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مشچ جنپ  یاه  نامزاس لاکیژولرچویف  لیلحت 

تسا هدش  قفوم  شنادحتم  هارمه  هب  روشک  نیا  هتشذگ  نرق  کی  رد  درذگ و  یم لاس  دص  دودح  سیلگنا ، طسوت  کیتنربیاس  متسیس  یراذگ  هیاپ زاغآ  زا  هک  نونکا 
هنایارگ عقاو رودقملا  یتح یدروآرب  هدنیآ ، تمس  هب  دنور  همادا  زا  شیپ  تسا  مزال  دیامن ، داجیا  ناهج  دارفا  کت  کت رب  یا  هقباس یب قیقد و  رایسب  مّکحت  هرطیس و 

.دشاب رایتخا  رد  فوخم  متسیس  نیا  هدنیآ  هب  تبسن 

دصر ار  اضف  نیا  روحم  تینما  هاگن  اب  هک  زین  یدودحم  دارفا  .دننک  یم هاگن  ملع  نیا  لئاسم  هب  ینف  هاگن  اب  ًاتدمع  تاعالطا ، یژولونکت  هزوح  ناسانشراک  زورما 
خر مک  رایسب  اما  تسا  رشب  رب  نآ  تاریثأت  رازبا و  هب  تبسن  دریذپ  تروص  ملع  نیا  رد  مه  یسانش  هدنیآ رگا  ور  نیا  زا  دنا و  هدش تاییزج  رد  قرغ  رتشیب  دننک  یم

.دنزادرپب  نالک  حطس  رد  هزوح  نیا  یسانش  هدنیآ هب  هنارگ  لیلحت هاگن  اب  یدارفا  هداد 

متسیس نیا  هدنیآ  هب  فرژ  یهاگن  اب  یلم ، یربیاس  دنفادپ  هیاپ  تاعالطا  هیهت  یارب  ربیاس و  یاضف  رد   ١« تاعالطا دض  دض   » رظنم زا  هک  تسا  مزال  ببس  نیدب 
دوش : هدید  هاگن  ود  رد  لقأدح  دیاب  لیلحت  نیا  هتبلا  .دوش  هتخادرپ  هدرتسگ 

ناهج للم  یمامت  اب  لباقت  رد  کیتنربیاس  متسیس  هدنیآ  فلا )

مشچ جنپ  کیتنربیاس  متسیس  یلصا  فده  ناونعب  ناریا  یمالسا  یروهمج اب  لباقت  رد  کیتنربیاس  متسیس  هدنیآ  ب )

، نآ یتاعالطا  هیاپ  هک  تسا  نآ  هیلوا  جیاتن  هارمه  هب  مشچ ، جنپ  کیتنربیاس  متسیس  هناسانش  هدنیآ لیلحت  رب  رصتخم  یدمآ  رد  دومن ، دیهاوخ  هعلاطم  لیلحت  نیا  رد  هچنآ 
یدانسا یسررب  یارب  دینک ، یم ندید  هاگیاپ  نیا  زا  راب  نیتسخن  یارب  هک  دیتسه  ناگدننکدیدزاب  هتسد  نآ  زا  رگا  ور  نیا  زا  .دشاب  یم یلبق  ثحابم  رد  هدش  هئارا  دانسا 

.دیشاب هتشاد  مشچ » جنپ  یاه  نامزاس نوماریپ  لانیرتکد  یاه  یسررب  » شخب تالاقم  رگید  رب  ارذگ  یرظن  هلاقم ، نیا  رد  هدش  هئارا  تاعالطا 

لصاح جیاتن  زا  یکی  لیلحت ، تامدقم  یط  زا  سپ  هک  ینامز  .تسا  !؟ » رعق رد  ای  جوا  رد  مشچ ، جنپ  یاه  نامزاس  » هلاقم هب  یتاعالطا  عاجرا  نیلوا  عورش ، یارب 
الاب بیش  اب  یدعاصت و  روطب  مشچ  جنپ  یاهرورس  یشزادرپ  تیفرظ  هب  ناهج ، رسارس  هنازور  یربیاس  یاه  شنکارت نازیم  تبسن  نامز ، رذگ  اب  هک  دوب  نیا 

.دوش یم حراخ  مشچ  جنپ  ینف  هدهع  زا  ناهج  یلاتیجید  یاه  شنکارت هیلک  شزادرپ  لرتنک و  ناوت  نونکا ! مه  دیاش  ای  کیدزن ، هدنیآ  رد  ببس  نیدب  دبای و  یم شیازفا 

؟ تسا نآ  رد  نانیمطا  تیلباق  ردقچ  دراد و  عوقو  ناکما  رادقم  هچ  ات  عوضوم  نیا  اما 

مدرم ماع  روصت  مغر  یلع هک  تسنیا  نآ  دش و  دهاوخ  اه  نامزاس نیا  ناهنپ  ناراکمه  رب  یلامجا  یا  هراشا اهنت  هکلب  دوش  یمن هداد  خساپ  حیرص  روطب  شسرپ  نیا  هب 
هنماد طسب  رد  هکلب  دنتسین  لقتسم  یصوصخ و  اهنت  هن  لگوگ و …  لپا ، تفاسورکام ، ریظن  تاعالطا  یژولونکت  هزوح  یاه  تکرش ناهج ، ناسانشراک  یتح  و 

.دنراد  یدج  شالت  مشچ ، جنپ  طلست  تردق و 

جنپ یتینما  یماظن –  متسیس  عبات  دص  رد  دص  یصوصخ ، رهاظب  یاه  نامزاس نیا  دوش  روصت  هکنیا  ات  تسا  تعفنم  بسک  تراجت و  ثیح  زا  رتشیب  هلئسم  نبا  هتبلا 
.دنتسه مشچ 

یتوافت ناهج ، رسارس  مدرم  ینعی  ثلاث  صاخشا  یارب  یتاعالطا ، طلست  داجیا  رد  یراجت  کیرش  تروصب  هچ  هعومجمریز و  کی  تروصب  هچ  لاح  ره  رد  اما 
.دیسر دهاوخ  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس تسد  هب  نانآ  تاعالطا  تروص  ود  ره  رد  هک  ارچ  تشاد  دهاوخن 

زا ار  ناهج  تارباخم  تیمامت  رب  لرتنک  یدوزب  هک  تسین  لامتحا  زا  رود  میریگب ، رظن  رد  اهنت  لقتسم و  روطب  ار  یتلود  یتینما  یماظن –  یاه  نامزاس نیا  رگا 
.ددرگ  یم فیعض  لامتحا  نیا  دننک ، یم افیا  یصوصخ  یاه  تکرش هک  یصاخ  شقن  اب  اما  دنهد  تسد 

هدیشخب و اقترا  ار  شا  کیتنربیاس ناوت  یا  هظحالم لباق  روطب  ریخا  لاس  دنچ  رد  تکرش  نیا  .تسا  یدج  رایسب  لگوگ  تکرش  یوس  زا  ًاصوصخ  هلئسم  نیا 
.دنیامن  یم هریخذ  لیلحت و  شزادرپ ، دوخ  رد  ار  ناهج  ناربراک  تاعالطا  زا  یمظعا  شخب  هک  هدرک  داجیا  اتید  یاهرورسرپوس  نیرت  یوق زا  لکشتم  ییاهولیس 

نماد تدش  هب  یناهج  تراظن  نیا  هب   ۴« وگنات هژورپ   » »٣ و لگوگ کنیع  ، » ٢« دیوردنآ یلیابوم  لماع  متسیس   » دننامه لگوگ  دیدج  یاه  یژولونکت رگید  یوس  زا 
.دنیامن  یم داجیا  ار   ۵« یقاحلا هعماج   » عوقو نداتفا  ولج  یتح  ققحت و  هنیمز  هدز و 
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وگنات هژورپ 

لگوگ کنیع 

فارشا زاین  عون  تساوخرد و  هک  تسا  هنوگ  نیدب  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  ًاصوصخ  مشچ  جنپ  اب  لگوگ  یراکمه  صاخ  رایسب  تلاح  هک  تسنیا  یلصا  هلئسم 
نازادرپ هدیا نیصصختم و  نیسدنهم ، طسوت  نآ  هب  لین  یکینکت  یکیتکات و  یاه  شور دوش و  یم حرطم  یلم  تینما  سناژآ  یوس  زا  کیژتارتسا  دعُب  رد  یتاعالطا 

.دوش یم ارجا  یزاس و  هدایپ یحارط ، لگوگ ،

هلصوح زا  هک  یدح  رد  نونکا  اما  دش  دنهاوخ  هداد  حرش  ًامتح  یقاحلا  هعماج  متسیس  هب  نانآ  طابترا  لکوگ و  روکذم  یاه  هژورپ رگید ، یتالاقم  رد  کیدزن و  هدنیآ  رد 
لگوگ و مشچ  زا  ار  ناهج  یتح  نآ  ناربراک  هک  دور  یم هتفر و  یتمس  هب  لگوگ  نیون  یاهرازبا  تیعماج  هک  تشاد  هراشا  ناوت  یم اهنت  دشابن  جراخ  لیلحت  نیا 
لباق تابر  کی  هک  یتبسن  نامه  هب  ناسنا » زغم  یزیر  همانرب  » ینعی هصالخ  روطب  هلمج و  کی  رد  نیا  دننک و  یم کرد  دننیب و  یم دهاوخ ، یم لگوگ  هک  روطنآ 

: دراد صاخ  یگژیو  ود  هلئسم  نیا  تسا و  یزیر  همانرب

جنپ یوس  زا  دروخزاب  ناکما  هکنآ  مود  دریگ و  یم رارق  مشچ  جنپ  رایتخا  رد  نآ  عبت  هب  لگوگ و  رایتخا  رد  زین  ناربراک  ییزج  رایسب  تاعالطا  یمامت  هکنآ  تسخن 
! نیشام دننامه  ناسنا  هب  روتسد  هئارا  ینعی  .دوش  یم ققحم  ناربراک  هب  مشچ 

هب ًایناث  دوب و  حرطم  ناهج  رسارس  یاه  شزادرپ نازیم  ًالوا  هک  ارچ  دیدرگ  نایب  ناهج  حطس  رد  یرگن  هدنیآ  ینعی  فلا ، عون  هاگن  اب  هظحل  نیا  ات  هدش  حرطم  تّیلک 
.دراد  دوجو  ناریا  اب  هسیاقم  رد  اکیرمآ  اپورا –  نیب  ینامز  هلصاف  یرادقم  یژولونکت ؛ ظاحل 

؟ دوب دهاوخ  لکش  هچ  هب  ناریا  یمالسا  یروهمج دض  رب  دنور  نیا  اما 

تحت رفن ) نویلیم  رضاح ٧۶.۵  لاح  رد   ) نآ تیعمج  هیلک  ناریا و  یمالسا  یروهمج هک  هدش  لدب  قلطم  نیقی  نانیمطا و  هب  هلئسم  نیا  فلتخم ، دانسا  ساسا  رب 
ناریا یربیاس  هعماج  نایناریا و  هیلع  اهنآ  یراجت  یاکرش  مشچ و  جنپ  هدش  فیرعت  هژورپ  نیرت  هژیو دنتسه و  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس هتعاس  دیدش و ٢۴  لرتنک 

دنتسه ؟ گروبیاس  همه  ایآ  ناوج  لسن  نامه  رد  ای  دننک ؟ یم هدافتسا  نردم  رازبا  زا  مه  یرگید  دارفا  ناناوج ، زج  رگم  هک  دیسرپب  دیاش  .تسا 



ناریا رب  مشچ  جنپ  هژیو  تراظن 

طسوت ربیاس  یاضف  رد  زین  لزنم  تباث  نفلت  لثم  یطابترا  یاهرازبا  نیرت  هداس یتح  هکنیا  هب  هجوت  اب  .ددرگ  یم زاب  ربیاس  هطیح  ندومن  نشور  هب  لاؤس  نیا  خساپ 
« دنمشوه نویزیولت   » ای تلبت  ریظن  دیدج  یاه  یژولونکت هب  رصحنم  دیابن  ار  یتاعالطا  دصر  دنتسه و  دصر  لباق  هعماج  راشقا  هیلک  سپ  دوش ، یم دصر  مشچ  جنپ 

ناناوجون زا  دارفا  مومع  قّثوم ، یاهرامآ  ساسا  رب  هدش و  جیار  هارمه  نفلت  زا  هدافتسا  اباهم ، یب  رایسب  یروطب  هنافسأتم  ام  هعماج  زورما  رد  نینچمه  .تسناد 
تیفیک رظن  زا  مه  تیمک و  رظن  زا  مه  هدافتسا ، عون  هک  تسا  تسرد  .دننک  یم هدافتسا  هارمه  یشوگ  زا  نسم  صاخشا  ات  لاس ) دودح ١٣  رد   ) ییامنهار ینس  عطقم 

یاه نامزاس ًانیقی  دنتسه و  مئاد  دصر  لباق  یگمه  دوجو ، نیا  اب  زاب  یلو  تسا  توافتم  صاخ ، ینس  جنر  کی  دارفا  نایم  رد  یتح  فلتخم و  ینس  یاه  جنر نایم  رد 
.دنهد  یمن تسد  زا  ار  یتصرف  چیه  ناریا ، هعماج  هب  تبسن  مشچ  جنپ 

زکارم رظن  تحت  اکیرمآ  یاه  همانرب مسیرورتدض –  هتفرشیپ  تاقیقحت  زکرم  یوس  زا  هنامرحم  قوف  شرازگ  راشتنا   » هراگن هب  بلطم  رتشیب  ندش  نشور  یارب 
.دییامرف هعجارم  تسا » ناریا  یتینما 

: ددرگ یم لصاح  ییادتبا  هجیتن  ود  دش ، حرطم  نونک  ات  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  تیاهن  رد  اما 

رپوس تردق  زا  هدافتسا  اب  یلو  دنتسه  ناهج  یربیاس  یاه  شنکارت هیلک  شزادرپ  نداد  تسد  زا  لاح  رد  ییاهنت  هب  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس  : یناهج دعب  رد  فلا )
ناهج رد  هک  دش  یعدم  تیعطاق  اب  ناوت  یمن اذل  دننک  یم ناربج  لوبق  لباق  یدج و  روطب  ار  فعض  نیا  کوب ، سیف لگوگ و  ریظن  یصوصخ  یاه  تکرش یاهرورس 
.تسا الاب  رایسب  نیمز ، یرفن  درایلیم  دودح ٨  تیعمج  رد  رفن  کی  ره  دصر  لامتحا  هک  تفگ  ناوت  یم هناعطاق  اما  دنتسه  لرتنک  تحت  اطخ  نودب  مئاد و  روطب  همه 

لوا و یلصا ، فده  هک  ناریا  رد  دشاب ، هتشاد  دوجو  مشچ  جنپ  یربیاس  لرتنک  زا  دارفا  رارف  اطخ و  عوقو  لامتحا  یناهج  دعب  رد  رگا  یتح   : یلم دعب  رد  ب )
روطب ربیاس  یاضف  اب  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  دصر  زا  رارف  ناکما  زین  مشچ  جنپ  راکمه  یصوصخ  یاه  تکرش دوجو  نودب  یتح  تسا ، اه  نامزاس نیا  یگشیمه 

یاهرازبا یالاب  ذوفن  ینعی  نیا  دنراد و  یربیاس  یاه  یژولونکت هزوح  رد  ندوب  زورب  هب  یصاخ  هقالع  یناریا  ناناوج  هک  تسیلاح  رد  نیا  مینک ! طابترا  عطق  قلطم 
.دشخب یم یرتشیب  تّوق  نانچمه  ار ، یعطق  لامتحا  هک  اهنآ  نایم  رد  مشچ  جنپ  راکمه  یاه  تکرش یربیاس  یسوساج  نردم 

زا رتدیدش  رایسب  لرتنک  تحت  ناریا  تفرگ و  دهاوخ  رارق  یرتدیدش  لرتنک  تحت  ناهج  : » تفگ دیاب  هناسانش  هدنیآ لاکیژولرچویف و  رظنم  زا  هلمج  کی  رد  سپ 
.ناهج یاهروشک  ریاس 

—————————————————————–

Counter Counter Intelligence - ١

Android Mobile OS - ٢

Google Glass - ٣
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Project Tango - ۴

Augmented Society - ۵
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