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آنچه در ReACT گذشت!
                       گزارشی از دبیر رویداد  

عرفان نصرتی
ورودی 97 کارشناسی

مــن عرفــان نصرتــی هســتم ورودی 
رویــداد  دبیــر  و  شــریف  بــرق   ۹۷
دربــاره ی  میخــوام  و   ReACT
صحبــت  رویــداد  ایــن  اتفاقــات 
کنــم.)ReACT( کنفرانــس رســانا 
اولیــن در ۴ و  کــه  امســال بــرای 
و  شــد  برگــزار  ارائــه   ۱۶ بــا  دی   ۵
تونســت ۳۰۰ مخاطــب رو بــه خــودش جــذب کنــه. 
کــه بزرگتریــن رویــداد رســانا در ســال هــای اخیــر بــود.

ــه  ــود ک ــالی ب ــی دو س ــکده یک ــاالنه دانش ــس س کنفران
ــی  ــواالی ب ــی س ــا کل ــه م ــد و هم ــزار نمی ش ــه برگ دیگ
ــتردگی  ــر گس ــه خاط ــواال ب ــن س ــه ای ــتیم ک ــخ داش پاس
رشــته بــرق تــوی شــریف بــه وجــود اومــده بــود. انتخــاب 
هــای متعــدد یــک مشــکل بــزرگ بــرای مــا ایجــاد کــرده 
بــود و اون تردیــد دربــاره آینــده ای بــود که انتظارمــون  رو 
می کشــید و بــا این ســرعت پیشــرفت تکنولــوژی در حوزه 
بــرق و کامپیوتر،شــاید آشــنا شــدن بــا لبــه ی تکنولــوژی 
ــای  ــوال ه ــمتی از س ــت قس ــته می تونس ــن رش ــای ای ه
مــا رو برطــرف کنــه. پــس ایــده ی اولیــه رویــداد درســت 
ــورد. ــم خ ــد رق ــانای جدی ــدن رس ــکیل ش ــد از تش بع

در شــرایطی کامــا جدیــد رویــداد بایــد برگــزار می شــد .
شــرایطی کــه حتــی بســیاری از کنفرانس هــای مطرح رو 
هــم با مشــکل روبــه رو کــرده بــود. تحریــم و فشــار جامعه 
بین المللــی  کــه ســال هــا بــر ایــران حاکــم بــود، شــرایط 
ــه  ــا جامع ــور ب ــارج از کش ــگان خ ــاط نخب ــرای ارتب رو ب
ــود راه  ــا وج ــود. ب ــرده ب ــخت ک ــور س ــل کش ــی داخ علم
ــن  ــا ای ــدن کرون ــر ش ــه گی ــازی و هم ــی مج ــای ارتباط ه
ــگان  ــه نخب ــا ب ــد و م ــر ش ــگ ت ــیار کمرن ــات بس ارتباط
علمــی در سراســر دنیــا و ایــران دسترســی داشــتیم.

ــه  ــرا ک ــود چ ــختی ب ــراد کار س ــن اف ــردن ای ــدا ک ــا پی ام
ــدند  ــاب می ش ــس انتخ ــن کنفران ــرای ای ــد ب ــرادی بای اف
کــه عــاوه بــر اینکــه بــا تکنولــوژی هــای روز دنیــا 
تجربیــات  و  دانــش  می توانســتند  داشــتند،  آشــنایی 
خــود را بــه بقیــه منتقــل کننــد. بــرای اینکــه ایــن افــراد 
را پیــدا کنیــم از رســانایی هــای قدیــم شــروع کردیــم امــا 
تــا چنــد هفتــه کســی را کــه مناســب رویــداد باشــد پیــدا 
نکردیــم. چــون چالــش دعــوت کــردن افــراد خیلــی زود 
ــن  ــتیم ای ــا می خواس ــد، م ــه رو ش ــکل روب ــن مش ــا ای ب
ــی  ــر کارشناس ــای آخ ــال ه ــان س ــرای مخاطب ــداد ب روی
ــداد  ــن روی ــد و بنابرای ــب باش ــد مناس ــال اول ارش و س
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بایــد بــر روی یــک مــرز باریــک و حســاس راه می رفــت، 
ــه وارد  ــه اینک ــد و ن ــه می ش ــی ارائ ــی کل ــه خیل ــه اینک ن
مســائل محاســباتی و ریــز قضایــای علمــی می شــد. 
بــرای همیــن مــا بــرای شــروع بــه افــرادی نیــاز داشــتیم 
کــه قبــا خودشــان کنفرانــس داده باشــند، تــا هــم 
ــی  ــان خوب ــن بی ــراد ف ــن اف ــه ای ــیم ک ــن باش ــا مطمئ م
دارنــد و هــم بتوانیــم از تجربیــات آنهــا در برگــزاری ایــن 
رویــداد اســتفاده کنیــم وایــده رویــداد را پختــه تــر کنیــم.

بــا پیــدا کــردن تنهــا چنــد مــورد از ایــن افــراد مــا 
توانســتیم از طریــق آنهــا بــه بســیاری از فــارغ التحصیــان 
ــی و  ــش علم ــم دان ــه ه ــور ک ــوب کش ــای خ ــگاه ه دانش
هــم فــن بیــان خوبــی دارنــد دسترســی پیــدا کنیــم و بــه 
ــن  ــود مدعوی ــی خ ــبکه ارتباط ــک ش ــا کم ــب ب ــن ترتی ای
رویــداد، چالــش اول خــود را بــه خوبــی و بــا قدرت پشــت 
ســر بگذاریــم! چالــش بعــدی کــه در برابرمــان قــد َعَلــم 
کــرد، چالــش برگــزاری رویــداد بــود کــه روز بــه روز 
ــتی از  ــن درس ــرا تخمی ــد. زی ــر می ش ــگ ت ــا پررن ــرای م ب
ــامانه  ــود و س ــترس نب ــا در دس ــده ه ــرکت کنن ــداد ش تع
کاس هــای مجــازِی دانشــکده هــم چندیــن هفتــه بــود 
کــه بــا مشــکل دســت و پنجــه نــرم می کــرد. امــا چــاره ی 

دیگــری بــه جــز ســامانه دانشــکده نداشــتیم زیــرا راه هــای 
ــده  ــتر شناخته ش ــا بس ــد و ی ــر بودن ــا فیلت ــر ی ــی دیگ ارتباط
ــود را  ــواب خ ــی ج ــه نوع ــد و ب ــجویان نبودن ــرای دانش ای ب
بــرای برگــزاری چنیــن برنامه هایــی پــس نداده بودنــد! 
ایــن مشــکل هــم پــس از چنــدی بــا قانــع کــردن مســئولین 
دانشــگاه بــرای تامیــن زیرســاخت مناســب بــرای برگــزاری 
ــکده  ــاتید دانش ــک اس ــکل داد. کم ــر ش ــداد تغیی ــن روی ای
بــود. ایــن مشــکل کامــا مشــهود  در برطــرف کــردن 

ــوزه  ــه روز ح ــائل ب ــون مس ــداد در ۴ و ۵ دی پیرام ــا روی نهایت
ــل  ــی از  قبی ــه موضوعات ــد  و ب ــزار ش ــر برگ ــرق و کامپیوت ب
 5G بســتر  و  اینترنــت  اشــیاء،  اینترنــت  نظریه بازی هــا، 
،یادگیــری ماشــین و مســائلی از ایــن دســت پرداخــت.

ارائــه دهنــدگان ایــن رویــداد از جای جــای کــره خاکــی 
ــار و  ــی پرب ــه های ــتند و ارائ ــامانه Vclass گذاش ــه س ــدم ب ق
ــاش  ــام ت ــد. تم ــی دادن ــوع علم ــات متن ــذاب در موضوع ج
تیــم اجرایــی  بــر  برگــزاری هرچــه بهتــر و  باشــکوه تــر 
ــچ  ــزاری از هی ــم برگ ــاف تی ــق و االنص ــه الح ــود ک ــداد ب روی
ــتند  ــم توانس ــکاری ه ــا هم ــد و ب ــذار نکردن ــی فروگ اقدام
کننــد  برگــزار  را  رویــدادی  ســخت  روزهــای  ایــن  در 
از آن راضــی باشــند. کــه ۹۰ درصــد شــرکت کننــدگان 

ReACT تیم اجرایی رویداد
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ــمند  ــن هوش ــه های تلف ــن تراش جدیدتری
بــه   ،)Qualcomm( کوالــکام  شــرکت 
ــک  ــتارتاپی کوچ ــرکت اس ــک ش ــف ی لط
ــر  ــود مناظ ــد ب ــادر خواهن ــتان، ق در انگلس
ــره  ــک منظ ــد.) ی ــایی کنن ــی را شناس صوت
ــا  ــه ب ــت ک ــط اس ــوری از محی ــی تص صوت
شــنیدن اصــوات یــک محیــط در ذهــن 
شــامل  می توانــد  و  می گیــرد  شــکل 
احساســی کــه آن طیــف صوتی در شــخص القــا می کند هم باشــد.(

هــوش مصنوعــی ســاخت شــرکت Audio Analytic، عــاوه 
ــوزی  ــدار آتش س ــگ هش ــل زن ــد، مث ــوات واح ــخیص اص ــر تش ب
)در تصویــر(، می توانــد مناظــر صوتــی را هــم شناســایی کنــد.

از  سال هاســت گوشــی های هوشــمند بــدون مصــرف بیــش 
ــده ای  ــدار کنن ــات بی ــگ کلم ــه زن ــوش ب ــه گ ــری، بی وقف ــد بات ح
ــتم های  ــن سیس ــتند. ای ــل “Hey Siri” و “OK Google” هس مث
اجــرا  کم مصرفــی  و  خــاص  پردازنده هــای  توســط  بیــداری 
تراشــه های  از  بزرگتــری  درمجموعــه ی  خــود  کــه  می شــوند 
مبتنــی  سیســتم ها  ایــن  عملکــرد  شــده اند.  تعبیــه  گوشــی 
ــا  ــت ت ــی اس ــبکه عصب ــا ش ــده ب ــه ش ــای آموخت ــر الگوریتم ه ب
الگوهــای  و  لهجه هــا  اصــوات،  از  طیــف گســترده ای  بتواننــد 
گفتــاری را تشــخیص دهنــد. امــا آنهــا فقــط کلمــات بیدارکننــده 
ــری  ــه کارگی ــه ب ــی ک ــد درحال ــان را می فهمن ــوص خودش مخص
الگوریتم هــای گســترده تر و قوی تــر تشــخیص گفتــار، در گــرو 
اســت. همــراه  تلفــن  قدرتمندتــر  پردازنده هــای  به کارگیــری 

کــرد اعــام  کوالــکام  شــرکت   ،2020 دســامبر   2 تاریــخ  در 

 Snapdragon 8885G، جدیدتریــن مجموعــه تراشــه تلفــن 
همــراه کــه ســاخته  اســت، شــامل نرم افــزار دیگــری هــم خواهــد 
ــا،  ــه در ذره ذره نیمه هادی ه ــزاری نهفت ــود. ai3-nano ، نرم اف ب
کــه در اصــل خانــه موتــوِر تشــخیص کلمــات بیدارکننــده اســت، 
ــت.  ــتارتاپی Audio Analytic اس ــی اس ــرکت انگلیس ــاخته ش س
ایــن نرم افــزار از پردازنــده هــوش مصنوعــی و کم مصــرف بــه 
ــی  ــا اصوات ــرد ت ــد ک ــتفاده خواه ــه در Snapdragon اس کار رفت
فراتــر از صحبت هــای عــادی را جســت وجو کنــد. بســته بــه 
تولیدکننــدگان  توســط  شــده  ارائــه  کاربــردی  برنامه هــای 
ــامل  ــه ای ش ــه کتابخان ــی ها ب ــن گوش ــمند، ای ــی های هوش گوش
در  می شــود  پیش بینــی  کــه  می دهنــد  واکنــش  صــوت   50
آینــده بــه 150  الــی 200 هــم برســد. اصواتــی ماننــد صــدای 
زنــگ در، بــه جــوش آمــدن آب، گریــه بچــه و تایــپ کــردن.

ــن  ــرای ای ــود ب ــرد موج ــن کارب ــرکت Audio Analytic، اولی ش
ــوت  ــته به ص ــی وابس ــوش مصنوع ــدا را ه ــخیص ص ــتم تش سیس
 )Acoustic Scene RecognitionAI( ــط ــخیص محی ــرای تش ب
ــگ  ــه زن ــوش ب ــای گ ــه ج ــط ب ــخیص محی ــاوری تش ــد. فن می نام
بــودن تنهــا بــرای یــک صــدا، بــه دنبــال ویژگی هــای تمــام اصوات 
ــته کننده  ــرزنده، خس ــفته، س ــه آش ــط را ب ــا محی ــت ت ــون اس پیرام
و یــا آرام طبقه بنــدی کنــد. مدیرعامــل و بنیان گــذار شــرکت 
می دهــد: توضیــح  میچــل،  کریــس   ،Audio Analytic

»هــر محیــط دو ویژگــی دارد. اولیــن ویژگــی تراکــم حــوادث 
ــا  ــه م ــه ب ــی ک ــود و احساس ــوات موج ــدد اص ــه تع ــه ب ــت ک اس
منتقــل می کننــد مربــوط می شــود. مثــا فــرض کنیــد بــرای 
ــی  ــه خوب ــدگان ب ــدای پرن ــه ص ــه ام ک ــی رفت ــه جای ــدن ب دوی
ایــن صداهــا در نظــرم  بــه گــوش می رســد. ممکــن اســت 

عارفه سیف
ورودی 97 کارشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

ال
و ق

ل 
/قی

می
عل

سر و صدای مترو یا همهمه مهمانی؟ 
موبایلتان تشخیص می دهد!     



شامرۀ سی وچهارم5

اسفندماه نود و نه

خوشــایند آیــد پــس در دســته »ســرزنده« قــرار داده می شــود. 
بعــاوه ممکــن اســت یــک محیــط پــر از ســر و صــدا باشــد 
گــردد.« طبقه بنــدی  »آشــفته«  دســته  در  و  ناخوشــایند  ولــی 

ــی  ــی مطالعات ــس از بررس ــته بندی را پ ــار دس ــن چه ــل ای ــِم میچ تی
ــی  ــا از دادگان ــه آن ه ــد. در ادام ــوات، برگزیدن ــر از اص ــون تعابی پیرام
ــده،  ــط ش ــدای ضب ــون ص ــامل 30 میلی ــان و ش ــه کارش ــص ب مخت
بــرای آمــوزش دادن شــبکه عصبــی اســتفاده کردنــد. حــال اینکــه 
یــک موبایــل بــا ایــن آگاهــی نوظهــور از اصــوات محیــط چــه کاری 
انجــام می دهــد، وابســته بــه شــرکت های ســازنده ای اســت کــه از 
بســتر کوالــکام اســتفاده می کننــد، امــا میچــل ایده هایــی هــم دارد.

را  شــما  و  باشــد  خســته کننده  قطــار  یــک  در  بــودن  شــاید   «
ترغیــب کنــد درجــه سیســتم کاهــش نویــز هدفــون خــود را 
ــوید.  ــت ش ــت راح ــای یکنواخ ــر همهمه ه ــا از ش ــد ت ــتر کنی بیش
ــت  ــتری الزم اس ــی بیش ــفافیت صوت ــدن، ش ــاده ش ــد از پی ــا بع ام
ــر  ــرعت از معاب ــا س ــه ب ــانی ک ــای بسته رس ــدای دوچرخه ه ــا ص ت
عبــور می کننــد را بشــنوید و احیانــا تصادفــی رخ ندهــد، پــس 
ــردد. ــادی برگ ــت ع ــه حال ــد ب ــز بای ــش نوی ــتم کاه ــه سیس درج

سیســتم  می توانیــد  هوشــمند  گوشــی  یــک  در  عــاوه  بــه   
بــا توجــه بــه محیطــی کــه درآن  را  اعانــات )نوتیفیکیشــین( 
ــوع  ــی ن ــا حت ــد ی ــرار دهی ــگ زدن ق ــا زن ــرزش ی ــد، روی ل ــرار داری ق
موســیقی زنــگ آن را بــا توجــه بــه محیــط انتخــاب کنیــد. «

نویســندة مقالــه، Tekla S. Perry، اولیــن بــار دو ســال پیش میچل 
را ماقــات کــرد؛ زمانــی کــه شــرکت، نمونه هــای اولیــه از عملکــرد 
فنــاوری پــردازش صــوت در بلندگوهــای هوشــمند را معرفــی 
می کــرد. بــه گفتــه ی میچــل از آن زمــان، محصوالتــی کــه از فناوری 
شــرکت بهــره می برنــد، در حــدود 150 کشــور موجــود انــد. اکثــر آنها 
ــتن  ــدای شکس ــه ص ــتند ک ــی هس ــی و محافظت ــتم های امنیت سیس
ــد. ــودک را می فهمن ــه ک ــا گری ــوزی ی ــر آتش س ــگ خط ــه، زن شیش

عمیــق  یادگیــری  ابــزار  از  شــرکت  ایــن  میچــل،  گفتــه  بــه 
ــتانداردی  ــت کــه اصــوات را بــه اجــزای اس ــرده اس ــتفاده ک اس
تجزیــه می کنــد. او بــرای ایــن اجــزای اســتاندارد از اصطــاح

ایــن اصطــاح در کل  البتــه  ideophones اســتفاده می کنــد. 
معنــی دیگــری دارد، بازنمایــی نمادیــن صــدا در گفتــار مثــل 
»کــواک« کــه صــدای اردک اســت و »بنــگ« کــه صــدای انفجــار.

قابــل   ideophones بــه  شــدن  تجزیــه  محــض  بــه  اصــوات 
دســتیاران  کــه  همانطــور  درســت  بــود،  خواهنــد  شناســایی 
دیجیتــال سیســتم ها )مثــل Siri(  کلمــات بیدارکننــده خــود را 
می شناســند. ایــن رونــد بــه موتــور نرم افــزار ai3-nano ایــن 

امــکان را می دهــد  تــا  فقــط 40 کیلوبایــت دریافــت کــرده و بــدون 
اتصــال بــه پردازشــگر ابــری و کامــا روی گوشــی همــراه عمــل کند.

شــدن  منتشــر  محــض  بــه  می کنــد  پیش بینــی  میچــل 
از  آن  کاربردهــای  هوشــمند،  گوشــی های  در  فنــاوری  ایــن 
امنیــت و تشــخیص محیــط فراتــر خواهــد رفــت. کاربردهــای 
محتــوای  برچســب گذاری  ماننــد  دوری  چنــدان  نــه 
آســان. دسترســی  و  بازی هــا   ،)media tagging( رســانه ای 

سیســتم  رســانه ای،  محتــوای  برچســب گذاری  در  می گویــد  او 
صــدا  توســط  را  دوربیــن  بــا  شــده  گرفتــه  فیلــم  می توانــد 
جســتجو کنــد. بــرای مثــال یــک پــدر بــه راحتــی می توانــد 
کلیــپ خندیــدن یــک کــودک را پیــدا کنــد. یــا کــودکان در 
در  را  حیوانــی  صــدای  می خواهــد  آنهــا  از  کــه  بــازی  یــک 
ادامــه  در  و  ببرنــد  بهــره  فنــاوری  ایــن  از  می تواننــد  آورنــد، 
ــاس  ــد لب ــش می توان ــه نمای ــازی، صفح ــل ب ــام مراح ــرای انج ب
مجــازی مخصــوص آن حیــوان را بــه تن شــان نمایــش دهــد.

و امــا در دسترســی آســان، میچــل ایــن تکنولــوژی را یــک موهبــت 
ــه  ــت ب ــت اس ــی وق ــه خیل ــانی ک ــد، کس ــنوایان می دان ــرای ناش ب
ــی  ــار متک ــتگاه های کمک ی ــوان دس ــه عن ــمند ب ــی های هوش گوش
هســتند. او می گویــد:» ایــن تکنولــوژی بــه آنهــا اجــازه می دهــد تــا 
ــوزی  ــر آتش س ــر خط ــگ و آژی ــارس س ــگ در، پ ــدای زن ــا ص ــه تنه ن
» دهنــد.  تمیــز  یکدیگــر  از  را  آن هــا  بلکــه  شــوند  متوجــه  را 

قدیمــی  توانایی هــای  از  عبــور  بــا  می کننــد  پیش بینــی  آنهــا 
تشــخیص صــوت، روی مســائلی فراتــر از تشــخیص رخدادهــا 
کننــد.  کار  خصــوص  بــه  محیط هــای  و  آتش ســوزی(  )مثــل 
ــم  ــاز کرده ای ــه را آغ ــن زمین ــه در ای ــات اولی ــا تحقیق ــزود: م وی اف
ــت  ــه درس ــر داری صبحان ــه نظ ــد »ب ــد بگوی ــا بتوان ــتم م ــا سیس ت
ــه  ــه ب ــری« ک ــی ب ــی جای ــاده میش ــگار داری آم ــا »ان ــی« ی میکن
سیســتم  یــک  هدایــت  در  داد  خواهــد  اجــازه  اپلیکیشــن ها 
ــد. ــره ببرن ــات به ــن اطاع ــا از ای ــور و گرم ــم ن ــا در تنظی ــی ی امنیت
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1-نور درخشان، نجات بشریت...

بنفــش  مــاورا  نــور  گذشــته،  ســال 
یی  ح ها ســا ء ها ر نبا ا ر ب کش د و میکر
ــا  ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــرای مب ــه   ب ک
اســتفاده مــی شــود، جایــی بــرای 
خــود پیــدا کــرد. ایــن وســایل را در 
نزدیکــی ســقف اتــاق بیمارســتان قــرار 
می دهنــد و نیــز جعبه هــای ضدعفونــی کننــده را بــرای 

ــظ  ــزات محاف ــردن تجهی ــز ک تمی
می کننــد،  اســتفاده  شــخصی 
 UV-C امــا خطــرات ناشــی از نــور
کــه بــه مــواد ژنتیکــی ویروس هــا 
آســیب  انســان ها  نیــز  و 
اســتفاده  از  مانــع  می رســاند، 
اکنــون،  شــد.  آن  گســترده 
 Ushio روشــنایی  شــرکت 

ــه  ــت، ب ــتقر اس ــو مس ــهر توکی ــن و در ش ــور ژاپ ــه در کش ک
ــد  ــرای اســتفاده از ایــن نــور مفی نظــر راه حلــی جدیــد ب
ــری  ــوج 222 نانومت ــول م ــه ط ــی ک ــت. المپ های ــه اس یافت
تولیــد می کننــد کــه میکروب هــا را از بیــن می بــرد، امــا 

بــه چشــم یــا پوســت انســان نفــوذ نمی کنــد و انســان 
المــپ  ماژول هــای  کــرد.  نخواهــد  ضــرری  متوجــه  را 
Care222 در اواخــر ســال 2020 بــه تولیــد انبــوه رســید 
و اکنــون در ســال 2021 آنهــا در ســایر محصــوالت ادغــام 
 Acuity Brandsــنایی ــایل روش ــد وس ــد؛  مانن ــد ش خواهن
جملــه  از  مختلــف  مکان هــای  در  اســتفاده  بــرای  کــه 
دفاتــر، کاس هــا و فروشــگاه ها کاربــرد خواهنــد داشــت.

2-شبکة کوانتومی، امن تر از همیشه!
ــاط  ــه از ارتب ــد پروازان ــش بلن ــک نمای ــال، در ی ــل امس در اوای
و  بــروک  اســتونی  دانشــگاه  بیــن  فوتون هــا  کوانتومــی، 
ــرار  ــورک ق ــر دو در نیوی ــه ه ــاون، ک ــی بروخ ــگاه مل آزمایش
دارنــد، ســرعت گرفتنــد. ایــن مفهــوم ارتباطــات نســل بعدی 
ممکــن اســت ســرانجام امنیــت بی ســابقه ای را ایجــاد کنــد، 
زیــرا اگــر کســی بــه سیســتم انتقــال ضربــه زده باشــد، ترفنــد 

ایــن  کوانتــوم  مکانیــک 
امــر را آشــکار خواهــد کــرد. 
در نســخه نمایشــی  ایــن 
حافظــه  بافرهــای  روش، 
کوانتومــی در مکان هــای 

مختلفــی قــرار می گیرنــد و فوتون هــای موجــود در ایــن 
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در سال 2021 منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟ 
10 نکتة جالب مهندسی برق در سال 2021         

سیدعلی موسوی 

ورودی 97 کارشناسی
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اسفندماه نود و نه

تشــکیل  را  شــبکه ای  و  می شــوند  تنیــده  هــم  در  بافرهــا 
می دهنــد کــه طــول آن می توانــد تــا 70 کیلومتــر برســد.

3-توربین های اقیانوسی
توســعه دهندگان توربین هــای بــادی و اســتفاده از نیــروی 
ــق در  ــای عمی ــرعت در آب ه ــه س ــود را ب ــی کار خ ــاد دریای ب
ســواحل کالیفرنیــا پیــش می برنــد. یــک ســایت تولیــد انــرژی 
ــر  ــا 1100 مت ــت از 500 ت ــج هومبول ــک خلی ــی در نزدی الکتریک
عمــق دارد. ایــن شــرایط بــه نســل جدیــدی از توربیــن بــادی 
ــای  ــا کابل ه ــتند و ب ــناور هس ــه ش ــی ک ــاز دارد؛ توربین های نی
ــاوری  ــن فن ــون، ای ــده اند. اکن ــل ش ــا متص ــف دری ــه ک ــوی ب ق

ســواحل  در  آزمایشــی  پروژه هــای  در 
اســکاتلند و پرتغــال آزمایــش و بــه اثبــات 
ــادی  ــرق ب ــرکت های ب ــت و ش رسیده اس
مشــتاق دسترســی بــه ســه ســایت و 
مــکان پیشــنهادی در ســواحل کالیفرنیــا 
اداره  دارنــد  انتظــار  آنهــا  هســتند. 
ایــاالت  اقیانــوس  انــرژی  مدیریــت 
ــل  ــاره را حداق ــد اج ــکا رون ــده امری متح

بــرای برخــی از ایــن ســایت ها در ســال 2021 آغــاز کنــد. 

4-مسابقة اتومبیل رانی، بدون هیچ راننده ای!!
Indianapolis Motor Speedway معروف تریــن پیســت 
اتومبیل رانــی جهــان در مــاه اکتبــر میزبــان رویــدادی جدیــد و 
بی ســابقه اســت؛ اولیــن مســابقه ســرعت خودروهــای بــدون 
سرنشــین!! حــدود 30 تیــم دانشــگاهی از سراســر جهــان بــرای 
شــرکت در چالــش خــودران Indy ثبــت نــام کرده انــد کــه در 
320 کیلومتــر در  آن ســرعت اتومبیل هــای مســابقه ای تــا 
ــه  ــرای ب ــید. ب ــد  رس ــاعت( خواه ــاعت )200 مایــل در س س
بایــد  اول  تیــم  1 میلیــون      دالری،  آوردن جایــزه  دســت 
ســریع تر از دیگــر رقبــا، 20   دور ایــن پیســت را در 25   دقیقــه یــا 
کمتــر طــی کنــد. سیســتم هایی کــه ماشــین ها را کنتــرل 
می کننــد تحــت شــرایطی آزمایــش می شــوند کــه قبــًا هرگــز 

هــم  نکرده انــد.  تجربــه 
ابزارهــای  هــم  و  سنســورها 
ــرعت  ــن س ــا ای ــد ب ــری بای ناوب
ــه  ــد ک ــار بیاین ــاده کن ــوق الع ف
امــکان هیــچ خطایــی بــرای 
نمی گــذارد. باقــی  آنهــا 

5-ربات ها در زیر پوست شهر
 DARPA’s Subterranean ــده در ــرکت کنن ــای ش ربات ه
ــده اند.  ــش ش ــف آزمای ــه دوره مختل ــًا در س Challenge قب
و  شــهری  محیط هــای  زیرزمینــی،  تونل هــای  در  آن هــا 
شــبکه های غارنــوردی آزمایــش شــده اند. در اواخــر ســال 
رویــداد  یــک  در  جهــان  سراســر  از   SubTتیم هــای  ،2021
ــه را در  ــر دامن ــه زی ــر س ــه ه ــت ک ــد گرف ــرار خواهن ــی ق نهای

یــک دوره چالــش یکپارچــه ترکیــب 
تیم هــا  چالــش  ایــن  در  و  می کنــد 
ربات هــا  می پردازنــد.  رقابــت  بــه 
و  انعطاف پذیــری  قابلیــت  بایــد 
پــر  محیطــی  در  را  خــود  اســتقامت 
جهــان  بــا  آن  ارتبــاط  کــه  مانــع  از 
ــت  ــدود اس ــن مح ــطح زمی ــاالی س ب

نشــان دهنــد. دارپــا پیش بینــی می کنــد شــرایط پاندمــی 
یافــت  خواهــد  بهبــود  کافــی  انــدازه  بــه   2021 ســال  در 
شــود. امکان پذیــر  رو  در  رو  و  فیزیکــی  رقابــت  یــک  تــا 

6-مریخ جایی برای زندگی خواهد بود؟
ســه فضاپیمــا قــرار اســت در مــاه فوریــه بــه مریــخ برســند. ایــن 
ــن  ــدی ای ــن زمان بن ــت ای ــل عل ــت؛ در اص ــاق نیس ــک اتف ی
اســت کــه مدارهــای زمیــن و مریــخ امســال ســیارات را نســبتًا 
بــه هــم نزدیــک کرده انــد و باعــث می شــود ســفر بیــن آن هــا 
چیــن   -1Tianwen مأموریــت  شــود!!  ارزان تــر  و  ســریع تر 
ــتجوی  ــرای جس ــورد ب ــک مریخ ن ــا و ی ــک مدارپیم ــاندن ی رس
آب در زیــر ســطح مریــخ اســت. 

امــارات  امیــد"  "مدارپیمــای 
ــه  ــرای مطالع ــی ب ــده عرب متح
نظــر  در  مریــخ  هــوای  و  آب 
ــن  ــه ای ــت و ب ــده اس ــه ش گرفت
رســید.  خواهــد  ســیاره 
همچنیــن یــک کپســول پوســته 

ــه  ــه ب ــام Perseverance را ک ــه ن ــا ب ــورد ناس ــد مریخ ن مانن
دنبــال یافتــن نشــانه هایی از زندگــی گذشــته اســت، بــا خــود 
ــک  ــاد کوچ ــک پهپ ــول، ی ــن کپس ــار ای ــد. در کن ــل می کن حم
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــز م ــام Ingenuity نی ــه ن ــری ب هلیکوپت
ــا  ــه فضاپیم ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ تضمین ــت. هی ــد گرف خواه
دقیــق و ســالم بــه مقصــد برســد، امــا میلیون هــا زمینــی 
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منتظــر رســیدن نتایــج بررســی شــده توســط ایــن کاوشــگران 
هستند.  

جعلــی... محتــوای  بــر  7-پایانــی 
ــن  ــدی ممک ــای اندروی ــی از موبایل ه ــال، برخ ــان س ــا پای ت
اســت از ویژگــی جدیــدی اســتفاده کننــد کــه هــدف آن ایجــاد 
ــتکاری  ــای دس ــا و فیلم ه ــد عکس ه ــد تولی ــال در فرآین اخت
ایــن فنــاوری حاصــل تاش هــای  شــده و فیــک اســت. 
ــا  ــه ب ــد ک ــک( می باش ــام Truepic )ترواِپی ــه ن ــتارتاپی ب اس
تراشــه های خاصــی  Qualcomm  )کوالــکام( در ســاخت 
ــک  ــه کم ــد و ب ــکاری می کن ــمند هم ــای هوش ــرای تلفن ه ب

ایــن تراشــه ها دوربین هــای موبایــل 
قــادر بــه گرفتــن تصاویــر "تأییــد شــده" 
خــام،  پیکســلی  داده هــای  هســتند. 
دارای مشــخصه زمــان و مــکان خواهند 
بــود و همــه از طریــق کانال هــای ایمــن 
افــزاری  ســخت  پردازنده هــای  بــه 
ــی  ــوند؛ جای ــی ش ــال م ــه ارس جداگان
کــه آنهــا مهــر و مــوم و رمزگذاری شــده، 

ــه  ــی ک ــا و فیلم های ــد. عکس ه ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ در کن
ــود  ــا خ ــان را ب ــات اصالتش ــوند اثب ــد می ش ــن روش تولی ــه ای ب
حمــل می کننــد. شــریف هانــا، معــاون تحقیــق و توســعه 
Truepic می گویــد: "جعل هــا هرگــز از بیــن نخواهنــد رفــت. 
ــاش  ــا در ت ــودن، م ــی ب ــات جعل ــرای اثب ــاش ب ــای ت ــه ج ب
هســتیم." واقعــی  محتــوای  از  محافظــت  بــرای 

8-انتقال داده ها، نیازی بیش از پیش
 COVID-19 در جهانــی کــه بــه وســیله بیمــاری همه گیــر
اداری،  کارهــای  بیشــتر  و  کرده اســت  پیــدا  شــکل  تغییــر 
انجــام  مجــازی  صــورت  بــه  ســرگرمی ها  و  کنفرانس هــا 
می شــوند، مراکــز داده ابــری بیــش از هــر زمــان دیگــری 
تحــت فشــار قــرار دارنــد و بایســتی بــه رســالت ســرویس دهی 

خــود عمــل کننــد. بــرای اطمینــان از 
اینکــه مــردم پهنــای بانــد مــورد نیــاز 
خــود را در هــر زمــان کــه نیــاز داشــته 
ارائه  دهنــدگان  دارنــد،  باشــند 
از  فزاینــده ای  طــور  بــه  خدمــات 
شــبکه های مراکــز داده کوچک تــر 

ــنتی در  ــم س ــای عظی ــز داده ه ــای مرک ــه ج ــهرها ب در کانش
قابلیــت  روش  ایــن  می کننــد.  اســتفاده  دانشــگاه  یــک 
انعطاف پذیــری و دسترســی باالتــری را بــرای کاربــران نهایــی 
فراهــم می کنــد؛ امــا بــرای ارســال ســیل داده هــا بیــن مراکــز 
مختلــف و نیــز بیــن مراکــز و کاربــران، بــه امکانــات مخصــوص 
و پرســرعتی نیــاز دارد. ایــن نیــاز در ســال 2021 بــا فیبــر نــوری 
400ZR جدیــد تأمیــن خواهــد شــد کــه می توانــد تــا 400 
گیگابیــت بــر ثانیــه را از طریــق اتصــاالت مراکــز داده بــا 
 Verizon .ــد ــال کن ــر ارس ــا 100 کیلومت ــن 80 ت ــه ای بی فاصل
یــک فرآینــد آزمایشــی موفــق را در ســپتامبر گذشــته بــه پایــان 
ــاری  ــال ج ــر س ــه در اواخ ــد ک ــان معتقدن ــاند و کارشناس رس
شــاهد اســتقرار گســتردة ایــن فیبرهــای نــوری و اســتفاده از آن 

هاخواهیم بود.                                    

9-تلویزیون بعدی شما یک رنگ خواهد داشت.

ــران  ــا تحلیلگ ــد ، ام ــد نمی کن ــونگ آن را تأیی ــه سامس اگرچ
ــاوری  ــول فن ــه غ ــد ک ــی می گوین ــی مصرف ــوازم الکترونیک ل
کــره جنوبــی تولیــد انبــوه نــوع جدیــدی از تلویزیــون را از اواخــر 
ســال 2021 آغــاز خواهــد کــرد. سامســونگ در ســال 2020 
 )LCD( تولیــد تلویزیون هــای صفحــه نمایــش کریســتال مایــع
را بــه پایــان رســاند. در حــال حاضــر ســرمایه گذاری ایــن 
ــاطع  ــود س ــگر دی ــای نمایش ــر روی صفحه ه ــزرگ ب ــرکت ب ش
 )QD( بــا فنــاوری نقطــه کوانتومــی )OLED( کننــده نــور
از  الیه هایــی  شــامل   OLED تلویزیون هــای  می باشــد. 

ــه در  ــتند ک ــی هس ــات آل ترکیب
ــی،  ــان الکتریک ــه جری ــخ ب پاس
ســاطع  خــود  از  را  نــوری 
حاضــر  حــال  در  و  می کننــد 
نمــرات باالیــی را بــرای کیفیــت 
ــد. در  ــت می کنن ــر دریاف تصوی
نســل جدیــد تلویزیون هــای 

ــه  ــه کار رفت ــاوری ب ــون از فن ــونگ، QD-OLED، تلویزی سامس
ــد و  ــتفاده می کن ــی اس ــور آب ــاد ن ــرای ایج ــا ب در OLED تنه
یــک الیــه QD مقــداری از آن نــور آبــی را بــه نــور قرمــز و ســبز، 
کــه مــورد نیــاز بــرای ســاخت تصاویــر اســت، تبدیــل می کنــد. 
ــاد  ــگرهایی را ایج ــن نمایش ــاوری نوی ــن فن ــی رود ای ــار م انتظ
کنــد کــه دارای روشــنایی بیشــتر، کنتراســت باالتــر و ماندگاری 
بهتــری نســبت بــه بهتریــن مدل هــای امــروزی هســتند.
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بــه دســت آوردن داده هــای واقعــًا بــا کیفیــت در مــورد فعالیت 
مغــز دشــوار اســت. امــروزه محققــان و پزشــکان معمــواًل 
 CT و   MRI ماننــد  گران قیمــت  و  بــزرگ  ماشــین های  از 
ــاد  ــتگاه ها اعتم ــن دس ــه ای ــد و ب ــتفاده می کنن Scanner اس
دارنــد. در اوایــل ســال 2021، شــرکت نوپــای Kernel در حــال 
 Kernel Flow راه  انــدازی دســتگاهی پوشــیدنی بــه نــام
ــتگاه  ــن دس ــر دهد.ای ــد را تغیی ــن رون ــد ای ــه می توان ــت ک اس
طیف ســنجی  نوعــی  از  صرفــه  بــه  مقــرون  و  کم مصــرف 
ــان  ــرات جری ــری تغیی ــرای اندازه گی ــک ب ــز نزدی ــادون قرم م
ایــن  هدســت  هــر  در  می کنــد.  اســتفاده  مغــز  در  خــون 
دســتگاه، 52 لیــزر پالس هــای دقیــق را شــلیک می کنــد و 

ــی از  ــتة پنجاه تای ــن دس ــال اولی ــاه اول س ــه م Kernel در س
ــع  ــرکا توزی ــاب ش ــرای انتخ ــود را ب ــدی خ ــتگاه های تولی دس

شــرکت،  بنیان گــذار  می کنــد. 
برایــان جانســون، امیــدوار اســت 
ــل  ــل حم ــاوری قاب ــن فن ــه ای ک
ــود.  ــر ش ــا فراگی ــه ج روزی در هم
اخیــر،  رویدادهــای  از  یکــی  در 
چگونــه  کــه  داد  توضیــح  او 
نهایــت  در  مصرف کننــدگان 
می تواننــد از ایــن تکنولــوژی در 
خانه هــای خــود اســتفاده کننــد. 
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حدودا یک سال پیش همچین 
دانشگاه  که  بود  روزهایی 
گفت : نخود نخود هر که رود 
خانه خود. یادش بخیر، بعد از 
ظهر شنبه سوم اسفند ماه که 
پای خود را از دانشگاه بیرون 
گذاشتیم، چه کسی فکرش را 

می کرد که دیگر حاال حاالها قرار نیست  برگردیم. 

وقتی تعطیالت و قرنطینه خانگی شروع شد، تکلیِف 
درس و مشق معلوم نبود، چون معلوم نبود که این 
تعطیالت تا ِکی قرار است ادامه داشته باشد، تا عید نوروز 
پیش رو؟ تا بعد از عید؟ یا تا شروع تابستان؟ تا انتهای 

تابستان؟.....

اما دانشگاه تکلیِف درس و مشق را در همان روز های اول 
معلوم کرد، سیستمی برپا کرد که نامش شد : آموزش 
بود.  مجازی! میعادگاه عاشقان هم در وی کلس ها 
وی کلس ها موجوداتی هستند که : ...... بگذریم، معرف 
حضور همه تان هست. برق ۳ و برق ۴ و طبقه اول اِبِنس 
و.... جای خود را به این وی کلس ها دادند. لذت خواب 
روی صندلی های دانشگاه، پشت یک دانشجوی قدبلند 
که در میز جلو نشسته است، جای خود را به رخوت 
خواب پشت لپ تاپ ها داد، میز جلوی دفتر استاد که 

برای تحویل تمرین ها، باید تمارین را روی آن میزها 
می گذاشتیم، جای خود را به صفحات آپلود  دادند، 
برگه های امتحانی جای خود را به صفحه های گوشی 
و لپ تاپ دادند که سواالت را نمایش می دادند. و البته 
بعضی چیز ها جای خود را به هیچ چیز ندادند. مثل رزرو 
کردن غذا در ابتدای هر هفته که جای خود را به هیچ 
چیز نداد. لذت بازی کردن دو سه دست ps۴ با بچه ها 
در طبقه باالی شریف پالس بعد از یک امتحان سخت 
که در حکم َدمی آب خوردن پس از بدسگال است هم 
جای خود را به هیچ چیز نداد، خواب بین دو کالس در 

مسجد که دیگر حرفش را نزن.

اگر از سطح مادیات عبور کنیم و افق نگاه مان را در 
سطح باالتری ببریم :(، چیزهای دیگری هم میبینیم 
که جای خود را به هیچ چیز ندادند، مثال دیدن دوستان 
و رفقا و دورهمی های حضوری، قدم زدن در گوشه و 
کنار دانشگاه در یک عصر زمستان با رفیق جان .... 
این ها مواردی بودند که جای خود را به هیچ چیز ندادند. 
خالصه سبک زندگی جدیدی بر همه ما آغاز شد، با 

راحتی ها و البته چالش های جدید.

از آنجایی که این بیماری دست تغییر خود را بر َسر تمام 
گوشه و کنار های زندگی کشیده است، بنابراین وجهی 
از زندگی نیست که تست کرونایش منفی باشد. اما ما 
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 بخوانند! 
ً
در دانشکده / اساتید حتما

پرونده  ویژه ترم مجازی گذشته         



فعال قصد داریم درباره درس دادن، درس خواندن و 
درس پس دادن در دوران کرونا صحبت کنیم. 

درس دادن:

اساتید برای درس دادن در آموزش مجازی هر کدام 
سر  برخی  گرفتند.  پیش  در  مختلفی  شیوه های 
کالس از روی اسالید درس میدهند، برخی روی 
اسالید هایشان صدا ضبط می کنند و مطالب را 
توضیح میدهند، برخی دیگر روی تخته یا روی تبلت 
خود مینویسند. بماند که برخی دیگر از اساتید هم 
)به ویژه در دروس سرویس( هیچ روشی را در پیش 
نگرفتند و کال کالس تشکیل ندادند، یا مثال بماند 
که در ابتدای ترم اعالم می کردند که کالس تشکیل 
نمی شود و بروید فیلم های تدریس در فالن دانشگاه 
خارجی را ببینید، یا بماند که نیمه شب های جمعه 
فیلم تدریس خود را برای دانشجویان می فرستادند، 
)اصال اشاره به دانشکده خاصی در ناحیه شمال غربی 
دانشگاه نداریم( الحق و انصاف کیفیت ارائه دروس 
دانشکده مان قابل مقایسه با دروس سرویس نبود . 
کالس های رفع اشکال هم در ترم زوج سال گذشته 
که اولین ترم کرونایی بود، کمی بالتکلیف بود و بعد 
از گذشت مدتی کم کم راه افتاد، اما از ترم فرد سال 
جاری با برنامه مشخص و تقریبا قابل قبولی تشکیل 
می شد. برخی اساتید هم جهت ارتباط بیشتر با 
دانشجویان و رفع اشکال بهتر برای آن ها، گروه هایی 
در واتساپ یا تلگرام تشکیل می دادند و در ساعات 
مختلف پاسخگوی سواالت بچه ها بودند. حتی مورد 
داشتیم که ساعت ۳ و ۴ بامداد هم دانشجو از استاد 
سوال پرسیده و استاد عزیز پس از چند دقیقه پاسخ 
داده است :( . در کل اساتید و دانشجویان متفق القول 
قبول دارند که کیفیت آموزش نسبت به وضعیت 
حضوری در سطح پایین تری است اما، اکثر اساتید 
تمام تالش شان بر این بوده و هست که از تمام 
ظرفیت آموزش مجازی استفاده کنند و از این بابت 

شایسته تقدیر و تشکر است.

درس خواندن:

حکایت  کرونا،  شرایط  در  خواندن  درس  اوضاع 
دیگری است. چراکه درس خواندن در خانه مثل 
سال کنکور، در ایامی که دانشگاه تعطیل است، 
بسیار فرق دارد با درس خواندن در خانه، در حالیکه 
قرنطینه هستیم. در هر دو حالت به دانشگاه نمی رویم 
و در خانه ایم، اما این کجا و آن کجا! شاید اولین 
چالشی که متوجه درس خواندن در این شرایط 
است، کمبود ها و نواقص آموزش مجازی است که در 
نهایت باعث میشود میزان یادگیری مطالب در کالس 
مجازی افت کرده و برای رفع این کمبود، تالش 
بیشتر و دو چندان دانشجو برای یادگیری مطالب 
الزم است. و اما موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار دیگر، 
روحیه دانشجویان در این ایام است! روحیه ای که 
در این یک سال اخیر تحت تاثیر اتفاقات نه چندان 

مطلوب زیادی بوده است.

استرس اینکه هر لحظه ممکن است یکی از اعضای 
خانواده، فامیل، دوستان و اطرافیان به این بیماری 
مبتال شود، و خدایی ناکرده اگر مبتال شد، دوران 
سختی خواهد گذشت، و متاسفانه غم از دست دادن 
افرادی که با این بیماری از دنیا رفتند، تلویزیون را که 
هم روشن کنی، هر روز خبر ابتالی صدها هزار نفر و 
فوت ده ها هزار نفر را میشنوی، بعضی ها که به دلیل 
کرونا موقعیت شغلی شان را از  دست داده اند و ممکن 
است در شرایط مالی سختی باشند، دوری از دوستان 
و محروم شدن از نعمت روابط اجتماعی، اینکه باید 

صبح تا شب در خانه قرنطینه باشی و .....

 همه این ها مواردی است که ممکن است در نگاه 
اول به درس خواندن ربطی نداشته باشد، اما اتفاقا 
بسیار موثر است، چرا که روحیه همه آدم ها )من 
جمله دانشجویان( تحت تاثیر این اتفاقات تلخ، ضربه 
خورده است و همه مان از نقش یک روحیه شاداب و 
با طراوت در کیفیت روند تحصیلی مطلعیم! که اگر 
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این انرژی و طراوِت روحیه نباشد، شاید حوصله ای 
هم برای درس خواندن نباشد، و اگر درس خواندنی 
هم باشد، بازدهی زیادی ندارد! موضوع دیگر که شاید 
خیلی برایمان ملموس نباشد اما آن هم تاثیر زیادی 
در توانایی ذهن دارد، "آلودگی ذهنی"  است که همین 
نمایشگرهای روح فرسا برای مان به ارمغان آورده است. 
در دوران آموزش مجازی به دالیل مختلف مجبور 
به استفاده از موبایل )و لپ تاپ و ...( هستیم، برای 
دیدن فیلم ضبط شده کالس ها، مطالعه پی دی اف 
سورس ها و کتاب های درسی، امتحان دادن و کوییز 
دادن، ارتباط با دوستان از طریق شبکه های اجتماعی 
و .... همه و همه ما را مجبور به استفاده بیشتر از موبایل 
کرده است. مراجعه بیشتر به موبایل همانا و اتالف وقت 
بیشتر در توییتر و اینستاگرام و تلگرام و  ..... همانا! هر 
چقدر هم که سعی کنیم در این شبکه ها وقت کمتری 
تلف کنیم)تالشی که معموال با وعده "وقتی گوشی 
نتیجه  به  میخوانم"  درس  بیشتر  گذاشتم  کنار  را 
نمی رسد( به هر حال باعث میشود همیشه درصدی 
از ذهن و تمرکز ما درگیر چت ها، حرف ها و اتفاقات 
فضای مجازی باشد و این، همان آلودگي ذهنی است 
که همه مان درگیرش هستیم. برای اینکه تاثیر این 
آلودگی را حس کنید، پیشنهاد میکنم حداقل یک 

هفته گوشی خود را خاموش کنید و آن را در جایی 
دور از دسترس بگذارید تا ببینید چقدر فکر و ذهن 
تان آرام تر است! مواردی که گفته شد شاید از مهم 
ترین و تاثیر گذار ترین عواملی بودند که درس خواندن 

مجازی را با چالش مواجه کرده است. 

درس پس دادن:

و اما می رسیم به چالش برانگیز ترین قسمت ماجرا، 
درس پس دادن یا همان ارزشیابی و امتحانات مجازی! 
تا پیش از این، اساتید در نحوه ارزشیابی شان تفاوت 
داشتند، اما نه به اندازه االن، برای ارزشیابی، معموال 
همه اساتید بخشی از نمره را به کوییزها اختصاص 
می دادند بخشی دیگر به میانترم و قسمتی دیگر 
به پایانترم، اما دیگر همه با کاغذ امتحان می گرفتند 
و آن کاغذها را هم یکجا در ابتدای آزمون در اختیار 
دانشجویان قرار می دادند، یادش بخیر آن زمان ها که 
حضوری بود برای امتحان دادن می نشستی پشت 
یک صندلی، در حالیکه با اطرافیانت هم از هر طرف 
به اندازه یک صندلی فاصله وجود داشت. برگه سواالت 
را بین دانشجویان پخش می کردند و شاید حداکثر 
ناعدالتی که می توانست رخ دهد این بود که چرا یک 
دانشجو که در شمال غربی سالن امتحان نشسته 
است از یک دانشجوی دیگر که در جنوب شرقی 
سالن نشسته است، برگه امتحانی را زودتر دریافت 
کرده؟ که این اعتراض هم خیلی به جا نبود! چراکه 
در انتهای آزمون هم به همان ترتیب برگه ها را جمع 
می کردند :( . خالصه برگه امتحان را که می گرفتی 
همه سواالت در اختیارت بود! با قابلیت بازگشت به 
هر سوالی که بخواهی! در هر زمانی از آزمون! با خیال 
راحت می توانستی در ابتدای آزمون به همه سواالت 
یک نگاه بیندازی و از هر کدام که دوست داری شروع 
کنی و با هر سوال که خواستی تمام کنی. تازه در طول 
آزمون هم استرس اینکه نکند برگه جواب هایم به 
دست استاد نرسد را هم نداشتی! واقعا یادش بخیر، چه 
آزادی عملی در امتحانات وجود داشت. اما از روزی که 
امتحانات مجازی شد، انگار دانشگاه شریف در حوزه 
ارزشیابی کیلومتر ها از میدان "آزادی" فاصله گرفت، 
دیگر حتی در بعضی از امتحانات از ابتدا نمی توانیم 
دهیم.  پاسخ  است  قرار  سوال هایی  چه  به  بدانیم 
را  کنکور  شاخ  همه شان  شریف  دانشگاه  بچه های 
شکسته اند، همه شان می دانند که بدیهی ترین و شاید 
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یکی از مهم ترین تکنیک های یک آزمون تستی مثل 
کنکور، آن است که سواالت را در چند دور پاسخ دهی، 
دور اول سواالتی که جواب شان را قطعی میدانی، دور 
دوم سواالتی که در دور اول کنارشان عالمت زدی و 
... ولی در آزمون هایی که در یک سال اخیر داده ایم، 
این حق از ما گرفته شده است. البته لزوم اطالع از همه 
سواالت آزمون، مخصوص امتحانات تستی نیست 
و ارزشیابی های تشریحی هم مستلزم این قابلیت 

هستند.

 بُعد دیگر امتحانات مجازی که برای دانشجویان بسیار 
اذیت کننده هست، مساله زمان است.

سیاستی که غالب اساتید در یک  سال اخیر به آن 
روی آورده اند، کاهش بیش از حد زمان امتحان است، 
آن هم به بهانه کاهش تقلب!!!! جالب است که گاهی 
به دانشجوها  برای توجیه وقت کم آزمون  اساتید 
یادآور می شوند که شما به عنوان یک مهندس فارغ 
التحصیل از دانشگاه شریف، باید بتوانید در مدت زمان 
کم سواالت را حل کنید و این نشان دهنده مهارت 
شما است )و از آن مهم تر موجب حفظ اعتبار دانشگاه 
میشود :((( (. و باز جا دارد یادآوری کنیم که بچه های 
دانشگاه شریف همه شان شاخ کنکور را شکسته اند، 
همه شان اهل سرعتی امتحان دادن هستند، می دانند 
سرعت عمل در آزمون یعنی چه، اما آیا برای 19 سوال 
در یک درس، 95 دقیقه وقت کافی است؟؟ یا مثال در 
امتحانی که صورت هر سوال آن نزدیک به نیم صفحه 
آ۴ است و سوال چند بخش دارد و  خواندن و فهمیدن 
آن حداقل 5 دقیقه زمان میبرد، آیا برای هر سوال 20 

دقیقه فرصت کافی است؟؟

 جالب است بدانید پاسخ اساتید هم به این سواالت 
منفی است. سوالی که در اینجا پیش می آید این است 
که چرا با وجود اینکه هم اساتید و هم دانشجویان از 
این شیوه برگزاری آزمون های مجازی رضایت ندارند، 
پس چرا اوضاع تغییری نمی کند و ارزشیابی ها به شکل 
صحیحی انجام نمی شود؟ پیش از آنکه به جواب این 
سوال بپردازیم، که خود موضوع مفصلی است، جا دارد 
تاکید کنیم که اعتراضی که وجود دارد، نسبت به سطح 

سختی سواالت نیست، بلکه نسبت به شرایط آزمون 
گرفتن و میزان اعتبار آزمون است. و اما پاسخی که 
برای پرسش اخیر وجود دارد این است که اساتید با 
این شیوه آزمون گرفتن و ارزشیابی به دنبال کاهش 
تقلب و افزایش ضریب اطمینان آزمون هستند، هدفی 
که مطلوب همه اساتید و دانشجویان است، اما غافل از 
اینکه با این شیوه ارزشیابی، نه تنها به هدف مورد نظر 

نمی رسیم بلکه به وضوح از آن دور می شویم !

 در موضوع تقلب شاید بتوان دانشجویان را به سه 
دسته تقسیم کرد : 

دسته اول افرادی که هرگز و تحت هیچ شرایطی دست 
به تقلب نمی زنند، دسته دوم افرادی که برعکس دسته 
اول، در هر شرایطی)حضوری یا مجازی، تستی یا 
تشریحی و ...( مرتکب تقلب می شوند،  و اما دسته مهم 
سوم، افرادی هستند که قشر خاکستری را تشکیل 
می دهند و بسته به اینکه چقدر شرایط آزمون آنان را به 

تقلب سوق دهد، به این امر متمایل می شوند.

 سخت کردن و غیرمنطقی کردن شرایط آزمون های 
مجازی،  هیچ تاثیری در عملکرد دسته اول و دوم 
ندارد، ولی باعث می شود تا درصد بیشتری از دسته 
سوم، )شاید حتی بر خالف میل خودشان( از قوانین 
وقتی  داستان  کنند.  تخطی  آزمون  گیرانه  سخت 
لزوما  افراد،  این  کنیم  توجه  که  می  شود  جالب  تر 
درس نخوان ها نیستند، بلکه وقتی یک دانشجوی 
قوی یا متوسط برای یک آزمون بسیار تالش می کند 
تا بتواند نتیجه خوبی بگیرد، اما وقتی می بیند که به 
دلیل غیرمعقول بودن شرایط آزمون ممکن است حتی 
نتواند به یک نتیجه حداقلی برسد، طبیعی است که 
به فکر تقلب می افتد، تا زحمات و تالش هایش پایمال 
نشود. در نهایت آنچه واضح است و تجربه آزمون های 
یک سال اخیر آن را به ما ثابت کرده است این است 
که در آزمون هایی که با هدف کاهش تقلب، امکان 
بازگشت به سواالت قبلی سلب می شود، زمان آزمون 
به شدت کم می شود و یا سطح سواالت بیش از حد 
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سخت می شود و ...، بر خالف هدف اولیه، اتفاقا درصد 
تقلب به دلیل دسته سوم از دانشجویان بسیار بیشتر 
می شود، و در مقابل تجربه های )متأسفانه( معدودی 
که از اعتماد اساتید به دانشجویان در آزمون ها وجود 
دارد، نشان می دهد که هر زمان اساتید به دانشجویان 
اعتماد کرده اند و آزمونی گرفته اند که دانشجو را تحت 
فشار قرار نداده است، درصد تقلب بسیار کمتر و درحد 

همان دسته دومی است که همیشه در صحنه اند :( .

باعث  تنها  نه  آزمون،  سخت گیرانه کردن شرایط 
تا  می شود  باعث  بلکه  می شود،  تقلب  افزایش 
هستند،  آزمون  شرایط  به  پایبند  که  دانشجویانی 
متضرر شوند، چرا که واضح است با سفت و سخت 
کردن شرایط، نمره ای که هرکس از امتحان می گیرد، 
متناسب با خودش افت می کند ولی درنهایت به دلیل 
اینکه احتماال افرادی که تقلب کرده اند نمره ای بیش 
از حالت عادی گرفته اند، در نهایت میانگین آنقدر 
هم پایین نبوده و خبری از نمودار نیست و این وسط 
آن هایی که سالم امتحان داده اند و به خاطر وضعیت 
می کنند.  ضرر  ندیده اند،  مناسبی  نتیجه  امتحان 
هرچند اگر نمره ها در نهایت نمودار هم بخورد، مساله 
همچنان حل نشده باقی مانده است، مساله "ارزشیابی 
درست" است! وقتی ارزشیابی درست نباشد، هرچند 
که در انتها نمرات نمودار هم بخورد، تضمینی برای 
واقعی بودن نمرات نیست، چراکه اگر آزمون از ابتدا 
بود،  اعتماد و در نظر گرفتن واقعیت ها  بر مبنای 
شاید نمرات خام و درنتیجه نمرات نمودار خورده هم 
متفاوت بود، اما با این شیوه ارزشیابی دانشجویی که 
سالم امتحان داده است متوجه سطح درک و تسلط 

خود نسبت به درس نمی شود.

البته این ضرر، صرفا به بحث نمره ختم نمی شود، 
بلکه آنچه واضح است این است که وقتی یک نفر به 
اندازه ای بسیار کمتر از تالشش نتیجه می بیند، آنچه 
برایش می ماند چیزی نیست جز دلسردی و ناامیدی! 

آنچه به ذهن می رسد این است که به جای توسل به 
روش هایی که حلقه امتحان را بر دانشجو تنگ تر 
می کند، میتوان اقداماتی انجام داد که ضمن رعایت 

حقوق دانشجویان، میزان تقلب را کاهش می دهد.

راهکار:

 به عنوان مثال می توان بالفاصله بعد از آزمون از 
دانشجویان تست دوپینگ گرفت! یعنی هنگامی که 
هنوز تنور داغ است و امتحان تازه تمام شده، به صورت 
رندوم و تصادفی از میان دانشجویان،  در قالب سواالت 
شفاهی خواسته شود که روند حل خود را توضیح داده 
شود، البته اجرای این فرآیند باید به گونه ای باشدکه 
بیش  از حد برای دانشجویان استرس زا نباشد،  چراکه 
در این حالت ممکن است آدم نام خود را هم فراموش 
کند، چه برسد به معادالت ریاضی! اما به هر حال 
با اجرای این کار می توان تا حد بسیار خوبی صحت 

آزمون را سنجید.

 راهکار دیگری که وجود دارد این است که در مقادیر 
مختلف،  دانشجویان  برای  سوال  یک  داده های 
نه  البته  باشد،  داشته  وجود  کوچک  تفاوت های 
تفاوت های از پیش تعیین شده! مثال اینکه مقادیر 
یک سوال متناسب با شماره دانشجویی فرد در نظر 
گرفته شود، راهگشا نیست چرا که مشخص است که 
کدام پارامتر از سوال برای دانشجویان متفاوت بوده 
و با پارامتری حل کردن سوال و به اشتراک گذاشتن 
پاسخ، عمال موضوع حل می شود. بلکه پارامترهای 
مختلف یک سوال برای افراد متفاوت باشد و ترجیحا 
اعداد مختلف، به لحاظ ُرند بودن در یک  سطح باشند. 
با این مالحظات اگر هم خدایی ناکرده تقلبی رخ دهد:( 
عمال هم فرستنده و هم گیرنده مشخص میشود! 
از جزوه و  استفاده  اینکه ممنوعیت  موضوع دیگر 
کتاب در امتحانات مجازی، عمال سود خاصی ندارد. 
نکته قابل توجه این است که اساتید گاهاً برای طراحی 
را  امتحان، "آینده واقعی" دنیای مهندسی  شرایط 
در نظر می گیرند و تصمیم به برگزاری آزمون های 
تستی می کنند، با این استدالل که در "آینده واقعی" 
شما به عنوان یک مهندس باید بتوانید به جواب آخر 
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درست برسید، و لذا راه حل شما ارزشی نداشته و صرفا 
جواب آخر مهم است.  اما اگر قرار است شرایط امتحان 
را ناظر به "آینده واقعی" طراحی کنیم، باید این نکته 
را هم در نظر بگیریم که آنچه از یک مهندس طلب 
می شود، جواب آخر درست است، ولی کسی شرط 
و شروط نمی گذارد که برای رسیدن به جواب نهایی 
حق استفاده از کتاب و جزوه و ... نیست. یک مهندس 
در دنیای واقعی می تواند برای حل یک مساله از منابع 
مختلف کمک بگیرد  و در نهایت به پاسخ مطلوب 
برسد. البته بدیهی است که کسی هم هیچ علم و 
مهارتی نداشته باشد، حتی با در اختیار داشتن همه 
کتاب ها هم نمی تواند در زمان مطلوب به پاسخ برسد. 
لذا استفاده از جزوه و کتاب، برای کسی که مسلط 
بر درس نیست، هیچ فایده ای ندارد .  بنابراین به نظر 
می رسد آزادی استفاده از جزوه و کتاب در امتحانات 
می تواند  بی ضرر  باشد.بماند که هیچ خبری از برخورد 
با متقلبین نیست، که اگر بود، شاید تقلب هم  کمتر 
می بود. پیداست که در قدم اول شرایط امتحان نباید 

به گونه ای باشد که دانشجو را به تقلب سوق دهد،

 اما در گام بعد فارغ از نحوه برگزاری آزمون، تقلب 
مستلزم برخورد جدی است، برخوردی بازدارنده! به 
عنوان مثال برخی اساتید پس از محرز شدن تقلب، 
یک عدد دورقمی دلخواه انتخاب کرده و یک دهم آن 
را به عنوان نمره نهایی برای دانشجو وارد می کنند، 
کامال جدی، بدون تعارف! البته گزینه های دیگری هم 
مانند D هم وجود دارد که می تواند  برای سابقه دارهای 

این عرصه باشد. 

حال که یک سال از مجازی شدن همه چیز می گذرد، 
چه درس   ها که مجازی داده اند و خوانده ایم و امتحانش 
را هم به هر شکلی که بوده داده ایم، اما این طور که 
پیداست لباس نه چندان زیبای کرونا، حداقل یک ترم 
دیگر بر تن دانشگاه است، به امید اینکه در ادامه این 
مسیر اعتماد متقابل را مبنای حرکت خود قرار دهیم 

تا اوضاع کمی قابل تحمل تر شود.

باکس آفیس! / برای فیلم بازها

علیرضا صفرخانی

ورودی 97 کارشناسی

ــه ی  ــت هم ــالم خدم ــرض س ــا ع ب
آرزوی ســالمتی  و  برقــی  دوســتان 
کــه  همونطــور  همگــی!  بــرای 
مــا  ی  دانشــکده  جــو  می دونیــن 
یــه مقــدار ســنگین و بــه شــدت 
آمیختــه بــه مســایل مربــوط بــه 
مختلــف  ددالین هــای  و  درس هــا 
تکالیــف و امتحــان و نمــره و ازیــن 
جــور داســتاناس. ایــن فضــا باعــث شــده کــه یــه ســری 
ــر درس و مســایل  ــش از حــد درگی ــی بی ــا خیل از بچه ه
علمــی و آموزشــی دانشــکده بشــن و بیفتــن تــوی مســیر 
ــاق  ــری از اون اتف ــرای جلوگی ــاال ب ــدی شــدن. ح تک بع
ــم  ــم گرفتی ــا تصمی ــود داره. م ــددی وج ــای متع راه ه
ــی  ــتان معرف ــما دوس ــه ش ــا رو ب ــن راه ه ــی از بهتری یک

کنیــم وبعــد راجــع بهــش بیشــتر صحبــت کنیــم.
ــه  ــم ک ــتارت زدی ــن اس ــرای ای ــس« رو ب ــس آفی »باک
شــما رو بیشــتر مجــذوب دنیــای باحــال و خفــن فیلــم 
و ســریال کنیــم. مخاطــب باکــس آفیــس فقــط اونایــی 
ــدن  ــم دی ــا ک ــدن ی ــم ندی ــاال فیل ــا ح ــه ت ــتن ک نیس
ــه  ــع ب ــراره راج ــت. ق ــا همه س ــش ب ــه روی صحبت بلک
باهاتــون  دنیــای جــذاب  ایــن  مختلــف  جنبه هــای 
ــه  ــه رو ب ــد باش ــه مفی ــه میتون ــی ک ــم و نکات حــرف بزن
صــورت کلــی بــه عنــوان یــه عضــو کوچیــک از فیلم بازهــا 
باهاتــون درمیــون بــذارم. از همیــن اولــش هــم میگــم که 
مــن منتقــد نیســتم و قــرار نیســت بحــث حرفــه ای کنــم. 
قــراره نــکات و تجربیــات و موضوعــات قابــل بحــث رو بــه 
ــش  ــه اثرگذاری ــم ک ــان کن ــازا بی ــاده ی فیلم ب ــون س زب
از کالم پیچیــده نقــد میتونــه بیشــتر باشــه. ازتــون 
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ــدوارم  ــین و امی ــراه باش ــس هم ــس آفی ــا باک ــوام ب میخ
ــذت ببریــن. اســتفاده ی مفیــد و خــوب ازش بکنیــن و ل

یــک  کــه  اصلی مــون  مطلــب  ســراغ  بریــم 
سواله : »چرا فیلم و سریال ببینیم؟«  

ســینما و تلویزیــون از همــون اول کــه بــه وجــود اومــدن 
ــم  ــروزه ه ــود و ام ــردم ب ــرگرمی م ــون س ــدف اصلیش ه
ایــن هــدف هنــوز بســیار پررنگــه و بــه شــدت هــم نیــاز 
ــه  ــع ب ــا راج ــه. مخصوص ــاس میش ــرگرمی احس ــه س ب
ــادی  ــکالت اقتص ــر مش ــی درگی ــه خیل ــا ک ــا ایرانی ه م
ــه  ــز دیگ ــر چی ــل از ه ــن قب ــتیم. بنابرای ــی هس و روح
ــردن  ــرگرم ک ــدف س ــون ه ــا هم ــریال ب ــم و س ای فیل
ــرای  ــط ب ــا فق ــودش ت ــمت خ ــه س ــا رو بکش ــه م میتون
مشــکالت مون  و  این دنیــا  فکــر  از  بتونیــم  مدتــی 
دربیایــم و وارد جهــان اون فیلــم و ســریال بشــیم. 
حــاال قســمت باحــال ماجــرا کــه دنیــای فیلم و ســریال رو 
بــه شــدت دوســت داشــتنی می کنــه اینــه کــه یــه دنیــای 
بســیار متنوعــه. یعنــی هرچــی بخوایم همیشــه یــه چیزی 
بــرای عرضــه بــه مــا داره. گاهی وقتــا حالت خوب نیســت 
ــع  ــدی. بعضــی مواق ــاد شــی و بخن ــط میخــوای ش و فق
نیــاز داری آدرنالیــن خونــت بــره بــاال و هیجــان زیــاد رو 
ــوی عمــق  ــه وقتاییــم فقــط میخــوای ت ــه کنــی. ی تجرب
یــه درام فــرو بــری و فکــر کنــی. در تمــام مــواردی کــه 
مثــال زدم و نــزدم فیلــم و ســریال بــه مــا کمــک میکنــه. 
یــه چیز مشــترک بیــن تمام ژانرهــا وجــود داره و اون اینه 
کــه همشــون یــه درســی بــه مــا میــدن. نظــر شــخصیم 
اینــه کــه اونایــی کــه ژانرها و یــا فیلــم های خاصــی مثال 
میزنــن و میگــن هیــچ نکتــه آموزنــده ای نداره ســخت در 
اشــتباهن. شــک نکنیــن کــه هــر اثــری قطعــا فکــر و پیام 
ــی اینکــه چقدرخــوب منتقــل  هایــی پشــتش هســت ول
ــه بازیگــری و  بشــن دیگــه بخــش فنــی ماجــراس کــه ب
ــتگی داره.  ــل بس ــی عوام ــنده و خیل ــی و نویس کارگردان
ــا یــه دنیــای ســرگرمی  حــرف اصلیــم اینــه کــه فقــط ب
چیــزای  خیلــی  میشــه  نیســتیم.  مواجــه  معمولــی 
ــار و  ــکار و رفت ــوی اف ــه ت ــت ک ــاد گرف ــادی ازش ی زی
ــه. االن  ــته باش ــزایی داش ــه س ــرات ب ــا تاثی ــی م زندگ
ــن  ــر کن ــدن فک ــم دی ــر فیل ــه کمت ــایی ک ــه کس ممکن
ــا  ــم ام ــعاری میزن ــنگ ش ــای قش ــا حرف ــن دارم صرف م
بعــد از یــه مــدت کــه جــدی تــر وارد ایــن دنیــا بشــین 
ــرد. ــد ک ــس خواهی ــرات رو ح ــری تغیی ــه س ــا ی قطع

ــق  ــم عم ــاره کن ــش اش ــد به ــه بای ــه ای ک ــه ی دیگ نکت

بســیار زیــاد دنیــای فیلــم و ســریاله. یعنــی شــما 
رو  شــما  بیشــتر  میشــین  واردش  بیشــتر  هرچقــدر 
درگیــر میکنــه و اونقــدر اثــرات بــا ارزش در سراســر دنیــا 
ســاخته شــده و میشــه کــه شــما یــک عمــر می تونیــن 
ــن  ــر م ــه تعبی ــد و ب ــاد بگیری ــد و ی ــذت ببری ــون ل ازش
باهاشــون زندگی کنیــد. چــون همــه چیــز محــدود 
ــد.  ــی رو می بینی ــه فیلم ــه ی ــی ک ــه اون تایم ــه ب نمیش
ــن  ــوی ذه ــا ت ــدت ه ــتانا م ــا داس ــا ی ــی کاراکتره بعض
می موننــد و آدم حتــی از مرورشــونم لــذت می بــره 
ــود. ــراه خواهدب ــا هم ــا م ــه ب ــم همیش ــا ه و آموخته ه

از تاثیــر موســیقی هــم بــر فیلم هــا نبایــد بگذریــم. اگــر 
ــک  ــی اهــل موزی ــه خیل ــراد هســتین ک از اون دســت اف
ــم  ــیقی فیل ــوای موس ــا ن ــا ب ــتین حتم ــردن هس گوش ک
و ســریال ها هــم ارتبــاط عمیقــی برقــرار می کنیــن. 
موســیقی از قوی تریــن ابــزار انتقــال احســاس و مفهومــه 
ــا یــک داســتان و ســناریو همــراه بشــه بــه  کــه وقتــی ب
یــه معجــون فوق العــاده بــرای تغذیــه روح تبدیــل میشــه.

خونــدن  اهــل  خیلــی  کــه  هســتند  هــم  افــرادی 
ــی  ــه خوب ــم میان ــا فیل ــی ب کتاب هــای رمــان هســتند ول
ــرات  ــر اث ــراد اگ ــن دســته از اف ــد ای ــدون تردی ــد. ب ندارن
ســاخته شــده بــر اســاس کتاب هــا رو تماشــا کنــن 
حــس میکنــن کــه دیــدن اکــت یــک بازیگــر در خیلــی 
ــتری رو  ــوم بیش ــاس و مفه ــی احس ــه خیل ــوارد میتون م
ــس  ــه. پ ــا کن ــا الق ــه م ــن ب ــه مت ــدن ی ــه خون نســبت ب
ــدت ورود  ــه ش ــم ب ــاب ه ــل کت ــراد اه ــته ی اف ــه دس ب
عمیــق بــه دنیــای فیلــم و ســریال رو توصیــه مــی کنــم. 
دوا  مــا  از  دردی  فیلم دیــدن  می کنیــن  فکــر  اگــر 
ــه مــدت  ــه ی ــه کافی ــف کردن ــت تل ــا وق ــه و صرف نمی کن
ــن  ــک نکنی ــن و ش ــش بدی ــن انجام ــروع کنی ــم ش منظ
ــی ای رو  ــای خال ــا جاه ــه و حتم ــوض میش ــون ع نظرت
تــوی زندگی تــون پــر می کنــه. حداقــل بــرای مــن 
کــه اینطــوری بــوده و هســت و قطعــا خواهدبــود.

خالصــه و اصــل حرفــم فقــط همینــه کــه فیلــم ببینیــن 
و بــا فیلــم زندگــی کنیــن. در متــن هــای بعــدی ســراغ 
جزییــات بیشــتر از فیلــم دیــدن میریــم. امیــدوارم ایــن 
متــن و متــن هــای آینــده ی باکــس آفیــس بتونــه هرچند 
ــه ســمت فیلــم دیــدن بیشــتر و درســت  کــم شــما رو ب
ســوق بــده و بــه مــرض شــیرین فیلم بــازی مبتــال کنــه.
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