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سرآغاز سخن

با عرض سالم و ادب خدمت خوانندگان عزیز ماهنامه دانشجویار

پس از وقفه ای دوماهه با انتشار مجدد ماهنامه در خدمت شما هستیم. 

این وقفه ایجاد شده به علت تغییرات بنیادین در تیم ماهنامه دانشجویار و 

سیستم انتشار آن بوده است. پس از تشکیل دپارتمان ماهنامه تخصصی 

دانشجویار به عنوان یکی از زیرمجموعه های بنیاد علمی دانشجویار، از این 

پس فعالیت تیم را به صورت تخصصی تر پیگیری خواهیم کرد.

در سیستم جدید ضمن تشکیل یک هسته قوی از هیئت تحریریه ماهنامه 

تصمیم داریم تا با ترغیب کاربرانمان، آن ها را به ارسال مقاله در ماهنامه 

دعوت کنیم. امتیازات ویژه ای برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته ایم که 

امیدواریم استقبال خوبی از آن صورت بگیرد.

طرح هایی که برای پیاده سازی در ماهنامه دانشجویار پیش بینی شده اند 

ان شااهلل در شماره های آتیبه تدریج رونمایی خواهند شد.

زین پس کدهای تخفیف اختصاصی ماهنامه به عنوان هدیه اختصاصی 

خوانندگان ماهنامه در نظر گرفته می شوند و در هر شماره به یک سری از 

محصوالت و با شرایط گوناگون کدهای تخفیف اختصاص خواهد گرفت.

همه موارد باال برای جلب هرچه بیشتر رضایت مخاطبین عزیز دانشجویار 

صورت گرفته است. امیدواریم تا مورد قبول شما عزیزان واقع شود.

mag@daneshjooyar. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل

com مستقیما با مسئول دپارتمان ماهنامه دانشجویار در میان بگذارید.

با تشکر

صادق پاسبان
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را در بستر موبایل   IPv6 بار ایرانسل برای اولین 

تست کرد

 IPv6 ایرانسل برای نخستین بار در کشور،  تست

)آی پی ورژن6( را بر بستر موبایل با موفقیت به 

پایان رساند.  این عملیات  با همکاری شرکت 

ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطالعات 

راه اندازی IPv6 می تواند مشکالت  انجام شد.  

اتصال به شبکه های 3G و 4G را برطرف کند. 

 IPv6 پروتکل اینترنت نسخه ی 6 که به اختصار

پروتکل  نسخه ی  جدیدترین  می شود،   نامیده 

را شکل  اینترنتی  ارتباط های  اینترنت است که 

می دهد و پیش بینی می شود در آینده ی نزدیک،  

جایگزین نسخه ی 4 این پروتکل )IPv4( شود. 

 IP هر دستگاه برای اتصال به اینترنت باید یک

داشته باشد که هم اکنون IP نسخه ی 4 در ایران 

و دنیا استفاده می شود که یک آدرس 32 بیتی 

است.  با توجه به توسعه یافتن خدمات دستگاه 

به دستگاه و اینترنت اشیاء )IoT( که می تواند 

منجر به برقراری ارتباط میان بسیاری از دستگاه ها 

مانند موبایل ها،  دوربین ها و حتی لوازم خانگی و 

قاب عکس های دیجیتال بر بستر اینترنت شود،  

نیاز به توسعه ی پروتکل IP بیش از پیش اهمیت 

پیدا می کند. 

و  اپراتورها  مهاجرت  به  منجر  توسعه  این 

شبکه های کشورها از IPv4 به IPv6 می شود که 

تعداد آدرس های آی پی  در دنیا را 2 به توان 96 

برابر می کند.  نسخه ی ششم پروتکل اینترنت 

یا IPv6 از فضای آدرس دهی 128 بیتی استفاده 

توان 128  به   2 از  بهره گیری  امکان  که  می کند 

آدرس یکتا را امکان پذیر خواهد کرد. 

همان طور که اشاره شد،  نسخه ی چهارم پروتکل 

اینترنت یا IPv4 که در حال حاضر مورد استفاده 

است،  از استانداردهای قدیمی آدرس دهی است و 

فضای آدرسی 32 بیتی دارد.  پیش بینی ها حاکی 

از آن است که طی سال های آینده،  میلیاردها 

شیء در دنیا به اینترنت متصل می شوند. 

ایرانسل سرمایه گذاری کالنی را جهت راه اندازی 

سامانه ی دستگاه به دستگاه به عنوان بسترساز 

این ارتباطات انجام داده است تا با بهره برداری 

تجاری از آن،  امکان اتصال هزاران دستگاه و 

ارائه ی صدها خدمت مختلف بر روی این بستر 

فراهم شود. 

گردآوری

امیر یاوندحسنی
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تکنولوژی 5G می تواند بزرگترین پیشرفت 
تاریخ اینترنت همراه باشد

با تکنولوژی  ارتباط  اخباری در  مدتی است که 

5G منتشر می شود.  تکنولوژی اینترنت موبایل 

از زمان GPRS تا کنون پیشرفت زیادی داشته 

است.  5G می تواند لقب بزرگترین پیشرفت این 

صنعت را به خود اختصاص دهد. 

کنون  تا   GPRS زمان  از  موبایلی  اینترنت 

پیشرفت های زیادی کرده است.  اشخاصی که در 

گذشته از این تکنولوژی استفاده کرده اند،  متوجه 

نسل  اولین   GPRS شده اند.   پیشرفت ها  این 

اینترنت موبایلی بود که سرعت آن بین 120 تا 

384 کیلوبیت بر ثانیه بود.  امروزه این سرعت،  

بسیار پایین است.  بعد از آن تکنولوژی 2G یا 

Edge به عنوان نسل دوم اینترنت موبایلی عرضه 

بلک بری،   محبوبیت  زمان  در  نسل  این  شد.  

اولین گوشی  بود.  در حقیقت  بسیار محبوب 

آیفون بدون پشتیبانی از 3G عرضه شد و دلیل 

آن محدود بودن دسترسی به این تکنولوژی بود.  

نهایت سرعت این فناوری 473 کیلوبیت در ثانیه 

بود.  در حالی که این میزان افزایش سرعت به 

نظر زیاد نیست اما در عمل تفاوت مشخص بود. 

بعد از دوران 3G تغییرات اینرنت موبایل مشخص 

شد.  تکنولوژی 4G LTE تغییراتی را در صنعت 

قابل  سرعت  نهایت  آورد.   وجود  به  موبایل،  

دسترس با این تکنولوژی در تئوری 150 مگا بیت 

در ثانیه است که البته در اکثر نقاط دسترسی 

به چنین سرعتی ممکن نیست.  4G LTE چند 

سالی است که در دسترس کاربران قرار دارد.  در 

حقیقت ورایزون در سال 2010 شبکه LTE خود 

را راه اندازی کرد.  حاال ورایزون و دیگر اپراتورها 

به دنبال دستیابی به تکنولوژی 5G هستند که 

می آید.   شمار  به  صنعت  این  بعدی  پیشرفت 

اینترنت 5G در حدود 20 گیگا بیت در  سرعت 

ثانیه است که تفاوت بسیاری با 4G LTE دارد.  

پر سرعت ترین  برابر   200 حدوداً  سرعت  این 

اینترنت مربوط به  ISP های آمریکا است. 

سوال این است که با چنین سرعت و ظرفیتی در 

محصوالت،  چه کارهایی می توان انجام داد؟ در 

اولین مرحله،  می توان ویدئو های با کیفیت باال 

)مثال 4K( را با سرعت زیاد تماشا کرد و همچنین 

باال تر می رود.   بسیار  نیز  فایل ها  دانلود  سرعت 

اما مهم ترین بخش این تکنولوژی کاربری آن در 

آینده و اینترنت اشیا )IoT( خواهد بود.  امروزه 

سنسور های  سبک،   المپ های  ترموستات ها،  

تشخیص دود و بسیاری وسایل دیگر به اینترنت 

متصل شده اند.  با اتصال تمامی این اشیا،  استفاده 

افزایش یافته و سرعت  اینترنت  باند  از پهنای 
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کاهش می یابد.  5G پهنای باند بسیار بیشتری را 

در اختیار کاربران قرار می دهد تا سرعت همواره 

خوب باشد.  Ericsson معتقد است که تکنولوژی 

5G می تواند دنیا را تغییر دهد. 

با ورود 5G به بازار قطعاً برای استفاده از آن باید 

دستگاه های جدیدی خریداری کنیم،  زیرا تبلت ها 

و گوشی های هوشمند کنونی از این تکنولوژی 

اتفاق در زمان ورود  این  پشتیبانی نمی کنند.  

تکنولوژی 4G LTE نیز افتاد.  اما با توجه به اینکه 

بازار  وارد   2020 سال  تا  حداقل  تکنولوژی  این 

نمی شود،  کاربران نگرانی از بابت خرید های خود 

 AT&T نخواهند داشت.  در حال حاضر ورایزون و

در حال تست شبکه های 5G خود هستند.  قطعاً 

زمان ورود 5G دوران جذابی خواهد بود. 

در  جهان  مناطق  از  بسیاری  در  اندروید 
حال تصاحب سهم بازار iOS است

در حالیکه اپل برای اولین بار از نزولی شدن نرخ 

موسسات  حاال  داده،   خبر  آیفون  فروش  رشد 

خود  تازه ی  بررسی های  در  تحلیلی-آماری 

در  کوپرتینو  برند ساکن  برای  اوضاع  می گویند 

اندروید مشغول  و  بوده  تر شدن  حال سخت 

تصاحب سهم بیشتری از بازارهای جهانی است. 

بر همین اساس و مطابق آمارهایی که از جانب 

موسسه Kantar Worldpanel ComTech منتشر 

شده،  طی سه ماهه اول 2016 اندروید در بازارهای 

ایاالت متحده،  اروپا و چین رشد مقبولی داشته 

و در سوی مقابل iOS بخشی از سهام خود را به 

پلتفرم موبایلی گوگل واگذار کرده است. 

در آمار مذکور آمده که در 5 بازار مهم تر اروپا 

)انگلستان،  فرانسه،  آلمان،  ایتالیا و اسپانیا( 

سهم بازار اندروید با 7. 1 درصد رشد نسبت به 

بازه ی زمانی مشابه سال گذشته به 75. 6 درصد 

رسیده است.  ضمناً این سیستم عامل با 7. 3 

درصد ترقی در آمریکا نیز 65. 5 درصد از بازار این 

کشور را در اختیار خود گرفته.  پلتفرم مورد بحث 

در چین نیز رشد ساالنه ای 6 درصدی داشته 

و حاال 77 درصد بازار این منطقه را مالک شده 

است. 

این آمار و ارقام نشان می دهند که محبوبیت 

اپل و اسمارت فون هایش به دلیل تنوع باالی 

موبایل های اندرویدی کاهش یافته و ضمناً آنها 

بازار دستگاه های میان رده و حتی اقتصادی را 

پلتفرم رقیب خود واگذار  به  زیادی  تا حد  نیز 

کرده اند. 

Lauren Guenveur،  یکی از تحلیل گران برجسته ی 

موسسه Kantar،  می گوید: این بیشترین رشد 
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اندروید در دو سال اخیر و در سرزمین های حائز 

اهمیت تر بوده است.  نکته ی جالب تر اینکه 

نیست  نام  به یک  مختص  حاصله  پیشرفت 

دخالت  خوردنش  رقم  در  متنوعی  برندهای  و 

داشته اند. 

Guenveur در ادامه می افزاید: برای مثال گلکسی 

اس 7 در بازار ایاالت متحده با استقبالی فوق العاده 

رو به رو شده و 4. 2 درصد از فروش سه ماهه 

منتهی به ماه مارس سال 2016 را به خود اختصاص 

داده و البته به واسطه ی عرضه این دیوایس از 

قیمت گلکسی اس 6 نیز 

کاسته شده که همین امر 

منجر به باال رفتن تقاضا 

برای آن گشته. 

اکنون  ترتیب  این  به 

آیفون  به  نگاه ها  همه ی 

SE خیره شده،  محصولی که قیمتی پایین تر 

نسبت به دیگر دستگاه های اپل دارد و تحلیل 

گران منتظر هستند تا ببیند این اسمارت فون 

قادر خواهد بود تغییری در معادالت پدید آورد 

یا خیر. 

تحلیل گر موسسه Kantar باور دارد آخرین موبایل 

تولیدی اهالی کوپرتینو می تواند اوضاع را برای 

برند اول جهان بهبود دهد،  اما رخ دادن این 

اتفاق بستگی به عوامل مختلفی از جمله میزان 

فروش این دستگاه در چین دارد. 

اینستاگرام با طراحی و آیکن جدید منتشر 
شد

اینستاگرام نام شبکه ی اجتماعی پرطرفداری است 

که زیر پرچم فیسبوک فعالیت می کند.  این شبکه ی 

اجتماعی جذاب،  میلیون ها کاربر را به سمت خود 

جلب کرده و میزبان میلیون ها تصویر و فیلم 

است.  سرانجام پس از مدت ها آیکن جدیدی 

اصلی  اپلیکیشن  برای 

شده  طراحی  اینستاگرام 

است.  ضمن اینکه بعد 

اپلیکیشن های  این،   از 

دیگر این مجموعه مانند 

Layout و Hyperlapse نیز 

از آیکن جدید بهره خواهند برد. 

اینستاگرام عالوه بر آیکن رنگی و جذاب،  تغییرات 

است.   کرده  ایجاد  خود  طراحی  در  را  دیگری 

ظاهر سیاه و سفید که پیش تر اخباری پیرامون 

آن منتشر شده بود،  به این برنامه اضافه شده 

است.  در طراحی جدید این اپلیکیشن بیش از 

همه چیز روی تصاویر و ویدیوهای شما تمرکز 
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شده و شاید در نگاه اول تغییر زیادی به چشم 

نیاید. 

در واقع تغییرات در طراحی اینستاگرام به صورتی 

است که باید برای متوجه شدن آن دقت کنید 

و بیشتر تغییراتی که به چشم می خورد مربوط 

به بخش تصاویر شما است.  امروز بروزرسانی 

جدید این اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید 

منتشر شده و به زودی برای آی اواس نیز عرضه 

خواهدشد. 

کودک 10 ساله اینستاگرام را هک کرد و 10 
هزار دالر جایزه گرفت

شاید کمی باورش سخت باشد ولی کودکی که 

هنوز به سن قانونی برای ساخت حساب کاربری 

در فیسبوک نرسیده توانست با هک اینستاگرام 

جایزه ی 10 هزار دالری فیسبوک را از آن خود کند. 

موضوع امنیت و محاظفت از حریم خصوصی و 

اطالعات کاربران برای کمپانی های بزرگ اهمیت 

زیادی دارد.  از همین رو این شرکت ها تالش 

می کنند با تشویق کاربران و کارشناسان به پیدا 

کردن مشکالت امنیتی سرویس ها و نرم افزارهای 

خود،  بتوانند هر چه سریع تر آنها را برطرف کنند.  

اما خبر جالب اینجا است که کودک 10 ساله ی 

فنالندی با هک اینستاگرام،  توانسته جایزه ی 10 

هزار دالری فیسبوک را دریافت کند. 

که  کرد  اعالم   Iltalehti فنالندی  خبری  سایت 

نام  او  )والدین   Jani نام  به  ساله   10 کودکی 

فامیلش را فاش نکرده اند( توانسته روشی برای 

نفوذ به سرورهای اینستاگرام و پاک کردن متون 

ارسال شده توسط کاربران پیدا کند. 

یاهنی )تلفظ فنالندی( با این روش جایزه ی 10 

هزار دالری فیسبوک به عنوان بخشی از برنامه ی 

باگ های  کشف  برای  کمپانی  این  تشویقی 

نرم افزاری در زیرساخت های فیسبوک را از آن خود 

کرده است.  این پاداش شامل زیرمجموعه های 

فیسبوک از جمله اینستاگرام نیز می شود. 

این پسربچه به سایت Iltalehi گفته که می تواند 

متون ارسالی توسط کاربران اینستاگرام را پاک 

کند و ادعای خود را روی پست آزمایشی این 

شبکه ی اجتماعی به اثبات رسانده است.  یاهنی 

خود  روش  از  استفاده  با  که  کرده  اعالم  حتی 

توانسته کامنت های جاستین بیبر را پاک کند. 

برادر  و  یاهنی  کودک،   این  پدر  گفته ی  به 

دوقلویش پیشتر توانسته اند مشکالت امنیتی 

سایت های مختلفی را پیدا کنند ولی به دلیل 
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نداشتن سن قانونی،  نتوانسته کسی را نسبت به 

این مشکالت متوجه یا متقاعد کنند. 

کردن  پیدا  برای  فیسبوک  تشویقی  برنامه ی 

مشکالت امنیتی از هر فردی که بتواند هر گونه 

باگ یا حفره ی امنیتی را پیدا کند استقبال کرده 

و جایزه ی نقدی او را در اسرع وقت پرداخت 

تشویقی  برنامه ی  مشابه  برنامه  این  می کند.  

گوگل است.  براساس گزارشی که جدیدا از سوی 

فیسبوک منتشر شده،  این کمپانی فقط برای سال 

2015 میالدی 13 هزار گزارش از سوی محققان 

دریافت کرده که 526 مورد تایید شده است. 

در سال 2015،  فیسبوک در مجموع 936 هزار دالر 

به 210 محقق پرداخت کرده که به طور متوسط 

هزار و 780 دالر برای هر گزارش بوده است. 

گوگل در حال آزمایش تغییر بزرگی برای 
نمایش نتایج جستجو است

گوگل هر جنبه ای از محصوالت خود را آزمایش 

می کند و بخش جستجوی این شرکت نیز از باقی 

بخش های این شرکت جدا نیست.  گوگل قرار 

است تغییراتی در بخش نمایش نتایج جستجو 

ایجاد کند که از لحاظ ظاهری تغییر بزرگی به 

حساب می آید. 

گوگل در حال آزمایش رنگ فونت دیگری برای 

صفحه هایی نتایج جستجو است و عنوان نتایج 

است.  در حال حاضر گوگل از رنگ فونت آبی برای 

نمایش عنوان نتایج جستجو استفاده می کند و 

این مورد به زودی شاید تغییر کند. 

در ظاهر شاید تغییر رنگ آبی عناوین نتایج زیاد 

بزرگ به نظر نرسد اما برای بسیاری از افراد که به 

این رنگ فونت قدیمی عادت کرده اند شاید تغییر 

این رنگ کمی عجیب به نظر می رسد. 

هنوز  البته  شده  انجام  که  آزمایش هایی  در 

نمی توان این رنگ مشکی را مشاهده کرد و تنها 

در برخی موارد بسیار محدود با باز کردن تب 

شخصی و رفتن به گوگل ممکن است این رنگ 

را مشاهده کنید.  البته همین راه در فایرفاکس 

جواب نمی دهد. 

هوش مصنوعی گوگل در چند ماه اخیر 
2٫۸65 رمان عاشقانه مطالعه کرده است

مطالعه ی  به  وافری  عالقه ی  که  صورتی  در 

رمان های عاشقانه دارید و اوقات فراغت خود را 

به مطالعه ی چنین کتاب هایی می گذارنید،  پس 
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باید بدانید که هوش مصنوعی گوگل نیز همپای 

شما در حال مطالعه ی رمان های عاشقانه است،  

چراکه این سیستم هوشمند در چند ماه اخیر 

بیش از 2٫865 رمان مطالعه کرده است. 

هدف از این کار تقویت اپلیکیشن گوگل است تا 

بتواند به راحتی با کاربران خود ارتباط برقرار کند.  

یا  ارتباط شامل درک سخنان طرف مقابل  این 

همان کاربرانی است که از این اپلیکیشن استفاده 

می کنند. 

اندرو دای،  مهندسی که این طرح را به پیش 

می برد،  در این خصوص چنین اظهار نظر کرده 

است:

بتواند  که  صورتی  در  گوگل  هوشمند  سیستم 

جمالت شما را بصورت محتوایی و با تقکیک نکات 

ظریف متوجه شود،  بسیار کاربردی تر خواهد بود.  

این سیستم می تواند بصورت بسیار بهتر و قابل 

درک تری را در اختیار کاربران قرار دهد.  برای مثال 

ویژ گی های  تقویت  صورت  در  گوگل  مکالمه ی 

محاوره ای آن شبیه به مکالمه ای خواهد شد که 

افراد با دوستان خود برقرار می کنند. 

جیسون فردنفلدز،  مدیر ارشد ارتباطات در گوگل 

در مورد اپلیکیشن گوگل چنین اظهار نظر کرده 

است:

درک  توانایی  گوگل  اپلیکیشن  حاضر  حال  در 

سواالت ابتدایی را دارد.  برای مثال این سیستم 

قادر است سواالتی نظیر برج ایفل در کجا واقع 

شده؟ را درک کند.  در صورتی که سواالت خود 

در مورد برج ایفل را ادامه داده و سوال چه کسی 

آن را ساخته؟ را بپرسید،  هوش مصنوعی گوگل 

ضمیر آن را به برج ایفل ارجاع داده و منظور شما 

را تا اینجا به راحتی درک می کند.  اما در صورتی 

که سواالتی را با محتوای عمیق تر بپرسید،  هوش 

مصنوعی گوگل قادر به پاسخگویی نخواهد بود.  

منظور از سواالت عمیق،  پرسش هایی است که 

کلمات استفاده شده در جمله به وضوح گویای 

سوال  پرده ی  پشت  در  درخواستی  اطالعات 

نیستند.  برای مثال می توان به قواعدی در ادبیات 

نظیر طعنه زدن یا استعاره اشاره کرد که بن بستی 

برای قدرت درک سیستم هوش مصنوعی گوگل 

است. 

هوش مصنوعی که می توان آن را شبکه ی عصبی 

که  است  هوشمند  سیستم  یک  خواند،   نیز 
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قابلیت درک و یادگیری را نیز دارد.  درک سخنان 

و مفاهیم موجود در جمالت نقل شده از انسان ها 

امری است که برای هوش مصنوعی بسیار چالش 

برانگیز است.  بسیاری از سرویس های گوگل روی 

پاسخگویی به درخواست های کاربران بنیان نهاده 

شده،  از این رو متخصصان گوگل در حال آموزش 

سیستم خود از طریق مطالعه ی رمان  های عاشقانه 

هستند تا لغات مورد استفاده در سیستم بیش 

از پیش افزایش پیدا کند.  هوش مصنوعی گوگل 

پس از دریافت رمان های مورد نظر و مطالعه ی 

 آن ها،  اقدام به نگارش جمالت کرده و عبارت های 

خود را با جمالتی که در کتاب ها مطالعه می کند 

تا ادبیات خود را بیش از پیش به ادبیات انسان 

نزدیک تر کند. 

کودکان  ادبیات  به  مربوط  کتب  شاید  هرچند 

گزینه ی خوبی برای آموزش یک سیستم هوش 

این  به  فردنفلدز  اما  برسد،   نظر  به  مصنوعی 

موضوع اشاره کرده که رمان های عاشقانه گزینه ی 

بسیار بهتری است. 

را تصاحب  وسترن دیجیتال رسما سن دیسک 

کرد

وسترن دیجیتال رسما کمپانی سازنده ی فلش 

مموری  سن دیسک را تصاحب کرد.  این معامله 

پس از تایید نهایی و رفع موانع قانونی به ارزش 

19 میلیارد دالر امضا شده و امروز به صورت نهایی 

درخواهد آمد. 

تا چند وقت پیش حرف هایی از سرمایه گذاری و 

تصاحب 15 درصدی وسترن دیجیتال توسط یک 

شرکت چینی با نام Unisplendour زده می شد؛ اما 

این اتفاق نیفتاد و حاال وسترن دیجیتال با خرید 

کمپانی مشهور سن دیسک یکی از قدیمی ترین و 

بهترین شرکت های سازنده ی حافظه را به اختیار 

خود درآورده است.  

استفن میلیگان،  مدیر اجرایی وسترن دیجیتال،  

از معامله ی امروز به عنوان ترکیبی متحول کننده 

نام برده و گفته که قرار است رهبری حافظه های 

دنیای تکنولوژی را بدست آورند.  وسترن دیجیتال 

در صنعت هارد های ذخیره سازی تولیدات زیاد و 

خوبی داشت؛ اما این صنعت کم کم رو به افول 

و اشباع است. 

حاال وسترن دیجیتال در صنعت جدیدی به نام 

کارت های مموری،  بر روی سن دیسک یکی از 

بهترین های این صنعت دست گذاشته تا خود را 

در این قسمت قوی کند. 
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هدستی با قابلیت تبدیل افکار کاربران به 
گفتار

شرکت Smartstones یک شرکت آمریکایی است 

که فعالیت های زیادی برای ساخت گجت های 

هوشمند مورد استفاده ی معلوالن داشته است.  

اپلیکیشن  با  با همکاری  تازگی  به  این شرکت 

prose: توانسته هدستی تولید کند که با خواندن 

کردن  صحبت  قابلیت  آنها  به  معلوالن  افکار 

می دهد. 

شرکت Smartstones با استفاده از هدست های 

Emotive در کنار اپلیکیشن prose: توانسته به 

تکنولوژی دست یابد که به کاربران معلول اجازه 

می دهد با فکر کردن به آن چیزی که نیاز دارند،  

صحبت کنند.  این هدست امواج مغزی کاربر را 

می خواند و با ارسال آن به اپلیکیشن،  عبارات از 

پیش تعیین شده در آن را اجرا می کند. 

توسط  این  از  پیش   :prose اپلیکیشن 

اسمارت استونز معرفی شده بود.  این اپلیکیشن 

تبدیل می کند.   گفتار  به  را  حرکات و عالمت ها 

اشاره  زیان  عالئم  از  استفاده  با  معلول  کاربران 

این  کمک  با  را  مختلف  عبارت های  می توانند 

کشیدن  با  مثال  طور  به  کنند.   ادا  اپلیکیشن 

یک خط به سمت باال عبارت می خواهم تلفظ 

آب  کلمه ی  دایره،   یک  کشیدن  با  و  می شود 

ترتیب  بدین  می شود.   ادا  اپلیکیشن  توسط 

کاربر می تواند منظور خود را با استفاده از عالئم 

به صورت گفتار به دیگران برساند.  دستورات و 

قابل شخصی سازی  نیز  اپلیکیشن  این  عبارات 

هستند. 

این قابلیت ها برای افرادی که توانایی تکلم ندارند 

بسیار مفید هستند.  افرادی که از بیماری هایی 

مانند ALS،  اوتیسم یا فلج مغزی رنج می برند و 

یا دچار ضایعه ی مغزی یا ستون فقرات شده اند.  

البته استفاده از این قابلیت برای افرادی که توانایی 

حرکت ندارند دشوار است.  افرادی که به طور 

کامل فلج هستند و یا از ALS یا پارکینسون رنج 

می برند.  در این مواقع استفاده از این هدست 

جدید در کنار اپلیکیشن بسیار سودمند است. 

شرکت   Insight یا   Epoc از هدست استفاده  با 

اموتیو در کنار این اپلیکیشن،  کاربر تنها با فکر 

کردن به حرکات زبان اشاره،  می تواند دستورات 

و  کند  ارسال  اپلیکشن  به  بلوتوث  طریق  از  را 

عمل  این  می کند.   تلفط  را  عبارت  آن   :prose

محیط  در  عالمت ها  کشیدن  به  شبیه  دقیقا 

اپلیکیشن است با این تفاوت که دیگر نیازی به 

حرکت فیزیکی وجود ندارد.  یاد گرفتن کار با این 

ابزار از فناوری های قبلی آسان تر است و بعالوه 

ارزان تر از تکنولوژی های قبلی مبتنی بر تصاویر،  
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کنترل با چشم و یا سیستم کنترل لب )که توسط 

استیون هاوکینگ استفاده می شود( است. 

سازمان  یک  با  همکاری  با  اسمارت استونز 

این  توانست   Pathpoint نام  به  غیرانتفاعی 

و  کند  آزمایش  بیماران  روی  بر  را  تکنولوژی 

نتایج آزمایش بسیار عالی بود.  یکی از مدیران 

Pathpoint اعالم کرده که یکی از بیمارانشان بعد 

از مدت کوتاهی به راحتی توانسته با این ابزار 

او می گوید تکنولوژی های قبلی  صحبت کند.  

زمان زیادی برای آموزش نیاز داشتند و اکنون 

بیمار آنها می تواند به راحتی افکار،  احساسات و 

پاسخ های خود را به دیگران اعالم کند. 

برای سیستم عامل iOS قابل   :prose اپلیکیشن

دریافت است و قابلیت تبدیل افکار به گفتار آن 

در حالت آزمایشی قرار دارد. 

فناوری  سازمان  رئیس  و  ارتباطات  وزیر  معاون 

و  موبایل  کرد: پوشش سراسری  اعالم  اطالعات 

wifi تا یک سال آینده

به گفته معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 

فناوری اطالعات،  سراسر کشور تا یک سال دیگر 

تحت پوشش شبکه ی موبایل و wifi قرار می گیرد.  

تحقق این موضوع گام مهمی در صنعت فناوری 

اطالعات و ارتباطات کشور خواهد بود. 

نصراهلل جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطالعات 

و معاون وزیر ارتباطات در کارگروه توسعه دولت 

الکترونیک استان البرز،  اعالم کرد: تا یک سال 

وای فای  و  همراه  تلفن  شبکه ی  خطوط  آینده 

سراسر کشور را تحت پوشش قرار خواهند داد و 

از آنجایی که 80درصد خدمات فناوری اطالعات 

مکان محور است،  از این رو برش استانی در این 

بخش لحاظ شده است. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: 

از 10 محور اقتصاد مقاومتی یک محور به نقش 

فناوری اطالعات بر می گردد که این امر از اهمیت 

ویژه این بخش حکایت دارد. 

به گفته ی جهانگرد،  باید به سمت خلق کسب وکار 

زمینه  این  در  که  برویم  پیش  آفرینی  ثروت  و 

آمادگی داریم. 

منابع خبرها: زومیت،  دیجیاتو،  جام جم کلیک،  

تسنیم،  آی تی رسان،  برسام
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فینال مسابقه برنامه نویسی کدکاپ شریف )لیگ برنامه نویسی ایران( به تاریخ 5 
و 6 خرداد ماه و در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

الزم به توضیح است که پس از برگزاری مسابقه مقدماتی در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری و به 

صورت آنالین، از بین 800 نفر که در مسابقات شرکت کرده بودند 250 نفر برتر به مرحله فینال راه پیدا 

کرده اند. شرکت کنندگان محترم در این مسابقه مجاز به استفاده از زبان های برنامه نویسی پایتون، جاوا، 

++C و C بودند و در طول 14 ساعت زمان مسابقه، 6217 بار کد پاسخ مورد نظرشان را ارسال کرده اند.

از 6217 کد ارسال شده، زبان های C و ++C با 4023 ارسال حدود 65 درصد ارسال ها را داشته است. بعد از 

این زبان ها، زبان پایتون )2و3( با 1117 ارسال، حدود 18 درصد ارسال ها و زبان جاوا با 987 ارسال، حدود 

16 درصد ارسال ها را داشته اند.

هدف اصلی از برگزاری چنین مسابقه ای، افزایش مهارت برنامه نویسی در سرتا سر ایران عزیزمان بود. 

مسابقات برنامه نویسی بسیاری در سطح کشور برگزار می شود که به دالیل مختلف، از جمله بعد مسافت، 

سطح باال و یا پایین مسابقات و غیره، شرکت در آن برای همه ی افراد عالقه مند به برنامه نویسی امکان پذیر 

نبوده است.

حال ما سعی کردیم استاندارد جدیدی از مسابقه ی برنامه نویسی را تعریف کنیم و هدفمان شرکت 

حداکثری افراد برنامه نویس در این مسابقه بود. سعی کردیم سواالت نه آنقدر آسان باشد که برنامه 

نویسان کم تجربه تر از مسابقه زده شوند و نه آنقدر سخت باشد که فقط افراد با توانایی باالی برنامه نویسی 

و الگوریتمی قادر به پاسخگویی به سواالت باشند. در کنار آن سعی کردیم با ایجاد فضای پرسش و پاسخ 

مناسب، مشکالت دوستانی که شاید دفعات اولی است که در چنین مسابقه ای شرکت می کنند را حل کنیم.

همه ی این ها را گفتیم تا به بیان این موضوع برسیم که ما در آغاز راهی طوالنی و مهم برای افزایش سطح 

مهارت برنامه نویسی، الگوریتیمی و حل مسئله در کشورمان هستیم و از هیچ تالشی در این زمینه دریغ 

نمی کنیم و از همه ی نظرات تان برای بهبود عملکردمان استفاده می کنیم. می دانیم که اشکالت زیادی در 

همین کارهایی که تا بحال انجام داده ایم وجود دارد. امیدواریم هرچه زودتر با تالش بیشتر خودمان و 

کمک های مشاوره ای و فنی شما دوستان به آنچه که باید برسیم.

جوایز مسابقه  60 ربع سکه بهار آزادی به 10 تیم برتر به همراه اعطای 100 گواهینامه به 100 نفر برتر می باشد.

الزم به توضیح است که این مسابقات توسط آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی 

شریف ) الیتک ( و سامانه Quera   و با همکاری مجموعه شرکت های حصین، شرکت گسترش تجارت 

الکترونیک دنا ، شرکت پردیس اول کیش، شرکت همکاران راهپویان همتا، شرکا اپسان، موسسه مبنا، 

مجموعه پرآوید، شرکت مبین نت برگزار خواهد شد.

دریافت اطالعات بیشتر در سایت رسمی مسابقات و یا کانال تلگرامی مسابقات

https://telegram.me/codecup :کانال تلگرام

www.codecup.ir :سایت رسمی مسابقات

شماره تماس: 021-66028963-5
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7 درس مهم که باید از استیو جابز،  بنیانگذار اپل بگیریم
استیو جابز،  یکی از تاثیرگذارترین افراد در حوزه ی 

فناوری بود.  او همان کسی است که مک،  آیفون،  

آیپاد و آیپد را به جهانیان معرفی کرد.  شرکت 

اپل هنگام بازگشت جابز در شرف ورشکستگی 

بود،  اما به لطف تدابیر هوشمندانه ی او،  این 

کمپانی حاال باارزش ترین کمپانی تاریخ تجارت 

جهان است.  با ما همراه باشید تا به 7 درس 

گرفت  جابز  استیو  از  می توان  مهمی که  بسیار 

بپردازیم. 

و  فناوری  رسانه،   در  غرق  ما  همه ی  زندگی 

تبلیغات است.  اما استیوجابز این گونه نبود.  

ابتکار و  از خالقیت،   سراسر زندگی وی مملو 

وسواسی عجیب برای رسیدن به کمال بود.  برای 

عاشقان طراحی و مهندسی،  حوزه ای وجود ندارد 

که به آن عالقه داشته باشند و اپل به آن وارد 

نشده یا حداقل بر آن تاثیری نگذاشته نباشد. 

مثال یک  قیمت  گران  که یک وسیله ی  وقتی 

می خرم،   جدیدم  خودروی  برای  جدید  ریموت 

چیپ  هیچ  چرا  واقعا  که  می کنم  فکر  این  به 

پردازشی و قابل برنامه ریزی در آن وجود ندارد 

و نرم افزار آن باید تا ابد روی نسخه ی 1. 0 باقی 

بماند؟ با مرور این افکار عصبانی می شوم و به 

این فکر می کنم که چطور اپل از پس کارهای 

جالب چند سال اخیر خود برآمده است؟ وقتی 

به اپلیکیشن های برخی روزنامه ها و نشریات نگاه 

می کنم هم همین حس عصبانیت را دارم.  گویی 

تمام آن ها فاقد تفکری نظام مند به خصوص در 

بخش طراحی خود هستند. 

سال ها است که هر چیزی را در مورد اپل مطالعه 

می کنم.  البته به عنوان یک نویسنده ی فناوری،  

اپل را خسته کننده ترین کمپانی برای دنبال کردن 

کمی از  فوق العاده  جزییات  همیشه  می دانم.  

محصوالت این شرکت به بیرون درز پیدا می کند.  

اتفاق  بسته  درهای  پشت  اپل  در  چیز  همه 

نویسنده

محمد طوالبی
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می افتد و رازداری با تار و پود این شرکت آمیخته 

است.  در اپل حتی به مدارک دانشگاهی سطح 

باال نیز توجه چندانی نمی شود. 

چرخش بی سابقه ی این کمپانی و تبدیل شدن 

آن به باارزش ترین کمپانی جهان چیزی نیست 

که تصادفی اتفاق افتاده باشد.  ریشه های این 

ایده هایش  و  جابز  استیو  در  باید  را  موفقیت 

اپل وجود  در  که  کرد.  شگفتی هایی  جستجو 

جای  به  شیشه  از  استفاده  از  بسیارند.   دارند 

تا  گرفته  بوک  مک  در  قیمت  ارزان  پالستیک 

صندوقی رویایی حاوی 200 میلیارد دالر پول نقد 

برای روزهای سخت پس از جابز.  7 درسی که از 

استیو جابز می توان گرفت از این قرار است:

تمرکز

شمار  با  دالری  میلیارد   600 شرکتی  اپل 

اصلی  دسته ی  پنج  است.   کمی محصول 

محصول در این کمپانی وجود دارد که عبارتند از 

کامپیوترها،  تبلت ها،  تلفن های همراه هوشمند،  

پخش کننده های موسیقی و ساعت هوشمند.  

تمامی این محصوالت در کمتر از 30 خط تولید 

مختلف ساخته می شوند.  جابز معتقد بود که 

تمرکز به معنای نه گفتن است.  اپل همیشه 

این توانایی را داشته است تا به بازارهای جدید 

اپل  کار،  مدیران  این  به جای  اما  وارد شود،  

تصمیم گرفته اند که  روی حوزه های کاری کنونی 

خود تمرکز کرده و بهترین باشند.  برای مثال هم 

اکنون آیفون ها تنها در دو سایز و با بهره گیری از 

پردازنده،  حافظه ی رم،  کیفیت بدنه و حافظه ی 

داخلی یکسانی روانه ی بازار می شوند،  در حالی 

که کمپانی های رقیب اپل،  همه ساله ده ها مدل 

گوشی را در اندازه های مختلف به بازار می فرستند.  

اپل تنها بر اساس دستورالعمل های کیفیت محور 

خود جلو می رود و به حرف هیچ منتقد یا حتی 

کاربری توجه چندانی نمی کند. 

خالقیت طراحی

در حقیقت،  مهندس بودن به استیو جابز کمک 

چندانی در طراحی نکرد.  چرا که بر خالف یک 

مهندس که دقیق است و با اندازه ها سر و کار 

دارد،  جابز بیشتر تمرکزش روی زیبایی شناسی 

بود.  او در این مورد می گوید:

برخی افراد تصور می کنند که طراحی تنها در این 

خالصه می شود که یک محصول چگونه به نظر 

می  رسد،  اما اگر کمی عمیق تر فکر کنید متوجه 

که  است  این  معنای  به  طراحی  که  می شوید 
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دستگاه مورد نظر چگونه کار می کند.  خالقیت 

تنها متصل کردن چیزها به یکدیگر است.  وقتی 

از افراد خالق بپرسید که چگونه چیزی را ساختند،  

حقیقت  در  چون  می شوند،   کمی دست پاچه 

آن ها آن را نساختند،  بلکه تنها با دید دقیقشان 

چیزی را مشاهده کردند که دیگران نمی توانند.  

پس از مدتی آن چیز جدید برایشان کامال واضح 

و بدیهی به نظر می رسد،  چون آن ها توانایی 

ایجاد ارتباط بین تجارب مختلف خود را دارند و 

می توانند با این کار،  چیزهای جدید خلق کنند. 

توجه وسواس  گونه به جزییات

ویا گاندورتا،  یکی از مدیران گوگل می گوید:

دریافت  جابز  استیو  از  تماسی  صبح  روز  یک 

کردم.  جابز به من گفت که مدتی یک نقص 

بسیار کوچک در رندر شدن تصویر لوگوی گوگل 

در آیفون وجود داشته است و بابت آن از من 

عذرخواهی کرد. 

استیو جابز به شکل بسیار وسواسی به جزییات 

اهمیت می داد و می خواست دستگاه مورد نظر،  

تا جای ممکن بی نقص باشد.  او می گفت:

سعی کنید همیشه معیار کیفیت باشید.  بسیاری 

از مردم در محیطی که از آن انتظار کمال می رود 

قابل استفاده نیستند. 

وقتی که به اکوسیستم اپل نگاه می کنید،  هیچ 

نقطه ی اشتباهی که جدا از کل محیط باشد به 

چشمتان نخواهد خورد.  نگاهی که در رده های 

کاهش  بدون  دارد،   جریان  کمپانی  این  باالی 

دقت و شدت تا پایین ترین جزء این شرکت نیز 

ادامه دارد.  آدام لشینکسی در توضیح این که اپل 

چگونه کار می کند می گوید:

جابز به تنهایی همان چسبی است که این رویکرد 

را سر هم می کند.  روش های او،  سازمانی را پدید 

آورده اند که افکار او را به بارزترین شکل ممکن 

بروز می دهد.  خیلی مهم است.  جابز سال ها 

است که دیگر خودش درگیر اپل نیست. 

یک کارمند محلی اپل در این مورد می گوید:

شما می توانید از تمام افراد شاغل در اپل بپرسید 

از 90  بیش  بدون شک  می خواهد.   چه  جابز 

درصد آن ها پاسخ درست را به شما خواهند داد،  

حتی اگر در عمرشان هرگز استیو جابز را از نزدیک 

مالقات نکرده باشند.  

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری یکی از کلیدی ترین ویژگی های 

موجود در رده های باالی مدیریتی کمپانی اپل 

در  است.   این شرکت  مدیریت  بنای  و سنگ 

رده های فردی نیز مسئولیت پذیری هم در قبال 

موفقیت و هم در قبال شکست،  در تمامی کارکنان 

اپل وجود دارد،  چرا که اگر این گونه نبود،  در 

این کمپانی دوام نمی آوردند.  جابز در این مورد 

می گوید:

آیا می دانید ما در اپل چند کمیته داریم؟ صفر! ما 

در اپل هیچ کمیته ای نداریم.  کمپانی ما دقیقا 

مثل یک استارتاپ است.  در حقیقت ما بزرگترین 

استارتاپ روی سیاره زمین هستیم که هر هفته 

یک بار و به مدت 3 ساعت یکدیگر را مالقات 

انجامش  مشغول  که  آنچه  مورد  در  و  کرده 

هستیم صحبت می کنیم.  یک تیم عظیم کاری 

نیز در راس کمپانی قرار دارد که کار گروهی را 

فیلتر کرده و به خارج از شرکت هدایت می کند. 

وسیله ی  به  باید  تو  می گفت  همیشه  جابز 

ایده هایت به جلو رانده شوی،  نه به وسیله ی 

مدیران باالدست و سلسله مراتب. 

بازاریابی

هنگامی که یک مجله  ی معروف در سال 1985 با 

استیوجابز مصاحبه کرد،  سخن جالبی از او در 

مورد مکینتاش ضبط شد.  جابز گفت:

افرادی  ما  ساختیم.   خودمان  برای  را  مک  ما 

هستیم که باید این پروژه را در صورت شکست یا 

موفقیت آن قضاوت می کردیم.  ما نمی خواستیم 

بپردازیم.   بازاریابی  به  و  رفته  شرکت  از  بیرون 

فقط می خواستیم بهترین چیزی را که می توانیم،  

بسازیم.  

از  یکی  او    ،1997 سال  در  و  بعد  سال   12

معروف ترین سخنانش را گفت:
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چه  که  نمی دانند  مردم  اوقات،   از  بسیاری 

می خواهند و این شما هستید که باید آنچه را که 

الزم دارند به آن ها بدهید.  

پس از این برای هر محصولی که در اپل تولید 

شده،  بازاریابی بسیار گسترده و تحقیقاتی عظیم 

در مورد انتخاب مشتریان صورت گرفته است.  در 

واقع بسیاری از سازندگان،  پیش از ارائه ی یک 

محصول،  تحقیقاتی را در راستای بازاریابی انجام 

داده و با آنالیز داده های به دست آمده،  روی 

گروه های خاصی تمرکز می کنند. 

پول

اپل باارزش ترین برند جهان،  بزرگترین کمپانی 

تاریخ تجارت بشر و ثروتمندترین کمپانی حال 

 600 عظیم  شرکت  این  است.   جهان  حاضر 

میلیارد دالری،  بیش از 200 میلیارد دالر پول نقد 

در حساب های خود دارد.  هر بار که تصمیمی در 

این شرکت بزرگ گرفته می شود،  تمام تمرکز افراد 

بر این است که چگونه عمل کنند تا بیشترین 

سود ممکن عاید شرکت شود.   مدیریت اپل 

اگر دستگاهی را حتی اندکی ناکارآمد یا ناقص 

تشخیص دهد،  کوچک ترین ترسی از رد کردن 

و باز فرستادن آن به مرحله ی طراحی روی کاغذ 

این شرکت  ندارد،  چرا که مهم ترین هدف در 

)و البته سایر کمپانی های بزرگ دنیا( کسب سود 

بیشتر است و هیچ چیز نباید موجب شود که 

این شرکت حتی ذره ای در رسیدن به اهدافش 

باز بماند.  در کمپانی اپل،  پول به عنوان سالحی 

کمپانی  این  می شود.   استفاده  استراتژیک 

میلیاردها دالر را صرف افزایش ظرفیت تولید و 

تامین قطعات می کند تا فشار بیشتری را بر رقبای 

خود وارد کند. 

استیو جابز می گفت:

سوابق ما نشان می دهد که با استفاده از پول 

نقدمان می توانیم بسیار قدرتمند ظاهر شویم.  ما 

اجازه نمی دهیم این میزان پول،  ما را به کارهای 

نگه می داریم،   را  پولمان  ما  کند.   وادار  ابلهانه 

چون بدون شک،  در آینده،  یک یا چند فرصت 

استراتژیک برای ما وجود خواهد داشت )و آن 

موقع است که ما به ذخایر پولمان نیاز داریم. (

میراث

تعداد بسیار کمی کمپانی در جهان وجود دارند که 

چنین پروسه ی نظام مندی را برای انتقال هسته ی 

اصلی تفکرات و DNA خود در پیش گرفته اند تا از 

فراموش شدن یا حتی ایجاد کوچکترین تغییری 

در آن جلوگیری کنند.  برای انجام این کار،  جابز به 

سراغ بااستعدادترین فرد رفت.  Joel Podolny که 

در آن زمان،  رییس دانشکده ی مدیریت دانشگاه 

ییل بود.  او شغل خود را رها کرد تا در اپل و در 

برنامه ای کامال مخفیانه موسوم به دانشگاه اپل 

مشغول به کار شود.  هدف یک چیز بود: کاشتن 

تفکرات خاص در اپل تا ابد!

یک نویسنده ی آمریکایی حوزه ی فناوری می گوید:

درس های کمپانی اپل برای من بسیار حساس و 

مهم بوده اند و کاربرد آن ها را در جاهای بسیاری 

دیده ام.  مثال به یاد دارم که مدتی مشغول کار 

برای یک شرکت نروژی بودم که سرمایه گذاری 

دیگران  تجارب  از  استفاده  روی  کالنی  بسیار 

می کرد.  همین تمایل مدیریت شرکت به درک 

موفقیت ها و شکست های سایر کمپانی ها و علل 

وقوع آن،  نقش مهمی در پیشرفت آن ایفا کرد.  

از طرفی به عنوان فردی که نویسندگی و تجارت 

موج  فکر  به  همیشه  دارد،   دوست  را  رسانه 

بی سابقه ی تجارت اخبار هستم که از شیوه  های 

وخیم و سوال برانگیز مدیریت رنج می برد.  من 

کمپانی های  شرایطی،   چنین  در  که  معتقدم 

خبری می توانند با تعیین و شناخت DNA اصلی 

خود،  مواردی را که موجب تقویت آن می شود 

پیدا کرده،  ساختارهای آینده را روی آن تشکیل 

داده و به این مشکالت پایان دهند.  در چنین 

مواردی اپل بهترین الگو است. 
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پرسش  های عجیبی که بهترین شرکت  های آمریکایی در 
مصاحبه  کاری می پرسند

یکی از چالش های مصاحبه های شغلی این است 

که باید انتظار شنیدن هر نوع سوالی را داشته 

باشیم.  حتی شرکت های مطرح دنیا که انتظار 

می رود بیشتر سواالت فنی بپرسند،  پرسش های 

عجیبی مطرح می کنند که پاسخ به آن ها چندان 

ساده به نظر نمی رسد. 

شرکت های بزرگ دنیا با امتیازاتی چون حقوق 

ماهیانه ی باال،  مزایای فوق العاده و رضایت شغلی 

همراه هستند که افراد زیادی را وسوسه می کند تا 

در این شرکت ها مشغول کار شوند. 

این  پشت صحنه ی  به  نگاهی  است  بهتر  اما 

که  سواالتی  از  برخی  و  بینداریم  خوب  شرایط 

کارکنان آن ها برای استخدام در شغل مورد نظر 

مجبور به پاسخ شده اند را ببینیم:

اگر مجبور باشید که تا آخر عمر یک آهنگ را 

گوش دهید،  چه آهنگی انتخاب می کنید؟ 

استخدام کارشناس استراتژی در فیسبوک

تعداد  چه  آمریکا  در  دونالد  مک  شعبه های  

همبرگر مخصوص در سال می فروشند؟

استخدام برای بخش داده های علمی در فیسبوک

و شما  بود،   آجری  دیوار  مقابل شما یک  اگر 

قرار  دیوار  این  کجای  در  بودید،   آجر  یک 

می گرفتید؟انتخاب شما چه تاثیری بر روی کل 

دیوار دارد؟

استخدام شرکت اکسپدیا برای کارشناس بازاریابی

برای نابینایان یک قفسه ادویه جات طراحی کنید. 

نویسنده

هنگامه فرخی
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استخدام مهندس سخت افزار در اینتل

انتخاب کنید و تخمین بزنید چه  را   یک شهر 

تعداد تنظیم کننده ی کوک پیانو در آنجا مشغول 

به کار هستند؟

استخدام مدیر تولید در گوگل

چقدر  سیاتل  پنجره های  شستشوی  هزینه ی  

است؟

استخدام کارشناس فروش آنالین در فیسبوک

چه تعداد کودک در روز به دنیا می آیند؟

استخدام مدیر ذخایر جهانی در اپل

اگر بخواهید با دوستان خود چادر بزنید،  چادر 

خود را در کجا نصب می کنید؟

استخدام تحلیل گر ارشد مالی در اکسپدیا

اگر خود را به درخت تشبیه کنید،  چه درختی 

خواهید بود؟

استخدام نویسنده ی ارشد بخش فنی در شرکت 

سیسکو

چرا دریچه ی چاه های فاضالب گرد هستند؟

دارویی  مرکز  در  الکترونیک  مهندس  استخدام 

سنت جود

اگر با بهترین دوست شما صحبت کنیم،  چه 

چیزی ممکن است بگوید که برای شما چالش 

برانگیز باشد؟

استخدام کارشناس عرصه ی red-zone در اپل

اگر شما را با یک جمله به یاد آورند،  آن جمله 

چه خواهد بود؟

استخدام کارشناس استراتژی در شرکت گوگل

باشید،   ایستاده  جمعیت  ازدحام  در  شما  اگر 

چگونه دوام خواهید آورد؟

استخدام مدیر سایت در مایکروسافت

اگر بخواهید به یک مشتری که در یک قایق یا 

در میان هرجای دیگری گیر افتاده باشد کمک 

کنید،  اولین چیزی که شما به آن فرد می گویید،  

چه خواهد بود؟

در  مشتریان  خدمات  گروه  اعضای  استخدام 

آمریکن اکسپرس

به شما  پول  دالر  میلیون  االن یک  اگر همین 

بدهیم،  با آن چه کار خواهید کرد؟

http://www.softgozar.com


ماهنامه تخصصی دانشجویار

2۸

mag.daneshjooyar.com

کارآفرینی

استخدام کارشناس استراتژی در گوگل

طراحی  چگونه  نابینا  افراد  برای  را  فیسبوک 

خواهید کرد؟

استخدام مدیر تولید در فیسبوک

این مداد را بفروشید!

استخدام نماینده ی فروش شرکت دارویی فایزر

ابر  نیروی  دو  بین  انتخاب  یک  فقط  اگر شما 

قدرت داشته باشید  بین نامریی بودن یا پرواز 

کردن،  کدام را انتخاب می کنید؟

استخدام مدیر محصوالت پیشرفته  مایکروسافت

چگونه فاصله ی ایمن تا کنار ساحل را با وجود 

احتمال سونامی تخمین خواهید زد؟

eBayاستخدام مدیر تجزیه و تحلیل

از زندگی،  بین کسب درآمد و  این مرحله  در 

یادگیری کدام را ترجیح می دهید؟

استخدام مهندس نرم افزار در گوگل

کودکی خود را توصیف کنید. 

استخدام مدیر امور تجاری درشرکت بیوژن

سال  چهار  در طی  روز شما  بدترین  و  بهترین 

گذشته چه بوده است؟

استخدام مدیریت مهندسی پروژه در اپل

والدین شما درباره عملکردتان در دوران  دبیرستان 

چه احساسی داشتند؟

استخدام متخصص مراقبت از فروش در االی لیلی

آیا شما هم تجربه ی پاسخ دادن به چنین سواالت 

عجیب غریبی را داشته اید؟

پک طالیی دانشجویار
با تخفیف %60

اطالعات بیشتر:

http://goo.gl/xllM57
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سال 94،  به جرات می توان گفت یکی از بهترین 

کاری  سال های  سخت ترین  حال  عین  در  و 

دانشجویار بود،  سالی پر از اتفاق های خوب و 

بد،  چالش های فراوانی که هر کدام از آن ها برای 

ما فرصتی بود که در کنار کاربران پر و پا قرص 

و همیشگی مان،  برای هرچه نزدیک شدن به 

اهداف متعالی تیم تالش کنیم. 

از سال 95 هستیم  اولین شماره  در  که  اینک 

بر  باشیم  داشته  مروری  گرفتیم  تصمیم 

رویدادهایی که در سال 94 با آن روبرو شدیم و 

موفقیت هایی که برای رسیدن به آن ها شبانه روز 

تالش کردیم. 

رضایت  افزایش  و  راحت تر  دسترسی  برای   -

کاربران از سایت با صرف هزینه میلیونی اقدام 

به تعویض قالب سایت کردیم که خوشبختانه 

بازخورد مثبتی از سمت کاربران در بر داشت. 

- تیم طراحی و گرافیک سایت را با به کارگیری 

نیروی متخصص تقویت کردیم که به دنبال آن 

کلیه پکیج ها،  پست ها،  تبلیغات و. . .  سایت 

به شکلی متفاوت و البته بهتر به کاربران عزیز 

ارائه شد. 

- برای جذب هر چه بیشتر مدرسین متخصص 

به  اقدام  برنامه نویسی  مختلف  زمینه های  در 

راه اندازی پنل مدرسین برای سایت کردیم. 

پکیج ها  محتوی  کیفیت  افزایش  منظور  به   -

به  اقدام  سایت  روی  آموزش های  همچنین  و 

ارزیابی محتوی سایت  کارشناسی  تیم  تشکیل 

کردیم که در یک بازه چند ماهه این عزیزان بر 

آنالیزهایی  سایت  آموزش های  تک  تک  روی 

مبتنی بر استانداردهای ایزو انجام دادند تا بدین 

افزایش  که  اصلی مان  به هدف  بتوانیم  وسیله 

رضایت کاربران از محتوی مطالب سایت است 

دست پیدا کنیم. 

- تیم ترجمه و دوبله دانشجویار با هدف ارتقا 

بر  اصلی  علوم  گسترش  و  علمی جامعه  سطح 

اساس اصول بین المللی و به روز دنیا را تشکیل 

دادیم.  این تیم سعی بر این دارد که بهترین 

دوره ها را انتخاب کرده و آن ها را برای استفاده 

و  ترجمه  عزیزان  شما  دردسر  بدون  و  آسان 

صداگذاری کرده و در اختیارتان قرار دهد.  

- برای هر چه بهتر شدن ارتباط میان فروشگاه های 

اولین قدم  اینترنتی سطح استان،  دانشجویار 

را برای آن برداشت و اقدام به تشکیل انجمن 

صنفی فروشگاههای اینترنتی در سطح استان کرد 

و خوشبختانه توانستیم با پیگیری های مجدانه 

تیم دانشجویار  اولین جلسه را با حضور مدیران 

سایت ها در محل شرکت برگزار کنیم که نتایج 

بسیار مثبتی در برداشت.  

- برای  شناساندن هر چه بیشتر و بهتر دانشجویار 

کاربردی  آسان،   »آموزش  پیام  رساندن  و 

حوزه  عالقه مندان  و  کاربران  به  مطمئن«  و 

برنامه نویسی و وب،  افتخار داریم که حامی دو 

رویداد بزرگ،  در استان به عنوان اولین حامی ملی 

کشور  سطح  در  و  بیرجند  استارت آپ  اردوی 

حامی دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه 

دانشگاه صنعتی شریف باشیم.  که توانستیم با 

به  را  دانشجویار  توانمندیهای  پررنگ  حضوری 

معرض نمایش بگذاریم. 

آمارهای متفاوت و جالب  از دانشجویار در سالی 

که گذشت!

- تیم دانشجویار از 4 نفر نیروی ثابت در سال 

93 به 13 نفر رسید. 

نویسنده

صادق پاسبان

دانشجویار در سالی که گذشت!
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- مدرسین مجرب و رسمی سایت نسبت به سال 

93 به رشدی 30 درصدی داشت و از 95 نفر به 

135 نفر رسید. 

به مدرسین 35  پرداختی در سال 93  - مبلغ 

میلیون ناموت بوده است که در سال 94 به 65 

میلیون ناموت رسیده است. 

- تعداد 12 شماره از ماهنامه تخصصی کامپیوتر و 

فناوری اطالعات دانشجویار را با تغییراتی اساسی 

در آن منتشر کردیم و به چاپ رساندیم. 

- تعداد ساعت دوره های آموزشی منتشر شده 

 135 رشدی   93 سال  به  نسبت  سایت  روی 

 11500 به  ساعت   4500 از  و  داشت  درصدی 

ساعت رسید. 

- تعداد 9000 هنرجوی جدید به جمع ما پیوستند. 

- شرکت در دوره های آموزشی دانشجویار توسط 

کاربران نسبت به سال 93 دارای 70 درصد رشد 

بوده است. 

 25000 به  سایت  در  شده  ثبت  دیدگاه های   -

دیدگاه رسید. 

- تیکت های رد و بدل شده بین بخش پشتیبانی 

دانشجویار و مشتریان به صورت میانگین روزانه 

40 عدد بوده است و حدود 3000 ساعت زمان 

صرف پشتیبانی شما کاربران عزیز شده است. 

- از مهرماه 94 تا 1 فروردین 95 توسط کمیته 

و  رایگان  دوره   135 دانشجویار،   کارشناسی 

را  الزم  استانداردهای  که  وبسایت  رایگان  غیر 

نداشته اند جهت بهبود کیفیت از سایت حذف 

شد. 

در پایان،  تیم دانشجویار از تمامی کاربران عزیزی 

که انگیزه ما در راه رسیدن به  این موفقیت ها 

بوده اند تشکر و قدردانی می کنیم و باور داریم 

مسیر  در  عزیزان  شما  کنار  در  می توانیم  که 

موفقیت های بیشتر حرکت کنیم و تمام تالشمان 

شدن  فراگیر  البته  و  شما  رضایتمندی  برای  را 

هر چه بیشتر دانشجویار در سطح بین المللی 

خواهیم کرد. 

دانشجویار ترنس

http://trans.daneshjooyar.com/tutorials/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3
http://trans.daneshjooyar.com/tutorials/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86
http://trans.daneshjooyar.com/tutorials/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d9%88-ajax
http://www.softgozar.com
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به زودی، رونمایی از نسخه جدید دانشجویار
نویسنده

علی اصغر تقی زاده

به زودی شاهد رونمایی و بهره برداری از نسخه 

تجربیات 4 سال  که چکیده  دانشجویار  جدید 

فعالیت و کار تیمی گروه ما بوده است خواهیم 

بود. این کار سرآغاز رسیدن به هدف اصلی ما 

یعنی، سوق دادن جامعه علمی  به سمت صنعت 

و بازار کار، خواهدبود.

در نسخه جدید دانشجویار:

- عالوه بر کامپیوتر و الکترونیک، دیگر رشته های 

دانشگاهی نیز پوشش داده خواهد شد.

انجام شده و  - پاالیش محتوای قدیم سایت 

کمیته های تخصصی  و  کارشناسی  تیم  نظرات 

درباره هر آموزش، برای انتخاب آگاهانه کاربران 

اعالم خواهد شد.

- شیوه پشتیبانی تخصصی از مدیریت به سمت 

استادمحور و کاربرمحور سوق داده می شود.

- سیستم کارت اعتباری دانشجویار به شیوه کامال 

پویا و بی نظیر جهت مشارکت مستقیم کاربران 

در وبسایت و تعامل گسترده تر بین دانشجویار و 

دانشجو فعال می شود.

از دیگر امکانات بی نظیری که همراه با نسخه 

جدید در قالب بنیاد علمی آموزشی دانشجویار 

ارائه خواهد شد کارت اعتباری دانشجویار است 

آن  معرفی  به  مختصر  به صورت  ادامه  در  که 

می پردازیم.

ازای  به  دانشجویار،  اعتباری  کارت  سیستم  در 

فعالیت هایی که شما برای انتشار آموزش و کمک 

به سایر کاربران داشته باشید مبالغ ریالی به اعتبار 

کارت شما اضافه خواهد شد که لیست کامل این 

فعالیت ها در پنل کاربری شما در سایت به اطالع 

خواهد رسید.

برای استفاده از امکانات کارت اعتباری شما باید 

در سایت عضو شوید و همیشه به پنل کاربری 

خود وارد شوید.

برخی از مواردی که در حال حاضر در سایت فعال 

است و از طریق آن می توانید اعتبار کارت خود را 

افزایش دهید شامل موارد زیر است:

- عضویت اولیه و تکمیل پروفایل کاربری خود

دوره های  کردن  چک  و  سایت  در  حضور   -

آموزشی

- معرفی دوره آموزشی در محل های مختلف مثل 

فروم ها و تلگرام 

خرید  به  منجر  که  آموزشی  دوره  بازاریابی   -

مخاطب شما شده باشد.

- ارسال دیدگاه در سایت

- پاسخ به سواالت کاربران 

و سایر موارد که در سایت معرفی خواهد شد.

حال شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که 

با این کارت اعتباری چه کنیم؟

- شما می توانید مبلغ موجود در کارت خود را به 

صورت نقدی دریافت کنید.

http://www.softgozar.com
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- می توانید آموزش های سایت را با استفاده از 

اعتبار کارت اعتباری خود دریافت کنید.

- می توانید اعتبار کارت خود را به تخفیف تبدیل 

کنید.

هدف از سیستم کارت اعتباری، کسب درآمد شما 

کاربران و شریک شدن در انتشار آموزش ها بوده 

و با کمی وقت گذاشتن می توانید درآمد خیلی 

خوبی داشته باشید.

لطفا با ما همراه باشید و جهت دریافت آخرین 

اخبار در سایت عضو شوید و نوتیفیکیشن سمت 

چپ پایین سایت را فعال کنید.

http://www.softgozar.com
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 Motion( متحرک  طراحی  یا  گرافیک  موشن 

متحرک  گرافیک  طراحی  مخفف   )Graphic

شاید  که  ای  واژه    ،)Motion Graphic Design(

را در جاهای مختلف شنیده  آن  بارها  بارها و 

را در  از آن  یا شاید نمونه های بسیاری  باشید 

باشید.   دیده  اجتماعی  شبکه های  و  تلویزیون 

گستردگی  از  موشن گرافی  مورد  در  بحث 

بیشماری برخوردار است.  در یک تعریف جامع 

و البته ساده،  موشن گرافیک به ویدیوهایی گفته  

می شود که از گرافیک و عکس برای معرفی بهتر 

و جذاب تر محصول شما استفاده  می کنند که در 

نهایت هدف آن انتقال پیام به بیننده است.  به 

عبارتی دیگر موشن گرافیک تلفیقی از گرافیک،  

کارگردانی،  موسیقی و صداگذاری  می باشد.  

این رشته هنوز به آن شکل که باید جایگاه خود 

را در میان سایر هنرها پیدا نکرده است و هنوز 

استفاده کنندگان خاص خود را دارد اما با توجه 

دنیای  در  متحرک  گرافیک  روزافزون  کارکرد  به 

امروز به خصوص در فرایند بازاریابی و تبلیغات 

محصوالت مختلف،   می توان آینده بسیار روشنی 

را در انتظار آن دانست. 

به طور عمده موشن گرافیک در ساخت تیزرهای 

تبلیغاتی محصوالت،  فیلم های کوتاه و هدفمند 

و  جشنواره ها  تبلیغاتی  وله های  آموزشی،  

گرافیک  دارد.  طراحی  فراوان  کاربرد  سمینارها 

برگزاری  مکان های  و  فروشگاه ها  در  متحرک 

جشنواره و رویدادها  می تواند ويژگی خاصی به 

فضا بدهد و يک نمایش خاص و متحرک در 

ورودی  آن ها ایجاد کند .  رستوران ها و هتل ها نیز 

از طراحی گرافیک متحرک برای خلق محیط های 

سرگرم کننده مشتریان استفاده می کنند.  طراحی 

فضاهای نمایشگاهی ترکیبی از طراحی گرافیک،  

گرافیک  طراحی  تعاملی،   رسانه های  طراحی 

متحرک،  و طراحی محصوالت است فروشگاه ها 

با پخش طراحی گرافیک متحرک در ویترین و 

فضای فروشگاه به همراه نور،  صدا و. . .  محیطی 

خیره کننده می سازند که در جلب مشتریان بسیار 

تأثیرگذار است. 

شاید همیشه در کسب و کار خود به این فکر 

و جذاب تری  متفاوت تر  روش  باید  که  کرده اید 

موشن گرافیک؛ روشی نوین در تبلیغات

نویسنده

زهرا نصری
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ماهنامه تخصصی دانشجویار

36

mag.daneshjooyar.com

تخصصی

برای بازاریابی وجود داشته باشد که به شیوه ای 

کند  معرفی  را  شما  محصول  بفرد  منحصر 

همانطور که می دانید دنیای امروز دنیای،  تحوالت 

سریع و گسترده در تمام ابعاد است.  در این 

شرایط،  متمایز شدن از رقیبان و پیشرفت در 

کار فقط با خالقیت امکان پذیر است.  تصور 

کنید  می خواهید خصوصیات محصولتان را به 

خریداران و مخاطبان معرفی کنید.  حتی آمار،  

ارقام و نمودارهایی تهیه کرده اید که قصد دارید 

تمام آن را در فضای اینترنت یا در سمینار خاصی 

منتشر کنید.  نمایش انبوه اطالعات به همراه 

آمار و نمودارها نه تنها زمانبر است بلکه باعث 

خستگی و سردرگمی مخاطب  می شود. 

اگر  می خواهید در مدت زمانی اندک با تاثیرگذاری 

زیاد محصول و برند خود را معرفی کنید موشن 

گرافیک بهترین انتخاب برای شماست.  این هنر 

دنیای انتزاعی و خالقانه ای را پیش روی مخاطب 

را  محصولتان  می توانید  شما   و  قرار  می دهد 

به شکلی جذاب و متفاوت  به مخاطبان ارائه 

دهید به طوری که مخاطب را تحت تاثیر قرار 

ساده کردن  بر  عالوه  گرافیک  موشن  داده اید،  

درک مسائل پیچیده ای چون آمار و ارقام،  باعث 

تفاوت و برتری تبلیغ شما از رقبا  می گردد.  مزیت 

موشن گرافیک این است که شما محدود به یک 

شیوه بازاریابی نیستید و به راحتی  می تواند با 

اندک و در مقابل آن مخاطب  صرف هزینه ای 

بیشتر،  محصوالت خود را در هر کجا که خواستید 

مخصوصا وب سایت خود یا از طریق شبکه های 

اجتماعی به فروش برسانید چرا که برای ساختن 

موشن گرافیک نیاز به تجهیزات گران،  دردسرهای 

فیلمبرداری  و طراحی صحنه یا نیروی کار زیاد 

ندارید بلکه تنها به یک گرافیست ماهر و یک 

ایده خوب نیاز پیدا خواهید کرد.  

خب ! حاال که با مفهوم کلی و کاربردهای این هنر 

دیجیتال آشنا شده اید.  حال شاید بپرسید روش 

کار چگونه است؟ چطور  می توانم یک موشن گرافی 

که  نرم افزارهایی  کار  شروع  برای  کنم؟!  تولید 

ممکن است در این زمینه مورد نیاز شما باشد را 

معرفی  می کنیم: 

 Adobe Photoshop – Adobe Illustrator - Adobe

 After Effects - Adobe Premier - Autodesk

 3DS Max - Avid Xpress - Apple  -  Maya

Final Cut pro - 3 Motion و. . . 

 Graphic به ويژه Design موشن گرافيک در دو مقوله

Design  همچنين Motion مطرح  می شود.  روند 

ابتدا  باید در  این صورت است که شما  به  کار 

موشن گرافیک  ساخت  برای  را  خود  سناریوی 

بنویسید،  همیشه عالیق و ویژگی های روحی و 

توانایی های مخاطبین خود را مد نظر قرار دهید.  

دقیقا مشخص کنید که چه چیزی  می خواهید 

یک  مثل  بیاورید؛  کاغذ  روی  را  خود  ایده های 

فیلمنامه،  سپس کاراکترهای مورد نیاز خود را در 

نرم افزارهای طراحی مثل فتوشاپ و ایالستریتور 

در الیه های مجزا طراحی و ایجاد کنید.  آن ها 

را با پسوند psd یا Ai ذخیره کنید و آن را وارد 

نرم افزار افترافکت،  پریمیر یا هر نرم افزار دیگری 

که کار با آن برای شما راحت تر است و به آن 

مسلط هستید،   می کنید.  و با کمک این نرم 

افزارها به آن افکت های صدا،  حرکت و جلوه های 

ویژه  می دهیم.  این نکته را در کارتان مد نظر 

داشته باشید که رنگ،  تایپوگرافی،   ترکیب بندی 

و حرکت باید درست و منطقی،  و در راستای 

انتقال اطالعات به شکلی واضح،  مختصر،  مفید،  

و بدون تناقض باشند تا بتوانید به بهترین شکل 

و جذابترین نوع تبلیغات محصوالت خود را ارائه 

دهید. 

کد تخفیف 25٫000 تومانی

برای ده نفر اولی که سبد خرید باالی 

50هزار ناموت داشته باشند.

mg1025

http://www.softgozar.com


اردیبهشت ماه 1394 - شماره 14

37

mag.daneshjooyar.com

تخصصی

سالم به همه دانشجویاری های عزیز 

امروز میخوایم درباره رشته کامپیوتر و شاخه های 

مختلفش صحبت کنیم و به سواالتی که معموال 

در ذهن اکثر افراد هست و عموما مطرح میشه 

پاسخ بدیم.  من در این مقاله سعی میکنم خیلی 

راحت و خودمونی صحبت کنم که مطالب تو 

ذهن جای بگیره. 

شاید روز اولی که تو دانشگاه و یا هنرستان وارد 

رشته  از  که  تصویری  میشید،   کامپیوتر  رشته 

کامپیوتر توی ذهن دارین خیلی ابتدایی باشه 

و فکر کنین انتهای رشته کامپیوتر ختم میشه 

افزار  نرم  یه  نوشتن  یا  و  سیستم  اسمبل  به 

حسابداری! ولی خوب کافیه چند جلسه برین 

کالس و با چند نفر در این رابطه صحبت کنین 

که بعدش به گستردگی و شاخه های بسیار زیاد 

رشته کامپیوتر پی خواهید برد. 

تا  خیلیا  تو ذهن  که  یه سوالی  بین  این  حاال 

مدت ها باقی میمونه اینه که بازار کار کدوم شاخه 

خیلی  سردرگمی  تاثیر  این  و  بهتره  کامپیوتر  از 

زیادی تو انگیزه،  برنامه ریزی و در نهایت رسیدن 

به بازار کار دوستان میذاره. 

همون طور که میدونید رشته کامپیوتر از دهها 

شاخه تشکیل شده و هر شاخه خودش به دهها 

زیر شاخه تقسیم میشه و کسی نمیتونه ادعا کنه 

که قراره تو همه این زمینه ها حرفه ای بشه و بازار 

کار همه این شاخه ها رو به دست بگیره. 

خوب سوالی که پیش میاد اینه که از کدوم شاخه 

باید شروع کنیم و به چه شکلی اونو دنبال کنیم. 

نظر شخصی بنده اینه که یکی دو سال آدم میتونه 

از این شاخه به اون شاخه بپره و هر روز بگه 

نویسنده

علی اصغر تقی زاده

چالش انتخاب مسیر؛ مسئله این است!
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میخوام یه زبان برنامه نویسی جدید یا یه شاخه 

جدید رو کار کنم،  ولی این پروسه نباید ادامه 

دار بشه چون این شاخه ها و این تکنولوژی ها 

تمومی نداره و شما با این روش نمیتونید به یک 

متخصص تو یک زمینه تبدیل بشید. 

اینو هم بگم دیگه زمان اون گذشته که بخواید 

ادعا کنید که میخوام تو همه زمینه ها متخصص 

بشم.  دیگه مثل قدیم یک پزشک همه بیماری ها 

رو تشخیص نمیده؛ االن فقط برای یک عضو 

بدن مثل دهان 100 تا تخصص وجود داره!

اگه سنتون کم هست و زمان دارید،  یکی دو 

سال شاخه های مختلف رو دنبال کنید و شخصا 

شاخه های مختلف رو تجربه کنید و در این بین 

با مشاوره،  پرسش و پاسخ و وبگردی هدفمند 

تو اینترنت،  یک شاخه خاص رو انتخاب کنید 

و کارتون رو بر روی اون شاخه و موضوع خاص 

شروع کنید. 

حاال فقط وقت بذارید تو همون یک شاخه و تا 

میتونید در اون حرفه ای بشید.  برای حرفه ای 

شدن الزمه که پروژه انجام بدید،  چون در حین 

انجام پروژه با کم و کاستی های فنی خودتون 

آشنا میشید و میتونید رفعش کنید. 

تا میتونید برا خودتون پروژه تعریف کنید و اونو 

با این فرض انجام بدین که میخواید به مشتری 

واقعی تحویل بدید؛ یعنی همه نکات ضروری تو 

پروژه رو ریز به ریز پیاده کنید. 

مطمئن باشید فقط تو یه پروژه واقعی میتونید 

همه چیز رو یاد بگیرید و انجام یک پروژه واقعی 

از هر کالس درسی براتون مفیدتره!

حاال این بین اگر به هر دلیلی دیر شروع کردید 

یا زمان برای ورود به بازار کار ندارید یه خورده 

کار سخت تر میشه و تو زمان کم باید هم شاخه 

شاخه  اون  تو  هم  و  کنید  انتخاب  رو  درست 

حرفه ای بشید

این امر شاید فقط با داشتن یک دوست خوب 

و موفق میسر بشه.  سعی کنید دوستان خوب 

و موفق رو از دست ندید و تا میتونید رابطتون 

رو باهاشون افزایش بدید.  این کار خودش کلی 

کمکتون میکنه تا سریعتر به هدف برسید و از 

تجربیاتشون استفاده کنین. 

سعی کنید برای ورود به بازار کار منتظر نمونید 

که کار خودش رو به شما برسونه،  اول باید شما 

خودتون رو کوچیک کنید.  از پروژه های کوچیک 

شروع کنید.  از سایت های فریلنسر شروع کنید یا 

با این که موافق نیستم از پروژه های دانشجویی 

شروع کنید. 

کلی  کوچیک  پروژه های  این  از  کدوم  هر  تو 

نکته نهفته هست که با انجام دادنش هر روز 

حرفه ای تر میشید،  تا جایی که دیگه بقیه شما 

رو میشناسن و کار به سراغ شما میاد و حاال شما 

هستید که انتخاب میکنید کدوم پروژه رو انجام 

بدید یا ندید. 

این پروژه های کوچیک چند تا حسن داره:

1- استرس نداره که آیا میتونم انجام بدم یا ندم. 

2- ترس از این نداره که اگه نتونم انجام بدم باید 

خسارت پرداخت کنم. 

3- تو زمان خیلی کم جواب می گیرید و برای یک 

پروژه چند سال درگیر کد نویسی نمیشید. 

برای مثال شما فقط یکی از شاخه های کامپیوتر 

که طراحی سایت میشه رو در نظر بگیرید. 

به چند زبان و تکنولوژی متفاوت میشه سایت 

طراحی کرد.  اگه فقط شناخته شده هاشو بخوام 

 )asp php،  jsp،  perl،  python،  cms( نام ببرم

چند نمونه معروف هستند. 

اگه بخواین aspکار کنید قبلش باید سی شارپ رو 

بلد باشیدکه خودش یک دنیاست. 

اگه بخواین php کار کنید آیا صرف این که ادعا 

کنید من php بلدم دیگه همه چی حله؟

ای  حرفه  نویس  برنامه  امروز،   کار  بازار  خیر 

می خواد.  یعنی برای همون php شما باید اول 

مفاهیم mvc و oop رو بلد باشید؛ بعد کدنویسی 

رو بر پایه یک فریمورک انجام بدین حاال برای 
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انتخاب فریمورک،  بیش از 20 گزینه پیش روی 

   yii،(شماست که باید یکی از اینها رو دنبال کنید

) . . . ،laravel،   symfony،   cacke php

بنویسم  کردم  سعی  رو  این  از  رو  مطلب  این 

که بنده،  خودم دوستان  و همکارانی دارم که 

متاسفانه این نکات رو رعایت نمیکنن و هر روز 

یک شاخه جدید رو دنبال می کنن و بعد از 5-4 

ماه کار کردن در یک شاخه دوباره یک حوزه دیگه 

رو شروع می کنن به یاد گرفتن. 

که  ساله   4-3 از  بیش  پروسه  این  متاسفانه 

ادامه داره ولی هنوز نتونستند تو بازار کار جایگاه 

خودشون رو پیدا کنند

این دوستان همون عزیزانی هستند که میگم 

اطالعاتشون خیلی خوبه ولی تو هیچ شاخه ای 

متخصص و حرفه ای نشدن. 

پس اگه بخوایم یه نتیجه خالصه و شسته و 

رفته بگیریم اینه که لطفا به شکل تخصصی یک 

شاخه رو دنبال کنید و از این شاخه به اون شاخه 

پریدن بپرهیزید.  تجربه شخصیم نشون داده که 

مهم نیست کدوم شاخه رو دنبال می کنید.  مهم 

اینه که تو اون شاخه حرفه ای باشید و یه سر و 

گردن از بقیه باالتر قرار بگیرید. 

سعی نکنید خودتون رو با پایین تر از خودتون 

مقایسه کنید و بگید که من از فالنی بیشتر بلدم.  

سعی کنید خودتون رو با باالتر از خودتون مقایسه 

کنید و بگید چقدر مونده تا به فالنی برسم. 

امیدوارم موفق باشید!

کد تخفیف 25 درصدی

برای ده نفر اولی که از دانشجویار ترنس 

خرید داشته  باشند.

mt1025
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معرفی

 Organic Light Emittingعبارت OLEDمخفف 

Diode به معنای دیود نوری از جنس مواد آلی 

)ارگانیکی( است. 

OLEDنوعی صفحه نمایش یا مانیتور است که از 

دو الکترود و یک الیه نازک با پایه کربن تشکیل 

شده است.  این الیه نازک کربنی بین دو الکترود 

قرار می گیرد.  یکی از دو الکترود ها که کاتد است 

از جنس فلز بوده و الکترود دیگر یا آند از جنس 

یک ماده شفاف مانند شیشه است.  الیه نازک 

روزنه  الیه  یک  تزریق  روزنه  یک  از  کربن  پایه 

انتقال،  یک الیه الیه انتشار و یک الیه انتقال 

الکترون تشکیل شده است. 

OLED ساختار

الیه های تشکیل دهنده OLED عبارتند از:

1.  الیه محافظ 

2.  آند :ترمینال منفی گسیل الکترون 

3.  الیه ارگانیک :دو الیه رسانا و گسیل کننده نور 

4.  کاتد :ترمینال مثبت گسیل الکترون 

OLED طرز کار

OLED نیز مانند LED نور را تحت روندی به نام 

الکتروفسفرواسنس گسیل می کند. 

این روند به صورت زیر تشریح می شود:

در مدار پتانسیلی  اختالف  برق  منبع  ابتدا    .1

OLED ایجاد می کند. 

ارگانیک  آند در الیه های  به  کاتد  از  2.  جریان 

شارش می کند. 

3.  کاتد الکترون ها را به الیه گسیل کننده می دهد. 

4.  آند الکترون هایی که به الیه رسانا می رسد را 

خارج می کند. 

OLED  نگاهی به ساختار داخلی صفحه نمایش
نویسنده

رسول وظیفه دان
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5.  در مرز بین الیه رسانا و گسیل کننده الکترون ها 

در فضا هایی فاقد الکترون قرار می گیرد. 

الیه های  جنس  به  توجه  با  نیز  نور  رنگ    .6

ارگانیک تعیین می شود. 

فناوری صفحه نمایش  OLED در اوایل سال 1980 

به وسیله ایستمن کوداک اختراع شد.  امروزه 

به جای  شدن  جایگزینی  حال  در  فناوری  این 

فناوری های ال سی دی در تجهیزاتی مانند PDA ها 

و تلفن های موبایل است چون این نوع صفحه 

نمایش شفاف تر،  نازک تر و سریع تر است و 

نور بیشتری نسبت  به مانیتور های LCD تولید 

می کند.  در عین حال مصرف برق آن هم پایین تر 

است.  به عالوه تولید انبوه آن هم ارزان تر تمام 

می شود. 

کوچک بودن اجزای تشکیل دهنده سبب می شود 

که بتوان با استفاده از OLED کنتراست های بسیار 

بهتری ایجاد کرد. 

با  سونی  تلوزیون  که  است  قرار  مثال  برای 

کنتراست 1000000:1 ارایه شود.  اما مشکل بزرگ 

طوری  به  است.   آن  بودن  گران   OLED فعلی 

که فرایند تولید سخت و بسیار گران قیمت آن 

مدت ها این فناوری را در دسترس عموم دور نگه 

خواهدداشت. 

صفحه نمایش های OLED جدید بر اساس گرافن 

پژوهشگرانی از دانشگاه استنفورد با استفاده از 

گرافن به عنوان الکترود شفاف توانستند به طور 

موفقیت آمیزی مدل کامال جدیدی از دیود ها نور 

گسیل آلی )OLED( راتوسعه دهند.  این پیشرفت 

می تواند راه را برای تولید انبوه و ارزان  OLED ها 

بر روی زیر الیه های پالستیکی انعطاف پذیری با 

اندازه بزرگ و قیمت کم هموار کند.  به گونه ای 

که مانند کاغذ دیواری پیچیده شوند و در مواقع 

لزوم مورد استفاده قرار گیرند.  

LCD محاسن و معایب نسبت به صفحه نمایش

با توجه به ساختار داخلی بسیار ساده پیکسل های

OLED تولید اینگونه صفحه های  نمایش بسیار 

  PLASMA یا LCD  ساده تر از صفحه نمایش های

است.   آن ها حتی میتوانند بر روی سطوح بسیار 

ساده چاپ شوند و به همین دلیل هزینه تولید 

بسیار پایین تری دارند. 

روی  بر  می توان  را  OLED ها  اساس  همین  بر 

سطوحی مانند مقوا یا حتی کاغذ های معمولی 

چاپ کرده و صفحه نمایشی بسیار نازک و زیبا را 

روانه بازار نمود. 

در OLEDها به دلیل اینکه هر پیکسل خود ساطع 

نور است،  روشنایی و کنتراست بسیار باالتری 

نسبت به صفحه نمایش های دیگر را در اختیار 

کاربر قرار می دهند. 

به دلیل سطوح بسیار زیاد انرژی و تفاوت میزان 

 Organic Emitters چگالی بار های الکتریکی الیه

پیکسل های OLED قابلیت نمایش دامنه بسیار 

زیادی از رنگ ها را دارا می باشد. 

به دلیل عدم نیاز به نور پیش زمینه پیکسل های 

کمتری  بسیار  انرژی   LCD به  نسبت   OLED

مصرف می کنند و برای دستگاه های قابل حمل 

بسیار مناسب هستند.  OLEDها قابلیت مدیریت 

مصرف انرژی بسیار بهتری نسبت به LCD دارند،  

چون در رنگ های تیره به سادگی می توان میزان 

نور ساطع شده را کم کرد.  )یا خاموش کردن 

در  اما  سیاه(  رنگ  از  استفاده  هنگام  پیکسل 

زمینه  پیش  نور  همیشه  چون   LCD صفحات

نور پیش  میزان  کردن  کم  با  فقط  دارد  وجود 
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زمینه می توان مصرف را پایین آورد. 

چون نور ساطع شده توسط هر پیکسل مستقل 

از پیکسل های دیگر است زاویه دید این صفحات 

بوده و  از هر طرف(  کامال 180 درجه )90درجه 

هیچ وقت رنگ ها از زاویه مختلف اشتباه دیده 

نمی شود. 

بسیار  گویی  پاسخ  زمان   OLED صفحات 

پایینی دارند.  در حال حاضر زمان پاسخ گویی 

سریعترین صفحات LCD نزدیک به 2 میلی ثانیه 

است در حالی که صفحات OLED معمولی زمان 

پاسخگویی حدود 0. 01 میلی ثانیه را دارند. 

از  کوچکتر  می تواند   OLED پیکسل های  اندازه 

پیکسل های LCD باشد.  به همین دلیل در یک 

صفحه می توان پیکسل های بیشتری را نسبت به 

LCD جاداد و صفحاتی با رزولوشن باال تولید کرد. 

عمر  بودن طول  کم  تنها عیب جدی صفحات 

آن هاست. 

فعلی حدود 60000 ساعت   OLED پیکسل های

عمر می کنند ولی شرکت های پاناسونیک و توشیبا 

و سامسونگ توانسته اند طول عمر آن پیکسل ها 

را تا دوبرابر افزایش دهند ولی هنوز هم راه هایی 

است که طول عمر آن ها افزایش یابند. 
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هیچ شکی نیست که در عصر دیجیتالی زندگی 

اگر  تکنولوژی مدرن-حتی  می کنیم.  جایی که 

ما علم زیادی از تکنولوژی نداشته باشیم-نقش 

قابل توجهی در زندگی روزانه ما بازی می کند.  

جدا از موارد آشکار مانند کامپیوترهای شخصی، 

هوشمند،  گوشی های  و  تبلت ها،  تاپ ها،  لپ 

کامپیوترها جایگاه خود را در خانه های هوشمند، 

تلویزیون ها، لوازم خانگی و حتی اسباب بازی ها 

پیدا کرده اند. 

با این حال کامپیوترها برای انجام دستورات به 

کد نیاز دارند چون نمی توانند به زبان ما صحبت 

کنند. این بدین معناست که برنامه نویسی یک 

شغل حتمی  برای حال و آینده است.  ولی کسانی 

که از بیرون به این شغل نگاه می کنند همچنان 

تصورات غلط بسیاری در مورد کار برنامه نویسان 

دارند. 

به این ترتیب برای اینکه بعضی از این باورها 

را درباره برنامه نویسان و کار آنها برطرف کنیم، 

مورد  در  اشتباه  تصور   12 از  گرفتیم  تصمیم 

برنامه نویسی که همه آن را قبول دارند لیستی 

تهیه کنیم.  اگر نظر شما هم همین است این 12 

مورد را با توجه به اینکه در چه سطحی هستند 

آنالیز کنید. 

1. شما حتما یک کدنویس آماتور هستید

است.   غلط  تصور  بزرگ ترین  این  احتماال 

رسانه های جهت سازی، برنامه نویسی را با اعتبار 

بدی تعریف می کنند و حتی بعضی از مردم از 

داشتن این کار شرمسار هستند و می ترسند به 

عنوان یک کدنویس آماتور برچسب زده شوند. 

واقعیت این است که، مانند خیلی از شغل های 

دیگر تنوع زیادی از مردم در هر کاری وجود دارد. 

برنامه نویسان  که  گفت  اینطور  می شود  حتی 

متنوع ترین گروه هستند.  به وضوح به این دلیل 

که تعداد آن ها هرروز بیشتر می شود.  پس قرار 

12 تصور اشتباه در مورد برنامه نویسی که همه باور دارند

نویسنده

معصومه حسین زاده

از  نقل  به  مقاله  این 

 roocket.ir وب سایت 

آورده شده است.

http://roocket.ir 
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دادن همه ی آنها در یک دسته غیرممکن است. 

2. شما باید یک ریاضیدان با استعداد باشید

هرچند این گفته 100 درصد درست نیست ولی 

فرض  اشتباه  کامال  را  آن  نمی توانیم  همچنان 

کنیم.  ارتباط بین برنامه نویسی و ریاضیات در 

این حقیقت بازتاب دارد که در هر دوی آنها نیاز 

به تفکر منطقی است تا بتوان به یک راه حلی 

قطعی دست یافت. 

آنچه گفته شد به این معناست که شما نیاز دارید 

از ریاضیات استفاده کنید، ولی فقط جبر پایه و نه 

چیزی خیلی پیشرفته و سخت.  توسعه دهندگان 

وب باید مجموعه ای از مهارت ها را داشته باشند. 

با تمام این ها، هدف برنامه نویسی نوشتن کد 

است، نه حل کردن مسئله های ریاضی. 

به  مجبور  کدنویسی  از  قسمتی  در  ناچارا  اگر 

استفاده از معادالت پیچیده ریاضی شدید، نباید 

ناامید شوید، چون برنامه های کمکی زیادی در 

شما  که  است،  دسترس  در  کتابخانه ها  قالب 

در  کد،  از  آن قسمت  نوشتن  بجای  می توانید 

چرک نویس از آن استفاده کنید. 

نابلد بودن در ریاضیات به این معنا نیست در 

برنامه نویسی خوب نخواهید بود. همانطور که 

عالی بودن در ریاضیات به معنای یک برنامه نویس 

عالی بودن نیست. 

 MENSA-Caliber 3. شما نیاز به سطح هوشی

دارید. )باالترین سطح هوشی در جهان(

اگر این مورد حقیقت داشت هر برنامه نویسی 

باید یک عضو از این گروه می بود. درحالی که 

می تواند  کدنویسی  یادگیری  نیست.  اینطور 

شبیه یادگیری نواختن گیتار باشد. موضوع فقط 

استعداد نیست، بلکه به سخت کار کردن شما 

برای تسلط یافتن نیز بستگی دارد. الزم نیست 

در مورد میزان هوش تان یا چیزهای دیگر کاری 

کنید. 

 در برنامه نویسی نیاز دارید خالق باشید و به دنبال 

راه حل برای مسئله ها بگردید. چیزی که هرکسی 

برنامه نویسی  زبان  دارد.   خود  بهره هوشی  در 

همانطور که اسمش نشان می دهد، زبان است 

و این بدین معناست که اگر شما توانستید زبان 

خودتان یا زبان خارجه را یاد بگیرید همینطور هم 

می توانید کدنویسی را یاد بگیرید. زبان هایی مثل 

جاوا، c++ و پایپتون توسط آدم فضایی ها از یک 

سفینه دیگر درست نشده اند بلکه افراد معمولی 

آن را ساختند. 

4. می توان زبانی را به  عنوان بهترین زبان برنامه 

نویسی انتخاب کرد

برخالف زندگی روزمره، وقتی حرف از برنامه نویسی 

است، نمی توان گفت بهترین زبان کدام است. 

برای اینکه هر زبان برنامه نویسی برای دستیابی 

به هدف خاصی نوشته شده است. 

به سادگی می توان گفت اگر یک زبان برنامه نویسی 

شما را به آنچه می خواهید انجام دهید برساند 

انتخاب  بهترین  باشد،  هدفتان  با  متناسب  و 

شماست، برای مثال اگر شما عالقه مند به زبان 

سطح پایین و کدنویس سیستم عامل هستید،  

در این صورت زبان اسمبلی بهترین انتخاب برای 

برنامه هستید،   اگردرحال ساختن  و  شماست. 

می توانید از جاوا،  c++ ، c یا c# استفاده کنید. 

اینکه کدامیک از این سه برنامه بهترین انتخاب 

است کامال به شما و مسئله ای که در حال حل آن 

هستید بستگی دارد. 

5. برنامه نویسی را فقط باید در دانشگاه آموخت

ممکن است این حرف در گذشته درست بوده 

باشد، چون فقط مکان هایی انگشت شمار در 

خارج از دانشگاه وجود داشت که کدنویسی را 

آموزش می داد، اما امروزه شما می توانید هرآنچه 

را نیاز دارید، به مقدار زیاد پیدا کنید، فرقی ندارد 

که یک مبتدی باشید یا یک توسعه دهنده ارشد 

در یک شرکت برجسته  آی تی. 

البته دوره های آموزشی دانشگاه بهتر است، چون 

استاد و دستیارانش در هر مرحله از راه شما را 

راهنمایی می کنند و درس ها به گونه ای ساخت 

یافته هستند که ابتدا به شما یاد می دهند چگونه 

فکر کنید و سپس همه ی آنچه آموخته اید را با 
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آن همراه کنید. 

بنابراین فقط بخاطر اینکه دانشگاه نرفته اید یا 

در کار دیگری سررشته دارید به این معنا نیست 

که برنامه نویسی خارج از دسترس شماست. اگر 

بخواهید منبع های آنالین و یا حتی دوره های 

آموزشی آنالین زیادی وجود دارد که می توانید از 

آن بعنوان سکو استفاده کنید مانند Coursera یا  

 .Codecademy

6. برنامه نویسی شغل خانم ها نیست

اینجا وارد بحث فمینیسم می شویم، ولی ادعای 

اساسی وجود ندارد که بگوید زن ها نمی توانند 

مانند مرد ها برنامه نویس شوند. برای مثال اولین 

برنامه نویس در جهان یک زن بوده است. ماریسا 

مایر،  مدیر ارشد یاهو! از اولین برنامه نویس های 

استخدام شده توسط گوگل بود. همچنین پرس 

هوپر کسی که نه تنها بعنوان یک برنامه نویس 

 "bug" شهرت دارد، بلکه بعنوان شخصی که دوره

و مفهوم آن را به آن صورت که امروزه می دانیم، 

مطرح کرده است، می شناسیم. 

همانطور که گفته شد کمبودی از برنامه نویسان 

زن وجود دارد. که اشاره به دلیل اصلی آن سخت 

است، شاید به این خاطر بوده که چه مرد یا زن،  

هردو اطالعات کمی از کدنویسی داشتند ودر باور 

کلیشه ای که توسط رسانه ها به آن ها داده شد 

قرار گرفتند. 

جوان  بسیار  کدنویسی  یادگیری  برای  شما   .7

هستید

هرگز برای شروع کدنویسی کم سن نیستید. در 

زیادی  نویسی مزایای  گرفتن کد  یاد  زود  واقع 

مانند توسعه مهارت های تحلیلی دارد. بهرحال 

الگوی یادگیری کودکان با بزرگساالن فرق دارد. 

کودکان بیشتر بصورت تجسمی فکر می کنند و 

این چیزی ست که باید در انتخاب اولین زبان 

برنامه نویسی در نظر گرفت. 

۸. شما برای یادگیری کد نویسی پیر هستید

از جهتی دیگر شما هرگز برای یادگیری کدنویسی 

االن  که  کسانی  حقیقت،  در  نیستید.  پیر 

آخر  تا  باید  هستند،   برنامه  دهندگان  توسعه 

عمر به کدنویسی ادامه دهند، چون آی تی و 

برنامه نویسی از جمله رشته های پویا هستند. 

زمان  تا  باید  آن ها  که  معناست  این  به  این 

بازنشستگی ادامه دهند. اگر آن ها می توانند این 

کار را کنند پس شما هم می توانید. اگر عالقه مند 

باشید سن فقط یک عدد است. 

9. هزاران خط برای کد نویسی بسیار زیاد است

اگر شما به برنامه نویسی عالقه مندید یا قصد 

شروع این کار را دارید، نگاه انداختن به کدهای 

منبع که 10000 خط دارند بشدت ترسناک بنظر 

می رسد یا کامال غیر ممکن است. ولی خوشبختانه 

اینطور نیست. 

بیاندازید  کد ها  ی  همه  به  دقیق تری  نگاه  اگر 

هستند  تکراری  بخش هایی  می شوید  متوجه 

و کدنویس قسمتی از کدهارا بارها در جاهای 

مختلف استفاده کرده است. بنابراین هزار خط 

کد مختلف نیست. 

برنامه  پرچالش ترین  همچنین  و  ترین  جزیی 

نویسی ها از ترکیب همان کدهای جزیی که در 

شروع یادگرفته اید انجام می شود. به محض اینکه 

این کدهای جزیی را یاد گرفتید، نوشتن هزاران 

خط کدنویسی برایتان راحت ترین کار در جهان 

خواهد بود. 

برنامه  زبان  یک  تا  می کشد  طول  سال ها   .10

نویسی یاد بگیرید

و  زمان  برنامه نویسی  زبان  یک  گرفتن  یاد 

هرگز  یادگیری  پروسه  و  می برد  زیادی  تالش 

تمام نمی شود. ولی برای فهمیدن و استفاده از 

دستورات وتوابع یک زبان خاص نیاز به زمان 

همه  چون  ندارید.  سال ها(  زیاد)مثال  خیلی 

دستورات ، در بیشتر قسمت ها،  به زبان انگلیسی 

هستند. 

کار بعدی که باید انجام دهید،  یاد گرفتن گرامر 

است. این کار بیشتر شبیه یادگرفتن قوانین یک 

زبان خارجه است. این کار از یادگیری دستورات و 

توابع زمان بیشتری می برد. مخصوصا اگر برنامه 
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نویسی را با یک زبان سطح پایین اسمبلی انجام 

می دهید و با رجیستر سروکار دارید ولی دوباره 

یادآور می شویم این غیرممکن نیست! به محض 

اینکه بر گرامر مسلط شوید آماده اید. البته به 

این معنا نیست که کار تمام شده است. ولی 

می توانید خودتان کدهایی بنویسید و برنامه ای 

را توسعه دهید. 

پس وقتی نگاهی به بازه زمانی می اندازید به این 

نتیجه می رسید که نیاز به کار سخت چند ماهه 

هست نه چندساله. 

11. سال ها طول می کشد تا بتوانید به درآمد یک 

برنامه نویس برسید

همانطور که اشاره کردیم، یاد گرفتن برنامه نویسی 

سال ها طول نمی کشد و همچنین کسب درآمد 

با مهارت های کدنویسی نیاز به سال های زیادی 

ندارد. البته نباید انتظار داشته باشید با یاد گرفتن 

پیدا  مایکروسافت  در  شغلی  ساله  یک    ،++c

کنید، ولی شغل های دیگری هستند که با توجه 

به مهارت ها و سطح تجربه تان برایتان مناسب 

خواهد بود. کار در بعضی جاها نیاز به تجربه 

دارد که شما ندارید. پس بخاطر نداشتن تجربه 

نمی توانید در آنجا شاغل شوید. برای شروع یک 

کار، دوره اینترنتی شاید ایده خوبی باشد. 

اینگونه علی رغم مسایل مالی، میتوانید تجربه 

همیشه  اینکه  اضافه  به  بیاورید،  بدست  هم 

شانسی وجود دارد که استخدام تمام وقت شوید. 

همچنین همیشه می توانید تالش کنید مستقل 

شویدو مشتری های خودتان را پیدا کنید، که راه 

بدی برای بدست آوردن پول نیست. 

بعضی مردم دوست دارند در خانه راحتشان کار 

کنند و از ساعات کاری انعطاف پذیر لذت ببرند. 

این دلیل افزایش کدنویسان است که این مسیر 

را برای زندگیشان انتخاب کرده اند. 

12. ساعات زیادی طول می کشد

ما اصال نباید نگران این مورد باشیم، ولی هستیم. 

برنامه  نویسی به زمان و تالش زیادی نیاز دارد 

ولی قانونی ندارد. حتی کدنویسانی که ساعات 

زیادی کار می کنند، پاداش خوبی برای تالششان 

البته  نمی شنوید.  آنها  از  شکایتی  و  می گیرند 

می توانید مستقل شوید و برای خودتان ساعت 

کاری و سرعت کار تنظیم کنید. 

تعداد  بود،  درست  باورها  این  همه ی  اگر 

کمی حاضر بودند برنامه نویس شوند. درحالی که 

خالفش درست است. 

قطعا برنامه نویسی شغلی در آینده است و شما 

می توانید بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، 

مقام یا سطح هوشی قسمتی از این آینده باشید. 

همه ی آن چیزی که نیاز هست کار سخت و 

شوق به آموختن هست. و این چیزیست که 

کاری با هیچکدام از دسته بندی های باال ندارد. 
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