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پیش گفتار:

با سالم خدمت شما عزیزان 

آنچه پیش روی شماست، شماره نهم از سری نشریات انجمن علمی آموزشی 
مشترک  شماره  اولین  مجله  از  نسخه  این  کهرباست.  عنوان  با  نواندیشان 
عزیزان  شما  دیدگان  تقدیم  که  است  کامپیوتر  مهندسی  و  برق  مهندسی 

می گردد.
تفاوتی که این شماره با شماره های قبل دارد، اشتراک و ادغام این دو بخش 
از انجمن و تشکیل یک گروه و هسته علمی مشترک برای تدوین این شماره 
است. دو بخشی که تقریبا در دنیای پیشرفت علمی جهان موازی هم و گاه 
پا به پای هم پیش می روند و می شود این دو رشته را الزم و ملزوم هم دانست.

امیدوارم این شماره از مجله هم مورد عنایت و توجه شما قرار بگیرد.

با تشکر   
سردبیر
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مهندسی برق
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تبدیل پالس های PMW به آنالوگ

 

داده   PMW پالس  مدار  ورودی  به  که  در صورتی 

شود، خروجی مدار از نوع ولتاژ خواهد بود و یکی 

که  می باشد  صورت  بدین  مدار  این  کاربردهای  از 

مثال اگر شما یک دماسنج داشته باشید و بخواهید 

دور فن نسبت به دمای محیط تغییر کند، می توانید 

نسبت به دما یک پالس PMW ایجاد کرده و آن را 

به ورودی این مدار اعمال نمایید تا با تغییر پالس 

ولتاژ خروجی نیز تغییر کند و متناسب با آن دور فن 

هم تغییر می کند.

به علت  و  تا 9 ولت می باشد  از 2.5  خروجی مدار 

به  آفستی   OP-AMP برای  منفی  ولتاژ  نداشتن 

باشید  خواسته  اگر  و  دارد  وجود  ولت   2.1 اندازه 

Op-از باید  ایجاد کنید  نیز  پایین تری  ولتاژ های 

amp های Single Supply  )تک ولتاژه( با ولتاژ 

Offset پایین استفاده نمائید. در این مدار با مقدار 

PWM=120 ولتاژ 2.5 ولت و با PWM=430 ولتاژ 

اعمال  با  می توانید  البته  می آید.  بدست  ولت   9

پالس های مختلف ولتاژ خروجی را ببنید. 

ارسالی از:  مجید بهره مند

400 PLC S7  تا mini PLC LOGO آموزش
 

برای یادگیری برنامه نویسی plc باید تمام مواردی 

که گفته می شود را بدانید)این یک حقیقت غیرقابل 

انکار است(

   1. مدار فرمان 

2. رله ها

3. کنتاکتورها 

4. شیرهاي برقی

5. لیمیت سوئیچ

6. سنسور   و ....

1. طور کلی مدار فرمان عبارت است از مداري که 

براي مدار قدرت صادر می کند.  را  فرامین کنترلی 

طرف  از  مطلوب  ورودي  به  توجه  با  مدارات  این 

اپراتور، خروجی را براي مدار قدرت ارسال می کنند. 

مدارات فرمان بدلیل پیچیدگی زیادي که دارند باید 

در  زیرا  پیاده سازي شوند  بطور صحیح  و  بار  یک 

صورت نقص، عیب یابی آن مشکل بوده در طراحی 

که هستند  مختلفی سهیم  قطعات  فرمان  مدارات 

را قدرت  مدار  قطعات  این  کمک  به  فرمان  مدار 
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کنترل می کند. مهمترین قطعات استفاده شده در 

مدارات فرمان کنتاکتورها، رله ها هستند .

2. رله یک کلید الکتریکی است که با جریان کمی 

جریان  می تواند  آن  کنتاکت هاي  و  می کند  عمل 

براي  نوزدهم  قرن  در  رله  دهند.  عبور  را  زیادي 

بیستم  قرن  در  و  اختراع شد  تلگراف  در  استفاده 

در  گردید.  استفاده  کنترل  سیستم هاي  در  رله  از 

بخاطر  رله ها  الکتریکی  ادوات  سایر  با  مقایسه 

داشتن قسمت هاي فیزیکی متحرك، سرعت و عمر 

از نظر سرعت،  الکتریکی  محدودي دارند. رله هاي 

جریان عبوري، اندازه، قابلیت اطمینان و عمر مفید 

بر رله هاي الکترومکانیکی ارجحیت دارند.

که  می باشد  مغناطیسی  کلید  یک  کنتاکتور   .3

الکتریکی  فرمان  مدارات  در  مهم  اجزاي  از  یکی 

خاصیت  از  استفاده  با  کنتاکتور  می آید.  بحساب 

الکترومغناطیس، مانند رله ها تعدادي کنتاکت را به 

این  از  از یکدیگر جدا می کند،  یا  و  یکدیگر وصل 

در  اتصال  تغییر  یا  و  وصل  و  قطع  جهت  خاصیت 

مدارات استفاده می شود. استفاده از کنتاکتور بجاي 

کلیدهاي دستی داراي مزایایی می باشد که بشرح 

زیر است :

A - کنترل و راه اندازي مصرف کننده یا سیستم از 

راه دور و چندین نقطه بطور همزمان

B- سرعت باالي قطع و وصل کنتاکتور و طول عمر   

باالي قطعات

                  C - امکان طراحی مدارات فرمان خودکار                  

                          جهت کنترل سیستم هاي پیچیده

جهت  باال  ایمنی  ضریب  داراي  کنتاکتور   -D

بهره بردار یا اپراتور است

 E- در هنگام قطع جریان برق و اتصال مجدد آن، 

اندازي  راه  بخود  خود  سیستم  یا  کننده  مصرف 

نمی شود و باید مجددا سیستم را استارت نمود.

4.  از یک سیم پیچ مغناطیسی به اضافه یک میله 

پیچ  سیم  هنگامی که   . شده اند  تشکیل  متحرك 

برقدار می گردد، میله را بطرف خود می کشد و بدین 

ترتیب مسیر شیر باز می گردد و راه براي روان شدن 

و گردش مایع فراهم می شود. زمانی که سیم پیچ از 

تحریک می افتد، نیروي کشش فنر میله را به حالت 

مسدود  مایع  گردش  راه  و  برمی گرداند  خود  اولیه 

می شود.

کنتاکت  از  که  می  باشد  مکانیکی  قطعه  یک   .5

حضور  عدم  یا  حضور  آشکارسازي  براي  فیزیکی 

یک جسم استفاده می کند . هنگامی که جسم هدف 

با محرك کنتاکت فیزیکی پیدا می کند، محرك از 

به موقعیت کاري تغییر مکان  موقعیت عادي خود 

می دهد. این عمل مکانیکی کنتاکت هاي بدنه سوئیچ 

را فعال می کند و خروجی صادر می شود .

سیگنال  که  می باشد  سیگنال  مبدل  نوع  یک    .6

غیرالکتریکی ورودي را به سیگنال الکتریکی براي 

پارامترهاي  سنسورها  می کند.  تبدیل  خروجی 

مختلف نظیر سرعت، دما، رطوبت، جابجایی و غیره 

را به  سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند. در صنعت 

طیف وسیعی از سنسورها استفاده می شود. 

ارسالی از: اشکان.ز

4



Command History

در  شده  اجرا  دستورات  همه  که  است  پنجره ای 

نرم  می کند.  بایگانی  را   Command Window

افزار MATLAB به عنوان یکی از پیشرفته ترین 

نرم افزارهای علمی جهان امروز شناخته می شود. 

MATLAB این قابلیت را دارد که بتوانید با نوشتن 

چند دستور ساده، الگوریتم مورد نظر خود را به این 

نرم افزار اضافه کنید.

Work Space

ماتریس های  و  متغیرها  همه  که  است  پنجره ای 

تعریف شده در آن تگهداری می شود. اگر بر روی 

پنجره ای  کنیم،  کلیک  دبل  متغیرها  از  کدام  هر 

تحت عنوان Array Editor باز خواهد شد که در 

آن می توان متغیر مورد نظر را ویرایش کرد.

Launch Pad

و    Help،Demo به  آسان  برای دسترسی  ابزاری 

Tools که در نگارش های 7 به باال، تمام این ابزار در 

کلیدStart  قرار داده شده اند.

Matlab آموزش نرم افزار
 ،Matlab افزار  نرم  کاربرد  و  اهمیت  به  توجه  با 

همانطور که اطالع دارید، امروزه اکثر دانشجویان در 

هر رشته ای، کم و بیش با این نرم افزار درگیر می 

شوند، بنابراین تصمیم داریم آموزش این نرم افزار 

را در این فصل داشته باشیم.

در این آموزش، سعی بر این شده است که مطالب، 

سریع تر پیش برده شود. بنابراین مطالب و دستورات 

به  و  شود  می  گفته  است،  الزم  که  حایی  تا  اولیه 

مطالب تکمیلی در ادامه پرداخته می شود.

 Matrix Laboratory عبارت  مخفف   Matlab

یا آزمایشگاه ماتریس می باشد، زیرا در این برنامه 

سری  یک  تعریف  مبنای  بر  داده  تعریف  اصول 

ماتریس ها می باشد

 

آشنایی با بخش های مختلف نرم افزار 

Command Window

اجرا  Enter دستور  با نوشتن دستور و زدن کلید 

می شود. به عنوان مثال کلمه Demo را تایپ کرده 

و کلید Enter را فشار دهید. مالحظه می کنید که 

پنجره ای باز می شود که نشان دهنده Demoهای 

 RUN، کلید  زدن  با  است.   MATLAB مختلف 

Demo انتخابی اجرا می شود. البته می توان پنجره 

Demo را با استفاده از منو Help نیز باز کرد.
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Current Directory

این شاخه عموما در زمان نصب و راه اندازی به مسیر 

است  مکانی  منتقل می شود.   MATLAB/Work

که فایل درحال اجرا در آن قرار می گیرد. هر دستور 

ورودی و خروجی در این شاخه انجام می شود. یعنی 

اگر بخواهیم متغیری اضافه یا حذف کنیم، در این 

 Current Directory .فایل اضافه و حذف می شود

را می توان هم از طریق خود پنجره و هم از طریق 

فشار دادن دکمه مربوط در نوار ابزار تغییر داد.

 command window کار در

همان طور که گفتیم این پنجره توانایی اجرای همه 

دستورات  MATLAB را البته به صورت سطری و 

تک دستوری دارد. همین طور پاسخ همه دستورات 

اجرا شده نیز در همین پنجره به نمایش در می آید. 

هنگام  اگر  کنیم.  کار  پنجره  این  در  چگونه  حال 

 Command هنوز در صفحه ،MATLAB اجرای

صبر  است،  نشده  ظاهر   >> عالمت   Window

کنید. برنامه هنوز به صورت کامل راه اندازی نشده 

 است. نوشتن دستورات در این پنجره به  این صورت 

می نویسم   << است که دستور مورد نظر را جلوی 

و کلید Enter را فشار می دهیم. مثال برای تعریف 

متغیر a، تنها کافیست بنویسم a=3 و اینتر را فشار 

 a دهیم. در این حالت نرم افزار مقدار 3 را به متغیر

نسبت می دهد. حال با نوشتن a+2 و فشار دادن اینتر، 

                    به عبارت ans=5  مواجه می شوید 

 answer مخفف   ans( است  مسئله  جواب  که 

است(. بدین صورت ساده از MATLAB می توان 

به عنوان ماشین حساب استفاده کرد. مهم است که 

بدانید دستورات در MATLAB با حروف کوچک 

نشان داده می شوند. 

ایجاد آرایه دو بعدی 

استفاده   , یا   space از  بعدی  به ستون  رفتن  برای 

اینتر  یا   ; از  بعدی  سطر  به  رفتن  برای  می شود. 

استفاده می شود.

ارسالی از: مریم فریور   

مدارات ساده الکترونیک
یک مدار خوب آژیر برای ماشین و موتور سیکلت 

برایتان آماده کرده ایم. الیته سعی کنید کمتر از این 

آژیر استفاده کنید. همانطور که می بینید این مدار 

بسیار ساده و قوی به نظر می رسد و براحتی قابل 

ساخته شدن است. تغذیه این مدار 9 ولت با باطری 

است به صورت جریان مستقیم و توان تولیدی این 

مدار هم در حد 1 وات می باشد. 

 

ارسالی از :مهدی عارف
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ساختار پست های فشار قوی 
مقدمه اي بر ساختار پست هاي فشار قوی

پیشگفتار                  

پست هاي انتقال نیرو به همراه خطوط انتقال نیرو، 

مي دهند .  تشکیل  را  برق  نیروي  انتقال  سیستم 

وظیفه پست هاي انتقال نیرو انتقال قدرت از مراکز 

به  انتقال  خطوط  اتصال  انتقال،  خطوط  به  تولید 

یکدیگر و تحویل برق به سیستم فوق توزیع و توزیع 

مي باشد. از آنجا که مواردي از مشخصه هاي پست با 

یکدیگر مربوط مي باشند، همیشه نمي توان بهترین 

مشخصه در موارد مختلف را براي یک پست بهینه 

در نظر گرفت. این رابطه در مشخصه هاي فني محیط 

زیست و پایایي با مشخصه هاي اقتصادي وجود دارد 

و  پایایي  باالترین  همزمان  بصورت  نمي توان  یعني 

کمترین هزینه احداث را در پست بهینه داشت چرا 

که براي افزایش پایایي پست احتیاج به تجهیزات              

                         بیشتري مي باشد که باعث افزایش 

شرط  نتیجه  در  مي گردد.  پست  احداث  هزینه 

پایایي نمي تواند  باالتِرین  کمترین هزینه احداث و 

پست  دیگر  مشخصه هاي  برخي  ولي  باشد.  برقرار 

اثر  حداقل،  یا  و  اثر  و  بوده  یکدیگر  از  مستقل 

متضادي در یکدیگر ندارند و در هر مورد مي توان 

بهترین آن را انتخاب کرد.

امکان  فشارقوي  پست هاي  احداث  از  اصلي  هدف 

انتقال نیروي برق از نیروگاه ها به محل هاي مصرف 

و ایجاد ارتباط مناسب بین نقاط تولید و مصرف و 

در نتیجه ایجاد امکان مناسب براي بهره برداري از 

نتیجه پست هاي  سیستم برق رساني مي باشد. در 

انتقال نیرو بایستي در شرایط مختلف بهره برداري 

سیستم آمادگي انجام وظیفه خود را داشته باشند 

و بهره برداري از سیستم را تسهیل نموده و کمترین 

اول  اولویت  حقیقت  در  نمایند.  ایجاد  را  اختالل 

بهره برداري  نیازهاي  تامین  بهینگي یک پست  در 

سیستم مي باشد.
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 دسته بندي پست هاي فشارقوي

از تنوع زیاد، پست ها به سه گروه  براي جلوگیري 

اساسي تقسیم مي شوند:

در  که  هستند  پست هایي   : مهم  بسیار  پست هاي 

آنها قطع برق حتي به صورت موقت برای شبکه قابل 

تحمل نباشد و این عمل ممکن است اثراتي چون از 

بین بردن پایداري شبکه و درنتیجه ایجاد خاموشي 

سراسري و یا خاموشي منطقه اي داشته باشد و یا 

در مورد صنایع باعث خراب شدن اساسي تجهیزات 

زیر  موارد  شامل  پست ها  سري  این  گردد.  موجود 

مي باشد.

پست هاي نیروگاهي بزرگ با ظرفیت باال : پست هایي 

سیستم  پایداري  آنها  خاموشي  صورت  در  که 

تحت الشعاع قرارگیرد. صنایع ذوب یا صنایع مشابه 

که اهمیت استثنایي از لحاظ تداوم تغذیه دارند.

پست هاي مهم : پست هایي که قطع برق به صورت 

موقت براي آنها قابل تحمل باشد ولي در بلند مدت 

اثرات سویي بجا مي گذارد. این پست ها شامل موارد 

زیر مي باشد:

• پست هاي صنایع بزرگ که قطع برق در آنها براي 

مدت طوالني باعث کم شدن تولید و احیانا کمبود 

در بازار مصرف گردد.

یا منطقه اي که  و  پربار شهري  تبدیل  پست هاي   •

قطع آنها باعث ایجاد خاموشي موضعي مي شود ولي 

پایداري سیستم را مختل نمي سازد.

               •  پست هاي تغذیه کننده مناطق صنعتي و               

                         کشاورزي مهم.

پست هاي معمولي : پست هایي که قطع برق در مواقع 

اضطراري به مدت زیاد )چند ساعت( براي آنها قابل 

تحمل باشد . معموال این گونه پست ها داراي مصرف 

کمي مي باشند، نظیر:

• پست هایي که بار آنها عمدتا مصارف خانگي و یا 

کارگاهي صنعتي کم اهمیت مي باشند.

با  یا  بار و  انتقال مربوط به مناطق کم  پست هاي   •

استعداد رشد کردن

•پست هایي که از طریق خطوط تک مداره به صورت 

شعاعي تغذیه مي شوند.

اجزاء تشکیل دهنده پست ها

1. سوئچ گیر: 

عمل  که  قوي  فشار  تجهیزات  از  مجموعه اي  به 

ارتباط بین فیدرهاي مختلف را با باس بار )شینه ها( 

یک سطح  در  را  شینه ها  مختلف  قسمت هاي  یا  و 

ولتاژ معین انجام مي دهد، سوئیچ گیر گفته مي شود. 

قسمت هاي سوئیچ گیر عبارتند از: 

  • کلیدهاي قدرت                   

  • سکسیونر

  • ترانس ولتاژ                         

  • ترانس جریان                          

  • برق گیر 

  •  موچ گیر

  • مقره ها، هائي ها

  • اسکلت هاي فلزي

  •  شینه ها و  ...
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2. ترانسفورماتورهاي قدرت و تغذیه داخلي

ترانسفورماتورهاي قدرت عمل تبدیل انرژي از یک 

سطح ولتاژ به سطح ولتاژ دیگري را انجام مي دهند.

ترانس تغذیه داخلي براي مصرف داخلي پست در 

یا  از شبکه همجوار پست  نظر گرفته مي شود، که 

تغذیه  پست  اصلي  ترانس  ضعیف  فشار  طرف  از 

مي گردد.

3.  سیستم تاسیسات الکتریکي جنبي 

مانند سیستم یا سیستم حفاظت از صاعقه ارتباط 

مخصوص  سیم هاي  توسط  فلزي  پایه هاي  بین 

و  مي شود  انجام  آنها  نقاط  مرتفع ترین  فراز  بر  که 

نقاط  کردن  منظورزمین  به  زمین،  همچنین شبکه 

ایجاد  و  تجهیزات  فلزي  بدنه  و  دستگاه ها  نوترال 

ایمني پرسنل، از چاه در پست هاي توزیع و شبکه 

مي گردد. استفاده  قوي  فشار  پست هاي  در  زمین 

4. تاسیسات جنبي ساختماني

 تاسیساتي هستند که بسته به مورد و موقعیت هر 

پست در نظر گرفته مي شود اتاق نگهباني، پارکینگ، 

انبار اتاق دیزل ساختمان هاي مسکوني و غیره.

5. سیستم هاي جبران کننده بار راکتیو

براي اصالح ضریب قدرت کنترل ولتاژ از سیستم هاي 

خازن  و  سلف  شامل  راکتیو  توان  کننده  جبران 

استفاده مي شود.

5.  ساختمان کنترل 

ساختماني است که مي توان از آنجا پست را کنترل 

نمود و معموال از قسمتهاي زیر تشکیل شده است.

الف- اتاق فرمان : که کلیه تابلوهاي فرمان در آن 

مي باشد.  نیز  اپراتورها  استقرار  محل  و  دارد  قرار 

دراتاق فرمان بیشتر تابلوها کنار هم قرار دارد و هر 

تابلو معموال مربوط به یک مدار مي باشد و دیاگرام 

تک خطي باس بارها روي تابلو پیاده شده است و 

آن  وضعیت  نمایانگر  تابلو  روي  در  کلید  هر  محل 

وسیله در خود پست مي باشد.  

وسایل  و  رله ها  کلیه  اتاق  این  در   : رله  اتاق  ب- 

حفاظتي نصب مي شود. 

سیستم هاي  به  مربوط  تابلوهاي   : تغذیه  اتاق  ج- 

تغذیه در آن قرار داده مي شود. ممکن است اتاق رله 

و اتاق تغذیه در اتاق فرمان باشد                               . 

د- اتاق باطري : کلیه باطري هاي موجود در این اتاق 

قرار دارد.

AC هنگام قطع  برق  : جهت تولید  اتاق دیزل  ه- 

برق و قطع ترانس داخلي                                         

انبار  استراحت  اتاق   : وابسته جنبي  تاسیسات  و- 

آشپزخانه و غیره .
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 تجهیزات فشارقوي                       

    1. برق گیر                 

الف- تعریف برق گیر و کاربرد آن در پست

مقابل  در  تجهیزات  حفاظت  منظور  به  برق گیرها 

ولتاژهاي  اضافه  تخلیه  و  گذرا  ولتاژهاي  اضافه 

موجي ظاهر شده در هادي هاي خطوط و پست هاي 

موجي،  ولتاژهاي  اضافه  مي روند.  بکار  قوي  فشار 

استقامت عایقي تأسیسات و تجهیزات فشارقوي را 

مختل نموده و بروز قوس و اتصالي را در شبکه ظاهر 

مي سازند. برق گیرها به شکل موازي با وسیله تحت 

حفاظت خود قرار مي گیرند .
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نحوه عملکرد یک برق گیر جهت حفاظت تجهیزات 

برق گیر  انرژي موج توسط  این صورت است که  به 

برقراري  از  پس  بالفاصله  و  شده  منتقل  زمین  به 

کاهش  و  میکروثانیه  چند  درفاصله  موجي  جریان 

حفاظتي  )سطح  مشخص  مقدار  تایک  ولتاژ  دامنه 

برق گیر(، مسیر جریان تخلیه در برق گیر قطع شده 

جریان  به  آن  وتبدیل  جریان  برقراري  ادامه  از  و 

اتصالي فرکانس قدرت جلوگیري مي شود .

به دلیل مزایاي برق گیرهاي ZnO در حال حاضر و 

متداول شدن آنها درمقیاس وسیع در صنعت برق 

بحث روي برق گیرها و مشخصه هاي آن به این نوع 

محدود شده است. در این نوع برق گیرها، المان هاي 

مقاومتي از اکسید روي با مشخصه شدت غیرخطي 

ساخته  شده  ترکیب  دیگر   فلزات  اکسید  با  که 

مي شوند.

Zno  ب-  مزایاي برق گیرهاي

به  نسبت   Zno برق گیرهاي  مزایاي  از  برخي 

برق گیرهاي معمولي به شرح زیر مي باشد :

  • سادگي طرح و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان

کامل  بطور   Zno برق گیرهاي  حفاظتي  سطوح   •  

معین بوده و حدوداً به میزان 15

 • حفاظت تجهیزات را نسبت به برق گیرهاي نوع 

مرسوم باال مي برد.

  • رفتار بهتر برق گیر در قبال آلودگي محیط

را    Zno برق گیرهاي  انرژي  جذب  ظرفیت   •  

         مي توان با افزایش تعداد ستونهاي موازي آن 

زیاد  نمود.

• کوچکتر بودن برق گیر از نظر ابعاد فیزیکي

ج-  معیارهاي انتخاب برق گیر               

به طور کلي در انتخاب برق گیرهاي Zno براي یک 

شبکه باید دو نکته مهم زیر را در نظر داشت: 

دائم  به طور  را  ولتاژ شبکه  بتواند  باید  برق گیر    •

تحمل کند .

•  برق گیر باید تحمل شوك حرارتي ناشي از تخلیه 

امواج ضربه اي را داشته باشد. 

د- برخورد صاعقه به خطوط نزدیک پست

چنانچه سیستم حفاظت از صاعقه خط ضعیف باشد، 

ممکن است صاعقه بطور مستقیم و یا در اثر پدیده 

و  دامنه  نماید.  برخورد  فاز  به سیم  برگشتي  قوس 

بسیار  برخورد  محل  نزدیکي  در  امواج  این  شیب 

بزرگ بوده و خطرات جدي براي تجهیزات پستي که 

در مجاورت این پدیده صورت گرفته است، بوجود 

خواهند آورد. دراین حالت براي ایجاد یک حفاظت 

مطمئن، نصب برق گیر در ابتداي خطوط ضروري به 

نظر مي رسد.

در پست هایي که احتمال برخورد مستقیم صاعقه 

در نزدیکي پست وجود دارد، باید تا آنجا که مقدور 

است برق گیر را در نزدیکي وسیله مورد حفاظت 

که  آنجا  تا  را  دهنده  ارتباط  هادي هاي  و  داد  قرار 

ممکن است کوتاه و مستقیم انتخاب نمود و نیز زمین 

برق گیر وتجهیزات با کمترین مقاومت امکان پذیر، 

ترجیحاً یک اهم یا کمتر، به یکدیگر متصل گردند.

11



ر-  محل نصب برق گیرها                                        

اولین عامل مورد  برق گیر  تعیین محل استقرار  در 

قیمت  وگران  مهم  تجهیزات  به  آنها  نزدیکي  نظر 

نصب  مي باشد.  قدرت  ترانسفورماتورهاي  مانند 

برق گیر روي ورودي فیدر خط نیز براي کاهش اضافه 

ولتاژها درروي تجهیزات فیدر خط تا برق گیر توصیه 

مي گردد، ضمن آنکه نصب برق گیر روي فیدر خط 

جهت کاهش اضافه ولتاژ تجهیزات سرخط )قبل از 

کلید( در زماني که کلید خط در اثر خطا یا مسائل 

استفاده  نیز  مي باشد  باز  بهره برداري  و  تعمیراتي 

مشخصًا  و  نقاط  سایر  در  برق گیر  نصب  مي گردد. 

حصول  امکان  عدم  صورت  در  شینه ها  روي  در 

هماهنگي عایقي به شکل کامل، قابل توجیه است .

ز-  نحوه اتصال برق گیر به سیستم زمین

از کوتاه ترین راه ممکن به سیستم  باید  برق گیرها 

زمین پست وصل گردند و سیستم زمین جداگانه اي 

جریان هاي  به  بسته  بود.  نخواهد  نیاز  آنها  براي 

اتصال کوتاه ممکن سطح مقطع سیم اتصال انتخاب 

مي گردد.                
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 سیستم تغذیه : 

 AC الف- منبع تغذیه

دو  از  LVACعموماً  ضعیف   فشار  سیستم  در 

ترانسفورماتور زمین-کمکي استفاده مي شود که هر 

کدام مي بایست ظرفیت تأمین 100 درصد نیاز پست 

داشته  را  ضروري(  غیر  و  ضروري  بارهاي  )شامل 

وظیفه  بوده  مدار  در  آنها  از  یکي  همواره  و  باشد 

صورت  به  دیگري  و  داشته  بعهده  را  برق رساني 

آماده به کار باشد. شینه هاي سیستم فشار ضعیف 

بارهاي  تأمین  جهت  قسمت  دو  شامل   LVAC

ضروري و بارهاي غیر ضروري مي باشد و به هنگام 

)ترانسفوماتورهاي زمین-کمکي(،  برق اصلي  قطع 

دیزل ژنراتور یا فیدر مستقل از خارج پست وظیفه 

را  ضروري(  )بارهاي  اصلي  مصارف  به  برق رساني 

اضطراري  برق  بعنوان  حقیقت  در  و  دارد  بعهده 

محسوب مي شود.

سیستم فشار ضعیف AC باید شامل تابلوهاي اصلي 

و توزیع داخلي، تابلوهاي توزیع محوطه، تابلوهاي 

و  کمکي  ترانسفورماتورهاي  تابلوهاي  روشنایي، 

تابلوي  بارهاي ضروري  باشد.  تابلوي دیزل ژنراتور 

به  بارهاي غیر ضروري  و  به یک شینه  باید  اصلي 

شینه دیگر متصل گردند. این دو شینه باید توسط 

کلید تقسیم کننده شینه به یکدیگر متصل گردند. 

عالوه بر موارد فوق، به منظور تغذیة بارهاي ضروري 

ضروري  بخش  تغذیه،  منبع  کامل  قطع  صورت  در 

               باید به طور خودکار از طریق یک دیزل 

ژنراتور رزرو یا منبع تغذیة مستقل 400 ولت متصل 

بخش  همچنین  گردد.  تغذیه  پست،  از  خارج  به 

رزرو  ژنراتور  دیزل  طریق  از  باید  نیز  غیر ضروري 

خارج  به  متصل  ولت   400 مستقل  تغذیة  منبع  یا 

بارهاي  باید  منابع  این  اما  گردد.  تغذیه  پست  از 

نمایند. تغذیه  اپراتور  نظر  با  تنها  را  ضروري  غیر 

ارتفاع تابلوهاي داخلي باید 2,2 متر باشد و ورودي 

کابل از پایین و با صفحه گلندخور باشد. 

 DC  ب- منبع تغذیه

این منبع که در واقع اصلي ترین و حیاتي ترین منبع 

و  باتري ها  از  مي شود  محسوب  پست  براي  تغذیه 

باتري شارژرها تامین مي شود. این منبع جهت تغذیه 

اضطراري،  و  سیگنال  المپ هاي  حفاظتي،  رله هاي 

و  سکسیونرها  الکتروموتورهاي  فرمان،  مدارهاي 

سیستم هاي مخابراتي مورد استفاده قرار مي گیرد. 

مواظبت و طرز نگهداري از باتري هاي پست ها بسیار 

حائز اهمیت است. ایجاد هر گونه عیب و ایراد در 

سیستم تغذیه جریان مستقیم رله ها و مدار کنترل 

بسیار  بروز حوادث  زمان  در  بخصوص  دیژنکتورها 

فراواني  آسیب هاي  است  ممکن  و  مي باشد  مهم 

بهبار آورد. در صورت بروز عیب در سیستم تغذیه 

جریان مستقیم مدارهاي کنترل وسایل الکتریکي و 

رله هاي پست ها، باید فورا مرکز کنترل سیستم را 

در جریان گذاشت. 
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سیستم زمین           

الف-  معرفي سیستم زمین در پست هاي فشارقوي

شبکه اي  قوي،  فشار  پست  یک  اجراي  هنگام  به 

حدود  )در  مناسب  عمق  در  موازي  هادي هاي  از 

0/3 تا 1/5 متر( دفن مي گردد تا از نظر الکتریکي 

پتانسیل زمین را داشته باشد. همچنین میله هایي 

عمودي  طور  به  خاك  مقاومت  با  متناسب  طول  با 

متصل  زمین  شبکه  به  و  مي گیرند  قرار  زمین  در 

کاهش  زمین  سیستم  معادل  مقاومت  تا  مي شوند 

دسترس،  در  فلزي  سطوح  و  تجهیزات  بدنه  یابد. 

مانند اسکلت هاي فلزي، توسط هادي هاي مناسب 

محافظ  سیم هاي  مي شوند.  متصل  زمین  شبکه  به 

در  زره دار،  کابل هاي  بدنه  و  انرژي  انتقال  خطوط 

موازي  مسیرهاي  زمین،  شبکه  به  اتصال  صورت 

دیگري را براي عبور جریان زمین به وجود مي آورند 

                 و کاهش مقاومت زمین را سبب مي شوند .

                        

ب- وظایف سیستم زمین پست هاي فشار قوي

به طور کلي، سیستم زمین مي باید احتیاجات زیر را 

برآورده نماید:

          ارائه مقاومت کوچک از طرف سیستم زمین باعث 

مي شود تا امپدانس مؤلفه صفر دیده شده در نقطه 

اتصالي مقداري کوچک داشته باشد تا هم عملکرد 

مطمئن و سریع رله هاي تشخیص خطاي فاز به زمین 

تضمین گردد و هم اضافه ولتاژهاي ایجاد شده در 

فازهاي سالم، کمتر از مقادیر پیش بیني شده و مجاز 

باعث  زمین  طرف  از  متغیر  مقاومت  ارائه  باشند. 

بروز اختالل در عملکرد رله هاي حفاظتي گردیده و 

مطلوب نمي باشد.  
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 در محل اتصال برق گیر به زمین، مقاومت موجي 

براي  را  مناسبي  محافظت  سطح  نتیجه  در  و  کم 

برقگیر ارائه کند. برق گیر به منظور تخلیه ولتاژهاي 

بنابراین  و  مي شود  گرفته  نظر  در  زمین  به  موجي 

جریان هاي موجي با دامنه و شیب قابل مالحظه از 

طریق آن به زمین وارد مي شوند. 

محل  در  زمین  سیستم  موجي  مقاومت  چنانچه 

تخلیه  باشد،  زیادي  مقدار  آن،  به  برق گیر  اتصال 

کامل و سریع جریان هاي موجي صورت نمي پذیرد و 

ولتاژ موجي قابل مالحظه اي در طرف زمین برق گیر 

برق گیر،  محافظت  سطح  بنابراین  و  مي شود  ظاهر 

افزایش مي یابد.

    ایمني کارکنان و تجهیزات تأمین شود. سیستم 

زمین باید به گونه اي طرح شود تا اوالً با ایجاد مسیر 

حالت  در  چه  زمین،  از  جریان  عبور  براي  مناسب 

عادي و چه در شرایط خطا، مانع گذشتن از حدود 

             مجاز عملکرد تجهیزات شود و ثانیاً تضمین 

کند که اشخاص در محوطه و مجاورت پست، حتي 

اگر با تجهیزات زمین شده اتصال داشته باشند در 

معرض شوك الکتریکي خطرناك واقع نمي شوند.

به  باید  زمین  سیستم  ایمني،  شرایط  تأمین  براي 

گونه اي طراحي گردد که در اثر عبور جریان زمین 

از آن گرادیان سطحي پتانسیل در محوطه، بیش از 

حدود مجاز نباشد و همچنین مقاومت کل سیستم 

زمین مقدار کوچکي باشد تا افزایش ولتاژ زمین در 

اثر عبور جریان از آن قابل قبول باشد.      

       

ترانسفورماتور      جریان                 

الف- تعریف ترانسفورماتور جریان                  

ترانسفورماتورهاي جریان جهت تبدیل جریان هاي 

با دامنه زیاد به جریان هایي که به راحتي و با مصرف 

دستگاه هاي  با  که  اندك(  )تلفات  ناچیز  انرژي 

اندازه گیري فشارضعیف قابل اندازه گیري است، بکار 

مي روند. ترانسفورماتورهاي جریان در کلیه شرایط 

عادي و غیرعادي به شبکه متصل هستند. بنابراین 
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اثرات تمامي موارد مربوط به شرایط فوق نباید سبب 

ترانسفورماتورهاي  آنها شود.  دقت  یا عدم  خرابي 

و  اتصالي  جریان  تحمل  قابلیت  باید  جریان 

استثناء  )به  گذرا  حالت  در  را  مناسب  دقت 

ترانسفورماتورهاي جریان اندازه گیري که دقت آن 

را در شرایط خطا تضمین نمي گردد( داشته باشند.

از اولیه ترانسفورماتور جریان درشرایط عادي شبکه 

ثانویه  جریان  و  مي کند  عبور  شبکه  کاري  جریان 

ازنظر اندازه دامنه، درصدي از جریان اولیه و هم فاز 

با اولیه مي باشد که البته در حالت غیرایده آل، خطاي 

ترانسفورماتور سبب مي گردد که چنین نباشد.

ارسالی از:  سید مهدی حسینی

انتقال توان بدون سیم
گسترش  از  قبل  سیم  بی  توان  انتقال  ایده ی 

شبکه های الکتریکی وجود داشت. تاکنون روش های 

مختلفی برای انتقال توان بی سیم به کار گرفته شده 

است. روشی که در دهه ی اخیر توسط دانشمندان و 

محققین مورد توجه بوده است، انتقال توان بصورت 

بی سیم بوسیله تزویج مغناطیسی تشدید  شده است 

که در سال 2007 توسط گروهی از محققین دانشگاه 

بر مفاهیم،  این پروژه  MIT مطرح شده است. در 

است.  شده  تاکید  روش  این  کاربردهای  و  تئوری 

این روش شامل القای مغناطیسی دو سیم پیچ در 

فرکانس تشدید مدار فرستنده با بازده مشخص می 

باشد. برای ساخت این دستگاه، از اجزای مختلفی 

استفاده می شود که در این پایان نامه بصورت کامل 

درباره ی این اجزا بحث می شود. همچنین این پروژه 

انتقال  دستگاه  از  عملی  نمونه  یک  ساخت  شامل 

توان بی سیم برای شارژ بی سیم موبایل می باشد. 

این دستگاه می تواند دستگاهای موبایل را در فواصل 

نصب  با  تنها  واسطه،  و  به سیم  نیاز  بدون  نزدیک 

سیستم گیرنده بر روی موبایل ها، این دستگاه ها را 

شارژ نماید. در انتهای این مقاله کاربرد های مختلف 

انتقال توان بی سیم بیان می شود و پیشنهادهایی 

برای افزایش کارایی این سیستم آورده شده است

ارسالی از:  بحری صیف
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مهندسی کامپیوتر
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سری  اطالعات  نوشتن  هنر  و  علم  پنهان نگاری 

گیرنده ی  جز  به  هیچ کس  که  گونه ای  به  می باشد 

مورد نظر از وجود داده بی اطالع  باشد، یا به عبارتی 

ایجاد  مخفی  پیام  وجود  به  نسبت  سوء ظنی  هیچ 

نشود. پیام مخفی می تواند در پوشش های مختلفی 

اعم از صدا، تصویر، ویدئو و متن مخفی شود و بسته 

متفاوتی  نام های  پنهان نگاری  پوشش،  فرمت  به 

یا پنهان نگاری  می¬گیرد، مثال پنهان نگاری ویدئو 

تصویر. رشد سریع رایانه و اینترنت باعث پیدایش 

این  است.  شده  پنهان نگاری  مختلف  روش های 

سیگنال  یک  روی  بر  تغییراتی  ایجاد  با  روش ها 

پوشش اطالعات مورد نظر را در آن درج می کنند. 

پنهان نگاری  از  سوء استفاده  بر  مبنی  گزارشات 

موجب شده است نیاز به روش نهان کاوی که قادر 

باشد پیام های پنهان را کشف کند افزایش یابد. 

            مسأله نهان کاوی پی بردن به ارتباط پنهان 

                         بین دو موجود است که پیام سری 

خود را روی یک کانال همگانی مبادله می کنند.

علت  به  تصویر  سیگنال  از  استفاده  میان  این  در 

عمومیت و افزونگی زیاد، جهت استفاده به عنوان 

پوشش مرسوم تر است. به عنوان مثال، انتقال تصویر 

در اینترنت بسیار معمول است. همچنین چشم به 

نیست،  حساس  خیلی  تصاویر  در  موجود  جزئیات 

پنهان نگاری در  اثر  بر  اندکی که  تغییرات  بنابراین 

تصویر ایجاد می شود، قابل رؤیت نیست.

مدل ارتباط غیر قابل شناسایی از طریق پنهان نگاری 

توسط Simmons در قالب مسأله زندانی ها مطرح 

شد. این مسأله به این شکل است که آلیس و باب دو 

زندانی در دو سلول جداگانه و در فکر طراحی یک 

نقشه فرار هستند. آنها می توانند از طریق فرستادن 

پیام، با هم ارتباط برقرار نمایند. این ارتباط، پیوسته 

توسط یک نگهبان که فعالیت های شک برانگیز را 

کنترل می کند، نظارت می شود. 

پنهان نگاری
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اگر چنین فعالیتی توسط نگهبان رؤیت شود، امکان 

می رود.  بین  از  باب  و  آلیس  میان  ارتباط  برقراری 

ارتباط  برای  پنهان نگاری  از  باب  و  آلیس  بنابراین 

را  فرار  نقشه ی  جزئیات  و  کرده  استفاده  مخفی 

ظاهر  که  تصویر  مانند  پوشش دهنده ای  اشیاء  در 

فعال   نگهبان  اگر  می کنند.  پنهان  دارند،  موجهی 

دهد  تغییر  را  مبادله  حال  در  پیام  می تواند  باشد 

در  کند.  جلوگیری  اطالعات  مخفی  مبادله ی  از  تا 

حالتی که نگهبان غیرفعال است، تنها ضرورت برای 

برقراری امنیت، روش پنهان نگاری است، به گونه ای 

که داده ی جایگذاری شده غیرقابل شناسایی باشد. 

 1 Simmons در شکل  پنهان نگاری  مدل عمومی 

آمده است. شی میزبان C توسط یک کدکننده که 

توسط کلید K کنترل می شود، برای جایگذاری پیام 

استفاده می شود. کلید K یک کلید مشترك میان دو 

طرف رابطه است و تنها یک دریافت کننده ی مطلع 

استخراج  از شی گنجانه  را  پیام  کلید، می تواند  از 

نماید. پارامترهای جایگذاری نیز به صورت محرمانه 

 M در اختیار گیرنده پیام قرار می گیرد. بازیابی پیام

نیاز به کلید K دارد.

شکل 1- مدل عمومی پنهان نگاری

دسته بندی روش های پنهان نگاری

که  حوزه ای  به  توجه  با  پنهان نگاری  روش های 

دسته  دو  به  می شود،  انجام  آن  در  جایگذاری 

تقسیم می شوند؛ حوضه ی رسانه )در مورد تصویر، 

حوزه   مکان( و حوضه ی تبدیل. شکل 2 دسته بندی 

دو  هر  در  پنهان نگاری  روش های        

و  تبدیل  و  تصویر  حوضه ی                         

نمایش  را  پنهان نگاری  الگوریتم های  از  بعضی 

می دهد. اولین دسته مستقیماً خود رسانه را جهت 

جایگذاری پیام تغییر می دهند، مثل تغییر مستقیم 

روش هایی  گروه  دومین  تصویر.  یک  پیکسل های 

تبدیل  یک  به حوضه ی  را  رسانه  ابتدا  که  هستند 

مثاًل موجک یا تبدیل کسینوسی گسسته می برند 

می دهند. انجام  فضا  آن  در  را  داده  جایگذاری  و 
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نهان کاوها،  حضور  در  امن  ارتباط  داشتن  برای 

میزبان  تصویر  در  طوری  را  داده  باید  نهان نگار 

جایگذاری کند که ویژگی های تصویر حین فرآیند 

جایگذاری دچار تغییرات زیادی نشوند یا تغییرات 

پنهان نگار  نباشند.  شناسایی  قابل  شده  ایجاد 

حفظ  برای  تالش  کنار  در  یا  جای  به  می تواند 

ویژگی های آماری تصویر، داده را طوری جایگذاری 

شکل 2- دسته بندی روش های پنهان نگاری تصویر و نماید تا تخمین نهان کاوها را برهم زند.
بعضی از الگوریتم های پنهان نگاری

روش های  برابر  در  مقاومت  ظرفیت،  عامل  سه 

پیام  حاوی  تصویر  بودن  نامحسوس  و  نهان کاوی 

در  عبارتی  به  هستند.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 

یک سیستم پنهان نگاری اطالعات، این سه مولفه 

می شوند.  استفاده  کارایی  میزان  سنجش  برای 

ظرفیت در سیستم پنهان نگاری پارامتر مهمی است 

از  فاصله  ناگزیر  یابد،  افزایش  آن  مقدار  هرچه  و 

پارامترهای کیفیت و مقاومت، بیش تر خواهد شد. 

میزان  معنای  به  پنهان نگاری  سیستم  در  امنیت 

معنی  این  به  است.  سیستم  آن  بودن  نامحسوس 

بایستی پی بردن  امن،  که در سیستم پنهان نگاری 

به وجود اطالعات پنهان شده در سیگنال پوشش، 

ممکن  حد  در  مختلف،  روش های  از  استفاده  با 

برابر  در  شده  مخفی  پیام  مقاومت  باشد.  مشکل 

تغییرات روی سیگنال پنهان نگاری شده در مرتبه ی 

قرار دیگر  پارامتر  دو  به  نسبت  پایین تری  اهمیت 

از  امکان  این است که             دارد و مفهوم آن 

                          بین بردن پیام مخفی در سیگنال 

نباید وجود  پنهان نگاری شده تحت هر گونه تغییر 

داشته باشد. به طور کلی، در طراحی یک سیستم 

پنهان نگاری مناسب، باید سعی شود که با توجه به 

تهدیدهای  و همچنین  نیازهای موجود  و  کاربردها 

بالقوه، تعادلی را بین عوامل یاد شده مخصوصا سه 

عامل اصلی برقرار کرد. البته باید ذکر شود که این 

سه عامل اصلی را که می توان به صورت سه رأس 

مثلث در نظر گرفت )شکل3(، در تقابل با یکدیگر 

به  منجر  عوامل  از  یک  هر  افزایش  یعنی  هستند. 

کاهش عامل دیگر می شود. بنابراین باید سعی کرد 

تعادل را در بین عوامل نامبرده برقرار کرد.

شکل 3- مثلث پارامترهای اصلی در پنهان نگاری
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در روش های پنهان نگاری سعی بر آن است که قرار 

مشخصات  پوششی،  تصویر  در  مخفی  پیام  دادن 

آماری آن را به گونه ای تغییر ندهد که با تحلیل های 

آماری بتوان به وجود پیام مخفی پی برد. در واقع 

یک سیستم کامل در پنهان نگاری سیستمی است 

که در آن سیگنال حامل و سیگنال حامل بارشده 

بواسطه ی  چه  و  مشاهده  بوسیله ی  )چه  پیام  با 

نباشند.  تمیز  قابل  یکدیگر  از  آماری(،  تحلیل های 

نهان کاوی موفق و پنهان نگاری شکسته می شود اگر 

در نتیجه ی نهان کاوی، احتمال کشف پنهان نگاری 

الگوریتم های  باشد.  تصادفی  حدس  از  بیشتر 

و  مستمر  رقابت  یک  نهان کاوی  و  پنهان نگاری 

پیشرفت موازی دارند.

نهان کاوی  اصلی ترین روش های  آماری  تحلیل های 

آماری  تحلیل های  این  مرتبه ی  قدر  هر  هستند. 

باالتر رود توانایی آنها در کشف وجود پیام مخفی 

سعی  پنهان نگاری  الگوریتم های  می شود.  بیشتر 

می کنند تا مشخصات آماری را تا حد ممکن ثابت 

نگاه دارند، اما با این حال قرار دادن پیام مخفی در 

تصویر، مشخصات مرتبه ی باال را تغییر خواهد داد.

طبقه بندی تصاویر بدون پیام و تصاویر حاوی پیام

طبقه بندی  از  می توان  تصاویر  طبقه بندی  جهت 

از  دسته  یک  نمود.  استفاده  متفاوتی  کننده های 

کار  یادگیری  شیوه ی  براساس  طبقه بندی کننده ها 

تعدادی  ابتدا  روش ها  این  در  می کنند.            

نمونه به عنوان داده های آموزش به طبقه بند داده 

می شود و جداکننده به وسیله ی این داده ها آموزش 

طبقه بند  به  تست  نمونه های  آن  از  پس  می بیند. 

این  که  گروهی  مورد  در  طبقه بند  و  می شود  داده 

می کند. تصمیم گیری  دارند،  تعلق  آن  به  داده ها 

نهان کاوی  روش های  در  بیشتر  که  بندی  طبقه  دو 

 Fisher’s Linear،گرفته اند قرار  استفاده  مورد 

 Support Vector و   )Discriminate)FLD

 FLD قوی تر از SVM .هستند )Machine)SVM

می باشد.

مسائل  حل  در  ای  قوی  یادگیری  ابزار   SVM

ایجاد   SVM هدف  است.  دو کالس  با  طبقه بندی، 

نمونه های  ویژگی های  داشتن  با  که  است  مدلی 

هدف  مقدار  آموزشی  داده های  مجموعه  در  داده 

آنها را حدس بزند. در این روند بردارهای آموزشی 

نمونه های آموزشی XI از تصویر I به فضای با ابعاد 

بیشتر نگاشت می شود. 

کننده ی  جدا  ابر صفحه ی  یک   SVM یک  سپس 

خطی را پیدا می کند که بیشترین حاشیه را در این 

فضای با ابعاد بیشتر داشته باشد. شکل 4 مسأله ی 

جدا کردن دو کالس که بصورت خطی جدایی پذیر 

هستند، را نشان می دهد.
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شکل 4- دو کالس خطی جدایی پذیر و ابر صفحه های 

طبقه بندی کننده.

جدا  برای  می شود،  دیده  شکل  در  که  همان طور 

کردن این دو کالس، ابرصفحه های بی شماری وجود 

نزدیکند.  به کالس ها بسیار  آنها  از  دارد که بعضی 

SVM تالش می کند تا ابرصفحه ای را بیابد که در 

بیشترین فاصله نسبت به دو کالس قرار داشته باشد. 

انتخاب این ابرصفحه باعث می شود که طبقه بندی 

این  به  باشد.  داشته  بهتری  تعمیم  قابلیت  کننده 

ابر صفحه ی موازی که نقاط سرحدی را  منظور دو 

در دو کالس تعیین می کنند درنظر گرفته می شوند، 

سپس ابر صفحه ای که در فاصله ی مساوی از این دو 

ابر صفحه قرار گرفته می گیرد به عنوان ابر صفحه ی 

طبقه بندی کننده تعیین می شود. شکل 5 دو کالس 

خطی جدایی پذیر و طبقه بندی کننده ی SVM را 

نشان می دهد.

شکل 5- دو کالس خطی جدایی پذیر و طبقه بندی کننده ی 

.SVM

شکل 6 یک SVM را نشان می دهد که برای حل 

گرفته  قرار  آموزش  مورد  کالس  دو  با  مسأله  یک 

است. نمونه هایی که بر روی حاشیه قرار گرفته اند 

)زیر  پشتیبان  بردارهای  دارند.  نام  پشتیبان  بردار 

مجموعه ای از نمونه های آموزشی( نزدیکترین نقاط 

به سطح تصمیم گیری هستند و طبقه بندی آنها از 

سایر نمونه ها مشکل تر است.

 

شکل SVM -6  آموزش داده شده با نمونه های دو کالس. دو 

بردار پشتیبان)نقاط داده( با دایره های سیاه رنگ با اندازه ی 

بزرگتر از بقیه ی دایره ها بر روی خطوط مرزی چپ و راست 

نشان داده می شوند.
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حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک

مقدمه:

 تصاویر عمدتا در مرحله انتقال یا اخذ دچار نویز و خرابی می شوند. نویز گسترده ای از نویزهای جمع شونده 

گوسی در تصاویر طبیعی تا نویزهای اسپکل در تصاویر پزشکی آلتراسوند و تصاویر هوایی راداری را شامل 

می شود. هدف اصلی حذف نویز که یکی از راه های اصلی ارتقای تصویر است درحالی است که ویژگی های 

مهم تصویر باقی بماند]2[. اولین روش های متداول در حذف نویز روش های مبتنی بر فیلترهای آماری بودند 

ایجاد  بعضا مات  و  اما تصویری هموار  برخوردارند  پیاده سازی  پایین و سادگی در  از هزینه ی  که هرچند 

 Donoho  می کنند. با ظهور تکنیک های زمان-فرکانس، باب تازه ای در حذف نویز در حوزه موجک توسط

و  johnston با معرفی روش های کاهش اندازه ضرایب موجک  برداشته شد که هنوز هم تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد]3[.

تبدیل موجک دو بعدی

      تبدیل موجک، یکی از روش های مرسوم در حذف 

 )DWT( گسسته   موجک  تبدیل  می باشد.  نویز 

فرکانس های  با  زیرباندهایی  به  را  نویزی  تصویر 

 LLk ,LHk ,HLk با   که  می کند  تجزیه  متفاوت 

 j .)j,...,1,2=kکه می شوند  مشخص   ,HHk

بزرگترین سطح در تجزیه می باشد( ]8[. تجزیه با 

تبدیل موجک دوبعدی در شکل 7 نشان داده است:

                الف( زیرباندهای تبدیل موجک در تجزیه 

تا سه سطح 

تصویر  روی  سطح   4 تا  موجک  تجزیه  ب(   

]8[ cameraman

تمامی این زیرباندها اطالعات متفاوتی را در مورد 

فرکانسی  باند  پایین ترین  می کنند.  بیان  تصویر 

یعنی LL یک تقریب کلی از تصویر را بیان می کند. 

زیرباندهای LH، HL و HH اطالعات افقی، عمودی 

و قطری سیگنال تصویر را نشان می دهند. باالترین 

باند فرکانسی HH می باشد. 
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ب                                                                   الف
شکل7. نمایش زیرباندها در تجزیه با تبدیل موجک 

بازگشتی  به طریق   LLk زیرباند  باالتر،  در سطوح 

به زیر باندهای HHk ,1+HLk ,1+LHk+1، تجزیه 

می شود. برای یافتن مقدار آستانه، ضرایب موجک 

تابع آستانه گیری تعریف شده تغییر می کند  طبق 

و در انتها باعکس تبدیل موجک، سیگنال بازسازی 

می گردد]8[.

خواص  براساس  موجک  تبدیل  توسط  نویز  حذف 

این  از  یکی   .]3,2[ است  استوار  تبدیل  این  اولیه 

خواص، خاصیت فشرده سازی انرژی سیگنال است. 

این خاصیت تصریح می کند که عمده انرژی سیگنال 

تنها در چند ضریب از ضرایب موجک متمرکز بوده 

و بقیه ضرایب عمدتا دارای مقدار ناچیزی هستند. 

این درحالی است که انرژی نویز در بین تمام ضرایب 

در حوزه موجک گسترده است. لذا با انتخاب آستانه 

مناسب، می توان اکثریت نویز را حذف کرد، درحالی 

         که ویژگی های مهم سیگنال باقی بماند.

آستانه گذاری ضرایب موجک:

بر  که  است  غیرخطی  روش  یک  آستانه گیری،    

روی ضرائب موجک عمل می کند. در حقیقت نقش 

آستانه این است که ضرائب کوچک را که اغلب نویز 

هستند از ضرائب بزرگ که نشان دهنده  ویژگی های 

مهم سیگنال می باشند، متمایز سازد]8[. روش های 

حوزه ی  در  تصویر  نویز  حذف  در  آستانه  انتخاب 

موجک، به سه دسته کلی تقسیم می شوند : 

روش های آستانه ی فراگیر که در آن برای ضرایب 

نویزی  تصویر  موجک  تبدیل  زیرباندهای  تمام 

آستانه ای واحد در نظر گرفته می شود،

25



 سپس برروی ضرایب جزئیات تبدیل موجک، عمل 

که  معنی  بدین  می شود]3[.  انجام  گذاری  آستانه 

ضرایب  و  شده  صفر  آستانه  از  تر  کوچک  ضرایب 

بزرگتر نیز طبق قانون آستانه گذاری تغییر میکند. 

از  یک  هر  برای  که  تطبیقی  آستانه ی  روشهای 

انتخاب شده  زیرباندهای جزئیات آستانه ای مجزا 

ای مجزا  که آستانه  تطبیقی   و روش های مکانی- 

برای تک تک ضرایب یا دسته ای از ضرایب انتخاب 

می شود]2[.

می شود  باعث  آستانه  برای  کوچک  مقدار  انتخاب 

و  باشند  هم  مشابه  ورودی  و  خروجی  تصویر 

مقدار  طرفی  بماند.از  باقی  نویزی  تصویرهمچنان 

از  زیادی  تعداد  می شود  باعث  بزرگ  ی  آستانه 

شدن  مات  سبب  که  شوند  صفر  موجک  ضرایب 

کاهش  نتیجه  در  و  تصویر  جزئیات  رفتن  ازبین  و 

کیفیت تصویر می گردد]9[.

درحالت کلی آستانه گیری شامل مراحل زیر است:

این  در  سیگنال:  تجزیه  و  موجک  تابع  انتخاب   .1

مرحله، نوع و سطح تجزیه موجک  )N(تعیین شده 

که نوع آن را می توان با اطالعات قبلی از ویژگی های 

موجک  ضرایب  سپس  و  کرد  انتخاب  سیگنال 

سیگنال را تا سطح N محاسبه نمود.

فرکانس  ضرایب  در  نویز  حذف  و  آستانه بندی   .2

باالی موجک]1[: یک حد آستانه در هر سطح برای 

ضرایب موجک در نظر گرفته شده و مقدار ضرایب 

موجک با توجه به این آستانه با روش های مختلف 

آستانه گیری تغییر می کند.

3. بازیابی: باتوجه به ضرایب موجک جزییات اصالح 

شده در سطح های 1 تا N و ضرایب تقریبی در سطح 

تجزیه  N و با اعمال عکس تبدیل موجک، سیگنال 

بازیابی می شود]4[.

بلوك دیاگرام کلی حذف نویز در شکل8 آمده است:

حوزه  در  نویز  حذف  سیستم  دیاگرام  بلوك   :8 شکل 

موجک]3[
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 آستانه گذاری سراسری )فراگیر( :

 )1( رابطه  از  این روش، مقدار آستانه فراگیر     در 

بدست می آید]3,2[.

   )1( 

در رابطه فوق، N طول سیگنال است که در مورد 

نتیجه  در  می باشد.  آن  ابعاد  حاصل ضرب  تصویر، 

تصویر،  نمونه های  کل  به  آستانه  وابستگی  بعلت 

مات  تصویر  و  بود  خواهد  بزرگ  آستانه  مقدار 

می گردد]σ .]6,7 انحراف معیار نویز است که چون 

توسط  را  آن  می توان  نیست  دسترس  در  عمدتا 

روش های تخمین نویز بدست آورد. از مهم ترین و 

  MAD تخمین گر  تخمین گرها،  این  پرکاربردترین 

است که در رابطه ی )2( آمده است و انحراف معیار 

 MAD .]4[را از روی ضرایب موجک تخمین می زند

یک  بین  تفاوت های  قدرمطلق  میانگین  واقع  در 

سری از داده ها است]5[.

     )2(

درصورت این رابطه، میانه ضرایب زیر باند جزئیات 

شده  منظور  تجزیه   )HH1(اول سطح  در  قطری 

است. 0/6745 نیز فاکتور نرمالیزاسیون می باشد]1[.

توابع آستانه گذاری:

الف- تابع آستانه گذاری سخت:

    این تابع را می توان به عنوان اولین آستانه گذار 

آمده   )3( رابطه  در  که  آورد  حساب  به  شده  ارائه 

است. این آستانه گذار، ضرایب کوچک تر از آستانه 

را صفر کرده و ضرایب بزرگ تر از آن را بدون تغییر 

نگه می دارد]2[.

       )3(

  

از  قبل  باند  زیر  در  موجک  ضریب  مقدار   X

آستانه بندی و thr مقدار آستانه می باشد]4[.

مقدارآستانه  از  بزرگ تر  ضرایب  سخت،  تابع  در    

نرم  آستانه گذار  در  اما  باقی می مانند،  تغییر  بدون 

مقدار آستانه از این ضرایب کم می شود. رابطه ی آن 

بصورت زیر است:

         )4(

مقدار  باالکه  فرکانس  ضرایب  تمامی  ابتدا  یعنی 

قدرمطلق آنها پایین تر از آستانه می باشد، مقداری 

برابر صفر می گیرند و سپس ضرایب در اطراف صفر 

فشرده می شوند]1[. 
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تابع آستانه گذاری نرم:

در شکل9، توابع آستانه گذار بررسی شده، به تصویر کشیده شده اند.

 هرکدام از آستانه گذارهای سخت و نرم دارای مزایا و معایبی هستند، بعنوان مثال تخمین های آستانه گذار 

نرم دارای بایاس بزرگ تری است، زیرا ضرایب بزرگ را به مقدار آستانه کاهش می دهد. همچنین با توجه به 

ناپیوستگی موجود در آستانه گذار سخت تخمین این آستانه گذار واریانس بزرگ تری داشته و می تواند ناپایدار 

گردد، پس نسبت به تغییرات جزیی در داده ها حساس است]3,2[. برای رفع این مشکالت، آستانه گذارهایی 

چونsemi-soft و garrote ارایه شده اند که به عنوان مصالحه ای بین توابع سخت و نرم هستند]3[. در 

شکل 10 حذف نویز با تبدیل موجک نشان داده شده است.

ج                                               ب                                          الف   
شکل9. اثر آستانه گذار سخت و نرم روی ضرایب موجک: الف(تصویر اصلی ب(آستانه گذار سخت 

ج(آستانه گذار نرم]8[

ج                                                       ب                                                   الف
شکل10. مقایسه بصری اثر سطوح مختلف تجزیه موجک: الف(تصویرسالم ب(تصویر نویزی ج( بازسازی با سه سطح تجزیه موجک
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شبکه حسگر وایرلس یا WSN  یک شکل از شبکه 

ad-hoc شامل تعداد زیادی از حسگرها ی کوچک 

ناهمگن است که در یک منطقه ی جغرافیایی قرار 

رطوبت،  دما،  مانند  فیزیکی  پدیده های  تا  گرفته 

نظارت   را  چنین  این  مواردی  و  نوسانات  لرزه ها، 

ارتباط  وایرلس  بصورت  حسگرها   این  نمایند. 

برقرار می کنند و پردازش انجام می دهند، همچنین 

قابلیت ذخیره سازی و حس کردن دارند]1[. شبکه 

پیشرفت های  در  عظیمی  حرکت  وایرلس  حسگر 

ارتباطات  تکنولوژی در محاسبات توزیعی، شبکه، 

و تکنولوژی های حسگر و سیستم های تعبیه شده 

فرصت  یک  پیشرفت ها  این  است.  آورده  بدست 

استثنائی برای توسعه ی آرایه ی وسیعی از برنامه های 

نقل،  و  تولید، حمل  کنترل  مانند خطوط  کاربردی 

                کنترل آلودگی، امنیت زیرساختارها، 

کنترل سالمت از راه دور ، کنترل ترافیک ، مباحث 

نظامی و ... ارائه کرده اند.

نوعاً یک نود حسگر وسیله ی کوچکی است که سه 

مولفه ی اساسی دارد:

 1( زیر سیستم حسگر برای دریافت داده ها از محیط 

اطراف 

و  پردازش  جهت  پردازش گر  سیستم  زیر   )2

ذخیره سازی داده ها 

ارسال  برای  بی سیم  ارتباطات  سیستم  زیر   )3

داده ها. 

نیاز  مورد  انرژی  انرژی،  منبع  یک  این ها  بر  عالوه 

را  شده  برنامه ریزی  کارهای  انجام  برای  دستگاه 

اغلب شامل یک  انرژی  منبع  این  تأمین می نماید. 

باتری با یک مقدار محدود می باشد. 

میان افزار شبکه حسگر وایرلس
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شکل1 1 -  معماری شبکه حسگر]2[

عالوه براین در بعضی از برنامه های کاربردی، شارژ 

دوباره ی این باتری ها غیرممکن یا با زحمت بسیار 

می باشد، زیرا نودها در محیط دشمن و یا محیط های 

صعب العبور گسترش یافته اند.

عمر  دارای  باید  حسگر  نودهای  دیگر  سویی  از 

کافی و طوالنی جهت تأمین نیازمندی های برنامه ی 

دوره ی  یک  موارد  از  بسیاری  در  باشند.  کاربردی 

زندگی چند ماهه یا چند ساله ممکن است مورد نیاز 

باشد. عمر یک شبکه ی حسگر می تواند با بکار بردن 

یابد.  افزایش  آنها  ترکیب  و  گوناگون  تکنیک های 

کردن  خاموش  برای  انرژی  مدیریت  از  طرح هایی 

نودهایی که به طور موقت استفاده می شوند می تواند 

بهکار گرفته شود. گرهها در شبکه ی حسگر، مسئول 

مشاهده ی محیط، تشخیص رخدادها و ارسال پیام ها 

به شخص سوم هستند. اطالعات معموال در sinkها 

جمع آوری می شود که sinkها مسئول پردازش های 

سطح باال و تصمیم گیری درباره ی وقایع می باشند. 

شکل 11 نمایی از معماری شبکه ی حسگر را که در 

می باشد،  پذیرفته شده ای  مدل  متون،  از  بسیاری 

نمایش می دهد]2[.

از  بهره گیری  با  کاربردی  برنامه های  کل  در 

سرورهای  همانند  متفاوت  ناهمگن  دستگاه های 

موبایل،  دستگاه های   ،RFID مولفه های  پایانی، 

دستگاه های ذخیره سازی، حسگرها و ربات ها ساخته 

تکنولوژی های  طریق  از  دستگاه ها  این  شدهاند. 

ارتباط  هم  با  سیم  بدون  یا  سیمی  شبکه  متنوع 

دستگاه ها  این  این،  بر  عالوه  می کنند.  برقرار 

معموال توسط چندین تولیدکننده ی متفاوت تولید 

شده اند که با استفاده  از زبان های برنامه نویسی و

مدل های متفاوت پیاده سازی شده اند. 
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ویژگی های  خرابی ها،  بودن  باال  به  توجه  با 

تکنولوژی های  دستگاه ها،  این  ناهمگنی  پویا،  

شده،  استفاده  نرم افزاری  مولفه های  و  ارتباطی 

اجرا  آنها  تمام  روی  که  سیستم عامل  یک  نوشتن 

چون  مباحثی  همچنین  است.  غیرممکن  شود 

مقیاس پذیری، قابلیت اطمینان  و امنیت  نیز مواردی 

هستند که در این نوع از شبکه ها قابل مالحظه اند. 

حسگر  شبکه های  کاربردی  برنامه های  طراحی 

از  )اعم  محدود  منابع  تاثیر  تحت  شدیداً 

ارتباطی  مدل های  باتری(،  و  حافظه  پردازند، 

می باشد.  کاربردی  برنامه ی  نیازمندی های  و 

برای غلبه بر این مشکالت، تحقیقات زیادی در این 

بطور  که  جدید  پروتکل های  توسعه ی  برای  حوزه 

توان مصرفی، استفاده کنند  از منابع، عمدتاً  موثر 

انجام گرفته است.

ی  دوره  طول  افزایش  در  پروتکل ها  این  چه  اگر 

زندگی نودها موثر بوده اند اما شکاف  بین پروتکل ها 

می برد  بین  از  را  آنها  تاثیرات  کاربردی  برنامه ی  و 

طراحان  پروتکل ها،  این  ساختن  مفید  برای   .]3[

نرم افزاری  الیه ی  یک  از  استفاده  کاربردی  برنامه 

میان افزار  را پیشنهاد دادند که جزئیات پروتکل های 

ارتباطی را مخفی می سازد، در حالی که یک واسط  

برنامه نویسی کاربردی را فراهم می کند که هزینه ی 

توسعه ی برنامه ی کاربردی را کاهش می دهد.

میان افزار  الیه ی  یک  پیاده سازی  و  طراحی 

             مناسب که کاماًل قابلیت های برنامه های 

کاربردی و تکنولوژی های حسگر را تحقق بخشد، 

میان افزارهای  است.  باز  تحقیقاتی  زمینه ی  یک 

قدیمی همچون RMI و CORBA از لحاظ حافظه 

و محاسبات سنگین بودند و برای شبکه های وایرلس 

حسگر مفید نیستند. میان افزار برای شبکه وایرلس 

حسگر باید توسعه، استقرار، نگهداری  و حس کردن  

برنامه ی کاربردی را ساده سازی کند]4[. 

عالوه بر این مکانیسم هایی برای انتزاع  مناسب و 

سروکار داشتن با نودهای حسگر ناهمگن را فراهم 

کند. میان افزار WSN یک زیر ساختار نرم افزاری 

است که سخت افزار شبکه ی حسگر، سیستم های 

عامل، پشته های شبکه و برنامه های کاربردی را به 

در  تفاوت ها  مخفی سازی  برای  می کند.  متصل  هم 

سکوهای  زیرین و پل زدن شکاف بین برنامه های 

کاربردی و ساختارهای سطح پایین به میان افزار نیاز 

است]5[.

میان افزار مقیاس پذیری، قابلیت همکاری، توسعه، 

کاربردی  برنامه های  امنیت  و  سرویس   کیفیت 

 WSN میانافزار  الیهی  می کند.  ساده سازی  را 

کردن  جدا  بوسیله ی  را  شبکه  محیط  پیچیدگی  

برنامه ی کاربردی از جزئیات سخت افزاری و ارتباطی 

مخفی می کند. بطور خالصه میان افزار WSN یک 

توزیع  محیط  بستر  در  که  است  نرم افزاری  الیه ی 

شده اجرا می شود، 

هدف آن کاهش و مخفی سازی پیچیدگی و ناهمگنی 

عمومی معماری   2 شکل  می باشد.  حسگرها 
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میان افزار شبکه وایرلس را نمایش می دهد که بین 

سیستم عامل و برنامه ی کاربردی قرار دارد]6[.

حسگر،  شبکه  سیستم های  مقیاس پذیری  بدلیل 

شبکه  طول  در  محاسبات  و  ارتباطات  مدیریت 

پیچیده است. بسته به توپولوژی نود، اتصاالت شبکه 

و تحرك نود، پروتکل های گستردهای می تواند به 

کار گرفته شود. با این حال تقریبا غیرممکن است 

که یک پروتکل واحد برای تمام زمان مناسب باشد. 

پروتکل ها  برای  نیز  سازگاری  و  انطباق  از  مقداری 

شبکه های  است.  مهم  کردن  کار  درست  برای 

حسگر، سیستم هایی با زمان اجرای باالیی هستند 

که احتمال خرابی ها در دستگاه ها شدیداً باالست.

میان افزار یک نرم افزار است. میان افزار به سکوی 

سری  یک  شامل  که  می کند  اشاره  شده ای  توزیع 

برنامه ی  بین  که  می شود  سرویس ها  و  واسط ها 

                 کاربردی و سیستم عامل قرار می گیرد 

و به توسعه و مدیریت آسان تر برنامه های کاربردی 

توزیع شده کمک می نماید. همان گونه که در شکل 

12 مشاهده می شود، 

میان افزار پلی بین برنامه ی کاربردی و سیستم عامل 

واسط های  واقع  در  می کند.  ایجاد  درایورها(  )و 

نرم افزار  توسعه دهندگان  برای  را  شناخته شده ای 

فراهم می کند. مهمترین عملیات میان افزار ها مخفی 

شده  توزیع  سیستم های  ذاتی  ناهمگونی  نمودن 

و  واسط ها  از  مجموعه استانداردی  نمودن  فراهم  و 

توزیع شده،  کاربردی  برنامه ی  که  است  سرویس ها 

آنها را به صورت پیش فرض استفاده می کند]2[. 

میان افزارهای موجود شبکه حسگر را به شکل زیر 

می توان به چند دسته تقسیم کرد:

1. میان افزار مبتنی بر ماشین مجازی 

بر  مبتنی  یا  داده   پایگاه  بر  مبتنی  میان افزار   .2

پردازش کوئری 

3. میان افزار مبتنی بر فراخوانی راه دور 

4. میان افزار مبتنی بر برنامه نویسی ماژوالر 

5. میان افزار عامل گرا  

6. میان افزار پیام گرا 

7. میان افزار رخداد گرا  

8. میان افزار مبتنی بر برنامه ی کاربردی 

9. میان افزار سرویس گرا

شکل 12: مکان میان افزار در شبکه حسگر وایرلس]6[

33



مراجع:

 I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, »Wireless sensor networks: ]1[

.2002 ,30 .a survey,« Elsevier, p

]2[ س. کالنتری، »توسعه ی میان افزارهای بازتابی با استفاده از تکنیک های جنبه گرا در شبکه های حسگر بی 

سیم،« کارشناسی ارشد، صنعتی امیر کبیر، 1390.

 W. B. Heinzelman, A. L. Murphy, H. S. Carvalho, and M. A. Perillo, »Middleware to  ]3[

.2004 ,support sensor network applications,« IEEE

 E. Souto, G. Guimara˜es, G. Vasconcelos, M. Vieira, N. Rosa, C. Ferraz, et al., »Mires: a ]4[

.2006 ,8 .publish/subscribe middleware for sensor networks,« Springer, p

 Wendi B. Heinzelman, A. L. Murphy, H. S. Carvalho, and M. A. Perillo, »Middleware to ]5[

.2004 ,Support Sensor Network Applications,« IEEE

 G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, and G. Blair, DISTRIBUTED SYSTEMS]6[

.2012 ,2012 :.Concepts and Design, fifth ed

ارسالی از: زهرا جلیلی

34



32

ویندوز 10، جدیدترین نسخه سیستم عامل مایکروسافت به قابلیت های ویژه ای تجهیز 

شده است. از زمانی که شایعات پیرامون معرفی نسل جدید سیستم عامل ویندوز باال 

گرفت، اغلب افراد انتظار داشتند تا مایکروسافت ویندوز جدید خود را ویندوز 9 بنامد اما 

در زمان معرفی تمام این پیش بینی ها غلط از آب در آمد و این 

کمپانی محصول جدید خود را ویندوز10  نامید.  

اگرچه هنوز پاسخی رسمی در خصوص علت پرش 

مایکروسافت به ویندوز 10 منتشر نشده است، 

اما یکی از توسعه دهندگان در حساب کاربری 

خود مدعی شده است که اگر ویندوز جدید 

9 نامی ده می شد بسیاری از نرم افزار های 

مشکالتی  دچار  اجرا  حین  در  قدیمی 

می شدند زیرا که در کد نویسی این نرم 

افزار ها برای ویندوز 95 و 98 نوشته شده 

9X که در این صورت نرم افزار ویندوز 9 

را از 98 و 95 تشخیص نمی داد و دچار 

مشکالتی می شد و همین دلیل باعث 

محصول  مایکروسافت  تا  است  شده 

جدید خود را ویندوز 10 بنامد.

در  که  است  عامل  سیستم   10 ویندوز 

آن مایکروسافت سعی کرده تا مشکالت 

موجود در ویندوز 8 را از بین ببرد و یک 

آن  برای  را  کارآمد  و  جدید  کاربری  رابط 

در   10 ویندوز  رسمی  نسخه  نماید.  طراحی 

سال 2015 منتشر خواهد شد اما اکنون کاربران 

می توانند نسخه پیش نمایش آن را دانلود و نصب 

نمایند. بدون شک شاهد تغییراتی در زمان انتشار نسخه ی 

نهایی خواهیم بود. 
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 انتقال به دسکتاپ در آغاز

یک سیستم  آمدن  باال  هنگام  در   10 ویندوز 

رومیزی برخالف چیزی که در ویندوز 8 شاهد 

سوئیچ  دسکتاپ  حالت  به  مستقیماً  بودیم، 

می کند )شکل 13(

منوی استارت جدید ویندوز 10

در ویندوز 10 با کلیک کردن بر روی دکمه ی 

روی  بر  آن  فیزیکی  کلید  زدن  یا  استارت 

با  استارتی  منوی  آمدن  باال  شاهد  کیبورد 

و   7 ویندوز  استارت سنتی  منوی  از  تلفیقی 

کاشی های زنده ی ویندوز 8 خواهید بود که      

         تمام جزئیات قابلیت شخصی سازی دارند.

36

قابلیت تغییر ابعاد منوی استارت در ویندوز 10 

همان گونه که گفته شد، ویندوز 10 دارای منوی استارت جدیدی 

است که یکی از قابلیت های آن امکان تعیین ابعاد طول و عرض 

آن است. به این ترتیب اگر صفحه نمایش شما از ابعاد کوچک تری 

نمایش  برای  قابلیت هیچ گونه مشکلی  این  با  برخوردار است 

کامل منو استارت نخواهید داشت)شکل 14(.

اجرای تمام نرم افزارها در محیط دسکتاپ ویندوز 10

یکی از مشکالت کاربران در ویندوز 8 عدم اجرای نرم افزارهایی 

بود که برای محیط مترو ساخته شده بودند ولی این معضل نیز 

در ویندوز 10 حل شده و تمام نرم افزارها قابیلت اجرا بر روی 

حالت دسکتاپ را دارا هستند)شکل 15(.

  



یک استور برای همه در ویندوز10

تمام   10 ویندوز  نهایی  عرضه ی  از  بعد 

نرم افزارهای ارائه شده برای ویندوز چه 

در  مترو  چه  و  دسکتاپ  نسخه ی  برای 

در  می باشند.  دریافت  قابل  استور  یک 

تصویر زیر اجرای 2 برنامه با رابط کاربری 

مشاهده  دسکتاپ  روی  بر  متفاوت 

می شود )شکل 16(.

  

مدیریت ایمیل ها در دسکتاپ ویندوز 10

در ویندوز 8 امکان استفاده از نرم افزار 

مدیریت ایمیل در دسکتاپ وجود نداشت 

که با توجه به تصویر زیر می توانیم اجرای 

دسکتاپ  حالت  در  نیز  را  نرم افزار  این 

مشاهده نماییم)شکل17(.

امکان استفاده از چند دسکتاپ در ویندوز10

همان گونه که در بررسی های گذشته گفتیم در ویندوز 10 شاهد 

قابلیت استفاده از چندین دسکتاپ هستیم، همچنین دکمه ی 

دکمه ی  کنار  در  به  متفاوت  به گونه ای  هم   TASK VIEW

بین  قرار خواهد گرفت و وظیفه ی آن سوئیچ کردن  استارت 

نرم افزارها با رابط کاربری خواهد بود)شکل 18(.

سیستم  جستجو در ویندوز 10 

پیدا  قابل توجهی  بهبودهای   10 ویندوز  در  جستجو  سیستم  

کرده است و انتظار می رود به ترکیب شدن آن با کرتانا شاهد 

امکانات بیشتری نیز باشیم ولی تا آن زمان باید صبور باشیم.
  

)CMD( بهبود عملکرد خط فرمان 

یکی از قابلیت های مهم اضافه شده در ویندوز 10 بهبود عملکرد 

خط فرمان ویندوز و اضافه شدن امکان کپی/پیس در آن است. 

ارسالی از: زهرا شفیعی  

منبع:  فارنت
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سخن پایانی

به پایان آمد این دفتر            حکایت همچنان باقیست

در آخر تشکر می کنم از تمام کسانی که علی رغم بدقولی های ما، با ما 
همراه بوده اند و این مجله را دنبال می کنند.

این شماره از مجله هم با حول و قوه الهی به پابان رسید، امید است مورد 
توجه و عنایت شما واقع گردد.

و  برق  مشترک  شماره  نخستین  مجله،  از  نسخه  این  اینکه  دلیل  به 
کامپیوتر بود، کم و کاستی هایی قطعا داشته است که با کمک و انتقادات 
شما از آن به مرور این نقیصه ها رفع و شماره های بعدی با کمترین میزان 

اشکال و ایراد خدمت شما ارائه می گردد.
در آخر تشکر می کنم از زحمات دوستان عزیزم در گروه گرافیک مجله 

که زحمت ویرایش این نسخه کامال به عهده ایشان بوده است.
شما هم می توانید عضو افتخاری مجله ما باشید و با ارایه مطلب ما را در 

تکمیل شماره بعدی یاری نمایید.

شما می توانید مطالب خود را به نشانی ایمیل مجله ارسال کنید:
kahroba@noandishaan.com

منتظر مقاالت و مطالب شما هستیم.

صاحب امتیاز: 
انجمن علمی آموزشی نواندیشان

مدیر مسئول :
           مهدی عارف خیابانی 

سردبیر:
           پیمان صادقیان

گروه ویراستاری:
           زهرا شفیعی

           ایمان انصاری
           پیمان صادقیان

طراح جلد:
          زهره شفیعی

سایر همکاران این شماره:
           مجید بهره مند

           اشکان . ز
           مریم فریور

           مهدی عارف خیابانی
           سید مهدی حسینی

           بحری صیف
           زهرا جلیلی

hasting_m           

     ISSN : 2322 - 3723


