسخى که استالمن به این سؤال مى داد این بود:

Think of free speech, not free beer.

به این مفهوم که آزادى در کارهایى ست که مى توانید با 
این نرم افزار انجام بدهید (مثال ویرایش و انتشار دوباره ى 

آن) و نه به معنى رایگان بودن.
پدیدآمدن  کنار  در  استالمن،  کار  این  دستاورد 
«جنبش آزادى نرم افزار»، افزایش تعداد برنامه نویسانى 
بود که از گنو ایمکس استفاده مى کردند. به دلیل ماهیت 
گزارش  به  شروع  برنامه نویسان  نرم افزار،  این  آزادبودن 
راهکار هایى  ارائه ى  به  همچنین  و  کردند  آن  باگ هاى 
براى رفع این باگ ها پرداختند. در کنار این موضوعات، 
او هر وقت که مى توانست از پروژه هاى آزاد دیگران در 
پروژه ى  مثال،  به عنوان  مى کرد.  استفاده  گنو  پروژه ى 
توسط  ابتدا  از  که  بود  پروژه اى   ،14X گرافیکى  رابطه ى 
استالمن نوشته نشد بلکه از بیرون وارد پروژه ى گنو شد.

جنبش  نوع  یک  استالمن  نرم افزار  آزادى  جنبش 
با این موضوع، در قسمت هاى  اجتماعى بود (در رابطه 
بعدى صحبت خواهیم کرد.). استفاده شدن نرم افزارهاى 
این  مستقیم  مانع  اختصاصى،  نرم افزارهاى  در  آزاد 
که  است  آن  موضوع  این  دلیل  بود.  اجتماعى  جنبش 
تغییرات اختصاصى در یک نرم افزار باعث انحصارى شدن 
استالمن  آن که  حال  مى شود،  ویرایش شده  نسخه ى 
همچنان   GNU پروژه هاى  نسخه هاى  تمام  مى خواست 

بماند.  آزاد 
استالمن در سال 1985، در این رابطه گفت:

«هر کسى اجازه دارد که گنو را ویرایش و بازتوزیع 
روى  ندارد  حق  توزیع کننده اى  هیچ  اما  کند 
آن  به  این  بگذارد.  محدودیت  بعدى  توزیع هاى 
معنى ست که اجازه ى اعمال تغییرات انحصارى در 
نرم افزار داده نمى شود. من مى خواهم مطمئن شوم 
ماند.» خواهند  باقى  آزاد  گنو  نسخه هاى  تمام  که 

به عنوان مثال استالمن چند سال بر روى یک مفسر زبان 
لیسپ کار کرده بود. شرکت Symbolics از او خواست 

9 -  http://www.gnu.org/gnu/gnu.html
1۰ -  Recursive
11 -  Kernel

12 -  هسته مهم ترین قسمت یک سیستم عامل است که وظیفه ى مدیریت 
منابع سیستم، ارتباط بین نرم افزارها و سخت افزارها، و... را دارد.

13 -  GNU Emacs
14 -  X Window System

او  به آن ها بدهد.  را  این مفسر  از  که اجازه ى استفاده 
نیز موافقت کرد. بعدها این شرکت بر روى مفسر کار 
کرد و آن را بهبود و توسعه داد. بعد از این توسعه ها، 
یافته  بهبود  به نسخه ى  استالمن درخواست دسترسى 
شرکت  اما  کرد،  را  مفسر  این  توسعه داده شده ى  و 

نکرد. موافقت  کار  این  با   Symbolic

جلوى  که  بود  راهى  به دنبال  استالمن  رو  این  از 
ویرایش هاى  انحصارى شدن  و  اختصاصى  تغییرات 
موضوع،  این  براى  بگیرد.  را  آزاد  نرم افزار  مختلف یک 
او راهکارى تعیین کرد به صورتى که ابتدا یک نرم افزار 
داخل  نمى تواند  نتیجه  در  و  مى شود  کپى رایت  داراى 
به  سپس  شود.  انحصارى  اختصاصى  نرم افزار  یک 
از  استفاده کننده  به  تا  مى شود  اضافه  بندهایى  مجوز 
یا  را ویرایش کرده  را بدهد که آن  اجازه  این  نرم افزار 
را  آن  نرم افزار  توزیع  به  مربوط  بند هاى  به شرط حفظ 
منتشر کند. کپى رایت به صورت کلى مکانیزمى ست که 
توسعه دهندگان براى جلوگیرى از آزادى کاربران به کار 
از کپى رایت  آن جا که در حرکت ذکر شده  از  مى برند. 
براى دفاع از آزادى کاربران استفاده شده است و عمًال 
به صورت عکس کار مى کند، امروزه به این کار کپى لفت15 
گفته مى شود. این مکانیزم استالمن در مجوز GNU GPL  (که 
نمود  است)  آزاد  نرم افزارهاى  از  بسیارى  مجوز  امروزه 

کرد. پیدا 
تکمیل  گنو  پروژه ى  که  بود  سالى   1991 سال 
پروژه ى گنو الزم  ابزارهایى که  تمام  شد. در آن سال 
داشت آماده شده بود و فقط قسمت هسته باقى مانده 
بود. در این زمان، لینوس تروالدز - که یک دانش جوى 
علوم کامپیوتر در فنالند بود - هسته ى خودش را تحت 
هسته ى  اضافه شدن  کرد.  منتشر  «لینوکس»  عنوان 
لینوکس به پروژه ى گنو از اتفاقات مهم دنیاى آزاد بود 
یک  به عنوان  لینوکس  گنو  جدید  نام  با  پروژه  این  و 

منتشر شد.  آزاد  نرم افزار 
با در نظر گرفتن تمام این فراز و نشیب ها، حرف 
پیدا  معنا  به خوبى   197۰ سال  درباره ى  استالمن 

:16 مى کند
عضو   197۰ سال  در  که  بودم  خوش شانس  من 
را  نرم افزارها  که  بودم  برنامه نویسان  از  جامعه اى 
به اشتراك گذارى  به اشتراك مى گذاشتند. آن موقع 

15 -  http://gnu.org/philosophy/pragmatic.html
16 -  htto://gnu.org/events/rms-nyu-2001-transcript.txt

 ریچارد استالمن

نبود؛  رایج  زیاد  برنامه نویسى  جوامع  در  نرم افزار 
که  چرا  داشتیم،  افراطى  حالت  دیگر  ما  اما 
آزمایشگاه مان  در  استفاده  مورد  سیستم عامل 
در MIT را خودمان نوشته بودیم و آن را به هر 
کسى مى دادیم. هر کسى اجازه داشت که نگاهى 
و هر  بگیرد  را  آن  از  و یک کپى  بیندازد  آن  به 
کارى که خواست با آن بکند. این نرم افزارها هیچ 
ما  زندگى  نداشتند. همکارى شیوه ى  کپى رایتى 
بود، و ما در این شیوه ى زندگى امنیت داشتیم. 
برایش  نبودیم  مجبور  و  نجنگیدیم  برایش  ما 
زندگى  این شکل  به  اساساً  ما  که  چرا  بجنگیم. 

مى کردیم. 

۳. پدید آمدن مفهوم 
نرم افزار متن باز

نرم افزار  جنبش  عنوان  با  جنبشى  چگونه  این که 
متن باز به راه افتاد و عبارت «نرم افزار متن باز» به مرور 
به  قرار گرفت  آزاد»  «نرم افزار  عبارت  کنار  در  زمان 
سال 1997 و اوایل 1998 برمى گردد. در آن زمان، 
نرم افزارهاى  فرهنگ  به  ورود  قصد  که  تازه کارهایى 
کلمه ى  از  منظور  مى کردند  گمان  داشتند،  را  آزاد 
«آزاد»، رایگان بودن است و نه داشتن آزادى. در آن 
افرادى از جمله  موقع، کریستین پترسن17 در جمع 
اریک ریموند18 اولین  بار از عبارت نرم افزار «متن باز» 
گرفت.  قرار  تأیید جمع  مورد  ظاهراً  و  کرد  استفاده 
(هر چند که ریموند بعدها گفت که این عبارت خیلى 

او نبوده است.) مورد تأیید 
جهت  تنها  «متن باز»  عبارت  ابتدا،  در 
به  اما  مى شد،  استفاده   «free» کلمه ى شفاف سازى 
متفاوت  فلسفه اى  داراى  زمان، جنبش متن باز  مرور 
با فلسفه ى جنبش نرم افزار آزاد شد. ریچارد استالمن 
در مقاله اى19 به این موضوع مى پردازد. بهترین تعریف 
براى بیان تفاوت فلسفى این دو جنبش این است که: 
حال  است،  نرم افزار  توسعه ى  روش  یک  «متن باز» 

17 -  Christine Peterson
18 -  http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_S._Raymond
19 -  http://www.gnu.org/philosophy/open-source-
misses-the-point.html
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مقاالت

 The explanation
 for free software is
 simple --a person
 who  has grasped the
 idea of free speech,
 not free beer will not
get it wrong again

آن که نرم افزار آزاد یک جنبش اجتماعى، یک ضرورت 
اخالقى و احترام به آزادى کاربر است. فلسفه ى متن باز 
بر این اساس است که چگونه یک نرم افزاِر بهتر، از جهت 

یابد.  توسعه  فنى، 
نرم افزار  یک  بین  غیرفلسفى  تفاوت  هاى  ابتدا،  در 
مرور  به  اما  نداشت  وجود  متن باز  نرم افزار  یک  و  آزاد 
داراى  فلسفه،  دو  متفاوت بودن  نتیجه ى  در  زمان، 
تفاوت هایى از بعد مجوز نیز شدند.2۰ از بعد فنى، تمام 
اکثر  همچنین،  هستند.  نیز  متن باز  آزاْد  نرم افزارهاى 
نرم افزارهاى متن باْز آزاد نیز هستند اما استثناهایى نیز 
وجود دارد. به عنوان مثال، Open Watcom یک نرم افزار 
غیرآزاد ولى متن باز است چرا که به کاربر اجازه نمى دهد 
به صورت  و  کند  ویرایش  میلش  مطابق  را  نرم افزار  که 

کند.  استفاده  خصوصى 
عبارت  دو  این  عملى  تفاوت  که  دیگرى  جاى 
ستمگر21  دستگاه هاى  در  مى شود  مشخص  به خوبى 
چند  هر  که  نرم افزارى ست  ستمگر  نرم افزار  مى باشد. 
اما  است،   GPL مانند  کپى لفت  نوع  از  مجوزى  داراى 
کاربر  تا  مى کند  استفاده  سخت افزارى  محدودیت  از 
نرم افزار  ویرایش شده ى  نسخه ى  از  که  کند  محدود  را 
از  بسیارى  نکند.  استفاده  خاص  سخت افزار  یک  روى 
دستگاه هاى اندرویدى ستمگرند. عبارت ستمگر توسط 
 23  tivoized سخت افزارهاى  براى  آزاد22  نرم افزار  بنیاد 
ضبط  دستگاه  به   tivoized عبارت  ماجراى  شد.  ابداع 
تصویر دیجیتال برند TiVo برمى گردد که نرم افزاِر روى 
دوربین ها را با مجوز یک نرم افزار آزاد منتشر کردند، اما 
سخت افزار آن ها اجازه ى اجراشدن نرم افزار ویرایش شده 
محدودکردن  با  اغلب  کار  این  نمى داد.  کاربر  به  را 
سخت افزار به اجراکردن نرم افزار با یک مقداِر کنترلى24 

مى پذیرد. صورت  خاص 

2۰ -  www.gnu.org/philosophy/free-open-overlap.en.html
21 -  tyrant devices
22 -  free software foundation
23 -  en.wikipedia.org/wiki/Tivoization
24 -  checksum

4. مدل های درآمدزایی 
نرم افزارهای آزاد

متن باز  و  آزاد  نرم افزارهاى  فلسفه ى  و  تاریخچه  به 
پرداختیم و بارها تأکید کردیم که آزاد به معناى رایگان 
درآمدزایى  شیوه هاى  به  کمى  است  بهتر  حال  نیست. 
در  مفهوم،  این  به  توجه  با  بپردازیم.  آزاد  نرم افزارهاى 
با  را  خود  آزاد  نرم افزار  مى توانید  شما  اول،  وهله ى 
قیمت مشخصى بفروشید!25 البته با تعیین قیمت براى 
نرم افزار ممکن است جمعیت کاربران کاهش پیدا کند و 
پیشرفت نرم افزار از طریق بهبودهاى فردى (که از نتایج 
متن بازبودن نرم افزار آزاد است) آن طور که مورد انتظار 
است حاصل نشود. راه هاى دیگرى نیز براى کسب درآمد 
از طریق نرم افزارهاى آزاد وجود دارد. یکى از رایج ترین 
نرم افزار  با  مرتبط  مختلف  سرویس هاى  فروش  راه ها 
است. این سرویس ها مى توانند شامل توسعه ى نرم افزار 
نرم افزار،  از  استفاده  آموزش  خاص،  شرکت  یک  براى 
پشتیبانى  همه،  از  مهم تر  یا  نرم افزار  مستندات  فروش 
باشد. به عنوان مثال، شرکت اوراکل با ارائه ى پشتیبانى 
قوى تر و نصف قیمت نسبت به RedHat، باعث کاهش 

این شرکت در سال 2۰۰6 شد.26 ارزش سهام 
نسبت  آزاد  نرم افزارهاى  مهم  ویژگى هاى  از  یکى 
به نرم افزارهاى غیرآزاد روحیه ى جامعه ى کاربرى آن ها 
آزادى  به  نرم افزارها  این  که  احترامى  به دلیل  است. 
کاربران حاضر مى شوند  از  بسیارى  کاربران مى گذارند، 
که با کمک هاى مالى خود27 باعث پیشرفت پروژه شوند. 
به عنوان مثال، پروژه ى VLC Player بخش اعظمى از نیاز 

25 -  http://www.gnu.org/philosophy/selling.html
26 -  http://www.cnet.com/news/oracle-to-offer-red-hat-
linux-support/
27 -  Donation

مالى خود را از طریق کمک هاى مالى مردم تأمین کرد. 
شیوه ى  که  است  آزاد  نرم افزار  یک   Blender نرم افزار 
جالبى را براى کسب درآمد اتخاذ کرد. آن ها بیان کردند 
که پروژه متن باز خواهد شد در صورتى که حداقل  مقدار 
مشخصى درآمد کسب کنند؛ چه از طریق کمک مالى و 

چه از طریق فروش.

۵. برای مطالعه ی بیشتر

در این مقاله، به تاریخ پر فراز و نشیب نرم افزارهاى آزاد 
و فلسفه ى آن ها پرداخته شد. ماهیت آزادى خواهى این 
فلسفه همواره باعث جذب کاربران بسیارى شده است. 
ویژگى تمام این کاربران وجود صفت آزادى خواهى در 
آن ها است. در صورتى که به فلسفه ى جنبش نرم افزار 
اینترنت در  آزاد عالقه مند هستید، مقاالت بسیارى در 
لذت  آن ها  از  مى توانید  که  دارد  وجود  آن ها  با  رابطه 
آزاد  نرم افزارهاى  مجوزهاى  با  مى خواهید  اگر  ببرید. 
آشنا شوید، یا در صورتى که یک توسعه دهنده هستید 
یک  باید  چرا  که  هست  مطرح  براى تان  سؤال  این  و 
نرم افزار آزاد توسعه داد، مى توانید به دو مقاله از سایت 
گنو28 مراجعه کنید. همچنین مقاله ى29 ریچاد استالمن 
را  باشد»  آزاد  باید  نرم افزار  یک  «چرا  این که  درباره ى 
مى توانید  پایانى،  نکته ى  به عنوان  کنید.  مطالعه  حتماً 
بسیارى از سخنرانى ها و مصاحبه هاى بنیاد نرم افزارهاى 
آزاد یا پروژه ى گنو را در صفحه ى سخنرانى  هاى گنو3۰ 

بیابید.

28 -  http://www.gnu.org/licenses/license-list.html و  www.
gnu.org/philosophy/fs-motives.html
29 -  http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
3۰ -  http://www.gnu.org/philosophy/speeches-and-
interview.html

هى ریچارد استالمن! مجوز هاى
کثیف متن باز تو زیادى قدرتمند شده ن.

 GPL باید متوقف بشه.
 از ریشه ش.

 تو.

هه! نوچه هاى مایکروسافت.پس باألخره کار به   این جا کشید. 
منتظرشم. مدت هاست  که  خونینى  شب 

چه من بمیرم چه شماها، نرم افزار هاى آزاد ادامه پیدا مى کنن!
  براى طلوع گنو! براى آزادى!

  هى، کجا دارین مى رین؟

راست مى گى پسر. 
هیچ وقت کهنه نمى شه.

بیا دفعه ى بعد بریم سراغ اریک ریموند.
مى شه سراغ لینوس توروالدز هم رفت.

شنیده م با نانچیکو مى خوابه.
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اعداد رایانش پذیر، با کاربردی 
بر مسئله ی تصمیم پذیری

هیلبرت دانشمند در آغاز قرن بیستم شرط هایى را براى گزاره هاى 
و  تمامیت  کرده  بود: خودسازگارى،  تعیین  معتبر  متناهى  ریاضى 
تمامیت  و  خودسازگارى  که  بود  داده  نشان  گودل  تصمیم پذیرى. 
به طور هم زمان قابل دست یابى نیستند و اثبات او بر پایه ى این فرض 
بود که هر گزاره اى درباره ى اعداد  را مى توان با اعداد نمایش داد. 
همین نوع اندیشه ها بود که به یکى از مهم ترین آثار تورینگ انجامید. 
قضیه هاى گودل مسئله ى تصمیم پذیرى را بى پاسخ گذاشتند، یعنى 
این مسئله که آیا اساساً همیشه روشى وجود دارد که بتوان با آن 
این  به  پاسخ دادن  خیر.  یا  کرد  تحقیق  را  گزاره  یک  اثبات پذیرى 
مرز  در  بنابراین  و  بود  «روش»  از  دقیق  تعریفى  نیازمند  پرسش 

مشترك ریاضى و فلسفه قرار مى گرفت.
  تورینگ پرسش هیلبرت را نیز در همین چهارچوب تازه بازگو 
آغاز مى شود  این پرسش  با  مقاله  پاسخ مى دهد.  به آن  و  مى کند 
که چگونه مى توان رشته اى نامتناهى (مانند رقم هاى عدد پى) را 
در قالبى متناهى بیان کرد؟ چگونه مى توان گفت روش مشخصى 
براى یافتن آن وجود دارد؟ براى پاسخ دادن به این پرسش، تورینگ 
«کامپیوتر» را به شکل یک ماشین تصویر مى کند: ماشینى با تعداد 
که  دستورالعمل ها)  از  معلوم  شمارى  (یعنى  مشخص  حالت هاى 
با یک نوار کاغذى به عنوان حافظه کار مى کند. تورینگ سپس از 
مفهوم این ماشین (که امروزه ماشین تورینگ خوانده مى شود) و 
استفاده  است  متناهى  آن  پایه اِى  عملکردهاى  مجموعه ى  این که 
مى کند تا ثابت کند که عددهایى «رایانش ناپذیر» وجود دارند: هر 
عدد رایانش پذیرى را مى توان با چنین ماشینى حساب کرد، هرچند 

شمار رقم هاى آن نامتناهى باشد.

شکستن رمزنگار آلماین

مورس  پیام هاى  کدگذارى  براى  آلمانى ها  دوم،  جهانى  جنگ  در 
خود از دستگاهى به نام اِنیگما استفاده مى کردند. دستگاه کوچک و 
قابل حمل و توانمندى که رمزگشایى آن خصوصاً در آخرین مدلش 
به نظر  بود عمًال غیرممکن  نیروى دریایى طراحى شده  که توسط 
مى رسید. آلن تورینگ مدت ها براى رمزگشایى کد هاى این دستگاه 
تالش کرد و نهایتاً با استفاده از دستگاه پیچیده اى که ساخته بود 
موفق به رمزگشایى آن شد. وینستون چرچیل گفته است که هیچ 
فردى به تنهایى به اندازه ى او در جنگ جهانى دوم تاثیرگذار نبوده 
است. برآورد مى شود که کار او  باعث شد که این جنگ دو تا چهار 

سال زودتر به پایان برسد.

مروری بر دستاوردهای آلن تورینگ

موتور محاسبه ی خودکار

تورینگ از سال 1945 تا 1947 در آزمایشگاه ملى فیزیک مشغول 
(موتور محاسبه ى خودکار)   1 ACE به طراحى  و  مى شود  کار  به 
کم کم  مى توان  دوره  این  در  تورینگ  نوشته هاى  در  مى پردازد. 
رگه هاى یک نظریه ى هوش مصنوعى را دید: تورینگ  این پرسش 
را مطرح کرد که آیا مى توان ماشینى ساخت که به خوبى شطرنج 
بازى کند؟ سپس استدالل مى کند که چنین طرحى ممکن است، 
به شرط آن که گاهى امکان خطا را نیز براى ماشین در نظر بگیریم 
به جاى شبیه سازى  این موضوع مى اندیشید که  به  او  بپذیریم.  و 
ذهن یک انسان بزرگسال،  مى توان ذهن یک کودك را شبیه سازى 
کرد و آن را آموزش داد (ایده اى که امروزه در نظریه ى شبکه هاى 
روند  بررسى  به  سپس  او  یافت).  را  همانندش  مى توان  عصبى 
آموزش مى پردازد و آن را به مجموعه اى از تشویق ها (براى تثبیت 
یک رفتار) و تنبیه ها (براى تغییر آن) تقسیم کرده و روى آن ها 
بحث مى کند. این گزارش تورینگ براى آزمایشگاه ملى فیزیک در 
برنمى انگیزد  را  واکنش خاصى  و هیچ  ارائه مى شود  سال 1948 
(این گزارش تا سال 1968 منتشر نشد). تورینگ در این زمان از 

این نهاد جدا مى شود.

ماشین تورینگ

یک  در  که  قواعدى  اساس  بر   که  است  دستگاهى  تورینگ  ماشین 
را  کاغذى  نوار  روى یک  نوشته شده  آورده شده، عالمت هاى  جدول 
مى خواند و بر  اساس توالى آن ها، محاسباتى را انجام مى دهد. با وجود سادگى، 
و  کند  را شبیه سازى  کامپیوترى  الگوریتم  هر  منطق  مى تواند  ماشین  این 
به طور خاص، یک مثال خوب در توضیح عملکرد پردازنده هاى مرکزى درون 
کامپیوترها به شمار مى آید. تورینگ بعدها و در سال 1948 در مقاله اى با 
عنوان ساز و کار رایانش و هوشمندى2 تعریف دقیق ترى از ماشین محاسبه ى 
خودکار خود ارائه کرد و نام آن را ماشین محاسبات منطقى گذارد. وى در 
این مقاله چنین مى گوید: «...یک ظرفیت بى نهایت حافظه که به صورت نوارى 
کاغذى با طول بى نهایت و تقسیم شده به مربع هاى مساوى که روى هر کدام 
امکان نوشتن عالمت هایى وجود دارد. در هر لحظه، یک عالمت در ماشین 
قرار مى گیرد که عالمت اسکن شده نامیده مى شود. ماشین مى تواند عالمت 
مذکور را تغییر دهد و در اصل، رفتار آن برگرفته از همان عالمت است و دیگر 
عالمت هاى موجود روى نوار نمى توانند تأثیرى روى عملکرد ماشین بگذارند. 
نوار کاغذى مى تواند به عقب و جلو حرکت کند و این یکى از اصول اولیه ى 

کارى ماشین خواهد بود... .»

ماشین پیشگوی تورینگ

از  نوع دیگرى  از وجود  تورینگ صحبت  این دو ماشین،  در کنار 

1 -  Automatic  Computing Engine
2 -  Computing Machinery and Intelligence

بعید است کیس در حوزه ی دانش کامپیوتر فعالیت یا مطالعه ای داشته باشد و نام آلن تورینگ و آزمون وی را نشنیده باشد. بزرگان 
حوزه ی دانش و تکنولوژی عمومًا بر این باورند که غول های تکنولوژی امروز، از اپل تا مایکروسافت، وام دار تورینگ هستند. زماین که 
دنیا در فکر ساختن وساییل بود که ضرب و تقسیم و جمع و تفریق را سریع تر انجام دهد، او نوشت: »آیا کامپیوترها در آینده یم توانند 
فکر کنند؟ به نظرم یم توان با استفاده از آن ها، نورون های مغز را شبیه سازی کرد و شکیل از کورتکس مغز انسان را توسط آن مدل کرد.«
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 O-Machine ماشین را به میان مى آورد که از آن ها به ماشین پیشگو3 یا
تعبیر مى شود.  ماشین پیشگو ماشین تورینگى است که مى تواند از 
یک جعبه ى سیاه یا «پیشگو» براى تکمیل محاسبات خود و حل 
مسائل تصمیم گیرى استفاده کند. این پیشگو که مفهومى نامشخص 
است و شاید نتوان آن را ماشین به شمار آورد مى تواند مسائل خاصى 
از هر رده ى پیچیدگى (حتى مسائل تصمیم ناپذیر) را تنها طى یک 
مرحله حل کند. این ایده هم اکنون به شدت مورد توجه و استفاده ى 
ریاضى دانان است. یکى از کاربردهاى چنین مفاهیمى امور مرتبط 
با رمزنگارى است که در آن از پیشگوها براى استدالل در زمینه ى 
امنیِت پروتکل هاى رمزنگارى اى که بر پایه ى توابع درهم ساز4  هستند 

استفاده مى شود. 
در این حالت، از یک پیشگوى تصادفى به جاى یک تابع درهم ساز 
یکسانى  پاسخ هاى  یکسان  پرس و جوهاى  به  که  مى شود  استفاده 
بررسى  مربوطه  پروتکل  امنیت  میزان  طریق،  این  از  و  مى دهد 
تابع  همانند  مذکور  تصادفى  پیشگوى  به  دسترسى  مى شود. 
فراهم   - مهاجمان  حتى   - استفاده کنندگان  تمام  براى  درهم ساز 
صورت  در  مهاجمان  که  مى دهد  نشان  کارى  چنین  بود.  خواهد 
استوار  آن  بر  پروتکل  که  پایه اى  مشکِل  مسئله ى  حل  از  ناتوانى 
استفاده  در هم ساز  تابع  خاص  ویژگى هاى  از  مجبورند  است 
کنند. نگاه  سیاه  جعبه ى  یک  چشم  به  آن  به  نمى توانند  و   کنند 

در پایان

او  از  از دنیا رفت.  تورینگ 42 سال زندگى کرد و در سال 1954 
به عنوان پدر علم کامپیوتر و به  طور خاص هوش مصنوعى، ریاضیدان، 
دانشمند علم منطق، رمزنگار و تحلیلگر علوم کامپیوتر، فیلسوف، 
زیست شناس با رهیافت ریاضى، و دونده ى دوى ماراتن نام برده اند. 
نبوغ کمتر کسى در قرن گذشته  به اندازه ى نبوغ آلن تورینگ مورد 
اتفاق نظر همگان است. محققان و فعاالن حوزه ى IT مى گویند که 
تورینگ با هر سال زندگى، شاید مى توانست دنیاى امروز ما را یک 
دهه جلوتر ببرد. شاید اگر تورینگ حتى یک دهه بیشتر زنده بود، 
امروز کامپیوترى که در دستان من و شماست شکل دیگرى داشت. 
شاید گوشى هاى هوشمند به شکل دیگرى با ما حرف مى زدند. شاید 
رمزنگارى و رمزگشایى در نقطه ى دیگرى بود. مجله ى تایم او را یکى 
از صد انسان مهم جهان در قرن بیستم معرفى کرد و نوشت که هر 
کسى دست به صفحه کلید مى برد یا برنامه هاى تایپ و جدول هاى 
اعداد و اطالعات را باز مى کند، به نوعى دستاوردهاى فکر او را لمس 
مى کند. در پایان نیز مى توان به یادبودها و نمادهاى فراوانى که به نام 
آلن تورینگ بر پا شده است اشاره کرد، که مشهورتر از همه احتماالً 
جایزه ى تورینگ است که از سال 1966 به طور ساالنه توسط انجمن 
ماشین هاى محاسباتى5 به یک نفر براى دستاوردهاى فنى اش در 
زمینه ى رایانش داده مى شود. و به اعتقاد بسیارى، باالترین جایزه در 

زمینه ى رایانش بوده که با جایزه ى نوبل قابل مقایسه است.

3 -  Oracle Machine
4 -  Hash function
5 -  ACM
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 این برنامه احساســات شما را
 درک می کند
P R E S E N T E D  B Y :

 R A N A  E L  K A L I O U B Y

تأثیر  زندگى مان  جنبه هاى  همه ى  روى  ما  احساسات 
مى گذارد. از سالمت و چگونگى یادگیرى گرفته، تا شیوه ى 
کسب وکار و تصمیم گیرى؛ از ریز تا درشت. احساسات مان 
روى برقرارى ارتباط مان با دیگرى نیز تأثیر مى گذارد. این 
در  است،  فرستاده  برایم  گذشته  شب  دخترم  را  پیامک 

جهانى که خالى از احساسات است!

من مأموریت دارم که تغییرى در وضعیت ایجاد کنم. 
مى خواهم احساسات را به تجربه ى دیجیتال بیاورم. این 
راه را 15 سال پیش آغاز کردم. زمانى که یک دانشمند 
داده در مصر بودم و به تازگى در یک برنامه ى دکترا در 
به نسبت  بودم. من کارى  دانشگاه کمبریج پذیرفته شده 
غیرمعمول براى یک زن مسلمان مصرى تازه عروس انجام 
مى ماند  مصر  در  باید  که   - همسرم  پشتیبانى  با  دادم. 
- ساك هایم را برداشتم و به انگلیس رفتم. در کمبریج، 
هزاران مایل دور از خانه، فهمیدم که بیشتر ساعات را با 
این  با وجود  انسان ها.  دیگر  با  تا  لپ تاپم سپرى مى کنم 

من  آن چه  درباره ى  ایده اى  هیچ  من  لپ تاپ  صمیمیت، 
این که  درباره ى  ایده اى  هیچ  نداشت.  مى کردم  احساس 
داشته ام  استرس  گذرانده ام،  را  بدى  روز  خوشحالم،  من 
بدتر،  حتى  شد.  ناامید کننده  این ها  خب،  و  گیجم.  یا 
برقرار  ارتباط  آنالین  به صورت  خانواده ام  با  که  هنگامى 
مى کردم، احساس مى کردم که همه ى احساسات من در 
بودم،  خانه  دلتنگ  من  مى شوند.  ناپدید  سایبرى  فضاى 
تنها بودم، و بعضى روز ها واقعاً گریه مى کردم. ولى تنها 

بود. ابراز احساساْت یک شکلک گریان  راه 
ولى  دارد،  باالیى  هوشى1  بهره ى  امروز  تکنولوژى 
اگر  برد.  فرو  فکر  به  مرا  این  ندارد.  احساسى2  بهره ى 
تکنولوژى مى توانست احساسات ما را بفهمد، چه مى شد؟ 
بفهند چه حسى  مى توانستند  ما  وسایل  اگر  چه مى شد 
داریم و با توجه به آن ها واکنش نشان دهند، مثل هر یک 
نشان  واکنش  و  دارد  احساسى  هوش  که  ما  دوستان  از 
ساخت  به سمت  را  تیمم  و  من  سؤاالت،  این  مى دهد؟ 
به  و  بخوانند  را  ما  احساسات  بتوانند  که  تکنولوژى هایى 

داد. سوق  دهند  پاسخ  آن ها 
نقطه ى شروع ما صورت انسان ها بود. صورت انسان 
یکى از قوى ترین کانال هاست و همه ى ما از آن استفاده 
مى کنیم تا حالت هاى اجتماعى و احساسى را ابراز کنیم. 

همه چیز، شوق، شگفتى، هم دلى و کنجکاوى مان. 
یک  صورت  حرکت  هر  به  ما  احساسات،  دانش  در 
حرکِت  مثال،  براى  نتیجه،  در  حرکت3مى گوییم.  واحد 
واحِد 12 نام یک فیلم پرفروش هالیوودى نیست، بلکه در 
حقیقت باالرفتن گوشه ى لب است، که جزء اصلى لبخند 
چندین  بیایید  کنید،  امتحانش  همه  مى آید.  به حساب  
لبخند داشته باشیم! یک مثال دیگر، حرکِت واحِد 4 است، 
که چروك انداختن ابروست؛ زمانى که شما ابروهایتان را 
ما  مى اندازید.  چین  صورت تان  به  و  و  مى کشید  هم  در 
براى  این کار نشانگرى قوى  نداریم، ولى  را دوست  اخم 
احساسات منفى است. ما حدود 45 واحد حرکتى داریم، 
و همه ى آن ها با هم ترکیب مى شوند تا صد ها احساس را 

ابراز و بیان کنند.

1 - IQ: Intelligence Quotient
2 - EQ: Emotional Quotient
3 - Action unit

به یک کامپیوتر  آموزش خواندن احساسات صورت 
سخت است. زیرا این واحد هاى حرکتى مى توانند سریع، 
دقیق و ماهرانه باشند. براى مثال، لبخند و پوزخندزدن 
را درنظر بگیرید؛ آن ها از جنبه هایى شبیه به هم هستند، 
و  است  مثبت  لبخند  دارند؛  متفاوتى  کامًال  معانى  ولى 
پوزخند معموالً منفى. براى یک کامپیوتر بسیار مهم است 

که بتواند دو حالت متفاوت را تمییز دهد.
ما  مى دهیم؟  انجام  چگونه  را  کار  این  ما  حال، 
فرهنگ ها،  از  مردم  که  را  مثالى  صد ها  از  مثال  ده ها 
به  مى خندند  آن ها  در  متفاوت  جنسیت هاى  و  سنین 
الگوریتم هایمان مى دهیم، و همین کار را براى پوزخند ها 
عمیق4،  یادگیرى  به کمک  سپس  مى کنیم.  اجرا  نیز 
الگوریتم به همه ى این الگو ها و چین وچروك ها و تغییرات 
قالب صورت مان نگاه مى کند و به طور اساسى یاد مى گیرد 
که همه ى لبخند ها ویژگى هاى مشابهى دارند، و همه ى 
پوزخند ها ویژگى هاى ماهرانه اما متفاوتى دارند. دفعه ى 
بعد که یک صورت را مى بیند، ضرورتاً به یاد مى آورد که 
مى گوید:  و  دارد  را  لبخند  یک  ویژگى هاى  صورت  این 
لبخنده.»   یه  این  مى دم.  تشخیص  رو  این  من  «آها! 
این  عملکرد  چگونگى  نشان دادن  براى  راه  بهترین  پس 

است. آن  از  زنده  نمایش  یک  اجراى  تکنولوژى 
یک  با  فردى  ترجیحاً  مى خواهم.  داوطلب  یک  من 
پنج  در  بود.  خواهد   من  امروِز  داوطلب  کلویى5  صورت! 
سال گذشته، ما با تالش بسیار از یک پروژه ى تحقیقاتى 
در MIT به یک شرکت تبدیل شده ایم و تمام تالش خود 
مختلف  فضاهاى  در  بتواند  تکنولوژى مان  تا  کرده ایم  را 
به خوبى کار کند. و همچنین ما این تکنولوژى را کوچک 
دستگاه  هر  روى  احساسات6  موتور  هسته ى  تا  کرده ایم 
موبایل یا دوربین کار کند، مثل این آى پد. پس بگذارید 
این را امتحان کنیم. الگوریتْم صورت کلویى را پیدا کرده 
است و کادر سفیدى خصوصیات اصلى صورتش را دنبال 
مى کند؛ ابرو ها، چشم ها، بینى و دهانش. سؤال این است 
که آیا مى تواند احساساتش را هم شناسایى کند؟ پس ما 
دستگاه را تست مى کنیم. اول از همه از کلویى مى خواهیم 

4 - Deep Learning
5 - Chloe
6 - Core motion engine

ترجمه{و{تلخیص:{کیمیا{کیانی
kimiak94@yahoo.com
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صورت بدون احساسش را نشان دهد. نوار سبز با خندیدن 
کامپیوتر  بود!  بزرگ  این یک خنده ى  بزرگ مى شود.  او 
خنده ى مالیم تر را هم شناسایى مى کند؛ ما واقعاً سخت 
کار کرده ایم تا تشخیص همه ى واحدهاى حرکتى مختلف 
را ممکن کنیم، از جمله باالرفتن ابرو ها که نشان دهنده ى 
شگفتى است، چین خوردگى پیشانى نشانگر گیجى است، 

و اخم کردن.
مشاهده  را  کوچک شده  نمایش  یک  تنها  این جا 
مى کنیم. ما به هر کدام از حاالت خوانده شده یک واحد 
داده اِى احساسات     7 مى گوییم. این داده ها مى توانند با هم 
ترکیب شوند تا نشان دهنده ى احساسات متفاوت باشند.  
نمایش  مختلف  معیارهاى  براى  را  نشانگرهایى  نرم افزار 
مى دهد. معیار ظرفیت8 مثبت یا منفى بودن یک تجربه را 
نشان مى دهد، و معیار درگیرى9 بیانگر میزان تأثیرگذارى 

است. فرد 
داده اى  واحدهاى  این  از  میلیارد  ما 12  به حال،  تا 
احساسات را گردآورى کرده ایم (شکل 1)، که بزرگ ترین 
پایگاه داده ى از این نوع در دنیاست. این پایگاه داده را از 
2٫9 میلیون ویدیو  از چهره هاى افرادى از 75 کشور جهان 
جمع آورى کرده ایم که با دراختیارگذاشتن احساسات شان 
است.  روبه رشد  روز  هر  مجموعه  این  کرده اند.  موافقت 
این که ما مى توانیم چیزى شخصى مثل احساسات مان را 

اندازه گیرى کنیم بسیار شگفت انگیز است.

تا کنون به چه نتایجی دست 
یافته ایم؟ 

شما  • که  را  چیز هایى  ما  داده هاى  جنسیت: 
تأیید  باشید  داشته  شک  آن ها  در  است  ممکن 
احساسات  ابراز  آقایان  از  واضح تر  خانم ها  مى کند. 

7 -  Emotion data point
8 -  Valence
9 -  Engagement

مى کنند. نه تنها بیشتر لبخند مى زنند، بلکه لبخند هایشان 
ماندگارتر است (شکل 2). ما مى توانیم واقعاً ارزیابى کنیم 
متفاوتى  واکنش هاى  چیزى  چه  به  مردان  و  زنان  که 

نشان مى دهند. 
فرهنگ: در ایاالت متحده ى آمریکا زنان ٪4۰  •

صریح  خود  احساسات  بیان  در  مردان  از  بیشتر 
هستند. ولى جالب است که هیچ تفاوتى بین زنان 
انگلستان مشاهده نمى شود! (شکل 3) و مردان در 

دارند  • بیشتر سن  یا  سال  که 5۰  کسانى  سن: 
هستند  احساساتى  جوان تر  افراد  از  بیشتر   ٪25
بسیار  2۰ سالگى شان،  دهه ى  در  زنان   .(4 (شکل 
مى زنند.  لبخند  مشابه  سن  با  مرداِن  از  بیشتر 
داده ها  این  درباره ى  بیشتر  همه  از  آن چه  اما 
مدت  تمام  ما  که  بود  این  کرد،  شگفت زده مان 
درحال ابراز احساساتیم. حتى زمانى که به تنهایى 
زمانى  نه تنها  و  نشسته ایم،  دستگاه مان  مقابل  در 
فیس بوك  روى  را  گربه  یک  ویدیوى  داریم  که 
اى میل زدن،  هنگام  ما  همیشه.  بلکه  مى بینیم، 
پرداخت  و حتى هنگام  آنالین  پیامک زدن، خرید 

هستیم. احساسات  ابراز  حال  در  مالیات، 
رسانه ها  با  چگونه  ما  این که  فهم  در  داده ها  این  امروزه، 
در ارتباطیم و بنابراین در فهم الگو هاى به اشتراك گذارى 
تکنولوژى هاى  همچنین  و  رأى دادن،  و  ویدیو ها 
استفاده  قدرت دهنده  یا  احساسات1۰  فعال کننده ى 
مى شود. مى خواهم چند مثال با شما در میان بگذارم که 
قلبم را در هم مى فشارند. عینک هاى هوشمند در زمینه ى 
احساسات11 مى توانند به افرادى که مشکل بینایى دارند 
کمک کنند که احساسات دیگران را تشخیص دهند. این 
تکنولوژى مى تواند به افراد مبتال به اوتیسم نیز در قالب 
مترجم احساسات کمک کند. مشکلى که این افراد به طور 

مى کنند. نرم  دست وپنجه  آن  با  جدى 
اگر شما در حال یادگیرى هستید، اپلیکیشن ها 

1۰ -  Emotion enabling technology
11 -  Emotion-enabled

سرعت شان  و  مى کنند  احساس  را  شما  سردرگمى 
است  رفته  سر  حوصله تان  که  زمانى  یا  مى شود.  کم 
باال مى رود، مانند یک معلم عالى در کالس  سرعت شان 
درس. چه مى شد اگر ساعت مچى شما احساسات تان را 
خسته  شما  که  مى فهمید  ماشین تان  یا  مى کرد؟!  درك 
هستید؟! یا شاید یخچال تان مى فهمید که شما مضطرب 
هستید و به طور خودکار بسته مى شد تا از پرخورى شما 
جلو گیرى کند؟!  همه ى وسایل ما یک تراشه ى احساسات 
خواهند داشت و ما دیگر زمانى را به یاد نخواهیم داشت 
که نمى توانستیم به وسیله مان اخم کنیم و وسیله مان به 

نه؟». نداشتى،  را دوست  این  بگوید: «هممم...  ما 
بزرگ ترین چالش ما کاربرد هاى زیاد این تکنولوژى 
نمى توانیم  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  تیمم  و  من  است. 
بسازیم.  خودمان  را  کاربردى  برنامه هاى  این  همه ى 
سایر  تا  دادیم  قرار  دسترس  در  را  تکنولوژى  این  پس 
توسعه دهندگان بتوانند این برنامه هاى کاربردى را بسازند 
و خالق باشند. ما متوجه شدیم که امکان مخاطره و نیز 
چندین  از  بعد  به شخصه،  ولى  دارد.  وجود  سوءاستفاده 
سال انجام این کار، باور دارم که این تکنولوژى مزایایى 
براى انسانیت دارد. من شما را دعوت مى کنم که بخشى 
این  با  رابطه  در  بیشتر  افراد  اگر  شوید.  گفتمان  این  از 
از  چگونه  که  بگوییم  مى توانیم  بیشتر  بدانند،  تکنولوژى 
و  بیشتر  زندگى مان  که  همان طور  مى شود.  استفاده  آن 
شکست خورده  جنگ  یک  در  مى شود،  دیجیتالى  بیشتر 
در  را  الکترونیکى  وسایل  از  استفاده  تا  مى کنیم  مبارزه 
زندگى مان کم کنیم، به این منظور که احساسات مان را 
بازگردانیم. چیزى که من در عوض برایش تالش مى کنم 
و  بیاورم  تکنولوژى  درون  به  را  احساسات  که  است  این 
کارى کنم که تکنولوژى هایمان پاسخگوتر باشد و وسایلى 
که ما را از هم جدا کرده اند، دوباره ما را به هم بازگردانند. 
با انسانى کردن تکنولوژى این فرصت را داریم که دوباره 
نهایت  در  و  کنیم؛  فکر  ماشین ها  با  ارتباط مان  درباره ى 
این که ما چگونه به عنوان انسان ها با یکدیگر ارتباط برقرار 

متشکرم. مى کنیم. 

شکل{2 شکل{1

شکل{4شکل{3
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مقاالت

تـــــرنـد فــــصل

کامپیوتر ها به سبک ون گوگ و پیکاسو نقایش یم کشند

حجت{مدرسی
Modaresi_hojat@hotmail.com

محققان آلمانى طى تحقیقات خود به الگوریتمى دست یافته اند که مى تواند سبک نقاشى افراد مشهورى 
مانند پیکاسو و ون گوگ را تقلید کند. این الگوریتم مى تواند در مدت 6۰ دقیقه هر عکسى را که به عنوان 
ورودى به آن داده مى شود به سبک این دو نقاش مشهور دربیاورد. براى تبدیل عکس اولیه به نقاشى هایى 
با سبک این نقاش ها، این الگوریتم شبکه هاى عصبى کانولوشن   ایجاد مى کند. در واقع روش کارى آن به 
این صورت است که از الگو هاى تشخیص اشیا استفاده کرده و هر شىء را با سبک نقاش مربوطه بازسازى 
مى کند. نکته ى مهم در مورد این الگوریتم این است که در آن اصل عکس و سبک طرح مجزا از هم هستند 

و هر کدام به الیه هاى متفاوتى از این شبکه ى عصبى کانولوشن مربوط مى شوند.

گستردگى زمینه هایى که گوگل در حال کار روى آن ها است شاید شگفتى شما را هم برانگیخته باشد؛ 
از ماشین هاى بدون سرنشین تا تحقیقات روى ژنوم انسان ها! این چندان جاى شگفتى ندارد، چون لرى 
پیج و سرگى برین هم اخیراً به این نتیجه رسیده اند و تصمیم به تبدیل شرکت به چند شرکت کوچک تر، 
هرکدام با مدیرهاى مستقل، گرفته اند. به همین دلیل، قرار است که از این پس شرکت گوگل به عنوان 

زیرمجموعه ى شرکتى با نام آلفابت به فعالیت خود ادامه دهد.
هم چنین پس از گذشت مدت کوتاهى از این اتفاق، گوگل تصمیم گرفت که لوگوى خود را نیز تغییر دهد. 

پس از فراگیر شدن طراحى متریال گوگل، این شرکت لوگوى خود را با در نظر گفتن مالك هاى جدید  در زمینه ى طراحى، تغییر داد. براى ساخت این لوگوى جدید، افراد و 
گروه هاى مختلفى از سراسر جهان به مدت یک هفته در نیویورك جمع شدند و طرح هاى مختلفى را ارائه کردند که در نهایت لوگوى فعلى گوگل از میان آن ها انتخاب شد.

لوگوی جدید، نام جدید

هوش مصنوعی با کامپیوترهای کوانتویم1

به کمک  مصنوعى  هوش  پردازش هاى  انجام  براى  آزمایشگاهى  تأسیس  حال  در  دانشگاه ها2  فضایى  تحقیقات  سازمان  به همراه  ناسا  و  گوگل 
کامپیوترهاى ناسا هستند. هدف از تشکیل این تیم پیاده سازى و آزمایش انواع روش هاى طراحى پردازنده هاى استنتاجى3 و بهینه سازى از طریق 
کوانتوم4 است. در این تحقیق از Vesuvius D-Wave Two، کامپیوترى qbit 512 که دومین نسل از کامپیوترهاى کوانتومى تجارى است، استفاده 

شده است.

2 -  The Universities Space Research Association
2 -  iTech Post (07/30/2015) Vlad Tverdohleb
3 -  Inference processors
4 -  Quantum optimization

ارزیایب فهم عام1 سیستم های هوش مصنوعی با استفاده از آزمون مدارس2

محققان موسسه ى هوش مصنوعى آلن3  در حال تالش بر روى این موضوع هستند که بتوانند به سیستم هاى 
هوش مصنوعى، فهمى عام از جهان اطراف اضافه کنند. آن ها در تحقیقات اخیر خود به این نکته دست 

یافته اند که آزمون هاى مدارس مى تواند معیار مناسبى براى ارزیابى فهم عام این نوع ماشین ها باشد. 
براى بررسى این دست آورد، آن ها یک سیستم هوش مصنوعى با نام آریستو  ساخته اند و سعى بر این دارند 
که به آن فهم عام بیاموزند. بهترین عملکرد این برنامه در آزمون ها، در پرسش هاى چهارگزینه اى است. این 
سیستم کامپیوترى سعى مى کند با یافتن رابطه هاى منطقى و استدالل کردن، احتمال درستى هر گزینه را 

به دست بیاورد و در نهایت، بهترین گزینه را انتخاب کند.

1 -  Common Sense
2 -  http://www.technologyreview.com/news/541001/ai-software-goes-up-against-fourth-graders-on-science-tests/
3 -  Allen Institute for Artificial Intelligence
4-   Aristo




