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 پیشگفتار

اما تصوور دنیوای کنوونی بودون      ؛یاد بیاوریده شاید شما بتوانید روزگار پیش از اینترنت را ب

ت. زندگی و اطالعوات  ستجهیزات هوشمند و متصل به اینترنت برای همگان شبیه کابوس ا

نام موبایل ذخیره شده است. بسیاری از موا در   کوچک به ای شخصی بسیاری از ما در وسیله

از  ایلمان،وسو  کنوی..  هوشمند در خانه یا محل کار استفاده میوسیلۀ از دو یا سه  ،واحد آنِ

تنهوا   اینترنت نوه  اند. به اینترنت متصل ، همهتا تلویزیون خانه گرفته چراغ راهنمایی خیابان

اکنوون در سراسور جهوان حودود      هو.  چیز را به ه. وصول کورده اسوت.    همه بلکه ها، انسان

 .است روز در حال افزایش به روزتعدادشان متصل به اینترنت داری. که وسیلۀ میلیارد 9

تور   کوار موار را راحوت    واقعوا  نوو   یهوا  خوب ماجرا این است که تجهیزات و فنواوری قسمت 

های مختلف آموزش، تجوارت، صونعت، ارتباطوات، سوالمت و سورگرمی       اند و در حوزه کرده

ایو. و حوری.    که ما محاصره شدهاست  اینوجه ناخوشایند ماجرا اما  ؛اند انقالبی پدید آورده

ی از این دنیای متصل ریزگد رس به نظر می ،همه . باایندر معرض تهدید است نما خصوصی

 تنیده نیست. و دره.

های آن آشنا باشی. و بودانی. حضوور    برای درک بهتر این فضای نو باید با فناوری و مصداق

در  جدیود کوشی. بوا مفواهی.    در این کتاب میاست. گذاشته ثیراتی أآن در زندگی ما چه ت

 های کاربردی آن در زندگی روزمره آشنا شوی.. های فناوری و نمونه حوزه
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 های نوین فناوری

هوای   فراوانی داشته است. در این عرصه هر روز شاهد نووآوری ورود به دنیای فناوری شتاب 

دهند. اینترنت اشویا، هووش    های جدیدی را پیش روی بشر قرار می شگفتی هستی. که افق

ها هستند که در ادامۀ این بخش دربارۀ آنها  ها و ... از جملۀ این نوآوری داده مصنوعی، بزرگ

 تفصیل صحبت خواهی. کرد. به

 

 اینترنت اشیا

 گریبا همد ی کامپیوتریها شبکه یرو ءیش اردهایلیکه در آن م دیرا تصور کن یجهان

 نیبه ا ایاش نترنتی. مفهوم اگذارند یم کعات را به اشتراالو اط کنند یم ارتباط برقرار

 و یآور عات را جمعالاط طور منظ. به وستهیپ ه. به یایاش نیصورت است که ا

 یریگ .یتصم و تیریمد ،یزیر شروع عمل، برنامه یبرا ها از آن و کنند یم لیوتحل هیتجز

رو  هها روب که ما با آن یکیالکترون یها تنها دستگاه نه در این ایده، .کنند یاستفاده م

، ماشین هینقل لیمانند وسا) اند افتهی  توسعه یکه ازنظر تکنولوژ یتالمحصو ای .یشو یم
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اند. با ظهور این  ( به اینترنت متصلمانند غذا و لباس) ایاشهمۀ  کهبل (،و... شویی لباس

بلکه  ؛تعامل دارند گریکدیبا  نترنتیا ازطریقکه  ستندیها ن انسان فقط تکنولوژی، دیگر

ارتباط ها  انسانبا  نیو همچن گریکدیاند که با  کرده دایبه بازار راه پ یهوشمند تالمحصو

و در صورت  دیگو یکه سخن م یخچالیبا شما حرف بزنند.  توانند یم ییگو ؛کنند یم برقرار

خانه سفارش  کیطور خودکار آن را به فروشگاه نزد به ییاز مواد غذا کیشدن هر تمام

دمای مطلوب و که  ییها ترموستات، کند یشما گوش م یها که به حرف یدهد، ساعت یم

 دارد دیجد یا به قطعه ازین دیگو یکه به شما م ییخودرو رند،یگ یم ادیشما را  موردپسند

کنترل، از  موتیبا ر یحت دیدهد تا بتوان میروشن است و به شما هشدار  یکه مدت ییاتو ای

 یبرا اشیا نترنتیا. اشیا نترنتیاز ااست  ییها مثال ها . ایندیراه دور آن را خاموش کن

موفق عمل کرده و نشان داده است  اریبس زیها ن و فروشگاه یتجار یها از شرکت یاریبس

تجارت متصور بود. در حال حاضر  ۀدر حوز یتکنولوژ نیا یبرا روشن یا ندهیتوان آ یکه م

 الت خودشدن محصو تمام نگران، کنند یاستفاده م اشیا نترنتیکه از ا ییها فروشگاه

مطلع  تالتمام محصو یکنترل هوشمند انبار در هر لحظه از موجود ست.یچون س ؛ستندین

 .دهد یخود انجام م زیکار سفارش را ن یاست و حت

 اردیو لیم5/12 حودود  نترنتیمتصل به ا یها و دستگاه یکیزیف یایتعداد اش 2010در سال 

یعنوی  ؛ دبرسو  میلیوارد  50توا   30 نیبو  یبه عدد رود یانتظار م 2020 و تا ساله است بود

 های متصل به اینترنت، اشیای متصل به اینترنت خواهی. داشت. چندین برابر انسان

تووان در ابعواد زیور خالصوه کورد       را موی  افوراد  یبور زنودگ   ایاش نترنتیا ریتأثطور کلی،  به

 (:62تا4: 1394)محمدیان، 

 از راه دور یمت و پزشکالس ۀ هوشمند،خانمواردی مانند : یشخص... 

 یپارامترهوا  ایو هوا و منوابع    یوی دارا یریو گ انودازه  تیو : قابلیو گزارش آنو  نظارت 

 یدر زمان واقع یطیمح ستیز
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 ونقول   حمول  یهوا  سوت. یس هوشومند، ی روسوتاها شهر هوشمند، : مانند اجتماعی

 .کنند یکار م یت انسانالطور مستقل از تعام خودکار که به

بورای حوری.    جدیود خطورات ایون تکنولووژی     خصوو  تووجهی در درخور انتقادهوای البته 

هوا وجوود دارد کوه حواکی از نگرانوی       ها و کنترل بیش از حد اشیا بر انسان خصوصی انسان

 است. تازهثیرات منفی این فناوری أت دربارۀکارشناسان 

 واقعیت افزوده، مجاز و ترکیبی

AR) افزوده تیواقع  فناوری
VRی)، مجاز(1

MR)یبیو ترک (2
های  تا روش ستدر تالش ا( 3

های افزوده،  ما را به دنیایی با واقعیتد و درک ما از واقعیت دوروبرمان را تغییر ده

 د.های ترکیبی وارد کن ازی و واقعیتهای مج واقعیت

 واقعیت افزوده 

 کیو نوار  که از کو  یدرحوال  دیو بتوان یه روزکو  دیو ا ردهکو ر کو موضووع ف  نیو حال بوه ا  تابه ایآ

نوار  که از کو  یهنگوام  ایو  دیمطلوع شوو   آن یاز فهرسوت غوذاها   ،دیو نک یرستوران عبور مو 

سوواختمان  واریوود یرو آن یخووال تیووظرف ۀدربووار یاطالعووات د،یوونک یهتوول عبووور موو کیوو

 طیتلفون همراهتوان بوه محو     یگوشو  نیدوربو  ۀچو یاز در یوقتو  هکو نیا یحتو  اینقش بندد 

هوا   در مقابول آن  ،دیو نیب یه مو کو  ییایهوا و اشو   انکو اطالعوات م  د،ینک یاطراف خود نگاه م

 یاسوت کوه مودت    4گوو  پوکموون ، بوازی  مثوال سواده از واقعیوت افوزوده     ؟دیو درآ شیبه نما

                                                           
1. Argumented Reality 

2. Virtual Reality 

3. Mixed Reality 

4. Pokemon Go 
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دنبووال یووافتن   و بازیکنووان بووا گوشووی هوشوومند خووود بووه   شوود محبوووب اریبسوو شیپوو

 .موجودات تخیلی در دنیای واقعی بودند

 

 گو استفاده از واقعیت افزوده در بازی پوکمون

 ،آنه در کو  شود ک یم ریشما به تصو یرو شیرا پ یدیجد یایافزوده دن تیواقع ،قتیدرحق

 یایه در دنک ریتصاو یکیگراف یفناور .دینیب میرا  رامونتانیاز فضا و اجسام پ یدیل جدکش

بوه کوار    یونیو زیتلو یها هکه در شبک یا یاز فناور یحت ،دیآ یدرم شیافزوده به نما تیواقع

 است. تر شرفتهیپ رود، می

تجهیووزات هوشوومند مختلووف مثوول گوشووی      ازطریووقتوووان  افووزوده را مووی  واقعیووت

یووا تبلووت و عینووک مشوواهده کوورد. اسووتفاده از عینووک مجووازی، هرچنوود قبوول از          

دلیوول سوواختار سووخت و سوونگین و    هووا مطوورح شووده بووود، بووه    لنووز دوربووین گوشووی 
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 Google Glass دیوووجد یتکنولووووژآن، پیشووورفت زیوووادی نکووورد.    زیووواد ۀهزینووو

 ای خوووود را بووور اسوووتفاده از شیشوووه قووورار داده و توانسوووته     زمینوووه بنووو  درایووون

در زموووان  و لیووواتومب یجلوووو ۀشووویش یبووور رورا  راننوووده ازیووواطالعوووات موردن

 .(1396دهد )آرکا،  شینما یرانندگ

 

 واقعیت افزوده از دریچۀ دوربین تبلت

 واقعیت مجازی 

سربندهای واقعیت . دکن تغییر میطور غیرواقعی  بهاطراف ما  دنیای ،واقعیت مجازیدر 

های صوتی و تصویری پیشرفته خود ما را وارد دنیای مجازی  با استفاده از کانال 1مجازی

خود در زمان و مکان دیگری قرار دیداری و شنیداری  حواس کنند و ما ازطریق می

 ای.، که نشسته شکلی است که درحالی سربندهای واقعیت مجازی به ،. برای مثالگیری. می

                                                           
1. Virtual Reality Headset 
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با ( مانند یک بازی ویدئویی)فضای مجازی  درتوانی.  این دستگاه می ۀکنند کنترل ۀوسیل هب

گرما و سرما را احساس  و درجه آزادی حرکت کنی. و عوامل محیطی مانند باران 360

صورت هنری و غیرواقعی  هاست که بی دنیای ،توان گفت واقعیت مجازی می ،کنی.. بنابراین

 برد. ومیطراحی شده و ما را در خود فر

 

 حرکت در دنیای واقعیت مجازی

 واقعیت ترکیبی 

ای از  توان سطح باالتر واقعیت افزوده دانست که در آن نه فقط الیه واقعیت ترکیبی را می

گیرد. برای  واقعیت، بلکه ترکیبی از واقعیت و مجاز بر روی دنیای واقعی اطراف ما قرار می

دوربین گوشی هوشمند استفاده کرد؛ ولی کارکرد  توان از لنز تجربۀ واقعیت ترکیبی ه. می

توانی. با  تر بوده و تجربۀ بهتری را رق. زده است. در این تجربه ما می سربندها در آن موفق

کنی.، ارتباط برقرار کنی.. بنابراین، در واقعیت  دنیای واقعی که ازطریق دستگاه مشاهده می

لبته در آن قابلیت تعامل نیز گنجانده شده شده واقعیت دارد و ا ترکیبی ه. الیۀ افزوده
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 (.1391( و )مجدآبادی، Dachis, 2017است )

 
 واقعیت ترکیبی

بعودی از   هوای سوه   سوازی، مودل   ای از واقعیت ترکیبی را در آموزشهای بر پایه شوبیه  نمونه

 توان دید.   های نظامی می های محتوایی و آموزش طراحی

یا تجهیزات مورتبط بوا ایون تکنولووژی، ممکون اسوت       گفتنی است که در تعریف کاربردها 

هایی رخ بدهد و مثال  دستگاهِ واقعیت افزوده با نام دسوتگاه واقعیوت ترکیبوی یوا      پوشانی ه.

 شود. ها با ه. دیده می برعکس معرفی شود. در شکل زیر تفاوت این تکنولوژی
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 نحوۀ احساس حضور در دنیای واقعیت افزوده، مجاز و ترکیبی

 مصنوعیهوش 

شوود. اموا هووش     بسیار زیاد شنیده موی  1«هوش مصنوعی»امروزه در اخبار فناوری عبارت 

 مصنوعی واقعا  چیست؟

هوایی اسوت کوه بتواننود وظوایف       معنوی ماشوین   هوش مصنوعی در تعریفوی گسوترده، بوه   

هوا را هوشومند تلقوی کنوی.      ها عملکورد آن  نحوی انجام دهند که ما انسان شده را به محول

(Forbes, 2016) . 

هوا ایون بوود کوه      بود، رؤیای طراحان رایانوه  گیری ها در حال شکل رایانه ۀاولیهنگامی که ایدۀ 

دستگاهی بسازند که بتواند همۀ مسائل را حل کند. هرچند ایون ایوده هنووز بسویار دور از     

توا   2«یوادگیری ماشوینی  »رسد، در حال حاضر با استفاده از تکنولووژی   دسترس به نظر می

                                                           

1. Artificial Intelligence 

2. Machine Learning 
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 ها آموزش دهی.. ای. رفتارهای هوشمندانه را به رایانه ودی توانستهحد

هوا خواهنود    تودری  رایانوه   ها، به ها و پردازش آن های موردنیاز برای رایانه کردن داده با فراه.

ای تصویر گربه را  خواهید رایانه توانست یاد بگیرند و هوشمندانه رفتار کنند. فرض کنید می

هوای مقایسوه و اطالعوات     کردن هزاران تصوویر از گربوه و الگووریت.    تشخیص دهد. با فراه.

تدری  توانایی رایانه در تشخیص تصویر گربه بهبوود خواهود یافوت.     مربوط به این حیوان به

 (.1395این یعنی استفاده از یادگیری ماشینی در هوش مصنوعی )دیجیاتو، 

کوه هووش انسوانی یوا طبیعوی      هرحال، باید این موضوع مهو. را مودنظر داشوته باشوی.      به

ازنظوور سوواختاری و موواهیتی بووا هوووش مصوونوعی کووامال  متفوواوت اسووت. هوووش انسووانی   

هووا صوورفا   کووه رایانووه عنوووان براسوواس منطووق ریاضووی اسووتوار نیسووت؛ درصووورتی  هووی  بووه

کننود. کارشناسوان و فعواالن ایون حووزه پوا را از ایون         براساس چنوین منطقوی عمول موی    

نووام پردازنوودۀ  هووا یووک واحوود خیلووی پیچیووده بووه  : در رایانووهگوینوود فراتوور گذاشووته و مووی

کووه در طبیعووت،  مرکوزی مسوویولیت همووۀ اعمووال هوشوومندانه را بوه عهووده دارد؛ درحووالی  

هوا( بوا عملکورد مووازی و      مثال  در بدن انسوان، تعوداد بسویار زیوادی واحودِ سواده )نوورون       

حول   ایون اسوت کوه راه    کننود. اموا واقعیوت    زمان خود رفتوار هوشومندانه را ایجواد موی     ه.

هووای  روی رایانووه بوور« هووای هوووش مصوونوعی الگوووریت.»سووازی  شووده، یعنووی پیوواده گفتووه

هووای هوشوومند اسووت  موجووود، در حووال حاضوور بهتوورین انتخوواب بوورای تولیوود دسووتگاه  

 (.1395)دیجیاتو، 

ای شطرن  است کوه در آن شوخص    های هوش مصنوعی، بازی رایانه ترین مثال یکی از ساده

ترین تصوور از   گیرد. همچنین متداول ای در طرف دیگر قرار می ف و برنامۀ رایانهدر یک طر

نما( هستند. اما واقعیوت ایون اسوت کوه      های انسان ویژه روبات ها )به هوش مصنوعی، روبات

 های مختلف دارد. های هوش مصنوعی کاربردهای بسیار متنوع و متفاوتی در حوزه الگوریت.

 ادی از کاربردهای عمدۀ هوش مصنوعی را مالحظه کنید.توانید تعد در ادامه می
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 وجوی آنالین جست 

وجوی اینترنتوی   ترین کاربردهای هوش مصنوعی، در جست شده طور حت. یکی از شناخته به

گردیود، تبلیغواتی    دنبال موضوعی موی  اید که در اینترنت وقتی به است. حتما  شما ه. دیده

وجووی   آید. گوگل کوه پیشوتاز عرصوۀ جسوت     ش درمیمرتبط با آن موضوع برایتان به نمای

وجوی  آنالین است و همچنین بقیۀ رقبای آن، همواره در حال بهبود نتای  حاصل از جست

کنود، واکونش او دربرابور نتوای ِ      وجوویی موی   اینترنتی هستند. هنگوامی کوه کواربر جسوت    

کی از نتوای  کلیوک   شود. اگر کاربر روی ی شده، هوشمندانه کنترل و بررسی می داده نمایش

کند، به این معنی است که احتماال  نتیجۀ مدنظر خود را یافته است. اگر بدون هی  کلیکی 

وجو کند، بوه ایون معنوی اسوت کوه از نتوای         به صفحۀ بعد برود یا عبارت دیگری را جست

وجووی هوشومند، بوا دریافوت      هوای جسوت   وجوی خود راضی نبوده است. الگووریت.  جست

شبیه ایون مثوال و براسواس روش یوادگیری ماشوینی، قادرنود نتوای  حاصول از         اطالعاتی 

 (.1395صفا،  وجو را بهبود بخشند )خلیلی جست

 تشخیص گفتار 

تشخیص گفتار طبیعی انسان یکوی دیگور از کاربردهوای مهو. هووش مصونوعی اسوت. بوا         

هوا،   یانوه هوا و را  هوا توسوط پردازنوده    آوردن امکان تشخیص کلمات و جمالت انسان دست به

شوده اسوت. براسواس     نزدیکازپیش به حقیقت  رؤیای ارتباط نزدیک انسان و ماشین بیش

هوای   طراحی و اجرا شده است. ماشین ،کاربردهای جذاب و مفید زیادی تعریف ،این قابلیت

، 3و گوگول اسیسوتنت   2الکسوا  و 1و براساس صدا، دستیارهای صوتی مانند سیریوج جست

کش،  برند )چینه ی و بسیاری کاربردهای دیگر از این قابلیت بهره میافزارهای تایپ صوت نرم

کامپیوتر دانشگاه صونعتی شوریف،    ۀدر ایران نیز در دانشکد. (1395صفا،  خلیلی)و  (1396

                                                           

1. Apple (iOS) Siri  

2. Amazon Alexa 

3. Google Assistant 
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 ،افوزار  کمک ایون نورم   سازی شده است. به افزار تایپ گفتاری زبان فارسی طراحی و پیاده نرم

 .(1396و نیازی به تایپیست وجود ندارد )تسنی.،  شود گفتار انجام می ازطریقتایپ 

 تشخیص چهره 

هوای هووش    از قابلیت پردازش تصویر و امکان تشخیص چهرۀ انسان که ازطریوق الگووریت.  

بنودی و   شوود. امکوان دسوته    های مختلفی استفاده موی  آید، در حوزه مصنوعی به دست می

ب و سوادۀ ایون قابلیوت اسوت؛     های شخصی یکی از کاربردهای جوذا  تفکیک تصاویر و فیل.

(. 1396کوش،   های بسیار سنگینی باید به این منظوور انجوام شوود )چینوه     هرچند پردازش

هوای امنیتوی هنگوامی کوه ازطریوق       ها و ویدئوهای دریافتی از دوربین ازسوی دیگر، عکس

هوای مهموی در تشوخیص افوراد و      شوند، بوه داده  های تشخیص چهره پردازش می الگوریت.

هوا، مراکوز    هوا، اسوتادیوم   تووان در فرودگواه   شوند. از این قابلیت موی  ها تبدیل می آن ردیابی

(. یکوی از  1395صوفا،   های پرازدحام اسوتفاده کورد )خلیلوی    تجاری و تفریحی و همۀ مکان

کمک قابلیوت تشوخیص هوشومند چهوره در چوین       های بزرگ و پیشرفتۀ امنیتی به سامانه

ترین شبکۀ نظوارتی دنیوا نامیوده و در آن از     امانه را بزرگاندازی شده است. چین این س راه

میلیون دوربین مداربسته استفاده کرده است. دولت چین از خبرنگار یوک خبرگوزاری   170

دقیقوه   7کمک این سامانه، تنها در  معتبر خواست خود را در شهر مخفی کند و توانست به

 (.1396آن خبرنگار را پیدا کند )مرادی، 

هووایی بووا نووام هوووش  هووای معووروف فعووال در حوووزۀ فنوواوری، بخووش  شوورکت بسوویاری از

 (.1395کش،  چینه)اند  مصنوعی در واحدهای تحقیق و توسعۀ خود ایجاد کرده
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 ها داده بزرگ

قودر   کوه آن  دشوو  ها و اطالعات گفته موی  داده بزرگی از به مجموعۀ Big Data داده یا بزرگ

بورای پوردازش و   های سنتی و معمولی پوردازش اطالعوات    که روش استحجی. و پیچیده 

 نیست.و کارآمد ها کافی  استفاده از آن

های جدیدی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا تأثیر مهمی دارد.  فناوریدر ها  داده بزرگ

هوای   ها همچنین در بازاریابی، پزشکی، منابع انسانی، کشواورزی و بسویاری حووزه    این داده

 کاربرد دارند. گردی

اطالعوات دیجیتوال   هور روز   اینترنت و محصوالت دیجیتال، و ها رایانه علت توسعۀ بهامروزه 

در هور  موا  اس تلفن همراه ما روشن اسوت،   پی هنگامی که جی شود. زیادی تولید میبسیار 

هنگوامی کوه   هسوتی..   خودمان های دیجیتال موقعیت جغرافیایی در حال تولید دادهلحظه 

دنبال خریود محصوولی هسوتی.،     دهی. یا حتی فقط به ریق اینترنت خریدی را انجام میازط

هسوتی.. ایون   ها  کنندگان و بازاریاب تولیددرواقع در حال تولید اطالعات بسیار مهمی برای 

ما حاک. است. چت با دوستان، شورکت   سازِکار بر هر فعالیت اینترنتی و دیجیتال و مجازی

 ثبوت و ذخیورۀ  گرها، وجوهای اینترنتی، اطالعوات دریوافتی از حسو    جستها،  در نظرسنجی

ایون  کند.  می «داده»که تولید  استهایی  ، همه و همه فعالیتالکترونیکی اطالعات پزشکی

بواارزش  ای  تواننود گنجینوه   درستی پردازش شوند، می ها و اطالعات اگر به حج. عظی. داده

تصواویر و  آن وجود دارد. به این حجو. اطالعوات،    باشند که کاربردهای بسیار متنوعی برای

هوای تحوت شوبکه،     شده در اینترنوت، تصواویر دوربوین    گذاشته اشتراک های شخصی به فیل.

 شود. مینیز اضافه  ..های پلیسی و. های پزشکی، پرونده پرونده

بوا اسوتفاده از میلیاردهوا اطالعوات     وجووی چینوی،    ترین موتور جست ، بزرگ1شرکت بایدو

                                                           
1. Baidu 
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کنود، اطالعوات کواربردی و     میلیون کاربر خود دریافوت موی  600نی که ازطریق بیش از مکا

هوای تحلیلوی    تواند با اسوتفاده از روش  برای مثال، این شرکت میکند.  جذابی استخراج می

اطالعوات ورود و   طریوق های خود، آمار اشتغال بوه کوار و مصورف را از    صحیح بر روی داده

درآمود شورکتی ماننود     برآورد کند. این شرکت توانستهها  روشگاهها و ف خروج افراد به اداره

در چوین حودس بزنود و نتوایجی کوه ارائوه کورده، بوا آمارهوای          اپل را در یک دورۀ زمانی 

 .(Newscientist, July 2016)منتشرشدۀ شرکت اپل همخوانی دارد 

واقعیووت ایوون اسووت کووه ایوون حجوو. عظووی. از اطالعووات، منبعووی پوورارزش بوورای          

درسووتی  هووای مختلووف اجتموواعی و اقتصووادی اسووت و اگوور بووه   گیووری در حوووزه تصوومی.

بوورای مثووال، شوورکت  . دنبووال دارد تحلیوول و ارزیووابی شووود، نتووای  مهوو. و مفیوودی بووه  

InVenture  یوون نتیجووه پووردازد، بووه ا هووایی مووی در آفریقووا کووه بووه تحلیوول چنووین داده

دفترچوۀ تمواس تلفون    رسیده که احتموال بازپرداخوت وام بوانکی توسوط افورادی کوه در       

 انوود، بیشووتر اسووت  طووور کاموول ثبووت کوورده افووراد را بووهشووان نووام و نووام خووانوادگی همراه

(Dawar, 2016). 

شوود، بسویار متنووع و     هوا موی   هوای کوالن و پوردازش آن    داده هایی کوه اموروزه از   استفاده

 کنی.. اشاره می کاربرد حوزه به چندصرفا  جا در این گسترده است.

  بالیای طبیعیمقابله با 

تووان   هوا موی   و تحلیول علموی آن  گر متفواوت  گیوری تعوداد بسویار زیوادی حسو      کوار  با به 

همچنوین بوا تحلیول الگوهوای      بینوی کورد.   هوای بعودی را پویش    لورزه  محل احتمالی زمین

امدادرسوانی  هوا و   هوایی بورای نجوات جوان آن     راهتووان   رفتاری افوراد در حوین زلزلوه موی    

 یافت. دیدگان آسیب به

 از وقوع جرملوگیری ج 

و اطالعووات مربوووط بووه مجرمووان، راهکارهووای   هووا اگوور نیروهووای پلوویس بتواننوود پرونووده 
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هووای وقوووع جوورم و سووایر  هووا و مکووان ، زمووانآمووده دسووت بووه، نتووای  شووده گرفتووه درپوویش

هوا ذخیوره و تحلیول کننود،      داده و مبتنوی بور علو. بوزرگ    درسوتی   های مورتبط را بوه   داده

پیشووگیری از جوورم و ورود بموقووع و صووحیح هنگووام وقوووع جوورم،     بوورای تواننوود  مووی

 ثری بیابند.کارهای مؤراه

 کشاورزی 

تولیود محصووالت کشواورزی را بوه بیشوترین مقودار       تووان   هوا موی   داده با استفاده از بزرگ

زیسووت را بووه کمتوورین حوود رسوواند    هووای ورودی بووه محوویط  ممکوون و حجوو. آالینووده 

 (.1395ایران،  تی )آی

 ها در شرکت وری افزایش بهره 

هووای اداری و تجوواری بتواننوود اطالعووات جووامعی از  هووا و مجموعووه کووه شوورکت درصووورتی

راهکارهوایی   ،هوای دریوافتی   تواننود بوا تحلیول داده    موی کارمندان خوود بوه دسوت آورنود،     

بووه هایی یووک شوورکت آمریکووایی بووا افووزودن حسووگر  وری بیابنوود.  بوورای افووزایش بهووره 

شووود، توانسووته بووه نتووای  جووالبی  ارمنوودان نصووب موویسووینۀ کهووایی کووه بوور روی  کووارت

طوور گروهوی    دست پیدا کند. برای مثال، ایون شورکت دریافتوه اسوت کارمنودانی کوه بوه       

بور هموین اسواس اسوتراحت گروهوی       و پردازنود، عملکورد بهتوری دارنود     به استراحت می

را در مجموعووۀ قوووانین خووود گنجانووده اسووت. ایوون شوورکت بووا همووین تغییوور توانسووته    

ای بوزرگ   رایی نیروی انسوانی خوود را افوزایش دهود. همچنوین یوک فروشوگاه زنجیوره        کا

توانسوته اقالموی را کوه آنوان      کارمنودان خوود   بنودهای هایی بور روی بازو حسوگر با نصوب  

توری بورای جاگوذاری اجنواس      ریوزی مناسوب   و برناموه  کنود شناسوایی   ،کننود  جا موی  جابه

 (.1394)قاسمی،  فروشگاه داشته باشد
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 ها داده بزرگ ۀهایی دربار نگرانی

هوا و ابهامواتی    ها دارد، نگرانوی  داده در کنار مزایا و کاربردهای بسیار زیادی که تحلیل بزرگ

 و آوری هوای مورتبط بوا جموع     از دغدغوه یکی  ها وجود دارد. استفاده از داده خصو ه. در

که امروزه تولید هایی  داده بزرگ است. «حری. خصوصی افراد»ذخیره و استفاده از اطالعات، 

ازجملوه تصواویر،    است؛ شود، شامل حج. عظیمی از اطالعات خصوصی افراد و استفاده می

 تماس تلفن همراه و بسیاری اطالعات دیگر. ۀفیل.، موقعیت مکانی، دفترچ

هووا  داده کننوودگان از بووزرگ اسووتفادهحووری. خصوصووی پاسوو  داده شووود و  بووه دغدغووۀاگوور 

نگرانوی بعودی    ،شوود  ت شخصوی افوراد سوءاسوتفاده نموی    بدهنود کوه از اطالعوا   اطمینان 

کننوود از ایوون  آیووا آنووان تضوومین مووی خواهوود بووود.  «هووا امنیووت داده»خصووو   درایوون

اطالعوات   از تواننود امنیوت ایون حجو. وسویع      ؟ آیوا موی  کننود  خوبی نگهداری  اطالعات به

 (.1394ایران،  تی )آی را تضمین کنند؟

باتیوک، هووش مصونوعی    وازجمله ر)های دیگر  اری حوزهها ه. مانند بسی داده در عل. بزرگ

بین متخصصان تجاری و افراد دانشگاهی بور سور مسوائل اخالقوی مورتبط درگیوری و        (و...

 چالش وجود دارد. 

بووک خوود را نموایش داد. ایون      نمونه واضح این نگرانوی در رسووایی اخالقوی اخیور فویس     

را در اختیووار کمبووری    یاجتموواع ۀشووبک نیووکوواربر ا ونیوولیم 87شوورکت اطالعووات  

 سیدونالوود ترامووپ رئوو   یبووا کووارزار انتخابووات   یالدیموو 2016کووه در سووال  آنالیتیکووا 

قوورار داده بووود. مطووابق نظوورات کارشناسووان، ایوون    داشووت یهمکووار کووایآمر یجمهووور

  (Euronews, 2018)اطالعات توانسته بر نتای  این انتخابات تاثیر گذارد.
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 فناوری نانو

ای از عل. و فناوری است کوه موضووع اصولی آن کنتورل موواد در ابعواد        شاخه 1فناوری نانو

هوا بورای    هوا و مولکوول   کاری ات. است. هدف از این فناوری، دست 2نانومتر 100تا  1حدود 

 .(Drexler, 1993)های مفید است  ساخت مواد و محصوالت با ویژگی

رویکوردی جدیود در تموام     ای جدیود از علو. و فنواوری نیسوت؛ بلکوه      فناوری نوانو رشوته  

های کاربردی فناوری نانو، پزشکی، بیوتکنولوژی، غذا و دارو، الکترونیک،  هاست. حوزه رشته

هوای   زیست، هوافضا، مواد، امنیوت، پتروشویمی و بسویاری زمینوه     ونقل، محیط رایانه، حمل

 شود. دیگر را شامل می

حتوی ذکور عنواوین هموۀ     چنوان گسوترده و متنووع اسوت کوه       کاربردهای نانوفنواوری آن 

ها مشوکل اسوت. برخوی کاربردهوای ایون فنواوری هنووز در مرحلوۀ تحقیوق و توسوعه            آن

شووود و در زنوودگی امووروز مووا   هووا امووروزه بووه کووار گرفتووه مووی  اسووت؛ امووا بسوویاری از آن

گیوری از ایون فنواوری، محصووالت بسویار       کننود. در ایوران نیوز بوا بهوره      آفرینی موی  نقش

هوای   رود؛ ازجملوه در حووزه   ونواگون سواخته شوده و بوه کوار موی      هوای گ  متنوعی در حوزه

بهداشوووت و سوووالمت، کووواالی خوووانگی، نسووواجی، عموووران، پزشوووکی، انووورژی، رنووو ،  

 کشاورزی، پلیمر.

 اند از: اند، عبارت مند شده هایی که فناوری نانو بهره عدادی از حوزهت

 فناوری ساخت مواد 

کنود.   فورد را فوراه. موی    کوارکرد منحصوربه  امکان تولیود مووادی بوا خووا  و     فناوری نانو 

                                                           
1. Nanotechnology 

میلیوون بوار     هزارم میلی است. یک نوانومتر درواقوع یوک    معنی یک هزارم میکرو و میکرو به معنی یک نانو به. 2

 متر است. تر از یک میلی کوچک
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شود، ممکن است اصال  در طبیعت وجوود نداشوته    ساختارهایی که از این طریق ساخته می

هوا نبووده باشود. چنوین نانوسواختارهایی       باشد و عل. شیمی سنتی نیز قوادر بوه تولیود آن   

 یژه ایجاد کنند.ریزی و با خواصی بسیار و برنامه تر، قابل تر، قوی توانند موادی سبک می

 صنعت الکترونیک 

نانو بورده، صونعت الکترونیوک اسوت. تغییور       فناوریبسیاری از  ۀهایی که بهر یکی از زمینه

تواند بوه انقالبوی عظوی. در ایون      ساختاری تولید ترانزیستورها با استفاده از این فناوری می

ر ابعواد نوانو،   سازی اطالعات در مقیواس بسویار کوچوک د    صنعت بینجامد. همچنین ذخیره

هوایی بوا    افزایش دهد. سواخت تراشوه   انگیزی شگفتنحو  سازی را به تواند ظرفیت ذخیره می

 کند. تحولی در محصوالت الکترونیکی و دیجیتالی ایجاد می ،العاده ریز فوق ۀانداز

 صنایع نظامی و هوافضا 

...( دستیابی به ابوزار  و بودن، استحکام هایی که گفته شد )سبک مواد با قابلیت استفاده از نانو

سوازد. همچنوین    بسیار را در صونایع نظوامی و هووایی ممکون موی      ییِاهای با کار و دستگاه

 توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. ها در صنایع نظامی می باتور نانو

 مصرف انرژی 

 انود کوه   ذرات را سواخته  شوده بوا نوانو    های تولید مواد شیمیایی، مواد پلیمری تقویت شرکت

 نیگزیسوبک جوا   یها تیکامپوزرود.  به کار می ها اتومبیل ۀدر بدن ی شده کهجایگزین فلزات

جوویی   صورفه تر شدن خودروهوا و در نتیجوه    موجب سبک خودروها نیبا قطعات سنگ شده

 شود. در مصرف سوخت می چشمگیر

 زیست محیط 

کنود. کنتورل    فراه. می انرژی و آب را و مجدد از مواد ۀفناوری نانو امکان بازیافت و استفاد

از کاربردهای مفید این فناوری  های صنعتی ها، کاهش ایجاد پساب و آلودگی انتشار آالینده

 .(1383)زینی،  است
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 یکباتور

توانود یوک مجموعوۀ پیچیوده از      ریزی توسط رایانه کوه موی   برنامه روبات ماشینی است قابل

هوا ممکون اسوت توسوط      . روبوات (Oxford, 2018)صورت خودکار انجام دهود   وظایف را به

 ها جای داده شود. دور، کنترل شوند یا مدار کنترلی در داخل آن دستگاه کنترل از راه

نما هستند و برخی  ها انسان مستقل باشند. برخی از آن ها ممکن است مستقل یا نیمه روبات

رنود.  رسانی پزشکی و حتی اعموال جراحوی پزشوکی کواربرد دا     صنعتی. برخی نیز در امداد

هوایی بوا انودازۀ میکروسوکوپی      روبوات  ها از هواپیماهای بدون سرنشین توا نوانو   اندازۀ روبات

 .(Clegner, 2016)متفاوت است 

« روبوتا»اش به کار برد.  ای اهل چکسلواکی در نمایشنامه را اولین بار نویسنده« روبات»واژۀ 

 "سوازی  کارخانۀ روبوات "امه که معنی کارگر و برده است. در این نمایشن در زبان اسالوی به

هوا اشوتباه    توانستند با آدم شدند که می نام روبات ساخته می هایی به مصنوعی نام داشت، آدم

 .(Kurfess, 2005)گذاری روبات قرار گرفت  گرفته شوند. همین کلمه و ایده، منشأ نام

ها را به عهوده دارد،   کارگیری روبات برداری و به ای از فناوری که طراحی، ساخت، بهره شاخه

. روباتیک ترکیبی از عل. و مهندسی است. دانوش  (Oxford, 2018)شود  روباتیک نامیده می

های دیگر در روباتیک موردنیاز  مهندسی مکانیک، برق، علوم رایانه، هوش مصنوعی و رشته

ن مختلف، ها با الهام از طبیعت و ساختارها و رفتارهای جانورا است. امروزه بسیاری از روبات

 شوند. طراحی و ساخته می

ها شکل گرفت، بیشتر جنبۀ سرگرمی و هیجوان آن مودنظر    هنگامی که ایدۀ طراحی روبات

ها  بود؛ اما با پیشرفت عل. مکانیک و همچنین الکترونیک در عصر صنعتی، استفاده از روبات

ها در امور صنعتی استفادۀ فوراوان شود. ایون     طوری که از روبات بیشتر جدی گرفته شد؛ به

در قالب کمک به نیوروی کوار و بورای افوزایش سورعت و دقوت کارهوای        ها عمدتا   استفاده
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ساخته شد و به  1954ریزی در سال  برنامه صنعتی بود. اولین روبات تجاری دیجیتال و قابل

فروخته شد. در آنجا از این روبات برای برداشتن قطعات فلزی داغ از  1موتورز شرکت جنرال

 .(Pearce, 2011)شد  گری استفاده می آالت ریخته ماشین

دادن  ها مایل یا حتی گاهی قادر بوه انجوام   ها در کارهای تکراری و خطرناک که انسان روبات

بوه سوختی و وضوعیت دشووارِ      اند؛ کارهایی که باتوجه ها شده ها نیستند، جایگزین انسان آن

ی دادنش برای انسان ممکن نیست. در فضاهایی ماننود زیور دریوا و بسویار     محیط آن، انجام

ها گذاشته  های دیگر که کارکردن در آن دشوار و پرزحمت است، کار به عهدۀ روبات محیط

ها در صنعت، که منجر بوه   همه، درخصو  استفادۀ زیاد و روزافزون از روبات شود. بااین می

هوا در   هایی وجود دارد. همچنین اسوتفاده از روبوات   شود، نگرانی بیکاری کارگران زیادی می

کننده است. امکانات خودکار و قابلیت عملکرد مستقل  می گاهی بسیار نگرانهای نظا جن 

شود؛ اموا در واقعیوت    های تخیلی مطرح می ها و پیامدهای بالقوۀ آن گاهی در داستان روبات

 .(Hoy, 2014)ای جدی تبدیل شود  تواند در آینده به دغدغه شود و می نیز گاهی عملی می

هوای هوشومندی    هوش مصنوعی به کمک ه. بیایند، روبات هنگامی که فناوری روباتیک و

های هوشمندی  (. روبات1392سازند که بسیار مهی  و البته مفید خواهند بود )ایسنا،  را می

گیوری کننود و عمول مناسوب را انجوام دهنود،        های خا  تصمی. توانند در موقعیت که می

ها  اس و خطرناک جایگزین انسانتوانند در جاهای حس هایی می بسیار مفیدند. چنین روبات

کوارایی روبوات و هوشومندی آن دو مقولوۀ      شوند و وظایف مه. انسانی را به عهده بگیرنود. 

 2معنی کارآمودنبودن آن نیسوت. روبواتی کوه در مودت       مجزاست. هوشمندنبودن روبات به

آن یوک   کند تا بوا  تر از نی. این  لحی. می سی. را به یک تراشۀ سیلیکونی کوچک 28ثانیه، 

اش،  حال، عملکرد ماشین با همۀ فایده تحسینی دارد. بااین مدار مجتمع بسازد، عملکرد قابل

                                                           

1. General Motors 
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 (.101: 1384شود )مشاقی طبری،  هوش محسوب نمی

ها براساس ثابوت و   های اساسی روبات بندی ها انواع بسیار متنوعی دارند. یکی از دسته روبات

شومار و متنووعی هسوتند کوه در      های بوی  ماشین 1های ثابت بودن آن است. روبات متحرک

هوای   شووند و روبوات   ها اسوتفاده موی   و... از آن کاری جوشها برای مونتاژ،  صنعت و کارخانه

ای را دارنود. از انوواع    شوده  هایی هستند که قابلیت حرکت در محیط تعریف روبات 2متحرک

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های این دو دسته می روبات

ریزی، چنودمنظوره،   برنامه کنترل، قابل هایی قابل های صنعتی دستگاه روبات: 3صنعتی  وباتر

معموال  دارای بازوهای متحرک در سه جهت یا بیشتر هستند کوه ممکون اسوت در جوایی     

هوا وظوایف سوخت یوا حسواس       ثابت قرار بگیرند یا دارای قابلیت حرکت باشند. این روبوات 

 گیرند. عهده می ها را به کارگران کارخانه

مسوتقل عمول    صورت مستقل یوا نیموه   اند که به هایی اغلب متحرک : روبات4روبات خدمتکار

 کنند. ها ارائه می کنند و خدماتی برای رفاه و آسایش انسان می

روند. برخی کارشناسان و  های نظامی به کار می هایی که در جن  : روبات5های نظامی روبات

هوا بتواننود در    ویژه اگور ایون روبوات    ها انتقاد دارند؛ به گونه روبات دانشگاهیان به ساخت این

هوای   هوایی کوه توسوط روبوات     برخی سطوح به صورت مستقل عمل کنند. همچنین روبات

کننده باشند. البته واقعیت این  توانند در کاربردهای نظامی نگران شوند، می دیگر کنترل می

هوایی هسوتند کوه     ای هوش مصنوعی روبوات های دار های هوشمند و بمب است که موشک

 شوند. ها، در حال حاضر در کارهای نظامی استفاده می رغ. همۀ نگرانی علی

                                                           

1. Stationary robots 

2. Mobile robots 

3. Industrial robot 

4. Service robot 

5. Military robot 

https://en.wikipedia.org/wiki/Service_robot
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_robot
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هوا،   گونوه روبوات   ای از ایون  توانند پورواز کننود. نمونوه    هایی که می : روبات1های پرنده روبات

ک از بواال و  های خطرنا برداری از محیط اند که برای فیل. هواپیماهای بدون سرنشین کوچک

 کنند. ها استفاده می های خا  از آن ای در موقعیت شده دادن عملیات تعریف احیانا  انجام

هوایی هسوتند کوه بوا تقلیود از نحووۀ حرکوت حشورات          : روبات2پا( های حشره )شش روبات

توانند از آن رد شوند، عبور کنند.  دار نمی های چرخ توانند از مناطق ناهمواری که ماشین می

ها بورای حرکوت سوه پوای      گونه روبات ازآنجاکه برقراری تعادل روی سه پا مقدور است، این

کنند و مجددا  ایون عمول    خود را از زمین بلند و روی سه پای دیگر تعادل خود را حفظ می

 (.165: 1384روند )مشاقی طبری،  صورت راه می این دهند و به را با سه پای دیگر انجام می

جوای یوک عضوو     توانند بوه  های حساس، می ریزی هایی که با برنامه : روبات3زهای پروت روبات

 رفتۀ انسان، مثال  دست یا پا، عمل کنند. ازدست

بورای حرکوت در سوطح سویارات دیگور،       هوا  از آن هوایی کوه   : روبات4پیما های سیاره روبات

شوود.   ده مییا حتی گردوغبار از سطح آن، تهیۀ عکس از محیط و... استفا  آوری سن  جمع

 ها برای کاوش جهان بسیار مفیدند. این روبات

طراحوی و   3و سورنا  2، سورنا 15های سورنا  نمای هوشمند با نام های انسان در ایران روبات

ۀ دانشوگاه تهوران   های پیشرفت ها و فناوری مرکز سیست.ها در  ساخته شده است. این روبات

، بواالرفتن از پلوه، حفوظ تعوادل روی یوک پوا،       رفوتن  توانوایی راه  3اند. سوورنا   ساخته شده

 تا(. های پیشرفته، بی ها و فناوری شناسایی چهره و... را دارد )مرکز سیست.

                                                           
1. Aerial robot 

2. Insect (Hexapod) 

3. Prosthetic robot 

4. Planetary rover 

 اشکانی بوده است. یسورنا نام سردار. 5

https://en.wikipedia.org/wiki/Hexapod_(robotics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Prosthetic
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 ارز دیجیتال

ن اهوای مختلوف متخصصو    در قالوب  و هوا  در طول سال دیجیتالی یا مجازی را های پول ۀاید

نووع از آن   200نون نزدیک به و تاک اند کردهعات پیگیری الفناوری اطنویسی و  برنامه ۀحوز

عنووان اولوین واحود     کوین به ، بیت2009تا اینکه در سال ه است. معرفی شد در سراسر دنیا

مفهوم پوول   ۀاولین جرقشده، مطرح شد.  ارائههای  موفق عملیاتی طرح ۀپول مجازی و نمون

کورد. هودف    هارائدای  وینام  فردی به 1998در سال  را شده معنی پول رمزگذاری مجازی به

 و (هوا  بانوک ) هوا  بدون حضور واسطه بود که تسهیل امور مالی و ایجاد پولی از این نوع پول،

ECB) تعریف بانک مرکزی اروپوا  هبنا ب .به گردش درآید افراد جامعهدست  فقط به
پوول  (، 1

دهنودگان آن کنتورل    معمول توسوط توسوعه   طور همجازی نوعی از پول دیجیتال است که ب

پوول مجوازی   رود.  به کار میپذیرفته شده و  یمجازی خاص ۀتوسط اعضای جامع شود و می

ای  موالی  مؤسسوۀ  یوا  مرکزی ۀدهند هی  سرویسگذاری به  وانتقال یا قانون نقل کنترل برای

هوا نتواننود    دولتشود  باعث می امرشده است. این  اجرا نظیر نظیربه ارتباطات با ندارد و نیاز

مالوک   کوس   یهو  کننود. ها نتوانند ارزش آن را ک. یوا زیواد    بانک کاری کنند و آن را دست

  .ستین پول مجازی ۀشبک

احساااس نیاااز بااه پااول مجااازی از شنجااا شخاااز شااه کااه برناای فعالیت ااای ای ترنتاای 

هااا و یااا  دارای ارزش اقتصااادی شااهنه  بااه دباااره دیااار بااه ازای برناای فعالیت

ها نیاااز بااود د وراای پرداناات شااود در حااالی کااه ایاان فعالیت ااا  نااهماه شاارکت

 .نداشتند حقیقی دنیای در واقعی  ج به

متمرکااز دارد کااه باار اساااس شن تمااا  فرشی ااه  پااول مجااازی یاات ماهیاات خیاار

انتشاااار، پاااردازش و ادتبارسااا جی  معاااام ه توساااو شااابکه کااااربران و باااهون 

                                                           
1. European Central Bank 
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ول   پاااپااادیرد ای بااارای نتااااره و دنالااات دیااااران  اااوره می هااایا واسااا ه

هاا  در فضااای و  یقاایحق یایاادر دنهاا  کاااو و نااهماه  هیاانر یباارا یمجاااز

 یایااپااول در دن نیامکااان تاا متوانااه  توانااه بااه کااار رود  همچ ااین می می یمجاااز

 نیز داشته باشه  یقیحق

 

 ارزهای دیجیتال أنواع

معتبور سواختن    یبورا  یبور اصوول رمزگوذار    یاست که متکو  یپول مجاز ینوع نیکو تیب

 در حوال نمانده است و بوه سورعت    یباق یوتریکامپ ت.یالگور کیدر قالب  بوده وتراکنشها 

کوین مهمترین ارز دیجیتوال   جهانی است. در حال حاضر بیت جامعهافراد از سمت  رشیپذ

 در حال معامله است.

کوین، ارزهای رمزنااری شهه دیاری نیز وجود دارنه کاه کاه شاتاف افازای   بیتعالوه بر 

و ریپال اشااره کارد    اتاریتاوان باه  کوین دارنه  از جمله این ارزهاا می ارزشی مشابه بیت

انه که از جمله می توان باه  همچ ین برنی کشورها نیز برای نود ارزهای مجازی ت یه کرده

 ونزوئ  با ارز پترو و روسیه با ارز کریپتوروبل اشاره کرد 
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هووای متنووی یووا   فایوول ازجملووه ،اسووناد دیجیتووالیبقیووۀ پووول دیجیتووال درسووت مثوول  

ر را در قالووب الد 100 یوودانتو مووی شووما ،مثووال بوورایکووامپیوتری اسووت.  صوورفا  ،هووا عکووس

ایون روش توا زموان     .یدبفرسوت  کسوی و بورای   کنیود یک فایل پوولی بوه پیغوامی پیوسوت     

 حول  سواخته، بوی  الکووین مفهوومی انق   آنچوه از بیوت   کووین کواربرد داشوت؛ اموا     تولد بیت

از آنجوا   دوبواره  کورد  خورج مشوکل   اسوت.  بورای نخسوتین بوار    «دوبواره کرد  خرج»مشکل 

 راحتووی ده و بووهشوونپوواک دالر از کووامپیوتر شووما  100شووود کووه فایوول پووولی  ناشووی مووی

. توا زموان   یود خورج کن درحقیقوت  ا یو  یدبورای فورد دیگوری بفرسوت     آن را دوبارهید توان می

کووه  ،یووک طوورف سوووم معتموودگوورفتن از  کمووکایوون مشووکل فقووط بووا  ،کوووین تولوود بیووت

افوزار   نورم کوه   ؛ درحوالی بوود  شودنی  حول ت، عهوده داشو   کول را بور   داشتن دفتر نگه ۀوظیف

 ۀکننوود فرسووتنده و دریافووت .کنوود ت مووالی را رمزنگوواری مووی الکوووین تمووام تبوواد  بیووت

یووک موودرک  وشوووند  مووی سوواییای از اعووداد شنا بووا رشووته ،در هوور مبادلووه ،کوووین بیووت

ت نوام  الدر ایون مبواد  . شوود  کووین در تموام شوبکه منتشور موی      عمومی از حرکت هر بیت

 .تواننوود انتقووال پووول را مشوواهده کننوود  امووا همووه مووی ؛مبادلووه محفوووت اسووت دو طوورف

 .دهد یک پول دو بار خرج شود افزار اجازه نمی نرم ترتیب، این به

 کوین مفهوم کیف بیت

شوود. ازلحوات فنوی،     ها در آن نگهوداری موی   کوین افزاری است که بیت کوین نرم کیف بیت

کوه بورای آدرس   اسوت  خصوصوی   یبلکه رمزهوای  ؛شود جا نگهداری نمی کوین در هی  بیت

کووین فوردی کوه صواحب حسواب اسوت،        ها وجود دارد و در کیف بیت کوین هریک از بیت

و مالکیت حسواب   کند میکوین را تسهیل  شود. این کیف ارسال و دریافت بیت نگهداری می

ر کوامپیوتری،  افوزا  کوین به چهار صورت نورم  دارد. کیف بیت کوین را برای کاربر نگه می بیت

ذکر اسوت کوه    شایان. افزاری برای کاربران موجود است صورت سخت موبایل، تحت وب و به



نوینهای  بخش اول: فناوری   

 

 33  

وجود ندارد. بهتر اسوت رموز    آن عاتالشدن، امکان بازیابی اط شدن یا دزدیده در صورت گ.

هوا در   کووین  بسیار قوی برای کیف استفاده شود یا رمزهای خصوصی مربوط به بیت یورود

 .دنصورت دستی یادداشت شو به مکانی امن

کلیدها را در خود نگهوداری  )که  هایشان است کیف پول وکوین شامل کاربران  سیست. بیت

کوین  کاربران بیت .اند نظیر پخش شده در سراسر شبکه ازطریق ارتباط نظیربهکه  (کنند می

اولین تراکنش، در شبکه بوه   دادن کوین و انجام بیت ۀکسانی هستند که با عضویت در شبک

 .شوند رسمیت شناخته می

 های تهیه ارز دیجیتال روش

 وجود دارد: زیر چهار روش ،کوین بیت یۀته یراب

 یحسواب  نامشوترک  یکه مانند کارگزاران بورس برا ییها تیاز سا یکیمراجعه به  .1

حسواب چنود    نیو ا جواد ی. البتوه ا کننود  می جادیا یحساب بانک ایمرتبط با کارت 

ی بوانک  یهوا  کوارت  نبوود  لیو دل بوه  زیو در کشور موا ن  دیو شا کشد یطول م یوزر

 باشد. یروش منتف نیا یالملل نیب

رد. سوپس  از او وجوود دا  یداریکوین دارد و امکان خر که بیت شخصیکردن دایپ .2

 کننده منتقل کند. کوین را به کیف پول فرد درخواست باید بیت این شخص

 کوین. بیت افتیدر یدر ازا الفروش کا .3

 .کوین بیت ۀخدمت به شبک ۀارائ یکوین در ازا بیت افتیدر .4

 :کوین پی برد توان به نرخ برابری دالر و بیت زیر می با مراجعه به یکی از سایتهای

bitcoinchart.com 
bitcoinavarage.com  

 شود. کوین از دیگران در شکل بعد مشاهده می نحوه تهیه بیت
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 کوین از بیت استفادهچرنۀ 

 در اکتبور  نیکوو  تیو ب ۀنرخ مبادلو  نیخلق شد و اول نیکو تیب ۀدست نیاول 2009یۀ در ژانو

 هیکاربران اول نیب نیکو تیدالر بود. چند روز بعد تراکنش ب 1 نیکو تیهر ب متیق به 2009

 (.1396شد )میرزاخانی، آغاز  2010 آن در سال یصورت گرفت و تجارت عموم

 یبورا  شود و  رداهوا و  معوامالت ابرقودرت   ۀچرخو  به یتالیجید یارزها 2018در اوایل سال 

 نیو انجوام شود. در ا   نیکوو  تیو توسط ب هیبه ترک هیانتقال گندم از روس ۀبار معامل نینخست

 نیتور  بوزرگ  کوه  شود  یداریخر نیکو تیبا استفاده از ب فقطتن گندم  3000 زانیمعامله م

در حوال  کشوور روسویه    بوود.  یتوال یجید یدر جهان با استفاده از ارزها ییمواد غذا ۀمعامل

ونقول کواال براسواس ارز     حمول  تور  عیتور و سور   سواده  یالملل نیپرداخت ب ست.یس کی جادیا

اسوت.   نیکوو  تیو ب ارزش نوسوانات که البته یکی از مشکالت پیش روی او،  است یتالیجید



نوینهای  بخش اول: فناوری   

 

 35  

 شیبو  بواره  کی به 2017 در ماه دسامبر ،خود یبه سطح باال دنیبعد از رس کوین بیتارزش 

 (.1396)کالکو،  است افتهیدرصد کاهش  40از 

 تلویزیون اینترنتی

صنعت  ییگرا ه.ای و تلویزیون کابلی و با  ی پس از ظهور تلویزیون ماهوارهنترنتیا ونیزیتلو

 یرتباطا جدید یها یفناور شرفتیپ ۀجیاست و نتپدید آمده  ایمد یمخابرات و مالت و انهیرا

ازطریوق   ونیزی)تلو IPTV مانند ییها با نام دیجد یفناور نیا .دیآ یبه حساب م یو اطالعات

OTTو  (ینترنتیپروتکل ا
 ینترنتو یا ونیو زیتلودر شوناخته شوده اسوت.     ایو در سراسور دن  1

دلخواهشوان   ۀبرنامو  توانند میشود و تماشاگران  یم دریافت نترنتیا اتصال ازطریق ها برنامه

کابول و مواهواره    ،یفوا  یپرسرعت، وا نترنتی. اانتخاب کنند یونیزیتلو های برنامه انیرا از م

را  ینترنتو یا ونیو زیتلوتوانوایی ارائوۀ سورویس    شود که  یمحسوب م ییها رساختیازجمله ز

خوا  بوه نوام    دسوتگاه   کیو و  داشوتن اشوتراک   ازمنود ین IPTV ی. استفاده از فناوردارند

تووان بودون داشوتن اشوتراک و دسوتگاه       را می OTTکه در  ؛ درحالیاست 2تاپ باکس ست

 یها هوشمند، تلفن یها  ونیزیتلوخا  دریافت کرد و از این فناوری روی کامپیوتر خانگی، 

 استفاده کرد.ها  تبلت وهوشمند 

تواننود برناموۀ دلخوواه     دارند و موی  دسترسی بانکی از محتوابه  اینترنتی ونیزیمخاطبان تلو

دلخوواه خوود را    ۀبرنامو  ایو  دهند رییرا تغ ای خا  زمان پخش برنامه را انتخاب کنند،خود 

ند. همچنوین  از زمان پخوش آن بواخبر شوو    ،شود یکه داده م یغامیبا پ سپسو  کنندرزرو 

 .توا(  )آسومونی، بوی  شوود   رهیو ذخ ها آن یطور خودکار برا هکه برنامه ب کنند یکار توانند می

 ساعات بعودی های  مربوط به برنامه کامل اطالعات در این سیست.، EPGیا  راهنمای برنامه
                                                           

1. Over the Top 

2. Set Top Box 
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توان سیست. ضبط برناموه   با استفاده از آن، می دهد. نشان میرا  های تلویزیون و رادیو انالک

 بور  هوا  برناموه  . راهنمایکردهای دیگر فعال  در ساعت مشخص را بر روی تلویزیون یا واسط

 براسواس  شوده را  بنودی  زموان  هوای  برنامه انتخاب و ووج جست امکان نمایشگر، ۀصفح روی

 (1389)وحیدی، .دهد می مخاطب به کانال و عنوان و زمان

دارند  یادیز یها شباهت ،دهند یم برکار به که یتالحات خدم به OTTو  IPTV سیسرودو 

در  .سوت محتوا افوت یدر یشوده بورا   داده  باند اختصا پهن تیریدر مدها  آن ۀو تفاوت عمد

کشوور موا   در .قرارداد دارد .یطور مستق هب IPTV ۀدهند سیبا سرو یمشتر IPTV سیسرو

 ،قورارداد  نیو . طبق ااستدر قالب خدمت شیما  IPTV سیسرو ۀارائ یمتول مایصداوس فعال 

 یمشوتر  بوه مودم  ازطریق را گنالیس ،یا شبکه یمجزا ریمس کی فیدهنده با تعر سیسرو

اسوت. اموا در    نظوارت و تحوت   نوه یبه کوامال   یافتیو در یوئدیو و ریتصاو تیفیک .رساند یم

شوارژ و   اخوت دپر از پوس و کواربر   شوود  ینمو  تعریوف  ای شده مدیریت ریمس OTT سیسرو

 ریمسو  .دارد یدسترسو  محتووا  از یا مجموعوه  بوه  ،دهنوده  سیسورو  پرتال ازطریق تیعضو

 کوه  یبانود  پهون  هموان  ازطریوق  و سوت ین کوار  در گنالیسو  افوت یدر یبرا یا شده تیریمد

 عووالوه، شوود. بوه   موی  افوت یدر وئدیو و ،در خانوه بوه آن وصول هسووتند    یمتعودد  زاتیو تجه

 یسوع  ،باند موجود یندارد و بسته به پهنا تیفیک نیبهتر ارائۀ یبرا یتعهددهنده  سیسرو

 .برساند مشتریرا به  ممکن ییوئدیو .یاستر نیبهتر کند یم
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 فناوری نوینابزارهای 

ابزارهوا و   و هوا  هوای اخیور دسوتگاه    در سوال هوای نووین،    برای دستیابی به خدمات فناوری

بورای رفوع نیازهوای روزموره،      هوا  از آن تووان  انود کوه موی    ما شدههایی وارد زندگی  فناوری

. اسوتفاده کورد  تر کارها، سرگرمی یا دستیابی بوه اطالعوات بیشوتر     بهتر و سریع دادن انجام

بهتور و   ۀبه استفاد ابزارهاها و  های این دستگاه کار و قابلیت ۀآشنایی هرچه بیشتر ما با نحو

شود. در این فصل بوه معرفوی مختصور تعودادی از      منجر می های نوین فناوریمفیدتر ما از 

 پردازی.. ها می ابزارترین این  ترین و کاربردی مه.

 ها رایانه

خودکوار   دادن توانود بورای انجوام    دسوتگاهی اسوت کوه موی     ،رایانه یا کامپیوتر طبق تعریف

 «1برناموه »بوا نوام    هاریزی شود. این مجموعه دسوتور  دستورهای ریاضیاتی و منطقی برنامه

هوا بتواننود طیوف     شود رایانه شوند. قابلیت اجرای برنامه توسط رایانه موجب می شناخته می

ننووووود.اجووووورا ک ،شوووووده تعریوووووف ی را کوووووه برایشوووووانوسووووویعی از وظوووووایف

                                                           

1 Program   یا application  
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 انوواع رایانوه عبوارت    از شوند. برخی بندی می ها براساس نوع، کاربرد، اندازه و... تقسی. رایانه

 ها و سرورها. ، ابررایانه1کاری های های شخصی، ایستگاه از: رایانه است

هوا و شورکتهای بوزرگ موورد      غالبا توسط سوازمان  ها و سرورها کاری، ابررایانه های ایستگاه

 و اسوت کوه ازنظور انودازه     منظووره  همه یا انهیرا 2یشخص ۀانیراگیرند. اما  استفاده قرار می

 های شخصی عبوارت  انواع معروف رایانه .استمناسب  یمصرف شخص یبرا متیو ق ییاکار

 .7و تبلت 6بوک (، نِت5بوک )یا نوت 4 تاپ ، لپ3رومیزی ۀاز: رایان است

 

 شخصی رومیزی ۀرایان

تورین شوکل خوود از یوک کویس       شوود، در رایو    این نوع رایانه که دسکتاپ نیز نامیده می

هوای   شود. البته نوع دیگری از رایانه کلید تشکیل می یک نمایشگر، ماوس و صفحه ،ای رایانه

مجوزا تعبیوه    ها کویس  نیز وجود دارند که در آن 8های شخصی مجتمع نام رایانه بهرومیزی 

 .(1396دیک،  های داخلی کیس با نمایشگر ادغام شده است )تک نشده و تمام بخش

 

 

                                                           
1. Workstation 

2  .Personal Computer صورت مخفف به آن  که بهPC شود یگفته م. 
3. Desktop Computer 

4. Laptop 

5. Notebook 

6. Netbook 

7. Tablet 

8. All-In-One PC 
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 All-In-Oneدسکتاپ  شکل رای  دسکتاپ

 های شخصی رومیزی رایانه

معنوی   بوه  PCکوه   درصوورتی  ؛شوود  گفته می PCشکل فوق  هایی به اشتباه به رایانه گاهی به

و عبارت درست برای معرفی  شود ، شامل میکه نام برده شد را مواردی ۀشخصی، هم ۀرایان

 است. «دسکتاپ» ،طور مختصر شخصی رومیزی یا به ۀیا رایان PC Desktopای  چنین رایانه

 تاپ لپ

توانود   شخصی کوچک و نسبتا  سبکی است که می ۀبوک، رایان کیفی یا نوت ۀتاپ یا رایان لپ

ممکن کوچک  حداما تا  ؛رومیزی را دارد ۀرایان یاجزا ۀبا باتری کار کند. این نوع رایانه هم

صورت واحد  و به شود میتمام اجزا با ه. ترکیب  . در این نوع رایانهشود و سبک طراحی می

 آید. درمی

 ازها  سبک یا اولترابوک های فوق تاپ کیلوگرم و لپ 5/3 تا 2های معمولی حدود  تاپ وزن لپ

ایون  و   15توا   8هوا در حودود    تواپ  تصویر اغلب لپ ۀصفح اندازۀکیلوگرم کمتر است.  5/1

سواعت  و یوا چهوار   سوه  حودود  یک ساعت تا از  معموال ها  زمان نگهداری شارژ باتری در آن

 است.
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 تاپ انواع لپ از برنی

باشوی.، در بوازار    معمولیکارهای  دادن تاپ معمولی یا خوب برای انجام دنبال یک لپ اگر به

پوی، لنووو، ایسووس، دل و سامسوون  مواجوه       تر محصوالت اچ های ساده امروز اغلب با مدل

 خواهی. شد.

هوا   گزینوه  تورین  مناسوب داشوته باشوی.،   نیاز یی خوب اتاپ سبک با کار که به لپ درصورتی

هوای   بوک بوک اپل و همچنین زن های سرفیس بوک مایکروسافت و مک تاپ طور حت. لپ به

سوبک خوود بوا     تاپ فوق تازگی محصول لپ نیز به جی شرکت ایسوس خواهد بود. شرکت ال

هوای معموولی    تواپ  ها در مقایسه با لوپ  تاپ است. قیمت این نوع لپ عرضه کردهم را نام گرَ

 .(1396گلستانه، )و  (1396بسیار زیاد است )دنیای اقتصاد، 

تووانی. در   تواپ مودنظرمان باشود، موی     که ویژگوی یوا کواربرد خاصوی بورای لوپ       درصورتی

نموایش   هوایی بوا صوفحه    تواپ  دنبوال بهتورین گزینوه باشوی.. لوپ      ها به تاپ بزرگ لپدنیای 

هوای   هوایی بوا کوارت    تواپ  لوپ  اسوت.  این  مناسوب کوار راحوت و تقریبوا  ثابوت      17تا  15

اسووت. همچنووین بسووته بووه کوواربرد و نیوواز،  مناسووب بووازی Nvidiaگرافیکووی قوووی ماننوود 

و  (1394تووک،  )زوم اسووتفاده کوورد ...موودیا و مووالتی و هووای صوونعتی توواپ لووپ توووان از مووی

 .(1396گلستانه، )
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 بوک نِت

هوا   تواپ  ای از لوپ  مجموعه شوند، زیر می شناختههای کوچک نیز  تاپ لپ  ها که با نام بوک نِت

ویژه کوار بوا اینترنوت     و برای کاربردهای معمولی و به اند سبک و ارزان و هستند که کوچک

دی وجوود نودارد. اموا درواقوع      برخی اجزا مانند درایوو سوی  ها  بوک . در نِتاند بسیار مناسب

تربودن  تر و ساده بوک( تفاوت فاحشی جز کوچک تاپ )نوت بوک و لپ نِت بین توان گفت می

ی بوا موداد   را آن ۀانوداز  دهد و نشان می را HPبوک  ک نِتیشکل زیر . وجود نداردبوک  نِت

 .کند معمولی مقایسه می

 

 مقایسه با مهاد معمولی بوک در یت ن ت ۀانهاز

 تبلت

لزوما  نیازی به اتصال  ،لمسی ۀحمل است که با داشتن صفح شخصی قابل ۀتبلت نوعی رایان

تواند با یک قل. یا بوا انگشوت فرموان بگیورد. البتوه بعضوی        ندارد و می کلید صفحهماوس و 

. لوت جودا کورد   ها را تا کورد یوا از صوفحۀ تب    توان آن می دارند کههایی کلید صفحهها  تبلت

های شخصوی، ماننود وینودوز یوا      های رایانه عامل ها ممکن است دارای یکی از سیست. تبلت
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عامل  با سیست. یهای تبلتخواست  می 2002باشند. شرکت مایکروسافت در سال  ،لینوکس

اما در هموین زموان، شورکت اپول، تبلوت       عرضه کند و آن را فراگیر سازد؛ پی ویندوز اکس

بوا  هوا   تبلو تکرد که مورد استقبال بیشتری قرار گرفوت. از آن پوس، اغلوب     عرضهرا  1آیپد

های  ها به تلفن شوند و کارایی آن ارائه می اواس آیهای موبایل مانند اندروید و  عامل سیست.

بوی   اس هوا دارای پوورت یوو    همراه هوشمند شباهت زیادی پیدا کرده است. بسیاری از تبلت

 .کردها متصل  به آن کلید حهصفتوان ماوس یا  هستند و می

 یوت انوواع تبلوت قابل   از هوای بسویار متنووعی یافوت. برخوی      تووان تبلوت   در بازار امروز موی 

تواپ   شود. لپ . به این نوع محصوالت، هیبریدی گفته میدارندنیز  را تاپ به لپ شدن تبدیل

هوا   تواپ  سرفیس پرو مایکروسافت که در بخش قبل از آن نام بردی.، یکوی از ایون نووع لوپ    

 است.

 

 

 ای از تبلت و تبلت هیبریهی محصول مایکروسافت نمونه

موودنظر  توورین عاموول، کوواربردِ در انتخوواب تبلووت نیووز ماننوود تمووام محصوووالت دیگوور، مهوو.

                                                           

1. iPad 



 سفر به دنیای فناوری

 

44 

 بورای کوار   ی کوه شوود، تبلتو   هوای سواده خریوداری موی     . تبلتی که بورای بوازی  استکاربر 

 ...خووان و  مودیا، کتواب   ت موالتی ، تبلو شوود  ( خریوده موی  آفویس  ۀویژه کوار بوا مجموعو    به)

 دارند.نیاز های متفاوتی  عامل و ویژگی هرکدام به سیست.

 تاپ و لپ یزیروم ۀانیرا ۀسیمقا

بودن  بودن آن است. یکپارچگی و سبک حمل قابل ،رومیزی ۀبه رایان  تاپ ترین مزیت لپ مه.

در هور مکوانی از آن   شوود بتووانی.    آن با باتری، موجب می ۀتاپ و همچنین امکان تغذی لپ

 .استرومیزی  ۀرایان بیشتر ازبا  غالتاپ  استفاده کنی.. اما قیمت لپ

 

 

 تاپ و دسکتاپ انتخاف بین لپ

را  تووان ظرفیوت هور قسومت آن     کوه موی   طووری  بوه  ؛های رومیزی قابلیت ارتقا دارند رایانه

 تقریبا  قابلیوت ارتقوا  ، هارد و رم خصو جز در ،ها تاپ صورت جداگانه افزایش داد. اما لپ به

 ندارند.
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. اسوت تاپ، توجه به کواربرد مودنظر    رومیزی و لپ ۀموضوع مه. در هنگام انتخاب بین رایان

دنبال دسوتگاهی هسوتی. کوه     آیا به .بررسی کنی. ، نیازمان را از دستگاهباید قبل از انتخاب

 ؟بتوووانی. آن را بوه محول کوار یوا دانشوگاه ببووری.      و جوا همراهموان باشود    همیشوه و هموه  

بوا   هوایی  داری.. اما اگر قصد داری. دستگاهی بورای بوازی  نیاز تاپ  به لپ ا صورت حتم دراین

کارهوای تخصصوی    دادن ای برای انجوام  دنبال رایانه مشخصات گرافیکی باال تهیه کنی. یا به

عنووان   هی  شخصی استفاده کنی.، بهدر محل کار یا اتاق م فقطاز آن  خواهی. میهستی. و 

تووانی.   تواپ موی   لپ ی کمتر ازبا قیمت انتخاب مناسبی نیست. برای چنین کاربردی، تاپ لپ

 .(1394پور،  صفری)و  (1389)عل. فردا،  بخری. یرومیزی مناسب ۀرایان

 تبلت و تاپ لپ ۀسیمقا

حودود دو یوا سوه سوال      ازشد. اما  ای انجام می ، چنین مقایسهچندان دور های نه هدر گذشت

هوا و   تواپ  صورت هیبریدی طراحی شده و مرز بوین لوپ   بسیاری محصوالت جدید به ،اخیر

 ها تقریبا  برداشته شده است. تبلت

شوند، باید بوه کواربرد    هایی که به نوع دیگر تبدیل نمی ها و تبلت تاپ اما در انتخاب بین لپ

 اهمیت ،دنبال خرید آن هستی. هی که بهبودن دستگا اگر قابلیت حمل و سبک توجه کنی..

های متوداول اغلوب دارای    . تبلتاستتری  مناسب ۀباشد، واضح است که تبلت گزین داشته

این  بزرگوی   17تا  12ها بین  تاپ نمایش لپ ۀکه صفح درصورتی اند؛ این  11تا  7صفحات 

بسیار نزدیک بوه هو.    های کوچک ازنظر وزن و اندازه تاپ های بزرگ و لپ دارند. البته تبلت

 هستند.
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 تاپ و تبلت لپ ۀمقایس

یی بیشوتری  اطور کلی کار ها به تاپ ها تقریبا  ساده است. لپ ها و تبلت تاپ یی لپاکار ۀمقایس

هوا بورای    تواپ  ها دارند. یکی از دالیل این امر فضای بیشوتری اسوت کوه لوپ     نسبت تبلت به

یی نیسوت  اافزار تنها معیار کار بدیهی است سختافزار کافی در خود دارند. اما  داشتن سخت

بودن تبلت،  عامل و پیشرفته شود. ممکن است سیست. صورت کلی انجام می و این مقایسه به

های نسبتا   بازی توان گفت اگر هدفْ می ،کلی طور تاپ باال ببرد. به یی آن را بیشتر از لپاکار

. اموا  بهتور اسوت  گرمی باشد، خرید تبلت فیل. و سر ۀاینترنت، مشاهد وگذار در گشتساده، 

هوایی   کارهای گرافیکی، طراحی، مهندسی و پردازش دادن ای برای انجام دنبال وسیله اگر به

تواپ تهیوه کنوی. یوا بوه محصووالت هیبریودی ماننود          در این سطوح باشی.، بهتر است لپ

 سرفیس پرو مایکروسافت فکر کنی..

 کندکه زمان نگهداری شارژ دستگاه برای کاربر مه. باشد، باید به این نکته توجه  درصورتی

 توانند بدون نیاز به شارژ مجدد کار کنند. زمان بیشتری می مدت معموال ها  که تبلت

بوه   ها نسوبت  زمینه تبلت خصو  برای کودکان بسیار مه. است. دراین راحتی در استفاده به

 ری هستند.ت مناسب ۀها گزین تاپ لپ

نمایش بزرگ ضروری است و کار با تبلت مشکل است.  ۀبعضی کارها صفح دادن برای انجام
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کلیود   داشتن صوفحه  اگراست. همچنین  تر تاپ منطقی انتخاب لپ بدون شکدر این موارد 

 بوزرگ  صورت کامل و دهی. صفحات وب را به کارها الزم است یا ترجیح می دادن برای انجام

هوا عموموا     سوازی در تبلوت   فضای ذخیره تاپ بهتر خواهد بود. استفاده از لپمشاهده کنی.، 

 ،داشوته باشوی.  نیاز زیاد  ۀها است. اگر برای کاربردی خا  به فضای حافظ تاپ کمتر از لپ

 باید این امر را مدنظر قرار بدهی..

قیمووت هوو. توجووه بووه ایوون نکتووه مهوو. اسووت کووه معموووال  قیمووت بهتوورین       بووارۀ در

 اسووتهووا  توواپ درصوود کمتوور از قیمووت بهتوورین لووپ   20هووا چیووزی در حوودود   تبلووت

(Roberts, 2016) , (Plitch, 2017). 

 های همراه  تلفن

تلفن همراه جزو آن دسته از کاالهایی است که چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشور را  

بوه یوک    سویمی وابسته بودن استفاده از تلفنهوای   .دستخوش تغییراتی شگرف کرده است

بتوانود در هور مکوان بوا     ای انداخت کوه بوا آن    مکان مشخص، بشر را به فکر اختراع وسیله

های همراه ابتدا صرفا  برای برقراری ارتباطات صوتی اختراع  دیگران تماس برقرار کند. تلفن

ای اسوت کوه بوا کمتورین هزینوه، بیشوترین        تلفن هموراه وسویله  شدند. اما در حال حاضر 

مترین زمان و در هر شرایطی میتواند پیامها را در قالب صدا، تصویر و نوشوته  امکانات، در ک

های همراه هوشمند قابلیتی بیش از این نیز دارند و به یکی از  تلفن .ارسال یا دریافت نماید

 اند. اجزای جدانشدنی زندگی برای بسیاری از افراد تبدیل شده

 

 های همراه هوشمند تلفن

هوای جدیود در زنودگی اموروز،      تورین محصووالت فنواوری    و محبووب تورین   یکی از متداول
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 هستند. 1ها فون های همراه هوشمند یا اسمارت تلفن

بورداری،   ، درواقع تلفن، دوربین دیجیتال، دوربین فویل. دارد تلفن همراه هوشمند کسی که

نموا،   قووه، قطوب   حسواب، چوراغ   صووت و تصوویر، سواعت، ماشوین     ۀکننود  یاب، پخوش  مکان

 .را یکجا در اختیار دارد اینترنت گرتلفن، دستگاه بازی و مرور یادداشت، دفتر دفترچه

هموراه،   همیشوه  ۀهوای ایون وسویل    مناسب از امکانات و قابلیت ۀما شرط اولیه برای استفادا

 شناخت هرچه بیشتر آن است.

 های موبایل عامل سیستم 

 2عامول  هوشومند و... دارای یوک سیسوت.   های همراه  ها، تلفن ها، تبلت تاپ ها، لپ رایانه ۀهم

 .و مدیریت منابع دستگاه را به عهده دارد روح دستگاه استعامل  هستند. سیست.

هوا یکوی از نیازهوای ضوروری بورای انتخواب تلفون هموراه، انتخواب           عامل شناخت سیست.

 درست از آن است. ۀمناسب و استفاد 3های کاربردی برنامه

به همین دلیول اسوت کوه مشواهده      .عامل هماهن  است ت.کاربردی با یک سیس ۀهر برنام

روی تلفن همراه  ،شود همراه هوشمند اپل اجرا می که روی تلفن  ای کاربردی ۀشود برنام می

 دیگر قابلیت اجرا ندارد.

برای کوار بوا صوفحات لمسوی،     و  های موبایل کمتر از بیست سال قدمت دارند عامل سیست.

هوا و تغییورات    گذشوته پیشورفت   ۀ. در دهو ندا ... طراحی شدهو فای اس، وای پی دوربین، جی

 های موبایل به وجود آمده است. عامل سیست. ۀعظیمی در حوز

اس، وینودوز   او اندروید، آی :ند ازا های هوشمند عبارت های متداول کنونی تلفن عامل سیست.

بازار را در  عمدهریبا  دو مورد اول تق فقطاما  .عامل دیگر بری و تعدادی سیست. موبایل، بلک

                                                           

1. Smart Phone 

2. Operating System 

3. Application 
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 دست دارند.

 عامل اندروید سیستم (Android) 

تورین   عامول کوه در حوال حاضور متعلوق بوه شورکت گوگول اسوت، پرفوروش           این سیست.

 Google عامول از  اجرا روی این سیست. های کاربردی قابل . برنامهاستعامل موبایل  سیست.

Play store  فروشگاه(Google Playقابل )  کاربردی در  ۀمیلیون برنام5/3 . حدوداستدانلود

هوا   عامل بوا شوماره و نوام خووراکی     های مختلف این سیست. این فروشگاه وجود دارد. نسخه

 شود. گذاری می نام

توا اموروز نشوان     2011عامول اندرویود را از سوال     های سیست. برخی از نسخه بعدیجدول 

 دهد. می

 دامل انهرویه سیست از ی یها نسخه

 سال انتشار نام نسخه

 2017 (Oreo)بیسکویت شکالتی   8.0و 8.1

 2016 (Nougat)نان بادامی یا نوقا  7.0 و 7.1

 2015 (Marshmallow) مارشمالو 6.0

 2011 (Ginger Bread)نان زنجبیلی  2.3

 

 

 

 اواِس آیعامل  سیستم (iOS) 
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اسوت. ایون    1عامول آیفوون، متعلوق بوه شورکت اپول       عامول  یوا اصوطالحا  سیسوت.     سیست.

 اسوت، محصوالت آیفون، آیپد و آیپاد که تولیود خوود شورکت اپول      درعامل عموما   سیست.

 .ستعامل پرفروش در دنیا بعد از اندروید، دومین سیست. اواِس آی. شود میاستفاده 

 2اواس ای از موک  عنووان نسوخه   بوه  فقطنام رسمی نداشت و  اواِس آیعامل  در ابتدا سیست.

عامول   این سیسوت.  2010شد. در سال  عامل آیفون شناخته می برای آیفون و با نام سیست.

از ابتدا تاکنون  اواِس آیعامل  های سیست. معرفی شد. نسخه اواِس آیصورت رسمی با نام  به

انود.   معرفوی شوده   iOS 11 توا  iOS 4و  iPhone OS 3تا  iPhone OS 1های  ترتیب با نام به

 24کوه در   اسوت  iOS 11.3.1 عامل در زمان نگارش ایون کتواب   این سیست. ۀآخرین نسخ

 منتشر شده است. 2018آوریل 

را برای خرید و دانلوود   App Storeافزاری  میالدی، شرکت اپل فروشگاه نرم 2008در سال 

 .کردمعرفی  اواِس آیعامل  اجرا بر روی سیست. افزارهای کاربردی قابل انواع نرم

 

 فون  عامل ویندوز سیستم(Windows Phone) 

. اولوین  کورد میالدی عرضه  2010شرکت مایکروسافت در سال  را فون ویندوزعامل  سیست.

فوون، رابوط کواربری     هوای وینودوز   نام داشت. قابلیوت  7فون  عامل ویندوز این سیست. ۀنسخ

 دربرانگیوز و   عامل بسویار تحسوین   های موجود در این سیست. ها و خالقیت جدید و نوآوری

 گذار بود.صنعت تلفن همراه هوشمند بسیار تأثیر

های مبتنی بور   سی، نوکیا، هواوی و چند شرکت دیگر دستگاه تی های سامسون ، اچ شرکت

مایکروسوافت در جوذب    نشودن  دلیول موفوق   اما به .اند کردهعامل ویندوز فون تولید  سیست.

های کواربردی،   برنامه د ک.ِاو نارضایتی مشتریان ویندوزفون از تعد افزارها نرمتولیدکنندگان 
                                                           

1. Apple 

2 .Mac OS .های شرکت اپل( عامل مخصو  دسکتاپ )سیست 

https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS_1
https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS_3
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS_4
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS_11
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 2014، در سوال  8.1و سوپس   8ویندوز فون  ۀنسخ ۀعامل سرانجام پس از ارائ سیست.این 

موبایول را نیوز    10عامول وینودوز    مایکروسافت سیست. ،به پایان عمر خود رسید. پس از آن

 .عرضه کرد

ای در صونعت   های مایکروسافت، حتوی خریودن شورکت قدرتمنود و افسوانه      تالش ۀاما هم

قبولی حاصل کند و به شکستی منجر شد که در  انست موفقیت قابلیعنی نوکیا، نتو ،موبایل

 میالدی توسط همین شرکت رسما  اعالم شد. در حال حاضر این شورکت  2017اواخر سال 

تولیود نخواهود کورد و     عامول موبایول   سیسوت.  ی ازجدیود  ۀنسخ اعالم کرده است که دیگر

تا مدت محدودی پشتیبانی از آخرین  فقط. کند پشتیبانی نمی های قبلی از نسخه همچنین

 موبایل، انجام خواهد شد. 10نسخه، یعنی ویندوز 

عامول   سیسوت.  زمینوۀ در شرکتِ مایکروسوافت صورفا    این شکست که الزم است اشاره کنی.

هوا و   تواپ  لوپ  ۀاما پیشتازی مایکروسافت درزمینو  است؛ های همراه هوشمند موبایل و تلفن

هوای دسوکتاپ( همچنوان     های وینودوز )نسوخه   عامل سیست.های هیبریدی مبتنی بر  تبلت

پیشرفت است. همچنین خبرها حواکی از آن اسوت کوه     رو بهو  آمیز یتموفق و کننده خیره

 .(1396عامل موبایل جدید ادامه دارد )قهرمانی،  سیست. درزمینۀکار این شرکت 

 

 های موبایل عامل سیستم ۀمقایس 

هوا   هایی که در برخی زمینوه  رغ. مزایا و برتری ویندوزفون، علی ۀنیافتن توسع به ادامه باتوجه

بوه   فقوط کنوی. و   نظور موی   داشته، در این مقایسه از آن صورف  اواِس آیبه اندروید و  نسبت

 پردازی.. عامل دیگر می دو سیست. ۀمقایس
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 اوا س شیهای انهرویه و  دامل سیست  ۀمقایس

کوار   ،ویژه برای کودکان به اندروید دارد. به تری نسبت تر و سریع ، رابط کاربری رواناواِس آی

 تر از اندروید است. معموال  ساده اواِس آیبا 

 وجوود دارد؛ جانبی به دستگاه  ۀها و همچنین افزودن حافظ در اندروید امکان مدیریت فایل

 دهد. این اجازه را به کاربران نمی اواِس آیولی 

اما اندروید دارای امکانات زیواد و   ؛ت مفید و کافی استساده و دارای امکانا اواِس آیمحیط 

و امکانات زیواد   اواِس آید بین سادگی نتوان می افرادسازی است.  های فراوان شخصی قابلیت

پسندی که در اندروید وجود  یکی از امکانات کاربر ،د. برای مثالناندروید یکی را انتخاب کن

 وجود ندارد. اواِس آیدر  دارد، امکان مدیریت مصرف باتری است که

هوا را حوذف    تووان آن  نموی  راحتی که بهاست فرض  پیش ۀاندروید دارای تعداد زیادی برنام

و  افزارهوا  نورم های اجباری نیست. همچنین اغلوب   خبری از این برنامه اواِس آی. اما در کرد

سپس با تأخیر، گواهی پوس از    و شوند عرضه می اواِس آیدار ابتدا بر روی  های پرطرف بازی

 کنند. اندروید خود را منتشر می ۀچند ماه، نسخ

نصووب  ۀزیوورا اندرویوود اجوواز  ؛بیشووتر از اندرویوود اسووت  اواِس آیعاموول  امنیووت سیسووت.

رفوتن   سورقت  دهد کوه هموین موضووع ممکون اسوت باعوث بوه        متنوعی را می افزارهای نرم
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نصووب  هووای قابوول ر تمووام برنامووهنامناسووب شووود. امووا اپوول بوو  ۀبرناموو ازطریووقاطالعووات 

 نظارت کامل دارد. اواِس آی

و اغلوب   کند می عرضهعامل را  سیست. ۀشد رسانی روز های به صورت منظ. نسخه به اواِس آی

برنود. اموا اندرویود     عامول بهوره موی    سیسوت.  ۀهمواره از امکانات آخورین نسوخ   آنکاربران 

هوای مختلوف اندرویودی     سوازندگان دسوتگاه  کند. ازآنجاکوه   تر عمل می زمینه ضعیف دراین

کنند،  را روی دستگاه استفاده می سپس آن و کنند معموال  تغییراتی روی اندروید اعمال می

عامل با توأخیر   رسانی سیست. روز های به نسخه ،. درنتیجهبرتر است اندروید زمان رسانی روز به

( و 1394زاده،  بیو  ) و( 1396رسود )بوالحسونی،    کننودگان موی   بیشتری به دست مصورف 

 .(Hill ،2017) ( و 1396رهبری، )

 همراه یها تلفن یکاربرد یها رنامهب 

هوای ذکرشوده وجوود دارد.     عامل های کاربردی بسیار متنوعی برای هریک از سیست. برنامه

های  ر فروشگاههای گوناگون د بندی در دسته افزارها نرماین  ،مشتریان نیازسلیقه و  هبسته ب

ایون   .قابول اسوتفاده هسوتند    «، ...Google play store»مثول  س اواِ یاندرویودی و آ معتبر 

 کنند: عرضه میبرای محصوالتشان های متنوعی را  بندی ها دسته فروشگاه

 وشمار  سالمت و سبک زندگی: تربیت فرزند، کالری ۀحوزافزارهای  نرم... 

 و اپ، تلگرام های اجتماعی: واتس شبکه ۀحوز های افزار نرم... 

 و شعر ،ادبیاتآموزش: زبان انگلیسی،  ۀهای حوز افزار نرم... 

 و آفرینی بازی: معما، نقش ۀحوزهای  افزار نرم... 

 و کاربردی: مدیریت فایل، مرورگر اینترنت ۀحوزهای  افزار نرم... 

 و گردشگری: اطالعات پرواز، رزرو هتل ۀحوزهای  افزار نرم... 

 بوا  کوه  و... یشوهر  خودمات  و یخوان و کتاب یقیموس ۀدر حوز گرید یها افزار نرم یاریبس و
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 .است انیمشتر دسترس در یخارج تا یبوم یها نسخه از اریبس تنوع

 اتصال تلفن همراه هوشمند به اینترنت 

تلفن همراه هوشمند یا تبلت بوه اینترنوت وجوود دارد: اتصوال ازطریوق      برای اتصال  هدو را

هایی که از  موبایل. البته تنها راه اتصال به اینترنت برای تبلت خط ازطریقفای یا اتصال  وای

بی و... ه. اتصوال بوه    اس بلوتوث و یو ازطریق) استفای  کنند، وای کارت پشتیبانی نمی سی.

 .ها متداول نیست( اما این راه ؛اینترنت مقدور است

 

  فای  وای ازطریقاتصال(Wi-Fi) 

دستگاهی داری. که بوه هور طریقوی بوه      رجای دیگریا ه محل کار یا که در منزل درصورتی

کوردن   گذارد، بوا روشون   فای این اتصال را به اشتراک می وای ازطریقاینترنت متصل شده و 

 ۀفای در تبلت یا گوشی هوشمند خود و انتخاب نام شبکه و اتصوال بوه آن شوبک    بخش وای

ست رمز عبور ا کافی فقط ،منظور. به این پیدا کنی.توانی. به اینترنت دسترسی  فای می وای

 داشته باشی.. فای وای ۀرا برای دسترسی به شبک

 

  های تلفن همراه  داده ازطریقاتصال 

 ازطریوق راه دیگر برای اتصال گوشی یا تبلت به اینترنت، استفاده از امکان انتقال اطالعوات  

، Eعالئموی ماننود    که از این روش استفاده کرده باشید، حتما  موبایل است. درصورتی ۀشبک

G ،3G ،H ،H+  4وG  ایوود. ایوون عالئوو. درواقووع  را در نوووار وضووعیت گوشووی خووود دیووده 

هریک مشخصات و سرعت متفواوتی   که استهای مختلف اینترنت همراه  نسل دهندۀ نشان
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. اسوت  (معنوی نسول   به) Generationدر این عالئ. مخفف  Gسازد.  را برای کاربر ممکن می

3G 4 ومعنی نسل سوم  بهG بوه شورح    در اینجوا . استمعنی نسل چهارم اینترنت همراه  به

بوه حوداکثر    زیر در جدول فقط ؛ بلکهپردازی. های مختلف اینترنت همراه نمی جزئیات نسل

 کنی.. دستیابی در هریک اشاره می سرعت قابل

 های ای ترنت همراه نسل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الزم است تلفن هموراه ایون قابلیوت را داشوته باشود و از      4نسل  اینترنت برای استفاده از

 تبدیل شود. 4کارت نسل  کارت باید به سی. . همچنین سی.کندپشتیبانی  4Gاتصال 

 

 گذاری اینترنت با  اشتراکTethering  وPortable hotspot 

توانید با استفاده از قابلیوت   که موبایل یا تبلت متصل به اینترنت داشته باشید، می درصورتی

tetheringگوذاری   های دیگر به اشتراک بگذاریود. اشوتراک   ، اتصال اینترنت آن را با دستگاه

. استفاده از استپذیر  فای امکان و وای 1بلوتوث و 1بی اس های کابل یو اینترنت همراه با روش
                                                           

1. USB 

 حداکثر سرعت نسل نوع اتصال عالمت

G GPRS 2G 0.1 Mb/s 

E EDGE 2.5G 0.4 Mb/s 

3G 3G 3G 2 Mb/s 

H HSDPA 3.5G 7.2 Mb/s 

H+ HSDPA+ 3.75G 21 Mb/s 

LTE یا   4G LTE / 4G 4G 100 Mb/s 
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tethering تر است و به آن  فای متداول وای ازطریقportable hotspot   یواmobile hotspot 

عامل اندرویود، در بخوش تنظیموات، در     شود. در سیست. حمل گفته می اتصال قابل ۀیا نقط

 ۀو انتخواب گزینو   «همراهاتصال به اینترنت با تلفن »ها، با انتخاب  سی. و شبکه بخش بی زیر

و تنظیموات   کنی.توانی. این قابلیت را فعال یا غیرفعال  حمل، می فای قابل اتصال وای ۀنقط

گذاشوتن اینترنوت    اشوتراک  مرتبط با آن را انجام دهی.. انتخاب رمز عبور مناسب بورای بوه  

هوای مختلوف    تنظیمات ذکرشوده ممکون اسوت در گوشوی     ترتیبمه. است. همراه بسیار 

 اما اساس کار مشابه است. ؛اندکی متفاوت باشد

 مدیریت مصرف داده 

توانیود میوزان ارسوال و دریافوت      ، موی کنیود  که از اینترنوت هموراه اسوتفاده موی     درصورتی

 Data Usageیووا  «موودیریت ترافیووک داده»منوووی  ازطریووقهووای اینترنووت خووود را  داده

توووانی. از مصوورف اینترنووت   مووی ،صووورت یوونا ه. بووکنیووددر تنظیمووات گوشووی مشوواهده  

، portable hotspot ازطریووقهووای متصوول   هووای گوشووی یووا دسووتگاه   هریووک از برنامووه 

 تفکیک مطلع شوی.. به

 

 های همراه ساده )غیرهوشمند( تلفن

همراه هوشومند دارنود، توجوه بوه     های  امکانات و مزایایی که تلفن و ها ویژگی ۀرغ. هم علی

بخوری. و از  تلفن همراه هوشمند  نیستی. ما مجبور ؛رسد ساده ضروری به نظر می ۀیک نکت

  آن استفاده کنی.

اموا   شود؛ میهایی  واقعیت این است که امروزه نداشتن تلفن همراه باعث مشکالت و زحمت

                                                                                                                                  
1. Bluetooth 
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گونه  عمر این .استها کافی  عیتداشتن گوشی همراه ساده )غیرهوشمند( در بسیاری از موق

های جدیدی از  های معتبری مانند نوکیا مدل ها به پایان نرسیده است و هنوز شرکت گوشی

ماننود   برخوردارنود؛  هوای سواده از مزایوایی    . گوشوی کنند می تولیدهای غیرهوشمند  گوشی

ویوژه در   ها بوه  مدت شارژ باتری. این قابلیت بودن و نگهداری طوالنی سبک و ارزان و کوچک

گوشی غیرهوشمند جدیودی   2017. شرکت نوکیا در سال داردهنگام سفر اهمیت بسیاری 

بازار کرده است که اتفاقا  با استقبال بسیار خوب کاربران مواجه شده است. با یک بوار   ۀروان

. این در حوالی اسوت کوه    کرداز آن استفاده  ماه توان حدود یک شارژ باتری این گوشی می

روز شوارژ نگوه دارنود     شوبانه یوا دو  های هوشمند، در بهترین حالت ممکن است یک  گوشی

 .(1396نوکیا،  )مای

هوای اجتمواعی،    هوای هموراه هوشومند بوه حضوور در شوبکه       امروزه اغلوب کواربران تلفون   

عوادت  »گوشی و بسیاری کاربردهای دیگر  بابرداری  اینترنت، عکاسی و فیل. وگذار در گشت

هوا در   توان به خود یادآوری کرد که ما مجبور به اسوتفاده از ایون قابلیوت    یاما م ؛«اند کرده

 وگوذار در  گشوت تاپ یا رایانه در اختیوار داریو.، ممکون اسوت      تلفن همراه نیستی.. اگر لپ

هوای   تر و حتی گاه مفیدتر باشود. بسویاری از مطوالبی کوه در شوبکه      ها ساده آن بااینترنت 

هاسوت. بسویاری از دارنودگان     شان در کتواب  گردی.، جای واقعی ها می دنبال آن اجتماعی به

بورداری بوا امکانوات بسویار خووب در       های عکاسی و فیل. های همراه هوشمند، دوربین تلفن

کننود   برداری از تلفن همراه هوشمند خود استفاده می اما برای عکاسی و فیل. ؛اختیار دارند

ها  لفن همراه ساده ممکن است گاهی این عادتاستفاده از ت .داردتری کم تا که کیفیت نسب

 های زندگی را به ما هدیه دهد. جنبه دیگرگیری از  و بهره ببردرا از بین 
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 هوشمند  تلویزیون

نووام  هبعوودی، نسوول جدیوودی از تلویزیووون بوو   هووای سووه تلویزیووون رواج گسووتردۀبعوود از 

قابلیووت  کووه ی اسووتشوود. تلویزیووون هوشوومند، تلویزیووون  عرضووه 1تلویزیووون هوشوومند

 .را دارد افزار بر روی آن اتصال به اینترنت و امکان نصب نرم

کواربردی بور روی    یهوای  و برناموه  انود  عامل های هوشمند دارای پردازنده و سیست. تلویزیون

هوای   هوای دیگوری را از فروشوگاه    توانود برناموه   . همچنین کواربر موی  شده استها نصب  آن

 وی تلویزیون خود نصب کند.انتخاب و بر ر 2شده تعریفاینترنتی 

کوه مدنظرشوان    را ای توانند هر فیل. یا عکس یوا موسویقی   دارندگان تلویزیون هوشمند می

 ازطریوق روی تلویزیون خود تماشا کننود. ممکون اسوت محتووای مووردنظر خوود را        ،باشد

DNLAخانگی )تحت اسوتاندارد   ۀسی. در یک شبک صورت بی اینترنت مشاهده کنند یا به
3 

کنند( محتواهای موجود بور روی   های هوشمند از آن پشتیبانی می تلویزیون ۀقریبا  همکه ت

 راحتی روی تلویزیون ببینند. تاپ خود را به تبلت یا حتی لپ یا همراه هوشمند تلفن

 منوهوای هور تلویزیوون هوشومند قابول      ازطریق ها و امکانات اینترنتی بسیار متنوعی برنامه

 .استنصب و استفاده 

 های بازی کنسول

ای است که یک سویگنال   دیجیتال یا رایانه یا الکترونیکی یدستگاه 4بازی ویدئویی  کنسول

های الکترونیکی مشوابه   دستگاه بقیۀدهد. برخالف  ویدئویی را برای نمایش بازی نمایش می

                                                           
1. Smart TV 

2. App stores 

3. Digital Living Network Alliance 

4. Video game console 
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هوا و اسوتانداردهای یکسوانی اسوتفاده      های فیل. و موسیقی که از فرموت  کننده مانند پخش

 .کنند های اختصاصی خود استفاده می های بازی ویدئویی، هریک از فرمت کنند، کنسول یم

طور عموده بوه دو    های بازی ویدئویی به . کنسولاستمنظور رقابت بیشتر در بازار به امراین 

 1.شوند های خانگی تقسی. می های دستی و کنسول نوع کنسول

 و دی سوی  ۀکننود  دیگوری ماننود پخوش   هوای بوازی امکانوات     کنسولبه های اخیر  در سال

 set-topهوای دیجیتوال تلویزیوونی     ، مرورگر وب، گیرنده 2ری-های بلو دی و دیسک وی دی

box  ...است شده افزودهو. 

هوای   ( تا اموروز کنسوول  1972تر از آن )سال  ها و حتی خیلی قبل از زمان محبوبیت آتاری

های بوازی   ترین سازندگان کنسول روفاند. مع بندی شده بازی به هشت نسل مختلف تقسی.

 ند از:ا عبارت

ای و ویدئویی  های رایانه تولید بازی ۀدرزمین 1996تا  1984از سال   3: شرکت آتاریآتاری

 فعالیت داشت.

در ژاپن تأسیس شد و جدیودترین محصوول    1889: این شرکت قدیمی، در سال 4نینتندو

کورد. یکوی از    عرضوه بوه بوازار    2017در سال  را ،«نینتندو سوئی » ،دار خود بسیار پرطرف

بوده است. جدیدترین محصوالت نینتندو از سوال   ماریوبازی  ،های محبوب این شرکت بازی

                                                           

به دلیول  اما  ؛های اختصاصی ه. وجود دارند ها و کنسول کنسول ها مانند میکرو البته انواع دیگری از کنسول. 1

 این کتاب نیستند. موضوع بحثمحدود بودن میزان استفاده 

دی بوا   وی دی و دی اموا سوی   ؛دی دارنود  وی دی و دی ظاهری شبیه سی (Blue-Ray) ری-های بلو دیسک. 2

کننود. ظرفیوت    بونفش کوار موی    یماورا ۀری با اشع-های بلو که دیسک کنند، در حالی قرمز کار می مادونۀ اشع

ری در -هوای بلوو   اما دیسک ؛گیگابایت است 4/9 یا 7/4 ها دی وی مگابایت و ظرفیت دی 700د ها حدو دی سی

 شوند. گیگابایت ساخته می 50یا  25های  ظرفیت
3. Atari 

4. Nintendo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_5200
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 هستند. 3و نینتندو سوئی  2، وی1کیوب ، گی.64تا امروز نینتندو  1996

دومین شرکت قدیمی فعال در این حووزه   4: پس از شرکت نینتندو، شرکت ژاپنی سگاسگا

ها در رقابت با محصوالت آتاری و نینتندو بود.  . محصوالت این شرکت مدترود به شمار می

 بود. Mega Drive/Genesisمحصول موفق این شرکت 

هوا بوه بعود     ترتیب از نسل پنج. و شش. کنسول به : این دو شرکتسونی و مایکروسافت

هوای ایون    تورین سوازنده   ترین و موفوق  و به بزرگ ندهای بازی شد تولید کنسول ۀوارد عرص

، و مایکروسوافت بوا   4و  3و  2استیشن  استیشن و پلی پلی ۀشدند. سونی با ارائ تبدیل حوزه

س وان در حوال حاضور در کنوار شورکت     کبوا  و ایکوس  360 باکس باکس، ایکس ایکس ۀارائ

 د.ننینتندو تقریبا  تمام سه. بازار را در دست دار

سوعی کورد بوه یکوی از سوازندگان       5کنسوول پیوپن  بوا تولیود    1995کمپانی اپل در سال 

زمینوه   دالیلی )ازجمله نداشتن بازی اختصاصی( درایون  اما به ؛های بازی تبدیل شود کنسول

 شکست خورد و تولید خود را متوقف کرد.

 

 های بازی کنسول ۀمقایس

ی سون و آخرین محصوالت نینتندو ،های بازی موجود در بازار در حال حاضر بهترین کنسول

. هریک از این است (4استیشن  پلی ،باکس وان یعنی نینتندو سوئی ، ایکس)و مایکروسافت 

کوه براسواس کواربرد     اسوت هوای متفواوتی    محصوالت براساس مشخصات خود دارای مدل

 .کردانتخاب  را ها بهترین توان از بین آن مدنظر و قیمت می

                                                           
1. GameCube 

2. Wii 

3. Nintendo Switch 

4. SEGA (SErvice GAmes) 

5. Pippin 
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سوه کنسوول    بررسی و نیز های بازی اهمیت در انتخاب کنسولبابرخی معیارهای  ،در ادامه

 .کنید میمالحظه  را براساس این معیارها شده برده نام

افزاری )سرعت پوردازش، سورعت پوردازش گرافیکوی،      ازنظر مشخصات سخت افزار: سخت

اموا نینتنودو    انود؛  تقریبوا  مشوابه   4  استیشن پلیوان و  باکس های ایکس ...( کنسولو حافظه

 تری دارد. افزار ضعیف سخت ،سوئی 

هوایی   یا نینتندو سوئی ، امکان انتخاب بازی 4 استیشن : با انتخاب پلیتحرک هنگام بازی

هوای بوازی    ها دارای سنسورهای حرکتی در دسته با قابلیت تحرک وجود دارد. این کنسول

 .نداردوان چنین قابلیتی  باکس هستند. ایکس

افوزاری، بیشوتر بوه     مشخصوات سوخت  جای تمرکز بور   : نینتندو بهها تنوع و کیفیت بازی

 پردازد و در این حوزه موفق است. های جذاب و زیبا می ساخت بازی

 تعویض است. وان قابل باکس باتری ایکس فقط تعویض: باتری قابل

 باکس وان جک هدفون وجود دارد. و ایکس 4  استیشن پلیدر اتصال هدفون: 

روی فرزندان در هر سه کنسوول بوازی    : امکان نظارت و مدیریت والدین برکنترل والدین

 های هرکدام متفاوت است. اما کیفیت و ویژگی ؛وجود دارد

شووود و هریووک از   مختلفووی تعریووف مووی   هووای کوواربری  حسوواب، 4استیشوون  در پلووی

ای دسترسوی داشوته باشوند.     شوده  هوای تعریوف   هوا و بوازی   تواننود بوه بخوش    می ها حساب

 فقوووطدر ایووون کنسوووول امکوووان مووودیریت زموووان بوووازی کودکوووان وجوووود نووودارد و  

 تعریف است. های دسترسی قابل محدودیت

کنتورل والودین دارد. والودینی کوه ایون       زمینۀتری در های پیشرفته وان قابلیت باکس ایکس

مایکروسوافت خوود و    بریحسواب کوار  توانند با ایجاد یا استفاده از  می خرند، میکنسول را 

. ایون کنتورل محودود بوه     اعموال کننود  هوای متنووعی بور عملکورد آنوان       فرزندان، کنترل
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اسوت.   پذیر امکانروی آن نصب باشد،  10هر دستگاهی که ویندوز  درباکس نیست و  ایکس

سنی  ۀهای زمانی و تعریف محدود های فرزندان، تعریف محدودیت دریافت ایمیلی از فعالیت

هوای مهو.    این شورکت، از قابلیوت   ۀمدیریت به عهد ۀرای مایکروسافت و سپردن بقیآنان ب

 .(1396وان است )سمیعی،  باکس کنترل والدین ایکس

موبایول بورای نظوارت از راه دور بور      افوزار  نورم یوک   سواختِ سازندگان نینتنودو سووئی  از   

کواربردی   ۀبرنامو دهنود. بوا کموک ایون      فرزندان در هنگام بازی با ایون کنسوول خبور موی    

، تمووام موووارد نظووارتی و  شوودهارائووه  اواِس آیهووای اندرویوود و  عاموول کووه بوورای سیسووت. 

اعموال   قابول  ،هوای زموانی   هوا و محودودیت   هوا و دسترسوی   مدیریتی، ازجمله انتخاب بوازی 

 .(1396است )کریمی، 

: نینتندو سوئی  ه. یک کنسول دستی است و ه. یک کنسول خانگی. قابلیت حمل

 عنوان کنسول دستی استفاده کرد توان در سفر یا بیرون از خانه از آن به می ،ینبنابرا

 .(1396)تکراتو، 

 GPSیاب  مکان

)نمای جهانی  مکان ۀسامان
1
GPS)فضایی کوه اولوین    ۀماهوار 24مبتنی بر  است ای ، سامانه

هاسوت کوه    اموا سوال   به کار بورد؛  و کرد طراحی آن را آمریکا ۀبار وزارت دفاع ایاالت متحد

 کاربردهای غیرنظامی بسیاری برای آن تعریف شده است.

روز در حال ارسال اطالعوات مورتبط بوا     اس، در تمام مدت شبانه پی جی ۀهای سامان ماهواره

اس که دید مستقی. به حداقل چهوار   پی جی ۀموقعیت جغرافیایی و زمان هستند. هر گیرند

ازجملوه موقعیوت دقیوق جغرافیوایی      تخراج کند؛اس اطالعاتی تواند میماهواره داشته باشد، 

                                                           
1. Global Positioning System 
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اس  پوی  جی ۀگیرند صورت طول و عرض جغرافیایی(، تاری  و زمان دقیق، سرعت، ارتفاع. )به

بوا مقایسوه و پوردازش اطالعوات دریوافتی از       فقوط  .کنود  گونه اطالعواتی ارسوال نموی    هی 

اطالعوات ذکرشوده را    هوای معینوی،   هوا و روش  های مختلف، با استفاده از الگووریت.  ماهواره

 کند. استخراج می

 1گلونواس  ۀها سامان ترین آن اس نیز وجود دارند که مه. پی یابی مشابه جی های مکان سامانه

 .استمتعلق به کشور روسیه 

آن،  ۀشود  یکوی از کاربردهوای بیشوتر شوناخته     .اس کاربردهای متنوعی دارد پی جی ۀسامان

GISهای  نقشه ۀبرداری، تهی اس در نقشه پی کاربردهای جی بقیۀردیابی و مسیریابی است. 
2 

در کشواورزی   نیوز  هوای مخوابرات و بورق و    شهری، خطوط لوله، حری. جاده، تعیین دریچه

 است.

و بوازار انوواع    نود مجهزاس  پوی  جی ۀها نیز به گیرند های همراه هوشمند و تبلت امروزه تلفن

اس  پی های مبتنی بر جی اند. اما برخی دستگاه کردهرونق  را ک.  و رهیاب های ردیاب  دستگاه

 اند. همچنان جایگاه خود را در بین مشتریان حفظ کرده

و ثبوت یوا ارسوال     دهنود  موی هایی که موقعیت جغرافیوایی را تشوخیص    : دستگاهها ردیاب

 ۀکه اطالعات را درون کوارت حافظو  ها  آن دسته از ردیابشوند.  کنند، ردیاب نامیده می می

شووند.   کننود، ردیواب آفالیون نامیوده موی      های بعدی ذخیره موی  ثبت و برای استفاده خود

اشخاصوی   بورای  لحظه به مرکز کنترل یوا  به شده را لحظه هایی که موقعیت استخراج دستگاه

 شوند. کنند، ردیاب آنالین نامیده می ارسال می

                                                           
1. GLONASS 

2. Geographic Information System 
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 بلوتوثفای و  وای ازطریقدستااه ردیابی بسیار کوچت با قابلیت اتصال 

 یهای متفاوت برای کاربردهایی مانند ردیاب هایی با مشخصات مختلف و ابعاد و بدنه دستگاه

و کاربردهای متنوع  حیوانات خانگیگاه برای ردیابی کودکان و  و سالمندان یخودرو، ردیاب

 .اند تهیه و استفاده اس قابل پی در بازار جی دیگر

هوای   دستگاهرهیاب نام دارند.  ،کنند مسیر کمک میهایی که به پیداکردن  : دستگاهیابره

 .کرد استفادهروی  پیادهکوهنوردی و هنگام  و خودرو درتوان  می را رهیابی

 خودروست: دی جدیها رهیابای از  شکل زیر نمونه
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 نودرو  ای از رهیاف نمونه

ضوبط فویل. و صودا در مواقوع اضوطراری و       ،مجهز به اطالعات ترافیکوی های جدید  رهیاب

 کننده ارائوه  اطالعات جامعی را به استفادهاساس  هستند و براین های واقعیت افزوده تکنیک

تموام   ۀمنظوور ارائو   افزارهوایی نیوز بوه    فوق، نرمافزاری  سختهای  عالوه بر دستگاه کنند. می

 خوارجی  در بازار داخلی و ه.ه. در بازار  بر روی تلفن همراه هوشمند  کاربردهای ذکرشده

 .عرضه شده است
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 زندگیدر  نوینهای  فناوری کاربرد

ثیر بور زنودگی بشور و بوا     أبرای تو  ههم ،ها صحبت کردی. آن ۀتر دربار هایی که پیش فناوری

تووان در زنودگی    راحتی می را بهها  فناوری. امروزه نمود این پدید آمده استهدف بهبود آن 

ایون   ۀجملو  ازهای هوشمند، آموزش هوشمند و حتی پزشوکی هوشومند    روزمره دید. خانه

 ها صحبت خواهی. کرد. آن ۀنمودها هستند که در ادامه دربار

 هوشمندسازی اماکن

تووانی.   د کوه موی  انو  هما را هوشومند کورد   ۀشکلی تجهیزات مورداستفاد های نوین به فناوری

ریو..  آوتری تحوت کنتورل در   نحو مناسب وکار را به های زندگی و کسب ها محل آن ۀوسیل هب

هوشمندسازی در اماکن متعددی مانند خانه، هتل، ساختمان تجاری، بیمارستان، مدرسوه،  

هوشمندسوازی در بسویاری از مووارد     .اسوت اجر قابول  اتریت مفیآگلخانه، پارکین ، استخر، 

 .شود میاز آن اشاره  هایی نمونهدر ادامه به گیرد.  ازطریق فناوری اینترنت اشیاء صورت می
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 شهر هوشمند

 دیو هوشمند جد یزندگ یاصل اریمع شش یکه دار شود یگفته م یبه شهر 1هوشمند شهر

 روش هوشومند،  شوهروندان  هوشومند،  طیمح هوشمند، نقلو حمل هوشمند، اقتصاد باشد:

 یاموروز  یشوهرها  عملکورد  یابیو ارز یمبنوا  .هوشومند  یادار تیریمود  و هوشمند یزندگ

 یانورژ  نیتوأم  کوار،  و اشوتغال  جواد یا ک،یو تراف تالمشوک  رفوع  ست.،یس نالک کی عنوان به

 .است یشهر یاقتصاد و یاجتماع یها شرفتیپ و شهر تالمشک حل یطورکل به و ازیموردن

 .برطرف کنند هوشمند یا توسعه یراهکارها ازطریق را خود تالمشک توانند یم شهرها

 

 در شهر هوشمند ونقل حمل 

 

هور   یسطح رفواه اجتمواع   شیو افزا عیصنا ۀتوسع یزم براال یها رساختیز نیتر یاز اساس

مسوائلی  ونقول   حمول  بوا تسوهیل   .اسوت در آن کشور  منیونقل روان و ا وجود حمل ،کشور

 ،یمنوابع انورژ   ازحود  بویش  مصرف، یطیمح ستیز یها یآلودگ ،یشهر یها کیتراف لیازقب

 ،یشهر ونقل برون حمل بر تیریاز تصادفات، نظارت و مد یناش یو معنو یماد یها خسارت

تووانی.   حوال حاضور موی    . دریابود  موی ترافیک و... بهبوود  شده در ساعات اوج  تلف یها زمان

ماننوود پرداخووت عوووارض  ؛.ینوویونقوول بب در حموول اشوویا نترنووتیرا از ا یخاصوو یکاربردهوا 

هوای   چوراغ  هوشومند،  کنتورل سورعت   یهوا  ست.یس ها، بدون توقف در بزرگراه یکیالکترون

 ای شوبکه  بوه  و هنووز  اسوت فقط آغاز کار  ها نیاما ا .ترافیک هوشمند و پارکین  هوشمند

 سوت. یدر س یکو یزیف لیوسوا  ،اشویا  نترنوت یا  یفنواور کموک   بوه  .تبدیل نشده اسوت بزرگ 

را توسط شوبکه   یونقل عات حملالاطو  شوند یم لیتبد یفعال یعاتالاط ۀشبکونقل به  حمل

                                                           
1. Smart city  
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 تیریمود ایون اطالعوات در   از  . در نتیجوه، کننود  یمو مبادلوه   یانسوان  یهوا  دخالوت  و بدون

 .(5و4: 1395 )جعفری، شود بهبود وضعیت استفاده می برای شهری و ونقل حمل

 خودروهای هوشمند 

دارد. برقراری ارتباط با خودروهای دیگر و تابلوهوای کنوار   هوشمندی خودرو ابعاد متفاوتی 

، تنظیموات سیسوت. صووتی، دموای داخول خوودرو و       (مفهوم اینترنت اشویا  ازطریق) جاده

پیشنهاد بهترین مسیر براساس های راننده یا سرنشین، ارائۀ  وضعیت صندلی براساس عادت

هوایی   همگوی قابلیوت   ،انندگیهای ترافیکی و وضعیت جاده و همچنین کمک در امر ر داده

سیسوت.   .(1395 صوفا،  )خلیلوی  اسوت  پوذیر شوده   که براساس هوش مصنوعی امکوان  است

سیسوت. اتوپوایلوت از حسوگرهای     .نوام دارد سیسوت. اتوپوایلوت    ،هوشمند کمک به راننده

شوود. ایون حسوگرها بوه      شود که در دورتادور ماشین کار گذاشته موی  مختلفی تشکیل می

 ،نمونوه  بورای کنند تا درک مناسوبی از محویط پیراموونش داشوته باشود.       خودرو کمک می

شرکت خودروسازی تسال، خودرویی با قابلیت اتوپایلوت مبتنی بر هوش مصنوعی طراحوی  

رادار جلوویی،   عبارت اسوت از:  کاررفته در این خودرو افزارهای به و تولید کرده است. سخت

در دورتادور  که عدادی حسگر دوربرد فراصوتترمز و ت دوربین جلو، سیست. الکتریکی کمک

 4کوه حودود    را ییتواند حرکت اشویا  است. حسگرهای فراصوت می نصب شده بدنه خودرو

اگر چیزی بیش از انودازه بوه خوودرو     ،تشخیص دهد. برای مثال ،متر با خودرو فاصله دارند

از  ،ردن مسیرک و سیست. هوشمند خودرو با عوض کنند عمل می هاگرنزدیک شود، این حس

کند. خودروهای تسال قادر به پارک خودکار خودرو نیوز هسوتند.    بروز سانحه جلوگیری می

های جذاب و متنوع دیگری نیز دارند. اما در نهایت توجه بوه   این خودروها امکانات و قابلیت

. باشود  موی حرکوت خوودرو    ولیمسو ه همچنان راننود درهرحال، این نکته ضروری است که 

طوور کامول بوه سیسوت.      واند حتی برای لحظاتی رانندگی را بوه ت نمی راننده دیگر،عبارت  به

 .(1395اتوپایلوت واگذار کند )موسوی، 
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هوای هوشومند    زیرسواخت  ۀعالو هب IoTاز ضروریات شهر هوشمند وجود ابزارها و تجهیزات 

 های تولیدشده در شهر است. داده آوری و تحلیل بزرگ برای تبادل اطالعات و جمع

 

 ندمهوش ۀخان

 شیسوال پو   80هوشومند، حودود    یهوا  همان خانوه  ای زهیخودکار و مکان یها موضوع خانه

 ییایو هوشومند رؤ  ۀکه در آن زمان وجود داشت، خانو  ییها تیمحدود به مطرح شد. باتوجه

و آسوایش   تیو امن کنترل یهوشمند، برقرار یها از اهداف مه. خانه یکیانسان بود.  یبرا

بوه   تووان  یهوا مو   خانه نیا یایاز مزا. ستا ساختمان بزرگ کی یحت ای خانه کیدر  شتریب

 تیفیساختمان و بهبود ک ینگهدار ۀنیهز در زمان و ییجو صرفه ،یمصرف انرژ یساز نهیبه

 .اشاره کرد ها در آن توان افراد ک. یزندگ

 گریکوودی بووا تواننوود یموو خانووه لیدر حووال حاضوور وسووا ،کمووک فنوواوری اینترنووت اشوویابووا 

بوا   یفنواور ایون   خودمات هوشومند ارائوه دهنود.     ،خانوه  سواکنان  و بوه  کنندارتباط برقرار 

و  هووا دسووتگاهد توانوو یموو محووور لیووموبا ایوومحووور  وب یکوواربرد یهووا اسووتفاده از برنامووه

دارنوود، تحووت نظووارت و   نترنووتیشوودن و اتصووال بووه ا  یا شووبکه تیووکووه قابل را یلیوسووا

هوشوومند  یزنوودگهووا و ابزارهووای  ازجملووه مصووداقد. درآور خانووه صوواحب شووتریکنتوورل ب

 :(12تا10: 1395 )پیروز، موارد زیر است هوشمند ۀخاندر 

 :ازطریق تیمحافظت و امن .1

 های ضدسرقت دوربین مانند یریتصو و کنترلهوشمند نظارت  یها دستگاه 

 هوشمند قفل درها یها دستگاه 

 هوشمند مربوط به حرکت یحسگرها 

 ۀ:وسیل هب یور بهرهباالبردن و  یانرژ تیریمد .2
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 یانرژ ۀریهوشمند ذخ یها دستگاه 

 ترموستات()گرما و سرما  .یتنظ هوشمند یها دستگاه 

 یانرژ عیهوشمند توز ست.یس 

 (یاری باغچهآب ،برای مثال) سیست. کنترل آب 

 :کمک به یو راحت شیآسا ایجاد .3

 صورت هوشمند به مطبوع ۀیتهو 

 گریدخانگی  لیو وسا ییشو لباس نیعملکرد هوشمند ماش 

 هوشمند ییروشنا 

  ها پنجره ۀیساکنترل میزان آفتاب و 

  کردن اخبار مه.، گزارش فوتبال، سریال یا فویل.   دنبال برایامکان توزیع صوت

 در حال پخش

ازجملوه  ) یرونو یب عوامول  از یادیز تعداد با تا بود خواهند قادر ندهیآ در هوشمند یها خانه

 .کنند تعامل و یهمکار نیز (یانرژ کنندگان نیمأت

 

 بهداشت و درمان

ی و کپزشو  ،شوود  موی دسوتخووش تغییور  جدیدهای  فناوریه بوا ورود کهایی  از زمینهکی ی

وان تو  موی  هوا،  تولید ابزارهای جدید مبتنی بر این فنواوری با  سالمت است. ،طور گسترده به

را  ی درموان هوا  هزینه و ردکها جلوگیری یروم از مرگ، ردکتحول عظیمی در سالمت ایجاد 

 حیاتی عالئ. کوردن صدر عبارت اسوت از  غیربیمارافراد برای  ابزارهااین کاربرد . هش داداک

از  قبل هوووا آن به کمکو ( انسالمندو  زاداننو و رداربا نناز موووثال ) بیشتر قبتامر بووورای

 شووکلی بووه را دخو بدنی فعالیت هااربزا ایوون طریقاز رانشکاورز .دحا وضووعیت به نسیدر
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 یسیبهاآ موانع  و ندورآ ستد بههوای خوود    از فعالیترا  زدهبا بیشترینتا  کنند می تنظی.

 .شوند تمرین نماز

هوایی از   نمونوه بوه   ،در اداموه  .برد کار به های مختلف پزشکی توان در زمینه می را ها فناوری

 .(6تا5: 1395 )میرزاده، است شدهاشاره این کاربردها 

 ننسااحیاتی عالئم وری آ جمع 

 ن،بدی ماد ن،خو رقبیل فشان ازنسااعالئ. حیاتی  تووان  می ی اینترنت اشیابا کمک ابزارها

ن خود در موجواد موان میز اع ونوا، تر پیشرفتهارد مو درحتی  و نخو قند ،قلبن ضربا

بینوی بموقوع بیمواری،     و بوا پویش  ت طالعاا اینشتن داستدردبا  د.کری گیر ازهندن را انساا

ده ستفاا باخونی رفشار بیما ،لمثا بورای د. شو سته میکا هامیرو گمراز  چشمگیریان میز به

 به باتوجه و بدانود روز  شبانهاز هر ساعت د را در خون خورفشاان میز توانود  میوری ین فنااز ا

 .تجویز کنداو را برای مصرفی ار داروی مقد ن ومازبهترین  تواند پزشک معال  می ،آن

  از راه دور بهداشتی تخدماارائه 

از راه دور و پزشکی و دارو، یی ای. غذرژمدیریت ، شت محل سکونتابهدزش و موآ

و ینترنت اطریق از کووهاسووت خودماتی   ...وجتماعی سالمت ی اکههاشباز راه دور، تشخیص 

کنتورل   را تواننود پارامترهوای بیمواری    می ها هستگاداین  .شود می عرضه جدیدی هاهستگاد

عبوور   ،معینی که برحسب بیماری فرد تعریف شدهمیزان چنانچه مقدار پارامترها از  و کنند

 تواننود  هوا موی   چندان اضطراری این دسوتگاه  مواقع نهدر  .دهندطور خودکار هشدار  هکند، ب

 تواننود  می حاد مواقع در ماا ؛نندن  بززن ستادوو نس اورژابه  دهند یابیمار هشدار فقط به 

رسویدن  هنگام تا  او حال شدن بحرانی و از کنندل کنتر را بیمارن خودر دموجواد موان میز

 .کنندی جلوگیرنس اورژا

امور، در درموان    نیو ارائوه مشواوره از راه دور اسوت. ا    ،این دسته خدماتکاربرد  نیساده تر

و زموان   نوه یدر هز ییصرفه جوو  لیمدت، به دل یطوالن یو مشاوره ها یروح یها یماریب
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از راه دور، با کمک ربات  یجراح امکانسطح باالتر،  در دارد. یاریبس یکاربردهامراجعات، 

 (1394)سعیدی تهرانی، نیز ممکن خواهد شد. ها 

 ها ان و بیماریربیماای طالعاتی برابانک  ایجاد 

کارآمد اسوت.   اریبس یو داروساز یعلوم پزشک شرفتیها در پ داده بزرگ لیو تحل یآور جمع

قرارگورفتن و   بوا درکنواره.   مانند، یم یها بدون استفاده باق که در مطب یپزشک یها پرونده

و امکوان   حیبوه اطالعوات صوح    ی. دسترسشوند یم لیباارزش تبد ییها نهیپردازش، به گنج

بوه   ییکموک بسوزا   توانود  یو مورتبط بوا آن، مو    یاطالعات پزشوک  یردپردازش مؤثر و کارب

 (.1396محمد،  کند )پور یصنعت داروساز شرفتیپ

هوا، تهیوه    آن گتولد تا مرن مااز زی پزشکی هموراه افوراد،   هاهستگاد ۀسیلو طالعاتی که بها

 ایشوان س سترد در، زنیا و در زماند شوه خیرذطالعاتی ا رگبز یک بانکدر  تواند شده، می

 انود،  داده پوردازش شوده   هوای بوزرگ   که بوا پروتکول   تطالعاااین  همچنین ده شود.دا ارقر

ت تحقیقا ۀباعث کاهش هزینو قورار گرفتوه   ده ستفااموورد  پزشکی ت تحقیقادر  دنو توان می

ع که موضو ضووروری اسووتین نکته ابه ره شاالبته ا شوووند. آن دادن و زمووان انجووام پزشکی

 است.ی جدبسیار در اینجا ت طالعاامنیت ا

ها، راهی برای درمان سرطان بیابنود.   داده کنند با استفاده از عل. بزرگ دانشمندان تالش می

بدیهی است اگر متخصصان دربارۀ سرطان اطالعات کافی نداشته باشند، شانسی برای غلبه 

های  شامل سوابق پزشکی افراد مبتال، آزمایش)ها  بر آن نخواهند داشت. اما حج. انبوه داده

و گنجود   در ذهن بهترین دانشمندان نیوز نموی   (اطالعات مرتبطها و سایر  ژنتیک، ماموگرام

یگانوه امیود   . پردازش نیست ی متداول نیز قابلهای یادگیری ماشین حتی با بهترین الگوریت.

 (.1395ست )قهرمانی، ها داده های باارزش، عل. بزرگ برای استفاده از این حج. از داده
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  مانیی درها هزینهدر کاهش 

ن ستاربیما بیمووار دری بسترن ماز تبا کاهش مد ،دهمریکا منتشر کرآلت ودکه ری ماآطبق 

ر الد 12، هر نفرازای  بهدر ایووووون کشوووووور  ،(شیااینترنت اطریق از) آناز راه دور پایش و 

ن مریکا نشاآ در هشدمنجات اتحقیقا .شوود  هوای درموانی حاصول موی     در هزینه جویی صرفه

ود حدو ستانی میشوند ربیمای عفونتهار چادنفر ن میلیو2ود حدل ساهووووور  هد کهدمی

از بعد ی قبتهاامر ن ومای درهزینههاهند. دمی ستد را از دخون جا هووا آناز نفر هووزار 90

جدیوود ابزارهووای ده از ستفاابوا  و  دشووو موویشامل ر را هر کشو جوۀ دبو ازبخش عظیمی  ،نآ

شوکل چشومگیری کواهش داد     بها ن رمادر ۀهزینان توو  موی شیا اینترنت امبتنی بر فناوری 

 .(1393نیوز،  )سالمت

 کمک به تشخیص بموقع پزشک 

د را خور بیما و مند شوند همستقی. بهرر طو شیا بهاینترنت اید افواز  تواننوود موویه. ن پزشکا

ست دبه  کووووووووووه طالعاتیابه  باتوجه وشته باشند دایر نظر ن زهر مکادر  وهر لحظه در 

 هند.د دپیشنهان را مادربهترین  ن ومازبهترین  ،ندورآ می

 آموزش 

 نترنوت یا .اسوت  کورده  یاساسو  راتییو تغ دسوتخوش  را یسونت  آمووزش  یها وهیش فناوری،

 صوورت  هبو  یآموزشو  یهوا  دوره از یاریبسو  اموروزه  و شوده  وارد یآموزش یفضا در شدت به

 یهوا  وهیشو  جدیود،  یابزارهوا  از اسوتفاده  بوا  انیو مرب و آمووزان  دانش .شود یم اجرا یمجاز

 ،خود هوشمند یگوش و تبلت زا استفاده با نآموزا دانش. کنند یم تجربه را یبهتر یریادگی
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 .دارند اریاخت در را آموزش جدید یها وهیش ه. انیمرب و اند متصل منابع از ییایدن به

 های آموزشی  کیت

هوای   فنواوری کننود توا از طریوق     های آموزشی، یکی از ابزارهایی هستند که کمک می کیت

ها در آموزش علووم   آموزان با مفاهی. مختلف علمی آشنا شوند.  این دسته کیت نوین دانش

سوازی   تواننود بوا شوبیه    مختلف تجربی و فنی و أمور هنری کواربرد بیشوتری دارنود و موی    

هوایی در   آموزان ایجاد کنند. چنین کیت ای از عل. امکان تجربه مجازی را برای دانش شاخه

شناسوی، روباتیوک و ... کواربرد     ، الکترونیک، زیستفیزیک، شیمیریاضی،  چون ییها زمینه

 دارند.

تورین  هوای آمووزش رباتیوک بورای کودکوان و نوجوانوان از محبووب       کیوت عنوان نمونوه   به

توانوود بووه عنوووان ابووزاری بوورای رشوود    هووای آنووان اسووت. سوواخت ربووات مووی  سوورگرمی

مهوی  و سوازنده، هودف بخشویدن      هوای خالقیت، سووق دادن کودکوان بوه سومت رقابوت     

هوای کوودک یوا نوجووان، تغییور نگورش آنوان بوه محتووای کتوب           ها و سورگرمی به تالش

هووا، افووزایش اعتموواد بووه نفووس،  تموورین مهووارت دسووت درسووی از تیوووری بووه کوواربردی،

نویسووی و بسوویاری تحوووالت ی الکترونیووک، مکانیووک و برنامووهآشوونایی بووا مفوواهی. اولیووه

 تا(ستفاده قرار بگیرد. )کانون رباتیک و خالقیت اوج، بیمثبت دیگر، مورد ا

ای از قطعات الکترونیکی مانند مقاومت، خوازن، ترانزیسوتور، آی    های الکترونیکی مجموعه کیت

و راهنمای مونتاژ به منظور سواخت یوک    که به همراه فیبر مدارچاپی مخصو  استسی و ... 

 .nd ,(mindx3(گردد وسیله الکترونیکی ارائه می

کموک   هوای مربوطوه را بوه    شناسی امکوان انجوام آزموایش    کیتهای فیزیک، شیمی و زیست

  دهند. نوآموزان میسازی به  شبیه
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  یآموزشسربندهای 

 و افووزوده تیووواقع یبندهاسوور از اسووتفاده آموووزش جدیوود یهووا وهیشوو نیووا از یکووی

 ،یکیمکوان  قطعوات  سواختار  توانود  یمو  آمووز  دانوش  روش نیو ا از اسوتفاده  بوا . است یمجاز

 یایو دن بوه  سوفر  ازطریوق  و درس کوالس  در را عوت یطب در موجوود  یاجوزا  و انسوان  بدن

مفوواهی. آموووزش از دور و  ایوون ابزارهووا کمووک خواهوود کوورد تووا    . یوواد بگیوورد  یمجوواز

 .(Mwambala, 2016) کنندتدریس از دور تغییر 

 

 

 

 یج وب یقایشفر در دبستان شموزش یبرا یمجاز یب ههاسر از استفاده
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 های نوین در صنعت سرگرمی تاثیر فناوری

را متحوووول کووورده   یو بووواز یسووورگرم یایووودن جدیووود، یهوووا یو فنووواور نترنوووتیا

 سرتاسووور درالعووواده  فووووق یهوووا قدرتمنووود بوووا جاذبوووه یکووویگراف یهوووا یاسوووت. بووواز

 یهووا پلتفوورم یرو بوور هووا یزبووا نیووا .اسووت کوورده دایووپ یاریبسوو داران طوورف ایوودن

 را دور راه از یبووواز امکوووان نترنوووتیا بوووه اتصوووال بووواو  هسوووتند اجووورا قابووول مختلوووف

 .کنند یم فراه.

 

 

 سفر مجازی ۀتجرب

هوا   بوازی  .انود  افوزوده  هوا  یبواز  نیو ا جوان یه بور  افوزوده  تیواقع و یمجاز زاتیتجه امروزه

 کننود.  انود و بازیکنوان فضوا را از زوایوای مختلوف مشواهده موی        بعدی شوده  وارد فضای سه



 سفر به دنیای فناوری

 

78 

 شورکت  یقیوسو مدر کنسورت   دیو توان یمو  یمجواز  یایو دن بوا  .انود  کورده  رییتغ ها یسرگرم

و  دیو تجربوه کن  یرگو ید طوور  را نمایسو  ،توک نوازنودگان را از نزدیوک ببینیود     و تک دیکن

گوردش   در شوهر ای متفواوت   گونوه  بوه و  مجوازی برویود   یخود بوه سوفر  مجازی بند سربا 

گوگوول بووا کمووک لنووز مجووازی خووود بووه   اخیوورا  .ی بگیریوودتوور و اطالعووات کاموول کنیوود

هوای   نقاشوی بکشوند و طورح    ینقاشان و طراحان ایون امکوان را داده توا در فضوای مجواز     

مجووازی خلووق کننوود و سووپس آن را در گووالری بووه اشووتراک  خووود را بووا ابزارهووای کووامال 

 بگذارند.
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 منابع و مآخذ

 و افوزوده در بخوش سوالمت     یمجواز  تیو واقع یفنواور  بیکاربرد ترک»، 1396خاطره،  ،یاکبر

  هولولنز/-افزوده-یمجاز-تیواقع-ی/فناورhttp://www.exos.ir، «)بخش نخست(

 1389جووان،   ییسورگلزا  یمحمودکاظ. ، مرتضو   ،یاکبر ،Cloud Computingو  شوگاه ی، آزما

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت یابر انشیرا قاتیمرکز تحق

     1394انجمن تخصصی فناوری اطالعوات ایوران، آبوان ،«big Data  هوای حجوی. چوه     یوا داده

-یهووا-داده-ایوو-data-https://academic.tosinso.com/articles/31554/big ،«هسووتند؟

   ؟-هستند-چه-.یحج

 ،المللوووووی بوووووین فضوووووایی ایسوووووتگاه در ژاپنوووووی روبوووووات»، 1392آذر 30 ایسووووونا» 

https://www.isna.ir/news/92093020328/یالملل-نیب-ییفضا-ستگاهیا-در-یژاپن-روبات-

    آمد-حرف-به

  ،تیوووو واقع» ،1396آرکووووا  ( افووووزودهAUGMENTED REALITYچ )سووووت؟ ی»، 

https://www.arcamap.comافزوده-تی/واقع-reality-augmented-ستیچ/ 

  ینترنتووووووویا ونیوووووووزیتلو»توووووووا،  آسووووووومونی، بوووووووی IPTV سوووووووت؟یچ» 

http://www.asemooni.com/tech/television/iptv  

http://www.exos.ir/فناوری-واقعیت-مجازی-افزوده-هولولنز/
https://academic.tosinso.com/articles/31554/big-data-یا-داده-های-حجیم-چه-هستند-؟
https://academic.tosinso.com/articles/31554/big-data-یا-داده-های-حجیم-چه-هستند-؟
https://www.isna.ir/news/92093020328/روبات-ژاپنی-در-ایستگاه-فضایی-بین-المللی-به-حرف-آمد
https://www.isna.ir/news/92093020328/روبات-ژاپنی-در-ایستگاه-فضایی-بین-المللی-به-حرف-آمد
https://www.arcamap.com/واقعیت-افزوده-augmented-reality-چیست/
http://www.asemooni.com/tech/television/iptv
http://www.asemooni.com/tech/television/iptv
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 داده،  ، بررسوی کاربردهوای بوزرگ   1395 اسوفند 25  ،ایران تی آیhttp://itiran.com/ یبررسو-

  داده-بزرگ

  ،داده در بهداشت و درمان  تغییرات بزرگی که مدیریت کالن»، 1396 خرداد16 ،پویشپورمحمد

data-big-https://www.zoomit.ir/2017/6/5/157405/how- ، زومیووت،«کنوود ایجوواد مووی

healthcare-changes /

 هوشمند با  ۀدر خان تیکنترل و امن»، 1395 ،یصریفر، محمد ق تاج رهوشن یرضا، ام روز،یپ

 یو فناور وتریکامپ یمهندس یالملل نیکنفرانس ب ،«ایاز اش ینترنتیا یفناور یریکارگ به

اطالعات، 

http://iotiran.com/media/k2/attachments/control_and_security_in_Smart_ho

me.pdf  
 ،هوووش مصوونوعی چیسووت؟ »، 7138 تبیووان» ،https://article.tebyan.net/9676//هوووش-

   —ستیچ-یمصنوع

 ،پردازش سیگنال گفتار با هوش مصونوعی ممکون شود   »، 1396خرداد16 تسنی.، خبرگزاری»، 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/16/1428524گنالیسوو-/پووردازش-

 / شد-ممکن-یمصنوع-هوش-با-گفتار

 ،یتعووامل ونیووزیتلو»، 1396 تکتووا (IPTV)» ،http://www.takta.comخدمات/خوودمات/-

 iptv-یتعامل-ونیزیاطالعات/تلو-یفناور

 اشوویا نترنووتینقووش ا»، 1395 نووادر، ،یجعفوور (IOT در سوواخت )شووهر هوشوومند   کیوو

 یالمللوو نیکنفوورانس بوو  نیاولوو ،«یو کوواهش مصوورف انوورژ   کیووبوور کوواهش تراف  یمبتنوو

 وتر،یبووووووورق و کوووووووامپ یدر مهندسووووووو یپژوهشووووووو نینوووووووو یدسوووووووتاوردها

The_role_of_internet_f_thinhttp://iotiran.com/media/k2/attachments/

g_in_smart_city_based_on_reducing_traffic_and_energy.pdf  
 چیوز درموورد هووش مصونوعی؛ تاریخچوه، تعواریف و        همه» ،1396آبان15 ،محسن ،کش چینه

   /یمصنوع-هوش-مورد-در-زیچ-همه/https://www.digikala.com/mag، «کاربردها

http://itiran.com/بررسی-بزرگ-داده
http://itiran.com/بررسی-بزرگ-داده
https://www.zoomit.ir/2017/6/5/157405/how-big-data-changes-healthcare/
https://www.zoomit.ir/2017/6/5/157405/how-big-data-changes-healthcare/
https://www.zoomit.ir/2017/6/5/157405/how-big-data-changes-healthcare
https://www.zoomit.ir/2017/6/5/157405/how-big-data-changes-healthcare
https://www.zoomit.ir/2017/6/5/157405/how-big-data-changes-healthcare
http://iotiran.com/media/k2/attachments/control_and_security_in_Smart_home.pdf
http://iotiran.com/media/k2/attachments/control_and_security_in_Smart_home.pdf
https://article.tebyan.net/9676/هوش-مصنوعی-چیست—
https://article.tebyan.net/9676/هوش-مصنوعی-چیست—
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/16/1428524/پردازش-سیگنال-گفتار-با-هوش-مصنوعی-ممکن-شد
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/16/1428524/پردازش-سیگنال-گفتار-با-هوش-مصنوعی-ممکن-شد
http://www.takta.com/خدمات/خدمات-فناوری-اطلاعات/تلویزیون-تعاملی-iptv
http://www.takta.com/خدمات/خدمات-فناوری-اطلاعات/تلویزیون-تعاملی-iptv
http://iotiran.com/media/k2/attachments/The_role_of_internet_f_thing_in_smart_city_based_on_reducing_traffic_and_energy.pdf
http://iotiran.com/media/k2/attachments/The_role_of_internet_f_thing_in_smart_city_based_on_reducing_traffic_and_energy.pdf
https://www.digikala.com/mag/همه-چیز-در-مورد-هوش-مصنوعی/
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 مه. هوش مصونوعی و یوادگیری ماشوین در     کاربرد 10با »، 1395مهر25 صفا، حسین، خلیلی

https://www.zoomit.ir/2016/10/16/147275/top-10- ،«های مختلف آشنا شووید  حوزه

ai-learning-machine-cases-use / 

 گریکود ی بوا  یتفاوت چه یمصنوع هوش و نیماش یریادگی ،یعصب یها شبکه»، 1395 اتو،یجید 

  ،یعصب-/شبکهhttp://digiato.com/article/2016/11/28 ،«دارند؟

 از آرزو توا   :طراحوی و سواخت تجهیوزات نوانو در ایوران     »، 1396سادات، مرداد  رحمتی، فاطمه

  http://paper.nano.ir/1/4361، «واقعیت

 ،مرکوز تحقیقوات و فنواوری    «فناوری نوانو )نوانو تکنولووژی( چیسوت؟    »، 1383 زینی، نرگس ،

  ست؟یچ-یتکنولوژ-نانو-نانو-یفناور/http://autoir.ir/faاتوماسیون صنعتی ایران، 

 کوارگری چقودر    خوانوار  ۀداشت و درموان در سوبد هزینو   هجدول/سه. ب»، 1393 ،نیوز سالمت

-و-بهداشووت»-سووه.-/جوودولhttp://www.salamatnews.com/news/138091، «اسووت؟

  است-چقدر-یکارگر-خانوار-نهیهز-سبد-در-«درمان

  ،معایوب و   پزشکی از راه دور: مروری بر مزایا،»، 1394سعیدی تهرانی، سعیده، نوروزی، مهشاد

  2مجله ایرانی اخالق و تاری  پزشکی، دوره هشت.، شماره  ،«چالشهای اخالقی

 سوازی روبوات   افوزار جدیود بورای شوبیه     نورم » ،1392 ، علوی، نوژاد  صادقی» ،-http://nojoom

313.aspx-world.blogfa.com/post  
 ،مفهوووووووم »، 1394 صووووووفابخش، محسوووووونMAPREDUCE، هووووووادوپ مووووووای »

http://myhadoop.ir/?page_id=113  

  ،کمووک واحوود منووابع انسووانی  وقتووی کووه تکنولوووژی بووه»، 1394اردیبهشووت26 قاسومی، مووانی

، دیجیووواتو، «هوووا بووورای افوووزایش کوووارایی   تحلیووول ابووورداده  :آیووود مووویهوووا  شووورکت

https://digiato.com/article/2015/05/16/واحوود-کمووک-بووه-یتکنولوووژ-کووه-یوقتوو-

  انسا/-منابع

https://www.zoomit.ir/2016/10/16/147275/top-10-use-cases-machine-learning-ai/
https://www.zoomit.ir/2016/10/16/147275/top-10-use-cases-machine-learning-ai/
https://www.zoomit.ir/2016/10/16/147275/top-10-use-cases-machine-learning-ai
https://www.zoomit.ir/2016/10/16/147275/top-10-use-cases-machine-learning-ai
https://www.zoomit.ir/2016/10/16/147275/top-10-use-cases-machine-learning-ai
http://digiato.com/article/2016/11/28/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c%d8%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://digiato.com/article/2016/11/28/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c%d8%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://digiato.com/article/2016/11/28/شبکه-عصبی
http://paper.nano.ir/1/4361
http://autoir.ir/fa/فناوری-نانو-نانو-تکنولوژی-چیست؟
http://www.salamatnews.com/news/138091/جدول-سهم-
http://www.salamatnews.com/news/138091/جدول-سهم-
file:///D:/Rezayatpoor-Azar96/katabhaye%20bozorgsal/safar%20be%20donyaye%20Fanavari/نرمافزار%20جدید%20برای%20شبیهسازی%20روبات
http://nojoom-world.blogfa.com/post-313.aspx
http://nojoom-world.blogfa.com/post-313.aspx
http://nojoom-world.blogfa.com/post-313.aspx
http://myhadoop.ir/?page_id=113
http://myhadoop.ir/?page_id=113
https://digiato.com/article/2015/05/16/وقتی-که-تکنولوژی-به-کمک-واحد-منابع-انسا/
https://digiato.com/article/2015/05/16/وقتی-که-تکنولوژی-به-کمک-واحد-منابع-انسا/
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 ،ها برای مبوارزه بوا سورطان    دانشمندان از علوم داده ۀاستفاد»، 1395اسفند5 بابک، قهرمانی» ،

beat-to-science-data-https://www.zoomit.ir/2017/2/21/152682/using-زومیوووت، 

cancer / 

 ،انجام شد هیو ترک هیروس نیب یمجاز یونقل گندم با ارزها حمل ۀمعامل نیاول»، 1396 کالکو» ،
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