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یشمارهیمطالعهحالدرکهبزرگوارانیوعزیزانیهمهخدمتادبعرضوسالمبا

مطالبینکردمطالعهوگذاشتنوقتجهتازفراوانسپاسوپیشاپیشهستندالکترومگاول

رایبحالیکمکبتوانیمتاکردیمآوریجمععزیزانشمابرایالکترومگاعضایماکه

تایادگیریازهازمینهتمامکردنفراهموروزعلمترویجهمآنکهالکتروپروگرامهدف
.باشیماستکامپیوتروبرقمهندسییزمینهدرعلمآنازاستفاده

مسیرایندر.استخودزندگیکیفیتافزایشوکردنترراحتبرایتالشدرهموارهبشر

باینهزمایندراخیریسدهدردانشوعلم.بشرعطشاینبراستآبیالکترونیکوبرق

مقایسهدیگرییزمینههیچبارارشدشیبایننمیتوانکهداشتهپیشرفتشیبیچنان

هانیجسطحدرکهبیشماریستسوادباومتخصصافراددارایزمینهایندرهمایران.کرد

ارایدطبعبهاستنبودهدانشوعلماینمهدایراناینکهدلیلبهمتاسفانهاما.میدرخشند

جیخارهایزبانبهآموزشیمنابعاکثروهستیمفارسیزبانبهکمتریآموزشیمنابع

.هستند

هبزمینهاینبهمندانعالقهوپژوهاندانشبرایراعلماینکهشدیمآنبرمانتیجهدر

جهانییجامعهازوکنیمحفظهمایراندررارشدشیباینبتوانیمتاکنیمبیانخودزبان

کهادیمدتشکیلراالکترومگوآمدیمگردهممندانعالقهازجمعیخوشبختانهو.نمانیمعقب

شتهگآمادهاندرکاردستدوستانیاریوهمتبهنشریهایناولیشمارهایزدمنانیاریبه

رانایرسیدنمسیردرکوچکقدمیبتوانیمامیدواریموماسترسالتراهآغازاینواست
.برداریمتکنولوژیوعلمافتخاریقلهبهعزیز

اصلیبمطالبهتانمیگیرماینازبیشراعزیزانشماگرانبهایوقتومیکنمکوتاهسخن

.گیردقرارشماکاربردوعالقهموردامیدوارموبرسید

امیرارسالن ترک لشکناری

صاحب امتیاز نشریه الکترومگ

ازسخن صاحب امتی



مبرداریکوچکچندهرقدمیعلمراهدربتوانیمتانمودییاریراماکهسپاسراتوخدایا

گرامیدانشجویانخدمتاحتراموادبسالم،عرض

ودیمکرآغازعزیزمانکشورعلمیفضایشکوفاییوپویاییبرایراالکترومگنشریهما

.باشدخطاکمنه،کهاگرلغزش،بیواستوارراه،ایندرهایمانگامامیدواریم

یکدرکامپیوتروبرقمهندسیزمینهدرعلمجدیددستاوردهایآوریجمعماهدف

.دباشمیدانشجویانوپژوهشگرانبرایتحقیقاتاینترمفیدبرداریبهرهجهتمجموعه،

برایتیمگرفتصمیمکامپیوتروبرقهایحوزهدرفناوریوعلمسریعپیشرفتبهتوجهبا

رامالکتروپروگسایتدررانشریهکارآمد،وبروزمنابعبهترسریعوآسانتردسترسی
ELectroProgram.ir))کنیمبارگزاری

حوزهاینبهعالقه مندانواندیشمندانتمامیرویبهالکترومگنشریهآغوشایحال،علی

میگرمیبهراگرانقدرهمراهانوهمکارانهمهدستماو.استبازعمیقوفراخ

یکدرتاکنمدعوتعزیزعالقه مندانودانشجویانتمامازمفتخرمواقعدر.فشاریم

.کنندکمکنشریهاینبیشترچههرغنایبهپایدار،همکاری

کمالنمودندهمراهیراماخالصانهنشریهایندرکهعزیزیدوستانتمامیازنهایتدر

روندیدرراالکترومگنشریهیکدیگریاریبهامیدوارمودارمراسپاسگزاریوتشکر

شتالوهمتومنانخداوندیاریباجزاینکه.برسانیمترشایستهجایگاهیبهرشدبهرو

نیستمقدورعزیزدانشجویانشماونشریهتیم

فراوانسپاسبا

امیرحسین ادهمی 
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اینترنت اشیا
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امیرارسالن ترک لشکناری: صاحب امتیاز

امیرحسین ادهمی: مدیر مسئول

زهرا نشومی، علی احمدی، امیرحسین صوفی: شورای سردبیری

22

رساندند با تشکر فراوان از دکتر وحدت ناظریان و همچنین خانم پرنیا فاضل زاده که با رهنمود هایشان ما را یاری

گفتگوی اختصاصی
نبه همراه دکتر ناظریا



یک،باشیدشنیدهراتسالنیکوالنامبایدزیاداحتمالبه
برقعتصندرکهاتفاقاتیاکثرکهبزرگفیزیکدانومهندس
استهاییفناوریمدیونکامالافتدمیACبرقبخصوص

.استکردهاختراعوکشفاوکه
درکوچکدهکدهیکدر1856ژانویه10درتسال

درتسال.شدمتولد(امروزیکرواسی)اتریشامپراطوری
یکیمکانانقباضاتشیفتهوداشتخالقذهنیکودکیهمان

گوسپیکشهردرایمدرسهدرسالگی14تا10بینبود
(Gospic)آموزدانشیکعنوانبهآنجادروکردتحصیل

درآیندهسال3طولدر.شدالتحصیلفارغدرخشان
.برقعلم:کردکشفراخودزندگیشورتسالدانشگاه،
میازیرکردندمخالفتتصمیمایناعالمبرابردراشخانواده

.شودکشیشودهدادامهراشانخانوادگیشغلخواستند
اخیرتبهتصمیماتاینشدوبابیماریدچارتسالوقتیاما

تیافبهبودوقتیوکشیدطولسالیکاوبیماریافتاد،
.دهدادامههایشطلبیجاهبهپسرشتاداداجازهپدرش

پلیموسسهدررابرقرشتهدرتحصیل1875سالدرتسال
هیچاولسالدر.کردآغازاتریشگراتسدرتکنیک

ردککسبراممکننمرهباالترینونداددستازراسخنرانی
نجاآدر.شدقبولراالزمامتحاناتازبیشتربرابردوحتیو

کندمشاهدهراGrammeجدیدماشینتوانستتسال
میولیدتمستقیمجریانالکتریکی،آهنربایازاستفادهباکه

ارکالکتریکیموتورعنوانبهتوانستمیهمچنینوکرد
.کاشتتسالذهندرشهودیبذریکمشاهداتاین.کند

بود،DCزمانآندربرقاستاندارد
پذیرفتهراآنوبودندکردهعادتآنبههمهکهحالتی
خیلیتاستفاده،قابلمتناوبجریانکردنتصورحتی.بودند

.بودپرتو
درماا.داردوجودامکاناینگفتندمیاوبهتسالشدیدغرایز

بهازناشیذهنیتجسمیهایتالشالرغمعلیزمانآن
راهنتوانستویعملی،هایمدلازبسیاریکشیدنتصویر
هرگزتسال.کندپیدادهندهآزارمشکلاینبرایحلی

در.شدمواجهمالیمشکلباهمچنینونکردتمامرادانشگاه
بهتلگرافشرکتیکدرورفتمجارستانبه1881سال

.شداستخدامکاربرقعنوان

دیرمعنوانبهسالهماندر.بودچشمگیرکاردراوپیشرفت
صیخاشوقوشورباو.شدمنصوبتلفنشرکتبرقبخش

همچنانحالاینبا.کردمیاختراعوکردمیکارداشتکه
.داشتسردررامتناوبجریانایده
ونادیسشرکتدرتاکردمکاننقلفرانسهبه1882سالدر
یرکارانتعمازیکیبهخودسریعپیشرفتباآنجادر.کندکار

اروپااسرسربهتأسیساتدرکاربرایکهشدتبدیلمسافرتی
.شدمیفرستاده
السدرپاریسبرقنمایشگاهروشناییباادیسونشرکت
اندازیراهحالدروبودکردهمتحیررامردم1881

.بودکارخانجاتمانندمناطقیدرژنراتورهایی
.کندتبدیلواقعیتبهراخودرویاهایتوانستتسالسرانجام

مدلکاملنسخه،آالتماشیناجارهفروشگاهیکدراو
.کردکارزیباییبهمدل.ساختراACموتورهایوژنراتور

لدلیبهولی.کردمطرحادیسونمدیرانبرایراطرحتسال
.نکردندقبولبودجهکمبود
هایهنقشوهاایدهکهکردندتوصیهتسالبهادیسونمدیران

.کندامتحانآمریکادرراخود
برایکهحالیدراو.شدنیویورکوارد1884سالدرتسال

یاریبسوکردپیشرفتسرعتبهدوبارهمیکردکارادیسون
برایخودقولبهادیسوناما.کردعملیراخودهایطرحاز

یکظرفتسالونکردعملتسالازمالیحمایتوتامین
.داداستعفاشرکتازسال

بهشدباعثکه.بودرسیدهشهرتبهتسالزمان،ایندر
مالیحمایتموردACموتورهایوژنراتورتولیدبرایسرعت

Tesla“نامباراخودشخصیشرکتو.بگیردقرار

Electric Light & Manufacturing”
.کردیالکتریکقوسیالمپتولیدبهشروعو.کندتأسیس

انتظارتسالنیوجرسی،راویشهردرایپروژهاتمامازپس
حامیانامادهدادامهراخودژنراتورهایتولیدکهداشت
اختراعثبتحقوپولبارااوکردند،مخالفتاوبامالی

.کردندرهاپولبیراتسالآخردرودادندفریب

امیرحسین ادهمی
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را1886زمستانتسال،خودپرحادثهزندگیبعدیگامدر
جورجانجامسر.کردکارخندقحفاریکعنوانبه

راسالتتواناییپیتزبورگازتاجریومخترعوستینگهاوس
دید

بهدخواختراعثبتحقدالریمیلیونیکپیشنهادتسالو
تمامدربخاراسبهرازایبهدالریکامتیازحقعالوه

.پذیرفتراشدهتولیدموتورهای
،ودخموتورهایتولیدشروعباتسالکهشدباعثتوافقاین

سالچهارطی.بگذراندپیتسبورگکارخانهدرراخودوقت
.کرددریافترامتحدهایاالتاختراعثبتحق45او،آینده
تاختراعاونکشیدتالشازدستهمبعدهایسالدرتسال

700تعدادخود،ساله ی86عمرطولدرو.دادانجامبزرگی
.گذاشتجایبرخودازرابزرگوکوچکاختراع

مکنیبیانراتسالدستاوردهایتمامبخواهیماگرمطمئناً
:مبریمینامرابرخیبنابراینشودمیمقالهاینازفراتر
تسالپیچسیم•
القاییموتور•
نیاگاراآبشارآبیبرقنیروگاه•
تسالتوربین•
نئونچراغ•
رادیو•
دورراهازشدهکنترلرادیوییقایق•
لیزر•
متناوبجریان•
...و•

کیدروبودپولبیدرخشانشزندگیاواخردرحتیتسال
الحاینباولیمیکردزندگینیویورکهتلدرکوچکاتاق
.گذراندمیعلمیمسائلوریاضیمعادالتباراهاروز

تنهاییبهسالگی86سندر1943ژانویه7درسرانجاماو
.گذشتدرهتلهماناتاقدر

زندگی نامه تسال
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کهیندگومیوسایلییااشیابهکلیطوربهاشیااینترنت
باارتباطبرقرارییادادهانتقالبرایوهستندحسگردرای
اشیایناکهشوندمیمتصلاینترنتشبکهبههااشیابقیه

ووشیگدرکههاییبرنامهیاهااپلیکیشنازاستفادهباراها
.کردمدیریتوکنترلتوانمیاستتبلت

ینبارتباطایجادوهوشمندسازیتکنولوژی،ایناصلیهدف
همهبرایدسترسیقابلوجاهرازوزمانهردروسیلههر

درراوسایلازوسیعیطیفحوزهاینهمینطور.استکس
رامونپیمحیطوسایلتاخانگیوسایلجملهازگیرد،میبر
.صنعتیپیچیدهابزارهایحتیو

چرا امروزه اینترنت اشیا دارای اهمیت می باشد؟

بههکهستهااشیابینیکپارچهتعاملقابلیتمورداولین
اندشدهتعبیهوسایلایندرکهحسگرهاییوجودخاطر
.ندباشداشتهپیوستهارتباطوکنندمنتقلدادهقادرند

ایجادبرایانساندخالتبهنیازمندیعدممورددومین
استاشیاهابینارتباط

تمامدشدنباعثمورددواینکهبگوییمتوانیممیتقریبا
وکفشوساعتجملهازداریمسروکارآنهاباکهوسایلی

دیتآپحتییاوشدنکنترلقابلیتماشینحتیوالمپ
دارندرازمانهردروهرجاازشدن

بگیمتاریخچهازکمیبگذارید

هایپروژهطریقازباراولینبرایاشیااینترنتمفهوم
یاIOTاصطالحخودهولیشدفراگیرMITدانشگاه
kevinسویازباراولیناشیااینترنت ashtonسالدر
شدمطرح1999
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علی احمدی

97مهندیس برق

رد کهه اشتون در تصور و خیال خودش به آن دنیایی فکر میک
هرچیزی از جمله اشیا بی جهان مهی تواننهد بهرای خودشهان 

تبهاط هویت دیجیتالی داشته باشند و به کامپیوترهها اجهازه ار
.می دادند تا آنها را ساماندهی و مدیریت کنند

دو درواقع فقط یک شروع برای این تکنولهوژی بهود کهه طهی
دهه به شکل نمایی رشد کهرد و امهروزه کمتهر جهایی را مهی 

نباشد، جدول آمهاری IOTتوانیم پیدا کنیم که نام و نشانی از 
لیهت زیر نشان میدهد که تعداد فعلی اشهیاهایی کهه دارای قاب

ی اینترنت اشیا هستند ده ها ملیارد مورد اسهت و تخمهین مه
.سال آینده این تعداد بیش از دو برابر شود5زنند که در 
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.آیدمیچشمبهبیشترiotرشدروبهپتانسیلکند،میخرجحوزهایندرکنندهمصرفکهپولیمیزانبهبندازیمنگاهیاگر
در،iotافزارینرمهایاپلیکیشنحتیوافزاریسختادواتبرایکاربرانوهاکنندهمصرفکهدهدمینشانهابینیپیش
.کردخواهندخرجفعلیمیزانبرابر6ازبیشآیندهسال3طی

:سه دلیل عمده را برای این موضوع می توانیم مطرح کنیم

.میزان اشتیاق مصرف کننده به حسگرهای هوشمند1.

.، به داده ها(Real Time)نیاز فزاینده به دسترسی همزمان2.

.سهولت برقراری ارتباط بیش از یک نفر و بیش از یک مکان برای کنترل وسایل3.

اینترنت اشیا از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

کلیورطبههدف،اینشدنمحققبرای.اشیاهاستایناطالعاتگذاریاشتراکبهاشیااینترنتازاصلیهدفدیدیمکههمانطور
.داردنیازهوشمندیوتعامل،تجهیزاتاصلیبخش3بهiotسیستم

خارجدنیایبالتعامبهقادرشدهتعبیهدرونشانکهسنسورهاییواسطهبهکههستنداشیاهاییاولالیه،زیرتصویربهتوجهبا
گیخانمعمولیابزارهایازشوند؛میشاملرامختلفوسایلازوسیعیطیفاشیاهااینکردیماشارهقبالکههمانطور.هستند
.پزشکیحتیوشهریصنعتی،پیچیدهابزارهایتاگرفته

هایتکنولوژیجدیدنسلوLTEزیگبی،بلوتوث،جملهازمختلفیهایتکنولوژیطریقازکهاستارتباطالیهوسط،الیه
.شودمیمیسر5Gوسلولیهایشبکهسیم،بیهایشبکهمانندارتباطی؛

مثلهاییژیتکنولازاستفادهباکه.استدادهتحلیلومدیریت،ذخیره،هایپلتفرموهاسیستمبهمربوطسومالیهنهایتدرو
باباطارتوضیفهکهاستبخشهمینضمندر.کندمیفراهمرادادهازوسیعیحجماینتحلیلودسترسیامکانابریرایانش

.داردعهدهبهراکجاهرازوزمانهردرکاربر

E EctroMag
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شدند؟اشیااینترنتتکنولوژیپیشرفتباعثعواملیچه

شدندباعثکههستندعاملچهاراینوداشتند؛عهدهبهراiotهایتکنولوژیکردنمحققدراصلینقشکهاستعاملچهار
.بگیردشکلDevelopmentوResearchهایحوزه

کترونیکیالادواتازاستفادهباکه.استکوچکبسیارابعادباوهزینهکموهوشمندحسگرهایزمینهدرپیشرفتعامل،اولین
.دارندرااطالعاتپردازشودریافتقابلیتپیشرفته

جدیدهایپروتکلهمچنینو.دستگاهاستبینارتباطیهایزمینهدرپیشرفتواینترنتبهدستیابیبهبودعاملدومین
.میکندمیسررادادهایمنوسریعانتقالکهمخابراتی

دازشپرودسترسیذخیره،امکانکهاستابریرایانشحوزهدرپیشرفتومحاسباتیسرعتوتوانافزایشعامل،سومین
.کندمیفراهمثانیهازکسریدررادادهازوسیعخیلیخیلیحجم

باهاتنکهباشد؛میدادهرخالگویادگیریومصنوعیهوشیزمینهدراخیراکهگیریچشمهایپیشرفتعامل،چهارمین
هیچبااً بعضشایدکهالگوهاییاست؛هادادهآندرموجودالگوهاییادگیریبهقادرسیستمداده،زیادیتعدادداشتناختیار

.نبودندتشخیصقابلتصویریاسیگنالپردازشالگوریتم

.بیاورندرویiotحوزهبهکوچکوبزرگهایشرکتدنیاسراسردرتادادندهمدستبهدستعواملاینیهمه

iotمختلفهایحوزهدرفعالیتبهمشغول2019سالدرکهبینیدمیرابنیانیدانشهایشرکتتعدادفقطزیرتصویردر

.شدند
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لیکدستهسهبهتوانمیراهاشرکتفعالیتحوزه
:کردتقسیم

که،iotهایدستگاهمدیریتوساختطراحی،1.
میهادستگاهالکترونیکوحسگرساختشامل
.شود

وسازیذخیرهوظیفهکهابریرایانشهایپلتفرم2.
.داردعهدهبهرادادهتحلیل

اهپایگوهادستگاهبینارتباطمدیریتوساخت3.
.داده

طوربهراباالهایحوزهازیکهرخواهیممی
دهیمتوضیحمختصر

یافتتوانمیجاهمهدرراآنها،حسگریاسنسورابتدا
حسگرها.هابیمارستانوخریدمراکزکار،محلخانه،در

.هستنداشیااینترنتناپذیرجداییبخش

درترموستاتاولین.داشتندوجودقبلهامدتازسنسورها
درقرمزمادونسنسورهایوشدمعرفی1880دههاواخر
اشیا،اینترنتامروزه.داشتندوجود1940دههاواخر

.رساندهجدیدیسطحبهراسنسورهاازاستفاده

نیم،کبیانراسنسورازتعریفیبخواهیماگرکلیطوربه
ودادهتشخیصرامحیطتغییراتکههستندهاییدستگاه

ازتوانندمیهاورودی.دهندمینشانواکنشآنهابه
.باشند...وفشارحرکت،دما،نور،:مانندمختلفیمنابع

مهمامروزیمشاغلازبسیاریفعالیتبرایحسگرها
مورددرتوانندمیحسگرهاازحاصلهایدادههستند

هایخرابیازتادهندهشدارمابهاحتمالیمشکالت
.کنیمجلوگیریسنگین

ددارنوجوداشیااینترنتحسگرهایازمختلفیانواع
:بریممینامرابرخیاینجادرکه

گرماییانرژیمیزاندما،سنسورهای:دماسنسور❖
راادمتغییراتآنهامیگیرند،اندازهمحیطیکدررا

یمتبدیلدادهبهراتغییراتاینودادهتشخیص
کشاورزیدرآنهاازاستفادهمواردازیکی.کنند
رشدبرایاصلیعاملیکخاکدمایزیرااست،

.استمحصوالت

اربخمیزانسنسورهانوعاین:رطوبتسنسورهای❖
اندازهرادیگرگازهاییاهواجودرموجودآب

.میگیرند

چهدریگرمایشی،هایسیستمدرمعموالًرطوبتحسگرهای
وصنعتیحوزهدوهردر(HVAC)مطبوعتهویهوها

درآنهاهمچنین.گیرندمیقراراستفادهموردمسکونی
هایاهایستگوهابیمارستانجملهازدیگرمناطقازبسیاری

یماستفادههواوآببینیپیشوگزارشبرایهواشناسی
.شوند

ایزاویهمیزانژیروسکوپسنسورهای:ژیروسکوپ❖
دازهانعنوانبهاغلبکه،کنندمیگیریاندازهراسرعت
میتعریفمحوریکاطرافدرچرخشوسرعتگیری
ویلاتومبناوبریهایسیستمشاملاستفادهموارد.شود

چنینهمو.است(لغزشضد)الکترونیکیپایداریکنترل
وویدیوییهایبازیبرایحرکتسنجشمنظوربه

رارقاستفادهمورددوربینلرزشتشخیصهایسیستم
.میگیرند

یاانتشارباسنسورهانوعاین:قرمزمادونسنسور❖
محیطدرراخصوصیات،قرمزمادونتشعشعتشخیص

توانندمیهمچنینآنها.کنندمیحسخوداطراف
.کنندگیریاندازهرااشیاتوسطشدهساطعگرمای

اینترنتمختلفهایپروژهدرقرمزمادونحسگرهای
ربنظارتمنظوربهبهداشتی،هایمراقبتجملهازاشیا

.گیرندمیقراراستفادهموردخونفشاروخونجریان
تفسیربرایقرمزمادونسنسورهایازهاتلویزیون
میاستفادهدورراهازکنترلازارسالیهایسیگنال

ازکهاستاینجالبکاربردهایازدیگریکی.کنند
درپنهانهایالیهدیدنبرایقرمزمادونحسگرهای

نریهاثریکبودنجعلییااصلتعیینبرایهانقاشی
.کنندمیاستفاده
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IoT Platform:
ان حال میخواهیم چند پلتفرم معروف را در این زمینه برایت

.معرفی کنیم

:Google IoT Cloudپلتفرم •

IoTفرمپلتپرکاربردترینوجذاب ترینازیکیپلتفرماین
دنیایدرشرکت هابزرگترینازیکیگوگل.می باشد
گوگلسرویس هایتمامیشکبدون.می باشددیجیتال
دارندزیادیبسیارروزرسانیبهسرعتوبودهکاربردی
متسمدیریتبرایپلتفرمایندرزیادیگستردهابزارهای

لمتصدستگاه های.می شوندارایهسرورسمتوافزارسخت
انتشارجهتPub/Subسرویسازپلتفرماینبهشده

قوتنقطه.کننداستفادهمی تواننداطالعات
Googleپلتفرمدر IoTCloudدیگرازاستفادهامکان

ملهجاز.می باشدپلتفرمایندرگوگلقدرتمندسرویس ها
دیتاهایتحلیلبرایمنحصراکهBigQueryسرویس

یادگیریافزودنامکانحتی.استشدهطراحیحجیم
دیگرهمانند.داردوجودهماطالعاتاینبهماشینی

اطالعاتیمخازندارایسرویساینهمگوگلسرویس های
ایبرزیادیدالیل.می باشدمتنوفیلمجملهازکاربردی
ولی.دارندوجودحرفه ایوکاملسرویسیکازاستفاده

سرویس هایهمانندهمکاربردیسرویساینمتاسفانه
Googleجملهازدیگریکاربردی Businessایراندرهم

.داشتنخواهندکارایی

AWSپلتفرم• IoT Core:

.ی باشدمآمازونابریسرویسبربستراشیااینترنتپلتفرم
سمتازکاربردیبسیارابریسرویسیکAWSسرویس
اینبهآمازوناشیااینترنتپلتفرمهسته.می باشدآمازون

فرمپلتاینقوتنقطهمهم ترین.می باشدپایبندبستر
.میباشدIoTپروژه هایامنیتتضمیناشیااینترنت

براینکامالAWSابریسرویساست،مشخصهمآنعلت
سختانواعازاطالعاتدریافتامکان.داردتسلطحوزه

فعالیت هایاعمالوسرویساینبهشدهمتصلافزارهای
Real-timeسرویساینقوتنقاطازدیگریکیآن ها،روی

.می باشد

:هاپلتفرم

دارد؟مفهومیچهپلتفرم

سازیپیادهبراینیازموردخدماتازمجموعه ایپلتفرم
ایجادجهتافزارینرمبخشپلتفرممی باشداشیااینترنت
یعبارتبه.میباشدسنسورهاوافزارهاسختبینارتباط
دیکاربرسناریوومدیریتکهمیباشدIoTمهمبسیاربخش

آوریجمعدیتاهایسپس.میکنیمتعریفآنطریقازرا
مشاهدهمیتوانیمتصویریصورتبهآنرویراشده
واسنسورهازاطالعاتدریافتوبندیدستهعملیات.کنیم

صورتبه.می گیردصورتپلتفرمتوسطافزارهاسخت
IoT'اشیااینترنتپلتفرمکلی Platform'بسیارنقش

.دارداشیااینترنتمعماریدرمهمی

د،بگیرینظردررااشیااینترنتازشدهاجراسناریویک
رااطالعاتشانهمدیگر،بهشدهمتصلدستگاه های

IoTرمپلتف.می کنندارسالابریبستریبرپلتفرمروی
آن هاازوکردهذخیره(ابریفضایدرمعموال)رااطالعات

یکدیگر،عبارتبه.می کنداستفادهنمودارایجادجهت
.می کنندعملPaaSماننداشیااینترنتابریسرویس

PlatformمخففPaasسرویس as a serviceمعنیبه
یکبهدسترسیPaasسرویسدر.استپلتفرمیسرویس

.میشودفراهمشبکهبستردرپلتفرم
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ازیکیپلتفرماینمایکروسافتادعایپیرو
روسافتمایک.می باشداشیااینترنتپلتفرم هایقوی ترین

بینهطرفدوارتباطبرقراریامکانپلتفرماینکهکردهاعالم
مهمبسیارکارداردوجودAzureپلتفرموافزارهاسخت
فراینداینکهکردهاعالمالبته.می باشدموضوعهمینپلتفرم

اینبتمثنکتهولیمی گیردصورتاستانداردپروتکل هایبا
بهمورداین.استافزاریسختتصدیقازپشتیبانیپلتفرم
Microsoftپلتفرمامنیت Azure IoTکمکمایکروسافت

همAzure،اشیااینترنتپلتفرم هایدیگرمانند.می کند
.می کندسادهرافرایندها

اشیا پروتکل ارتباط بیسیم در اینترنت6در ادامه به توضیح 
:میپردازیم

ماهواره➢

➢WiFi

(RF)فرکانس رادیویی ➢

➢RFID

بلوتوث➢

➢NFC

:ماهواره-1

نآنتبهتلفنازراهمراهتلفنارتباطایماهوارهارتباطات
سرعتبراساس.میسازدممکنمایل15تا10حدودبعدی
GSM،GPRS،CDMA،GPRS،2G،اتصال / GSM،
3G،4G / LTE،EDGEدر.شوندمینامیده...وIOT

عنوانیهاغلبارتباطازنوعاین

“M2M” (Machine-to-Machine)میشودبردهنام
ازدادهدریافتوارسالامکانتلفنماننددستگاههاییبهزیرا

.دهدمیراهمراهتلفنشبکهطریق

:ایماهوارهارتباطمعایبومزایا

:مزایا

پایداراتصال–

جهانیسازگاری–

Artikپلتفرم• Cloud:

Artikاشیااینترنتپلتفرم Cloudایجادسامسونگتوسط
مکاناپلتفرم،اینکارروالخصوصدرجالبنکته.استشده

ابریسرویسباآن هاارتباطوافزارهاسختبینارتباط
لتبادوکردنتنظیمسرعتدرهمآنقوتنقطه.می باشد
.اشدمی بابریپلتفرمومختلفافزارهایسختبیناطالعات
گردیپلتفرم هایباارتباطایجادجهتبخشیدارایهمچین

. شودمیپلتفرم هاپیشرفتباعثکهنکاتیازیکی.داردرا
شروچنداینبه.می باشدیکدیگرباسازیسازگارامکان
ازیستجمیعومختلفسنسورهایازاطالعاتدریافتامکان
Artikسامسونگاشیااینترنتپلتفرمدرآن ها Cloud

امکانSDKارایهباپلتفرماینهمآخردر.می شودفراهم
.دمی دهقرارکاربراناختیاردرراتوسعهفرایندسازیساده

Microsoftپلتفرم• Azure IoT:

:ارتباطیهایراه

اتهستندارتباطیشبکهیکدراشیا،IOTدرکهگفتیم
لهمسئمهمتریناینجادرودهندانتقالودریافترااطالعات

.استاشیامیانارتباط
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ZigBeeاستانداردبراساسIEEE شدهساخته802.15.4
هبراانتقالفاصلهآنانرژیکممصرف،حالاینبا.است
.کندمیمحدودمتر100تا10دامنه

:(RF)رادیوییفرکانسمعایبومزایا

:مزایا
لفنتجدیدعملکردبهفناوریاینبرایسادگیوکمانرژی-

.نداردبستگیها
:معایب

وودشنمیاستفادههوشمندهایتلفنتوسطفناوریاین-
بهRFهایدستگاهاتصالبرایمرکزیهابداشتنبدون

.نیستنداتصالقابلهادستگاه،اینترنت

4-(Radio frequency identification) RFID:

RFIDبرایالکترومغناطیسیهایمیدانازسیمبیاستفاده
مترسانتی10حدودبردکوتاهRFID.استاجسامشناسایی

آنچه.برسدهممتر200تاتواندمیبلندبردامااست،
بهراRFIDترمینلئونکهاستایندانندنمیبسیاری

سالدرشورویجماهیراتحادبرایجاسوسیابزاریعنوان
.کرداختراع1945

ارتباطفناوریبازودخیلیRFIDفناوریکهمعتقدیمما
.شدخواهدجایگزینهوشمندهایتلفندر((NFCنزدیک

RFID:معایبومزایا

:مزایا
.ندارداحتیاجبرقبه-
.شوداستفادهگستردهصورتبهمیتواندفناوریاین-

:معایب
.نیستسازگارهوشمندهایتلفنبا-
.ناامنبسیار-

:بلوتوث-5
دردهداتبادلبرایسیمبیفناوریاستانداردیکبلوتوث
باUHFرادیوییامواجازاستفاده)استکوتاههایمسافت

.(گیگاهرتز2.485تا2.4ازISMبانددرکوتاهموجطول
بههشبیبسیارمیبینید،کنیددقتهافرکانسبهاگر

هایاستفادهآنها،حالاینبا.استWiFiتکنولوزی
.دارندمختلفی

6-Near Field Communication (NFC)

NFCدرعواقآنتنحلقهدوبینالکترومغناطیسیالقایاز
رموثطوربهوکندمیاستفادهیکدیگرمیداننزدیکی

.دهدمیتشکیلراهواهستهترانسفورماتور

:معایب

دستگاهبههوشمندتلفنازمستقیمارتباطعدم-

باالماهانههزینه-

باالبرقمصرف-

د،کنمیاستفادهدادهکمحجمازکهارتباطاتیبرایماهواره
ردنزدیکآیندهدرامااستمفیدصنعتیاهدافبرایعمدتا
میکاهشتدریجبهایماهوارهارتباطاتهزینهکهتغییرحال
سیاربکنندگانمصرفبرایماهوارهفناوریازاستفاده،یابد

.بودخواهدترجالبومفیدتر

2-WiFi:

WiFiسیمبیمحلیشبکهیک(WLAN)ازکهاست
IEEEاستاندارد هایفرکانسطریقاز802.11

2.4 GhZ UHF5و GhZ ISMکندمیاستفاده.WiFi
آندهمحدودرکههاییدستگاهرایبرااینترنتبهدسترسی

.کندمیفراهم(دسترسینقطهازمتر21حدود)هستند

:WiFiمعایبومزایا

:مزایا

هوشمندهایتلفنباجهانیسازگاری-

صرفهبهمقرون-

شودمیکنترلوشدهمحافظتخوبیبه-

:معایب

برقزیادنسبتاًمصرف-

ناسازگاریوثباتیبی-

:RF))فرکانس رادیویی-3

باطارتشکلترینسادهاحتماالًرادیوییفرکانسارتباطات
یاZigBeeمانندهاییپروتکل.استهادستگاهبین

ZWaveرادیوییکازRFکهکنندمیاستفادهمصرفکم
میعویضتیاتعبیهالکترونیکیهایسیستموهادستگاهدر

.شود

فرکانسباند.است(متر30)فوت100تقریباZ-Waveًبرد
هب.استوابستهنظرموردکشوربهاستفادهموردرادیویی

868.42باندیکدارایاروپا،مثالعنوان MHz SRD،
919.82MHz921.42وکنگهنگدر MHمناطقدر

.استنیوزیلند/استرالیا
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فرکانسمجوزبدونوجهانیمحدودهدرفرکانساین
هوارابطرویبرمگاهرتز13.56سرعتباISMرادیویی

ISO / IEC کیلوبیت106ازمختلفهاینرخباو18000-3
NFCفناوری.کندمیکارثانیهبرکیلوبیت424تاثانیهبر

ودهگیرناینکهیعنیباشددوطرفهارتباطاتیکتواندمی
دوهرکنندعوضراخودشاننقشمواقعگاهیفرستنده
هکآنجاییازولیاندشبیههمبهبسیارRFIDوNFCفناوری
RFIDازپیشNFCبهنسبتبیشتریشهرتشدهطراحی

NFCدارد.

اشیااینترنتانواع بورد برای مدیریت و کنترل ادوات 

یکبایدبلکهنیستندبلداینترنتزباناشیاها
PCطریقازکهدستوریتاباشدوسطاین(device)دیوایسی

کندترجمههاسنسوربرایمیدهیمموبایلیا

بهطرفیکازکهداردقرارمترجمیامفسریکوسطاین
.استمتصلسنسورهابهدیگرطرفازواینترنت

:میپردازیمآنهاازموردچندمعرفیبهادامهدر

NodeMcu-1

.شویدآشناesp8266چیپستبابایدابتداکارشروعبرای
Esp8266خانوادهازاستچیپستیکنامEspتوسطکه

Espressifشرکت systemسادهزبانبهواقعدر.شدهایجاد
ازکهاستwifiقابلیتبامیکروکنترلریکچیپستاین

راآنتوانمیو.میکندپشتیبانیTCP/IPهایقابلیتتمامی
Accessمددوهردر PointوClient Modeکرداستفاده.

طخبهخطرادستوراتاینکهبرایحافظهیکچیپایناما
یپچدلیلهمینبهداردکمبریزیمدرونشوکردهکامپایل

esp8266بردیکرویودادهقرارممورییککناردررا
فروشبهesp8266فایوایماژولعنوانبهوکردهلحیم

.میرسد

را12Eسریازesp8266ماژولیکپایینشکلدر
.پینهایشنامهمراهبهمیکنیدمشاهده

کیکلیصورتبهکهداردمختلفیانواعesp8266ماژول
میزاندرجملهازدارندتفاوتهاییامامیدهندانجامراکار

.حافظشان

مشاهدهراesp8266مختلفهایسریزیرشکلدر
.میکنید

:NodeMcuبردسراغمیرویمحال

همراهبهراeیاfسریesp8266ماژولمختلفیشرکتهای
دادهقراردیگریبردرویبرTTLبهusbمبدلچیپیک

رویراحتیبهکهکردهطراحیطوریرابرداینهایپایهو
اژولماینکناردرراقطعاتیوشودسوارالکتریکیبردهای

بردبه.کرداندازیراهراحتیبهآنرابتوانکهدادهقرار
.گویندNodeMcuبردحاصله
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یامقدمه ای بر اینترنت اش

.استAI-thinkerشرکتبرداینسازدهشرکتهایازیکی

NodeMCUبردیکزیرشکلدر 1.0 ESP-12Eهمراهبه
.میکنیدمشاهدهرااشخروجیپینهای

Arduino Uno -2

افرادبیندرتوسعهبوردترینمحبوبازیکیآردینوقطعا
Arduino.استمتخصصومبتدی Uno R3برداولین
مبتنیکهشودمیمحسوبمیکروکنترلربرمبتنیتوسعه

/ورودیپایه14دارای.باشدمیATmega328Pبر
هایشرکت.استآنالوگورودیششودیجیتالخروجی

حسگرهایشازهستندبورداینتوسعهدرحالزیادی
Arduinoمحبوبیتدیگردلیل.هاکتابخانهتاگرفته

.باشدمیآنIDEبازمنبعنویسی،برنامهمحیط

Raspberry Pi -3

Raspberry Piاستپلتفرمیترینمحبوبشکبدون
یحت.کنندمیاستفادهآنازمندانعالقهازبسیاریکه

ویتالیدیجهایسیستمپیکربندیبرایغیرفنیکاربران
.کنندمیاستفادهآنازخودنظارتیهایدوربین

Raspberry Pi کهاستبلوتوثوداخلیWiFiدارای3
دیلتبکامپیوترترینمستقلوجورترینوجمعبهراآن

.استکرده

Raspberry PiلینوکسباDebianنامبهسفارشی
Raspbianرایخوببسیارکاربریتجربهکهکندمیکار

اندهندگتوسعهبرایهمینطورو.کندمیفراهمشمابرای
ازمختلفهایبستهنصببرایراقدرتمندیمحیط،

میفراهمدیگرمواردوپایتون،جاوا،Node.jsجمله
توانیممیGPIOپایه40وUSBپورتچهاربا.کند

.کنیممتصلآنبهراجانبیلوازمازبسیاری

Udoo Neo-4

Udoo Neoدارایکهاستکاملکامپیوتریک
صورتبه.باشدمینیزArduinoباسازگارمیکروکنترلر

Raspberryازترکیبی PiوArduinoشدهساخته
-کردهتعبیهپردازندههمانرویراهستهدوNeo.است
ARMقدرتمندپردازندهیک Cortex-A91قدرتبا

ARMپردازندهیکوگیگاهرتز Cortex-M4ورودیبا
I/O)زمانهمخروجی real-time).شاملهمچنینو

Wi-Fiماژولومحوره9حرکتیسنسورهای +

Bluetooth .باشدمی4.0
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وپردازشفرایندداده،حجمافزایشباهمچنیناما
مانزطبیعتاًوترپیچیدهخیلیآنهاازاطالعاتاستخراج

.شودمیبیشترآنهاآنالیز

:مانندایشدهشناختههایشرکتازبسیاری
ایو(Nvidia)انویدیا،(Intel)اینتل،(Amazon)آمازون

محاسباتتسریحوسازیسادهرویبر(AMD)دیام
.کنندمیکارباالحجم

کامپیوترهایساختحالدرامروزهاستذکربهالزم
هاییوترابرکامپازترسریعبسیارکهباشیممیکوانتومی

:گفتندگوگلدانشمندانکهطوریبهاستامروزی
الگوریتمیکتواندمی(Sycamore)کوانتومیکامپیوتر

تخمینکهحالیدر،کندحلثانیه200درفقطراخاص
10کارهمانانجامبرایقدرتمندابررایانهیکزندمی

کشدمیطولسالهزار

.*کردجلوتر به طور مفصل در مورد کامپیوترهای کوانتومی صحبت خواهیم*

امنیت➢

کالتمشترینبزرگازیکیمورددرامنیتیمتخصصهرازاگر
یهادستگاهزیاداحتمالبهکنیدسوالیکموبیستقرن

!چرا؟.کردخواهندمعرفیشمابهرااشیااینترنت

بهمجهزهوشمند،تولیدیواحدیکمثالعنوانبه
هندسمیکآنگاه.کنیدتصوررااشیااینترنتسنسورهای

وهاگاهدستوضعیتبررسیبهتواندمیهمراهتلفنبابرق
دستوراتارسالهمینطورودریافتیهایدادهخواندن
.بپردازد

ریپذیآسیبیکازاستفادهباخارجیمهاجمیکاگراما
شود؟میچهبگیرداختیاردرراهادستگاهکنترلامنیتی

.هددانجامراکاریهردیجیتالیهایسیستمباتواندمی
شبیشدنگرمباعثکند،خاموشراهادستگاهتواندمی
اسرارجملهازحساسهایدادهشود،آنهاحداز

.بدزددرااختصاصی

بخشدوبهاشیااینترنتامنیتچیست؟حلراهحال
:شودمیتقسیمافزارینرموافزاریسخت

امنیتیمشکالتحلکلید5Gتکنولوژی:افزاریسخت
.استافزاریسختسطحدر

بالکچینو(KMS)کلیدمدیریتسیستم:افزارینرم
(Blockchain)مرتفعزیادیحدتاراامنیتیهایچالش

.کردند

*در ادامه درمورد بالکچین به طور مفصل صحبت خواهیم کرد*

اشیااینترنتپیشرویهایچالش

Big)دادهکالن➢ Data)

دارندiotقابلیتکهاشیاهایییاوسیلهتعدادچههر
موجودهایدادهحجمبهاندازههمانبهشودمیبیشتر

.شودمیاضافههمدادهپایگاهدر

درکنید؛تصورراهوشمندهایساعتنمونه،عنوانبه
شد،فروختههوشمندساعتملیون20بربالغ2019سال
ازفینصتنهاکنیمفرضدهیم،انجامسادهریاضییکاگر
مدتبهفقطوسالماه12ازماهیکفقطهاکاربراین
باشند،کردهاستفادههاساعتاینازروزدرساعت12

میقلبضربانبهمربوطفقطکههاییدادهتعدادآنگاه
.بودخواهددادهملیارد200بربالغباشد

خیلیمزایایخودشبادادهازعظیمیحجماینالبته
ومراقبتیخدماتشدنبهترجملهازآورد،میفراوانی
یانسانخطاهایشود،کاهشمیارائهبیماربهکهدرمانی

...و
12

Adafruit Flora-5

Adafruit،داریدعالقهپوشیدنیبهاگر Floraمناسب
برکهستاپوشیدنیالکترونیکیپلتفرمیکاین.شماست

شدهساختهArduinoمیکروکنترلرترینمحبوباساس
قراربرایآلایدهایگزینهبهراآنFloraاندازه.است
نخیکدارای.استکردهتبدیلهالباسدرآندادن

رقباتصالسیممانندکهاستدوختقابل،نازکرسانای
استفادهقابلیتباFlora.کندمیعملجانبیلوازمسایرو
ریزیبرنامهبرایNeopixelهایLEDوUSBمیکرواز
.شودمیاستفادهآسانآزمایشو

Adafruit FloraمیکروکنترلراساسبرAtmega

32u4قطبیدوباترییک.استشدهساختهJSTآندر
استفادهبرایSchottkyمحافظدیوددارایکهداردوجود

.استDCولت9تاولت3.5ازخارجیباتریهایبستهبا
رنامهببرایتوانیممیآردوینو،باآنسازگاریبهتوجهبا

Arduinoهمانازنویسی IDEکنیماستفاده.
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:میگربه ی شرودینگر و کامپیوتر کوانتو

رک آن آزمایش گربه ی شرودینگر آزمایشیست که با بیان و د
ی میتوان درکی درست و انتزاعهی از کهامپیوتر ههای کوانتهوم

.داشته باشیم

. انی استگربه ای در جعبه ای دربسته زند: شرودینگر گفته بود
گر در این جعبه یک شیشه گاز سیانور، یک چکش، یهک حسه

ورت ذرات پرتوزا به ص. پرتوزا و یک منبع پرتوزا نیز وجود دارد
مهر نامنظم تابش می کنند و به همین دلیل برای آن ها نیمهه ع

ری حال فرض می کنیم حسگر و چکش طهو. در نظر می گیریم
ن ساعت تنظیم شده باشند، که در صورت تابش موج پرتوزا بی

، چکش شیشهه حهاوی گهاز را شکسهته و گربهه 12:01و 12
.بمیرد

ل بدین ترتیب اگر از طریق فرمهول نیمهه عمهر منبهع، احتمها
درصد در نظر بگیهریم، شهانس 50تابش میان این دو زمان را 
یعنهی گربهه . درصد خواهد بهود50گربه برای زنده ماندن نیز 

50درصد زنده و 50داخل جعبه در هنگام برداشتن در جعبه 
درصد مرده است، اما هنگامی کهه در جعبهه را بهر مهی داریم، 

ده است، متوجه میشیم که تنها یکی از این دو حالت اتفاق افتا
ن تبدیل به عبارتی دیگر در فاصله ی یک لحظه، احتمال به یقی

.  می شود
ی به طور خالصه یعنی تا زمانی که ما به جسمی یا ههر چیهز

البته با فرض اینکهه از ههیچ راههی جهز دیهدن [نگاهی نکنیم 
سیسهتم میتوانهد ههر ]نتوان از وضعیت سیستم بهاخبر شهد 

م مهرده وضعیتی داشته باشید یعنی هم میتواند زنده باشد هه
بهل از هم میتواند صفر باشه هم یک به عبارتی تا یهه لحظهه ق

دیدن گربه ی ما هم زنده است ههم مهرده ودر سیسهتم ههای 
بهه ایهن تعریهف کهه.دیجیتال یعنی هم صفر اسهت ههم یهک

است که گفته میشود یکی از پایه هاییبرهمنهی کوانتومی
یگر درهم بر آن بنا شده است و پایه ی دکامپیوتر کوانتومی 

.تنیدگی کوانتومی است

همابباریکسیستمدواگریعنیکوانتومیتنیدگیدرهم
رویاندازه گیریشوند،جداهمازسپسوداشتهاندرکنش

یحتمی کند،ایجاددیگریحالتدرآنیتأثیریآن هاازیکی
.باشندشدهدورهمازخیلیذرهدوایناگر

فیزیکبیناستچالشیخودکه[آزمایشوموضوعاین
کفیزیبرایبیشترشدتباحتیوشرودینگرعصردانان
وکوانتومیکامپیوترکارینحوهبیانگر]حاضرعصردانان
.استکامپیوتراینقدرتالبتهصد

:دیجیتالهایکامپیوتر

قیمنطولتاژهایسطحازاستفادهبادیجیتالهایکامپیوتر
حسطدادیقرارطوربهکهمیپردازندمحاسباتوفعالیتبه

راولت5ولتاژسطحومنطقیصفرعنوانبهراصفرولتاژ
یتئورنظرازاعداداینخبکهمیگیریمنظردرمنطقییک

ومنطقیصفرولت0.7حدودیولتاژتاواقعیتدروهستند
.میشودگرفتهنظردرمنطقییکولت5تا2.7

ورصفولتاژسطوحمختلفهایمعماریهاباسیستمدرالبته
.میکندتغییرمنطقییک

داشتهخودبرایراحالتدومیتواندسیستمطبعبهخبو
یادباشروشنیانباشیدیاباشیدیا.یکیاصفریا:باشد

...وخاموش

یامیرارسالن ترک لشکنار

97مهندیس برق
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درآنوضعیتیعنی.یکهمباشدصفرهممیتواندلحظهدر[QBIT]مامحاسباتیواحدترینکوچککوانتومیهایسیستمدرولی
بینراقداریمهرمیتوانندهاکیوبیت.(شرودینگریگربه)میباشدنتیجهیمشاهدهیلحظهلحظهآنومیکندتغییرلحظهیک
حاالترازیریکرهمااگرمثالعنوانبه.میشودماکامپیوترقدرتیفزایندهرشدباعثویژگیاینکهکننداختیاریکوصفر

انندمیتوماهایکیوبیتصورتایندریکوصفرراآنجنوبوشمالهایقطبوبگیریمنظردرخودسیستمهایکیوبیت
.باشندداشتهجنوبوشمالقطببینراحالتیهراستمشخصکههمانطور

میشوند؟ساختهچگونههاکیوبیت

عریفیتوآنهاانواعمیتوانیدزیرتصویردرکهداردوجودهاکیوبیتایجادبراینظرموردحالتآوردنوجودبهبرایراه5حاضرحالدر
:کنیدمشاهدهکدامهرمورددراطالعاتیوآوردنشانوجودبهروشاز

.رایج ترین روش یون های به دام افتاده و حلقه های ابررسانا میباشد*
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کامپیوتر کوانتومی
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تومی چرا علم و نیاز امروز به سمت کامپیوتر های کوان

سوق پیدا کرده است؟

ایهکامپیوترقدرتسنجشدرفاکتورترینمهمتقریبا
هارترانزیستویعنیآنیسازندههایواحدتعداددیجیتال

زیادیتعدادازامروزیهایکامپیوترهایپردازنده.است
راهایتگهاترانزیستوراینکهمیشودتشکیلترانزیستور

یازنموردمنطقیمداراتمنطقیهایگیتاینکهمیسازند
نتیجهدر.میدهندتشکیلرامامحاسباتهایپردازشبرای

دباشبیشترسطحواحددرهاترانزیستوراینتعدادچههر
ردازشیپقدرتطبعبهوداشتهرابیشتریهاگیتمیتوانیم
.باشیمداشتهاختیاردررابیشتری

اهیرتنهاسطحواحددربیشترترانزیستوردادنجایبرای
هکاستترانزیستورابعادکردنکوچکمیرسدذهنبهکه

دنکرکوچکباطراحانورفتهپیشسمتهمینبههمعلم
ورترانزیستکلیابعادشدنکوچکبهمنجر)کانالطول

سطحواحددررابیشتریهایترانزیستورتوانستند(میشود
18هر(اینتلبنیانگذارانازیکی)مورقانونطبق.دهندجای

تثابآنیاندازهکهتراشهیکدرهاترانزیستورتعدادماه
شدآنربسعیامروزباتاکهنظریهاین.میشودبرابردوباشد

علمروزامبهتاکهشدهقانونیکبهتبدیلباشدپابرجاکه
.کندرعایتآنراتوانسته

حانطرابهکارجایاینبهتافیزیکیوطبیعیهایقانون
کاهشنانومتر5تاراکانالطولابعادکهدادهاجازه
اینبادنیامطرحهایشرکت2020هایپردازنده.دهند

شرکتیپردازندهمانند.شدندساختهنانومتری5معماری
شدهساختهTSMCشرکتنانومتری5فناوریباکهاپل

M1یپردازنده)است ابکهسامسونگشرکتیپردازندهو)
Exynos))شدساختهشرکتهمیننانومتری5فناوری

5فناوریباهمآنکهکوالکامشرکتیپردازندهیاو1080

Snapdragon))استشدهساختهشرکتهمیننانومتری

آنهاکههاشرکتسایروهواویشرکتیپردازندهو888
.کردنداستفادهفناوریاینازنیز

درودگذاشتنفراترنیزاینازراپاتراشهتولیدهایشرکت
2و3معماریباهاییپردازندهساختبرایتالشحال

.هستندنانومتری

تواندمیجاهایییکتاهاترانزیستوربرایسایزکاهشایناما
زدنتونلدردرهمعلت.میروداشباعبهبعدوبرودپیش
.میباشدکانالطولزیادخیلیدادنکاهشدرهاحامل

کامپیوتر کوانتومی
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معیاریدارایطولکاهشاینکهاینجاستمنسوال
هباندازهاینازیعنی)بعدبهخطاینازمثالکههست

واردودادکاهشروکانالطولنمیتواندیگه(بعد
جوابگویدیگهکالسیکقوانینومیشویمکوانتومدنیای
ره؟داوجودفاکتوریومعیارچنینآیا.نیستمامسائل

دورخیلیمیگممنحاالدورخیلیهایسالببینید--
بهترانزیستوراولینکهزمانیقبلیدههچندیعنی
مهمییمسئلهانرژیکردنبهینهخیلیاومدوجود
واختارسبابتونهکهبودترانزیستوریمسئلهونبود

ایهترانزیستورکهبده،انجامروکاریجدیدقابلیت
بعدهایسالدرمروربه.اومدندوجودبهسیلیکونی

کارترانزیستوررویبعدبه1948سالازتقریبایعنی
حثبموردترانزیستورهایپارامترومختلفابعادوشد

میزانسوئیچینگسرعتجملهازگرفتقراربهبودبرای
ووودهیجریانتواناییمیزانانرژیمصرف

یداپادامهگذشتهیدههدویایکتقریباتارونداین
ودتقریباازولیندارمذهنحضورخاصیسالکهکرده
امترپاربرایکوانتومفیزیکیمسئلهگذشتهیدهه
روذهنیتاینردپایحتیوشدبیانترانزیستورهای

نیبیپیشوکردمشاهدههمقبلشدههیکدرمیشود
ازوبرهپیشمیتونهحدییکتامورنمودارکهمیشد
شدخواهدکوانتومدنیایوارددیگهبعدبهاونجا

کردنترکوچکبرایکهاونجاییاز.هاترانزیستور
زیستورترانکهایدیگهزیادهایقابلیتوهاترانزیستور

بهصنعتمیدنارائهسازیمجتمعبرایFETهای
هاBJTازوکردهپیداسوقهاترانزیستوراینسمت
لهفاصزیادتعدادوکوچکابعادبرایسازیمجتمعبرای

سعیدارندهاBJTکههاییمزیتعلتبهالبته.گرفت
بههمBJTازهاطراحیدرکهامروزبهتاشدهآنبر

توانهمکهبشوداستفادههاFETکناردرمکملعنوان
داشتهباالییسرعتهموبدنددستبهپایینیمصرفی
TRADEیکواقعدرباشیم OFFشدهاینهابین.

وارمامید.مبارکشمانوسال.بخیرشماوقتدکترسالم-
.باشیدداشتهمهریپروخوبسال

پرسالیشمابرایهمچنین.بخیرهمشماوقتسالم--
رپسالیامیدوارمومیکنمآرزوخوبحالوسالمتیاز
.باشیدداشتهپیشدرموفقیتاز

.باشیدسالمت.ممنونمخیلی-

بحثفناوریدنیایدرمیدونیدکههمینطوردکتر
اموهستداغخیلیاینروزهاکوانتومیهایکامپیوتر

ائلمسوتکنولوژیاینمورددرکهگرفتیمتصمیمهم
تعلهمینبهبنویسیمموننشریهدراشزمینهپس

فیزیکبینباریکخطمورددرشمابامیخواستم
هایستورترانزوالکترونیکدرمکانیکفیزیکوکوانتوم
.کنمصحبت

ذابجومفصلمبحثیکمیفرماییدشماکهمطلبی--
کهونیکالکترکوانتومدرسیاهستکوانتومالکترونیک

یحتوضارشدکارشناسیدانشجویانبرایمفصلاونجا
رمختصصورتبهمیکنمسعیمنحاالشدخواهدداده

یتمحدودکهبعداحاالکنمبازرومبحثبراتونمفیدو
صورتبهشدبرقراردانشگاهوشدبرداشتهکروناییهای

.موردایندرکردخواهیمبحثترجامعوحضوری

ایهکامپیوترازروبحثدکترمیخوام.خداامیدبهبله-
مداراتواینکهکنمشروعترانزیستورهاودیجیتال
اینیسازندههایشرکتوهاپردازندهومجتمع

وکانالطولکهمیکنندحرکتمسیریدرهاپردازنده
یشافزاهمعلتشوبدندکاهشروهاترانزیستورگیت
درتقافزایشتبعبهوسطحواحددرهاترازیستورتعداد

چنداننهگذشتهازخبولیهاستپردازندهپردازشی
هبکانالطولکاهشاینکهداشتهوجودبحثایندور
کاهشتواناییجاهایییکتاوخوردخواهدبستبن

کهمیبینمهمچنانولیداشتخواهیمروکانالطول
اختسهایوفناوریهاترانزیستورنوعتغییرباطراحان

وبراینانومتر5تاروکانالطولمواردجملهاینازو
.هستندکاهشحالدرهمنانومتر3تا2022سال

ولطکاهشاینکهعنواناینبهمیشهمطرحهمبحثی
درهاحاملتونلینگخاصیتعلتبهنهایتدر

.شدخواهدمتوقفترانزیستور

کامپیوتر کوانتومی
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بودهشدبینیپیشکهمیادوجودبهاینجامسئلهحاال
کهاونجاییازورسیدخواهداشباعبهمورمنحنیکه

کوچکابعادبایسیتیهاترانزیستورتعدادافزایشبرای
انونواردمیکروازکهوقتیتاشدنکوچکاینوبشه
یرزبهابعاداینکهوقتیونداشتوجودمشکلیشد

درهاییمحدودیتکهکردندمشاهدهرسیدنانومتر100
کانالطولوقتییعنی.آمدهوجودبهترانزیستورعملکرد

ازکهانتظاریاومدترپاییننانومتر100ازگیت
واژولتبینکهقوانینیاونوداشتیمهاترانزیستور

ناودیگهترباالهایکانالطولدرداشتهوجودجریان
شدهخارجاستانداردحالتازونیستقراربرقوانین
یبررسازبعدو.شدندنمایانبیشتردومرتبهواثرات
انتومکویپدیدهعلتبهتغییراتاینکهشدندمتوجه

نمیتواندیگرنانومتر100مثالزیرکههستالکترونیکی
ووانینقوبنویسیممونقطعهبرایروکالسیکیقوانین
احتمالبحثاونجاومیشودبرقرارکوانتومیروابط
جریانعبورقطعیتازبحثوهستالکترونحضور
.نیست

صیناخالجملهازترانزیستورهایپارامترتغییرباحاال
ادهاستفهادینیمهنوعمثالیاوسورسیادرینسمت
موثرعواملوsubstrateنوعیاگیتزیربرایشده
قوانینبرقراریبینمرزکهعدداینمیتواندیگر

.کردجابجارواستکوانتومییاکالسیک

رسیدنانومتر60تا50وحوشحولگذشتهدرعدداین

اتودادندکاهشروزبهروزروعدداینهاییترفندباو
سندمیرجاییوبهروعدداینبدندکاهشمیتواننجایی

یعنیگفتیدکهایپدیدههمونعلتبهدیگهکه
هاششرطکهدادخواهدرخ(tunneling)تونلینگ

ترازوجودوکافیحاملوجود[شرطسههمونهم
بودننازککافییاندازهبهومقابلطرفدرخالی
دیگرشرطدوبودنبرقرارصورتدرکه]هستشفاصله

کهدهدرخپدیدهاینمیتواندکانالطولکردنکوتاهو
قدرتبیشتریتوسعهراهسربراستسدیواقعدر

براومدنفائقبرایکه.ماهایپردازندهوهاترانزیستور
هکشدندپیشنهاددیگههایتکنولوژیمشکلاین

راهربرسکههاییپدیدهتماموپدیدهاینبربتونند
کنندغلبهمیکننداندازیسنگکانالطولکردنکوتاه

کدومکهببینندتاشدکارپیشنهاداتاینرویبرکه
رقراربهمچنانرامورقانونمیتوانندهاتکنولوژیازیک
.دارندنگه

یستورترانزبودکارشدهکههاییتکنولوژیجملهازبله-
مشکلنانومتر10وحوشحولتاکهبودندfinFETهای

مطرحهایشرکتحاضرحالدروبودندکردهحلرو
کردنکارحالدرTSMCوسامسونگجملهازدنیا
کههستندMBCFETوGAAFETهایتکنولوژیروی

هاورترانزیستکانالطولکهمیدهروقدرتاینبهشون
خاصیعددومعیارپس.بیاورندپایینهمنانومتر2تارو

میشهندیگهبعدبهعدداینازمثالبگیمکهندارهوجود
یتوسعهباواقعدر.دادکاهشروابعادشوکانالطول

خواهدشناورکانالطولاینساختهایتکنولوژی
درسته؟.بود

زنمبمثالیهشمابرایبخواماگر.همینطوره.عزیزبله--
سیرمیهمیخوایدکهبگیرینظردرشمابداههصورتبه

یرمساینطیبرایوکنیدطیروکیلومتری60مثال
یلهوسهیچبدونرویپیادهداریدکهامکانیتنهامثال
روسرعتیماکزیممیکانسانهرمثالخب.هستای
ایناماگر.کنهطیپیادهصورتبهمیتونهکههستدارا

بینممیبگیریمنظردرساعتبرکیلومتر30روسرعت
هبشطیمسیراینکهکشیدخواهدطولساعتدوکه
دبعوساعتدواینهستزیادیزمانکهمیبینمبعد

60تسرعبهرسیدنتواناییمثالکهاسبسراغمیریم
مسیرمیتوانکهداشتخواهدروساعتبرکیلومتر

همچنانماوکردطیساعتیکدررونظرمورد
مقصدبهرسیدنکمترزماندروترسریعخواهان
المثکهاتومبیلسراغمیریمعلتهمینبههستیم
خبکههستداراروساعتبرکیلومتر120توانایی

بهممیبینیومیکنهپیداکاهشساعتنیمبهمازمان
هکهواپیماسراغمیریمبعدوداریمنیازکمتریزمان
خواهدآنسرعتماکزیممساعتبرکیلومتر240مثال
ارمسیرربعیکزماندرمیتواناینصورتدرکهبود
رعتیسماکزیممیکایوسیلههرکهمیبینیم.کردطی
زیممماکازبیشترسرعتیبامیخوایماگرکههستدارا

سراغبایستیکنیمطیرومسیرمونآنسرعت
مماکزیمدارایکهبریمدیگریوسیلهوتکنولوژی

همستوروترانزیالکترونیکدنیای.هستبیشتریسرعت
یکدارایساختیتکنولوژیهر.هستهمینگونه
رتقاابهنیازاگرکههستارتقابرایقابلیتماکزیمم

مزیتوبیشترفرکانسوترکوتاهکانالطولوبیشتر
بدیمرتغییراخودتکنولوژیبایستیدارمایدیگههای

.یشتربهایقابلیتباوترجدیدتکنولوژیسراغبریمو

کامپیوتر کوانتومی
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اینشمانظربهاینکهآخرسخنعنوانبهدکتر-
هبوکردخواهدپیداادامهزمانیچهتاحاکمتکنولوژی

تصنعواردزمانیچههایکامپیوترکوانتومشمانظر
تسمبهنزدیکیآیندهدراصالاینکهیا.شدخواهند

اینکهیاکردخواهیمکوچکوانتومیهایکامپیوتر
؟دارندارتقاتواناییهنوزکالسیکهایکامپیوتر

دشاهدورچنداننهیآیندهدرقطعاقطعاببینید--
مکوانتوباالترسطحدروالکترونیککوانتومورود

چرا.بودخواهیمبشریتکنولوژیدنیایبهکامپیوتینگ
وانتومیکهایکامپیوتربرایباالییبسیارپتانسیلکه

سربرکهاستهاییمحدودیتمسئلهولیدارهوجود
رفتپیشبابایستیکهداردوجودهاکامپیوتراینراه

بهمقدبهقدموشودگذاشتهکنارهامحدودیتاینعلم
یمشوترنزدیکهایکامپیوتراینواقعییاستفاده
ابامروزیشکلبههاییاتومبیلابتدادرکههمانطور

درونداشتندوجودامروزیهایاتومبیلهایقابلیت
وزمانگذشتباومیکردندکاربخارموتورباابتدا

اسمبهامروزهماکهچیزیبهعلمروزافزونپیشرفت
کوانتومیهایکامپیوترشدندتبدیلمیشناسیماتومبیل

خواهدحلهاچالشومیشوندترکاملروزبهروزهم
کارهایدرآنهاشاهدنزدیکیآیندهدروشد

بزرگهایشرکتکهچندهربودخواهیممحاسباتی
یبقیهوGOOGLEیاIBMجملهازتکنولوژی

دروهستندپروژهاینرویبرکارحالدرهاشرکت
.هستندآنهایچالشومشکالتکردنحلحال

یهایصحبتبابتتشکر.استادممنونمخیلی.بله-
وردیدکبیانکهمفیدیمطالبوداشتیدکهدلنشینی
ایندرعلماینپیشرفتشاهدبتونیمکهامیدوارم
.باشیمهممرزوبوم

ومیکنمعرضتبریکشماخدمتمجددهمرونوسال
.باشیدداشتهپیشروخوبیسالامیدوارم

درمبتونیکهایشاهللباشیدموفقمیکنمخواهش--
هبدانشگاهشیرینمحیطدرحضورانزدیکیآینده
با.مبپردازیموضوعاینپیرامونترجامعوترکاملبحث

.شمابرایموفقتآرزوی

.خدانگهدارتشکر-

بهمهندسانوپژوهشگرانآوردنرویامراینینتیجه
.کوانتومیستهایکامپیوتر

کههاییرکامپیوت.هاستکامپیوتربعدینسلکهکامپیوتری
بهرسیدندبعد.میکردندکارخالهایالمپباابتدادر

دروندکردبناهاترانزیستوربرراخودساختاروترانزیستور
ازپردازشیقدرتافزایشبرایزدنددریهربهراهاین

وهاتورترانزیسابعادکاهشوهاترانزیستورنوعتغییرجمله
ردیگجاییکهبهرسیدندوبودندهمموفقحقیقتاکه...

واردونداشتندپردازشیقدرتافزایشبرایمانورقدرت
دندشمقیاسواندازهالبتهوپردازشیساختارازجدیددنیای

ترکامپیونامبههاییکامپیوتروکوانتومدنیاینامبه
.کوانتومی

چیست؟کوانتومیکامپیوتر

توضیحبا)نهادیمبناکوانتومیکامپیوترتوضیحبرایرابناما
وترکامپیپیدایشعلتوکیوبیتوشرودینگریگربه

یوترکامپسراغبرویمکهاستآنوقتدیگرحال.(کوانتومی
.کوانتومی

ردازشپاصالاینکهینظریهپیدایشازایتاریخچهابتدادر
لمسائحلدرآنازبتوانوباشدداشتهوجودایکوانتومی
.میکنیمبیانکرداستفاده

منفایریچاردبهرسمیطوربهمیتوانراکارایناستارت
برایکههایینظریهبیانپیرو1982سالدرکهدادنسبت

آندرهاترانزیستورحدازبیششدنکوچکمشکلحل
ایدب:اینکهبرمبنیدادارائهاینظریهمیشدبیانهاسال

ومکوانتدنیایبهدیجیتالدنیایازهاپردازشومحاسبات
رادیجیتالدنیایمشکالتتنهانهعملاینکهشوندوارد
بهنیزراایعمدههایویژگیوهاتواناییبلکهنیستدارا

.میاوردارمغان

بامیکوانتوهایگیتباکوانتومیکامپیوترسادهزبانبه
شدهمحولآنبهکهایمسئلهجوابهاکیوبیتپردازش

.میدهدتحویلمابهخروجیدررااست

اییابتددرکوانتومیهایکامپیوترکهحاظرحالدرواقعدر
کامپیوترفکرطرزهمانهستندخودطراحیحالتترین
.شدهپیادهآنهادردیجیتالهای

هایواحدسرییکودارندوجودهاگیتسرییکیعنی
اینابنیازموردمداراتایجادباکهکیوبیتنامبهپردازشی

مشخصماخروجیهاکیوبیترویبرپردازشوهاگیت
.میشود

کامپیوتر کوانتومی
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:تجاریکوانتومیهایکامپیوترازیکیبررسی

.کنیمتشریحراD-Waveشرکتتوسطشدهساختهکوانتومی(انیلرواقعدر)کامپیوترمورددرمیخوایمقسمتایندر

.استکوانتومیهایکامپیوترساختوپژوهشآنکارییزمینهواستشدهواقعکاناداردرشرکتاین

قبلیینسخهبرابر2تقریباکهکنداستفادهکیوبیت5000ازآندرتوانستهکردهتولیدشرکتاینکه(انیلر)کامپیوتریآخرین
.میکرداستفادهکیوبیت2000ازکهاستکامپیوتراین

,گوگلتوسطکهکوانتومیهایکامپیوترکهچرا.نمیشناسندکوانتومیکامپیوترراتولیدیدستگاهاینمحققانازبسیاریالبته

IBMئلهمسهرمیتوانندهستندآنیاولیهینمونهساختوآنهارویبرپژوهشحالدرمحورتکنولوژیهایشرکتسایرو
.هستندهاگیتبرمبنایودارندعمومیمسائلبرایکاربردیو(.تئوریلحاظاز)کنندحلراای

Quantum)کوانتومیانیلرهایبرمبنایکهD-Waveشرکتیشدهساختههایدستگاهولی Annealer)تنهاهستند
کوانتومیانیلر.استانیلرخودکوانتومیِدستگاه هایمختلفپیکربندی های بهوابستهکهمی دهدانجامراویژهمحاسباتیمیتوانند

D-Waveبرایئله ایمسبهتراشه،پیکربندهایازیکیدربتوانرابه خصوصرایانشیِمسئله ییککهمی کندکارزمانیتنها
.کردترجمهانرژیبه حداقل رساندن

:کنیدمشاهدهزیرتصویردرمیتوانیدراD-Waveشرکتکوانتومیانیلراینساختار

کامپیوتر کوانتومی
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https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_annealing:~:text=Quantum%20annealing%20(QA)%20is%20a,size%2Flength%2Fcost%2Fdistance


.کنیدمشاهدهآنرااجزایازکدامهرناموافزاریسختساختارمیتوانیدهمزیرتصویردر

کامپیوتر کوانتومی
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:ومیچالش های پیشروی کامپیوترهای کوانت

همینکوانتومیهایکامپیوترامروزهایچالشازیکی
عدمهمینو.هاستکیوبیتداشتننگهپایداروساختن
شدناعمالاثردرآنهاحالتتغییروهاکیوبیتپایداری
سراثربرمحیطنویزازناشیمیتواندکهعاملیترینکوچک

کهمایسامانهواردکهبیرونیعاملیهریادمایاوصدا
ینتیجهمیتواندباشد,میباشدماکوانتومیکامپیوترمحیط

.دهدنشانغلطبهرامحاسبات

صورتبههاکیوبیتتعدادشدنزیادباچالشاینکه
هایترکامپیوعلتهمینبه.میکندپیداافزایشچشمگیری

وترکامپییاولیههاینمونهعنوانبهکهامروزیکوانتومی
محدودعدادتبامیتواندتنهامیباشندپیشرفتهکوانتومیهای

زدیکندمایدرهمشرایطاینکهکنندکارکیوبیتاندکو
مطلوبیتانسبینتیجهبتوانندتامیشودایجادمطلقصفربه

بلقاهاخطااینکهمحاسباتدرخطاشدنایجادبا.بگیرند
ارایدخطاتصحیحهایفرآیندنیستندنیزبینیپیش

هایچالشازهمهافرآینداین.میشوندایویژهاهمیت
.استزمینهایندرفعالمهندسانودانشمندان

هایبحثوخطاهااینتفصیل،بهبعدیهاینسخهدرما
.دادخواهیمقراربررسیموردراترتخصصی

وهاویژگیشدنآشکاروعلماینروزبهروزرشدعلتبه
بهمربوطبحثآنبهمربوطهایفرودوفرازوهاچالش

درومکردیتقسیمبخشچندبهراکوانتومیهایکامپیوتر
بهتاداشتیماینبرسعیکوانتومیهایکامپیوتراولبخش
ازگذروهاکامپیوتراینبهمربوطایپایهمواردبیان

وپردازیمبکوانتومیهایکامپیوتربهدیجیتالهایکامپیوتر
بعدیهایقسمتدرراترتخصصیمواردبررسیوبحث
.کنیمبیان

بیانرامطالبشیواورسازبانیبهباشیمتوانستهامیدواریم
سمتقپیگیریبرایشمابرایجذابیتایجادباعثوکنیم
.باشیمشدهجالبموضوعاینبعدیهای

کامپیوتر کوانتومی
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پولازمختصریوجالبتاریخچه•

ودادبرایراهیدنبالبههازمانهمهدرانسان

باکاالمبالدالتباانسانابتدادر.استبودهستد

اینمشکالتولیدادمیانجامستدودادکاال

.شدطالهایسکهخلقباعثمبادالتیسیستم

هایسکهباراکاالهاارزشهاانسانبعدبهآناز

دردنیامردممشترکزبانوسنجیدندمیطال

.بودتجارت

شماالمثعنوانبه؛داشتمشکالتیسیستماینهمبازولی
سکهاززیادیحملبهمجبوربزرگمعاملهیکانجامبرای
.بودسازدردسروخطرپرخوداینکهبودیدطالهای

طالیهایسکهدادنبااشخاصوشدساختهصرافیپس
کهسارزشبامتناسبکاغذیرسیدیک،هاصرافیبهخود

.کردندمیدریافتها

شهربهخودباطالسکهزیادیمقدارحملجایبهاینک
مبداصرافیازکهرارسیدیبودکافیتجارت،قصدبهدیگر

هایهسکتادهندتحویلمقصدصرافیبهرااندکردهدریافت
هایلپوبهتبدیلهارسیداینکمکمکنند؛دریافتراخود

.بودطالآنهاپشتوانهکهشدندکاغذی

یکوشدهجمعهمدورجهانهایکشور1944سالدر
Brettonنظامبهکهکردندایجادراواحدپولینظام

woodsدیلتبتواناییکرداعالمآمریکادولتوشدمعروف
طالانسیکارزشنظامایندر.داردراطالبهدالرمیزانهر

.بوددالر35برابر

ایشافزدلیلبههابعدکهبوداینداشتنظاماینکهمشکلی
الطمیزانآنکردنفراهمبهقادردیگرآمریکادولت،دالرتعداد
کنارنظاماین1973سالدربالخرهونبوددالرپشتوانهبرای

بدونهایپولاینوشدشناورکشورهاپولوشدگزاشته
درتق،فیاتپولپشتوانه.گرفتنامفیاتهاکشورپشتوانه
ایهاسکناسحاضرحالدر.بودکشورهر...واقتصادیوسیاسی

.هستندفیاتهایپولشمادستدر

جاییهجاببازهمکهرسیدندنتیجهاینبههاانساننیزبعدکمی
کهلیپوهمینشد،خلقدیجیتالیپولواستمشکلهاپولاین
.داردقرارشمابانکیکارتدر
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جودوبهبالکچینمانندساختاریبهنیازاحساسچرا•
آمد؟

برایتریامنوترسادههایراهدنبالبههمیشههاانسان
.اندبودهخودداراییانتقال

اناداکبهایرانازپولمقداریانتقالبرایشمامثالعنوانبه
دکارمز).هستیدروبهروباالییهایکارمزدومشکالتبا

(بیشتریاودالر70تا40حدودهایی

ولپانتقالعملیاتکشوریکعلیههاتحریموجودطرفیاز
هاهوابستوجوددلیلبههاکارمزداینوکندمیتردشواررا
هایسازمانوجودخاطربهپولانتقالدشواریو(هابانک)

.استهاکشورمتفاوتپولی

شخصبهشخصپولیسیستمیکوجودخاطرهمینبه
ردفاینکهتامیشداحساسهابانکوهاوابستهوجودبدون

یکایده2009سالدرناکامتوساتوشینامبهسازمانییا
آندرکهکردمطرحرانظیربهنظیرپرداختسیستم
گیرندبکمکسازمانییاشخصازاینکهبدونافرادسیستم

نایوباشنددیگریشخصبهخودداراییانتقالبهقادر
.گرفتنامبیتکوینسیستم

یتکوینبومیشوداستفادهبالکچینساختارازبیتکویندر
کردهفادهاستبالکچینازکهمیباشدپرداختیسیستماولین
است

..............................................................................................................

بالکچینساختار•

یهمهبینکهاستکتابحسابدفتریکهمانندبالکچین
دفتراینازکپییکمیتواندهرکسوشدهپخشاعضا

اعضاهمه،میشودانجامتراکنشیککهزمانیوباشدداشته
.میکنندروزرسانیبهراخودحسابدفتر

زیمتمرکسازمانهیچواستغیرمتمرکزبالکچینساختار
بهشبکهدرحاضرافرادیهمهونمیکندنظارتآنروی

.میکنندکمکآنپایداریوبالکچیناستحکام

،میکنداستفادههادادهذخیرهبرایهابالکازبالکچین
رارقخوددررااصلیدادهسهکههستندهاییفایلهابالک

:میدهند

زمانیبازهیکدرگرفتهصروتهایتراکنش.1

بالکهش.2

قبلیبالکهش.3

اینهبهستندمتصلیکدیگربهزنجیرصروتبههابالک
.داردقرارخودشبعدیبالکدربالکهرهشِکهصورت

؛مبگویترواضح،استطرفهیکریاضیعملیاتیکهش
چیزیهرکهکنیدفرضتابعیکبهشبیهتوانیدمیراهش

ردفبهمنحصرخروجییکولیپذیردمیورودیعنوانبهرا
.دهدمیتحویلشمابهثابتطولباشدهرمزنگاری

بالکچین
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میشودایجادتراکنشیکچگونه•

:باشدمیآدرسدودارایکسیهربالکچیندر

(حسابشمارههمانند)عمومیآدرس.1

(بانکیکارترمزهمانند)خصوصیآدرس.2

خودبانکیکارترمزهمانندتوانیدمیراخصوصیآدرس
سآدربهنیازتراکنشانجامبرایشمایعنیکنیدتصور

بهنبایدوجههیچبهراآدرساینوداریدخودخصوصی
تهداشراشماخصوصیآدرسکههرکسیزیرابدهیدکسی
.استشماحسابکردنخالیبهقادرباشد

؛کنیدتصورخودحسابشمارههمانندراعمومیآدرس
فیستکاکندواریزمبلغیشمابرایخواستکسیاگردرواقع
حتیودهیدقرارفردآناختیاردرراخودعمومیآدرس

قرارخودشخصیسایتدرراخودعمومیآدرسمیتوانید
نوانعبهمبلغیبرایتانداشتتمایلکهکسیهرتادهید

.کندواریزدونیت

قرارراخصوصیآدرسوعمومیآدرسنمونهیکادامهدر
:دادیم

(حسابشماره)«عمومیآدرس

TNZMdpWE6q4ViAv9bF4ge8PyEA265Ysqh7

(شخصیرمز)«خصوصیآدرس

BCC3BAC6313317A6F76FD73485511A35C77
2BF89DA8770728153BCD57FE032A

شدیمآشناخصوصیآدرسوعمومیآدرسباکهحاالخب
:شویمتراکنشانجامنحوهمتوجهاستبهتر

ندکارسالارسالنبهرامبلغیباشدداشتهقصدعلیاگر
.کندایجادتراکنشیککافیست

عنوانبهراخود(حسابشماره)عمومیآدرسعلی.
.دهدمیقرارتراکنشدرفرستنده

عنوانبهراارسالن(حسابشماره)عمومیآدرسعلی.
.کندمیواردتراکنشدرگیرنده

.دهدمیقرارتراکنشدررانظرموردمبلغعلی.

.کندامضاخودخصوصیآدرسباراتراکنشبایدعلی.

تاندکارسالشبکهبهراتراکنشعلیکافیستنهایتدر
.گرددتاییدوبررسیتراکنش

ثباعومیشودانجامخصوصیآدرسباتراکنشکردنامضا
کهشببهشماسمتازتراکنشیکنتواندکسیمیشود
صوصیخآدرسبهنیازتراکنشکردنامضابرایزیرابفرستد

.داردشما

بالکچین
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هشوبالکهایدادهمستقیمتاثیرازبالکهرهشِواقعدر
.آیدمیبدستقبلیبالک

قبلیبالکهش،جدیدبالکهشساختدرکهآنجاییاز
هش،دکنتغییرقبلیبالکهشاگراست،گذارتاثیرنیز

.کردخواهدتغییرنیزبعدیبالک

تغییر5شمارهبالکمحتوایاگر:بزنممثالیدهیداجازه
هشچونوکندمیتغییرنیز5شمارهبالکهش،کند

ایجاد5شمارهیعنیخودقبلیبالکهشاز6شمارهبالک
وکندمیتغییرنیز6شمارهبالکهشپسمیشود

.آخرالیهمینطور

شاملکهجدیدبالکبالک،هشمحاسبهازبعدنهایتدر
خودهشِوخودشقبلیبالکهش،هاتراکنشلیست
.گیردمیقرارشبکهدراستبالک

دمانندارندوجودبالکیکدرنیزدیگریهایدادهالبته)
دلیلبهامّا...وبالکشماره،نانس،بالکساختزمان

یمنظرصرفهااینتوضیحازنشریهایننشدنپیچیده
راینچبالکساختارمفصلطوربهبعدینشریهدروکنیم

(دهیممیتوضیح

استخراج)ماینرمیکنندایجادراهابالککهکسانیبه
میافتدریشبکهازاینکاربابتپاداشیومیگویند(کننده
.کنند

میشودساختهبالکیکچگونه•

به)میشودساختهمشخصیزمانگذشتازپسبالکهر
یکیکباردقیقه10هرتقریبابیتکوینشبکهدرمثالعنوان
هبازاینطیدرکههاییتراکنشو(میشودساختهبالک
.دهندمیقراربالکآندررامیگیردصورتزمانی

اینهب).گیردمیقرارجدیدبالکدرقبلیبالکهشسپس
(شوندمیمتصلیکدیگربهوارزنجیرهابالکصورت

.شودمیمحاسبهجدیدبالکهشآخردر

هانشتراکلیست:شودمیمحاسبهاینگونهجدیدتابعهش
نانس,زمان)دیگرهایدادهسرییکوقبلیبالکهشو
خروجییکتابعاینوشوندمیارسالهشتابعبه(...و

هشعنوانبهثابتطولباشدهرمزگذاریفردبهمنحصر
.گرداندبرمیمابهجدیدبالک

بهدقیقه10حدودبیتکوینبالکچیندربالکهشمحاسبه)
بالکیکساختکهاستدلیلهمینبهانجامد،میطول

(بردمیزماندقیقه10حدودجدید

بالکچین
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بههشتابعآنجاییاز؛نیستعددیکجزچیزینانس
میفردبهمنحصروخاصخروجییکمابهورودیهرازای
هشیکبهنانسدادنتغییرباکنیممیسعیمادهد،
.برسیمباشدصفرآناولرقم6مثالعنوانبهکهخاص

می،کندمحاسبهرابالکهشتواستماینراولینکهزمانی
بقیهتاکندارسالشبکهبهراخودپیشنهادیبالکتواند
یرهزنجوکنندپیداآگاهیجدیدبالکایجادازشبکهافراد
.کنندرسانیروزبهراخودهایبالک

هاماینر•

:دهندمیانجاممهمکاردوهاماینر

هاتراکنشکردنتاییدوبررسی.1

جدیدهایبالکساختن.2

اصاشخازهاتراکنشکردنتاییدبابتکارمزدیهمماینرها
جدیدبالکایجادبابتپاداشیشبکههموکنندمیدریافت

.دهدمیهاماینربه

دحدوتراکنشهرکارمزدحاضردرحالبیتکویندرشبکه)
(استبیتکوین6.25بالکهرپاداشودالر30

هشبکازرانشدهتاییدهایتراکنشازلیستیهاماینر
تراکنشلیستسپسکنندبررسیراآنهاتاکنندمیدریافت

هشاستخراجبهشروعودهندمیقراربالکیکدرراها
.میکنندبالک

بالکساختبرایتالشدرکهماینریهمهآنمیاناز
هشبتواندبقیهازترزودکهماینرآنفقط،هستندجدید
وفقمکندارسالشبکهبهراجدیدبالکومحاسبهرابالک

.شودمیپاداشگرفتنبه

نداردنیاززیادیزمانبهعادیطوربههشکردنمحاسبه
یکبایدچونکندمیفرقبالکهشکردنمحاسبهولی
ایهماینرمثالعنوانبه،شودتولیدخاصیساختارباهش
رقم19کهبیآورنددستبهطوریراهشبایدکوینبیت
!باشدصفرآناول

به؛دهدمیانجامبالکنانسمقدارتغییربارااینکارماینر
یولمانندمیباقینخوردهدستهاتراکنشکهصورتاین

کهتاسهشیکردنپیدادرسعینانسمقدارتغییرباماینر
خطاوآزمونبافقطکاراینوباشدصفرآناولرقم19

.شودپیدادرستهشِباالخرهتامیشودانجام

هانود•

جیرهزن)بالکچیناطالعاتصرفاکههستندهاییسرورنودها
.کنندمیذخیرهخوددررا(هابالک

یمذخیرهخودبالکچینپروتکلطبقرااطالعاتایننودها
ارآنباشدپروتکلازخارجبالکیکهایدادهاگروکنند

.کنندمیرد

دیدجبالکهشآیاکهکنندمیبررسیهانودمثالطوربه
.خیریااستشدهمحاسبهدرستیبه

رهذخیخوددرراآنبودپروتکلبامطابقجدیدبالکاگرو
.کنندمی

راآن،کندذخیرهخوددرجدیدیبالکنودیککهزمانی
تلیسنیزآنهاتادهدمیاطالعخوداطرافهاینوددیگربه

حالدرمدارمطوربههانودوکنندرسانیروزبهراخود
.هستنددیگریکباسازیهمگام

نودکثریتابایدبگیردقراربالکچیندربالکیکاینکهبرای
.برسندتوافقبهجدیدبالککردناضافهمورددرها

بالکچین
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بالککردناضافهمودرددررسیدنتوافقبهبرایهانود
نندکمیاستفادهاجماعهایالگوریتمازبالکچینبهجدید

.نداردوجودمتمرکزیسازمانبالکچینساختاردرزیرا

رسیدناجماعبهبرایPOWالگوریتمازکوینبیت)
(کندمیاستفاده

رمننصبازپسودهدتشکیلنودیکتواندمیهرکسی
رورسدررابالکچیناطالعاتتواندمیخود،بالکچینافزار
.کندذخیرهخود

واستگیگ400-300حدودبیتکوینبالکچیندادهحجم)
(شودمیاضافههادادهاینبههرلحظه

شدهگفتهمطالبازایچکیده•

این،شودمیارسالشبکهبهوامضاکاربرتوسطتراکنش
میدادهقراراستخریدرودریافتهانودتوسطهاتراکنش

میانتخاباستخرازراهاتراکنشهاماینرسپس،شوند
یکدرراهاآنهاتراکنشتاییدوبررسیازبعدوکنند
.ندکنمیبالکهشمحاسبهبهشروعودهندمیقراربالک
،دکنمحاسبهرابالکهشتوانستماینراولینکهزمانی

.کندثبتبالکچینزنجیرهدرراخودبالکمیتواند

یناولبهشبکهدهدمیانجامماینرکهفعالیتیخاطربه
بههمهاتراکنشکارمزدهمچنیندهدمیپاداشیماینر
.گیردمیتعلقماینر

بالکهشآوردنبدستبرایهاماینریهمهکنیددقت
اداشپگرفتنبهموفقماینریکفقطولیکنندمیتالش

یبعدبالکهشبرایدوبارهبایدهاماینربقیهوشودمی
.کنندتالش

ررسیبرابالکچینجایگزینهایبستربعدیهاینشریهدر)
(کنیممی

درشتراکنحاویبالککهشوندمیتاییدزمانیهاتراکنش
.شودثبتبالکچینزنجیره

راحتتاکنندمیایجادخودبراینودیکها،ماینرمعموال
.باشندداشتهدسترسیبالکچینهایدادهبهتر

.ودبآنساختاروبالکچینتاریخچهازایخالصهمطالباین

تجزییاوتوضیحاتنشریهایننشدنطوالنیدلیلبه
.شودمیدادهقراربعدینشریهدربالکچینعملکرد

بالکچین
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انتقادات و پیشنهادات

همکاری در نشریه الکترومگ

با ما در ارتباط باشید

www.ELectroProgram.ir 

@ELectroProgram

ELectroProgram

https://electroprogram.ir/maga
zine-survey

https://electroprogram.ir/cooper
ation-in-electromag

https://electroprogram.ir/magazine-survey
https://electroprogram.ir/cooperation-in-electromag

