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لمع ات  هفسلف  زا  کیتنربیاس ، متسیس 

.تسا هدش  جتنم  گرزب  یاه  تموکح رد  ون  یهاگن  داجیا  یزاس و  هعماج هب  کیناگرا ، متسیس  زا  سپ  هک  تسا  ینالک  متسیس  نیمود  ، ١« کیتنربیاس متسیس  »

اما دوش  یم فوطعم   ٢« ربیاس یاضف   » هب ناشنهذ  دیتاسا ، یهاگشناد و  ناگتخیهرف  زا  یرایسب  یتح  دارفا و  هماع  کیتنربیاس ، متسیس  مان  رکذ  اب  هراومه  هتبلا 
.درادن دوجو  موهفم  ود  نیا  نایم  یدوجو  یمازلا و  طابترا  چیه  هک  تسنیا  تقیقح 

ار اهنآ  عبانم ، یژرنا و  تفایرد  لابق  رذ  تاعالطا ، اوتحم و  رکف ، دیلوت  قیرط  زا  نآ  هدنراد  هک  دنک  یم لابند  ار  موهفم  نیا  کیتنربیاس  متسیس  یلامجا ، روطب 
ور نیا  زا  تسا و  شناد  رکف و  دیلوت  یاهداهن  یاراد  ًاتدمع  دوش ، یم هرادا  کیتنربیاس  هک  یروشک  رگید  ترابعب  .دیامن  راذگاو  نارگید  هب  هعماج  هرادا  هار  ناونعب 

.دناتس  یم ار  دهاوخ  یم هک  هچنآ  ره  دراوم ، نیا  زا  یضعب  شورف  لابق  رد 

دنا هدرک دیلوت  یا  هنوگ هب  ار  شناد  هراومه  هکلب  دشای  هنادرمناوج  هضواعم  هک  هتشادن  دوجو  تقادص  نیا  کیتنربیاس  متسیس  نردم  یبرغ و  لدم  رد  تقو  چیه  هتبلا 
یبرع یاهروشک  رثکا  نایم  یا  هطبار نینچ  زراب  هنومن  .دوش  هداد  قوس  شناد  ناگدننکدیلوت  فادها  تمس  هب  شناد ، نآ  یارجا  اب  راکدوخ  روطب  شا  هدننک تفایرد  هک 

.تسا دوهشم  اکیرمآ  ریظن  یبرغ  یاه  تردق اب  ناتسبرع  صوصخب  سراف  جیلخ هیشاح 

مامت تسا و  یشخب  تردق  ثعاب  هک  یموب  ملع  دیلوت  هلئسم  اما  درادن  ینید  هاگن  یا  هرذ شا  یلمع لدم  رد  زورما  ات  هفسلف  یادتبا  زا  کیتنربیاس  متسیس  هک  دنچ  ره 
نیملسم رما  یلو  هاگن  زا  یتح  ناطلسلا » ملعلا   » هدش و نایب  اراکشآ  یرترب  نیا  زین  مالسا  نیبم  نید  رد  تسا ، ساسا  نیمه  رب  زین  یربیاس  تردق  تیهام  دوجو و 

یموب تاعالطا  مولع و  دیلوت  عضوم  نییبت  رد  نارهت ، هاگشناد  رد  یتانایب  یط  نمهب ٨٨  رد ١٣  ناشیا  هک  یروطب  تسا ، هدنامن  رود  زین  یا  هنماخ هللا  تیآ ترضح 
: دنیامرف یم هنوگنیا 

؛ تسا نیرفآ  یماظن تردق  تسا ؛ نیرفآ  تورث تسا ؛ رادتقا  ی  هیام شناد  دوخ  .دش  دهاوخن  مه  تقو  کی  دش ، دهاوخ  یروانف  کی  هب  یهتنم  تقو  کی  ملع  نیا  »
ود هلئسم ، ینعی  هیلع .» لیص  هدجی  مل  نم  هب و  لاص  هدجو  نم   » .تسا تردق  ملع ، « . ناطلس ملعلا  : » دیامرف یم هک  تسه  یتیاور  کی  .تسا  نیرفآ  یسایس تردق 

«. هیلع لیص  « ؛ درادن هنایم  تلاح  دیتشادن ، رگا  نیا –  ینعی  لاص »  – » دیشاب هتشاد  ار  رترب  تسد  دییوگب ، ار  رترب  نخس  دیناوت  یم دیتشاد ، ملع  رگا  دراد : فرط 
یمالسا فراعم  هنیجنگ  .دنک  یم تلاخد  امش  تشونرس  رد  دنک ؛ یم تلاخد  امش  تارّدقم  رد  تشاد ؛ دهاوخ  امش  یور  رب  ار  رترب  تسد  وا  دراد ، ملع  هک  یسک  سپ 

٣« .تسا نامیا  مه  یکی  .اه  فرح نیا  زا  تسا  رپ 

.تسا  لرتنک » تردق   » نامه نآ  دیآ و  یم دیدپ  تردق  زا  یصاخ  عون  یموب ، شناد  دوجو  هطساوب  ینید ، ریغ  هاگن  رد  هچ  ینید و  هاگن  رد  هچ  ور ، نیا  زا 

رادناکس و یانعم  هب  « KUBERNETES  » ینانوی هژاو  زا  « Cybernetic  » هملک هشیر  ارچ  هک  دوش  یم حضاو  قوف  تاحیضوت  هب  هجوت  اب  نونکا 
.دشاب یم ریع  رب  دوخ  هدارا  ناوت و  لیمحت  یرترب و  تردق  داجیا  نارگید و  لرتنک  رد  ربیاس  متسیس  تاذ  هک  ارچ  تسا  هدش  تفایرد  هدننک  لرتنک

هناسر ناونع  هب  ربیاس  یاضف  اب  ًالماک  تسا ، هدوب  ایناتیرب  یروطارپما  نآ  راذگناینب  دراد و  نایرج  ناهج  رد  ریخا  لاس  دودح ١۵٠  رد  هک  متسیس  نیا  نیون  عون 
.دروخ یم مشچ  هب  للم  خیرات  رد  ربیاس  تردق  زا  هدافتسا  یشخب  یعطقم و  تروصب  زین  نآ  زا  شیپ  اما  تسا  هتشگ  نیجع  تاعالطا  لاقتنا 

طسوت اپورا  هنماد  ات  یتح  ناهج  مولع  زا  یرایسب  هک  انیس  نبا  رصع  یمالسا  ناریا  رد  ای  دوب  گنهرف  رکف و  هدننکدیلوت  هک  مسینله  نانوی  نامز  رد  هلمج  زا 
.دوب هدیدرگ  نارگید  رب  ناریا  طلست  یعون  ثعاب  نیا  هک  تسا  هدش  یم دیلوت  یناریا  ناملسم  نادنمشناد 

.دوش یم هتفرگ  رظن  رد  یژرنا »  » و تاعالطا »  » شخب ود  متسیس ، نیا  هفسلف  رد  دوش ، یم جتنم  یژرنا  لرتنک  هب  کیتنربیاس  متسیس  یارجا  امومع  هکنیا  لیلدب 
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: هک تسا  هدش  هدروآ  ربیاس  متسیس  هیاپ  یاه  نیرتکد هفسلف و  رد  حضاو  روطب 

.دروآ یم تسدب  ار  شناد  تاعالطا و  طیحم  اب  شطابترا  زا  تسا و  هدنهد  نامرف هدننک و  لرتنک دنمشوه ، یشخب  تاعالطا  دیلوت  شخب 

.دنک  یم جارختسا  یژرنا  طیحم  اب  طابترا  زا  هک  تسا  هدنوش  لرتنک تاعالطا و  یموب  دیلوت  مهف و  یارب  روعش  کرد و  نودب  دنمشوه ، ریغ  یژرنا  دیلوت  شخب 

.ددرگ نیمأت  شتایح  ات  دریگ  یم ار  یژرنا  هدنوش  لرتنک شخب  زا  تاعالطا ) یعون   ) روتسد اب  هک  تسا  دنمشوه  شخب  نیا  تیاهن  رد 

ییاهروشک نیب  هطبار  رد  قوف  یروئت  زا  یقفوم  یاه  هنومن لمع  رد  دنچ  ره  .دهد  یم خر  کیروئت  هفسلف و  هزوح  رد  اهنت  هلئسم  نیا  دیدرگ  نایب  هک  روطنامه  اما 
ناریا ریظن  ییاه  هنومن هک  تسنیا  تقیقح  اما  دوش  یم هدید  اکیرمآ  اب  نیرحب و …  رطق ، تاراما ، ناتسکاپ ، ناتسبرع ، روپاگنس ، یزلام ، نپاژ ، یبونج ، هرک  ریظن 

.دنهد یمن اهنآ  هب  ار  دوخ  یژرنا  اذل  دنرادن  برغ  تاعالطا  تفایرد  هب  یزاین  رگید  نوچ  یروابدوخ ، شناد و  دیلوت  شوه  تفایرد  اب 

.درادن قلطم  قادص  یعقاو  یاضف  رد  هفسلف  نیا  سپ 

متسیس هک  تفایرد  ناوت  یم کیتنربیاس  متسیس  یاعقاو  یارجا  دنور  یریگیپ  اب  ًالماک  تسا و  تاعالطا  اهنت  دراد ، رایتخا  رد  دهد و  یم ماجنا  لمع  رد  ربیاس  هک  هچنآ 
.درادن نارگید  رب  شناوت  لیمحت  یارب  یژرنا  هنوگچیه  دوخ  زا  ربیاس 

هکلب درادن ، مادقا  ناوت  ربیاس  نوچ  دشاب  یربیاس  دناوت  یمن ًاقلطم  دریذپ  یم تروص  یو  هیبنت  یارب  هک  یمادقا  دنک ، یطخت  هدننک  لرتنک زا  هدنوش  لرتنک رگا  اعقاو  رد 
.دوب دهاوخ  کیژولویب  ای  کیناگرا  متسیس  ود  زا  یکی  رد  نآ  زورب 

یمتا یژرنا  رشب و  قوقح  ضقن  مسیرورت ، هلمج  زا  فلتخم  یاه  هزوح رد  اکیرمآ  هکنیا  یلصا  لیلد  .تسا  اکیرمآ  ناریا و  نایم  هطبار  رد  رما  نیا  زراب  هنومن 
تردق لدم  رد  ای  ناریا  هیبنت  یارب  ور  نیا  زا  .درادن  نایرج  شدرگ و  نانآ  تساوخ  تهج  رد  اکیرمآ و  تمس  هب  ناریا  یژرنا  هک  تسنیا  دنک  یم مهتم  ار  ناریا 

یاه تایلمع هب  کیژولویب  لدم  رد  ای  دننک  یم راشف  میرحت و  لامعا  تسا  تینما  عامتجا و  گنهرف ، داصتقا ، تسایس ، هناگجنپ  قوقش  یاراد  هک  کیناگرا 
.دننز یم تسد  ناریا  هیلع  یمسیرورتویب 



کیناگرا تردق  یاه  هیاپ هب  رتشیب  تردق  یرترب  لرتنک و  متسیس  ناهج  رد  دشاب ، هتشادن  دوجو  کیتنربیاس  متسیس  قلطم  تروصب  نآ  رد  هک  دینک  روصت  ار  یناهج 
.تاعالطا یروئت  هن  تسا  لمع  نادیم  هک  دوش  یم هتسباو 

لباق ریغ  تینما  تیاهن  رد  دراد و  یرت  ینغ یگنهرف  دراد ، یرت  مکحتسم هعماج  دراد ، یرت  قفوم تسایس  دراد ، یرت  یوق داصتقا  لمع  نادیم  رد  هکنآ  ینعی 
.ددرگ یم نییبت  لیلحت و  یندمت  تاعزانم  رظنم  زا  لمع و  نادیم  رد  زیچ  همه  ور  نیا  زا  .دریگ  یم تسد  رد  ار  یرترب  لرتنک و  تردق  هدومن ، داجیا  یرتذوفن 

زا یهوبنا  فلتخم  عماوج  نایم  یناهج  نینچ  رد  ..دشاب  کیتنربیاس  متسیس  نآ  رد  دوجوم  هدش و  هتخانش  متسیس  اهنت  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یناهج  لباقم  تمس  رد 
متسیس هفلؤم  یاراد و  اهنت  دنرادن و  یهار  ناشلمعلا ، سکع زورب  روهظ و  یارب  مادک  چیه  نوچ  اما  دراد  نایرج  اهروشک  تهج  رد  ای  دض  رب  تاعالطا 

.تشاد دهاوخن  دوجو  یتاعزانم  نادیم  داد و  دهاوخن  خر  یقیقح  لمع  چیه  تسا ، تاعالطا  کیتنربیاس ،

درادن و ارجا  یارب  یهار  کیتنربیاس  متسیس  هزوح  رد  اکیرمآ  دنادب  هک  تسا  مهم  رایسب  هلئسم  نیا  ناریا  یمالسا  یروهمج ًاصوصخ  ناهج  یاهروشک  یارب  اذل 
.دز دهاوخ  مقر  کیژولویب  ای  کیناگرا  هزوح  رد  ًامازلا  ار  لباقت 

ار یلم  تینما  هک  تسا  رگید  یمتسیس  هزوح  رد  عازن  داجیا  روشک و  هیلع  یرازبا  هب  تاعالطا  لیدبت  هکلب  تسا  کانرطخ  هک  تسین  تاعالطا  زرد  نیا  ور  نیا  زا 
.دنادرگ یم نارحب  یتح  بیسآ و  راچد 

.دش دهاوخ  هتخادرپ  نآ  هب  یدعب  تالاقم  رد  هک  دوش  یم هتخانش  مسیرورت » متسیس   » مان اب  تاعزانم ، هزوح  رد  مادقا  هویش  نیا 

حیحص تخانش  مدع  بجوم  نآ  رد  اطخ  یهاتوک و  هک  تیمها  زئاح  رایسب  تسیرما  کیژولویب  کیناگرا و  متسیس  اب  هسیاقم  رد  کیتنربیاس  متسیس  یسانش  تبسن اما 
.ددرگ یم نمشد  مادقا  رکفت و  هویش  زا 

لاقتنا زا  تبحص  یتقو  هک  تسنیا  مهم  رایسب  هلئسم  رگید  یفرط  زا  .تسا  ناهج  رسارس  جیار  هیاپ و  متسیس  ارجا ، تیولوا  یخیرات و  مدقت  ببس  هب  کیناگرا  متسیس 
.ددرگ یغلم  لماک  روطب  لبق  متسیس  هکنآ  هن  درب  یم هرهب  نآ  اب  ندش  بیکرت  زا  مضه و  دوخ  رد  ار  یلبق  متسیس  نیون ، متسیس  هک  تسا  انعم  نیدب  دوش ، یم یمتسیس 

کی رد  دارفا  نیب  طباور  یتح  عامتجا و  عون  یگدنز ، تیعضو  شنیب ، نآ ، یاه  هفلؤم ناکرا و  ساسا  رب  یزاس  هعماج هعماج و  کی  رد  متسیس  ره  ندش  هدایپ عبت  هب 
یکیتنربیاس و ناسنا  اب  یتفرعم ، هبنج  زا  ًاصوصخ  یرایسب  تاهج  زا  یکیناگرا  هعماج  رد  هتفای  دشر  ناسنا  هک  یدح  ات  دریگ  یم رارق  ریثأت  تحت  هعماج 

.دراد توافت  یکیژولویب 

: تسا ریز  حرش  هب  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  مان  متسیس  ره  ناسنا  ور  نیا  زا 

.دوش یم هدیمان  کیناگرا » ناسنا  ، » کیناگرا هعماج  رد  هتفای  دشر  ناسنا 

.دوش یم هدیمان  کیتنربیاس » ناسنا  ، » کیتنربیاس هعماج  رد  هتفای  دشر  ناسنا 



.دوش یم هدیمان  کیژولویب » ناسنا  ، » کیژولویب هعماج  رد  هتفای  دشر  ناسنا 

هن دیدج  متسیس  رد  هتفای  دشر  ناسنا  عوت  ًاعبت  لاح ، متسیس  رد  یلبق  متسیس  هرداصم  دعبام و  هب  لبقام  متسیس  زا  هعماج  کی  متسیس  لاقتنا  اب  دش ، نایب  هک  روطنامه  اما 
.لاح متسیس  هن  تسا و  لبق  متسیس  یاه  هراگنا ساسا  رب  صلاخ  روطب 

زا سپ  کیژولویب  متسیس  رد  هک  یناسنا  تسا و  گروبیاس » ناسنا  ، » هتشگ مکاح  کیناگرا  متسیس  زا  سپ  هک  کیتنربیاس  متسیس  رد  هتفای  دشر  ناسنا  ور ، نیا  زا 
اذل دراد ، دوجو  زین  کیناگرا  متسیس  ناکرا  زونه  کیژولویب ، متسیس  اب  یزاس  هعماج نامز  نوچ  دراد و  مان  ربیاسویب » ناسنا  ، » دنک یم یگدنز  کیتنربیاس  متسیس 

.دوب دهاوخ  گروبیاسویب » ناسنا  ، » متسیس هس  نیا  یلاوت  رد  هتفای  دشر  ناسنا 

کیتنربیاس متسیس  تسا و  کیتنربیاس  متسیس  تمدخ  رد  کیناگرا  متسیس  ور  نیا  زا  .تسا  یناسر  تمدخ تلاح  یعون  هب  شدوخ  زا  دعب  متسیس  هب  متسیس  ره  تبسن 
.تسه زین  کیژولویب  متسیس  لرتنک  رد  کیناگرا  متسیس  یقطنم ، یدعت  هطبار  ساسا  رب  دشاب و  یم کیژولویب  متسیس  رایتخا  رد 

زا دیامن و  مادقا  هنوگچ  هک  دهد  یم روتسد  کیناگرا  تردق  هزوح  جنپ  هب  شا ، یدیلوت تاعالطا  ساسا  رب  هک  تسا  لکش  نیدب  کیناگرا  هب  کیتنربیاس  متسیس  تبسن 
.تسا هیبش  ناسنا  ندب  رد  زغم  شقن  هب  رایسب  نآ  شقن  ور  نیا 

هجیتن و هب  تبسن  ار  کیژولویب  متسیس  تسا و  یرابخا  هکلب  تسین  هنارمآ  نآ  اب  ربیاس  متسیس  یتاعالطا  لباقت  هویش  تسا ، رترب  متسیس  کیژولویب  متسیس  نوچ  اما 
.دراد ار  ناسنا  ندب  رد  مشچ  شقن  دننامه  متسیس  نیا  یارب  کیتنربیاس  متسیس  یارب  ور  نیا  زا  دزاس  یم هاگآ  فلتخم  یاه  هزوح رد  شتامیمصت  ریثأت 
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