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ســام دوستان و همراهان خوب مجلة رشــد برهان، قبل از هر 
سخن فرا رسيدن 22 بهمن سالروز پيروزي انقاب اسامي ايران 

را تبريك مي گويم. 
و اما؛ دوستي دارم كه عقايد و تفكرات خيلی جالبي دارد. از جمله 
اعتقــاد دارد: »اگر مي خواهيد بــه ارزش و اهميت وجود چيزي 
پي ببريد، كافي است به نبودن آن فكر كنيد!« به اين موضوع ها 
فكر كنيم كه وسيله هايی مثل رايانه، رايانك )تبلت(، گوشي هاي 
هوشــمند و ... در گوشــه و كنار زندگي ما چه مي كنند؟ نقش 
طراحان، كارشناسان و مهندسان مرتبط با اين امور در زندگي ما 

چيست؟ اگر اين وسيله ها نبودند، چه اتفاقي مي افتاد؟
تجســم كنيد، نبودن رايانــه در خانه ها، اداره ها، مدرســه ها و 
آموزش وپرورش -به ويژه در شــرايط آمــوزش مجازي كرونايي 
امروز- بانك ها، كارخانه ها، درمانگاه ها، بيمارســتان ها و هزاران 
هزار جاهاي ديگر چه شرايطی را برای ما رقم می زد؟ پاسخ اين 
است؛ زندگي امروز متأثر از رايانه،  اينترنت و مشتقات آن هاست 
و زندگي با اين وســيله های مدرن سريع تر و راحت تر شده است 
و حذف آن ها شايد غيرممكن باشد. در عصر حاضر سخت افزارها 
و نرم افزارها، دنياي جديدي را براي ما ســاخته اند كه قباً وجود 
نداشــته اســت و حضور آن ها در همة زمينه های زندگی انسان 
مشهود است. امروز رايانه ها حتي نفوذ كم نظيري به دنياي فردي 
ما داشته اند و وابســتگي هايي براي هر يك از ما ايجاد كرده اند؛ 
وابســتگي هايي مثل كتاب هاي صوتي؛ تماشاي فيلم و خواندن 
كتاب هاي الكترونيكي؛ برقراری ارتباط برخط )آناين( با دوستان 

و اعضای خانــواده حتي از هزاران كيلومتر دورتر؛ شــركت در 
كاس هــای برخط و ... رايانه ها در صنعت نيز دگرگوني عميقي 
ايجاد كرده اند، تــا جايي كه  امروزه توانايي انجام خيلي از كارها 
را دارند و مشكل گشــاي خيلي از دردســرها شده اند. همچنين 
در زندگــي ديجيتالي واقعاً انجام خيلــي از كارها بدون رايانه ها 
غيرممكن اســت. اين ها را گفتيم تا به سؤالي كه مقصود اصلي 
ماست برســيم و آن اينكه: »پشت پردة رايانه ها و سخت افزارها 
و نرم افزارها چيســت؟ ســازندگان و كارگردانان اين دستگاه ها 
)سيســتم ها( و سامانه ها چه كساني هســتند؟ و مهم تر از همه 
چگونه مي توان به آن ها پيوست؟« پاسخ اين است كه مهندسان 
رايانه، اعم از سخت افزار و نرم افزار، طراحان اصلي فناوري رايانه ها 
هستند و بهترين راه پيوســتن به آن ها عبور از جادة رياضيات 
اســت. به عبارتي، مهم ترين ابزار مهندسان رايانه رياضيات است 
و رياضيــات و منطق رياضي اســاس برنامه ها و برنامه نويســي 
رايانه هاست. بنابراين، مهندســان رايانه بايد بر رياضيات تسلط 
خوبي داشــته باشند. شما هم با داشتن رياضيات قوي مي توانيد 
از همين االن تصميم بگيريد كه در آينده مهندس رايانه شــويد. 
براي رســيدن به اين هدف، در اولين گام مي توانيد در دورة دوم 
متوســطه رشــتة رايانه را از مجموعه رشته هاي فني وحرفه اي و 
كارودانش انتخاب كنيد و وارد اين رشته شويد. يا از طريق انتخاب 
رشــتة رياضي در دورة دوم متوسطه به مهندسي رايانه برسيد. 
ولي فراموش نكنيد كه در هر صورت حتماً بايد در رياضيات قوي 
باشيد. بدون رياضيات مهندس رايانة خوب و موفقي نخواهيد شد.
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