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پیشگفتار
شاید شما بتوانید روزگار پیش از اینترنت را به یاد بیاورید؛ اما تصوور دنیوای کنوونی بودون
تجهیزات هوشمند و متصل به اینترنت برای همگان شبیه کابوس است .زندگی و اطالعوات
شخصی بسیاری از ما در وسیلهای کوچک بهنام موبایل ذخیره شده است .بسیاری از موا در
آنِ واحد ،از دو یا سه وسیلۀ هوشمند در خانه یا محل کار استفاده میکنوی ..وسوایلمان ،از
چراغ راهنمایی خیابان گرفته تا تلویزیون خانه ،همه به اینترنت متصلاند .اینترنت نوهتنهوا
انسانها ،بلکه همهچیز را به ه .وصول کورده اسوت .هو.اکنوون در سراسور جهوان حودود
9میلیارد وسیلۀ متصل به اینترنت داری .که تعدادشان روزبهروز در حال افزایش است.
قسمت خوب ماجرا این است که تجهیزات و فنواوریهوای نوو واقعوا کوار موار را راحوتتور
کردهاند و در حوزههای مختلف آموزش ،تجوارت ،صونعت ،ارتباطوات ،سوالمت و سورگرمی
انقالبی پدید آوردهاند؛ اما وجه ناخوشایند ماجرا این است که ما محاصره شدهایو .و حوری.
خصوصیمان در معرض تهدید است .بااینهمه ،به نظر میرسد گزیری از این دنیای متصل
و دره.تنیده نیست.
برای درک بهتر این فضای نو باید با فناوری و مصداقهای آن آشنا باشی .و بودانی .حضوور
آن در زندگی ما چه تأثیراتی گذاشته است .در این کتاب میکوشی .بوا مفواهی .جدیود در
حوزههای فناوری و نمونههای کاربردی آن در زندگی روزمره آشنا شوی..
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فناوریهای نوین
ورود به دنیای فناوری شتاب فراوانی داشته است .در این عرصه هر روز شاهد نووآوریهوای
شگفتی هستی .که افقهای جدیدی را پیش روی بشر قرار میدهند .اینترنت اشویا ،هووش
مصنوعی ،بزرگدادهها و  ...از جملۀ این نوآوریها هستند که در ادامۀ این بخش دربارۀ آنها
بهتفصیل صحبت خواهی .کرد.

اینترنت اشیا
جهانی را تصور کنید که در آن میلیاردها شیء روی شبکههای کامپیوتری با همدیگر
ارتباط برقرار میکنند و اطالعات را به اشتراک میگذارند .مفهوم اینترنت اشیا به این
صورت است که این اشیای بهه.پیوسته بهطور منظ .اطالعات را جمعآوری و
تجزیهوتحلیل میکنند و از آنها برای شروع عمل ،برنامهریزی ،مدیریت و تصمی.گیری
استفاده میکنند .در این ایده ،نهتنها دستگاههای الکترونیکی که ما با آنها روبهرو
میشوی .یا محصوالتی که ازنظر تکنولوژی توسعه یافتهاند (مانند وسایل نقلیه ،ماشین
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لباسشویی و ،)...بلکه همۀ اشیا (مانند غذا و لباس) به اینترنت متصلاند .با ظهور این
تکنولوژی ،دیگر فقط انسانها نیستند که ازطریق اینترنت با یکدیگر تعامل دارند؛ بلکه
محصوالت هوشمندی به بازار راه پیدا کردهاند که با یکدیگر و همچنین با انسانها ارتباط
برقرار میکنند؛ گویی میتوانند با شما حرف بزنند .یخچالی که سخن میگوید و در صورت
تمامشدن هریک از مواد غذایی بهطور خودکار آن را به فروشگاه نزدیک خانه سفارش
میدهد ،ساعتی که به حرفهای شما گوش میکند ،ترموستاتهایی که دمای مطلوب و
موردپسند شما را یاد میگیرند ،خودرویی که به شما میگوید نیاز به قطعهای جدید دارد
یا اتویی که مدتی روشن است و به شما هشدار میدهد تا بتوانید حتی با ریموت کنترل ،از
راه دور آن را خاموش کنید .اینها مثالهایی است از اینترنت اشیا .اینترنت اشیا برای
بسیاری از شرکتهای تجاری و فروشگاهها نیز بسیار موفق عمل کرده و نشان داده است
که میتوان آیندهای روشن برای این تکنولوژی در حوزۀ تجارت متصور بود .در حال حاضر
فروشگاههایی که از اینترنت اشیا استفاده میکنند ،نگران تمامشدن محصوالت خود
نیستند؛ چون سیست .کنترل هوشمند انبار در هر لحظه از موجودی تمام محصوالت مطلع
است و حتی کار سفارش را نیز خود انجام میدهد.
در سال  2010تعداد اشیای فیزیکی و دستگاههای متصل به اینترنت حودود 12/5میلیوارد
بوده است و تا سال  2020انتظار میرود به عددی بوین  30توا  50میلیوارد برسود؛ یعنوی
چندین برابر انسانهای متصل به اینترنت ،اشیای متصل به اینترنت خواهی .داشت.
بهطور کلی ،تأثیر اینترنت اشیا بور زنودگی افوراد را موی تووان در ابعواد زیور خالصوه کورد
(محمدیان4 :1394 ،تا:)62


شخصی :مواردی مانند خانۀ هوشمند ،سالمت و پزشکی از راه دور...



نظارت و گزارش آنوی :قابلیوت انودازهگیوری دارایویهوا و منوابع یوا پارامترهوای
زیستمحیطی در زمان واقعی
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اجتماعی :مانند شهر هوشمند ،روسوتاهای هوشومند ،سیسوت.هوای حمولونقول
خودکار که بهطور مستقل از تعامالت انسانی کار میکنند.

البته انتقادهوای درخورتووجهی درخصوو

خطورات ایون تکنولووژی جدیود بورای حوری.

خصوصی انسانها و کنترل بیش از حد اشیا بر انسانهوا وجوود دارد کوه حواکی از نگرانوی
کارشناسان دربارۀ تأثیرات منفی این فناوری تازه است.
واقعیت افزوده ،مجاز و ترکیبی
فناوری واقعیت افزوده ( ،)AR1مجازی( )VR2و ترکیبی( )MR3در تالش است تا روشهای
درک ما از واقعیت دوروبرمان را تغییر دهد و ما را به دنیایی با واقعیتهای افزوده،
واقعیتهای مجازی و واقعیتهای ترکیبی وارد کند.


واقعیت افزوده

آیا تابهحال بوه ایون موضووع فکور کوردهایود کوه روزی بتوانیود درحوالیکوه از کنوار یوک
رستوران عبور مویکنیود ،از فهرسوت غوذاهای آن مطلوع شووید یوا هنگوامی کوه از کنوار
یوک هتوول عبووور م ویکنی ود ،اطالعوواتی دربووارۀ ظرفیوت خووالی آن روی دیووار سوواختمان
نقش بندد یا حتوی اینکوه وقتوی از دریچوۀ دوربوین گوشوی تلفون همراهتوان بوه محویط
اطراف خود نگاه میکنید ،اطالعوات مکوانهوا و اشویایی کوه مویبینیود ،در مقابول آنهوا
به نمایش درآیود؟ مثوال سواده از واقعیوت افوزوده ،بوازی پوکموونگوو 4اسوت کوه مودتی

1. Argumented Reality
2. Virtual Reality
3. Mixed Reality
4. Pokemon Go
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پوویش بسوویار محبوووب شوود و بازیکنووان بووا گوشووی هوشوومند خووود بووهدنبووال یووافتن
موجودات تخیلی در دنیای واقعی بودند.

استفاده از واقعیت افزوده در بازی پوکمونگو

درحقیقت ،واقعیت افزوده دنیای جدیدی را پیش روی شما به تصویر میکشود کوه در آن،
شکل جدیدی از فضا و اجسام پیرامونتان را میبینید .فناوری گرافیکی تصاویر که در دنیای
واقعیت افزوده به نمایش درمیآید ،حتی از فناوریای که در شبکههای تلویزیوونی بوه کوار
میرود ،پیشرفتهتر است.
واقعیووت افووزوده را موویتوووان ازطریووق تجهیووزات هوشوومند مختلووف مثوول گوشووی
یووا تبلووت و عینووک مشوواهده کوورد .اسووتفاده از عینووک مجووازی ،هرچنوود قبوول از
لنووز دوربووین گوشوویهووا مطوورح شووده بووود ،بووهدلیوول سوواختار سووخت و سوونگین و
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هزینوووۀ زیووواد

آن ،پیشووورفت زیوووادی نکووورد .تکنولووووژی جدیووود Google Glass

درایووونزمینوووه بنوووای خوووود را بووور اسوووتفاده از شیشوووه قووورار داده و توانسوووته
اطالعوووات موردنیووواز راننوووده را بووور روی شیشوووۀ جلووووی اتومبیووول و در زموووان
رانندگی نمایش دهد (آرکا.)1396 ،

واقعیت افزوده از دریچۀ دوربین تبلت



واقعیت مجازی

در واقعیت مجازی ،دنیای اطراف ما بهطور غیرواقعی تغییر میکند .سربندهای واقعیت
مجازی 1با استفاده از کانال های صوتی و تصویری پیشرفته خود ما را وارد دنیای مجازی
میکنند و ما ازطریق حواس دیداری و شنیداری خود در زمان و مکان دیگری قرار
میگیری ..برای مثال ،سربندهای واقعیت مجازی بهشکلی است که درحالیکه نشستهای،.
1. Virtual Reality Headset
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بهوسیلۀ کنترلکنندۀ این دستگاه میتوانی .در فضای مجازی (مانند یک بازی ویدئویی) با
 360درجه آزادی حرکت کنی .و عوامل محیطی مانند باران و گرما و سرما را احساس
کنی ..بنابراین ،میتوان گفت واقعیت مجازی ،دنیایی است که بهصورت هنری و غیرواقعی
طراحی شده و ما را در خود فرومیبرد.

حرکت در دنیای واقعیت مجازی



واقعیت ترکیبی

واقعیت ترکیبی را می توان سطح باالتر واقعیت افزوده دانست که در آن نه فقط الیهای از
واقعیت ،بلکه ترکیبی از واقعیت و مجاز بر روی دنیای واقعی اطراف ما قرار میگیرد .برای
تجربۀ واقعیت ترکیبی ه .میتوان از لنز دوربین گوشی هوشمند استفاده کرد؛ ولی کارکرد
سربندها در آن موفق تر بوده و تجربۀ بهتری را رق .زده است .در این تجربه ما میتوانی .با
دنیای واقعی که ازطریق دستگاه مشاهده میکنی ،.ارتباط برقرار کنی ..بنابراین ،در واقعیت
ترکیبی ه .الیۀ افزودهشده واقعیت دارد و البته در آن قابلیت تعامل نیز گنجانده شده
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است ( )Dachis, 2017و (مجدآبادی.)1391 ،

واقعیت ترکیبی

نمونه ای از واقعیت ترکیبی را در آموزشهای بر پایه شوبیهسوازی ،مودلهوای سوهبعودی از
طراحیهای محتوایی و آموزشهای نظامی میتوان دید.
گفتنی است که در تعریف کاربردها یا تجهیزات مورتبط بوا ایون تکنولووژی ،ممکون اسوت
ه.پوشانیهایی رخ بدهد و مثال دستگاهِ واقعیت افزوده با نام دسوتگاه واقعیوت ترکیبوی یوا
برعکس معرفی شود .در شکل زیر تفاوت این تکنولوژیها با ه .دیده میشود.
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نحوۀ احساس حضور در دنیای واقعیت افزوده ،مجاز و ترکیبی

هوش مصنوعی
امروزه در اخبار فناوری عبارت «هوش مصنوعی» 1بسیار زیاد شنیده مویشوود .اموا هووش
مصنوعی واقعا چیست؟
هوش مصنوعی در تعریفوی گسوترده ،بوهمعنوی ماشوینهوایی اسوت کوه بتواننود وظوایف
محولشده را به نحوی انجام دهند که ما انسانها عملکورد آنهوا را هوشومند تلقوی کنوی.
)(Forbes, 2016

.

هنگامی که ایدۀ اولیۀ رایانهها در حال شکلگیری بود ،رؤیای طراحان رایانوههوا ایون بوود کوه
دستگاهی بسازند که بتواند همۀ مسائل را حل کند .هرچند ایون ایوده هنووز بسویار دور از
دسترس به نظر میرسد ،در حال حاضر با استفاده از تکنولووژی «یوادگیری ماشوینی» 2توا

1. Artificial Intelligence
2. Machine Learning
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حدودی توانستهای .رفتارهای هوشمندانه را به رایانهها آموزش دهی..
با فراه.کردن دادههای موردنیاز برای رایانهها و پردازش آنها ،بهتودری رایانوههوا خواهنود
توانست یاد بگیرند و هوشمندانه رفتار کنند .فرض کنید میخواهید رایانهای تصویر گربه را
تشخیص دهد .با فراه.کردن هزاران تصوویر از گربوه و الگووریت.هوای مقایسوه و اطالعوات
مربوط به این حیوان به تدری توانایی رایانه در تشخیص تصویر گربه بهبوود خواهود یافوت.
این یعنی استفاده از یادگیری ماشینی در هوش مصنوعی (دیجیاتو.)1395 ،
به هرحال ،باید این موضوع مهو .را مودنظر داشوته باشوی .کوه هووش انسوانی یوا طبیعوی
ازنظوور سوواختاری و موواهیتی بووا هوووش مصوونوعی کووامال متفوواوت اسووت .هوووش انسووانی
بووههووی عنوووان براسوواس منطووق ریاضووی اسووتوار نیسووت؛ درصووورتیکووه رایانووههووا صوورفا
براساس چنوین منطقوی عمول موی کننود .کارشناسوان و فعواالن ایون حووزه پوا را از ایون
فراتوور گذاشووته و موویگوینوود :در رایانووههووا یووک واحوود خیلووی پیچیووده بووهنووام پردازنوودۀ
مرکوزی مسوویولیت همووۀ اعمووال هوشوومندانه را بوه عهووده دارد؛ درحووالیکووه در طبیعووت،
مثال در بدن انسوان ،تعوداد بسویار زیوادی واحو ِد سواده (نوورونهوا) بوا عملکورد مووازی و
ه.زمان خود رفتوار هوشومندانه را ایجواد مویکننود .اموا واقعیوت ایون اسوت کوه راهحول
گفتووهشووده ،یعنووی پیووادهسووازی «الگوووریت.هووای هوووش مصوونوعی» بوور روی رایانووههووای
موجووود ،در حووال حاضوور بهتوورین انتخوواب بوورای تولیوود دسووتگاههووای هوشوومند اسووت
(دیجیاتو.)1395 ،
یکی از سادهترین مثالهای هوش مصنوعی ،بازی رایانهای شطرن است کوه در آن شوخص
در یک طرف و برنامۀ رایانه ای در طرف دیگر قرار میگیرد .همچنین متداولترین تصوور از
هوش مصنوعی ،روباتها (بهویژه روباتهای انسان نما) هستند .اما واقعیوت ایون اسوت کوه
الگوریت.های هوش مصنوعی کاربردهای بسیار متنوع و متفاوتی در حوزههای مختلف دارد.
در ادامه میتوانید تعدادی از کاربردهای عمدۀ هوش مصنوعی را مالحظه کنید.
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جستوجوی آنالین

بهطور حت .یکی از شناختهشدهترین کاربردهای هوش مصنوعی ،در جستوجوی اینترنتوی
است .حتما شما ه .دیده اید که در اینترنت وقتی بهدنبال موضوعی مویگردیود ،تبلیغواتی
مرتبط با آن موضوع برایتان به نمایش درمیآید .گوگل کوه پیشوتاز عرصوۀ جسوتوجووی
آنالین است و همچنین بقیۀ رقبای آن ،همواره در حال بهبود نتای حاصل از جستوجوی
اینترنتی هستند .هنگوامی کوه کواربر جسوتوجوویی مویکنود ،واکونش او دربرابور نتوای ِ
نمایشداده شده ،هوشمندانه کنترل و بررسی می شود .اگر کاربر روی یکی از نتوای کلیوک
کند ،به این معنی است که احتماال نتیجۀ مدنظر خود را یافته است .اگر بدون هی کلیکی
به صفحۀ بعد برود یا عبارت دیگری را جستوجو کند ،بوه ایون معنوی اسوت کوه از نتوای
جست وجوی خود راضی نبوده است .الگووریت.هوای جسوت وجووی هوشومند ،بوا دریافوت
اطالعاتی شبیه ایون مثوال و براسواس روش یوادگیری ماشوینی ،قادرنود نتوای حاصول از
جستوجو را بهبود بخشند (خلیلیصفا.)1395 ،


تشخیص گفتار

تشخیص گفتار طبیعی انسان یکوی دیگور از کاربردهوای مهو .هووش مصونوعی اسوت .بوا
بهدستآوردن امکان تشخیص کلمات و جمالت انسانهوا توسوط پردازنودههوا و رایانوههوا،
رؤیای ارتباط نزدیک انسان و ماشین بیشازپیش به حقیقت نزدیک شوده اسوت .براسواس
این قابلیت ،کاربردهای جذاب و مفید زیادی تعریف ،طراحی و اجرا شده است .ماشینهوای
جستوجو براساس صدا ،دستیارهای صوتی مانند سیری 1و الکسوا 2و گوگول اسیسوتنت،3
نرمافزارهای تایپ صوتی و بسیاری کاربردهای دیگر از این قابلیت بهره میبرند (چینهکش،
 )1396و (خلیلیصفا .)1395 ،در ایران نیز در دانشکدۀ کامپیوتر دانشگاه صونعتی شوریف،
1. Apple (iOS) Siri
2. Amazon Alexa
3. Google Assistant
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نرمافزار تایپ گفتاری زبان فارسی طراحی و پیادهسازی شده است .بهکمک ایون نورمافوزار،
تایپ ازطریق گفتار انجام میشود و نیازی به تایپیست وجود ندارد (تسنی.)1396 ،.


تشخیص چهره

از قابلیت پردازش تصویر و امکان تشخیص چهرۀ انسان که ازطریوق الگووریت.هوای هووش
مصنوعی به دست میآید ،در حوزههای مختلفی استفاده مویشوود .امکوان دسوتهبنودی و
تفکیک تصاویر و فیل.های شخصی یکی از کاربردهای جوذاب و سوادۀ ایون قابلیوت اسوت؛
هرچند پردازش های بسیار سنگینی باید به این منظوور انجوام شوود (چینوهکوش.)1396 ،
ازسوی دیگر ،عکسها و ویدئوهای دریافتی از دوربینهوای امنیتوی هنگوامی کوه ازطریوق
الگوریت.های تشخیص چهره پردازش میشوند ،بوه دادههوای مهموی در تشوخیص افوراد و
ردیابی آنها تبدیل میشوند .از این قابلیت مویتووان در فرودگواههوا ،اسوتادیومهوا ،مراکوز
تجاری و تفریحی و همۀ مکانهای پرازدحام اسوتفاده کورد (خلیلویصوفا .)1395 ،یکوی از
سامانههای بزرگ و پیشرفتۀ امنیتی بهکمک قابلیوت تشوخیص هوشومند چهوره در چوین
راهاندازی شده است .چین این سامانه را بزرگترین شبکۀ نظوارتی دنیوا نامیوده و در آن از
 170میلیون دوربین مداربسته استفاده کرده است .دولت چین از خبرنگار یوک خبرگوزاری
معتبر خواست خود را در شهر مخفی کند و توانست بهکمک این سامانه ،تنها در  7دقیقوه
آن خبرنگار را پیدا کند (مرادی.)1396 ،
بسوویاری از شوورکتهووای معووروف فعووال در حوووزۀ فنوواوری ،بخووشهووایی بووا نووام هوووش
مصنوعی در واحدهای تحقیق و توسعۀ خود ایجاد کردهاند (چینهکش.)1395 ،
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بزرگدادهها
بزرگداده یا  Big Dataبه مجموعۀ بزرگی از دادهها و اطالعات گفته مویشوود کوه آنقودر
حجی .و پیچیده است که روشهای سنتی و معمولی پوردازش اطالعوات بورای پوردازش و
استفاده از آنها کافی و کارآمد نیست.
بزرگدادهها در فناوریهای جدیدی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا تأثیر مهمی دارد.
این داده ها همچنین در بازاریابی ،پزشکی ،منابع انسانی ،کشواورزی و بسویاری حووزههوای
دیگر کاربرد دارند.
امروزه بهعلت توسعۀ رایانهها و اینترنت و محصوالت دیجیتال ،هور روز اطالعوات دیجیتوال
بسیار زیادی تولید میشود .هنگامی که جیپی اس تلفن همراه ما روشن اسوت ،موا در هور
لحظه در حال تولید دادههای دیجیتال موقعیت جغرافیایی خودمان هسوتی ..هنگوامی کوه
ازطریق اینترنت خریدی را انجام میدهی .یا حتی فقط بهدنبال خریود محصوولی هسوتی،.
درواقع در حال تولید اطالعات بسیار مهمی برای تولیدکنندگان و بازاریابها هسوتی ..ایون
سازِکار بر هر فعالیت اینترنتی و دیجیتال و مجازی ما حاک .است .چت با دوستان ،شورکت
در نظرسنجیها ،جستوجوهای اینترنتی ،اطالعوات دریوافتی از حسوگرها ،ثبوت و ذخیورۀ
الکترونیکی اطالعات پزشکی ،همه و همه فعالیتهایی است که تولید «داده» میکند .ایون
حج .عظی .دادهها و اطالعات اگر بهدرستی پردازش شوند ،میتواننود گنجینوهای بواارزش
باشند که کاربردهای بسیار متنوعی برای آن وجود دارد .به این حجو .اطالعوات ،تصواویر و
فیل.های شخصی بهاشتراکگذاشتهشده در اینترنوت ،تصواویر دوربوینهوای تحوت شوبکه،
پروندههای پزشکی ،پروندههای پلیسی و ...نیز اضافه میشود.
شرکت بایدو ،1بزرگترین موتور جستوجووی چینوی ،بوا اسوتفاده از میلیاردهوا اطالعوات
1. Baidu
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مکانی که ازطریق بیش از 600میلیون کاربر خود دریافوت مویکنود ،اطالعوات کواربردی و
جذابی استخراج میکند .برای مثال ،این شرکت میتواند با اسوتفاده از روشهوای تحلیلوی
صحیح بر روی داده های خود ،آمار اشتغال بوه کوار و مصورف را ازطریوق اطالعوات ورود و
خروج افراد به ادارهها و فروشگاهها برآورد کند .این شرکت توانسته درآمود شورکتی ماننود
اپل را در یک دورۀ زمانی در چوین حودس بزنود و نتوایجی کوه ارائوه کورده ،بوا آمارهوای
منتشرشدۀ شرکت اپل همخوانی دارد ).(Newscientist, July 2016
واقعیووت ایوون اسووت کووه ایوون حجوو .عظووی .از اطالعووات ،منبعووی پوورارزش بوورای
تصوومی.گیووری در حوووزههووای مختلووف اجتموواعی و اقتصووادی اسووت و اگوور بووهدرسووتی
تحلیوول و ارزیووابی شووود ،نتووای مهوو .و مفیوودی بووهدنبووال دارد .بوورای مثووال ،شوورکت
 InVentureدر آفریقووا کووه بووه تحلیوول چنووین دادههووایی موویپووردازد ،بووه ایوون نتیجووه
رسیده که احتموال بازپرداخوت وام بوانکی توسوط افورادی کوه در دفترچوۀ تمواس تلفون
همراهشووان نووام و نووام خووانوادگی افووراد را بووهطووور کاموول ثبووت کووردهانوود ،بیشووتر اسووت
).(Dawar, 2016
استفادههایی کوه اموروزه از دادههوای کوالن و پوردازش آنهوا مویشوود ،بسویار متنووع و
گسترده است .در اینجا صرفا به چند حوزه کاربرد اشاره میکنی..


مقابله با بالیای طبیعی

با بهکوارگیوری تعوداد بسویار زیوادی حسوگر متفواوت و تحلیول علموی آنهوا مویتووان
محل احتمالی زمینلورزههوای بعودی را پویشبینوی کورد .همچنوین بوا تحلیول الگوهوای
رفتاری افوراد در حوین زلزلوه مویتووان راههوایی بورای نجوات جوان آنهوا و امدادرسوانی
به آسیبدیدگان یافت.


جلوگیری از وقوع جرم

اگوور نیروهووای پلوویس بتواننوود پرونوودههووا و اطالعووات مربوووط بووه مجرمووان ،راهکارهووای
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درپوویشگرفتووهشووده ،نتووای بووهدسووتآمووده ،زمووانهووا و مکووانهووای وقوووع جوورم و سووایر
دادههای مورتبط را بوهدرسوتی و مبتنوی بور علو .بوزرگدادههوا ذخیوره و تحلیول کننود،
موویتواننوود بوورای پیشووگیری از جوورم و ورود بموقووع و صووحیح هنگووام وقوووع جوورم،
راهکارهای مؤثری بیابند.


کشاورزی

با استفاده از بزرگدادههوا مویتووان تولیود محصووالت کشواورزی را بوه بیشوترین مقودار
ممکوون و حجوو .آالینوودههووای ورودی بووه محوویطزیسووت را بووه کمتوورین حوود رسوواند
(آیتیایران.)1395 ،


افزایش بهرهوری در شرکتها

درصووورتیکووه شوورکتهووا و مجموعووههووای اداری و تجوواری بتواننوود اطالعووات جووامعی از
کارمندان خوود بوه دسوت آورنود ،مویتواننود بوا تحلیول دادههوای دریوافتی ،راهکارهوایی
بوورای افووزایش بهوورهوری بیابنوود .یووک شوورکت آمریکووایی بووا افووزودن حسووگرهایی بووه
کووارتهووایی کووه بوور روی سووینۀ کارمنوودان نصووب موویشووود ،توانسووته بووه نتووای جووالبی
دست پیدا کند .برای مثال ،ایون شورکت دریافتوه اسوت کارمنودانی کوه بوهطوور گروهوی
به استراحت میپردازنود ،عملکورد بهتوری دارنود و بور هموین اسواس اسوتراحت گروهوی
را در مجموعووۀ قوووانین خووود گنجانووده اسووت .ایوون شوورکت بووا همووین تغییوور توانسووته
کا رایی نیروی انسوانی خوود را افوزایش دهود .همچنوین یوک فروشوگاه زنجیورهای بوزرگ
با نصوب حسوگرهایی بور روی بازوبنودهای کارمنودان خوود توانسوته اقالموی را کوه آنوان
جابهجا مویکننود ،شناسوایی کنود و برناموهریوزی مناسوبتوری بورای جاگوذاری اجنواس
فروشگاه داشته باشد (قاسمی.)1394 ،
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نگرانیهایی دربارۀ بزرگدادهها

در کنار مزایا و کاربردهای بسیار زیادی که تحلیل بزرگدادهها دارد ،نگرانویهوا و ابهامواتی
ه .درخصو

استفاده از دادهها وجود دارد .یکی از دغدغوههوای مورتبط بوا جموعآوری و

ذخیره و استفاده از اطالعات« ،حری .خصوصی افراد» است .بزرگدادههایی که امروزه تولید
و استفاده می شود ،شامل حج .عظیمی از اطالعات خصوصی افراد است؛ ازجملوه تصواویر،
فیل ،.موقعیت مکانی ،دفترچۀ تماس تلفن همراه و بسیاری اطالعات دیگر.
اگوور بووه دغدغووۀ حووری .خصوصووی پاسو داده شووود و اسووتفادهکننوودگان از بووزرگدادههووا
اطمینان بدهنود کوه از اطالعوات شخصوی افوراد سوءاسوتفاده نمویشوود ،نگرانوی بعودی
درایوونخصووو

«امنیووت دادههووا» خواهوود بووود .آیووا آنووان تضوومین موویکننوود از ایوون

اطالعات بهخوبی نگهداری کننود؟ آیوا مویتواننود امنیوت ایون حجو .وسویع از اطالعوات
را تضمین کنند؟ (آیتیایران.)1394 ،
در عل .بزرگدادهها ه .مانند بسیاری حوزههای دیگر (ازجمله روباتیوک ،هووش مصونوعی
و )...بین متخصصان تجاری و افراد دانشگاهی بور سور مسوائل اخالقوی مورتبط درگیوری و
چالش وجود دارد.
نمونه واضح این نگرانوی در رسووایی اخالقوی اخیور فویسبووک خوود را نموایش داد .ایون
شوورکت اطالعووات  87میلیووون کوواربر ایوون شووبکۀ اجتموواعی را در اختیووار کمبووری
آنالیتیکووا کووه در سووال  2016موویالدی بووا کووارزار انتخابوواتی دونالوود ترامووپ رئوویس
جمهوووری آمریکووا همکوواری داشووت قوورار داده بووود .مطووابق نظوورات کارشناسووان ،ایوون
اطالعات توانسته بر نتای

این انتخابات تاثیر گذارد(Euronews, 2018) .
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فناوری نانو
فناوری نانو 1شاخه ای از عل .و فناوری است کوه موضووع اصولی آن کنتورل موواد در ابعواد
حدود  1تا  100نانومتر 2است .هدف از این فناوری ،دستکاری ات.هوا و مولکوولهوا بورای
ساخت مواد و محصوالت با ویژگیهای مفید است ).(Drexler, 1993
فناوری نوانو رشوته ای جدیود از علو .و فنواوری نیسوت؛ بلکوه رویکوردی جدیود در تموام
رشتههاست .حوزه های کاربردی فناوری نانو ،پزشکی ،بیوتکنولوژی ،غذا و دارو ،الکترونیک،
رایانه ،حملونقل ،محیط زیست ،هوافضا ،مواد ،امنیوت ،پتروشویمی و بسویاری زمینوههوای
دیگر را شامل میشود.
کاربردهای نانوفنواوری آن چنوان گسوترده و متنووع اسوت کوه حتوی ذکور عنواوین هموۀ
آن ها مشوکل اسوت .برخوی کاربردهوای ایون فنواوری هنووز در مرحلوۀ تحقیوق و توسوعه
اسووت؛ امووا بسوویاری از آنهووا امووروزه بووه کووار گرفتووه موویشووود و در زنوودگی امووروز مووا
نقشآفرینی موی کننود .در ایوران نیوز بوا بهوره گیوری از ایون فنواوری ،محصووالت بسویار
متنوعی در حوزههوای گونواگون سواخته شوده و بوه کوار مویرود؛ ازجملوه در حووزههوای
بهداشوووت و سوووالمت ،کووواالی خوووانگی ،نسووواجی ،عموووران ،پزشوووکی ،انووورژی ،رنو و ،
کشاورزی ،پلیمر.
تعدادی از حوزههایی که فناوری نانو بهرهمند شدهاند ،عبارتاند از:


فناوری ساخت مواد

فناوری نانو امکان تولیود مووادی بوا خووا

و کوارکرد منحصوربهفورد را فوراه .مویکنود.
1. Nanotechnology

 .2نانو بهمعنی یکهزارم میکرو و میکرو بهمعنی یکهزارم میلی است .یک نوانومتر درواقوع یوک میلیوون بوار
کوچکتر از یک میلیمتر است.
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ساختارهایی که از این طریق ساخته میشود ،ممکن است اصال در طبیعت وجوود نداشوته
باشد و عل .شیمی سنتی نیز قوادر بوه تولیود آنهوا نبووده باشود .چنوین نانوسواختارهایی
میتوانند موادی سبکتر ،قویتر ،قابلبرنامهریزی و با خواصی بسیار ویژه ایجاد کنند.


صنعت الکترونیک

یکی از زمینههایی که بهرۀ بسیاری از فناوری نانو بورده ،صونعت الکترونیوک اسوت .تغییور
ساختاری تولید ترانزیستورها با استفاده از این فناوری میتواند بوه انقالبوی عظوی .در ایون
صنعت بینجامد .همچنین ذخیرهسازی اطالعات در مقیواس بسویار کوچوک در ابعواد نوانو،
میتواند ظرفیت ذخیرهسازی را بهنحو شگفتانگیزی افزایش دهد .سواخت تراشوههوایی بوا
اندازۀ فوقالعاده ریز ،تحولی در محصوالت الکترونیکی و دیجیتالی ایجاد میکند.


صنایع نظامی و هوافضا

استفاده از نانومواد با قابلیتهایی که گفته شد (سبکبودن ،استحکام و )...دستیابی به ابوزار
و دستگاههای با کاراییِ بسیار را در صونایع نظوامی و هووایی ممکون مویسوازد .همچنوین
نانوروباتها در صنایع نظامی میتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.


مصرف انرژی

شرکتهای تولید مواد شیمیایی ،مواد پلیمری تقویتشوده بوا نوانوذرات را سواختهانود کوه
جایگزین فلزاتی شده که در بدنۀ اتومبیلها به کار میرود .کامپوزیتهای سوبک جوایگزین
شده با قطعات سنگین خودروها موجب سبکتر شدن خودروهوا و در نتیجوه صورفهجوویی
چشمگیر در مصرف سوخت میشود.


محیطزیست

فناوری نانو امکان بازیافت و استفادۀ مجدد از مواد و انرژی و آب را فراه .میکنود .کنتورل
انتشار آالیندهها ،کاهش ایجاد پساب و آلودگیهای صنعتی از کاربردهای مفید این فناوری
است (زینی.)1383 ،
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روباتیک
روبات ماشینی است قابلبرنامهریزی توسط رایانه کوه مویتوانود یوک مجموعوۀ پیچیوده از
وظایف را بهصورت خودکار انجام دهود ) .(Oxford, 2018روبواتهوا ممکون اسوت توسوط
دستگاه کنترل از راهدور ،کنترل شوند یا مدار کنترلی در داخل آنها جای داده شود.
روباتها ممکن است مستقل یا نیمهمستقل باشند .برخی از آنها انساننما هستند و برخی
صنعتی .برخی نیز در امداد رسانی پزشکی و حتی اعموال جراحوی پزشوکی کواربرد دارنود.
اندازۀ روبات ها از هواپیماهای بدون سرنشین توا نوانوروبواتهوایی بوا انودازۀ میکروسوکوپی
متفاوت است ).(Clegner, 2016
واژۀ «روبات» را اولین بار نویسندهای اهل چکسلواکی در نمایشنامهاش به کار برد« .روبوتا»
در زبان اسالوی به معنی کارگر و برده است .در این نمایشنامه که "کارخانۀ روبواتسوازی"
نام داشت ،آدممصنوعیهایی بهنام روبات ساخته میشدند که میتوانستند با آدمهوا اشوتباه
گرفته شوند .همین کلمه و ایده ،منشأ نامگذاری روبات قرار گرفت ).(Kurfess, 2005
شاخهای از فناوری که طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و بهکارگیری روباتها را به عهوده دارد،
روباتیک نامیده میشود ) .(Oxford, 2018روباتیک ترکیبی از عل .و مهندسی است .دانوش
مهندسی مکانیک ،برق ،علوم رایانه ،هوش مصنوعی و رشتههای دیگر در روباتیک موردنیاز
است .امروزه بسیاری از روباتها با الهام از طبیعت و ساختارها و رفتارهای جانوران مختلف،
طراحی و ساخته میشوند.
هنگامی که ایدۀ طراحی روباتها شکل گرفت ،بیشتر جنبۀ سرگرمی و هیجوان آن مودنظر
بود؛ اما با پیشرفت عل .مکانیک و همچنین الکترونیک در عصر صنعتی ،استفاده از روباتها
بیشتر جدی گرفته شد؛ بهطوری که از روباتها در امور صنعتی استفادۀ فوراوان شود .ایون
استفادهها عمدتا در قالب کمک به نیوروی کوار و بورای افوزایش سورعت و دقوت کارهوای
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صنعتی بود .اولین روبات تجاری دیجیتال و قابلبرنامهریزی در سال  1954ساخته شد و به
شرکت جنرالموتورز 1فروخته شد .در آنجا از این روبات برای برداشتن قطعات فلزی داغ از
ماشینآالت ریختهگری استفاده میشد ).(Pearce, 2011
روباتها در کارهای تکراری و خطرناک که انسانها مایل یا حتی گاهی قادر بوه انجوامدادن
آنها نیستند ،جایگزین انسانها شدهاند؛ کارهایی که باتوجهبوه سوختی و وضوعیت دشووارِ
محیط آن ،انجام دادنش برای انسان ممکن نیست .در فضاهایی ماننود زیور دریوا و بسویاری
محیط های دیگر که کارکردن در آن دشوار و پرزحمت است ،کار به عهدۀ روباتها گذاشته
میشود .بااین همه ،درخصو

استفادۀ زیاد و روزافزون از روباتها در صنعت ،که منجر بوه

بیکاری کارگران زیادی میشود ،نگرانیهایی وجود دارد .همچنین اسوتفاده از روبواتهوا در
جن های نظامی گاهی بسیار نگرانکننده است .امکانات خودکار و قابلیت عملکرد مستقل
روباتها و پیامدهای بالقوۀ آن گاهی در داستانهای تخیلی مطرح میشود؛ اموا در واقعیوت
نیز گاهی عملی میشود و میتواند در آینده به دغدغهای جدی تبدیل شود ).(Hoy, 2014
هنگامی که فناوری روباتیک و هوش مصنوعی به کمک ه .بیایند ،روباتهوای هوشومندی
را می سازند که بسیار مهی و البته مفید خواهند بود (ایسنا .)1392 ،روباتهای هوشمندی
که میتوانند در موقعیتهای خا

تصمی.گیوری کننود و عمول مناسوب را انجوام دهنود،

بسیار مفیدند .چنین روباتهایی میتوانند در جاهای حساس و خطرناک جایگزین انسانها
شوند و وظایف مه .انسانی را به عهده بگیرنود .کوارایی روبوات و هوشومندی آن دو مقولوۀ
مجزاست .هوشمندنبودن روبات بهمعنی کارآمودنبودن آن نیسوت .روبواتی کوه در مودت 2
ثانیه 28 ،سی .را به یک تراشۀ سیلیکونی کوچکتر از نی .این لحی .میکند تا بوا آن یوک
مدار مجتمع بسازد ،عملکرد قابلتحسینی دارد .بااینحال ،عملکرد ماشین با همۀ فایدهاش،

1. General Motors
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هوش محسوب نمیشود (مشاقی طبری.)101 :1384 ،
روباتها انواع بسیار متنوعی دارند .یکی از دستهبندیهای اساسی روباتها براساس ثابوت و
متحرکبودن آن است .روباتهای ثابت 1ماشینهای بوی شومار و متنووعی هسوتند کوه در
صنعت و کارخانهها برای مونتاژ ،جوشکاری و ...از آنها اسوتفاده مویشووند و روبواتهوای
متحرک 2روباتهایی هستند که قابلیت حرکت در محیط تعریفشودهای را دارنود .از انوواع
روباتهای این دو دسته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
روبات صنعتی :3روباتهای صنعتی دستگاههایی قابلکنترل ،قابلبرنامهریزی ،چنودمنظوره،
معموال دارای بازوهای متحرک در سه جهت یا بیشتر هستند کوه ممکون اسوت در جوایی
ثابت قرار بگیرند یا دارای قابلیت حرکت باشند .این روبواتهوا وظوایف سوخت یوا حسواس
کارگران کارخانهها را به عهده میگیرند.
روبات خدمتکار :4روباتهایی اغلب متحرکاند که بهصورت مستقل یوا نیموهمسوتقل عمول
میکنند و خدماتی برای رفاه و آسایش انسانها ارائه میکنند.
روباتهای نظامی :5روباتهایی که در جن های نظامی به کار میروند .برخی کارشناسان و
دانشگاهیان به ساخت اینگونه روباتها انتقاد دارند؛ بهویژه اگور ایون روبواتهوا بتواننود در
برخی سطوح به صورت مستقل عمل کنند .همچنین روباتهوایی کوه توسوط روبواتهوای
دیگر کنترل میشوند ،می توانند در کاربردهای نظامی نگران کننده باشند .البته واقعیت این
است که موشکهای هوشمند و بمبهای دارای هوش مصنوعی روبواتهوایی هسوتند کوه
علیرغ .همۀ نگرانیها ،در حال حاضر در کارهای نظامی استفاده میشوند.

1. Stationary robots
2. Mobile robots
3. Industrial robot
4. Service robot
5. Military robot
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روباتهای پرنده :1روباتهایی که میتوانند پورواز کننود .نمونوهای از ایونگونوه روبواتهوا،
هواپیماهای بدون سرنشین کوچکاند که برای فیل.برداری از محیطهای خطرناک از بواال و
احیانا انجامدادن عملیات تعریفشدهای در موقعیتهای خا

از آنها استفاده میکنند.

روباتهای حشره (ششپا) :2روبات هوایی هسوتند کوه بوا تقلیود از نحووۀ حرکوت حشورات
میتوانند از مناطق ناهمواری که ماشینهای چرخدار نمیتوانند از آن رد شوند ،عبور کنند.
ازآنجاکه برقراری تعادل روی سه پا مقدور است ،اینگونه روباتها بورای حرکوت سوه پوای
خود را از زمین بلند و روی سه پای دیگر تعادل خود را حفظ میکنند و مجددا ایون عمول
را با سه پای دیگر انجام میدهند و بهاینصورت راه میروند (مشاقی طبری.)165 :1384 ،
روباتهای پروتز :3روباتهایی که با برنامهریزیهای حساس ،میتوانند بوهجوای یوک عضوو
ازدسترفتۀ انسان ،مثال دست یا پا ،عمل کنند.
روباتهای سیارهپیما :4روباتهوایی کوه از آنهوا بورای حرکوت در سوطح سویارات دیگور،
جمعآوری سن

یا حتی گردوغبار از سطح آن ،تهیۀ عکس از محیط و ...استفاده میشوود.

این روباتها برای کاوش جهان بسیار مفیدند.
در ایران روباتهای انساننمای هوشمند با نامهای سورنا  ،51سورنا  2و سورنا  3طراحوی و
ساخته شده است .این روباتها در مرکز سیست.ها و فناوریهای پیشرفتۀ دانشوگاه تهوران
ساخته شدهاند .سوورنا  3توانوایی راهرفوتن ،بواالرفتن از پلوه ،حفوظ تعوادل روی یوک پوا،
شناسایی چهره و ...را دارد (مرکز سیست.ها و فناوریهای پیشرفته ،بیتا).

1. Aerial robot
)2. Insect (Hexapod
3. Prosthetic robot
4. Planetary rover

 .5سورنا نام سرداری اشکانی بوده است.
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ارز دیجیتال
ایدۀ پولهای دیجیتالی یا مجازی را در طول سالهوا و در قالوبهوای مختلوف متخصصوان
حوزۀ برنامهنویسی و فناوری اطالعات پیگیری کردهاند و تاکنون نزدیک به  200نووع از آن
در سراسر دنیا معرفی شده است .تا اینکه در سال  ،2009بیتکوین بهعنووان اولوین واحود
پول مجازی و نمونۀ موفق عملیاتی طرحهای ارائهشده ،مطرح شد .اولین جرقۀ مفهوم پوول
مجازی بهمعنی پول رمزگذاریشده را در سال  1998فردی بهنام ویدای ارائه کورد .هودف
از این نوع پول ،تسهیل امور مالی و ایجاد پولی بود که بدون حضور واسطههوا (بانوکهوا) و
فقط بهدست افراد جامعه به گردش درآید .بنا به تعریف بانک مرکزی اروپوا ( ،)ECB1پوول
مجازی نوعی از پول دیجیتال است که بهطور معمول توسوط توسوعهدهنودگان آن کنتورل
میشود و توسط اعضای جامعۀ مجازی خاصی پذیرفته شده و به کار میرود .پوول مجوازی
برای کنترل نقلوانتقال یا قانونگذاری به هی سرویسدهندۀ مرکزی یوا مؤسسوۀ موالیای
نیاز ندارد و با ارتباطات نظیربهنظیر اجرا شده است .این امر باعث میشود دولتهوا نتواننود
آن را دستکاری کنند و بانکها نتوانند ارزش آن را ک .یوا زیواد کننود .هوی کوس مالوک
شبکۀ پول مجازی نیست.

احساااس نیاااز بااه پااول مجااازی از شنجااا شخاااز شااه کااه برناای فعالیت ااای ای ترنتاای
دارای ارزش اقتصااادی شااهنه بااه دباااره دیااار بااه ازای برناای فعالیتهااا و یااا
نااهماه شاارکت ها نیاااز بااود دوراای پرداناات شااود در حااالی کااه ایاان فعالیت ااا
ج به واقعی در دنیای حقیقی نداشتند.
پااول مجااازی یاات ماهیاات خیاار متمرکااز دارد کااه باار اساااس شن تمااا فرشی ااه
انتشاااار ،پاااردازش و ادتبارسااا جی معاااام ه توساااو شااابکه کااااربران و باااهون
1. European Central Bank
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هااایا واسااا های بااارای نتااااره و دنالااات دیااااران اااوره میپااادیرد پاااول
مجااازی باارای نریااه کاااو و نااهماه هاا در دنیااای حقیقاای و هاا در فضااای
مجااازی میتوانااه بااه کااار رود همچ ااین میتوانااه امکااان تاا مین پااول در دنیااای
حقیقی نیز داشته باشه
أنواع ارزهای دیجیتال

بیتکوین نوعی پول مجازی است که متکوی بور اصوول رمزگوذاری بورای معتبور سواختن
تراکنشها بوده و در قالب یک الگوریت .کامپیوتری باقی نمانده است و بوه سورعت در حوال
پذیرش از سمت افراد جامعه جهانی است .در حال حاضر بیتکوین مهمترین ارز دیجیتوال
در حال معامله است.

عالوه بر بیتکوین ،ارزهای رمزنااری شهه دیاری نیز وجود دارنه کاه کاه شاتاف افازای
ارزشی مشابه بیتکوین دارنه از جمله این ارزهاا میتاوان باه اتاری و ریپال اشااره کارد
همچ ین برنی کشورها نیز برای نود ارزهای مجازی ت یه کردهانه که از جمله می توان باه
ونزوئ با ارز پترو و روسیه با ارز کریپتوروبل اشاره کرد
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پووول دیجیتووال درسووت مثوول بقیووۀ اسووناد دیجیتووالی ،ازجملووه فایوولهووای متنووی یووا
عکووسهووا ،صوورفا کووامپیوتری اسووت .بوورای مثووال ،شووما موویتوانیوود  100دالر را در قالووب
یک فایل پوولی بوه پیغوامی پیوسوت کنیود و بورای کسوی بفرسوتید .ایون روش توا زموان
تولد بیتکووین کواربرد داشوت؛ اموا آنچوه از بیوتکووین مفهوومی انقالبوی سواخته ،حول
مشکل «خرجکرد دوبواره» بورای نخسوتین بوار اسوت .مشوکل خورجکورد دوبواره از آنجوا
ناشووی موویشووود کووه فایوول پووولی  100دالر از کووامپیوتر شووما پوواک نش وده و بووهراحتووی
میتوانید دوباره آن را بورای فورد دیگوری بفرسوتید یوا درحقیقوت خورج کنیود .توا زموان
تولوود بیووتکوووین ،ایوون مشووکل فقووط بووا کمووکگوورفتن از یووک طوورف سوووم معتموود ،کووه
وظیفۀ نگهداشتن دفتر کول را بور عهوده داشوت ،حولشودنی بوود؛ درحوالیکوه نورمافوزار
بیووتکوووین تمووام تبووادالت مووالی را رمزنگوواری موویکنوود .فرسووتنده و دریافووتکننوودۀ
بیووتکوووین ،در هوور مبادلووه ،بووا رشووتهای از اعووداد شناسووایی موویشوووند و یووک موودرک
عمومی از حرکت هر بیتکووین در تموام شوبکه منتشور مویشوود .در ایون مبوادالت نوام
دو طوورف مبادلووه محفوووت اسووت؛ امووا همووه موویتواننوود انتقووال پووول را مشوواهده کننوود.
بهاینترتیب ،نرمافزار اجازه نمیدهد یک پول دو بار خرج شود.
مفهوم کیف بیتکوین

کیف بیتکوین نرمافزاری است که بیتکوینها در آن نگهوداری مویشوود .ازلحوات فنوی،
بیت کوین در هی جا نگهداری نمیشود؛ بلکه رمزهوایی خصوصوی اسوت کوه بورای آدرس
هریک از بیتکوینها وجود دارد و در کیف بیتکووین فوردی کوه صواحب حسواب اسوت،
نگهداری میشود .این کیف ارسال و دریافت بیتکوین را تسهیل میکند و مالکیت حسواب
بیتکوین را برای کاربر نگه میدارد .کیف بیتکوین به چهار صورت نورمافوزار کوامپیوتری،
موبایل ،تحت وب و بهصورت سختافزاری برای کاربران موجود است .شایانذکر اسوت کوه
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در صورت گ.شدن یا دزدیدهشدن ،امکان بازیابی اطالعات آن وجود ندارد .بهتر اسوت رموز
ورودی بسیار قوی برای کیف استفاده شود یا رمزهای خصوصی مربوط به بیتکووینهوا در
مکانی امن بهصورت دستی یادداشت شوند.
سیست .بیتکوین شامل کاربران و کیف پولهایشان است (که کلیدها را در خود نگهوداری
میکنند) که در سراسر شبکه ازطریق ارتباط نظیربهنظیر پخش شدهاند .کاربران بیتکوین
کسانی هستند که با عضویت در شبکۀ بیتکوین و انجامدادن اولین تراکنش ،در شبکه بوه
رسمیت شناخته میشوند.
روشهای تهیه ارز دیجیتال

برای تهیۀ بیتکوین ،چهار روش زیر وجود دارد:
 .1مراجعه به یکی از سایتهایی که مانند کارگزاران بورس برای مشوترکان حسوابی
مرتبط با کارت یا حساب بانکی ایجاد میکننود .البتوه ایجواد ایون حسواب چنود
روزی طول میکشد و شاید در کشور موا نیوز بوهدلیول نبوود کوارتهوای بوانکی
بینالمللی این روش منتفی باشد.
 .2پیداکردن شخصی که بیتکوین دارد و امکان خریداری از او وجوود دارد .سوپس
این شخص باید بیتکوین را به کیف پول فرد درخواستکننده منتقل کند.
 .3فروش کاال در ازای دریافت بیتکوین.
 .4دریافت بیتکوین در ازای ارائۀ خدمت به شبکۀ بیتکوین.
با مراجعه به یکی

از سایتهای زیر میتوان به نرخ برابری دالر و بیتکوین پی برد:
bitcoinchart.com
bitcoinavarage.com

نحوه تهیه بیتکوین از دیگران در شکل بعد مشاهده میشود.
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چرنۀ استفاده از بیتکوین

در ژانویۀ  2009اولین دستۀ بیتکوین خلق شد و اولین نرخ مبادلوۀ بیوتکووین در اکتبور
 2009بهقیمت هر بیتکوین  1دالر بود .چند روز بعد تراکنش بیتکوین بین کاربران اولیه
صورت گرفت و تجارت عمومی آن در سال  2010آغاز شد (میرزاخانی.)1396 ،
در اوایل سال  2018ارزهای دیجیتالی به چرخوۀ معوامالت ابرقودرتهوا وارد شود و بورای
نخستین بار معاملۀ انتقال گندم از روسیه به ترکیه توسط بیوتکووین انجوام شود .در ایون
معامله میزان  3000تن گندم فقط با استفاده از بیتکوین خریداری شود کوه بوزرگتورین
معاملۀ مواد غذایی در جهان با استفاده از ارزهای دیجیتوالی بوود .کشوور روسویه در حوال
ایجاد یک سیست .پرداخت بینالمللی سوادهتور و سوریعتور حمولونقول کواال براسواس ارز
دیجیتالی است که البته یکی از مشکالت پیش روی او ،نوسوانات ارزش بیوتکووین اسوت.
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ارزش بیتکوین بعد از رسیدن به سطح باالی خود ،در ماه دسامبر  2017بهیکبواره بویش
از  40درصد کاهش یافته است (کالکو.)1396 ،
تلویزیون اینترنتی
تلویزیون اینترنتی پس از ظهور تلویزیون ماهواره ای و تلویزیون کابلی و با ه.گرایی صنعت
رایانه و مخابرات و مالتیمدیا پدید آمده است و نتیجۀ پیشرفت فناوریهای جدید ارتباطی
و اطالعاتی به حساب میآید .این فناوری جدید با نامهایی مانند ( IPTVتلویزیون ازطریوق
پروتکل اینترنتی) و  OTT1در سراسور دنیوا شوناخته شوده اسوت .در تلویزیوون اینترنتوی
برنامهها ازطریق اتصال اینترنت دریافت میشود و تماشاگران میتوانند برناموۀ دلخواهشوان
را از میان برنامههای تلویزیونی انتخاب کنند .اینترنت پرسرعت ،وایفوای ،کابول و مواهواره
ازجمله زیرساختهایی محسوب میشود که توانوایی ارائوۀ سورویس تلویزیوون اینترنتوی را
دارند .استفاده از فناوری  IPTVنیازمنود داشوتن اشوتراک و یوک دسوتگاه خوا

بوه نوام

ستتاپ باکس 2است؛ درحالیکه در  OTTرا می تووان بودون داشوتن اشوتراک و دسوتگاه
خا

دریافت کرد و از این فناوری روی کامپیوتر خانگی ،تلویزیونهای هوشمند ،تلفنهای

هوشمند و تبلتها استفاده کرد.
مخاطبان تلویزیون اینترنتی به بانکی از محتوا دسترسی دارند و مویتواننود برناموۀ دلخوواه
خود را انتخاب کنند ،زمان پخش برنامهای خا

را تغییر دهند یوا برناموۀ دلخوواه خوود را

رزرو کنند و سپس با پیغامی که داده میشود ،از زمان پخوش آن بواخبر شووند .همچنوین
میتوانند کاری کنند که برنامه بهطور خودکار برای آنها ذخیوره شوود (آسومونی ،بویتوا).
راهنمای برنامه یا  EPGدر این سیست ،.اطالعات کامل مربوط به برنامههای ساعات بعودی
1. Over the Top
2. Set Top Box
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کانالهای تلویزیون و رادیو را نشان میدهد .با استفاده از آن ،میتوان سیست .ضبط برناموه
در ساعت مشخص را بر روی تلویزیون یا واسطهای دیگر فعال کرد .راهنمای برناموههوا بور
روی صفحۀ نمایشگر ،امکان جست وجو و انتخاب برنامههوای زموانبنودیشوده را براسواس
زمان و عنوان و کانال به مخاطب میدهد(.وحیدی)1389 ،
دو سرویس  IPTVو  OTTبهلحات خدماتی که به کاربر میدهند ،شباهتهای زیادی دارند
و تفاوت عمدۀ آنها در مدیریت پهنباند اختصا دادهشوده بورای دریافوت محتواسوت .در
سرویس  IPTVمشتری با سرویسدهندۀ  IPTVبهطور مستقی .قرارداد دارد .درکشوور موا
فعال صداوسیما متولی ارائۀ سرویس  IPTVدر قالب خدمت شیما است .طبق ایون قورارداد،
سرویسدهنده با تعریف یک مسیر مجزای شبکهای ،سیگنال را ازطریق مودم بوه مشوتری
میرساند .کیفیت تصاویر و ویدئوی دریوافتی کوامال بهینوه و تحوت نظوارت اسوت .اموا در
سرویس  OTTمسیر مدیریتشدهای تعریوف نمویشوود و کواربر پوس از پرداخوت شوارژ و
عضویت ازطریق پرتال سورویسدهنوده ،بوه مجموعوهای از محتووا دسترسوی دارد .مسویر
مدیریتشدهای برای دریافوت سویگنال در کوار نیسوت و ازطریوق هموان پهونبانودی کوه
تجهیوزات متعوددی در خانوه بوه آن وصول هسووتند ،ویودئو دریافوت مویشوود .بوهعووالوه،
سرویسدهنده تعهدی برای ارائۀ بهترین کیفیت ندارد و بسته به پهنای باند موجود ،سوعی
میکند بهترین استری .ویدئویی ممکن را به مشتری برساند.
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ابزارهای نوین فناوری
برای دستیابی به خدمات فناوریهوای نووین ،در سوالهوای اخیور دسوتگاههوا و ابزارهوا و
فناوریهایی وارد زندگی ما شدهانود کوه مویتووان از آنهوا بورای رفوع نیازهوای روزموره،
انجامدادن بهتر و سریعتر کارها ،سرگرمی یا دستیابی بوه اطالعوات بیشوتر اسوتفاده کورد.
آشنایی هرچه بیشتر ما با نحوۀ کار و قابلیتهای این دستگاهها و ابزارها به استفادۀ بهتور و
مفیدتر ما از فناوریهای نوین منجر میشود .در این فصل بوه معرفوی مختصور تعودادی از
مه.ترین و کاربردیترین این ابزارها میپردازی..
رایانهها
رایانه یا کامپیوتر طبق تعریف ،دسوتگاهی اسوت کوه مویتوانود بورای انجوامدادن خودکوار
دستورهای ریاضیاتی و منطقی برنامهریزی شود .این مجموعه دسوتورها بوا نوام «برناموه»1
شناخته میشوند .قابلیت اجرای برنامه توسط رایانه موجب میشود رایانههوا بتواننود طیوف
وسووووویعی از وظوووووایفی را کوووووه برایشوووووان تعریوووووف شوووووده ،اجووووورا کننووووود.

 applicationیا

38

1 Program

بخش دوم :ابزارهای نوین فناوری

رایانهها براساس نوع ،کاربرد ،اندازه و ...تقسی.بندی میشوند .برخی از انوواع رایانوه عبوارت
است از :رایانههای شخصی ،ایستگاههای کاری ،1ابررایانهها و سرورها.
ایستگاههای کاری ،ابررایانهها و سرورها غالبا توسط سوازمانهوا و شورکتهای بوزرگ موورد
استفاده قرار میگیرند .اما رایانۀ شخصی 2رایانهای همهمنظووره اسوت کوه ازنظور انودازه و
کارایی و قیمت برای مصرف شخصی مناسب است .انواع معروف رایانههای شخصی عبوارت
است از :رایانۀ رومیزی ،3لپتاپ( 4یا نوتبوک ،)5نِتبوک 6و تبلت.7
رایانۀ شخصی رومیزی

این نوع رایانه که دسکتاپ نیز نامیده میشوود ،در رایو تورین شوکل خوود از یوک کویس
رایانهای ،یک نمایشگر ،ماوس و صفحهکلید تشکیل میشود .البته نوع دیگری از رایانههوای
رومیزی بهنام رایانههای شخصی مجتمع 8نیز وجود دارند که در آنها کویس مجوزا تعبیوه
نشده و تمام بخشهای داخلی کیس با نمایشگر ادغام شده است (تکدیک.)1396 ،

1. Workstation

 Personal Computer .2که بهصورت مخفف به آن  PCگفته میشود.
3. Desktop Computer
4. Laptop
5. Notebook
6. Netbook
7. Tablet
8. All-In-One PC
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دسکتاپ All-In-One

شکل رای دسکتاپ
رایانههای شخصی رومیزی

گاهی بهاشتباه به رایانههایی بهشکل فوق  PCگفته میشوود؛ درصوورتیکوه  PCبوهمعنوی
رایانۀ شخصی ،همۀ مواردی را که نام برده شد ،شامل میشود و عبارت درست برای معرفی
چنین رایانهای  PC Desktopیا رایانۀ شخصی رومیزی یا بهطور مختصر« ،دسکتاپ» است.
لپتاپ

لپتاپ یا رایانۀ کیفی یا نوتبوک ،رایانۀ شخصی کوچک و نسبتا سبکی است که میتوانود
با باتری کار کند .این نوع رایانه همۀ اجزای رایانۀ رومیزی را دارد؛ اما تا حد ممکن کوچک
و سبک طراحی میشود .در این نوع رایانه تمام اجزا با ه .ترکیب میشود و بهصورت واحد
درمیآید.
وزن لپتاپهای معمولی حدود  2تا  3/5کیلوگرم و لپتاپهای فوقسبک یا اولترابوکها از
 1/5کیلوگرم کمتر است .اندازۀ صفحۀ تصویر اغلب لپتواپهوا در حودود  8توا  15ایون و
زمان نگهداری شارژ باتری در آنها معموال از یک ساعت تا حودود سوه و یوا چهوار سواعت
است.
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برنی از انواع لپتاپ

اگر بهدنبال یک لپتاپ معمولی یا خوب برای انجامدادن کارهای معمولی باشوی ،.در بوازار
امروز اغلب با مدلهای سادهتر محصوالت اچپوی ،لنووو ،ایسووس ،دل و سامسوون

مواجوه

خواهی .شد.
درصورتیکه به لپتاپ سبک با کارایی خوب نیاز داشوته باشوی ،.مناسوبتورین گزینوههوا
بهطور حت .لپتاپهای سرفیس بوک مایکروسافت و مکبوک اپل و همچنین زنبوکهوای
شرکت ایسوس خواهد بود .شرکت الجی نیز بهتازگی محصول لپتاپ فوقسوبک خوود بوا
نام گرَم را عرضه کرده است .قیمت این نوع لپتاپها در مقایسه با لوپتواپهوای معموولی
بسیار زیاد است (دنیای اقتصاد )1396 ،و (گلستانه.)1396 ،
درصورتیکه ویژگوی یوا کواربرد خاصوی بورای لوپتواپ مودنظرمان باشود ،مویتووانی .در
دنیای بزرگ لپتاپها بهدنبوال بهتورین گزینوه باشوی ..لوپتواپهوایی بوا صوفحهنموایش
 15تا  17این مناسوب کوار راحوت و تقریبوا ثابوت اسوت .لوپتواپهوایی بوا کوارتهوای
گرافیکووی قوووی ماننوود  Nvidiaمناسووب بووازی اسووت .همچنووین بسووته بووه کوواربرد و نیوواز،
موویتوووان از لووپتوواپهووای صوونعتی و مووالتیموودیا و ...اسووتفاده کوورد (زومتووک )1394 ،و
(گلستانه.)1396 ،
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نِتبوک

نِتبوکها که با نام لپتاپهای کوچک نیز شناخته میشوند ،زیرمجموعهای از لوپتواپهوا
هستند که کوچک و سبک و ارزاناند و برای کاربردهای معمولی و بهویژه کوار بوا اینترنوت
بسیار مناسباند .در نِتبوکها برخی اجزا مانند درایوو سویدی وجوود نودارد .اموا درواقوع
میتوان گفت بین نِتبوک و لپتاپ (نوتبوک) تفاوت فاحشی جز کوچکتر و سادهتربودن
نِتبوک وجود ندارد .شکل زیر یک نِتبوک  HPرا نشان میدهد و انودازۀ آن را بوا مودادی
معمولی مقایسه میکند.

انهازۀ یت نتبوک در مقایسه با مهاد معمولی

تبلت

تبلت نوعی رایانۀ شخصی قابلحمل است که با داشتن صفحۀ لمسی ،لزوما نیازی به اتصال
ماوس و صفحهکلید ندارد و میتواند با یک قل .یا بوا انگشوت فرموان بگیورد .البتوه بعضوی
تبلتها صفحهکلیدهایی دارند که میتوان آن ها را تا کورد یوا از صوفحۀ تبلوت جودا کورد.
تبلتها ممکن است دارای یکی از سیست.عاملهای رایانههای شخصوی ،ماننود وینودوز یوا
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لینوکس ،باشند .شرکت مایکروسافت در سال  2002میخواست تبلتهایی با سیست.عامل
ویندوز اکسپی عرضه کند و آن را فراگیر سازد؛ اما در هموین زموان ،شورکت اپول ،تبلوت
آیپد 1را عرضه کرد که مورد استقبال بیشتری قرار گرفوت .از آن پوس ،اغلوب تبلوتهوا بوا
سیست.عاملهای موبایل مانند اندروید و آیاواس ارائه میشوند و کارایی آنها به تلفنهای
همراه هوشمند شباهت زیادی پیدا کرده است .بسیاری از تبلتهوا دارای پوورت یوواسبوی
هستند و میتوان ماوس یا صفحهکلید به آنها متصل کرد.
در بازار امروز مویتووان تبلوتهوای بسویار متنووعی یافوت .برخوی از انوواع تبلوت قابلیوت
تبدیلشدن به لپتاپ را نیز دارند .به این نوع محصوالت ،هیبریدی گفته میشود .لپتواپ
سرفیس پرو مایکروسافت که در بخش قبل از آن نام بردی ،.یکوی از ایون نووع لوپتواپهوا
است.

نمونهای از تبلت و تبلت هیبریهی محصول مایکروسافت

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

1. iPad
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کاربر است .تبلتی که بورای بوازیهوای سواده خریوداری مویشوود ،تبلتوی کوه بورای کوار
(بهویژه کوار بوا مجموعوۀ آفویس) خریوده مویشوود ،تبلوت موالتیمودیا ،کتوابخووان و...
هرکدام به سیست.عامل و ویژگیهای متفاوتی نیاز دارند.
مقایسۀ رایانۀ رومیزی و لپتاپ

مه.ترین مزیت لپتاپ به رایانۀ رومیزی ،قابلحملبودن آن است .یکپارچگی و سبکبودن
لپتاپ و همچنین امکان تغذیۀ آن با باتری ،موجب میشوود بتووانی .در هور مکوانی از آن
استفاده کنی ..اما قیمت لپتاپ غالبا بیشتر از رایانۀ رومیزی است.

انتخاف بین لپتاپ و دسکتاپ

رایانههای رومیزی قابلیت ارتقا دارند؛ بوهطووریکوه مویتووان ظرفیوت هور قسومت آن را
بهصورت جداگانه افزایش داد .اما لپتاپها ،جز درخصو
ندارند.
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موضوع مه .در هنگام انتخاب بین رایانۀ رومیزی و لپتاپ ،توجه به کواربرد مودنظر اسوت.
باید قبل از انتخاب ،نیازمان را از دستگاه بررسی کنی ..آیا بهدنبال دسوتگاهی هسوتی .کوه
همیشوه و هموهجوا همراهموان باشود و بتوووانی .آن را بوه محول کوار یوا دانشوگاه ببووری.؟
دراینصورت حتما به لپتاپ نیاز داری ..اما اگر قصد داری .دستگاهی بورای بوازیهوایی بوا
مشخصات گرافیکی باال تهیه کنی .یا بهدنبال رایانهای برای انجوامدادن کارهوای تخصصوی
هستی .و میخواهی .از آن فقط در محل کار یا اتاق مشخصی استفاده کنی ،.بههی عنووان
لپتاپ انتخاب مناسبی نیست .برای چنین کاربردی ،با قیمتی کمتر از لپتواپ مویتووانی.
رایانۀ رومیزی مناسبی بخری( .عل .فردا )1389 ،و (صفریپور.)1394 ،
مقایسۀ لپتاپ و تبلت

در گذشتههای نهچندان دور ،چنین مقایسهای انجام میشد .اما از حودود دو یوا سوه سوال
اخیر ،بسیاری محصوالت جدید بهصورت هیبریدی طراحی شده و مرز بوین لوپتواپهوا و
تبلتها تقریبا برداشته شده است.
اما در انتخاب بین لپتاپها و تبلتهایی که به نوع دیگر تبدیل نمیشوند ،باید بوه کواربرد
توجه کنی ..اگر قابلیت حمل و سبکبودن دستگاهی که بهدنبال خرید آن هستی ،.اهمیت
داشته باشد ،واضح است که تبلت گزینۀ مناسبتری است .تبلتهای متوداول اغلوب دارای
صفحات  7تا  11این اند؛ درصورتیکه صفحۀ نمایش لپتاپها بین  12تا  17این بزرگوی
دارند .البته تبلتهای بزرگ و لپتاپهای کوچک ازنظر وزن و اندازه بسیار نزدیک بوه هو.
هستند.
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مقایسۀ لپتاپ و تبلت

مقایسۀ کارایی لپتاپها و تبلتها تقریبا ساده است .لپتاپها بهطور کلی کارایی بیشوتری
بهنسبت تبلتها دارند .یکی از دالیل این امر فضای بیشوتری اسوت کوه لوپتواپهوا بورای
داشتن سختافزار کافی در خود دارند .اما بدیهی است سختافزار تنها معیار کارایی نیسوت
و این مقایسه بهصورت کلی انجام میشود .ممکن است سیست.عامل و پیشرفتهبودن تبلت،
کارایی آن را بیشتر از لپتاپ باال ببرد .بهطور کلی ،میتوان گفت اگر هدفْ بازیهای نسبتا
ساده ،گشتوگذار در اینترنت ،مشاهدۀ فیل .و سرگرمی باشد ،خرید تبلت بهتور اسوت .اموا
اگر بهدنبال وسیلهای برای انجامدادن کارهای گرافیکی ،طراحی ،مهندسی و پردازشهوایی
در این سطوح باشی ،.بهتر است لپ تواپ تهیوه کنوی .یوا بوه محصووالت هیبریودی ماننود
سرفیس پرو مایکروسافت فکر کنی..
درصورتی که زمان نگهداری شارژ دستگاه برای کاربر مه .باشد ،باید به این نکته توجه کند
که تبلتها معموال مدتزمان بیشتری میتوانند بدون نیاز به شارژ مجدد کار کنند.
راحتی در استفاده بهخصو

برای کودکان بسیار مه .است .دراینزمینه تبلتها نسوبتبوه

لپتاپها گزینۀ مناسبتری هستند.
برای انجامدادن بعضی کارها صفحۀ نمایش بزرگ ضروری است و کار با تبلت مشکل است.
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در این موارد بدون شک انتخاب لپتاپ منطقیتر است .همچنین اگر داشتن صوفحهکلیود
برای انجامدادن کارها الزم است یا ترجیح میدهی .صفحات وب را بهصورت کامل و بوزرگ
مشاهده کنی ،.استفاده از لپتاپ بهتر خواهد بود .فضای ذخیرهسوازی در تبلوتهوا عموموا
کمتر از لپتاپها است .اگر برای کاربردی خا

به فضای حافظۀ زیاد نیاز داشوته باشوی،.

باید این امر را مدنظر قرار بدهی..
دربووارۀ قیمووت هوو .توجووه بووه ایوون نکتووه مهوو .اسووت کووه معموووال قیمووت بهتوورین
تبلووتهووا چیووزی در حوودود  20درصوود کمتوور از قیمووت بهتوورین لووپتوواپهووا اسووت
).(Roberts, 2016) , (Plitch, 2017
تلفنهای همراه
تلفن همراه جزو آن دسته از کاالهایی است که چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشور را
دستخوش تغییراتی شگرف کرده است .وابسته بودن استفاده از تلفنهوای سویمی بوه یوک
مکان مشخص ،بشر را به فکر اختراع وسیلهای انداخت کوه بوا آن بتوانود در هور مکوان بوا
دیگران تماس برقرار کند .تلفن های همراه ابتدا صرفا برای برقراری ارتباطات صوتی اختراع
شدند .اما در حال حاضر تلفن هموراه وسویلهای اسوت کوه بوا کمتورین هزینوه ،بیشوترین
امکانات ،در ک مترین زمان و در هر شرایطی میتواند پیامها را در قالب صدا ،تصویر و نوشوته
ارسال یا دریافت نماید .تلفن های همراه هوشمند قابلیتی بیش از این نیز دارند و به یکی از
اجزای جدانشدنی زندگی برای بسیاری از افراد تبدیل شدهاند.
تلفنهای همراه هوشمند

یکی از متداولتورین و محبووبتورین محصووالت فنواوریهوای جدیود در زنودگی اموروز،
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تلفنهای همراه هوشمند یا اسمارتفونها 1هستند.
کسی که تلفن همراه هوشمند دارد ،درواقع تلفن ،دوربین دیجیتال ،دوربین فویل.بورداری،
مکانیاب ،پخوشکننودۀ صووت و تصوویر ،سواعت ،ماشوینحسواب ،چوراغقووه ،قطوبنموا،
دفترچهیادداشت ،دفتر تلفن ،دستگاه بازی و مرورگر اینترنت را یکجا در اختیار دارد.
اما شرط اولیه برای استفادۀ مناسب از امکانات و قابلیتهوای ایون وسویلۀ همیشوههموراه،
شناخت هرچه بیشتر آن است.


سیستمعاملهای موبایل

همۀ رایانهها ،لپتاپها ،تبلتها ،تلفنهای همراه هوشومند و ...دارای یوک سیسوت.عامول

2

هستند .سیست.عامل روح دستگاه است و مدیریت منابع دستگاه را به عهده دارد.
شناخت سیست.عامل هوا یکوی از نیازهوای ضوروری بورای انتخواب تلفون هموراه ،انتخواب
برنامههای کاربردی 3مناسب و استفادۀ درست از آن است.
هر برنامۀ کاربردی با یک سیست.عامل هماهن

است .به همین دلیول اسوت کوه مشواهده

میشود برنامۀ کاربردیای که روی تلفن همراه هوشمند اپل اجرا میشود ،روی تلفن همراه
دیگر قابلیت اجرا ندارد.
سیست.عاملهای موبایل کمتر از بیست سال قدمت دارند و برای کوار بوا صوفحات لمسوی،
دوربین ،جیپیاس ،وایفای و ...طراحی شدهاند .در دهوۀ گذشوته پیشورفتهوا و تغییورات
عظیمی در حوزۀ سیست.عاملهای موبایل به وجود آمده است.
سیست.عاملهای متداول کنونی تلفنهای هوشمند عبارتاند از :اندروید ،آیاواس ،وینودوز
موبایل ،بلکبری و تعدادی سیست.عامل دیگر .اما فقط دو مورد اول تقریبا عمده بازار را در
1. Smart Phone
2. Operating System
3. Application
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دست دارند.


سیستمعامل اندروید )(Android

این سیست .عامول کوه در حوال حاضور متعلوق بوه شورکت گوگول اسوت ،پرفوروشتورین
سیست.عامل موبایل است .برنامههای کاربردی قابلاجرا روی این سیست.عامول از

Google

( Play storeفروشگاه  )Google Playقابلدانلود است .حدود 3/5میلیون برنامۀ کاربردی در
این فروشگاه وجود دارد .نسخههای مختلف این سیست.عامل بوا شوماره و نوام خووراکیهوا
نامگذاری میشود.
جدول بعدی برخی از نسخههای سیست.عامول اندرویود را از سوال  2011توا اموروز نشوان
میدهد.
نسخههایی از سیست دامل انهرویه

نسخه

نام

سال انتشار

 8.1و 8.0

بیسکویت شکالتی )(Oreo

2017

 7.1و 7.0

نان بادامی یا نوقا

)(Nougat

2016

)(Marshmallow

2015

6.0
2.3



مارشمالو

نان زنجبیلی )(Ginger Bread

سیستمعامل آیاواِس )(iOS
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سیست.عامول یوا اصوطالحا سیسوت.عامول آیفوون ،متعلوق بوه شورکت اپول 1اسوت .ایون
سیست.عامل عموما در محصوالت آیفون ،آیپد و آیپاد که تولیود خوود شورکت اپول اسوت،
استفاده میشود .آیاواِس بعد از اندروید ،دومین سیست.عامل پرفروش در دنیاست.
در ابتدا سیست.عامل آیاواِس نام رسمی نداشت و فقط بوهعنووان نسوخهای از موکاواس

2

برای آیفون و با نام سیست.عامل آیفون شناخته میشد .در سال  2010این سیسوت.عامول
بهصورت رسمی با نام آیاواِس معرفی شد .نسخههای سیست.عامل آیاواِس از ابتدا تاکنون
بهترتیب با نامهای  iPhone OS 1تا  iPhone OS 3و  iOS 4توا  iOS 11معرفوی شودهانود.
آخرین نسخۀ این سیست.عامل در زمان نگارش ایون کتواب  iOS 11.3.1اسوت کوه در 24
آوریل  2018منتشر شده است.
در سال  2008میالدی ،شرکت اپل فروشگاه نرمافزاری  App Storeرا برای خرید و دانلوود
انواع نرمافزارهای کاربردی قابلاجرا بر روی سیست.عامل آیاواِس معرفی کرد.


سیستمعامل ویندوزفون )(Windows Phone

سیست.عامل ویندوزفون را شرکت مایکروسافت در سال  2010میالدی عرضه کورد .اولوین
نسخۀ این سیست.عامل ویندوزفون  7نام داشت .قابلیوتهوای وینودوزفوون ،رابوط کواربری
جدید و نوآوریها و خالقیتهای موجود در این سیست.عامل بسویار تحسوینبرانگیوز و در
صنعت تلفن همراه هوشمند بسیار تأثیرگذار بود.
شرکتهای سامسون  ،اچتیسی ،نوکیا ،هواوی و چند شرکت دیگر دستگاههای مبتنی بور
سیست.عامل ویندوز فون تولید کردهاند .اما بهدلیول موفوقنشودن مایکروسوافت در جوذب
تولیدکنندگان نرمافزارها و نارضایتی مشتریان ویندوزفون از تعداد ک ِ.برنامههای کواربردی،
1. Apple

( Mac OS .2سیست.عامل مخصو

دسکتاپهای شرکت اپل)
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این سیست.عامل سرانجام پس از ارائۀ نسخۀ ویندوز فون  8و سوپس  ،8.1در سوال 2014
به پایان عمر خود رسید .پس از آن ،مایکروسافت سیست.عامول وینودوز  10موبایول را نیوز
عرضه کرد.
اما همۀ تالشهای مایکروسافت ،حتوی خریودن شورکت قدرتمنود و افسوانهای در صونعت
موبایل ،یعنی نوکیا ،نتوانست موفقیت قابلقبولی حاصل کند و به شکستی منجر شد که در
اواخر سال  2017میالدی توسط همین شرکت رسما اعالم شد .در حال حاضر این شورکت
اعالم کرده است که دیگر نسخۀ جدیودی از سیسوت.عامول موبایول تولیود نخواهود کورد و
همچنین از نسخههای قبلی پشتیبانی نمیکند .فقط تا مدت محدودی پشتیبانی از آخرین
نسخه ،یعنی ویندوز  10موبایل ،انجام خواهد شد.
الزم است اشاره کنی .که این شکست شرکتِ مایکروسوافت صورفا درزمینوۀ سیسوت.عامول
موبایل و تلفنهای همراه هوشمند است؛ اما پیشتازی مایکروسافت درزمینوۀ لوپتواپهوا و
تبلتهای هیبریدی مبتنی بر سیست.عاملهای وینودوز (نسوخههوای دسوکتاپ) همچنوان
خیرهکننده و موفقیتآمیز و رو به پیشرفت است .همچنین خبرها حواکی از آن اسوت کوه
کار این شرکت درزمینۀ سیست.عامل موبایل جدید ادامه دارد (قهرمانی.)1396 ،


مقایسۀ سیستمعاملهای موبایل

باتوجهبه ادامهنیافتن توسعۀ ویندوزفون ،علیرغ .مزایا و برتریهایی که در برخی زمینوههوا
نسبتبه اندروید و آیاواِس داشته ،در این مقایسه از آن صورفنظور مویکنوی .و فقوط بوه
مقایسۀ دو سیست.عامل دیگر میپردازی..

51

سفر به دنیای فناوری

مقایسۀ سیست داملهای انهرویه و شیاواس

آیاواِس ،رابط کاربری روانتر و سریعتری نسبتبه اندروید دارد .بهویژه برای کودکان ،کوار
با آیاواِس معموال سادهتر از اندروید است.
در اندروید امکان مدیریت فایلها و همچنین افزودن حافظۀ جانبی به دستگاه وجوود دارد؛
ولی آیاواِس این اجازه را به کاربران نمیدهد.
محیط آیاواِس ساده و دارای امکانات مفید و کافی است؛ اما اندروید دارای امکانات زیواد و
قابلیتهای فراوان شخصیسازی است .افراد میتوانند بین سادگی آیاواِس و امکانات زیواد
اندروید یکی را انتخاب کنند .برای مثال ،یکی از امکانات کاربرپسندی که در اندروید وجود
دارد ،امکان مدیریت مصرف باتری است که در آیاواِس وجود ندارد.
اندروید دارای تعداد زیادی برنامۀ پیشفرض است که بهراحتی نمویتووان آنهوا را حوذف
کرد .اما در آیاواِس خبری از این برنامههای اجباری نیست .همچنین اغلوب نورمافزارهوا و
بازیهای پرطرفدار ابتدا بر روی آیاواِس عرضه میشوند و سپس با تأخیر ،گواهی پوس از
چند ماه ،نسخۀ اندروید خود را منتشر میکنند.
امنیووت سیسووت.عاموول آیاواِس بیشووتر از اندرویوود اسووت؛ زیوورا اندرویوود اجووازۀ نصووب
نرمافزارهای متنوعی را می دهد کوه هموین موضووع ممکون اسوت باعوث بوهسورقترفوتن
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اطالعووات ازطریووق برنام وۀ نامناسووب شووود .امووا اپوول ب ور تمووام برنامووههووای قابوولنصووب
آیاواِس نظارت کامل دارد.
آی اواِس بهصورت منظ .نسخههای بهروزرسانیشدۀ سیست.عامل را عرضه میکند و اغلوب
کاربران آن همواره از امکانات آخورین نسوخۀ سیسوت.عامول بهوره مویبرنود .اموا اندرویود
دراینزمینه ضعیفتر عمل میکند .ازآنجاکوه سوازندگان دسوتگاههوای مختلوف اندرویودی
معموال تغییراتی روی اندروید اعمال میکنند و سپس آن را روی دستگاه استفاده میکنند،
بهروزرسانی اندروید زمانبرتر است .درنتیجه ،نسخههای بهروزرسانی سیست.عامل با توأخیر
بیشتری به دست مصورفکننودگان مویرسود (بوالحسونی )1396 ،و (بیو زاده )1394 ،و
(رهبری )1396 ،و (.)2017 ،Hill


برنامههای کاربردی تلفنهای همراه

برنامههای کاربردی بسیار متنوعی برای هریک از سیست.عاملهوای ذکرشوده وجوود دارد.
بسته به سلیقه و نیاز مشتریان ،این نرمافزارها در دستهبندیهای گوناگون در فروشگاههای
معتبر اندرویودی و آیاواِس مثول « »... ،Google play storeقابول اسوتفاده هسوتند .ایون
فروشگاهها دستهبندیهای متنوعی را برای محصوالتشان عرضه میکنند:


نرمافزارهای حوزۀ سالمت و سبک زندگی :تربیت فرزند ،کالریشمار و...



نرمافزارهای حوزۀ شبکههای اجتماعی :واتساپ ،تلگرام و...



نرمافزارهای حوزۀ آموزش :زبان انگلیسی ،ادبیات ،شعر و...



نرمافزارهای حوزۀ بازی :معما ،نقشآفرینی و...



نرمافزارهای حوزۀ کاربردی :مدیریت فایل ،مرورگر اینترنت و...



نرمافزارهای حوزۀ گردشگری :اطالعات پرواز ،رزرو هتل و...

و بسیاری نرمافزارهای دیگر در حوزۀ موسیقی و کتابخوانی و خودمات شوهری و ...کوه بوا
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تنوع بسیار از نسخههای بومی تا خارجی در دسترس مشتریان است.


اتصال تلفن همراه هوشمند به اینترنت

دو راه برای اتصال تلفن همراه هوشمند یا تبلت بوه اینترنوت وجوود دارد :اتصوال ازطریوق
وایفای یا اتصال ازطریق خط موبایل .البته تنها راه اتصال به اینترنت برای تبلتهایی که از
سی.کارت پشتیبانی نمیکنند ،وایفای است (ازطریق بلوتوث و یواسبی و ...ه .اتصوال بوه
اینترنت مقدور است؛ اما این راهها متداول نیست).


اتصال ازطریق وایفای )(Wi-Fi

درصورتیکه در منزل یا محل کار یا هرجای دیگر دستگاهی داری .که بوه هور طریقوی بوه
اینترنت متصل شده و ازطریق وایفای این اتصال را به اشتراک میگذارد ،بوا روشونکوردن
بخش وایفای در تبلت یا گوشی هوشمند خود و انتخاب نام شبکه و اتصوال بوه آن شوبکۀ
وایفای میتوانی .به اینترنت دسترسی پیدا کنی ..به این منظور ،فقط کافی است رمز عبور
را برای دسترسی به شبکۀ وایفای داشته باشی..



اتصال ازطریق دادههای تلفن همراه

راه دیگر برای اتصال گوشی یا تبلت به اینترنت ،استفاده از امکان انتقال اطالعوات ازطریوق
شبکۀ موبایل است .درصورتیکه از این روش استفاده کرده باشید ،حتما عالئموی ماننود ،E
 H+ ،H ،3G ،Gو  4Gرا در نوووار وضووعیت گوشووی خووود دیوودهایوود .ایوون عالئوو .درواقووع
نشاندهندۀ نسلهای مختلف اینترنت همراه است که هریک مشخصات و سرعت متفواوتی
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را برای کاربر ممکن میسازد G .در این عالئ .مخفف ( Generationبهمعنوی نسول) اسوت.
 3Gبهمعنی نسل سوم و  4Gبهمعنی نسل چهارم اینترنت همراه است .در اینجوا بوه شورح
جزئیات نسلهای مختلف اینترنت همراه نمیپردازی.؛ بلکه فقط در جدول زیر بوه حوداکثر
سرعت قابلدستیابی در هریک اشاره میکنی..
نسلهای ای ترنت همراه

عالمت

 4Gیا

حداکثر سرعت

نوع اتصال

نسل

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

LTE / 4G

4G

100 Mb/s

برای استفاده از اینترنت نسل  ،4الزم است تلفن هموراه ایون قابلیوت را داشوته باشود و از
اتصال  4Gپشتیبانی کند .همچنین سی.کارت باید به سی.کارت نسل  4تبدیل شود.


اشتراکگذاری اینترنت با  Tetheringو Portable hotspot

درصورتیکه موبایل یا تبلت متصل به اینترنت داشته باشید ،میتوانید با استفاده از قابلیوت
 ،tetheringاتصال اینترنت آن را با دستگاههای دیگر به اشتراک بگذاریود .اشوتراکگوذاری
اینترنت همراه با روشهای کابل یواسبی 1و بلوتوث 1و وایفای امکانپذیر است .استفاده از
1. USB
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 tetheringازطریق وایفای متداولتر است و به آن  portable hotspotیوا mobile hotspot

یا نقطۀ اتصال قابلحمل گفته میشود .در سیست.عامل اندرویود ،در بخوش تنظیموات ،در
زیربخش بیسی .و شبکهها ،با انتخاب «اتصال به اینترنت با تلفن همراه» و انتخواب گزینوۀ
نقطۀ اتصال وایفای قابلحمل ،میتوانی .این قابلیت را فعال یا غیرفعال کنی .و تنظیموات
مرتبط با آن را انجام دهی ..انتخاب رمز عبور مناسب بورای بوهاشوتراکگذاشوتن اینترنوت
همراه بسیار مه .است .ترتیب تنظیمات ذکرشوده ممکون اسوت در گوشویهوای مختلوف
اندکی متفاوت باشد؛ اما اساس کار مشابه است.


مدیریت مصرف داده

درصورتیکه از اینترنوت هموراه اسوتفاده مویکنیود ،مویتوانیود میوزان ارسوال و دریافوت
دادههووای اینترنووت خووود را ازطریووق منوووی «موودیریت ترافیووک داده» یووا Data Usage

در تنظیمووات گوشووی مشوواهده کنیوود .بووهایوونصووورت ،موویتوووانی .از مصوورف اینترنووت
هریووک از برنامووههووای گوشووی یووا دسووتگاههووای متصوول ازطریووق ،portable hotspot
بهتفکیک مطلع شوی..

تلفنهای همراه ساده (غیرهوشمند)

علیرغ .همۀ ویژگیها و امکانات و مزایایی که تلفنهای همراه هوشومند دارنود ،توجوه بوه
یک نکتۀ ساده ضروری به نظر میرسد؛ ما مجبور نیستی .تلفن همراه هوشمند بخوری .و از
آن استفاده کنی.
واقعیت این است که امروزه نداشتن تلفن همراه باعث مشکالت و زحمتهایی میشود؛ اموا

1. Bluetooth
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داشتن گوشی همراه ساده (غیرهوشمند) در بسیاری از موقعیتها کافی است .عمر اینگونه
گوشیها به پایان نرسیده است و هنوز شرکتهای معتبری مانند نوکیا مدلهای جدیدی از
گوشیهای غیرهوشمند تولید میکنند .گوشویهوای سواده از مزایوایی برخوردارنود؛ ماننود
کوچک و سبک و ارزانبودن و نگهداری طوالنیمدت شارژ باتری .این قابلیتها بوهویوژه در
هنگام سفر اهمیت بسیاری دارد .شرکت نوکیا در سال  2017گوشی غیرهوشمند جدیودی
روانۀ بازار کرده است که اتفاقا با استقبال بسیار خوب کاربران مواجه شده است .با یک بوار
شارژ باتری این گوشی میتوان حدود یک ماه از آن استفاده کرد .این در حوالی اسوت کوه
گوشیهای هوشمند ،در بهترین حالت ممکن است یک یوا دو شوبانهروز شوارژ نگوه دارنود
(ماینوکیا.)1396 ،
امروزه اغلوب کواربران تلفونهوای هموراه هوشومند بوه حضوور در شوبکههوای اجتمواعی،
گشتوگذار در اینترنت ،عکاسی و فیل.برداری با گوشی و بسیاری کاربردهای دیگر «عوادت
کردهاند»؛ اما می توان به خود یادآوری کرد که ما مجبور به اسوتفاده از ایون قابلیوتهوا در
تلفن همراه نیستی ..اگر لپتاپ یا رایانه در اختیوار داریو ،.ممکون اسوت گشوتوگوذار در
اینترنت با آنها سادهتر و حتی گاه مفیدتر باشود .بسویاری از مطوالبی کوه در شوبکههوای
اجتماعی بهدنبال آنها میگردی ،.جای واقعیشان در کتوابهاسوت .بسویاری از دارنودگان
تلفنهای همراه هوشمند ،دوربینهای عکاسی و فیل.بورداری بوا امکانوات بسویار خووب در
اختیار دارند؛ اما برای عکاسی و فیل.برداری از تلفن همراه هوشمند خود استفاده میکننود
که کیفیت نسبتا کمتری دارد .استفاده از تلفن همراه ساده ممکن است گاهی این عادتها
را از بین ببرد و بهرهگیری از دیگر جنبههای زندگی را به ما هدیه دهد.
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تلویزیون هوشمند
بعوود از رواج گسووتردۀ تلویزیووونهووای سووهبعوودی ،نسوول جدیوودی از تلویزیووون بووهنووام
تلویزیووون هوشوومند 1عرضووه شوود .تلویزیووون هوشوومند ،تلویزیووونی اسووت کووه قابلیووت
اتصال به اینترنت و امکان نصب نرمافزار بر روی آن را دارد.
تلویزیونهای هوشمند دارای پردازنده و سیست.عاملانود و برناموههوایی کواربردی بور روی
آنها نصب شده است .همچنین کواربر مویتوانود برناموههوای دیگوری را از فروشوگاههوای
اینترنتی تعریفشده 2انتخاب و بر روی تلویزیون خود نصب کند.
دارندگان تلویزیون هوشمند میتوانند هر فیل .یا عکس یوا موسویقیای را کوه مدنظرشوان
باشد ،روی تلویزیون خود تماشا کننود .ممکون اسوت محتووای مووردنظر خوود را ازطریوق
اینترنت مشاهده کنند یا بهصورت بیسی .در یک شبکۀ خانگی (تحت

اسوتاندارد DNLA

3

که تقریبا همۀ تلویزیونهای هوشمند از آن پشتیبانی میکنند) محتواهای موجود بور روی
تلفن همراه هوشمند یا تبلت یا حتی لپتاپ خود را بهراحتی روی تلویزیون ببینند.
برنامهها و امکانات اینترنتی بسیار متنوعی ازطریق منوهوای هور تلویزیوون هوشومند قابول
نصب و استفاده است.
کنسولهای بازی
کنسول بازی ویدئویی 4دستگاهی الکترونیکی یا دیجیتال یا رایانهای است که یک سویگنال
ویدئویی را برای نمایش بازی نمایش میدهد .برخالف بقیۀ دستگاههای الکترونیکی مشوابه
1. Smart TV
2. App stores
3. Digital Living Network Alliance
4. Video game console
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مانند پخشکنندههای فیل .و موسیقی که از فرموتهوا و اسوتانداردهای یکسوانی اسوتفاده
میکنند ،کنسولهای بازی ویدئویی ،هریک از فرمتهای اختصاصی خود استفاده میکنند.
این امر بهمنظور رقابت بیشتر در بازاراست .کنسولهای بازی ویدئویی بهطور عموده بوه دو
نوع کنسولهای دستی و کنسولهای خانگی تقسی .میشوند.

1

در سالهای اخیر به کنسولهوای بوازی امکانوات دیگوری ماننود پخوشکننودۀ سویدی و
دیویدی و دیسکهای بلو-ری ،2مرورگر وب ،گیرندههوای دیجیتوال تلویزیوونی

set-top

 boxو ...افزوده شده است.
از زمان محبوبیت آتاریها و حتی خیلی قبلتر از آن (سال  )1972تا اموروز کنسوولهوای
بازی به هشت نسل مختلف تقسی.بندی شدهاند .معروفترین سازندگان کنسولهای بوازی
عبارتاند از:
آتاری :شرکت آتاری 3از سال  1984تا  1996درزمینۀ تولید بازیهای رایانهای و ویدئویی
فعالیت داشت.
نینتندو :4این شرکت قدیمی ،در سال  1889در ژاپن تأسیس شد و جدیودترین محصوول
بسیار پرطرفدار خود« ،نینتندو سوئی » ،را در سال  2017بوه بوازار عرضوه کورد .یکوی از
بازیهای محبوب این شرکت ،بازی ماریو بوده است .جدیدترین محصوالت نینتندو از سوال

 .1البته انواع دیگری از کنسولها مانند میکروکنسولها و کنسولهای اختصاصی ه .وجود دارند؛ اما به دلیول
محدود بودن میزان استفاده موضوع بحث این کتاب نیستند.
 .2دیسک های بلو-ری ( )Blue-Rayظاهری شبیه سی دی و دیویدی دارنود؛ اموا سویدی و دیویدی بوا
اشعۀ مادونقرمز کار میکنند ،در حالیکه دیسکهای بلو-ری با اشعۀ ماورایبونفش کوار مویکننود .ظرفیوت
سیدیها حدود  700مگابایت و ظرفیت دیویدیها  4/7یا  9/4گیگابایت است؛ اما دیسکهوای بلوو-ری در
ظرفیتهای  25یا  50گیگابایت ساخته میشوند.
3. Atari
4. Nintendo
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 1996تا امروز نینتندو  ،64گی.کیوب ،1وی 2و نینتندو سوئی  3هستند.
سگا :پس از شرکت نینتندو ،شرکت ژاپنی سگا 4دومین شرکت قدیمی فعال در این حووزه
به شمار میرود .محصوالت این شرکت مدتها در رقابت با محصوالت آتاری و نینتندو بود.
محصول موفق این شرکت  Genesis/Mega Driveبود.
سونی و مایکروسافت :این دو شرکت بهترتیب از نسل پنج .و شش .کنسولهوا بوه بعود
وارد عرصۀ تولید کنسولهای بازی شدند و به بزرگترین و موفوقتورین سوازندههوای ایون
حوزه تبدیل شدند .سونی با ارائۀ پلیاستیشن و پلیاستیشن  2و  3و  ،4و مایکروسوافت بوا
ارائۀ ایکسباکس ،ایکسباکس  360و ایکوسبواکس وان در حوال حاضور در کنوار شورکت
نینتندو تقریبا تمام سه .بازار را در دست دارند.
5

کمپانی اپل در سال  1995بوا تولیود کنسوول پیوپن سوعی کورد بوه یکوی از سوازندگان
کنسولهای بازی تبدیل شود؛ اما بهدالیلی (ازجمله نداشتن بازی اختصاصی) درایونزمینوه
شکست خورد و تولید خود را متوقف کرد.
مقایسۀ کنسولهای بازی

در حال حاضر بهترین کنسولهای بازی موجود در بازار ،آخرین محصوالت نینتندو و سونی
و مایکروسافت (یعنی نینتندو سوئی  ،ایکسباکس وان ،پلیاستیشن  )4است .هریک از این
محصوالت براساس مشخصات خود دارای مدلهوای متفواوتی اسوت کوه براسواس کواربرد
مدنظر و قیمت میتوان از بین آنها بهترین را انتخاب کرد.
1. GameCube
2. Wii
3. Nintendo Switch
)4. SEGA (SErvice GAmes
5. Pippin
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در ادامه ،برخی معیارهای بااهمیت در انتخاب کنسولهای بازی و نیز بررسی سوه کنسوول
نامبردهشده را براساس این معیارها مالحظه میکنید.
سختافزار :ازنظر مشخصات سختافزاری (سرعت پوردازش ،سورعت پوردازش گرافیکوی،
حافظه و )...کنسولهای ایکسباکس وان و پلیاستیشن  4تقریبوا مشوابه انود؛ اموا نینتنودو
سوئی  ،سختافزار ضعیفتری دارد.
تحرک هنگام بازی :با انتخاب پلیاستیشن  4یا نینتندو سوئی  ،امکان انتخاب بازیهوایی
با قابلیت تحرک وجود دارد .این کنسولها دارای سنسورهای حرکتی در دستههوای بوازی
هستند .ایکسباکس وان چنین قابلیتی ندارد.
تنوع و کیفیت بازیها :نینتندو بهجای تمرکز بور مشخصوات سوختافوزاری ،بیشوتر بوه
ساخت بازیهای جذاب و زیبا میپردازد و در این حوزه موفق است.
باتری قابلتعویض :فقط باتری ایکسباکس وان قابلتعویض است.
اتصال هدفون :در پلیاستیشن  4و ایکسباکس وان جک هدفون وجود دارد.
کنترل والدین :امکان نظارت و مدیریت والدین بر روی فرزندان در هر سه کنسوول بوازی
وجود دارد؛ اما کیفیت و ویژگیهای هرکدام متفاوت است.
در پلوویاستیشوون  ،4حسووابهووای کوواربری مختلفووی تعریووف موویشووود و هریووک از
حسابها میتواننود بوه بخوشهوا و بوازیهوای تعریوفشودهای دسترسوی داشوته باشوند.
در ایووون کنسوووول امکوووان مووودیریت زموووان بوووازی کودکوووان وجوووود نووودارد و فقوووط
محدودیتهای دسترسی قابلتعریف است.
ایکسباکس وان قابلیتهای پیشرفتهتری درزمینۀ کنتورل والودین دارد .والودینی کوه ایون
کنسول را میخرند ،میتوانند با ایجاد یا استفاده از حسواب کواربری مایکروسوافت خوود و
فرزندان ،کنترلهوای متنووعی بور عملکورد آنوان اعموال کننود .ایون کنتورل محودود بوه
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ایکسباکس نیست و در هر دستگاهی که ویندوز  10روی آن نصب باشد ،امکانپذیر اسوت.
دریافت ایمیلی از فعالیتهای فرزندان ،تعریف محدودیتهای زمانی و تعریف محدودۀ سنی
آنان برای مایکروسافت و سپردن بقیۀ مدیریت به عهدۀ این شورکت ،از قابلیوتهوای مهو.
کنترل والدین ایکسباکس وان است (سمیعی.)1396 ،
سازندگان نینتنودو سووئی از سواختِ یوک نورمافوزار موبایول بورای نظوارت از راه دور بور
فرزندان در هنگام بازی با ایون کنسوول خبور مویدهنود .بوا کموک ایون برناموۀ کواربردی
کووه بوورای سیسووت.عاموولهووای اندرویوود و آیاواِس ارائووه شووده ،تمووام موووارد نظووارتی و
مدیریتی ،ازجمله انتخاب بوازیهوا و دسترسویهوا و محودودیتهوای زموانی ،قابولاعموال
است (کریمی.)1396 ،
قابلیت حمل :نینتندو سوئی ه .یک کنسول دستی است و ه .یک کنسول خانگی.
بنابراین ،می توان در سفر یا بیرون از خانه از آن بهعنوان کنسول دستی استفاده کرد
(تکراتو.)1396 ،
مکانیاب GPS

سامانۀ مکاننمای جهانی ) ،(1GPSسامانهای است مبتنی بر  24ماهوارۀ فضایی کوه اولوین
بار وزارت دفاع ایاالت متحدۀ آمریکا آن را طراحی کرد و به کار بورد؛ اموا سوالهاسوت کوه
کاربردهای غیرنظامی بسیاری برای آن تعریف شده است.
ماهوارههای سامانۀ جیپیاس ،در تمام مدت شبانهروز در حال ارسال اطالعوات مورتبط بوا
موقعیت جغرافیایی و زمان هستند .هر گیرندۀ جیپیاس که دید مستقی .به حداقل چهوار
ماهواره داشته باشد ،میتواند اطالعاتی استخراج کند؛ ازجملوه موقعیوت دقیوق جغرافیوایی
1. Global Positioning System
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(بهصورت طول و عرض جغرافیایی) ،تاری و زمان دقیق ،سرعت ،ارتفاع .گیرندۀ جیپویاس
هی گونه اطالعواتی ارسوال نمویکنود .فقوط بوا مقایسوه و پوردازش اطالعوات دریوافتی از
ماهوارههای مختلف ،با استفاده از الگووریت.هوا و روشهوای معینوی ،اطالعوات ذکرشوده را
استخراج میکند.
سامانههای مکانیابی مشابه جیپیاس نیز وجود دارند که مه.ترین آنها سامانۀ گلونواس

1

متعلق به کشور روسیه است.
سامانۀ جیپیاس کاربردهای متنوعی دارد .یکوی از کاربردهوای بیشوتر شوناختهشودۀ آن،
ردیابی و مسیریابی است .بقیۀ کاربردهای جیپیاس در نقشهبرداری ،تهیۀ

نقشههای GIS2

شهری ،خطوط لوله ،حری .جاده ،تعیین دریچههوای مخوابرات و بورق و نیوز در کشواورزی
است.
امروزه تلفنهای همراه هوشمند و تبلتها نیز به گیرندۀ جیپویاس مجهزنود و بوازار انوواع
دستگاههای ردیاب و رهیاب را ک.رونق کردهاند .اما برخی دستگاههای مبتنی بر جیپیاس
همچنان جایگاه خود را در بین مشتریان حفظ کردهاند.
ردیابها :دستگاههایی که موقعیت جغرافیوایی را تشوخیص مویدهنود و ثبوت یوا ارسوال
میکنند ،ردیاب نامیده میشوند .آن دسته از ردیابها که اطالعات را درون کوارت حافظوۀ
خود ثبت و برای استفادههای بعدی ذخیره مویکننود ،ردیواب آفالیون نامیوده مویشووند.
دستگاههایی که موقعیت استخراجشده را لحظهبهلحظه به مرکز کنترل یوا بورای اشخاصوی
ارسال میکنند ،ردیاب آنالین نامیده میشوند.

1. GLONASS
2. Geographic Information System
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دستااه ردیابی بسیار کوچت با قابلیت اتصال ازطریق وایفای و بلوتوث

دستگاههایی با مشخصات مختلف و ابعاد و بدنههای متفاوت برای کاربردهایی مانند ردیابی
خودرو ،ردیابی سالمندان و کودکان و گاه برای ردیابی حیوانات خانگی و کاربردهای متنوع
دیگر در بازار جیپیاس قابلتهیه و استفادهاند.
رهیاب :دستگاههایی که به پیداکردن مسیر کمک میکنند ،رهیاب نام دارند .دستگاههوای
رهیابی را میتوان در خودرو و هنگام کوهنوردی و پیادهروی استفاده کرد.
شکل زیر نمونهای از رهیابهای جدید خودروست:
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نمونهای از رهیاف نودرو

رهیابهای جدید مجهز به اطالعات ترافیکوی ،ضوبط فویل .و صودا در مواقوع اضوطراری و
تکنیکهای واقعیت افزوده هستند و برایناساس اطالعات جامعی را به استفادهکننده ارائوه
میکنند .عالوه بر دستگاههای سختافزاری فوق ،نرمافزارهوایی نیوز بوهمنظوور ارائوۀ تموام
کاربردهای ذکرشده بر روی تلفن همراه هوشمند ه .در بازار داخلی و ه .در بازار خوارجی
عرضه شده است.
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کاربرد فناوریهای نوین در زندگی
فناوریهایی که پیشتر دربارۀ آنها صحبت کردی ،.همه برای توأثیر بور زنودگی بشور و بوا
هدف بهبود آن پدید آمده است .امروزه نمود این فناوریها را بهراحتی میتووان در زنودگی
روزمره دید .خانههای هوشمند ،آموزش هوشمند و حتی پزشوکی هوشومند از جملوۀ ایون
نمودها هستند که در ادامه دربارۀ آنها صحبت خواهی .کرد.
هوشمندسازی اماکن
فناوریهای نوین بهشکلی تجهیزات مورداستفادۀ ما را هوشومند کوردهانود کوه مویتووانی.
بهوسیلۀ آنها محلهای زندگی و کسبوکار را بهنحو مناسبتری تحوت کنتورل درآوریو..
هوشمندسازی در اماکن متعددی مانند خانه ،هتل ،ساختمان تجاری ،بیمارستان ،مدرسوه،
گلخانه ،پارکین  ،استخر ،آمفیتیاتر قابولاجراسوت .هوشمندسوازی در بسویاری از مووارد
ازطریق فناوری اینترنت اشیاء صورت میگیرد .در ادامه به نمونههایی از آن اشاره میشود.
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شهر هوشمند

شهر هوشمند 1به شهری گفته میشود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدیود
باشد :اقتصاد هوشمند ،حملونقل هوشمند ،محیط هوشومند ،شوهروندان هوشومند ،روش
زندگی هوشمند و مودیریت اداری هوشومند .مبنوای ارزیوابی عملکورد شوهرهای اموروزی
بهعنوان یک کالنسیست ،.رفوع مشوکالت ترافیوک ،ایجواد اشوتغال و کوار ،توأمین انورژی
موردنیاز و بهطورکلی حل مشکالت شهر و پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی شهری است.
شهرها میتوانند مشکالت خود را ازطریق راهکارهای توسعهای هوشمند برطرف کنند.


حملونقل در شهر هوشمند

از اساسیترین زیرساختهای الزم برای توسعۀ صنایع و افزایش سطح رفواه اجتمواعی هور
کشور ،وجود حملونقل روان و ایمن در آن کشور اسوت .بوا تسوهیل حمولونقول مسوائلی
ازقبیل ترافیکهای شهری ،آلودگیهای زیستمحیطی ،مصرف بویش ازحود منوابع انورژی،
خسارتهای مادی و معنوی ناشی از تصادفات ،نظارت و مدیریت بر حملونقل برونشهری،
زمانهای تلفشده در ساعات اوج ترافیک و ...بهبوود موییابود .در حوال حاضور مویتووانی.
کاربردهوای خاصوی را از اینترنووت اشوویا در حموولونقوول ببینوی.؛ ماننوود پرداخووت عوووارض
الکترونیکی بدون توقف در بزرگراهها ،سیست.هوای کنتورل سورعت هوشومند ،چوراغهوای
ترافیک هوشمند و پارکین

هوشمند .اما اینها فقط آغاز کار اسوت و هنووز بوه شوبکهای

بزرگ تبدیل نشده اسوت .بوهکموک فنواوری اینترنوت اشویا ،وسوایل فیزیکوی در سیسوت.
حملونقل به شبکۀ اطالعاتی فعالی تبدیل میشوند و اطالعات حملونقلی را توسط شوبکه

1. Smart city
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و بدون دخالوتهوای انسوانی مبادلوه مویکننود .در نتیجوه ،از ایون اطالعوات در مودیریت
حملونقل شهری و برای بهبود وضعیت استفاده میشود (جعفری4 :1395 ،و.)5


خودروهای هوشمند

هوشمندی خودرو ابعاد متفاوتی دارد .برقراری ارتباط با خودروهای دیگر و تابلوهوای کنوار
جاده (ازطریق مفهوم اینترنت اشویا) ،تنظیموات سیسوت .صووتی ،دموای داخول خوودرو و
وضعیت صندلی براساس عادتهای راننده یا سرنشین ،ارائۀ پیشنهاد بهترین مسیر براساس
دادههای ترافیکی و وضعیت جاده و همچنین کمک در امر رانندگی ،همگوی قابلیوتهوایی
است که براساس هوش مصنوعی امکوانپوذیر شوده اسوت (خلیلویصوفا .)1395 ،سیسوت.
هوشمند کمک به راننده ،سیسوت .اتوپوایلوت نوام دارد .سیسوت .اتوپوایلوت از حسوگرهای
مختلفی تشکیل میشود که در دورتادور ماشین کار گذاشته مویشوود .ایون حسوگرها بوه
خودرو کمک میکنند تا درک مناسوبی از محویط پیراموونش داشوته باشود .بورای نمونوه،
شرکت خودروسازی تسال ،خودرویی با قابلیت اتوپایلوت مبتنی بر هوش مصنوعی طراحوی
و تولید کرده است .سختافزارهای بهکاررفته در این خودرو عبارت اسوت از :رادار جلوویی،
دوربین جلو ،سیست .الکتریکی کمکترمز و تعدادی حسگر دوربرد فراصوت که در دورتادور
بدنه خودرو نصب شده است .حسگرهای فراصوت میتواند حرکت اشویایی را کوه حودود 4
متر با خودرو فاصله دارند ،تشخیص دهد .برای مثال ،اگر چیزی بیش از انودازه بوه خوودرو
نزدیک شود ،این حسگرها عمل میکنند و سیست .هوشمند خودرو با عوضکردن مسیر ،از
بروز سانحه جلوگیری میکند .خودروهای تسال قادر به پارک خودکار خودرو نیوز هسوتند.
این خودروها امکانات و قابلیتهای جذاب و متنوع دیگری نیز دارند .اما در نهایت توجه بوه
این نکته ضروری است که درهرحال ،همچنان راننوده مسویول حرکوت خوودرو مویباشود.
بهعبارت دیگر ،راننده نمیتواند حتی برای لحظاتی رانندگی را بوهطوور کامول بوه سیسوت.
اتوپایلوت واگذار کند (موسوی.)1395 ،
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از ضروریات شهر هوشمند وجود ابزارها و تجهیزات  IoTبهعالوۀ زیرسواختهوای هوشومند
برای تبادل اطالعات و جمعآوری و تحلیل بزرگدادههای تولیدشده در شهر است.

خانۀ هوشمند

موضوع خانههای خودکار و مکانیزه یا همان خانوههوای هوشومند ،حودود  80سوال پویش
مطرح شد .باتوجهبه محدودیتهایی که در آن زمان وجود داشت ،خانوۀ هوشومند رؤیوایی
برای انسان بود .یکی از اهداف مه .خانههای هوشمند ،برقراری کنترل و امنیت و آسوایش
بیشتر در یک خانه یا حتی یک ساختمان بزرگ است .از مزایای این خانههوا مویتووان بوه
بهینهسازی مصرف انرژی ،صرفهجویی در زمان و هزینۀ نگهداری ساختمان و بهبود کیفیت
زندگی افراد ک.توان در آنها اشاره کرد.
بووا کمووک فنوواوری اینترنووت اشوویا ،در حووال حاضوور وسووایل خانووه مویتواننوود بووا یکوودیگر
ارتباط برقرار کنند و بوه سواکنان خانوه ،خودمات هوشومند ارائوه دهنود .ایون فنواوری بوا
اسووتفاده از برنامووههووای کوواربردی وبمحووور ی وا موبای ولمحووور م ویتوان ود دسووتگاههووا و
وسووایلی را کووه قابلیووت شووبکهایشوودن و اتصووال بووه اینترنووت دارنوود ،تحووت نظووارت و
کنتوورل بیشووتر صوواحبخانووه درآورد .ازجملووه مصووداقهووا و ابزارهووای زنوودگی هوشوومند
در خانۀ هوشمند موارد زیر است (پیروز10 :1395 ،تا:)12
 .1محافظت و امنیت ازطریق:
 دستگاههای هوشمند نظارت و کنترل تصویری مانند دوربینهای ضدسرقت
 دستگاههای هوشمند قفل درها
 حسگرهای هوشمند مربوط به حرکت
 .2مدیریت انرژی و باالبردن بهرهوری بهوسیلۀ:
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 دستگاههای هوشمند ذخیرۀ انرژی
 دستگاههای هوشمند تنظی .گرما و سرما (ترموستات)
 سیست .هوشمند توزیع انرژی
 سیست .کنترل آب (برای مثال ،آبیاری باغچه)
 .3ایجاد آسایش و راحتی بهکمک:
 تهویۀ مطبوع بهصورت هوشمند
 عملکرد هوشمند ماشین لباسشویی و وسایل خانگی دیگر
 روشنایی هوشمند
 کنترل میزان آفتاب و سایۀ پنجرهها
 امکان توزیع صوت برای دنبالکردن اخبار مه ،.گزارش فوتبال ،سریال یا فویل.
در حال پخش
خانههای هوشمند در آینده قادر خواهند بود تا با تعداد زیادی از عوامول بیرونوی (ازجملوه
تأمینکنندگان انرژی) نیز همکاری و تعامل کنند.

بهداشت و درمان
یکی از زمینههایی که بوا ورود فناوریهای جدید دسوتخووش تغییور مویشوود ،پزشوکی و
بهطور گسترده ،سالمت است .با تولید ابزارهای جدید مبتنی بر این فنواوریهوا ،مویتووان
تحول عظیمی در سالمت ایجاد کرد ،از مرگومیرها جلوگیری کرد و هزینههوای درموان را
کاهش داد .کاربرد این ابزارها برای افراد غیربیمار عبارت اسوت از رصدکوردن عالئ .حیاتی
بووورای مراقبت بیشتر (موووثال زنان باردار و نوزادان و سالمندان) و کمک به آنهوووا قبل از
رسیدن به وضووعیت حاد .ورزشکاران ازطریق ایوون ابزارها فعالیت بدنی خود را بووهشووکلی
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تنظی .میکنند تا بیشترین بازده را از فعالیتهوای خوود به دست آورند و موانع آسیبهای
زمان تمرین شوند.
فناوریها را میتوان در زمینههای مختلف پزشکی به کار برد .در اداموه ،بوه نمونوههوایی از
این کاربردها اشاره شده است (میرزاده5 :1395 ،تا.)6


جمﻊآوری عالﺋم حیاتی انسان

با کمک ابزارهای اینترنت اشیا می تووان عالئ .حیاتی انسان ازقبیل فشار خون ،دمای بدن،
ضربان قلب ،قند خون و حتی در موارد پیشرفتهتر ،انواع و میزان مواد موجود در خون
انسان را اندازهگیری کرد .با دردستداشتن این اطالعات و بوا پویشبینوی بموقوع بیمواری،
بهمیزان چشمگیری از مرگومیرها کاسته میشود .بورای مثال ،بیمار فشارخونی با استفاده
از این فناوری میتوانود میزان فشارخون خود را در هر ساعت از شبانهروز بدانود و باتوجهبه
آن ،پزشک معال میتواند بهترین زمان و مقدار داروی مصرفی را برای او تجویز کند.


اراﺋه خدمات بهداشتی از راه دور

آموزش و بهداشت محل سکونت ،مدیریت رژی .غذایی و دارو ،پزشکی از راه دور و
تشخیص از راه دور ،شبکههای اجتماعی سالمت و ...خودماتی اسووت کووه ازطریق اینترنت و
دستگاههای جدید عرضه میشود .این دستگاهها میتواننود پارامترهوای بیمواری را کنتورل
کنند و چنانچه مقدار پارامترها از میزان معینی که برحسب بیماری فرد تعریف شده ،عبوور
کند ،بهطور خودکار هشدار دهند .در مواقع نهچندان اضطراری این دسوتگاههوا مویتواننود
فقط به بیمار هشدار دهند یا به اورژانس و دوستان زن

بزنند؛ اما در مواقع حاد میتواننود

میزان مواد موجود درخون بیمار را کنترل کنند و از بحرانیشدن حال او تا هنگام رسویدن
اورژانس جلوگیری کنند.
ساده ترین کاربرد این دسته خدمات ،ارائوه مشواوره از راه دور اسوت .ایون امور ،در درموان
بیماری های روحی و مشاوره های طوالنی مدت ،به دلیل صرفه جوویی در هزینوه و زموان
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مراجعات ،کاربردهای بسیاری دارد .در سطح باالتر ،امکان جراحی از راه دور ،با کمک ربات
ها نیز ممکن خواهد شد( .سعیدی تهرانی)1394 ،


ایجاد بانک اطالعاتی برای بیماران و بیماریها

جمعآوری و تحلیل بزرگدادهها در پیشرفت علوم پزشکی و داروسازی بسیار کارآمد اسوت.
پروندههای پزشکی که در مطبها بدون استفاده باقی میمانند ،بوا درکنواره.قرارگورفتن و
پردازش ،به گنجینههایی باارزش تبدیل میشوند .دسترسی بوه اطالعوات صوحیح و امکوان
پردازش مؤثر و کاربردی اطالعات پزشوکی و مورتبط بوا آن ،مویتوانود کموک بسوزایی بوه
پیشرفت صنعت داروسازی کند (پورمحمد.)1396 ،
اطالعاتی که بهوسیلۀ دستگاههای پزشکی هموراه افوراد ،از زمان تولد تا مرگ آنهوا ،تهیوه
شده ،میتواند در یک بانک بزرگ اطالعاتی ذخیره شود و در زمان نیاز ،در دسترس ایشوان
قرار داده شود .همچنین این اطالعات که بوا پروتکولهوای بوزرگداده پوردازش شودهانود،
میتواننود در تحقیقات پزشکی موورد استفاده قورار گرفتوه و باعث کاهش هزینۀ تحقیقات
پزشکی و زمووان انجووامدادن آن شوووند .البته اشاره به این نکته ضووروری اسووت که موضوع
امنیت اطالعات در اینجا بسیار جدی است.
دانشمندان تالش میکنند با استفاده از عل .بزرگدادهها ،راهی برای درمان سرطان بیابنود.
بدیهی است اگر متخصصان دربارۀ سرطان اطالعات کافی نداشته باشند ،شانسی برای غلبه
بر آن نخواهند داشت .اما حج .انبوه دادهها (شامل سوابق پزشکی افراد مبتال ،آزمایشهای
ژنتیک ،ماموگرامها و سایر اطالعات مرتبط) در ذهن بهترین دانشمندان نیوز نمویگنجود و
حتی با بهترین الگوریت.های یادگیری ماشینی متداول نیز قابلپردازش نیست .یگانوه امیود
برای استفاده از این حج .از دادههای باارزش ،عل .بزرگدادههاست (قهرمانی.)1395 ،
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کاهﺶ در هزینههای درمانی

طبق آماری که دولت آمریکا منتشر کرده ،با کاهش مدتزمان بستری بیمووار در بیمارستان
و پایش از راه دور آن (ازطریق اینترنت اشیا) ،در ایووووون کشوووووور بهازای هر نفر 12 ،دالر
صرفهجویی در هزینههوای درموانی حاصول مویشوود .تحقیقات انجامشده در آمریکا نشان
میدهد که هووووور سال حدود 2میلیون نفر دچار عفونتهای بیمارستانی میشوند و حدود
90هووزار نفر از آنهووا جان خود را از دست میدهند .هزینههای درمان و مراقبتهای بعد از
آن ،بخش عظیمی از بودجوۀ هر کشور را شامل موویشووود و بوا استفاده از ابزارهووای جدیوود
مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا مویتووان هزینۀ درمان را بهشوکل چشومگیری کواهش داد
(سالمتنیوز.)1393 ،


کمک به تشخیﺺ بموقﻊ پزشک

پزشکان ه .موویتواننوود از فواید اینترنت اشیا بهطور مستقی .بهرهمند شوند و بیمار خود را
در هر لحظه و در هر مکان زیر نظر داشته باشند و باتوجهبه اطالعاتی کووووووووووه به دست
میآورند ،بهترین زمان و بهترین درمان را پیشنهاد دهند.
آموزش
فناوری ،شیوههای آمووزش سونتی را دسوتخوش تغییورات اساسوی کورده اسوت .اینترنوت
بهشدت در فضای آموزشی وارد شوده و اموروزه بسویاری از دورههوای آموزشوی بوهصوورت
مجازی اجرا میشود .دانشآمووزان و مربیوان بوا اسوتفاده از ابزارهوای جدیود ،شویوههوای
یادگیری بهتری را تجربه میکنند .دانشآموزان با استفاده از تبلت و گوشی هوشمند خود،
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به دنیایی از منابع متصلاند و مربیان ه .شیوههای جدید آموزش را در اختیار دارند.
کیتهای آموزشی

کیتهای آموزشی ،یکی از ابزارهایی هستند که کمک میکننود توا از طریوق فنواوریهوای
نوین دانش آموزان با مفاهی .مختلف علمی آشنا شوند .این دسته کیتها در آموزش علووم
مختلف تجربی و فنی و أمور هنری کواربرد بیشوتری دارنود و مویتواننود بوا شوبیهسوازی
شاخه ای از عل .امکان تجربه مجازی را برای دانشآموزان ایجاد کنند .چنین کیتهوایی در
زمینههایی چون ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،الکترونیک ،زیستشناسوی ،روباتیوک و  ...کواربرد
دارند.
بهعنوان نمونوه کیوت هوای آمووزش رباتیوک بورای کودکوان و نوجوانوان از محبووبتورین
سوورگرمیهووای آنووان اسووت .سوواخت ربووات موویتوانوود بووه عنوووان ابووزاری بوورای رشوود
خالقیت ،سووق دادن کودکوان بوه سومت رقابوتهوای مهوی و سوازنده ،هودف بخشویدن
به تالشها و سورگرمی هوای کوودک یوا نوجووان ،تغییور نگورش آنوان بوه محتووای کتوب
درسووی از تیوووری بووه کوواربردی ،تموورین مهووارت دسووتهووا ،افووزایش اعتموواد بووه نفووس،
آشوونایی بووا مفوواهی .اولیووهی الکترونیووک ،مکانیووک و برنامووهنویسووی و بسوویاری تحوووالت
مثبت دیگر ،مورد استفاده قرار بگیرد( .کانون رباتیک و خالقیت اوج ،بیتا)
کیتهای الکترونیکی مجموعهای از قطعات الکترونیکی مانند مقاومت ،خوازن ،ترانزیسوتور ،آی
سی و  ...است که به همراه فیبر مدارچاپی مخصو

و راهنمای مونتاژ به منظور سواخت یوک

وسیله الکترونیکی ارائه میگردد).(mindx3, nd

کیتهای فیزیک ،شیمی و زیستشناسی امکوان انجوام آزموایشهوای مربوطوه را بوهکموک
شبیهسازی به نوآموزان میدهند.
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سربندهای آموزشی

یکووی از ایوون شوویوههووای جدیوود آموووزش اسووتفاده از سووربندهای واقعیووت افووزوده و
مجازی است .بوا اسوتفاده از ایون روش دانوشآمووز مویتوانود سواختار قطعوات مکوانیکی،
بدن انسوان و اجوزای موجوود در طبیعوت را در کوالس درس و ازطریوق سوفر بوه دنیوای
مجووازی یوواد بگیوورد .ایوون ابزارهووا کمووک خواهوود کوورد تووا مفوواهی .آموووزش از دور و
تدریس

از دور تغییر کنند (.)Mwambala, 2016

استفاده از سرب ههای مجازی برای شموزش دبستان در شفریقای ج وبی
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تاثیر فناوریهای نوین در صنعت سرگرمی
اینترنوووت و فنووواوریهوووای جدیووود ،دنیوووای سووورگرمی و بوووازی را متحوووول کووورده
اسوووت .بوووازیهوووای گرافیکووی قدرتمنووود بوووا جاذبوووههوووای فووووقالعووواده در سرتاسووور
دنیووا طوورفداران بسوویاری پیوودا کوورده اسووت .ایوون بووازیهووا بوور روی پلتفوورمهووای
مختلوووف قابووولاجووورا هسوووتند و بوووا اتصوووال بوووه اینترنوووت امکوووان بوووازی از راه دور را
فراه .میکنند.

تجربۀ سفر مجازی

امروزه تجهیزات مجازی و واقعیت افوزوده بور هیجوان ایون بوازیهوا افوزودهانود .بوازیهوا
وارد فضای سهبعدی شوده انود و بازیکنوان فضوا را از زوایوای مختلوف مشواهده مویکننود.
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سرگرمیها تغییر کوردهانود .بوا دنیوای مجوازی مویتوانیود در کنسورت موسویقی شورکت
کنید و تکتوک نوازنودگان را از نزدیوک ببینیود ،سوینما را طوور دیگوری تجربوه کنیود و
با سربند مجازی خود بوه سوفری مجوازی برویود و بوهگونوهای متفواوت در شوهر گوردش
کنیوود و اطالعووات کاموولتووری بگیریوود .اخیوورا گوگوول بووا کمووک لنووز مجووازی خووود بووه
نقاشان و طراحان ایون امکوان را داده توا در فضوای مجوازی نقاشوی بکشوند و طورحهوای
خووود را بووا ابزارهووای کووامال مجووازی خلووق کننوود و سووپس آن را در گووالری بووه اشووتراک
بگذارند.
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 )AUGMENTEDچیسووووت؟»،
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مبتنووی بوور کوواهش ترافیووک و کوواهش مصوورف انوورژی» ،اولووین کنفوورانس بووینالمللووی
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اسووت؟»/http://www.salamatnews.com/news/138091 ،جوودول-سووه«-.بهداشووت-و-
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