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محمدرضا کیومرثی 
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر – مسئول دیتاسنتر یارا آی تی

SSL روش کار و انواع گواهی
همراهــان  همــه   خدمــت  احتــرام  و  ســالم  بــا 
عزیــز نشــریه گیالنــو. امیدواریــم کــه مطالــب 
ارائــه شــده در مجموعــه نشــریات مــا، خدمتتــان 
مفیــد واقــع شــوند. دوســتان عزیــز! همانطــور کــه 
می دانید، یکی از موضوعاتی که در شــماره هشــتم 
نشــریه بــه آن پرداختــه شــد، تکنولــوژی ســوکت 
الیــه امــن یــا SSL بــود و همچنیــن می خواســتیم 
ــه  ــری در زمین ــات کامل ت ــم، توضیح ــماره نه در ش
روش کار SSL و انــواع آن ارائــه کنیــم. طبــق 
قولــی کــه داده بودیــم، در ادامــه ایــن مقالــه 
ــای  ــر گواهی ه ــی دقیق ت ــه بررس ــما را ب ــه ش توج

SSL جلــب می کنیــم.

همانطــور کــه در شــماره قبلــی و در بخــش بررســی 
بــا  گواهــی  ایــن  کردیــم،  اعــالم   SSL گواهــی 
اســتفاده از دو روش باعث ارتقای امنیت داده های 

ــود: ــتم می ش ــن دو سیس ــادل بی ــل تب قاب

• روش اول: احــراز هویــت ســرور و یــا وبســایت 
مــورد نظــر

• روش دوم: رمزنــگاری داده هایــی کــه ارســال و 
دریافــت می شــوند

ــه دو  ــه ب ــرای اینک ــم ب ــی می کنی ــه بررس در ادام
اصــل احــراز هویــت و رمزنــگاری برســیم، چــه 
مراحلــی نیازمنــد طــی شــدن هســتند و صــد 
البتــه کــه ایــن مســئله را بــا توجــه بــه مراحــل باز 
شــدن یــک وبســایت ایمــن، شــرح می دهیــم!

ابتــدا مرورگــر کاربــر درخواســت  مرحلــه اول: 
خــود را جهــت شناســایی وب ســروِر وبســایت 
مــورد نظــر بــه دنیــای اینترنــت ارســال می کنــد.

 Domain فراینــد  طــی  از  پــس  دوم:  مرحلــه 
آدرس  کــردن  پیــدا  یــا   Name Resolution
درخواســت  مرورگــر  وبســایت،  مشــخصات  و 
خــود را بــرای فراخوانــی وبســایت بــه وب ســرور 

وبســایت مــورد نظــر ارســال می کنــد.

 SSL  مرحلــه ســوم: ســرور، یــک نســخه از گواهــی
خــود را که شــامل فایل هایــی با کلیدهــای رمزنگاری 

شــده اســت، بــه مرورگــر کاربــر ارســال می کنــد.

مرحلــه چهــارم: مرورگــر کاربــر از طریــق منابــع 
ــتم  ــود روی سیس ــس موج ــی، دیتابی ــر جهان معتب
و ســایر روش هــا نســبت بــه اســتعالم صحــت 
اطالعــات گواهــی، اقــدام کــرده و پــس از تاییــد، 
پیغامــی را مبتنــی بــر قابــل اعتماد بودن وبســایت 
بــه وب ســرور ارســال می کنــد. در واقــع احــراز 

ــد! ــاق می افت ــه اتف ــن مرحل ــرور در ای ــت س هوی

مرحلــه پنجــم: پــس از احــراز هویــت، اطالعــات 
الزم جهــت رمزنــگاری و رمزشــکافی داده ها توســط 

ــر ارســال می شــود. ــرای مرورگــر کارب ســرور ب

ــت.  ــی اس ــه پایان ــع مرحل ــم: در واق ــه شش مرحل
ارتبــاط ایمــن و رمزنــگاری شــده بیــن مرورگــر 

کاربــر و وب ســرور، میســر می شــود.

SSL روش کار دقیق گواهی

 Self-Signed بــه دو صــورت SSL گواهی هــای
ــرور(  ــود س ــط خ ــده توس ــه ش ــی: ارائ ــه فارس )ب
ــه  ــی: ارائ ــه فارس ــا Authority-Signed )ب و ی
شــده توســط مراکــز معتبــر جهانــی( وجــود دارنــد. 
البتــه کــه بایــد توجــه کنیــد داشــتن ایــن گواهــی 
بــه صــورت ارائــه شــده توســط خــود ســرور و یــا 
ــه  ــی آن را ارائ ــر جهان ــه حالتــی کــه مراکــز معتب ب
ــت؛  ــایتی الزامیس ــر وبس ــرای ه ــند، ب ــرده باش ک
ــایت  ــر، وبس ــه کارب ــی ک ــم زمان ــر بخواهی ــا اگ ام
ــا خطــای "ایــن وبســایت  ــد، ب را بازگشــایی می کن
 SSL ایمــن نیســت" مواجــه نشــود، باید گواهــی
ــی  ــی جهان ــه گواه ــز ارائ ــط مراک ــه توس ــر ک معتب

ــرد. ــه ک ــود را تهی ــه می ش ارائ
ــوع  ــی دو ن ــت کل ــه ذکــر اســت کــه در حال الزم ب
گواهــی SSL رایــگان و غیــر رایــگان در دنیــا 
وجــود دارنــد و توســط ارائــه دهنده هــای معتبــر 
 Global Certificate Authority یــا  جهانــی 
Companies در اختیــار کاربــران و وبســایت ها 
ایــن مســئله دارای  قــرار می گیرنــد کــه خــود 
توضیحــات بســیار مفصلــی اســت کــه خــارج از 

حوصلــه  مقالــه می باشــد.

دوســتان عزیــز! مبحــث گواهی هــای SSL یکــی 
بســت  و  شــرح  دارای  و  ســنگین  مباحــث  از 
شــبکه های کامپیوتــری بــوده کــه دنیای شــبکه را 
بــه دنیــای طراحــی وب، کنتــرل از راه دور، اتصال/
مدیریــت از راه دور و ... پیونــد می دهــد. بســیار 
مبحــث،  ایــن  درخصــوص  کــه  عالقه مندیــم 
توضیحــات بیشــتری ارائــه کنیــم امــا همانطــور که 
می دانیــد، ســطح و پیچیدگــی مطالــب، مقــاالت 
نشــریه را از حوصلــه خــارج می کنــد. بنابرایــن 
ــه  ــئله را ب ــن مس ــورد ای ــتر در م ــات بیش تحقیق
خودتــان ســپرده و خرســندیم از اینکــه ســواالت 
ــرای  خــود را از طریــق پل هــای ارتباطــی نشــریه ب

مــا ارســال کنیــد.
همچنیــن ایــن نکتــه را بــه عنــوان نکتــه پایانــی 
 SSL مجــددا عــرض می کنیــم کــه کاربرد گواهــی
صرفــا بــرای وبســایت ها نبــوده و فقــط روش کار 
آن را بــرای وبســایت ها بررســی کردیــم! بایــد 
بدانیــم اســتفاده از SSL بــرای هــر وبســایتی 
ــه  ــی الگوریتم هــای ســئو و بهین الزامیســت و حت
حمایــت  وبســایت هایی  از  نیــز  گــوگل  ســازی 
می کننــد کــه یــک گواهــی فعــال و معتبــر داشــته 

باشــند.

SSL سخن پایانیانواع گواهی های

https://

SSL



	 	

ارتباط موسیقی و تجارت اکترونیکی

فاطمه بهرامی ضیابری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک

ــه نقــش موســیقی در زندگــی  ــه حــال ب ــا ب ــا ت آی
روزانــه فکــر کرده ایــد؟ آیــا مفهــوم موســیقی 
نظــر  بــه  می دانیــد؟  را  بــا صــدا  آن  تفــاوت  و 
شــما موســیقی و تجــارت بــا هــم نســبت خاصــی 

دارنــد؟
ــماره از  ــن ش ــری در ای ــی ضیاب ــه بهرام ــن فاطم م
نشــریه گیالنــو، پاســخگوی ایــن ســواالت خواهــم 
بــود. تصــور کنیــد چشــم هایتان بســته اســت 
یــک  در  زمســتانی  روز  یــک  ظهــر  میانــه  در  و 
می شــنوید؟  چیــزی  چــه  نشســته اید.  پــارک 
ــدای  ــدگان، ص ــودکان، آواز پرن ــادی ک ــدای ش ص
ــر از آب شــدن برف هــای روز  ــی کــه خب ــان آب جری
گذشــته دارد و ... همــه ایــن مــوارد، صداهایــی 
هســتند کــه بــه گــوش می رســند در تعریــف 
ــه:  ــود ک ــان می ش ــه بی ــی اینگون ــه و علم عامیان
موســیقی، هنــر بیــان احساســات انســانی بــه 
وســیله صــدا اســت. مهم تریــن عوامــل تشــکیل 
هســتند.  ریتــم  و  صــدا  موســیقی،  دهنــده 
کــه  اســت  ارتعاشــی  حرکــت  نتیجــه  صــدا، 
صداهایــی  می شــود.  احســاس  گــوش  توســط 
کــه دارای ارتعاشــات نامنظــم باشــند، صداهــای 
غیرموســیقیایی و بــه صداهایــی کــه متنــاوب 
از  و  منظــم هســتند  ارتعاشــات  دارای  و  بــوده 
اجســام کشســان بــا شــرایط ویــژه تولیــد می شــوند، 
صداهای موســیقیایی می گوینــد. بنابراین تــا حدی 

ــدیم. ــنا ش ــدا آش ــیقی و ص ــا موس ب
در گام بعــدی، شــما را بــه قــدم زدن در یــک بــازار 
محلــی در یکــی از شــهرهای اســتان همیشــه زنده 
را  دســتفروش هایی  می کنــم.  دعــوت  گیــالن 
تصــور کنیــد کــه بــرای عرضــه محصــوالت محلــی 
خــود، هــر کــدام، ترانــه مخصــوص برگزیــده و بــا 
ــد. چــه چیــزی شــما را در  ریتــم خاصــی می خوانن
ــوع کاال  ــدا ن ــد؟ ابت ــذب می کن ــا ج ــن ترانه ه ای

و ســپس قابلیت هــا و شــاید کیفیــت محصــول 
ــه شــده؟ ارِائ

ــی  ــر بررس ــور علمی ت ــه ط ــر را ب ــورد نظ ــث م مبح
. می کنیــم

 Effects of background music on مقالــه 
phonological short - term memory زیــر نظــر 
Pierre Salamé و   Alan Baddeley  تاثير موسيقی 
بــر حافظــه کوتــاه مــدت را طــی ســه آزمایــش مورد 
آمــده  بدســت  نتایــج  کــه  داده  قــرار  بررســی 

اینگونــه بــوده اســت:
- آزمایــش 1 تاثیــرات موســیقی آوازی یــا ســازی 
را بــا ســکوت مقایســه کــرد و نشــان داد کــه هــر 
دو نــوع موســیقی، عملکــرد حافظــه تراکنشــی 
همچنیــن  نرم افــزار )STM( را مختــل می کننــد. 
موســیقی آوازی بیشــتر از ســازی مخــرب اســت. 
بــا  را  نتیجــه  ایــن  کــرد  ســعی   2 آزمایــش   -
ــده تکــرار  اســتفاده از افــراد بســیار آمــوزش دی
بــه طــور قابــل توجــه،  کنــد. موســیقی آوازی 
اختــالل بیشــتری نســبت بــه موســیقی ســازی 
ایجــاد کــرد کــه آنچنــان بدتــر از شــرایط بــی صــدا 

ــود! نب
گفتــار  بــا  را  ســازی  موســیقی   ،3 آزمایــش   -
بــدون نظــارت و بــا نویــز تعدیــل شــده در میــدان 
نوســان مقایســه کــرد، درجــه نوســان ماننــد 

ــت. ــار اس گفت
بــا توجــه بــه مقالــه فــوق و گام هایــی کــه تــا بــه 
حــال برشــمردیم، زندگــی روزانــه را از منظــری 
دیگــر مــرور کردیــم. حــال بــرای چنــد دقیقــه 
مطالــب را مــرور کنیــد و ارتبــاط میــان موســیقی و 

ــد. ــد را بیابی ــب و کار جدی ــای کس دنی

انجام یک آزمایش

مشــتری هایی را تصــور کنیــد کــه در حــال خریــد 
در فروشــگاه مرکــزی شــهر می باشــند و موســیقی 
مالیمــی در حــال پخــش اســت. بــه رفتــار مشــتری 
ــل روی  ــر تام ــعی ب ــتری س ــر مش ــد! ه ــت کنی دق
ــورد  ــیقی م ــال، موس ــه و کاال را دارد. ح ــر غرف ه
نظــر را بــا ریتمــی تندتــر در نظــر بگیریــد. بلــه 
مشــابه  دقیقــا  خریــد  ســرعت  اســت  درســت 
ــت!  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی افزای ــای هفتگ بازاره
شــیوه  و  موســیقی  آالت  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا 
عرضــه تغییــر می کننــد. بــه بیــان ســاده تر، ایــن 
موضــوع همــان واکنــش ســریع مغــز در مواجهــه 
بــا عوامــل محیطــی اســت؛ یعنــی مغــز می کوشــد 

ــازد. ــازگارتر س ــود را س خ

تجــارت  پیونــد  گفتــار،  ایــن  در  مهــم  نکتــه 
راندمــان  کــه  اســت  موســیقی  و  الکترونیــک 
فــروش را چگونــه دچــار افــت یــا کاهــش می کند. 
ــه  یکــی از اصــول اساســی در مبحــث تجــارت و ب
ــداری  ــتری م ــی، مش ــارت الکترونیک ــوص تج خص

اســت.
جــذب مشــتری از گذشــته تاکنــون دســتخوش 
تحــوالت عظیمــی بــا توجــه بــه ســبک زندگــی 
ــه در  ــه آوا و تران ــور ک ــت؛ همانط ــده اس ــر ش بش
بازارهــای محلــی باعــث جــذب مشــتری می شــد یــا 
حــال کــه موســیقی در حــال پخــش در فروشــگاه، 
جــذب  می کنــد.  ســازی  همــگام  را  امــر  ایــن 
ــاز او برطــرف شــود،  مشــتری در شــرایطی کــه نی
عالیقــش  بــا  همــگام  و  شــنیده  خواســته اش 
ــا خوش رویــی همــراه  ــرد، ب محصــول تحویــل بگی
ــه  ــا توجــه ب ــای امــروز، ب اســت. ایــن امــر در دنی
افزایــش روز افــزون پلتفرم هــای نوظهــور، ســبک 
زندگــی و خواســته های بشــر رو بــه تغییــر اســت.
روزمرگی هــا  تهیــه  بــه  می تــوان  نهایــت  در 
)والگ( از زندگــی اشــخاص معــروف پرداخــت.

اگــر کمــی دقتتــان را بــاال ببریــد، خواهیــد فهمیــد 
کــه انتخــاب موســیقی و نــوع بیــان مطالــب چقــدر 
بیشــتر  را  روزمرگــی  هــر  تاثیرگــذاری  میــزان 
می کنــد. اغلــب ایــن والگ هــا کــه جنبــه تبلیغاتــی 
دارنــد، بــا رویکردهــای متفــاوت و گاهــی مشــابه، 

تبلیــغ محصــول خاصــی را برعهــده دارنــد.
شــما جــذب کــدام تبلیــغ می شــوید؟ ملــودی، 

ــغ؟ ــدون تبلی ــی ب ــا محصول ــه ی تران
و  کســب  از  درس  طــرح  همگــی  مطالــب  ایــن 
در  عالقه مندیــد،  اگــر  اســت.  بازاریابــی  و  کار 
ــای  ــو، وارد دنی ــریه گیالن ــدی نش ــماره های بع ش
جــذاب تجــارت الکترونیــک از دیدگاهــی متفــاوت 

ــد. ــم ش خواهی

جمع بندی
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ــوم  ــوژی و عل ــا بســط و گســترش تکنول امــروزه ب
ایــن  دنبــال  بــه  رشــته ها  تمامــی  کامپیوتــر، 
هســتند کــه راهــی بــرای اســتفاده از ایــن فضــای 
ــا  ــف کامپیوتره ــه لط ــه ب ــم ک ــازی عظی ــره س ذخی
در اختیــار بشــر قــرار گرفتــه اســت، پیــدا کننــد و 
بــا اســتفاده از آن، بــه ســازماندهی و نظــم مــورد 
ــف  ــائل مختل ــل مس ــرای ح ــیده و ب ــود رس ــر خ نظ
خــود بهــره ببرنــد. علــم میکروبیولــوژی نیــز از 
ایــن قائــده مســتثنی نیســت. بــا توســعه  علــوم 
میکروبیولــوژی و میکــروب شناســی و افزایــش 
داده هــا، نیــاز بــه ثبــت و بازیابــی اطالعــات و بــه 
ــه  ــا روز ب ــری آن ه ــه کارگی ــز و ب ــال آن، آنالی دنب
ــوژی  ــم میکروبیول روز افزایــش یافتــه اســت. عل
ــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا،  ــا ب ــاز داشــت ت نی
شــناخت عمیق تــر میکروب هــا و زیســتگاه های 
آن هــا، درک اســاس و منشــا بیماری هــا، طراحــی 
داروهــا، توســعه  واکســن ها و بســیاری از کاربردهــای 
دیگــر بیوتکنولــوژی راهــی بیابــد؛ در اینجــا بــود کــه 

علــم بیوانفورماتیــک بــه وجــود آمــد.

کــه  اســت  جدیــدی  علــم  بیوانفورماتیــک، 
ــائل  ــه ای در مس ــوم رایان ــتفاده از عل ــش اس دان
بیولوژیکــی، بــه خصــوص در حــوزه  ســلولی - 
ــته  رو  ــم، رش ــن عل ــد. ای ــه می ده ــی ارائ مولکول
بــه رشــدی بــوده کــه جنبه هــای مختلــف زیســت 
شناســی، شــیمی، فیزیــک، ریاضیــات و آمــار، 
ــرد.  ــر می گی ــر را در ب ــوم کامپیوت ــی و عل مهندس
بخــش مهمــی از تحقیقــات بیوانفورماتیــک شــامل 
مدیریــت و آنالیــز توالــی اطالعاتــی بــه دســت 

می باشــد. آمــده 

پــس از کشــف و جمــع آوری اطالعــات جدیــد، 
طبقــه   و  تحلیــل  و  تجزیــه  مرحلــه   بــه  نوبــت 
بنــدی آن هــا می رســد. الگوهــای ورودی و بســتر 
نرم افــزاری مــورد اســتفاده ایــن اطالعــات، بــا 
توجــه بــه کاربــرد طبقــه بنــدی می شــوند. در این 
پــردازش اولیــه ممکــن اســت اطالعــات اضافــی یا 
تکــراری حــذف شــوند. ایــن اطالعــات در نهایــت 
در بانک هــای اطالعاتــی عظیمــی کــه بــه لطــف 
ــره  ــد، ذخی ــرار گرفته ان ــترس ق ــا در دس رایانه ه
شــده و در هنــگام نیــاز توســط اندیشــمندان بــه 

کار گرفتــه می شــوند.

بــرای  آن  از  علــم،  ایــن  پیدایــش  ابتــدای  در 
  DNA ، بررســی مولکول هــای درشــتی همچــون
بــه  و  می شــد  اســتفاده  پروتئین هــا  و   RNA
معنــای امــروزی خــود وجــود نداشــت. بعــد از 
کشــف توالــی انســولین توســط فریدریــک ســانگر 
در  رایانه هــا  وجــود  بــه  نیــاز   ،19	0 ســال  در 
بیشــتر  مولکولــی  زیســت شناســی ســلولی - 
از قبــل احســاس شــد و ضــرورت یافــت. زیــرا 
مقایســه و بررســی توالی هــای مختلــف بــه شــکل 
ســنتی و دســتی، کار مشــکل و وقــت گیــری بــود. 
ــه وجــود آمــدن همــه  ایــن  ــق معمــول ب ــه! طب بل
مــوارد بــه علــت تنبلــی بشــر و نتیجــه  تــالش وی 

بــرای زندگــی راحت تــر بــود!
در ادامــه، بــرای اولیــن بــار پائولیــن هوگــوگ، 
ــپر  ــن هس ــکارش ب ــدی و هم ــدان هلن بیوفیزیک
در ســال 0	19 میــالدی، آن را بــا نــام کنونــی اش 
بــرای پــردازش اطالعــات و مطالعــه سیســتم های 
ــم  ــن عل ــراع ای ــند اخت ــد و س ــه کار بردن ــده ب زن
را بــه نــام خــود ثبــت کردنــد. هماننــد هــر علــم 
دیگــری، بیوانفورماتیــک نیــز بــه مــرور زمــان

دالرام عاطف ظفرمند
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بیوانفورماتیک )Bioinformatics( چیست؟

تاریخچه و نحوه  پیدایش بیوانفورماتیک  

ــیاری از  ــم در بس ــی مه ــه بخش ــک ب بیوانفورماتی
حوزه هــای زیســت شناســی تبدیــل شــده اســت. 
ــردازش  ــی پ ــک، توانای ــای بیوانفورماتی تکنیک ه
ــوارد  ــتخراج م ــکان اس ــیگنال ها و ام ــر، س تصاوی
مفیــدی از ایــن داده هــای خــام را بــه زیســت 
ایــن  تحلیــل  بــا  می دهنــد.  ســلولی  شناســی 
اطالعــات و طراحــی پرایمرهــا، می تــوان بــه نتایــج 
جالبــی در زمینــه  ژنتیــک و ژنومیــک رســید. از 
جملــه: مشــخص شــدن تعییــن توالی هــا )توالــی  
DNA و  RNA و آمینواســیدهای یک پروتئین(، 
ــی  حاشــیه نویســی ژنوم هــا و جهش هــای احتمال
ژنتیکــی. ایــن تکنولــوژی همچنیــن امــکان آنالیــز 
بیشــتر  شــناخت  و  بیولوژیکــی  ادبیــات  متــن 
جهــان هســتی را می دهــد. ابزارهایــی کــه در 
خدمــت علــم بیوانفورماتیــک قــرار دارنــد، بــه 
مقایســه، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های ژنتیکی 
می پردازنــد و بــه درک جنبه هــای تکاملــی زیســت 
شناســی - مولکولــی کمــک می کننــد. ایــن ابزارهــا 
همچنیــن ســر و ســامانی بــه جســتجوی داده هــای 
تحلیــل،  و  تجزیــه  در  و  می دهنــد  بیولوژیکــی 
ــد. ــش دارن ــا نق ــم ژن و پروتئین ه ــان و تنظی بی

پیشــرفت کــرد و همــگام بــا گســترش تکنولــوژی 
بشــر، رشــد پیــدا نمــود.

بــه طــور کلــی، تاثیــر بیوانفورماتیــک در زندگــی 
انســان، عمیق تــر و پیچیده تــر از آن اســت کــه 
در ظاهــر نشــان می دهــد؛ امــا تولیــدات حاصــل 
از ایــن علــم، بیشــتر از آنچــه کــه می پنداریــم بــه 

زندگــی روزمــره  مــا گــره خــورده  اســت.
بــه امیــد خــدا در شــماره های بعــدی نشــریه، 
زمینه هــای  و  کاربــرد  بــه  جزئی تــر  و  بیشــتر 

می پردازیــم. علــم  ایــن  مختلــف 

بیوانفورماتیک و حوزه های مختلف زیستی

سخن پایانی



11 10

حجت آزادروش 
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

چگونه در فتوشاپ عکس را درون متن قرار دهیم؟

قدم اول: عکس مورد نظر خود را وارد فتوشاپ کنید.

قدم دوم: متن یا نوشته مورد نظر خود را بنویسید.

قــدم ســوم: در بخــش Layer عکــس خــود را در قســمت بــاالی Text قــرار دهیــد و ســپس کلیــک 
ــد. ــک کنی ــرده و روی Clipping Mask کلی ــت ک راس

CO
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مونا حاجی منوچهری
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

متاورس
متــاورس )Metaverse( واژه ای متشــکل از متــا 
 )Verse( ــر" و ورس ــای "فرات ــه معن )Meta( ب
"جهــان"  بــه معنــای   "Universe" از  برگرفتــه 
اســت. بــه طــور کلــی، می تــوان آن را جهــان فراتــر 
خطــاب کــرد. واژه متــاورس، اولیــن بــار در کتــاب 
"اســنو کــرش" در ســال 1992 اســتفاده شــد؛ 
بــه طــوری کــه در آن بــه توصیــف دنیــای مجــازی 
پرداختــه شــد و همچنیــن قهرمــان داســتان در 
دنیــای واقعــی بــه صــورت مجــازی خرید و معاشــرت 
می کنــد و حتــی دشــمنان خیالــی خــود را شکســت 

می دهــد.
متــاورس  کتــاب  نویســنده  بــال  متیــو  آقــای 
پرایمــر کــه یکــی از اهالــی Silicon Valley اســت، 
کــه  می دهــد  ارائــه  متــاورس  از  توصیفــی 
ــبیه  ــان ش ــک جه ــاورس را ی ــما مت ــد: "ش می گوی
ســازی شــده و ســه بعــدی در نظــر بگیریــد کــه در 
آن هویــت شــما ثابــت و سیســتم های پرداختــی 
و بانکــداری فعلــی شــما موجــود اســت و بــا تاریــخ 
کل  و  مــی رود  پیــش  شــما  حقیقــی  و  واقعــی 
ــزی  ــز ثابــت هســتند. هرچی ــان نی تاریخ هــای جه
کــه در دنیــای حقیقــی وجــود دارد، در متــاورس 
ــت  ــوت آن اینجاس ــه ق ــت و نقط ــود اس ــز موج نی
کــه می توانــد بی نهایــت کاربــر را بــه طــور همزمــان 
پشــتیبانی کنــد و کل ایــن تجربیات بــا همه افراد 
بــدون اینکــه در یــک محیــط فیزیکــی یکســان 
قــرار گیرنــد بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. "در 
بیانــی دیگــر مــارک زاکربــرگ، موســس فیس بوک، 
ــما در  ــه ش ــت ک ــی اس ــاورس جهان ــد: "مت می گوی
ــذار  ــت و گ ــز گش ــرده و نی ــق ک ــد خل آن می توانی
کنیــد. منتهــا بــه طــور غیــر فیزیکــی و مجــازی!" 
نمونــه ای از متــاورس را می تــوان اینگونــه مثــال 
زد کــه فــرض کنیــد شــما و دوســتتان در ســینما 
مشــغول تماشــای فیلــم هســتید و 1 ثانیــه بعــد 
اراده می کنیــد و در آشــپزخانه منــزل خــود و

بدون حضور دوســتتان درحال آشــپزی هســتید. 
ایــن یعنــی الزامــی بــرای حضــور فیزیکــی دو نفــر 

وجــود نــدارد.
 

عصــر  بحــث  قابــل  دنیاهــای  کلــی،  طــور  بــه 
تقســیم  بخــش   3 بــه  می تــوان  را  تکنولــوژی 

کــرد:
1( آنالیــن: در دنیــای فعلــی می توانــد شــامل 
ــا،  ــد بازی ه ــدی مانن ــه بع ــد: س ــوارد باش ــن م ای
دو بعــدی مثــل وبســایت ها، "VR" کــه واقعیــت 
مجــازی بــوده و فــرد را بــه دنیــای دیگــری منتقــل 
ــز  ــک چی ــک زدن، ی ــا عین ــه ب ــد و "AR" ک می کن
اضافــه  واقعــی  دنیــای  بــه  مجــازی  دنیــای  از 

می شــود.
جهان هــای  مــوازی(:  )جهــان  ورس  مولتــی   )2
ــود  ــاص خ ــای خ ــدام ویژگی ه ــه هرک ــی ک متفاوت
را دارنــد و بــه صــورت کلــی ماننــد دنیــای آنالیــن 

ــد. ــتیبانی نمی کنن ــترک پش ــه مش ــک وج از ی
3( متــاورس: ترکیبــی از دو دنیایــی کــه در بــاال 
گفتــه شــده اســت. یعنــی ادغــام دنیــای آنالیــن 
ــان مــوازی اســت کــه ویژگی هــای عمومــی  ــا جه ب
و مطلــق دنیــای آنالیــن، مولتــی ورس، دنیــای 
واقعــی و فیزیکــی را در بــر می گیــرد. بــه طــور 
کلــی آینــده متــاورس می توانــد ماننــد اینترنــت 
ــا  ــی را ب ــت زندگ ــادر اس ــی ق ــد؛ یعن ــی باش کنون

ــد. ــول کن ــاال متح ــذاری ب تاثیرگ

اجتماعــی، •  شــبکه های  پرداخــت،  سیســتم 
بازی هــای  و  موســیقی  و  ویدئــو  اســتریم 
ادامــه می دهنــد. خــود  فعالیــت  بــه  آنالیــن 

می تــوان آواتارهــای ســه بعــدی خــود را داشــت • 
کــه تمــام ویژگی هــای ذهنــی و فیزیکــی در 
ــد. ــال می کنن ــاورس اعم ــی را در مت ــای واقع دنی

بــا آواتارهــای خــاص خــود می تــوان تعامل هــای • 
رو در رو داشت.

ــه فــرد خــود را •  می تــوان آیتم هــای منحصــر ب
داشــت؛ ماننــد الکپشــتی کــه پــرواز می کنــد.

یــا •  و  بیــرون  دنیــای  بــا  مســتمر  طــور  بــه 
ــرای  ــه ب ــرا ک ــتیم؛ چ ــاط هس ــی در ارتب حقیق

نیازمندیــم. آن  بــه  دادن  ادامــه 

بنابرایــن می تــوان اینگونــه برداشــت نمــود کــه 
متــاورس از واقعیــت مجــازی یــا VR، واقعیــت 
 XR ــا ــه ی ــم یافت ــت تعمی ــا AR واقعی ــزوده ی اف
ــا MR پشــتیبانی می کنــد. و واقعیــت ترکیبــی ی

خصوصیات زندگی در متاورس
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فاطمه جباری  
دانشجوی کارشناسی پرستاری

میکروربات هایی  برای درمان تومورهای مغزی
میکروســکوپی  و  ریــز  ربات هــای  دانشــمندان، 
خــون،  جریــان  در  کــردن  شــنا  قابلیــت  بــا 
ورود بــه مغــز و رســاندن دارو بــه تومورهــای 
مغــزی ســـاخته اند. دو شـــرکت بیوتکنولــوژی 
 Candel Therapeutics و Bionaut Labs
اخیــرا ســرمایه گــذاری مشــترک خــود را بــرای 
ــارزه  ــرای مب ــز ب ــه مغ ــد ب ــای جدی ــل داروه تحوی
بــا ســرطان مغــز اعــالم کردنــد. برنامــه آن هــا 
 Candel انکولیتیــک  ترکیــب داروی ویروســی 
 Bionaut از راه دور  و میکروربات هــای کنتــرل 
اســت تــا بــه طــور موثــر تومورهــای مغــزی را کــه 
بــه ســختی قابــل دسترســی هســتند، هــدف 

ــد.  ــرار دهن ق
برآوردهــای کنونــی  نشــان می دهنــد کــه نزدیــک 
بــه 00000	 نفــر در ایــاالت متحــده بــا تومــور 
مغــزی زندگــی می کننــد و حــدود 000	8 نفــر 
هــر ســاله بــه تومــور مغــزی مبتــال می شــوند. 

تغییــر دهنــده بر زندگــی بیمــار دارنــد. درمان های 
و  پرتودرمانــی  جراحــی،  بــه  متکــی  فعلــی، 
شــیمی درمانی بــرای هــدف قــرار دادن و حــذف 
تومــور مغزی هســتند. با ایــن حــال، پرتودرمانی و 
شــیمی درمانی می تواننــد عــوارض جانبــی زیــادی 
ــاد  ــث ایج ــوده و باع ــر ب ــه مض ــند ک ــته باش داش
صدمــات جبــران ناپذیــری بــه بــدن می شــوند. بــه 
همیــن دلیــل، رســاندن داروهــا بــه طور مســتقیم 
ــه  ــد ب ــا می توان ــه تنه ــرطانی ن ــلول های س ــه س ب
تخریــب تومورهــا کمــک کنــد، بلکــه قــادر اســت 
ــده  ــوان کنن ــی نات ــوارض جانب ــن ع ــیاری از ای بس
را از بیــن ببــرد. میکروربات هــا بــرای حرکــت در 
بــدن و رســاندن داروهــا بــه ســلول های ســرطانی 
ــک  ــین کوچ ــی ماش ــا نوع ــده اند. آن ه ــی ش طراح
ــود از  ــت درآوردن خ ــه حرک ــرای ب ــه ب ــتند ک هس
اشــکال مختلــف انــرژی بــه روشــی خــاص و کنتــرل 

ــد.   ــتفاده می کنن ــده اس ش

 Bionauts  به نــام Bionaut Labs  میکروربات های
یــک کنترل کننــده مغناطیســی  بــا  را می تــوان 
کنتــرل کــرد کــه بــه جراحــان اجــازه می دهــد 
آن هــا را بــه طــور ایمــن در بــدن و مســتقیما بــه 
اهــداف تومــور مغــز منتقــل کننــد. هنگامــی کــه 
Bionaut بــه تومــور مغــزی می رســد، محتویــات 
آن را آزاد می کنــد کــه در ایــن مــورد، درمــان 
ــام  ــه ن ــروس ب ــر آدنووی ــی ب ــد Candel مبتن جدی
CAN-2409 خواهــد بــود. به گفتــه  دکتر پل پیتر 
تــاک، مدیــر عامــل  Candel Therapeutics، و 
کاندیــدای  پیشــرفته ترین   CAN-2409 "
 Candel انکولیتیــک  ویروســی  ایمونوتراپــی 
ــود،  ــرطان موج ــای س ــک داروه ــا کم ــه ب ــت ک اس
می توانــد بــه طــور موثــر ســلول های ســرطانی 
ــرمایه  ــه س ــی ک ــرد." در حال ــن بب ــدف را از بی ه
گــذاری مشــترک Bionaut Labs و Candel بــه 
تازگــی آغــاز شــده اســت، آن هــا امیدوارنــد کــه 
بــرای آزمایــش فنــاوری خــود در ســال های آینــده 
ــا  ــه  آن ه ــوند و برنام ــی ش ــات بالین وارد آزمایش
بــه بیمــاران مبتــال بــه تومورهــای مغــزی و ســایر 
ســرطان ها کمــک کنــد تــا زندگــی طوالنی تــر و 

ســالم تری داشــته باشــند.  
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معارفه مدیر جدید فناوری اطالعات دانشگاهاخبار و رویدادهای مرتبط با انجمن در ماه گذشته

شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار 00	1 توسط تعدادی از اعضای انجمن

برگزاری وبینار کاربرد هوش مصنوعی در نجوم

ایــن وبینــار بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــا تدریــس آقــای مهنــدس آرمــان 
ــان  ــد الهیج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــر دانش ــی کامپیوت ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هی ــش، عض مهربخ

برگــزار شــد.

در تاریخ 21 آذر 00	1 مراسم تکریم و معارفه مدیران فناوری اطالعات دانشگاه برگزار شد.
آقــای دکتــر غالمحســین اکباتانــی فــرد، عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد الهیجــان، بــه عنــوان مدیــر جدیــد فنــاوری اطالعــات معارفــه و همچنیــن در ایــن جلســه 

از زحمــات و خدمــات مهنــدس ابراهیمــی تقدیــر گردیــد.

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

آقایــان علــی اســدی، محمدباقــر باقــری پــور، 
و  نیــا  علــی  رضــا  زاده،  شــکراله  عرفــان 
امیرمحمــد نقــی دوســت از نمایشــگاه فــوق 
ــگاه  ــذاب نمایش ــوارد ج ــد و م ــد نمودن بازدی
ــانی  ــه نش ــن ب ــتاگرام انجم ــه اینس در صفح

scc_liau قــرار گرفتــه اســت.
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برگزاری وبینار آشنایی با علم داده

ــکده  ــان، دانش ــالمی الهیج ــگاه آزاد اس ــر دانش ــی کامپیوت ــای علم ــکاری انجمن ه ــا هم ــار ب ــن وبین ای
فنــی شــهید طباطبایــی ارومیــه و معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی ایــن دانشــکده بــا تدریــس آقــای 

ــد. ــزار گردی ــادری در 	 دی 00	1 برگ ــر ن ــدس ناص مهن

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

ایــن جلســات بــه منظــور تیــم ســازی، آمــاده شــدن بــرای مســابقات، رفــع اشــکال، انتقــال تجربــه و 
ــردد. ــزار می گ ــه برگ ــن رابط ــائلی در ای مس

برگزاری منظم جلسات دورهمی اعضای تیم فنی انجمن
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انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

حمایت از مسابقه برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه گیالن

مسـابقه برنامـه نویسـی دانشـگاه گیـالن GCPC2022 بـا حمایـت، همراهـی و نظـارت انجمـن علمی 
کامپیوتـر دانشـگاه آزاد الهیجـان، شـرکت ها و سـازمان های معتبـر داخلـی و بیـن المللـی در صنعـت 

نرم افـزار و فنـاوری اطالعـات در تاریـخ 	2 دی برگـزار شـد.

در این مسابقه تیم های:
Serpents, NFT, overflow programmer & La Clan

از انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان بودند.
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انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

حضور اعضای انجمن در سمینار تخصصی 4D )حوزه کسب و کار( مورخ 	2 دی 00	1

 )Tech Talk( حضــور اعضــای انجمــن علمــی کامپیوتــر الهیجــان در اولیــن رویــداد گفتگــوی فناورانــه
گیــالن بــا حضــور شــرکت های اســتارتاپی مطــرح کشــور )دیجــی نکســت، زریــن پــال، فیلیمــو، ازکــی، 

میهــن وب هاســت، نی نــی ســایت و اکوموتیــو( 

حضور در اولین رویداد گفتگوی فناورانه )Tech Talk( گیالن
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راه های ارتباطی:
شــقایق،  خیابــان  انتهــای  الهیجــان،  گیــالن، 
دانشــکده  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  مجتمــع 

مهندســی و  فنــی 

ایمیل:
Scc.liau@gmail.com

شماره تماس:
09910645191

سایت:
Scc.liau.ac.ir

http://Scc.liau.ac.ir

