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•مقاله

تغییرات چهارچوب معماری سازمانی توگف  -10حمیدرضا اقیری

چرا معماری میکرو سرویس برای تح ّول دیجیتال ضروری است؟  -رضا گنجی

استاندارد  ،BIANپیشران معماری پابک در صنعت خدمات مالی  -پریماه محمدپور،

نرجس فرضی

استفاده از روشهای چابک در معماری سازمانی  -بتول ذاکری

نقش محوری معماری ســازمانی در تالشهای تح ّول دیجیتال ســازمانها -فرشید
مبشری ،بهزاد اعتمادیان

پایهگذاری ستونهای بانک دیجیتال با کمک  - BIANمحمدجعفر زارعی

معماری سازمانی و مدیریت تغییر ،واشکافی یک سوءتفاهم فراگیر  -رضا کرمی

•گزارش

سیدابراهیم ابطحی
بانوان بلند آوازۀ پیشآهنگ فناوری اطالعات و ارتباطات (ّ -)5
تراوشهای ذهنی 25 :شیوۀ نگرش به هوش مصنوعی ( -)11ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ
میزگرد معماری سازمانی و تح ّول دیجیتال

هزینۀ باالی زندگی برخط -ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ

توافقنامۀ برگزاری کنفرانس بینالمللی دو ساالنۀ رایانش و سیستمهای توزیع شده

•بخشها

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

23
29
36
56

61
65
77
89
12
55
106

سیدابراهیم ابطحی
دیدگاه -برنامۀ گذار راهاندازی تدریجی دبیرخانۀ دیجیتال انجمنّ -

6
68

نقیبزادۀ مشایخ

72

خواندنی -مهارتهای نرم :راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرمافزار ( -)21ابراهیم

سیدعلی آذرکار
استاندارد -معرفی استاندارد  :42020فرایندهای معماریّ -

کتابشناسی -حق ارتباط در نظریههای اجتماعی پس از اینترنت و در زمانۀ انقالب

سید ابراهیم ابطحی
کوانتومی ّ -

اعضاي هيئت تحريريه و ويراستاران علمي
•مهندس سيد ابراهيم ابطحي
•دکتر مجيد عليزاده
•دکتر کامبيز بديع
•مهندس سعید امامی
•دکتر محمد صنعتي
•دکتر عباس نوذري داليني

83
101
108

سرگرمی

مهناز خاوندكار
09126351360
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•دكتر هديه ساجدي
•دکتر لطفعلي بخشي
•دكتر عليرضا باقري
•دکتر محسن صديقي مشکناني
•دکتر اسالم ناظمی
•دکتر محمد گنج تابش

اخبار
اخبار انجمن
برگزاری کنفرانس مشــترک با
پژوهشگاه دانشهای بنیادی

براســاس توافق بــه عمل آمــده ،کنفرانس
بینالمللی دو ســاالنۀ رایانش و سیستمهای
توزیع شــده کــه تاکنــون از ســوی گروه
تخصصی رایانش و ســامانههای توزیع شدۀ
انجمــن انفورماتیــک ایران ســازماندهی و
برگزار شــده اســت ،از این پس با همکاری
مشترک پژوهشکدۀ علوم کامپیوتر پژوهشگاه
دانشهای بنیادی ( )IPMبرگزار خواهد شد.
زمان برگزاری این کنفرانس در اواســط بهار
هر دو سال یکبار خواهد بود.
متــن کامل ایــن توافقنامه که بــه امضای
آقــای دکتر پژمــان لطفی کامــران ،رئیس
پژوهشــکده علوم کامپیوتــر و آقای ابراهیم
نقیبزادۀ مشایخ ،رئیس هیئت مدیرۀ انجمن
انفورماتیک ایران ،رســیده اســت در همین
شمارۀ گزارش کامپیوتر درج گردیده است.

برگزاری وبینــار مرداد ماه گروه
تخصصی معماری سازمانی

پنجمیــن وبینــار ماهانــۀ گــروه تخصصی
معماری ســازمانی انجمن انفورماتیک ایران
در ســال جاری با عنوان «معماری سازمانی
و بهــرهوری» در تاریخ  24مــرداد  1401از
ساعت  18تا  20بهصورت مجازی برگزار شد.
در ایــن وبینــار که بــا حضــور  30نفر از
عالقهمنــدان به مباحث معماری ســازمانی
برگزار گردید ،خانــم فاطمۀ پهلوانی ،رئیس
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(نایــب رئیس انجمــن انفورماتیــک ایران)
میباشــد که سیاســتگذاری کلّــی اجرای
همایش را برعهده دارند.
تخصصی نیز
برگزاری نمایشگاه و کارگاههای ّ
در این همایش پیشبینی شده است.

ســابق ســازمان ملی بهرهوری ایــران ،در
مورد نقــش معماران ســازمان در بهرهوری
و ارتقــاء عملکرد ســازمان ســخنرانی کرد
و در پایان به پرســشهای حاضران پاســخ
گفت.
انجمــن انفورماتیک ایران بدین وســیله از
خانــم پهلوانی بابــت قبول دعــوت انجمن
برگزاری وبینار شهریورماه گروه
برای برگزاری ایــن وبینار صمیمانه قدردانی تخصصی معماری سازمانی
میکند.
ششمین وبینار ماهانۀ گروه تخصصی معماری
فیلــم ضبط شــدۀ ایــن وبینــار ،همچون
ســازمانی انجمن انفورماتیک ایران در سال
وبینارهــای قبلی گروه تخصصــی معماری
جاری ،باعنوان «تف ّکر معمارانه» در تاریخ 28
ســازمانی ،از طریق ایســمینار در دسترس
شهریور  1401از ساعت  18تا  20بهصورت
عالقهمندان قرار دارد .اسالیدهای این وبینار
مجازی برگزار شد.
نیز از طریق وبگاه اختصاصی گروه به نشانی
در این وبینار آقای مهندس امیر مهجوریان،
 www.isi-ea.irقابل بارگیری میباشد.
مشــاور معماری سازمانی و سیستم ،در مورد
چیســتی و اهمیــت نگرش تف ّکــر معمارانه
برگــزاری اولیــن همایــش و اشــتراکات این تف ّکر با تف ّکر سیســتمی و
سیستمهای هوشمند ،محاسبات تف ّکر تحلیلی ســخنرانی کرد و نمونههایی از
نرم و ریاضیات کاربردی
مصادیق تف ّکــر معمارانه در زندگی روزمره را
براســاس تفاهمنامــهای کــه بیــن انجمن به حاضران ارائه نمود.
انفورماتیک ایران و دانشــگاه آزاد اســامی در پایــان این ســخنرانی ،به پرســشهای
واحد آشــتیان به امضاء رســیده است ،گروه حاضران دربارۀ مطالب مطرح شده پاسخ داده
مهندســی کامپیوتر آن دانشگاه با همکاری شد.
انجمن ،اولین همایش سیستمهای هوشمند ،انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای
محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی را در تاریخ مهنــدس مهجوریان به خاطــر قبول دعوت
 10و  11اسفند ماه  1401برگزار میکنند .انجمــن برای برگزاری ایــن وبینار صمیمانه
مجری همایش دانشگاه است و کمیتۀ راهبری قدردانی میکند.
همایش متشکل از آقایان دکتر حسن اکبری فیلم ضبط شدۀ این وبینار ،همچون وبینارهای
(ریاســت دانشــگاه) ،دکتر شمساهلل قنبری قبلی گروه تخصصی معماری سازمانی ،از طریق
(دبیر علمی همایش) و دکتر اســام ناظمی ایسمینار در دســترس عالقهمندان قرار دارد.

دويست و شصت و دو

اخبار

اسالیدهای این وبینار نیز از طریق وبگاه اخصاصی
گروه به نشانی  www.isi-ea.irقابل بارگیری
میباشد.

عضویت دائمی در انجمن

هیئت مدیــرۀ انجمن بهمنظور تأمین بودجۀ
الزم برای خریــداری محلّی ثابت برای دفتر
انجمن ،نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو
دائمی انجمن در نظر گرفته است.
بنابراین مص ّوبۀ هیئت مدیره ،اعضای حقیقی
با پرداخت  10میلیون ریال و اعضای حقوقی
با پرداخت  50میلیون ریال به عضویت دائمی
انجمن درخواهند آمد.
تأمیــن محلّی ثابــت برای دفتــر انجمن ،از
هدفهای دیرپای انجمن بوده است و هیئت
مدیــرۀ فعلی انجمن تمام تالش خود را برای
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خریداری محلّی
بدین منظور بهکار گرفته است.
امید اســت با حمایت اعضــای انجمن از این
طرح ،بودجۀ الزم برای برآورده ســاختن این
هدف مهم فراهم گردد.
تاکنون این افــراد و شــرکتها به عضویت
دائمی انجمن درآمدهاند:
 .1آقای علی مو ّفقی اردستانی (عضو پیوسته)
 .2آقای وحید مجیدی (عضو پیوسته)
 .3آقای امیر خاوران (عضو پیوسته)
 .4خانم الدن جزی (عضو پیوسته)
 .5آقای علیرضا خلیلیان (عضو پیوسته)
 .6آقای داریوش نیکنام (عضو پیوسته)
 .7شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان (عضو
حقوقی)
 .8شرکت تجارت سرور ماندگار (عضو حقوقی)
 .9شرکت گلرنگ سیستم (عضو حقوقی)
 .10شرکت ندا رایانه (عضو حقوقی)
 .11پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
(عضو حقوقی)
 .12شــرکت داده ورزی فرادیس البرز (عضو
حقوقی)
 .13شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
(عضو حقوقی)
 .14شرکت اطالعرسانی پیوند دادهها (عضو
حقوقی)

 .15شرکت توســعه فناوری اطالعات جهان
افزار نوین (عضو حقوقی)
 .16شرکت پرداخت الکترونیک سداد (عضو
حقوقی)
 .17شرکت رایانه همراه کیان (عضو حقوقی)
 .18شــرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت
و اصلیت ماندگار
 .19شرکت نویان ابرآروان
 .20شــرکت فناوری اطالعــات و ارتباطات
پاسارگاد آریان
 .21شرکت مهرماشین
 .22شرکت مهندسی سازه اطالعات سامان
 .23شرکت کاوان فناوران آوند
 .24شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند
 .25شرکت پرندههای هدایتپذیر از راه دور
 .26شــرکت گــروه فنــاوری و اطالعات و
ارتباطات هیواتک
 .27شرکت پدیسار انفورماتیک
 .28شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و
اتوماسیون ایریسا
 .29شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان
 .30شرکت نوین داده پرداز روناش
 .31شرکت مهندسی نرمافزاری گلستان
 .32شرکت بهسازان ملت
 .33شرکت پردازش رایان پژواک
 .34شرکت مبنا داده ارتباط شبکه (مدانت)
 .35شرکت توسعه فنافزار توسن
 .36شرکت نوین آوازهگران فراوب
 .37شرکت راه آرمان مهرنیکان
 .38شرکت دادهپردازان پرسیس پویا

 .4کارگاه یک روزه ابزارهای مدیریت خدمات
فناوری اطالعات
 .5کارگاه نیــم روزه برونســپاری خدمات و
محصوالت فناوری اطالعات
 .6کارگاه نیم روزه همسوســازی  ITبا کسب
وکار ( )IT Alignmentاز طریق COBIT5
 .7کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطالعات
( )IT Governanceاز طریق COBIT5
 .8کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطالعات
))IT Governance

 .9کارگاه نیم روزه مدیریت تدوام کســب و
کار ISO2012:22301
 .10کارگاه نیم روزه راهبری فناوری اطالعات
و ITBSC
 .11کارگاه نیــم روزه تدوین راهبرد خدمات
فناوری اطالعات
 .12کارگاه یک روزه مدیریت خدمات فناوری
اطالعات
 .13کارگاه سه روزه ITIL V3 Foundation

2011

 .14کارگاه یــک روزه مدیریــت مخاطرات
فناوری اطالعات
 .15کارگاه سه روزه دوره جامع COBIT5
 .16کارگاه نیــم روزه توســعه نیازمندیها
مبتنی بر چارچوب  CCMI-ACQو استاندارد

ISO/IEC29148:2011

 .17دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفهای
ویژگیهای این کارگاهها عبارتند از:
•مشــارکت گروهی ،بحث و انجام سناریو،
حل نمونه آزمونهای امتحانی
•استفاده از مثالهای مرتبط با حوزه فعالیت
برگزاری دورههای تخصصی برای هر کسب وکار
•برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس
سازمانها
انجمن انفورماتیک ایــران آمادگی برگزاری دارای مدرک بینالمللی
دورههای زیر را برای کارشناسان سازمانهای •برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی
مختلــف بهصــورت حضــوری در محل آن •ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن
انفورماتیک ایران
سازمانها و یا بهصورت مجازی دارد:
 .1کارگاه نیــم روزه تدویــن توافقنامههای •ارائه مستندات آموزشی
عالقهمندان میتوانند با دفتر انجمن انفورماتیک
سطح خدمات
 .2کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار ایران ( 66412861و  )66412976و یا نشانی
پســت الکترونیکی member@isi.org.ir
پیشخوان خدمات
 .3کارگاه نیم روزه طراحی کاتالوگ خدمات تماس بگیرند.
دويست و شصت و دو
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اخبار
اخبار ايران
بیســت و هشــتمین کنفرانس
بینالمللی کامپیوتر

انجمن کامپیوتر ایران ،بیســت و هشــتمین
کنفرانــس بینالمللی کامپیوتر را با همکاری
دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ  5و  6بهمن
 1401در محل آن دانشگاه برگزار میکند.
محورهای علمی این کنفرانس عبارتند از:
•الگوریتم و نظریۀ محاسبات
•پردازش سیگنال و تصویر
•شبکههای کامپیوتری و امنیت داده
•اقتصاد هوشمند و تح ّول دیجیتال
•معماری کامپیوتر و سیستمهای دیجیتال
•سیستمهای هوشمند و رایانش نرم
•مهندسی نرمافزار و فناوری اطالعات
•رایانش ابری
•اینترنت اشیاء و سامانههای رایا-فیزیکی
•علم داده
عالقهمندان برای کســب اطالعات بیشــتر
میتواننــد به وبگاه این کنفرانس به نشــانی
 csicc2023.csi.org.irمراجعه کنند.

تعویق برگزاری بیستوششمین
نمایشگاه بینالمللی الکامپ

با همافزایــی و تعامل ســازمان نظام صنفی
رایانهای کشــور و نهادهای متولی ،بیست و
ششمین نمایشــگاه بینالمللی الکامپ ایران،
پس از ماههای محرم و صفر و عبور کشــور از
خطر احتمالی موج جدید کرونا ،در بازه زمانی
 ۱۹تا  ۲۲آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.

ششــمین همایــش بینالمللی
مهندســی فنــاوری اطالعات،
کامپیوتر و مخابرات ایران

انجمن مدیریت و مهندســی ،توسعۀ فناوری،
ششمین همایش بینالمللی مهندسی فناوری
اطالعــات ،کامپیوتر و مخابــرات ایران را در
تاریخ  30آذر  1401در تهران برگزار میکند.
عالقهمندان برای دریافت اطالعات تکمیلی به
وبگاه کنفرانس به نشانی  ict.bcnf.irمراجعه
کنند.

اخبار جهان

آسیبرســانی مالی برنامههای
دوازدهمین کنفرانس بینالمللی هوش مصنوعی به سازمانها
کامپیوتر و مهندسی دانش
بر پایۀ یک بررســی برخط از  550متخصص

ایــن کنفرانس در تاریــخ  22و  23آبان ماه ارشــد فناوری اطالعــات و علــوم داده در
توســط دانشــگاه فردوسی مشــهد برگزار کشــورهای آمریکا ،انگلیس ،ایرلند ،فرانسه و
میشود.
آلمــان ،با وجودی که  87درصد ســازمانها
محورهای اصلی این کنفرانس عبارتند از:
اســتفاده از هــوش مصنوعی را بــرای بقای
•شبکههای کامپیوتری و امنیت
کسبوکارشــان حیاتی میدانند 86 ،درصد
•بینایی ماشین و کاربردهای آن
آنهــا گفتهاند که هنوز بــه هوش مصنوعی
•یادگیری ماشین و کاربردهای آن
برای آن که تمام تصمیمگیریهای مربوط به
•نرمافزار و مهندسی دانش
کسبوکارشان را بدون مداخلۀ انسانی انجام
•معماری کامپیوتر و طراحی دیجیتال
دهد ،اعتماد ندارند .نود درصد پاسخدهندگان
انجمن انفورماتیک ایران جزء حامیان معنوی گفتهاند که ســازمان متبوعشــان به اتکاء بر
این کنفرانس است.
پردازش دستی دادهها ادامه میدهد.
عالقهمندان برای کســب اطالعات بیشــتر بر پایۀ این بررســی که توسط شرکت َونسون
میتواننــد بــه وبــگاه کنفرانس به نشــانی بــورن کــه در پژوهشهــای بــازار فناوری
 iccke@um.ac.irمراجعه کنند.
تخصص دارد صــورت گرفته ،تنها  14درصد
سازمانها ،بلوغ برنامههای هوش مصنوعی را
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دويست و شصت و دو

به قدر کافی پیشرفته میدانند که پیشبینی
و تصمیمگیریهای مربوط به کسبوکارشان
را بهطور کامل به آنها سپردهاند و  41درصد
پاســخدهندگان گفتهاند که جای پیشرفت
زیادی در چگونگی استفاده از هوش مصنوعی
توسط سازمانهای متبوعشان وجود دارد.
بر پایۀ این بررســی ،ســازمانها ظرف سه تا
پنج سال آینده 13 ،درصد درآمد ساالنهشان
را در پروژههای پیچیدهتــر هوش مصنوعی
سرمایهگذاری خواهند کرد .این میزان در حال
حاضر  8درصد است .تقریباً تمام سازمانهای
مورد مطالعه ،در حال حاضر دادههایشــان را
از ســامانههای اجرایی جمعآوری و استفاده
میکنند ا ّما توانایی آنها در اســتفاده از این
دادهها بــرای مدلهای هــوش مصنوعی با
مشکل روبروست:
• 71درصد گفتهاند که برای دســتیابی به
تمام دادههای مورد نیاز برای اجرای برنامهها
و مدلهای هوش مصنوعی مشکل دارند.
• 73درصد گفتهاند که در هر یک از مراحل
استخراج ،بارگیری و تبدیل دادهها به نحوی
که بهعنوان یک توصیۀ عملی مؤثر در اختیار
تصمیمگیرندگان گذاشــته شــود ،با مشکل
روبرو هستند.
چنین پردازش دادههای ناکارآمدی ،شرکتها
را مجبــور میکند که در  71درصد مواقع به
تصمیمگیریهای انسانی اتکاء کنند .عملکرد
ضعیف برنامههای هوش مصنوعی ،همچنین
باعث آسیبرســانی مالی به سازمانها شده
اســت و پاســخدهندگان برآورد کردهاند که
بهطور میانگین 5 ،درصد از درآمد ساالنهشان
را بــه دلیــل مدلهایی کــه با اســتفاده از
دادههای نادقیق یا کمکیفیت بنا شــدهاند از
دست میدهند.
گســتردگی دادههای کمکیفیــت ،قدیمی و
منفرد ،باعث شــده تا دانشمندان علوم داده
که توســط ســازمانهای بزرگ اســتخدام
شــدهاند ،کمتر از یک سوم وقتشان را صرف
ســاختن مدلهای هــوش مصنوعی کنند و
بقیۀ وقتشان را صرف کارهایی خارج از نقش
و مسئولیتهای شغلی خود کنند .در نتیجه،
 87درصد پاسخدهندگان اذعان کردهاند که

اخبار

از تواناییهای بالق ّوۀ دانشمندان علوم داده در
سازمانهایشان استفادۀ بهینۀ نمیشود.
آیتی نیوز 4 ،اکتبر 2022

ا ّدعای موزیال علیه اپل ،گوگل و
مایکروسافت

در گزارش تازهای که از سوی شرکت موزیال،
سازندۀ مرورگر فایرفاکس ،انتشار یافته ،ا ّدعا
شده اســت که اپل ،گوگل و مایکروسافت ،از
طریق تنظیمات پیشفرض در بُنســازههای
سیستم عاملهایشان ،عم ً
ال کاربران را وابسته
به مرورگرهایشان میسازند.
در ایــن گــزارش آمده اســت کــه هر پنج
بُنســازۀ عمده (گوگل ،اپل ،متــا ،آمازون و
مایکروسافت) مرورگرهایشــان را با سیستم
عاملهایشــان یکجا بســتهبندی کردهاند و
آنها را بهعنوان پیشفرض سیستم عامل در
صفحۀ آغازه قرار دادهاند.
بنا به ا ّدعای موزیال ،با وجودی که بسیاری از
کاربران بهطور نظری میدانند که چگونه یک
مرورگر را نصب کنند ،ا ّما در عمل ،بسیاری از
آنها هرگز به ســراغ نصب مرورگرهای دیگر
نمیروند.
کاربــران مرورگرها همچنین میترســند که
تغییر مرورگر باعث از دســت دادن دادههای
بســیاری نظیر گذرواژهها ،پیوندهای ذخیره
شــده و سوابق شــود و چون تولیدکنندگان
سیســتم عامل نیز کمکی به انتقال سادهتر
این دادهها نمیکنند ،عمــ ً
ا جلو این تغییر
گرفته میشود.
در ســال  ،2009مرورگــر فایرفاکس %32
ســهم بازار را در اختیار داشــت و از مرورگر
اینترنت اکسپلورر مایکروسافت ( )IE 7پیش
افتاده بود .افزون بر لیســت بلنــد باالیی از
افزونههای موجود ،فایرفاکس از لحاظ سرعت
و معیارهای امنیتی در مقایســه با  ،IEمورد
تحســین کاربران قرار داشت .ا ّما کوته زمانی
پس از عرضۀ مرورگر چندبُنســازهای کروم
توســط گوگل در ســال  ،2010فایرفاکس
شروع به عقبنشینی کرد.
به گفتــۀ تحلیلگــران ،گونههای پیشــین

مرورگرهای مایکروسافت ،تجربۀ کاربری خوبی
نداشتند ،کند بودند و غالباً تمام صفحات وب
را به درستی نمایش نمیدادند مگر این که از
قبل توسط  IEپشتیبانی شده بودند .به همین
خاطر ،بسیاری از کاربران به کروم ،فایرفاکس
و دیگر مرورگرها روی آوردنــد .ا ّما آن روزها
دیگر گذشته است و امروز اغلب کاربران دیگر
شکایتی از تجربۀ مرورگری خود با مرورگرهای
نصب شده ندارند.
ســخنگوی گــوگل در واکنش بــه گزارش
موزیال گفته اســت که کاربــران صرفنظر از
بُنسازه ،به خاطر ســرعت ،امنیت و بهترین
تجربۀ کاربری کــروم را انتخاب میکنند .به
گفتۀ او ،گوگل تغییــر مرورگر پیشفرض را
برخالف مایکروســافت و اپل ســاده ساخته
است .و بهعالوه ،گوگل کد کروم را به رایگان
در دســترس همــگان قــرار داده و این کد
هماکنون ،توسط مرورگرهای رقیب نیز مورد
استفاده قرار گرفته است.
در حــال حاضر ،مرورگر کــروم حکمفرمای
مطلق بازار مرورگرهاســت .سهم بازار کروم
در تلفنهای همراه  %62اســت و پس از آن،
سافاری اپل با  %26قرار دارد .سهم فایرفاکس
کمتر از 0/5درصد است.
در رایانههای رومیزی ،فایرفاکس هنوز %7/7
ســهم بازار را در اختیــار دارد .در اینجا نیز
کروم با  %67ســهم بازار پیشــتاز است و به
دنبال آن مرورگر ا ِج مایکروســافت با  %11و
سافاری اپل با  %8/5قرار دارند.
کامپیوتر ورلد 23 ،سپتامبر 2022

یادگیــری ماشــین در خدمت
دانشمندان برای آیندهنگری

گذشته ممکن است ثابت و تغییرناپذیر باشد،
ا ّما بــه کمک یادگیری ماشــین ،آینده قابل
پیشبینی خواهد بود.
پژوهشگران دانشگاه ایالتی اوهایو ،با استفاده
از نوع جدیدی از روشهای یادگیری ماشین
تحت عنوان رایانش مخزنی نســل بعد ،شیوۀ
تازهای را برای پیشبینی رفتار ســامانههای
فضایی -زمانی آشــوبناک ،مثل تغییرات در

آب و هوای کرۀ زمین ،یافتهاند که پیشبینی
آنها برای دانشمندان بسیار پیچیده است.
این مطالعــه از یک الگوریتم جدید بســیار
کارآمد بهره میگیرد که در ترکیب با رایانش
مخزنی نسل بعد میتواند سامانههای فضایی-
زمانی آشــوبناک را در زمان بسیار کمتری از
سایر الگوریتمهای یادگیری ماشین فرا بگیرد.
پژوهشگران ،الگوریتم آنها را برای روی یک
مســئلۀ پیچیده که بارها در گذشــته مورد
مطالعه قــرار گرفته بــود -پیشبینی رفتار
یــک مدل هوای ج ّوی -مــورد آزمایش قرار
دارند .الگوریتم دانشــگاه اوهایو در مقایســه
با الگوریتمهای ســ ّنتی یادگیری ماشین که
میتوانند چنین مسائلی را حل کنند ،دقیقتر
بود و  400تا  1250بار به دادههای آموزشی
کمتــری نیاز داشــت .ایــن روش از لحاظ
محاســباتی نیز کم هزینهتر بود .در حالی که
حل مسایل رایانشی پیچیده قب ً
ال به اَبَررایانه
نیاز داشت ،آنها از یک رایانۀ قابل حمل که
با سیستم عامل ویندوز  10کار میکرد برای
پیشبینی در کمتر از یــک ثانیه -در حدود
 240هــزار برابــر ســریعتر از الگوریتمهای
س ّنتی یادگیری ماشین -استفاده کردند.
به گفتۀ سرپرســت تیم پژوهشــی دانشگاه
اوهایو ،یادگیری پیشبینی این سامانههای به
شدت آشوبناک ،یک چالش عمدۀ علم فیزیک
ّ
است و درک آن میتواند راه را برای کشفیات
علمی و پیشرفتهای تازه بگشاید .وی افزود
الگوریتمهای جدید یادگیری ماشین بهویژه
بــرای پیشبینی ســامانههای دینامیکی ،از
طریــق یادگیــری قواعد فیزیکــی زیربنایی
آنها با اســتفاده از دادههای تاریخی ،بسیار
مناســبند .در واقع ،با داشتن دادههای کافی
و توان رایانشــی الزم ،میتــوان با مدلهای
یادگیری ماشــین ،هر سامانۀ پیچیدۀ دنیای
واقعی را پیشبینی کرد.
ساینس دیلی 29 ،سپتامبر 2022

درخواست تیم کوک برای حضور
بیشتر زنان در شرکتهای فناوری

تیم کوک ،مدیرعامل شــرکت اپل ،خواستار

دويست و شصت و دو
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اخبار
حضور بیشتر زنان در شرکتهای فناوری شد
موجهی برای کمبود تعداد
و گفت هیچ بهانۀ ّ
زنان در اینگونه شرکتها وجود ندارد.
ایــن دیدگاه کــوک ،برخاســته از مطالعات
بســیاری اســت که نشــان میدهــد تن ّوع
جنسیتی در یک کسبوکار باعث بهتر شدن
آن میشــود و تصمیماتی کــه در تیمهای
متنوع گرفته و اجرا میشود ،به نتایج بهتری
میانجامد.
کوک در مصاحبه با بیبیسی گفت «من فکر
میکنم اساس و جوهرۀ فناوری و تأثیر آن بر
بشریّت به حضور زنان بستگی دارد و چنانچه
دیدگاههای متنوعی مورد بررسی قرار نگیرد،
راهحلهای عالی به دست نخواهد آمد».
بنــا بر گــزارش پرایــس واترهــاوس%78 ،
دانشــجویان قــادر نبودند که نــام یک زن
مشــهوری که در صنعت فناوری کار میکند
را به یاد آورند و فقط  %3مواد آموزشــی در
آمریکا بر مشارکت زنان در طول تاریخ تمرکز
دارد .این کمبود دسترســی به نقش تاریخی
زنان باعث سلب قدرت و تمایل آنان به ورود
به این گونه صنایع میشود.
در حال حاضر ،تنها  5نفر از  18مدیر شرکت
اپل و تنها  2نفر از  12مدیر ارشد این شرکت
زن هســتند .از ّ
کل کارمندان شرکت اپل در
آمریکا %35 ،آنان را زنان تشکیل میدهند.
گزارش پرایسواترهاوس نشــان میدهد که
در انگلســتان ،تنها  %23از کارکنان بخش
های علــوم ،فناوری ،مهندســی و ریاضی را
زنان تشکیل میدهند و تنها  %5از نقشهای
رهبری فناوری به زنان تعلّق دارد.
کامپیوتر ورلد 27 ،سپتامبر 2022

حملــۀ بیســابقۀ باجافزارها به
شرکتها

بنابر نتایج یک مطالعه که بر روی بیش از 600
متخصص فناوری اطالعات و امنیت رایانهای
ّ
صورت گرفته اســت ،نزدیک به چهار پنجم
آنها ( )%79گزارش کردهاند که شرکتشــان
ظرف سال گذشته مورد حملۀ باجافزارها واقع
شــده اســت .و از آن نگران کنندهتر ،میزان
10

موفقیت این حملهها بوده است .این مطالعه
نشــان میدهد که تقریباً سه چهارم ()%73
سازمانهایی که مورد حمله قرار گرفتهاند ،از
نظر مالی یا عملیاتی آسیب دیدهاند.
جرایــم رایانهای بــه مرور زمــان پیچیدهتر
شــدهاند و از روشهای تازه و پیشرفته برای
تضمین موفقیــت خود اســتفاده میکنند.
به گفتۀ کارشناســان امنیت رایانهای ،کلید
مقابله با این تهدیدهای فزاینده ،بهکارگیری
یک راهبــرد جامع آمادگی باجافزار اســت.
منظــور از آمادگــی باجافــزار ،همــکاری و
هماهنگی کارشناســان فنــاوری اطالعات،
امنیت و حفاظت دادهها برای تدبیر مجموعۀ
متنوعی از فعالیتهای آمادهســازی ،شامل
ســختافزار ،نرم افزار و خدمات و نیز بیمه،
آزمایش آمادگی ،آموزش آگاهیهای امنیتی
به کارمندان ،تولید جزوههــای راهنما برای
مقابله با حمالت و آزمایش نفوذ است.
سامانههای ذخیرهســازی دادهها و دادههای
ابری ،مجموعــاً  %79محیطهایــی بودهاند
که مــورد حملۀ موفقیتآمیــز باجافزار قرار
گرفتهاند.
آیتی نیوز 8 ،جون 2022

تراشههای کوچکتر و قدرتمندتر
با نانوسیمها

یک تیم پژوهشــی در دانشکدۀ مواد دانشگاه
آکســفورد به روش تازهای بــرای قراردادن
نانوسیمها (سیمهایی با ضخامت چند نانومتر)
بر روی هر بُنسازهای با د ّقت میکرونی دست
یافتهاند.
نانوســیمها ،مــوادی با ضخامت هــزار برابر
کوچکتر از یک تار موی انســان ،میتوانند
پیشــرفتهای عمــدهای را در بســیاری از
حوزههــا ،از جمله اطالعــات و فناوریهای
کوانتومی ،باعث گردند .بهویژه ،اندازۀ بســیار
کوچــک آنها ،اجازۀ تولید ترانزیســتورهای
کوچکتر و تراشههای رایانهای مینیاتوری را
میدهد.
مانع عمــدهای کــه در حال حاضــر وجود
دارد این اســت که اغلب روشهای ســاخت
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دستگاههای الکترونیکی ،شــرایط مورد نیاز
برای تولید نانوســیمها را ندارند .در نتیجه،
نانوسیمها معموالً در زیرالیههای جداگانهای
رشــد یافتهاند و سپس به صورت مکانیکی یا
شیمیایی بر روی دستگاه انتقال یافتهاند .ا ّما
در تمام روش های موجود انتقال نانوسیمها،
آنهــا بهطــور تصادفی بر روی تراشــه قرار
داده شــدهاند که این امر کاربرد آنها را در
دستگاههای تجاری محدود میسازد.
ا ّما روش جدیدی که در دانشــگاه آکسفورد
توســعه یافته ،د ّقت قراردادن نانوسیمها را تا
حد میکرون باال بــرده و میتوان آنها را بر
ّ
روی تراشههای رایانه ای قرار داد.
ساینس دیلی 29 ،سپتامبر 2022

حمایت گسترده از چهار روز کار
در هفته

یک آزمایــش چند ملیتی دربــارۀ چگونگی
تأثیر چهــار روز کار در هفته بــر کارمندان
و بهره وری و ســود شــرکتها در انگلستان
در حال انجام اســت و بیــش از چهارپنجم
شرکتها خواستار ادامۀ آن هستند.
ایــن آزمایــش با همــکاری دانشــگاههای
کمبریج و آکســفورد صورت میگیرد و بجز
چند اســتثناء ،اغلب شرکتهایی که در این
پروژه شرکت کردهاند ،شرکتهای کوچکتر
هستند.
به گفتۀ مدیر ایــن برنامه« ،همهگیری کرونا
باعث شــد تا همۀ ما محل کارکردن را مورد
مجــدد قرار دهیم و نشــان داد که
ارزیابی
ّ
میتوانیم ســریعتر از آنچه فکر میکردیم با
شیوههای جدید کارکردن خود را وفق دهیم.
بســیاری از کارمندان دیگــر نمیخواهند از
دوشــنبه تا جمعه به ادارات خود بازگردند و
چهار روز کار در هفته برای برخی از شرکتها
جذابیت بیشتری از دورکاری (بهطور کامل یا
انعطافپذیر) دارد».
کار هفتگی کمتر در بین مدیرعامل شرکتها
هم مثل کارمندان مورد اســتقبال واقع شده
است.
ایــن مطالعــه بــر روی  3300کارمنــد در

اخبار

انگلســتان و  2000کارمند دیگر در شــش قانون جدید اتحادیۀ اروپا علیه
کشــور دیگر صورت گرفته است .میزان کار شرکتهای بزرگ فناوری
خواســته شده از کارمندان بدون تغییر بود و
فقط از آنان خواســته شد که آن را در چهار
روز ( 32ساعت) تکمیل کنند.
عالوه بر سالمت و بهرهوری بیشتر کارمندان،
 %63از کســب و کارها این شــیوۀ کارکردن
را بــرای جــذب اســتعدادها مناســبتر
یافتهاند.
بررسیها نشــان دادهاند که دو تا سه ساعت
وقــت دانشــکاران (کارمندانی که کارشــان
مســتلزم کارکــردن و اســتفاده از اطالعات
اســت) در یک روز ،صرف شرکت در جلسات
بیفایده ،وقفهها و پرتاندیشــیهای ناشی از
فناوری میشــود .بنابراین با کاســتن از این
زمانها ،بهراحتــی میتوان کار هفتگی را در
چهار روز به انجام رساند.
این آزمایش شش ماهه از ماه ژانویه در ایرلند
آغاز شــد و درماه اپریل به آمریکا و کانادا ،در
ماه جون به انگلســتان و سپس به استرالیا و
نیوزیلند گسترش یافت .دومین دورۀ آزمایشی
در آمریکا و کانادا از ماه اکتبر آغاز خواهد شد.
مذاکــرات با شــرکتهایی در اتحادیۀ اروپا و
آفریقای جنوبی نیز آغاز شده است.
یافتههای این مطالعه در انگلستان به قرار زیر
بوده است:
• %88نتیجــۀ کار چهار روزه در کســب و
کارشان را «خوب» ارزیابی کردهاند.
• %46گفتهانــد کــه بهرهوری شرکتشــان
تغییــری نکرده %34 ،گفتهانــد کمی بهبود
یافتــه و  %15گفتهاند به نحو چشــمگیری
بهبود یافته است.
• %86گفتهانــد که به احتمــال زیاد ،پس
از دورۀ آزمایشــی نیز به کار چهار روز ادامه
خواهند داد.
•از پاســخدهندگان خواســته شــد که به
همواربودن و بیدردســر بودن گذار به چهار
روز کار در هفتــه از ( 5خیلــی راحــت و
بیدردســر) تا ( 1خیلی چالش برانگیز) نمره
دهند %29 .نمرۀ  %49 ،5نمرۀ  4و  %20نمرۀ
 3را دادند.

اتحادیــۀ اروپا با وضع قوانیــن جدید ،حصار
آهنیــن غولهای بــزرگ فنــاوری را هدف
قرار داده ،ا ّما شــرکتهای کوچکتر که این
قانون ادعای کمک به آنها را دارد ،نسبت به
موفقیت آن شک دارند.
اگــر شــعار قانــون ضدانحصــار آمریــکا
«بخشکردن شــرکتهای بــزرگ فناوری»
است ،شــعار اروپاییها «بخش نکردن ا ّما باز
کردن» آنهاست.
قانونگــذاران اروپایی بر ســر وضــع قانون
جدیدی به توافق رسیدند که بر پایۀ آن ،بازار
برنامکها ( )appبــر روی رقیبان کوچکتر
باز خواهد شد.
این قانون که انتظار میرود تا پایان سال جاری
میالدی اجرایی گردد ،از شرکتهایی مانند اپل،
فیســبوک و گوگل می خواهد که اجازه دهند
خدماتشان باخدمات رقیبان جفت شود .یعنی
برای مثال ،اپل به کاربران آیفون اجازه دهد که
برنامکهایی را از فروشگاههای رقیبان بارگیری
کنند و واتساپ به افراد اجازه دهد تا برنامکش را
برای ارتباط با کسانی که از پیامرسانهای رقیب
اســتفاده میکنند ،به کار برند .به موجب این
قانون ،اگر شرکتهای بزرگ از آن پیروی نکنند
تا  20درصد فروششان جریمه خواهند شد.
شــرکتهایی که کل دارایی سرمایهای آنها
بیشتر از  75میلیارد یورو ( 83میلیارد دالر)
و تعداد کاربران ف ّعال ماهانۀ آنها در اتحادیۀ
اروپا بیش از  45میلیون نفر باشــد ،مشمول
این قانون خواهند گردید.
وایرد 8 ،اکتبر 2022

معیارهای اتحادیــۀ اروپا برای
امنیت برخط و مســئولیت هوش
مصنوعی

شــورای اروپا قانــون خدمــات دیجیتال را
برای حفاظــت از حقوق برخــط کاربران به
تصویب رســاند و در همین حال ،کمیسیون
اروپا پیشــنهادهایی را برای کمک به ا ّدعای
خسارت از سوی کسانی که از هوش مصنوعی
کامپیوتر ورلد 26 ،سپتامبر 2022
آسیب دیدهاند ،اعالم کرد.

اتحادیــۀ اروپــا در حــال ارائــۀ معیارهای
متعددی اســت که برای مســئولیتپذیرتر
نگاه داشــتن شــرکتهای فناوری در مورد
چگونگی تأثیرگــذاری محصوالت و خدمات
آنها بر کاربران طراحی گشــتهاند .از جملۀ
این معیارها ،قوانین جدیــد امنیت برخط و
مسئولیت هوش مصنوعی است.
در مورد امنیت برخط ،شورای اروپا در تاریخ 4
اکتبر قانون خدمات دیجیتال را به تصویب رساند
که برای حفاظــت از فضای دیجیتال در مقابل
پخش محتوای غیرقانونی و اطمینان از حفاظت
حقوق بنیادی کاربران طراحی شده است .این
الیحه در دســامبر  2020از سوی کمیسیون
اروپا عرضه شــده بود و تصویب آن در شورا ،از
این پس به آن جنبۀ قانونی میبخشد ،هر چند
آمادهسازی اجرایی آن  15ماه بهطول میانجامد.
براســاس قانــون خدمــات دیجیتــال،
فراهمکننــدگان خدمات میانجی -شــامل
رســانههای اجتماعــی ،بازارهــای برخط،
بُنســازههای بــزرگ برخــط ( )VLOPو
جویشگرهای بزرگ برخط ( -)VLOPSEملزم
شفافیت بیشتر میشــوند و همچنین در
به
ّ
مورد نقششان در انتشار محتویات غیرقانونی
و مضر ،مسئولیتپذیر میگردند.
بــرای مثــال ،این قانــون ،بُنســازهها را از
بهکارگیری تبلیغات هدفمند بر پایۀ استفاده
از دادههای شــخصی ،شامل جنسیت ،نژاد و
دین باز میدارد و الزاماتی را برای شــرکتها
در زمینــۀ واکنــش ســریع بــه محتویات
غیرقانونی بهوجود میآورد.
در مورد هــوش مصنوعی ،کمیســیون اروپا
دو طرح پیشــنهادی جداگانه را مطرح نموده
اســت -یکی برای نوین کردن قوانین موجود
در مورد مســئولیت اکید تولیدکنندگان برای
محصوالت معیوب (از فناوریهای هوشــمند
تا داروها) و دیگری با هدف تســهیل جبران
خسارت آســیبدیدگان از سامانههای هوش
مصنوعی .به موجب این طرح ،حق دســتیابی
به شواهد برای قربانیان در نظر گرفته شده به
نحوی که بتوانند اطالعات الزم را از شرکتها
و تأمینکنندگان خدمات بهدست آورند.
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کامپیوتر ویکلی 6 ،اکتبر 2022
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میزگرد «معماری سازمانی و تح ّول دیجیتال»
نخســتین میزگرد فصلــی گروه تخصصی معماری ســازمانی انجمن
انفورماتیک ایران در سال  1401با عنوان «معماری سازمانی و تح ّول
دیجیتــال» در تاریخ  5تیر بهصورت برخط (غیرحضوری) و با حضور
مجازی بیش از  80نفر از عالقهمندان برگزار شد .اعضای پنل در این
میزگرد عبارت بودند از:
•آقای دکتر فریدون شــمس  -عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید
بهشتی و استاد پیشکسوت معماری سازمانی
•آقای دکتر علیرضا یاری  -عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشــکده
فناوری اطالعات
•آقــای امیر مهجوریان  -مدیرفنی آزمایشــگاه معماری ســازمانی
سرویسگرا در دانشگاه شهید بهشتی و مشاور معماری سازمانی
•آقای رضا کرمی  -مدیرعامل شرکت مهندسی نرمافزاری گلستان،
سرپرســت گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن و مشاور معماری
1
سازمانی
در ابتدای جلســه ،آقای دکتر اسالم ناظمی عضو هیئتمدیره انجمن
انفورماتیک ایران ،با خوشــامدگویی به حضــار و معرفی اعضای پنل،
جلسه را افتتاح نمودند.

مفهوم تح ّول دیجیتال

نخســتین پرســش میزگرد ،مفهوم و مصادیق تحــ ّول دیجیتال بود
که آقای دکتر یاری در پاســخ به این پرســش ،عنوان کردند :تح ّول
دیجیتال موجی اســت که امروزه ســازمانها احساس میکنند اگر با
آن همگام نشــوند ،از رقبا عقب خواهند افتــاد .در واقع ما وارد عصر
دیجیتال شدهایم و کاربرد فناوریهایی مانند هوش مصنوعی ،اینترنت
اشــیا ،همزاد دیجیتال ،کالندادهها و  ...با تح ّول و تغییر کســبوکار
 -1یادآور میشــود ســرکار خانم بتول ذاکری (مشاور معماری ســازمانی و تنظیم کننده این نشست) و آقای
رضــا باقری اصل (معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات) هم از اعضای پنل دراین میزگرد بودند که به دلیل
مشکالت فنی امکان حضور در میزگرد را پیدا نکردند.
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ســازمانها گره خورده اســت .این فناوریها باعث شده مرز بسیاری
از کســبوکارهای ســنتی مخدوش شده و این کســبوکارها با هم
ترکیب شــوند و سرعت و چابکی اهمیت پیدا کند .همچنین توجه به
اکوسیستمهای تجاری ،بُنســازه2محوری ،نوآوری و دادهمحوری هم
افزایــش قابل توجهی پیدا کرده اســت .این پدیدهها و روندها موجی
ایجــاد کردهاند که افراد ،شــرکتها و حتی کشــورها را دچار تح ّول
میکند .در تعریف تح ّول دیجیتال نباید فقط از دید فناوری اطالعات
بــه این تغییرات نگاه کرد ،بلکه باید به تاثیری که این فناوریها روی
کسبوکار سازمانها دارد ،توجه کرد .به طور خالصه تح ّول دیجیتال
را میتوان به صورت اســتفاده از فناوریهای دیجیتال برای بهبود و
تغییر بنیادین کســبوکارها از جنبه تغییر مدل کســبوکار ،تجربه
مشتری و بهبود فرآیندها و عملیات داخلی ،تعریف کرد.
همچنین آقــای دکتر یاری در مورد مصادیق فعالیت ســازمانها در
محیط اکوسیســتمی فرمودند :وجود فرصتهایی در حوزه زیرساخت
مانند زیرساختهای ابری باعث تشدید رقابت در زمینه بهرهگیری از
این زیرساختها میشود و این کار فقط با بهرهگیری از یک اکوسیستم
2- platform

گزارش

فنی-تجاری امکانپذیر اســت .یا بهعنوان یک مثال دیگر ،میتوان به
تاثیر پدید آمدن اکوسیستم در صنعت بانکداری و پرداخت اشاره کرد.
این تح ّوالت باعث شــده شــرکتها عالوه بر مدلهای درآمدی مثل
فروش مجوز اســتفاده (لیسانس) ،به مدلهای درآمدی جدیدی مثل
 pay-as-you-goهم فکر کنند.
تح ّول دیجیتال اســتفاده از فناوریهای دیجیتال برای بهبود و
تغییر بنیادین کسبوکارها از جنبه تغییر مدل کسبوکار ،تجربه
مشتری و بهبود فرآیندها و عملیات داخلی است.

تاثیر تح ّول دیجیتال بر معماری سازمانی

پرســش دوم این بود که تح ّول دیجیتال ،کــدام الیهها و جنبههای
ســازمان را که معموالً در معماری ســازمانی توصیف میشود ،تحت
تاثیر قرار میدهد؟
آقای دکتر شــمس در مورد ارتباط بین تح ّول دیجیتال و معماری
ســازمانی گفتند :معماری ســازمانی و تح ّول دیجیتال هر دو یک
هدف را دنبال میکنند و آن هم تغییر و تح ّول در ســازمان اســت.
تح ّول دیجیتال از یک منظر باالدســتی به این تح ّول نگاه میکند و
راهبرد و چشمانداز کلی برای تغییر سازمانها و بستر فعالیت آنها
را تعیین میکنــد .در واقع تح ّول دیجیتال یک خواســته نوظهور
بسیاری از سازمانهاســت که نیازهای راهبردی جدیدی را مطرح
میکند و معماری ســازمانی باید روش پاسخگویی به این نیازهای
راهبردی را طراحی کند .به این منظور به ویژه مکتب سوم معماری
ســازمانی (یعنی رویکرد اکوسیستمی) میتواند جوابگو باشد .البته
بــرای اجرای موفقیتآمیز تح ّول دیجیتال ،بایــد بلوغ الزم از ابعاد
مختلف در ســازمان ایجاد شده باشد و استفاده از معماری سازمانی
به افزایش این بلــوغ کمک میکند .از نظر تاثیر تح ّول دیجیتال بر
معماری سازمانها ،مسئله تغییر زیرساخت کسبوکار سازمانها به
یک زیرســاخت پیشنگرانه و کنشگرایانه مهم است .در مدلهای
جدید ،مشتری پیشران است و مشــتری تعیین میکند که نحوه
تعامل کسبوکار با اکوسیستم چگونه باشد .یا مسئله سرویسمحوری
و اینکــه در مدلهای جدید صحبت از ســرویسهای بیشــکاف
میشود ،یعنی ســرویسهای یکپارچه باید در اختیار مشتری قرار

گیرد .و یا مسئله نهادینه شدن تفکر تح ّول دیجیتال در راهبردهای
کســبوکار .همه اینها ورودیهای معماری سازمانی است که باید
تاثیر آنها را در معماری ســازمانی ببینیم .اینها باعث شده امروز
عالوه بر الیههای ســنتی معماری ســازمانی به الیهها و جنبههای
دیگری مانند امنیت ،هویت دیجیتال ،کانالهای دسترسی ،تعامل از
طریق شبکههای اجتماعی و بستر موبایل ،ابزارهای مدیریت محتوا
و  ...توجه زیادی شــود .همه این نیازمندیهای جدید باعث تغییر
معماری ســازمانی میشود و این تغییرات را باید معماران سازمانی
طراحی کنند.

تح ّول دیجیتال محتوا و سمتوســوی تغییرات را تعیین میکند و
معماری سازمانی توانمندســاز تغییرات سازمانی است .برای ایجاد
یک تح ّول موفق و پایدار این دو مکمل همدیگر هستند.

در پاسخ به این پرسش ،آقای مهجوریان دیدگاه خود را به این صورت
بیان کردند :از آنجا که منظور از تح ّول ،تغییرات بنیادین در ســازمان
اســت ،تح ّول دیجیتال هم ناگزیر همه الیهها و جنبههای ســازمان
را تحــت تاثیر قــرار میدهد .این تح ّول از راهبرد و الیه کســبوکار
شــروع میشود و همه الیههای دیگر معماری را هم دستخوش تغییر
میسازد .بهعنوان مثال ،در الیه کســبوکار هرچند مفهوم سرویس
از قبل مطرح بوده ،اما دامنه ،مقیاس و ســرعت ارائه ســرویسها در
فضای دیجیتال تغییر میکند .همچنین مدل کســبوکار سازمانها
به فعالیت در اکوسیســتمهای تجاری ســوق داده میشود که در آن
رقبای سنتی ممکن است به صورت شرکای تجاری محسوب شوند .در
الیه کاربرد هم معماریهای غیرمتمرکز و توزیعشــده مانند معماری
میکروسرویس پررنگ شده است که دلیل آن نیاز سازمانها به چابکی
و کاهش زمان رســیده به بازار 3بوده است .رویکرد به این سبکهای
معماری که یکی از اصول آن خودمختاری سرویسهاست ،بهنوبه خود
باعث میشــود تیمهای توسعه هم از خودمختاری بیشتری برخوردار
شــوند و همچنین توســعه با بهرهبرداری ادغام شود که به پیدایش
مفهــوم «تلفیق تولید نرمافزار و عملیات فناوری اطالعات» 4انجامیده
اســت ،که هر چند ممکن است سربار بیشــتری نسبت به روشهای
سنتی داشته باشد ،اما از لحاظ چابکی و سرعت مزیت دارد.
3- Time-to-market
4- DevOps
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گزارش
آقای کرمی هم در تشریح تاثیر تح ّول دیجیتال بر معماری سازمانها
و معماری ســازمانی به این نکات اشــاره کردند :تاثیر الزامات تح ّول
دیجیتال بر معماری ســازمانی از دو جنبه قابل بررســی است :یکی
از جنبه محتوای معماری ،یعنی اســتفاده از واحدهای سازندهای که
نیازهای تح ّول دیجیتال را پاسخ دهد ،و دوم از جنبه توصیف معماری،
یعنی نحوه مدلسازی سازمانها .بهعنوان نمونهای از این جنبه دوم،
وقتی که میگوئیم در عصر تح ّول دیجیتال ســازمانها باید مدلهای
کســبوکار متناسب با اکوسیستم داشــته باشند و تغییر این مدلها
5
هم باید بهصورت چابک و ســریع صورت گیرد ،در واقع بر پیمانگی
و انعطافپذیری ســازمانها تاکید میکنیم .برای پشتیبانی این جنبه
از معماری ،مفهومی بهعنوان «قابلیت کســبوکار »6رواج روزافزونی
در دنیای معماری ســازمانی پیدا کرده که مدلسازی سازمان با آن،
ایــن اجازه را به معمــاران و طراحان ســازمان میدهد که بهصورت
انعطافپذیری مدلهای کســبوکار را تغییر دهند .یا بهعنوان نمونه
دیگر ،تاکید بر ارزش و ارزشآفرینی در دنیای دیجیتال باعث شــده
امروز استفاده از مدلی با عنوان «جریان ارزش »7مورد توجه معماران
قرار گیرد .هر دو این مفاهیم در نســخه  9.2چارچوب توگف در سال
 2018به متامدل توگف اضافه شــدهاند و در مورد سایر چارچوبها و
اســتانداردهای معماری سازمانی هم میتوان این تغییرات را مشاهده
کرد .اینکــه آیا بین تح ّول دیجیتال و این تغییرات در چارچوبهای
معماری ســازمانی یک رابطه علت و معلولی برقرار است یا صرفاً یک
مقارنــه و همزمانی بین آنها وجــود دارد را هنوز نمیتوان باقطعیت
حکم کرد و باید چند ســال بگذرد تا بتوانیم قضاوت درســتی داشته
باشیم.

رابطه طرحهای تح ّول دیجیتال و معماری سازمانی

پرســش ســومی که مطرح شــد درباره ارتباط بین طرحهای تح ّول
دیجیتال و پروژههای معماری سازمانی بود .برخی از سازمانها اکنون
با الزامات باالدســتی در مورد تدوین اســناد برنامهریزی برای تح ّول
دیجیتال و همچنین ،معماری ســازمانی روبهرو هستند؟ ارتباط بین
این دو الزام چیســت؟ آیا در عصــر دیجیتال اصوالً نیازی به معماری
سازمانی وجود دارد؟ و اگر بله ،رویکردهای نو به معماری سازمانی چه
تفاوتی با رویکردهای کالسیک خواهند داشت؟
آقای دکتر شــمس در پاســخ به این پرســش به این نکات اشاره
کردنــد :چون برای برنامهریزی تح ّول دیجیتال هم باید اول بدانیم
کجا هســتیم و بعد بدانیم کجا میخواهیم برویم و اینها سواالتی
است که در معماری سازمانی به آنها جواب داده میشود ،بنابراین
ســازمانهایی که معماری سازمانی را در خود نهادینه کردهاند ،در
مســیر تح ّول دیجیتال از دیگران جلوترند .البته نمیتوان گفت که
5- modularity
6- business capability
7- value stream
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همه ســازمانها بلوغ الزم برای اجــرای چنین پروژههایی را دارند
و بهطــور کلی نمیتوان یک نســخه واحد برای همه ســازمانها
پیچیــد .باید اول بدانیم هدف از تح ّول دیجیتال در یک ســازمان
چیســت؟ برنامههایی که برای تح ّول دیجیتال در سازمانها مطرح
میشــود ،اگر صرفاً تحت تاثیر الزامات و بخشــنامههای باالدستی
باشــند ،جنبه پیروی از موج و مد پیــدا میکنند .همانطور که در
مورد معماری ســازمانی هم این اتفاق افتاده اســت .باید اول دید
هدف و انگیزه اصلی چیســت؟ اگر ســازمانی آمادگی و بلوغ کافی
برای تح ّول دیجیتال ندارد ،نباید وارد این مســیر شــود .اما از نظر
تقدم و تأخر این دو در سازمانهایی که میخواهند هر دو را انجام
دهند ،قطعاً تح ّول دیجیتال مقدم اســت همانطور که برنامهریزی
راهبردی کسبوکار بر برنامهریزی راهبردی فناوری اطالعات تقدم
دارد .پس از آن که جهتگیری راهبردی در تح ّول دیجیتال تعیین
شد ،این راهبرد ،ورودی معماری سازمانی میشود که آن را تبدیل
به یک برنامه کند.
آقای دکتر یاری در خصوص تجربیات خود در ســازمانهایی که با هر
دو موضوع روبهرو بودهاند ،گفتند :در بانکها ،تدوین ســند بانکداری
دیجیتال از سوی وزارت اقتصاد الزام شده است .در نمونه عملی که در
یک بانک شــاهد آن بودم ،دو اشکال ایجاد شده بود :اول اینکه واحد
فنــاوری اطالعات را متولی تح ّول دیجیتال کرده بودند ،و دوم اینکه
این بانک از نظر معماری سازمانی بلوغ پائینی داشت و بههمین دلیل
جمعآوری اطالعات الزم برای برنامهریزی تح ّول دیجیتال دشوار بود.
در انتهای هر پروژه برنامهریزی تح ّول دیجیتال ،فهرســتی از پروژهها
درمیآید اما برای اجرایی شدن این پروژهها ،باید از معماری سازمانی
کمک گرفت .یک مســئله دیگر هم وجــود دارد و آن اینکه بعضی
متخصصین تح ّول دیجیتال اعتقاد دارند خیلی از مشــاوران معماری
سازمانی هنوز رویکردهای مبتنی بر فناوری دارند و از مکاتب جدیدتر
معماری ســازمانی که مبتنی بر اکوسیســتم است ،پیروی نمیکنند.
بلوغ پایین سازمانها در معماری سازمانی این اشکال را ایجاد میکند
که محدوده معماری را خیلی جزئی و محدود به مسائل فنی میبینند
و این اشتباه است.
آقای کرمی نظرات اظهارشده در این بخش را به این صورت جمعبندی
کردند:
1 .در مورد همه سازمانها ،یک نسخه واحد نمیتوان تجویز کرد.
2 .تح ّول دیجیتال و معماری ســازمانی مکمــل یکدیگرند ،به این
معنــی که تح ّول دیجیتــال راهبــرد و جهتگیریهای کلی و
طراحی کلی مدل کسبوکار را تعیین میکند و برای تبدیل این
نتایج به یک برنامه عملیاتی مشــخص چه در حوزه کسبوکار و
چه در فناوری ،باید از معماری سازمانی کمک گرفت.
3 .بــه دلیل بلوغ پائین در هر دو موضوع تح ّول دیجیتال و معماری
سازمانی ،برخی سازمانها خود را درگیر پروژههایی میکنند که
مشابهت و همپوشانی زیادی دارند.

گزارش

اجرای تح ّول دیجیتال به صورت دســتوری و بــدون بلوغ کافی،
امکانپذیر نیست.

آقای دکتر شــمس توجه به ســرویس به عنوان فصل مشترک هر دو
حــوزه را توصیه کردند .به این معنی که در این ســازمانها به دنبال
این باشیم که در نتیجه برنامهریزی تح ّول دیجیتال چه سرویسهای
جدیدی تعریف میشــوند و در معماری ســازمانی این سرویسها را
معماری کنیم.
آقــای مهجوریان با اتکا به تجــارب عملی خود در برخی از بانکهای
کشــور ،دیدگاه خود را بــه این صورت بیان کردنــد :در مواردی که
ضرورت داشته نتایج پروژههای برنامهریزی تح ّول دیجیتال را ارزیابی
کنم ،متوجه شــدم این پروژهها ،شباهتها و تفاوتهایی با پروژههای
متداول برنامهریزی معماری سازمانی دارند .این پروژهها یک فاز وضع
موجــود دارند کــه در آن بلوغ وضعیت موجــود را ارزیابی میکنند.
همچنین یک فاز ترســیم وضع مطلوب دارند که پس از آن با تحلیل
شکاف ،به فهرستی از پروژهها میرسند .البته در اینجا مشکلی وجود
دارد و آن این اســت که اگر نقشــهراهی که ترســیم میشود خیلی
کالن باشــد ،قابل اجرا نیســت و اگر بخواهیــم خیلی جزئی و دقیق
باشــد ،زمان زیادی میبرد و با چابکی مورد انتظار در تح ّول دیجیتال
مغایــرت پیدا میکند .اما تفاوتها :در تح ّول دیجیتال ،نگاه راهبردی
است و مخاطبین ،عمدتاً مدیران ارشد هستند .همچنین الزام چابکی
باعث میشــود مدلسازی مفصل انجام نشــود .در مجموع مهمترین
درســی که از این پروژهها میتوان گرفت این اســت که تغییر صرفاً
با یک شــعار و حتی با یک برنامه انجام نمیشــود و نیاز به بلوغ دارد
و عناصر این بلوغ شــامل معماری هم میشود .بنابراین برای اجرایی
کردن تح ّول دیجیتال باید این پیشنیازها را ارتقاء داد .البته در حوزه
معماری ســازمانی هم باید از مکاتب قبلی به رویکردهای جدید مثل
نگاه اکوسیستمی منتقل شد.
آقای کرمی در ادامه سوال کردند :این که تح ّول دیجیتال صرفاً با عزم
یا شعار یا حتی داشتن برنامه محقق نمیشود ،بلکه نیاز به بلوغ دارد،
مطلب صحیحی اســت .یکی از ابعاد این بلوغ همین قابلیت مدیریت
و راهبری معماری ســازمانی  EAM/EAGاست .مسیر طبیعی که در
سازمانها طی شــده ،حرکت از نگاه پروژهای به معماری سازمانی به
نگاه فرآیندی (قابلیتمحور) به معماری ســازمانی بوده است .اثر این
تغییر نگرش چیســت و چه تفاوتی در میزان توفیق سازمانها خواهد
داشت؟
آقای مهجوریان در پاسخ به این پرسش اظهار کردند :طبیعی است که
هر نیاز مستمری که در سازمانها وجود داشته باشد ،برای پاسخگویی
به این نیاز ،باید یک قابلیت مســتمر در ســازمان وجود داشته باشد.
از آنجا که نیاز به تغییر و مدیریت پیچیدگی در ســازمانها یک نیاز
مســتمر است و روزبه روز هم بیشتر میشود ،برای پاسخگویی به این
نیاز باید قابلیت مدیریت تغییر و مدیریت پیچیدگی هم وجود داشته
باشد و معماری سازمانی ابزار اصلی این قابلیت است.

در پایــان این بخش ،نکات اصلی نظرات مطرح شــده به این صورت
جمعبندی شد:
 هر سازمانی نسخه و مسیر ویژه خود را باید داشته باشد. بهطور کلی ،تح ّول دیجیتــال جهتگیری را تعیین میکند و برایاجرایی کردن این جهتگیری ،به معماری سازمانی نیاز داریم.
 اجرای تح ّول دیجیتال به صورت دستوری امکانپذیر نخواهد بود. متولی تح ّول دیجیتال در سازمانها ،واحد فناوری نیست بلکه بایدبخشهای کسبوکار مالک و متولی تح ّول دیجیتال باشند.
 رویکرد معماری ســازمانی برای ترجمه الزامات تح ّول دیجیتال بهبرنامه عملیاتی ،باید رویکردهای جدید و مبتنی بر اکوسیستم باشد.
 با وجود مشــابهتهایی در روشگان (متدولوژی) این دو نوع پروژه،توجه به عوامل نرم سازمانی در تح ّول دیجیتال بیشتر است.
 برای ایجــاد آمادگی و ارتقــای بلوغ ســازمانها در اجرای تح ّولدیجیتال ،نگاه فرآیند ،قابلیتمحور و مستمر به معماری یک ضرورت
است.

برای ایجاد آمادگــی و ارتقای بلوغ ســازمانها در اجرای تح ّول
دیجیتال ،نگاه فرآینــد ،قابلیتمحور و مســتمر به معماری یک
ضرورت است.

تغییر نقش معماران سازمانی

چهارمین پرسش طرح شــده راجع به تغییر نقش و کارکرد معماران
ســازمانی در عصر دیجیتال بود .تصویــر قدیمی که از نقش معماری
سازمانی و معماران سازمانی وجود داشته این بوده که ابتدا نقشه کامل
و جامعی از آینده ســازمان تدوین شــود و بعد در یک دوره طوالنی،
عناصر الزم برای تحقق این معماری مطلوب توسعه داده شود .اما در
ســازمانهای عصر دیجیتال که بحث تغییر و توسعه بهصورت مستمر
مطرح است و از یک طرح جامع مطلوب استفاده نمیشود ،آیا نقش و
جایگاه معماران سازمانی نیاز به بازتعریف ندارد؟
آقای دکتر شــمس در پاســخ به این پرســش فرمودند :قطعاً نیاز به
بازتعریــف داریم .هر چند معماری کمــاکان وظیفه مدیریت تغییر را
برعهــده دارد ،اما با توجه به تغییر کارکردهــای معماری ،باید نقش
معمــاران هم تغییر کنــد .بهعنوان مثال با توجه بــه روندهایی مثل
ادغــام معماری و بازاریابی به کســانی نیاز داریــم که هم معماری و
هم بازاریابی بلد باشــند .نیاز روزافزون ســازمانها به چابکی ،نیاز به
معماریهای مختصــر و اصطالحاً تکصفحــهای 8را پدید آورده .در
ســازمانهای هوشمند ،معماران نیاز به مهارتهای جدیدی دارند که
قب ً
ال مطرح نبود .در موضوع تلفیــق تولید نرمافزار و عملیات فناوری
اطالعات معماران باید تعادل خاصی بین تیمهای توسعه و بهرهبرداری
9
برقرار کنند و برخی حتی تلفیق معماری و عملیات فناوری اطالعات
را مطرح کردهاند.
8- One-page architecture
9- ArchOps
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گزارش
ایشان همچنین در مورد چارچوبهای جدیدی مثل  SAFeفرمودند:
در تئــوری این ادعــا وجود دارد که چارچوبی مثــل  SAFeمیتواند
جایگزین چارچوبهای ســنتی شــود اما ما هنوز شــواهدی دال بر
موفقیت این روشها و چارچوبها نداریم و باید منتظر باشیم .شخصاً
من در مورد  SAFeخیلی خوشبین نیستم.
آقای مهجوریان هــم در مورد این تغییر نقش ،نظرات خودشــان را
اینگونه بیان کردند :در دنیای متالطم و در حال تغییر کنونی تقریباً
غیرممکن اســت که معمار کامل و دقیقی از آینده داشــته باشیم .از
طرفی نداشتن یک چشــمانداز بلندمدت هم مطلوب نیست ،بنابراین
باید یک معماری کالن درازمدت داشــته باشیم و بعد در چرخههای
اجرا این مدلها بهتدریج دقیقتر شود .در معماری هم نقش معماری
راهکار پررنگتر شــده ،یعنی معماری که محصــوالت و راهکارها را
در زمان ســریعی معماری کنــد .البته نقش معمــاران راهکار فقط
برنامهریزی نیســت ،بلکه اینها باید در مراحل پیادهسازی هم نظارت
و هدایت داشته باشــند .البته در چارچوبی مثل توگف هم از قبل به
این مفاهیم اشاره شده .مثل بحث بخشبندی و سطحبندی معماری
که از سطح راهبرد تا سطح قابلیت جزئی میشود.
آقای کرمی در ادامــه نکاتی در همین رابطه بیان کردند :دو نکته در
مــورد این بحث به نظرم میرســد .اول اینکه خــود اوپن گروپ که
تدوینکننده و ناشــر چارچوب توگف اســت که گاهی بهعنوان نماد
چارچوبهای ســنتی از آن یاد میشود ،در چند سال گذشته تالش
گســتردهای کرده برای طرح چارچوبهــا و روشهایی که با فضای
ِ
چابک
دیجیتال همراستا باشند .از جمله انتشار  DPBoKیا چارچوب
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بــاز 10یا حتی معماری مرجــع  IT4ITکه همه اینها در همین جهت
تهیه شــدهاند .ولی واقعیت این است که هیچکدام از این چارچوبها
در قیاس با خود توگف ،پختگی و بلوغ کافی را هنوز ندارند.
دوم اینکه بعضی تغییراتی که در نســخه جدید توگف ادعا میشود
برای تطبیق با مفهوم چابکی و معماری چابک اعمال شــده ،چیزهای
جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشتهاند .مثالً روش بخشبندی یا
تکراری بودن چرخه  ADMاینها حداقل از نسخه  8وجود داشتهاند.
بســیاری از این تغییرات ادعایی بیشــتر جنبه تبلیغاتی و همراهی با
موج تح ّول دیجیتال را دارد.

تغییرات چارچوب ملی معماری سازمانی

بهعنوان آخرین پرســش ،از آقای دکتر شــمس ســوال شد آیا برای
تطبیق و هماهنگســازی چارچوب ملی معماری با تح ّوالت ناشی از
تح ّول دیجیتال ،فکری شده است؟
ایشــان در پاســخ فرمودند :در مورد بازنگری چارچوب ملی معماری
ســازمانی صحبتهای اولیه شده و تشکلی از آزمایشگاههای معماری
ســازمانی در حال مذاکره با سازمان فناوری اطالعات است .ادامه کار
به حمایت مدیران بستگی دارد .در همین جا هم از همه عالقهمندان
به مشارکت در این بازنگری دعوت میکنم اعالم آمادگی کنند.
در پایان میزگرد هم اعضای پنل به پاســخگویی به پرسشهای برخی
از حضار پرداختند.
10- Open Agile Framework

مقاله
تغییرات چارچوب معماری سازمانی TOGAF 10
حمیدرضا اقیری

شرکت خدمات انفورماتیک

پست الکترونیکیhraghiri@gmail.com :

چارچوب  TOGAFبیشــک یکــی از پرکاربردتریــن چارچوبهای
معماری ســازمانی اســت .پس از گذشت  13سال از ارائه نسخه  9و
 4ســال پس از ارائه نسخه  9.2این چارچوب ،مؤسسه  ،TOG1نسخه
دهم آن را در ســال  2022میالدی منتشر کرد .نسخه اخیر همراه با
تغییرات و روانســازیهای بســیار و افزودن ارجاعات فراوان در متن
بوده که خوانش و اســتفاده از آن را برای مخاطب آســان مینماید.
فارغ از این دســت تغییرات ،مهمترین نکته در نگارش نســخه جدید
 ،TOGAFتوجــه به روندهای کالن فنــاوری اطالعات نظیر چابکی و
رویکردهای جدید مدیریت دادهها بوده اســت .گرچه تغییرات نسخه
اخیر نسبتاً زیاد است ،اما میتوان مهمترین این تغییرات را در مواردی
که در این مقاله به آنها اشاره شده است ،خالصه نمود.

جدیدی در الیههای مختلف عرضه میکنند TOG .قصد دارد بیشــتر
تغییرات بر روی چارچوب را محدود به همین راهنماها نموده و آنها
را مطابق با نیازمندیهای جدید در طول زمان مورد بازبینی قرار دهد.
بنابراین میتوان بهطور خالصه چنین اظهار داشــت که تغییر ساختار
چارچوب به منظور تســهیل استفاده متخصصین معماری سازمانی و
قابلیت توســعهپذیری چارچوب از طریق جداسازی مفاهیم پایه نظیر
روش توســعه معماری ( ،2)ADMمحتوای معماری ( 3)ACFو قابلیت
مدیریت و راهبری معماری ســازمانی ( )5E AM 4/EAGاز راهنماهای
مورد استفاده معماران سبب تسهیل در دسترسی به مطالب تخصصی
معماری شــده است و در عین حال توســعهپذیری این چارچوب در
آینده را نیز امکانپذیرتر نموده اســت .در شــکل زیر ،ساختار جدید
چارچوب ارائه شده است:

ساختار TOGAF

مطالــب در نســخه  10چارچوب ( TOGAFبــه اختصار :چارچوب)
به شــیوهای پودمانی ،ســاختاردهی شــدهاند .دو پودمان اصلی این
چارچوب ،محتوای پایــهای ( )Fundamental contentو راهنماها
( )Series guideنامیــده میشــوند .پودمان محتوای پایه شــامل
مطالبی اســت که نرخ تغییرات در آنها نســبتاً پایین بوده و حاوی
حداقل فرآیندها ،تکنیکها ،مجموعه مدلهای معماری ســازمانی و
اصول مدیریت و راهبری معماری ســازمانی میباشد .از سوی دیگر،
راهنماها ،زیرپودمانهایی هســتند که بهطور تخصصی برای الیههای
مختلف معماری سازمانی و یا مفاهیم مؤثر بر چند الیه تهیه شدهاند تا
به کمک آنها روش توسعه معماری و محتوا (مدلها) معماری تغییر
یافته و اختصاصی شود .این راهنماها ،تکنیکها ،روشها و مدلهای
1- The Open Group

تح ّول دیجیتال و چابکی

ماهیت رویکردهای حاکم بر فعالیتهای معمارانه  -منبعث از روندهای
کالن کسبوکاری و فناوری  -در سازمانها از بدو اقبال سازمانها به
2- Architecture Development Method
3- Architecture Content Framework
4- Enterprise Architecture Management
5- Enterprise Architecture Governance

دويست و شصت و دو

17

مقاله
معماری سازمانی تا کنون تغییرات زیادی داشته و  TOGنیز ،همگام با
این تغییرات ،نسخههای بهروز  TOGAFرا منتشر نموده است .دو روند
تح ّول دیجیتال و چابکی را میتوان مهمترین روندهای مســلط حال
حاضر بر فضای کســبوکار و فناوری اکثر سازمانها دانست .توجه به
این روندهای مسلط ،مهمترین رویکرد اتخادشده توسط  TOGبرای
نگارش نســخه  10چارچوب نیز بوده اســت .در طول سالهای اخیر
این مؤسسه تالش کرده بود با انتشار راهنماها و برگزاری سمینارهای
مختلــف ،رویکرد چابــک در  TOGAFو یا اســتفاده از آن در زمینه
تح ّول دیجیتال را تشــریح و از این طریف  TOGAFرا تکمیل نماید.
اما در تألیف جدید چارچوب ،ایــن موضوع از ابتدا مورد توجه TOG
قرار داشته است .آثار استفاده از چنین رویکردی را میتوان در انتشار
راهنماهایی با عنوان Applying the ADM using Agile Sprints
یــا  Enabling Enterprise Agilityو همچنیــن اصالحاتی که در
جای جای متن  TOGAFاعمال شــده ،مشــاهده نمود که مهمترین
ایــن اصالحات ،حذف پیکانهای جهتنما در چرخه  ADMو افزودن
واژه  Amendبــه عبــارت Create Architecture Document
 Descriptionمیباشد .افزون بر این موارد ،در بخشهایی نظیر:
• Using the TOGAF® Standard in the Digital Enterprise
• Digital Technology Adoption: A Guide to Readiness
Assessment and Roadmap Development
)• Digital Business Reference Model (DBRM
شاهد کاربردیسازی استفاده از  TOGAFدر تح ّول دیجیتال هستیم.

کاربست  ADMبا استفاده از چرخههای چابک

6

این بخــش جدید در چارچــوب ،جایگزین بخش «کاربــرد تکرارها
در  »ADM7در نســخه  TOGAF 9.2شده اســت .در نسخه قدیمی
 ،TOGAFروشهای برای اعمال تکرار ( )Iterationدر فازهای ADM
پیشبینی شده بود که بهطور خالصه شامل موارد زیر است:
•تکرار بین فازهای اولیــه و  Aبا هدف راهاندازی اولیه و پس از آن،
ارتقای بلوغ قابلیت مدیریت معماری سازمانی
•تکرار میان فازهای  Bتا  Fبا هدف اعمال تغییرات ناشــی از اجرای
فرآیند مدیریت نیازمندیها و همچنین توجه به کل محتوا (مدلها)
معماری بهعنوان یک کل
•تکــرار در فاز  Cبه دلیل وابســتگی زیاد میان منابــع اطالعاتی و
پودمانهای نرمافزاری سیستمهای اطالعاتی
•تکرار در فازهای  Eو  Fبا هدف اطمینان از قابل پیادهســازی بودن
معماری(های) مطلوب
•تکــرار میان فازهای  Gو  Hبه منظور مدیریــت تغییرات در زمان
پیادهسازی معماری(های) مطلوب
اما در نســخه جدید چارچوب ،راهنماییهای عملی و مشخصی برای
همنوایی با چابکی ارائه شــده است .در نسخه جدید چارچوب ،اصول
6- Applying the ADM using Agile Sprints
7- Applying Iteration to the ADM
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شکل  :1تکرار در فازهای TOGAF ADM 9.2

اعمال چرخه (اسپرینت)8های شناخته شده در روشگانهای چابک در
 ADMارائه شده است:
•چابکی توسعه معماری معماری سازمانی :شامل روشی برای تقسیم
 ADMبه مجموعهای از اسپرینتهاست که با هدف مدیریت تغییرات
یا توســعه کســبوکار به کمک معماری ســازمانی تعریف میشوند.
خروجی چنین اســپرینتهایی معموالً بســیار کالن و مشابه سطح
معماری راهبردی در پیوستار معماری 9میباشد.
•همــکاری در توســعه راهکارهــای معمــاری :شــامل مجموعه
اســپرینتهایی برای توســعه حداقل معمــاری قابل پیادهســازی
( )MVA10برای توســعه یک راهکار میباشد .این اسپرینتها در واقع
برای پیادهسازی مفهوم «معماری بسنده »11عملیاتی میشوند.
•همکاری برای توســعه متقابل [معماری کالن و راهکار]  :12شامل
روشی برای بهکارگیری همزمان هر دو روش فوق میباشد.
•چابکی میانکارکردی :شامل روشی برای استفاده از همکاری برای
توسعه متقابل در تیمهای میان کارکردی میباشد.
افزون بر توصیههای مشخص برای ســناریوهای مختلف کسبوکاری
(توسعه کسبوکار ،پیادهسازی یک راهکار و  ،)...چارچوب ،روش استفاده
از سایر مفاهیم روشگانهای چابک نظیر دموها ،جلسات گذشتهنگر،13
فهرست نیازمندیها و الزامات 14را نیز تشریح کرده است.
8- Sprint
9- Enterprise continuum
10- Minimum Viable Architecture
11- Just enough architecture
12- Cross-development collaboration
13- retrospective
14- Backlog
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شکل  :2سطوح معماری برای استفاده در سازمانهای چابک

توانمندسازی سازمان چابک

15

در این راهنما ،پس از تعریف چابکی ،معماری چابک و حداقل معماری
قابل پیادهســازی ،روشهایی برای توســعه معماری چابک ارائه شده
است .در چارچوب ،هر اسپرینت به توسعه معماری تفصیلی یک یا چند
قابلیت اختصاص داده میشــود .هر قابلیت ،خود بخشــی از یک برش
ســازمانی 16است و در نهایت سطح باالیی تمام برشها ،سطح معماری
سازمانی راهبردی نامیده میشود .با حرکت از سمت معماری راهبردی
به معماری قابلیت ،سطوح جزئیات معماری افزوده میشود .یک تجربه
موفق در توســعه معماری ،توسعه معماری تفصیلی یک یا چند قابلیت
در یک اسپرینت است .از همین معماری تفصیلی به منظور پیادهسازی
ویژگیهای مورد انتظار از راهکارها اســتفاده میشود .بنابراین هدف از
اجرای معماری در سطح قابلیت ،پیادهسازی ویژگیها و انتظاراتی است
که در ســطح بکالگ 17شناسایی میشــوند .معماری سطح برش ،به
منظور شناسایی بکالگها اجرا شده و در سطح راهبردی انتظار میرود
موضوعات راهبردی و پورتفوی کلی سازمان تهیه گردد .این مفاهیم به
خوبی در شکل ( )2نمایش داده شده است.

ماتریس  :1اصول پیشنهادی معماری در  TOGAFو ارتباط آن با زمینههای
چهارگانه سازمان دیجیتال در DPBoK

قابلیت مدیریت معماری سازمانی به این زمینهها ارائه شده است.
استفاده از استاندارد  TOGAFدر سازمان دیجیتال
ایــن راهنما در ادامــه ارتباط فرآوردهها و حتی ســایر راهنماها را با
هدف از تدوین این راهنما ،تبیین و تشریح کاربردپذیری پودمانهای زمینههای چهارگانه سازمان دیجیتال توضیح داده است.
 TOGAFآن در یک سازمان دیجیتال میباشد .در ابتدای این راهنمای
 ،TOGAFماتریســی ارائه شــده اســت که ارتباط اصول پیشنهادی فناوریگزینی دیجیتالی :راهنمایی برای ســنجش
19
معمــاری در چارچــوب  TOGAFرا به زمینههای چهارگانه توســعه آمادگی و توسعه رهنگاشت
و تح ّول ســازمانی در راستای استقرار یک ســازمان دیجیتال که در تح ّول دیجیتال در ســازمانها با توجه بــه ماهیت چندوجهی خود،
 18 DPBoKمعرفی شدهاند ،مرتبط ساخته و در ادامه ارتباط خدمات بدون داشــتن نقشهراهی برای توســعه متوازن در ابعاد مختلف فنی
و غیرفنی ،معموالً ســبب شکستهایی از منظرهای مالی ،زمانی و یا
15- Enabling Enterprise Agility
 16- Segmentحتی اثربخشی میشــود .در این راهنما ،مدلی برای ارزیابی آمادگی
17- Backlog
18- Digital Practitioners Body of Knowledge

19- Digital Technology Adoption: A Guide to Readiness Assessment and Roadmap Development

دويست و شصت و دو
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ماتریس  :2ارتباط خدمات قابلیت مدیریت معماری سازمانی با زمینههای چهارگانه سازمان دیجیتال در DPBoK

بهکارگیری ابزارهای دیجیتال مدرن ارائه شده و در ادامه یک روشگان
 4مرحلهای برای استقرار این ابزارها مطرح و نحوه بهکارگیری آن در
 ADMبیان شده است.

مدل مرجع کسبوکار دیجیتال ()DBRM

20

سبکهای معماری

21

منظور از یک ســبک معماری ،نواحی مورد تمرکز ،تکنیکها ،مواد و
موضوعات و زمانبندی مورد اســتفاده در توســعه معماری به کمک
 TOGAFاســت .معمــار وظیفه دارد با توجه بــه ویژگیهای خاص
دامنه فعالیت و مسئولیت خود ،سبک خاصی از معماری را طراحی و
دنبال نماید .از نمونه سبکهای معماری که ویژگیهای خاص خود را
قالــب مجموعهای از مدلها ،تکنیکها و موضوعات خاصی به نمایش
میگذارند میتوان به سبک معماری سرویسگرا یا معماری امنیت که
هر یک دارای راهنمای اختصاصی هستند ،اشاره نمود.

در این راهنما ،مرجعی برای شناســایی و تحلیل هویت یک سازمان
دیجیتال ارائه شده است .ســازمانها برای شناسایی وضعیت موجود
خود ،یا ترســیم وضعیت مطلــوب خود از منظر دیجیتــال ،باید به
مؤلفههایی از جنــس راهبرد ،برنامهریزی و عملیاتی توجه نمایند که
اگر چه نه همه ،ولی بخــش قابل توجهی از آن در ارتباط با معماری
سازمانی قابل بازشناسی میباشند .در شکل ( ،)4این مجموعه مؤلفهها تغییرات در راهنمای توســعه و اســتقرار قابلیت
ارائه شده است.
مدیریت و راهبری معماری سازمانی

انعطافپذیری روش توسعه معماری

تأکید بیشتر بر مرجعیت  ADMبه جای استفاده مستقیم از آن بهعنوان
یک مدل فرآیندی برای بهکارگیری در چرخههای معماری ســازمانی و
مدیریت تغییرات در ســازمان ،بیش از نسخههای قبلی  TOGAFمورد
توجه  TOGقرار گرفته اســت .این رویکرد را میتوان در استفاده از سایر
بخشهای  TOGAFنیز تا حدی مشاهده نمود .بدین ترتیب می توان ادعا
نمود سبکهای مختلف انجام معماری با توجه به نحوه استفاده TOGAF
وجــود دارد .این مفهوم در نســخه  10چارچــوب  TOGAFبهعنوان
سبکهای معماری شناخته میشود.
)20- Digital Business Reference Model (DBRM

20
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ارتقای راهنماهای ارائه شده در زمینه توسعه و استقرار قابلیت مدیریت
و راهبری معماری ســازمانی از دیگر مشــخصههای نسخه دهم این
چارچوب به شمار میرود .ارائه الگویی برای خدمات مورد انتظار از این
قابلیت در بخش «خدمات معماری سازمانی »22و همچنین راهنمای
ملموس و عملی پیادهسازی این قابلیت در راهنمای «راهنمای رهبران
برای اســتقرار و ارتقاء یک قابلیت معماری سازمانی »23به خوبی این
نکته را عیان میســازد که  TOGنیازمندیهای ســازمانها در زمینه
اســتفاده عملی از معماری ســازمانی را شناسایی و با تجمیع تجارب
موفق ،راهکار عملی خود در این حوزه را ارائه نموده است.
21- Architecture Styles
22- Enterprise Architecture Services
23- Leader’s Guide to Establishing and Evolving an EA Capability
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شکل  :4مؤلفههای یک سازمان دیجیتال

شکل  :5زیرقابلیتهای مدیریت معماری سازمانی

خدمات معماری سازمانی

در نســخه جدید  5 ،TOGAFگروه بــرای خدمات مورد انتظار از قابلیت
مدیریت معماری سازمانی ارائه شده است .مبنای شناسایی این گروههای
خدمت ،نیازمندیهای مشتریان بالقوه قابلیت مدیریت معماری سازمانی
در سازمانها نظیر مدیریت ارشد ،مدیر طرح ،مدیر پروژه ،مدیر محصول
و تیمهای داخلی معماری ســازمانی بوده است 5 .گروه خدمت معماری
سازمانی عبارتند از:
•پشتیبانیسازمانی
•پشتیبانیطراحی
•احصا و درک نیازمندیها
•برنامهریزیمعماری
•پشتیبانی از توسعه نظام معماری سازمانی

شکل  :6مدل مرجع سیستمها از منظر مدیریت داده

مدیریتی ،فرآیندهای مدیریت معماری ،نقشهراه ارتقای قابلیت معماری
و ســایر ابزارها و تکنیکهای مرجع به منظور مدیریت قابلیت معماری
سازمانی است که مورد استفاده راهبران معماری سازمانی واقع میشوند.

تسهیل استفاده از مفهوم پیوستار معماری

گرچه محتوای پیوستار معماری بهسادگی قابل درک میباشد ،اما تا کنون
روشهای مشخصی برای استفاده عملی از آن توسط  TOGارائه نشده بود
و متخصصین معماری سازمانی ،روشهای متعددی در این زمینه توسعه
داده بودند .در نســخه جدید چارچوب ،پیوســتار معماری بهعنوان یک
زیرپودمان برای بخش محتوای معماری در نظر گرفته است .افزون بر این
تغییر ،تکنیک تجرید معماری 24نیز که روش سادهای برای صورتبندی
راهنمای رهبران برای استقرار و ارتقاء یک قابلیت مسائل معماری از کل به جز را مطرح میکند ،ارائه شده است .با حرکت از
معماری سازمانی
کلیات به جزئیات ،معمار ،از فضای مسئله  -ناموجود در پیوستار معماری-
این راهنمــا را میتوان یک مکمل قوی برای بخش حاکمیت و مدیریت به راهحل میرسد.
معماری سازمانی که در پودمان محتوای پایه چارچوب ارائه شده ،دانست.
در این راهنما ،ضمن تعمیق و بسط تعاریف ارائه شده در خصوص قابلیت تکنیک تجرید معماری
مدیریت معماری سازمانی ،چهار زیرقابلیت اصلی برای معماری سازمانی در این تکنیک ،در ابتدای پاســخ به هر مســئله با رویکرد معمارانه باید
ارائه شده است.
چرایی نیاز به معماری ،چیستی نیازمندیها و انتظارات از معماری ،نحوه
در ادامه ،ســاختار این راهنما مشابه یک پیکره دانش ،شامل ارجاعاتی به دستهبندی و تحلیل نیازمندیها و ابزارها و ملزومات ارائه راهحل مشخص
چرخه حیات معماری و نحوه مدیریت آن ،ارتباط معماری با سایر نظامهای
24- Architecture Abstraction
دويست و شصت و دو
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شکل  :7قابلیت مدیریت دادههای مشتریان

شوند .در گام بعدی ،معمار ،پاسخ مسئله را در قالب طرحهای معماری در «زیرساخت اطالعاتی یکپارچه »27و یا مدیریت دادههای پایه در راهنمای
ســطوح جزئیات زمینهای ،مفهومی ،منطقی و فیزیکی ارائه مینماید .در «مدیریت دادههای اصلی مشتریان »28نیز نشاندهنده توجه بهجای TOG
جزئیات هر یک از این مراحل ،مؤلفههای معماری قابل استفاده و به تبع آن به مقوله داده در کسبوکارهای نوین ست.
میزان جزئینگری مورد نیاز و حرکت از معماریهای عمومی به معماری
اختصاصی سازمان مشخص شده است.
زیرساخت اطالعاتی یکپارچه

توجه به مفاهیم نوین معماری کسبوکار و تکنیکهای
کاربردی آن

در این راهنما ،یک دستهبندی مرجع از منظر دادهای برای کلیه سیستمهای
یک سازمان ارائه شده است .بر مبنای این مدل ،تمامی سیستمها ،در یکی
از دستههای نمایش داده شده در شکل ذیل قابل جایدهی میباشند .بر
اساس این مدل ،تمامی این سیستمها ،مسئولیتهایی در قبال کیفیت،
امنیت ،جابهجایی و حمل ،کارایی و سیاســتهای مدیریت داده برعهده
دارند.
افزون بر افراز سامانهها ،مجموعه سرویسهای مرجع در حوزه مدیریت داده
در دستههای مهندسی نرمافزار ،امنیت ،مکان ،تعامالت با کاربر ،تبادل ،پایه
مدیریت داده و سیستم نیز در این راهنما ارائه و تشریح شده است.

یک پودمان اساســی در راهنماهای جدید  ،TOGAFپودمان معماری
کسبوکار است .این پودمان شامل زیرپودمانهایی است که گرچه در
طول سالهای اخیر نسخههایی از آنها به صورت موردی منتشر شده
اســت ،اما مطالب نوینی را به نســخه جدید چارچوب اضافه کردهاند.
در چارچوب راهنماهای جداگانهای برای تشــریح مدلسازی ،تحلیل و
استفاده از قابلیتهای کسبوکار ،مدلهای کسبوکاری (در قالب بوم
کسبوکار) و جریانهای ارزش ارائه مینماید .افزون بر این مدلها ،دو
تکنیک نگاشت اطالعات و نگاشت سازمان به سایر مؤلفههای معماری مدیریت دادههای اصلی مشتریان
کسبوکار ،با وجود سادگی نسبی ،کلیدیترین تکنیکهای مورد نیاز این راهنمای اختصاصی در خصوص مدیریت دادههای اصلی مشتریان ،با
در طیف گسترهای از فعالیتهای معمارانه را تشریح نموده است .در این توجه به اهمیت و اشتراک موضوع مشتری در تمامی سازمانها تهیه شده
دو تکنیک ،به ترتیب ،نحوه شناســایی موضوعات اطالعاتی و نهادهای است .در این راهنما ،قابلیتی برای مدیریت این دادهها در نظر گرفته شده
ســازمانی بررسی شده و نحوه ایجاد ارتباط میان آنها و سایر مؤلفهها است.
و الیههــای معماری و همچنین تحلیل آنها و تولید ســایر مدلهای افزون بر این قابلیت و تشــریح مؤلفههای آن ،کلیه مواردی که در چرخه
معماری مبتنی بر آنها ،تشریح شده است.
 ،ADMدر خصوص دادههای مشتریان باید رعایت شود  -به ویژه چنانچه
هدف از اجرای آن چرخه ،توســعه قابلیت مدیریت اطالعات مشــتریان
توجه به مفاهیم نوین حوزه مدیریت داده/اطالعات
باشــد  -نیز ارائه شده است .در ادامه ،این راهنما ،یک مدل مرجع دادهای
در فاز  Cاز چرخه  ADMدر نســخه جدید چارچوب ،به معماران توصیه برای دادههای مشتریان ،اصول معماری خاص قابلیت مدیریت دادههای
شده است به انواع ساختارهای دادهای توجه داشته باشند .این ساختارهای مشــتریان ،توصیههایی برای پیادهســازی معماری اطالعات مشتریان،
دادهای شــامل انواع دادههای مانا (که بهطور سنتی مورد توجه معماران کارکردهای نرمافزاری مورد نیاز و الگوهای یکپارچهسازی معماری دادههای
بوده اســت) ،در حال پردازش ،در حال حرکت 25و باز میشــود .در کنار مشتریان با سایر بخشها را تشریح نموده است.
این مفاهیم ،توجه به مفهوم «جریان اطالعاتی بدون مرز »26در راهنمای
25- transit
26- Boundary less Information Flow
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27- Integrated Information Infrastructure
28- Customer Master Data Management

مقاله
چرا معماری میکروسرویس برای تح ّول دیجیتال ضروری است؟
رضا گنجی

کارشناس ارشد فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف
مدیر تولید نرمافزارشرکت توسن
عضو ارشد  DZoneو رتبه یک در سایت HackerRank
پست الکترونیکیrezaganjis@gmail.com :

چكيده

در اين مقاله ،مروری بر تح ّول دیجیتال که جزوالینفک انقالب صنعتی چهارم هســت پرداخته میشــود و ســپس معماریهای مختلف نرمافزاری مورد بحث

قرار میگیرد و به مشــکالت معماریهای یکپارچه از جمله کندی در ایجاد تح ّول و همچنین مشــکالت در تغییرات تکنولوژی پرداخته میشود و نهایتا معماری
میکروسرویس بهعنوان راهحلی چابک در ایجاد تح ّول دیجیتال پرداخته میشود.

واژگان كليدي :میکروسرویس ،تح ّول دیجیتال ،معماری نرمافزار ،معماری یکپارچه

 -1مقدمه

امروزه تح ّول دیجیتال به یکی از الزامات بقا در بازارهای کســبوکار
و محــرک خالقیت و نوآوری در همه حوزهها تبدیل شــده و شــاید
کمتر سازمانی پیدا بشــود که حداقل در این حوزه فکر نکرده باشد،
بهصورت کلی یک درهم تنیدگی بین انقالب صنعتی چهارم و تح ّول
دیجیتال وجود دارد که این دو مفهوم و واقعیت را در راستا و یا امتداد
یکدیگر قرار میدهد ،برای فهم بهتر تح ّول دیجیتال در این بخش به
مقدمهای از انقالبهای صنعتی و نســلهای متفاوت آن میپردازیم،
انقالب صنعتی به مفهومی اطالق میشــود که در آن ماشــین برخی
از وظایفی را که انســانها مســئولیت انجام ان را داشتند را بر عهده
میگیرد .در برخی متون علمی انقالب صنعتی به ســه بخش تقسیم
میشود ،در انقالب صنعتی اول سوختهای فسیلی وارد چرخه تولید
شد که پیامد آن ورود ماشین االت و ابزارهایی که با استفاده از قدرت
بخار کار میکردند به کارخانجات بود و بدین ترتیب تح ّول شــگرفی
در خروجی و عملکــرد صنایع بهوجود آمد ،انقالب صنعتی دوم ورود

برق در چرخه تولید و همچنین تولید فوالد را رقم زد و نهایتاً انقالب
صنعتی ســوم توسط آقای جرمی رفیکین بهعنوان تح ّولی تعریف شد
که بعد از ظهور اینترنت و فناوری اطالعات در جامعه انسانی بهوجود
آمــد و گاهی بهعنوان مهمترین و تأثیرگذارترین انقالب صنعتی از ان
یاد میشــود ولی حدود  ۱۰ســال پیش آقای کالوس شواپ ادعایی
مطرح کرد که ما در حال حاضر وارد انقالب چهارم صنعتی شــدهایم،
وی انقــاب چهارم صنعتی را اینگونه تعریف کرد :ظهور فناوریهای
جدید مثل هوش مصنوعی ،اینترنتاشیاء و محاسبات ابری و یادگیری
ماشــین .در این مرحله فناوریهای نوین در خیلــی از ابعاد زندگی
دخیل شدند و در طی این دوره روش انجام خیلی از کارها و همچنین
سبک زندگی تغییرات شگرفی خواهد کرد[.]6

 -2تح ّول دیجیتال

در حقیقت به بازنگری اساســی در شیوه انجام کارها اطالق میشود،
بدین صورت که ابتدا هدفی برای ســازمان تعیین میشــود و سپس
دويست و شصت و دو
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مقاله
تمام اجزای سازمان بهصورت یک اکوسیستم واحد در راستای رسیدن
بــه ان هدف تفکری دوباره و ســه باره و چند بــاره میکنند ،خیلی
مواقع به اشــتباه تح ّول دیجیتال با استفاده از فناوریهای جدید در
ســازمانها یا دیجیتالیکردن روالهای دستی اشتباه گرفته میشود،
تح ّول دیجیتال در حقیقت نگرش متفاوت به یک مسئله و روش حل
ان خارج از بُنانگارههای ذهنی ســنتی اســت ،برای فهم بهتر به یک
مثال میپردازیــم ،تصور کنید در زمینه جراحــی باید تح ّولی ایجاد
کنیم طبق بُنانگارههای ذهنی عادی ما باید بهترین ابزارهای جراحی
و سیســتمهای دیجیتــال را برای جراح فراهم کنیــم و کار جراح را
راحتتر میکنیم حتی میتوانیم برای راحتی بیشتر و با توجه به این
کــه در دوره انقالب صنعتی چهــارم ،روباتهایی را هم در اتاق عمل
بــرای کمک به جراح در اختیار وی قرار میدهیم آیا این روش ارزش
افزودهای برای بیمار ،جامعه و بیمارستان و یا حتی خود جراح داشته
است؟ با توجه به هزینهای که کردهایم قطعاً خیر.
حــال هدف را تغییــر بدهیم ،کمرنگ کردن نقــش فیزیکی جراح و
عامل انســانی در اتاق عمل را هدف قرار دهیم و از امکانات موجود در
دوره انقالب چهارم هم اســتفاده کنیم نتیجه چه میشــود؟ در وهله
اول میتوان با اســتفاده از اینترنت اشــیاء و هوش مصنوعی خیلی از
جراحیها را با اســتفاده از روباتها انجام دهیم و برخی جراحیهای
خــاص را فقط جراح را بهعنوان ناظر در نظر بگیریم ،خروجی شــاید
همه را شــگفتزده کند ،تعداد جراحیهای بیشــتر ،کیفیت بهتر و
حذف محدودیتهای منابع انســانی .همانطور که دیدید به راحتی با
استفاده از یک هدفگذاری صحیح میتوان تح ّولی شگرف ایجادکرد.
طبق گفته آقای جرج وســترمن نویسنده کتاب رهبری دیجیتال[]6
«تح ّول دیجیتال فقط تغییر فناوری نیست بلکه تغییر نگرش و روش
حل مســائل در سازمانها اســت که عم ً
ال با یک هدفگذاری صحیح
بهوجود میآید».
تحول دیجیتال در سیستمهای نرمافزاری
-1-2
ّ

همانطور که در بخشهای قبلی اشــاره شــد تح ّول دیجیتال فقط
شــامل بروزرسانی نرمافزارو یا تغییر فناوری نیست بلکه نرمافزار فقط
یک جزء از اجزای دخیل در تح ّول دیجیتال است.
ولــی اگر واقعگرایانــه به موضوع تح ّول دیجیتال نــگاه کنیم یکی از
اجزای اصلی این تح ّول را میتوان تغییرات در سیستمهای نرمافزاری
سازمانها در نظر گرفت ،در واقع در اکثر مواقع گریزی از تغییرات در
نرمافزارها در تح ّول دیجیتال نیست.
یکی از اهداف مهم در تح ّول دیجیتال چابک بودن و زمان پاسخ سریع
به مشــتری و هدفگذاری درست و منطقی و همچنین نوآوری است
ولی گاهی به علت پیچیدگی و درهمتنیدگی سیستمهای نرمافزاری،
یا به این اهداف نمیرسیم و یا هزینههایهایی که باید صرف رسیدن
به هدف بکنیم بسیار باال هستند.
فرض بکنید ســازمان بســیار بزرگی داریم که دارای یــک نرمافزار
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یکپارچــه و بزرگ و پیچیده اســت و ما در اجــرای تح ّول دیجیتال
نیاز هست که فقط یک بخشــی از این نرمافزار را با هزینه مشخصی
و بهصــورت چابک تغییر دهیم ،در شــرایط فعلی و به علت ســطح
پیچیدگی و در هم تنیدگی نرمافزار هر بخشــی تغییر داده شود تأثیر
پروانهای روی کل سیســتم خواهد داشت و هزینه بسیار زیادی را به
سازمان تحمیل خواهد کرد.
بنابراین نیاز هســت که برای رسیدن به اهداف تعیین شده در تح ّول
دیجیتــال ،یک تغییر نگرش در معماری نرمافزارهای موجود داشــته
باشیم.

 -3معماری نرمافزار

واژه معماری شاید یکی از کهنترین واژههایی باشد که انسان از وقتی
شــروع به ساختن و آفرینش در جهان کرد ابداع شد ،واژه معماری به
روش طراحی و ساخت هر ساختمان یا سازه بشری اطالق میشود.
از آنجایی که نرمافزار هم یکی از سازههای بشری است بنابراین برای
ســاختن آن باید یک طراحی انجام شود و نیاز به یک معماری وجود
دارد ،معماری نرمافزار به ساختارهای اساسی یک سیستم نرمافزاری
و نظم و انضباط ایجاد چنین ساختارها و سیستمهایی اشاره دارد.
هر ساختار شامل عناصر تشکیل دهنده نرمافزار ،الیههای مختلف در
نرمافزار که هر الیه وظیفه مشــخصی دارد ،و ارتباطات آنها را شامل
میشود.
معماری یک سیســتم نرمافزاری اســتعارهای مشــابه معماری یک
ســاختمان اســت .این بهعنوان یک طرح اولیه برای سیستم و پروژه
در حال توســعه عمل میکند ،که مدیریت پروژه میتواند بعدا ً از آن
بــرای برونیابی وظایف الزم برای انجام توســط تیمها و افراد درگیر
استفاده کند.

-4معماری یکپارچه

1

ایــن معماری که بیشــتر در تفکر ســنتی در مهندســی نرمافزار از
آن اســتفاده میشــود به معماری اطالق میشــود که تمامی اجزا و
پودمانهای تشــکیل دهنده یک سیستم نرمافزاری در قالب یک کل
واحد باال میآید و همه پودمانها به یکدیگر وابســتگی دارند و تغییر
در هر بخشــی منجر به تغییر در بخشهای دیگر نرمافزار میشــود.
بهعنــوان مثال ،یک سیســتم جامع بانکــداری را در نظر بگیرید .در
معماری یکپارچه تمامی پودمانها مثل ســپرده ،مشتریان ،تسهیالت
و چــک که هر کدام دارای کســبوکار مجزا هســتند در غالب یک
نرمافــزار بزرگ با نام بانکــداری متمرکز باال میآیــد و تغییر در هر
پودمان میتواند روی پودمانهای دیگر تأثیر مســتقیم و غیرمستقیم
بگذارد.
1- Monolithic

مقاله

 1-4مشکالت معماری یکپارچه

پایه و اساس سیستمهای مبتنی بر معماری یکپارچه بر درهمتنیدگی
و تمرکزگرایی اســت که خود همین موارد میتوانند مشکالت زیر را
در ایجاد کنند:
•هزینه نوآوری باال

در اینگونه از سیســتمها هر بخشــی از سیســتم بخواهد تغییر و یا
نوآوری خاصی داشــته باشد بهصورت مستقل نمیتواند و عمال تغییر
زیادی در تمامیت اجزای سیستم ممکن است بهوجود آید که معموال
منجر به صرف هزینههای باالیی میشود.
•وابستگی بیش از حد سیستمها

سیســتمها در خیلی جهات به همدیگر وابسته هستند و این میتواند
موانعی در تولید و استقرار و حتی استفاده بهوجود آورد.

حل مســئله ،بشریت برای حل مسائل بزرگ از روش شکستن مسئله
به اجــزای کوچکتر و حل این اجزای کوچک و نهایتاً حل مســئله
کلی با ادغام این راهحلها میپرداخت .معماری میکروســرویس هم
به نحوی دنبالهرو این نگرش و روش حل مســئله هســت ،معماری
مبتنی بر میکروسرویس اساســاً به معنی شکستن اجزای سیستم به
زیرسیســتمهای مستقل هســت که هر کدام از این زیرسیستمها یا
میکروســرویسها خط تولید و استفرار و یا حتی فناوری و روش حل
مســتقلی دارند که عم ً
ال هر تغییری در هر میکروســرویس فقط در
حوزه همان میکروسرویس تأثیرگذار است و بر سایر میکروسرویسها
تأثیر ندارد ،از مزایای میکروسرویس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 1-5رویکرد مشتری محور

در سیســتمهای مبتنی بر معماری میکرو سرویس با توجه به این که
•هزینه تولید باال
تغییرات و درخواستها و همچنین محصوالت جدید خیلی سریعتر و
اینگونه سیســتمها به خاطر حفظ یکپارچکی در تمامیت سیستمها
با ریسک کمتر ارسال میشود ،مشتری سریعتر و با کیفیت بهتری به
معموال هزینه تولید اندازهگیری شده زیادی دارند
نیازمندیهای خود میرسد.
•محدودیت فناوری

در اینگونه از سیســتمها جزء به جزء اجزا و پودمانهای سیســتمها
تابع یک کل واحد هســتند یعنی همگی مبتنی بر یک روش تولید و
یک فناوری و یا حتی یک فرایند مشــخص هستند بنابراین در هیچ
بخشی از سیســتم نمیتوان نوآوری فناورانه و یا حتی تغییر فناوری
به راحتی انجام داد بدون این که سایر اجزای سیستم تاثیر بپذیرند.
•عدم چابکی

 2-5اعمال بستهها در محیط بدون توقف سیستم

یکی از مشکالت فعلی در سیســتمهای نرمافزارهای یکپارچه توقف
سیســتمها در هنگام اعمال تغییرات و بســتههای نرمافزاری هست،
در معماری میکروســرویس این زمانها به حداقل میرســد و صرفا
تغییرات در بخش کوچکی از سیستم اعمال میشود.
 3-5مهاجرت مقطعی به جای مهاجرت یکباره

نهایتا همه موارد قبلی منجر به این میشــود کــه یک خط تولید با
مقاومت باال بهوجود آید که اکثر روشــگانهای چابک به سختی روی در سیســتمهای نرمافــزاری یکپارچه مهاجرت از یک سیســتم به
سیستم دیگر و فرایند استقرار سیســتمهای جدید معموالً بهصورت
آنها قابل اعمال هستند.
3
یکباره و یا بیگبنگ هســت که خیلی زمانبر و پر از ریســک است
 -2-4تشابه خطرناک مشکالت در معماری یکپارچه
چون در یک لحظه کل سیســتم باید جایگزین شود ولی در معماری
مشکالت موجود در زیرســاختهای نرمافزاری بانکی به طرز خطرناکی میکروسرویس به خاطر کوچک بودن محدوده سیستمها و امکان باال
شبیه به هم هســتند ،با مطالعهای که در سال  ۲۰۱۹بر روی بانکهای آمدن مســتقل هر بخش ،نیازی به مهاجرت بهصورت یکباره نیست و
بریتانیا انجام شــده ،حداقل یک بانک در این کشور در روز یک مشکل سیستمها بهصورت تدریجی باال میآیند.
جدی دارد ،که منجر به مسدود شدن سپردههای حدود  ۲میلیون مشتری
 -4-5خط تولید و ادغام پیوسته
بانکی میشود و خسارتی بالغ بر  ۳۳۰میلیون پوند بر بانک وارد میکنند.
با بررسی بیشتر مشخص شده که این موضوع ارتباط مستقیمی با بزرگی یکــی از دغدغههای مهم در تولید نرمافزار حداقل کردن فاصله تولید
و پیچیدگی سیستم دارد ،سیستمهای نصب شده در این بانکها بهصورت تا اســتقرار در محیط مشتری است بهعبارت دیگر ایدهآلترین حالت
ال یکپارچه و درهمتنیده هســتند و مشکالت در هر بخش منجر به تحویل روزانه نیازمندیهایی است که همان روز تولید شده است.
کام ً
مشکالت در بخشهای دیگر میشود .بهعنوان مثال ،در بانکها مشکلی در سیســتمهای مبتنی بــر معماری یکپارچه به علــت پیچیدگی و
در سیستم سپرده منجر به مشکل در سیستم صندوق هم میشود و نهایتاً بزرگی سیســتمها هر تغییری ممکن اســت تاثیرات قابل توجهی بر
ســایر بخشهای سیســتم بگذارد ،بنابراین معموال فاصله بین تولید
منجر به از کار افتادن کل سیستم بانکی میشود.
محصول و استقرار ان چالش برانگیز و معموال زمانبر است.
در معماری مبتنی بر میکروســرویس به خاطر محدود بودن تاثیرات
2
 -5معماری مبتنی بر میکروسرویس
تغییرات هر بخش صرفا بر همان بخش این فاصله بســیار کم میشود
این معماری شاید سابقه طوالنی نداشته باشد ولی از ابتدای پیدایش
3- Big Bang

2- Microservice
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مقاله
شکل  :1معماری یکپارچه و معماری میکروسرویس []3

و راحتتــر میتوان به مدلهای تحویل و ادغام پیوســته یا CI/CD

شکل  :2معماری ]2[ DDD
4

رسید.

 5-5نوآوری پیوسته

یکی از موارد رقابتی در دنیای فناوریهای اطالعات ،نوآوری سازمانها
در ارائه سرویسهای جدید به مشتریان است .در شرایط فعلی سیستمها
با توجه هزینهبر بودن تغییرات ،معموال نوآوریها با تاخیر انجام میشود
و در برخی موارد خیلی دیر به بازار عرضه میشوند.
ساختار معماری میکروسرویس این امکان را به تولیدکنندگان نرمافزار
میدهد تا بهصورت پیوســته بتوانند ویژگیهای جدید را شناسایی
کنند و با حداقل زمان در یک خط تولید مستقل به سیستم اضافه
و به محیط مشتری ارسال کنند.

 -1-6زبان فراگیر

6

در روشهــای فعلی زبان ارتباطی بیــن برنامهنویس و تحلیلگر ،زبان
طبیعی است که معموال از شناخت مسئله تا پیادهسازی آن به خاطر
تفاوت در درک مطالب مشکالتی بهوجود میآید که این موضوع باعث
میشد که تفاوتهای زیادی در محصول پیادهسازی شده و محصولی
که تحلیل شده وجود داشته باشد.
در  DDDشــناخت و مستندســازی نیازمندیها در جلســاتی با نام
طوفان رویداد 7که با حضور برنامهنویســان و افرادی که به کسبوکار
آن حوزه آشــنا هستند تشکیل میشود و سپس نیازمندیها به زبانی
که به زبان برنامهنویسی نزدیک هست و اصطالحا  ULنامیده میشود
تبدیل میشود[.]1
 2-6موجودیت

8

 -6تفکــر مبتنی بــر دامنه ،زیربنــای معماری موجودیتها تشکیلدهنده دادهها و رفتارهای یک دامنه هستند.

میکروسرویس ()DDD

5

 3-6سرویسهای الیه دامنه

9

برای رسیدن به معماری میکروسرویس عالوه بر این که باید شناخت این سرویسها که بهصورت الیهای مجزا در نظر گرفته میشوند شامل
کاملی از سیســتم وجود داشته باشــد میبایست با کمک یک روش کسبوکارها و رفتارهای دامنهها هستند.
طراحی و یک چارچوب فکری سیســتمها به اجزای کوچکتر تقسیم
10
 4-6سرویسهای کاربردی
کرد.
 DDDدر واقــع یک روش طراحی و ســاخت نرمافزارهای پیچیده با این الیه از سرویسها در برگیرنده سرویسهایی هست که مسئولیت
ارائه ســرویس به محدوده خارج از سیســتم را بر عهــده دارند ،این
نیازمندیهای کسبوکاری در حال تغییر است [.]3
این روش طراحی بر مبنای یک عنصر پایه با نام دامنه اســتوار است ،سرویسهای در حقیقت APIهای اصلی هر دامنه هستند که میتوانند
دامنهها در حقیقت تمام یا بخشــی از کســب و یک سازمان هستند .مورد استفاده سایر دامنهها قرار بگیرند.
دامنه در واقع یک محدوده دانشــی اســت که بقیــه اجزای معماری
بر اســاس آن چیده میشــود .بهعنوان مثال ،در سیستمهای بانکی  -7نقش حیاتی میکروسرویس در تح ّول دیجیتال
و زیرسیســتم سپردهها (میکروســرویس) موجودیت سپرده میتواند
همانطور که در یخش قبلی اشــاره شــد میکروسرویس با کوچکتر
بهعنوان دامنه در نظر گرفته میشود.
کردن صورت مسئله و شکستن آن به بخشهای کوچکتر رویکردی
 DDDیک چارچوب نرمافزاری نیست بلکه یک تفکر و روش طراحی
چابک به سازمان میدهد تا در هر لحظه با کمترین حجم از تغییرات
هست که از اجزایی با تعریف مشخص تشکیل شده که مهمترین آنها
6- Ubiquitous language
عبارت هستند از:
4- Continues integration/Continues Delivery
5- Domain Driven Design
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7- Event Storming
8- Entity
9- Domain Service
10- Application Service
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 -4-7استقرار سریع در محیط مشتری

نهایتا خروجی کار در کمترین زمان در محیط هدف مســتقر میشود
و خبری از نصبهای پیچیده و طوالنی مدت در این معماری نخواهد
بود.

شکل  :3معماری میکروسرویس []3

نیازمندیهای جدید و تفکر جدیدی را در ســازمانها ایجاد کند و به
مشتریمحوری یکی از دستاوردهای این معماری است برسد.
در حقیقت با اســتفاده از میکروســرویس گامی بزرگ در راســتای
تح ّول دیجیتال برداشــته میشــود ،چون دیگر با وجود این معماری
هــم تغییر ســازمانی و هم تغییرات نرمافزاری بهصورت یک شــبه و
بیگبنگ اتفاق نخواهد افتاد و تغییرات تدریجی ولی ســریع خواهد
بود و هیچگاه عملکرد ســازمان مختل نخواهد شد و همیشه در این
روش اگــر به احتمال خیلی کم خروجی کار چیزی نبود که برای آن
طراحی و برنامهریزی شــده بود یا اصالحات الزم انجام میشــود و یا
در بدتریــن حالت تغییرات برگردانده میشــود .از محرکهای اصلی
معماری میکروســرویس در تح ّول دیجیتــال موفق میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 -1-7مسئولیت یکتا برای هر میکروسرویس

هر میکروسرویس فقط یک وظیفه مشخص را بر عهده دارد که باعث
میشود تداخلی بین بخشهای مختلف با یکدیگر ایجاد نشود.
11 API -2-7های غیر متمرکز

 -8راهبردهای تحــ ّول دیجیتال با اســتفاده از
میکروسرویس

تحــ ّول دیجیتال صرفا فرایند فناوریمحور نیســت بلکه محرکهای
دیگری مانند نیروی انســانی ،مهارت توســعه ،توسعه تجربه کاربری
و ارتقــای آن ،ایجاد ارزش افــزوده در محصــوالت و نهایتا نوآوری
را دارد ،ولــی فنــاوری توانمندســاز پایهای اســت کــه بلوکهای
ســاختمانی الزم را برای توانمندســازی تغییر در یک سازمان فراهم
میکند.
میکروسرویسها ثابت کردهاند که یک رویکرد محکم و قابل اطمینان
هســتند که عالوه بر حمله به کمبودهای فنی موجود در سازمانها و
حذف آنها میتوانند طراحیهای اساسی و محکمی در سیستمهای
جدید ایجاد کنند.
بــرای مهاجرت به معماریهای مبتنی بر میکروســرویس دو رویکرد
اساســی وجود دارد ،رویکرد از پایین به بــاال و رویکرد باال به پایین
ولی قبل از پرداخت به آنها وارد دو مفهوم در روش ســرمایهگذاری
میشویم:
 -1-8سرمایهگذاری میدان سبز

12

این نوع ســرمایهگذاری برای ســاختن همه چیز از ابتدا است ،تصور
کنیــد باید یک کارخانــه و چند خط تولید باید ایجاد شــود در این
روش شــروع کار از یک زمین خاکی انجام میشود همه نیازمندیها
از صفر تحلیل و تولید میشــود حتی تمامی کارکنان از ابتدا آموزش
داده میشود .این روش مزایایی دارد و هم معایبی که مهمترین مزیت
آن ســاختار اصولی و مهمترین عیب آن زمان طوالنی به ثمر نشستن
نتیجه است که معموال زمان انتظار طوالنی دارد.

بر خــاف نرمافزارهای یکپارچه که همــه APIها در یک جای واحد
تجمیــع میشــوند در معمــاری میکروســرویس ایــن APIها بین
میکروســرویسهای مختلف توزیع میشود و این باعث میشود عالوه
بر ارتباط سریعتر و بهتر سرویسها با هم ،نوآوریهای شگرفی در هر
کدام از میکروسرویسها رقم بخورد ،بهعنوان مثال در نظر بگیرید که
با اســتفاده از APIهای یک میکروســرویس خاص تح ّولی در صنعت
13
 -2-8سرمایهگذاری میدان قهوهای
بانکداری ایجاد کنیم و مفهومی با نام بانکداری باز ایجاد کنیم .در این
روش دیگر نیاز نیست اجزا دیگر سازمان تغییری بکنند و فقط همان در این نوع سرمایهگذاری معموال یک سازمان یک کارخانه را خریداری
میکند ولی شــروع به بازســازی مجدد و یکباره نمیکند بلکه همان
حوزه و همان میکروسرویس تغییر میکند.
روال موجود با دســتگاهها و تجهیزات موجود ادامه میدهد و در کنار
 -3-7پایگاه داده غیر متمرکز
همین تجهیزات شروع به نوآوری و تجهیز میکند .عمال کار و عملکرد
یکی از دغدغههای ســازمانها در تغییرات معموال پایگاه داده بسیار کارخانه مختل نمیشــود بلکه تجهیزات قدیمی و جدید برای مدتی
حجیم و متمرکز هســت که معموال بهصورت ترمز در تغییرات عمل در کنــار هم کار میکنند و به تدریج تجهیزات و خط تولید قدیمی با
میکند عمال با این تفکر که هر میکروســرویس پایگاه داده مستقلی خط تولید جدید جایگزین میشود.
دارد ،عمال تغییرات در پایگاه دادهها هم کار هزینه و زمانبری نخواهد
بود.
12- Green Field
13- Brown Field

11- Application Programming Interface
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این حوزه تحلیلگران سیســتم کــه در ادبیات دامنهمحور به خبرگان
 -3-8راهبرد باال به پایین 14در معماری میکروسرویس
ایــن نوع راهبرد کــه گاهی راهبرد تاکتیکی هم نامیده میشــود ،بر دامنه 19مشــهور هستند شــروع به بازطراحی و شناسایی دامنههای
مبنای ســرمایهگذاری میدان قهوهای پایهگذاری شده است ،در این موجود در سیســتم میکنند و نهایتا حــوزه معماری راهحل نهایی را
روش نقاط درد سیســتم و کمبودهای فنی شناســایی میشــود و که تمرکز آن بر روی محدودههای فناوری و محدودیتهای فناوری و
بهصورت میکروســرویسهای مجزا توسعه داده میشود ولی همچنان رصد فناوریهای جدید است.
سیســتمهای ســنتی که از قبل در محیط وجود دارد باقی میماند.
در ایــن روش تمامی سیســتمهای جدید بهصورت میکروســرویس نتیجهگیری
پیادهســازی میشــود و به تدریج سیستمهای ســنتی از رده خارج
تح ّول دیجیتال اگر چه فقط شــامل سیستمهای نرمافزاری و فناوری
میشــود .در این روش برای مدت زمان مشــخصی یک اکوسیستم
نمیشــود ولی زمانی که مرحله اجرا شــروع میشود معموال یکی از
خواهیم داشــت که هم شامل میکروســرویسها و هم سیستمهای
اجزای ســازمان که باید تغییر کند سیستمهای نرمافزاری هستند که
یکپارچــه میباشــد و بهصــورت تدریجی سیســتمهای یکپارچه با
هر چقدر این اجزا در قابلیت تغییر و اســتقرار ســریع داشته باشند
سیســتمهای جدیدتر جایگزین میشــود .از آنجایی که هدف اصلی
ســریعتر به اهداف تعیین شده میرسیم ،میکروسرویس با کوچکتر
این روش ســرعت پیادهسازی و عدم اختالل در وضعیت موجود است
کردن سیســتمهای نرمافــزاری ،این امکان را میدهــد که تغییرات
حتی ممکن است میکروســرویسها از امکانات و اجزای سیستمهای
فناوری و نوآوری با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد و یکی از موانع اصلی
موجود استفاده کنند ،تا حداقل هزینه در پیادهسازی که این استفاده
در تح ّول دیجیتال از میان برداشته شود.
میتواند به سه حالت باشد [:]5
15
•اســتفاده مجدد بهصورت جعبه سیاه  :در این روش تغییری در
محتوای اجزا و ســرویسهای موجود داده نمیشــود و صرفا فارغ از مراجع
جزییات پیادهسازی از آنها استفاده میشود.
1. Evance، Eric.،Domain-driven design Tackling Complexity in the
Heart of Software، 2003.
•استفاده مجدد بهصورت جعبه سفید :16در این روش برنامهنویسان
2. Newman، Sam.، Monolith to Microservices: Evolutionary Patبســته به نیازشــان و یا کمبودهای فنی موجود در مؤلفهها میتوانند terns to Transform ، O’Reilly Media، Inc، USA (22 novembre
)2019
تغییراتی را در مؤلفههای موجود انجام دهند.
3. Maverick systems. A new Era of banking –customer centric
17
•استفاده مجدد بهصورت الیه شیشــهای  :این روش بر استفاده “open banking” 25-10-2019 https://maveric-systems.com/
blog/a-new-era-of-banking-customer-centric-open-banking/
مســتقیم از اجزا نیســت بلکه اجزای نرمافزاری موجود بهعنوان یک
4. MartinFolwer ، How to break Monlitich to microservice
5.
مثال و راهحل و یک نقشــه راه برای مسایل مشابه برای برنامهنویسان martin fowler https://martinfowler.com/articles/break-
monolith-into-microservices.html.
هست.
 -4-8راهبرد پایین به باال 18در معماری میکروسرویس

در این روش که بر مبنای ســرمایهگذاری میدان ســبز اســت ،همه
چیز از پایه ساخته میشــود و همه طراحیها و ساخت نرمافزارها از
ابتدا انجام میشــود ،در این روش ابتدا تمامی دامنههای نرمافزار در
جلســات طوفان رویداد شناسایی میشود و میکروسرویسها طراحی
و پیادهسازی میشود .این راهبرد معموال در سازمانهایی که در حال
حاضر سیســتمهای نرمافزاری بزرگی دارند که در حال سرویسدهی
اســت هزینه بر است ولی تفکر راهبردی پشت آن وجود دارد که بعد
از مدت زمان مشخصی تمام سیستمها بازنویسی و بازبینی میشوند.
معمــوال بازبینی در ســه حــوزه انجام میشــود ،حــوزه معماری و
ســاختاری که تمرکز آن روی الیههای پروژه و معماری و ســاختار
کلی میکروســرویسها و همچنین APIها است ،حوزه تحلیل که در
14-Top to Bottom
15- Black-Box Reuse
16- White-Box Reuse
17-Glass-Box Reuse
18- Bottom-to-top
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Strategies for Digital transformation with microservices ، by
global logic
Leading Digital by George Westerman
The Forth Industrial Revolution by Klaus Schwab
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 -1مقدمه

صنعت خدمات مالی ،فشارهای زیادی را بهدلیل چالشهای وضع موجود
متحمل شده اســت که از جمله این چالشها میتوان به مواردی چون
تغییرات نسبتاً گسترده در رگوالتوری ،گسترش فناوریهای پیشرفته ،و
فينتکها (برنامههای رایانهای و سایر فناوریها که برای پشتیبانی و توانا
ســاختن خدمات بانکداری و مالی استفاده شدهاند) که مدلهای بانکی
ســنتی را با چالش مواجه نمودهاند ،اشاره نمود؛ اما با این وجود ،بهنظر
میرســد که بسیاری از بانکها آماده رویارویی با محدودیتهای شدید
ناشی از فرسودگی بیش از حد سیستمهای خود هستند؛ در عین حال،
بانکها بهدنبال ایجاد موقعیتی جهت رقابت با شیوههای جدید و نوظهور
میباشند .فناوریهای نوظهور نهتنها محدودیتهای قابل توجهی را به
بانکها تحمیل نموده است ،بلکه محرکی جهت توانمندسازی بانکها در
ایجاد تحوالت بنیادین در عصر تحول دیجیتال میباشد.
با توجه به پیشــرفت خدمات بانکــی ،بانکها جهت کاهش هزینههای
یکپارچهسازی نیازمند معماری ساختارمند و انعطافپذیر جهت تسهیل
و تعمیق ارتباطات بین سیستمی و در محیطی اکوسیستمی هستند و
با توجه به تحوالت عظیمی کــه در حوزههای مختلف فناوری رخ داده
است ،حرکت بهسمت تحول دیجیتال از یک انتخاب به یک الزام تبدیل

شده است .در این راستا نقش معماری سازمانی و استفاده از استانداردها
و مدلهــای مرجع در مدیریت تحول و پیچیدگیهای ناشــی از آن ،از
اهمیت ویژهای برای ســازمانها برخوردار شــده است و بهنظر میرسد
چابکی بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی تحول در سازمانها محسوب
شــده و سازمانهایی که بتوانند از معماری که منطبق بر اصول چابکی
طراحی شــده است برخوردار باشند ،میتوانند در این دورۀ پرچالش ،به
رشد و بقای خود ادامه دهند.
صنعــت خدمات مالــی ،بانکی ،اعتبــاری و مدیریت دارایــی ،یکی از
دیجیتالیتریــن صنایــع در جهان اســت .همراه با دیجیتالی شــدن،
اکوسیستم مالی نیز بهســرعت در حال تغییر و تحول است .موسسات
مالی جهت حرکت بهســمت تحول دیجیتال چابک در یک اکوسیستم
مالی باز ،نیازمند هدایت و راهبری جهت رســیدن به توافقی مشترک
بر روش دســتیابی به یک معماری انعطافپذیر که پاسخگوی نیازهای
عصر تحول دیجیتال باشــد هستند و توجه به آن باید جزو اولویتهای
اصلــی بانکها و شــرکتهای فناوری اطالعات بانکی قــرار گیرد .این
ی باید با هدف پاسخگویی به نیازمندیهای کسبوکار بانکی در
معمار 
افزایش چابکی ،کاهش هزینه ،بهبود بهرهوری و ارتقای سطح تعامل که
اصلیترین رویکردهای بانک در زمینۀ استفاده از فناوری اطالعات است،
همسو شده و حرکت بانک را در این مسیر تسهیل نماید .هدف استاندارد
دويست و شصت و دو
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مقاله
 BIANو چشــمانداز و مأموریت آن ،فراهم نمودن این حمایت و هدایت
در عصر پرچالش تحول اســت که با ارائۀ معماری چابک و انعطافپذیر
که پاسخگوی نیازمندیهای این دوره خواهد بود ،امکانپذیر میگردد.

 -2تحول دیجیتال و سازمان دیجیتال

•تجربهای که به مشــتریان ،کارکنان و سایر سودبران (ذینفعان) ارائه
میدهد
•سیستم عملیاتی آن
ً
سازمان چابک تغییرات در محیط خود را سریعا احساس نموده و براساس
آنها قاطعانه و سریع عمل میکند.

در منابع ،تعاریف مختلفی از تحول دیجیتال ارائه شــده اســت .طبق

تعریــف  ،Capgeminiتحــول دیجیتال اســتفاده از فناوری جهت  -3چالشهای تحول دیجیتــال در صنعت خدمات
دســتیابی به بهبود عملکرد و کارایی ســازمانها میباشد .در تعریف مالی ،صنعتی در حال تغییر و حرکت

دیگــر ،تحول دیجیتال شــامل دیجیتالی کردن فراینــد با تمرکز بر
بهــرهوری و نوآوری دیجیتال و همچنین تمرکز بر تقویت محصوالت
فیزیکی موجود با قابلیتهای دیجیتال اســت .تحول دیجیتال ،تحول
عمیق و شــتاببخش فعالیتها ،فرایندها ،شایســتگیها و مدلهای
کسبوکار برای بهرهبرداری کامل از تغییرات و فرصتهای ایجادشده
توسط فناوریهای دیجیتال و تأثیر آنها در جامعه به روش راهبردی
و اولویتبندی شده است.
در نتیجــه تحول دیجیتال همراســتایی مجدد فنــاوری ،مدلهای
کسبوکاری و فرایندها و یا سرمایهگذاری جدید بر روی آنها جهت
دستیابی به ارزش در سازمان و مشــتریان میباشد .از جمله مزایای
تحــول دیجیتال برای ســازمانها میتوان به مــواردی نظیر افزایش
حاشــیۀ ســود ،افزایش بهرهوری ،قابلیت همــکاری ،بهبود خدمات
مشــتریان ،وفاداری و حفظ مشتریان ،ایجاد اکوسیستمهای جدید با
یکپارچهسازی موسسات مالی ،موفقیت در کاهش هزینهها و افزایش
درآمد حاصــل از محصــوالت و خدمات جدید اشــاره نمود .جهت
بهرهوری از تحــول دیجیتال در معماری ســازمانی ،باید از معماری
ســازمانی ســنتی با تمرکز بر فناوری اطالعات ،به روشی کلینگر و
وسیلهای جهت دستیابی به نوآوری و تطبیق در سازمان حرکت نمود.
اســتاندارد ™ ،Digital Practitioner Body of Knowledgeتحول
دیجیتال را به این صورت تعریف میکند:
«یک راهبرد و تغییر در مدل عملیاتی که در آن از پیشرفتهای فناورانه
جهت بهبود تجارب انســانی ،کارایی عملیاتــی و تکامل محصوالت و
خدماتی که مشتریان به آنها وفادار خواهند ماند ،استفاده میشود».
این استاندارد همچنین سازمان دیجیتال را چنین تعریف میکند:
«سازمان توصیفشــده از طریق ایجاد محصوالت یا خدمات دیجیتالی
که یا بهصورت کام ً
ال دیجیتال ارائه میشــوند (بهعنوان مثال رسانههای
دیجیتال یا بانکداری برخط) و یا جایی که محصوالت و خدمات فیزیکی
از طریق ابزارهای دیجیتال توســط مشتری دریافت میشود (به عنوان
مثال ،خدمات اشتراک برخط اتومبیل)».
مقوله ســازمان دیجیتال درخصوص بهکارگیری فناوریهای دیجیتال
جهت ایجاد انطباق یا تغییر در موارد زیر است:
•راهبرد سازمان
•محصول یا خدمتی که سازمان به بازار عرضه میکند
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ایــن صنعت در کل با یکی از چالش برانگیزترین تحوالت تاریخ مواجه
است .تغییر سریعتر از همیشه اتفاق میافتد .فناوریهای تحول آفرین،
زندگــی مصرفکنندگان را با روشهای کوچــک اما خارقالعاده تغییر
میدهند .امروزه با توجه به پیشــرفت فناوری ،دســتیاران مجازی قرار
مالقاتها را برنامهریزی میکنند ،در حالی که ســاعتهای هوشمند بر
الگوهای خواب مــا نظارت میکنند و فناوریهای مبتنی بر فرمانهای
صوتی ،چراغهای خانه ما را خاموش میکند.
بانکداری باید بهطور کامل در این تحول مشــارکت کند .پیشرفتهای
فناوری ،تقاضــا برای راهحلهای در دســترس و راحت را که منجر به
برطرف نمودن نیازهای بانکی مشتری میشود ،افزایش داده است .عالوه
بــر این ،صنعت از تحول جدیدی که در حال شــکلگیری اســت آگاه
میباشد؛ تغییر شــگرفی که یک بار دیگر صنعت را در سالهای آینده
متحول خواهد نمود.
این تنها فناوری نیســت که صحنه بازی را تغییر میدهد ،بلکه مقررات
جدیــد نیز آن را به طرز چشــمگیری تغییر خواهنــد داد .این عوامل
موسسات مالی را وادار میکنند که اطالعات مالی را برای ارائه دهندگان
شخص ثالث ( )TPPsافشانمایند ،همچنین برای بازیگران جدید در این
ی به سرویسهای مالی را فراهم نموده و مقررات و الزامات
عرصه ،دسترس 
امنیتی را جهت محافظت از دادههای مربوط به افراد اعمال میکند.
پس از بحران مالی در سال  ،2008رگوالتورها خواهان ارائه گزارشهای
جامع مالی و ریســک ،از جمله الزامات مربوط به دادهها هستند .عالوه
بر محرکهای ذکر شده در باال ،تحوالت پیشبینی نشده ناشی ا ز �CO
 VID-19بر رفتار همه سودبران درگیر در صنعت بسیار تأثیر گذار بوده
است .ما از دنیای پول نقد به پول غیر نقد و از دنیای واقعی و ارتباطات
چهره به چهره به دنیای مجازی در حال حرکت هستیم .همه این موارد
منجر به افزایش تقاضا در حوزۀ فناوری و به تبع آن ،در معماری خواهد
بود.
با وجود کرونا ،مقرراتِ ،رگتکها (ردهای از کاربردهای نرمافزاری برای
مدیریت پیــروی از رگوالتوری) و فینتکها ،قابلیت همکاری دادههای
مالی و ســرویسهای ارائه شــده از طریق دادههای باز پیوند داده شده
( )Open Linked Dataو APIهــای بانکــداری بــاز (�Open Bank
 )ing APIبهســرعت در حال تبدیل به یک نیــاز ضروری جهت ایجاد
ســرویسهای مالی نوآورانهای است که همه انواع سفرهای مشتری ،از

مقاله
خرید نان تا خرید خانه ،از رفت و آمد به محل کار گرفته تا برنامهریزی جهت بقا و اســتمرار در صنعتی با نیاز به سرمایهگذاریهای باال جهت
برای سفرهای تفریحی یا کاری را تسهیل میکند .بانکها در هر سفری دیجیتالی شدن و حاشیههای سود کم ،موسسات مالی به دنبال کاهش
که به سرویسهای مالی و قابل اطمینان نیاز داشته باشند ،به دنبال این هزینههای یکپارچهســازی و تعاملپذیری هستند ،تا بتواند به آنها در
پاسخگویی به تغییرات کمک کند.
هستند که به عنوان یک شریک اصلی ،ایفای نقش کنند.
برای اینکه بانکها بتوانند بهعنوان شــرکای اصلی در اکوسیستم مالی
در حال تغییر باقی بمانند ،باید سازمانهایی داده و اطالعات محور بوده
 -4چابکی ،تنها راه بقا در عصر پرچالش تحول
و بتوانند دادههای مناســب ،با کیفیت و در زمان و مکان مناسب را در
اختیار طرف مناسب قرار دهند .این اطالعات از منبع مطمئنی از واقعیت روش ســنتی تحقق پروژههای بزرگ تحول بــا روش تغییر از « وضع
به دست میآید .بهترین پیشنهاد بعدی ،پیشنهادهای خاص مبتنی بر موجود» به «وضع مطلوب» ،از طریق یک پروژه بزرگ آبشــاری ،دیگر
زمینه ،پروفایلهای ریسک و  .....براساس دادههای مختص بخش مالی قابل اجرا نمیباشد .وضع موجود دائماً در حال تغییر است و وضع مطلوب
است که به موسســات مالی کمک میکند تا تصمیمات درستی اتخاذ نیز یک هدف متحرک است .برنامههای تغییر بزرگ در ارائه نتایج بسیار
نموده و بهعنوان شــریک قابل اعتمادی باقی بمانند که به مشتریان در کند عمل میکنند و نیاز است تا بهبود مستمر ،تحول و تغییر قابلیتها
در تمام سطوح سازمان اتفاق بیفتد.
تصمیمگیریهای آگاهانه کمک میکنند.
الزامات اطالعات و ســرویسهای مالی با ســرعت بسیار باالیی در حال عالوه بر این ،رویکرد سنتی معماری سازمانی که بر معماری راهکارهای
تغییر هستند .اکوسیســتم مالی بهطور مداوم و با سرعت فزایندهای در فنی تمرکز دارد ،دیگر برای پاســخگویی به نیازهای موسســات مالی
بوکار بانکی سازگار و چابک امروزی کافی نیست .امروزه معماران سازمان مسئول طراحی هوشمندی
حال تغییر است .این امر مستلزم یک کس 
بوکار و عملیات ،شناسایی راهکارهایی جهت کمک
است .سازگاری با مقررات جدید ،الزامات سرویسها ،بازیگران و سودبران در مدلهای کســ 
به سازمان خود در استفاده از دادهها ،تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی
جدید بازار ،سرعت و پویایی دنیای مالی را هدایت و راهبری میکند.
بوکار
سرویسها و دادههای صنعت مالی باید شفافتر ،ایمنتر و صریحتر شوند .جهت برنامهریزی ،ردیابی و مدیریت ســرمایهگذاریهای کســ 
ســرویسهای مالی نیاز دارند که شخصیسازی شده و تجربه یکنواخت دیجیتال میباشند.
و یکپارچهای برای مشــتری ایجاد نمایند .این ســرویسها از اطالعاتی مؤسسات مالی با همکاری و همخلقی ارزش ،در حال یافتن راهکارهایی
اســتفاده میکنند که میبایســت در محل ،توسط سیستمهای هوش بهتر و سریعتر جهت توسعۀ نرمافزار هستند .توسعه داخلی راهکارها با
ی توســعه و راهکارهای نرمافزاری ارائه شده توسط توسعه
برون ســپار 
مصنوعی ایجاد و در زمان و مکان مناسب ،به فرد مناسب ارائه شود.
1
موسســات مالی شریک ســایر بازیگران در اکوسیســتم میباشند که دهندگان طرف سوم ادغام شده است.
بتوانند به توســعه ســرویسهایی فراتر از بانکــداری بپردازند .صنعت  BIANیــک معماری مرجع برای صنعت خدمات مالی ارائه میدهد که
مالــی ســرویسهایی را در یک اکوسیســتم بــاز اقتصــاد ،مبتنی بر تغییر تدریجی بُنســازههای قدیمی ،پاسخ سریع به تقاضاهای در حال
APIهــای بانکداری باز و ســرویسهای فرابانکــداری ارائه خواهد کرد تغییر و همکاری با شــرکا را امکان پذیر میســازدBIAN .معماری ارائه
که در آن چندین بازیگر اکوسیســتم در بــرآورده کردن نیازهای مالی میدهد که منجر به چابکی میشــود .الزم است به این نکته توجه شود
مشتری مشارکت میکنند .در این اکوسیستم در حال تغییر ،مؤسسات که مفهوم چابکی صرفاً معادل با اجرای روشگانهای چابک نظیر اسکرام
مالــی میخواهند بهعنوان «متولیان قابل اعتماد ســرویسهای مالی و نمیباشد.
«چابکی یک رفتار یا توانایی پایدار در یک موجودیت اســت که جهت
داراییهای مشتری» باقی بمانند.
بوکار خود را مکانیزه انطباق سریع با تغییرات مورد انتظار یا غیرمنتظره ،از خود انعطافپذیری
مؤسسات مالی جزو اولین مؤسساتی بودند که کس 
کردند و اکنون جزو دیجیتالیترین ارائه دهندگان سرویسها میباشند .نشــان داده و در کوتاهترین بازه زمانی ممکن ،با اســتفاده از ابزارهای
آنها دارای بنسازههای فراگیر و اغلب پیچیدهی  ICTقدیمی با قابلیتها اقتصادی ،ساده و با کیفیت در یک محیط پویا ،پاسخ مناسبی به تغییر
ُ
و دادههای تکراری فراوان هستند .سیستمهای یکپارچه (مونولیتیک) و میدهد».
سیستمهای خط تولیدی ،با اتصاالت نقطه به نقطه فراوان ،به واسطهای این تعریف ســطح باال ،حداقل برای ســه حوزه اصلــی از چابکی قابل
ی موانعی جدی برای استفاده میباشد:
متعدد متصل میشــوند .این سیســتمهای قدیم 
واکنش بهموقع و مقرون به صرفه به تغییرات بازار و اکوسیستم هستند• .چابکی سیســتم به مفهوم چابک بودن در عملیات سازمان (عملیات
بوکاری و )ICT
پیچیدگی آنها منجر به ارائۀ سیستمهای غیرقابل انعطاف و غیرپاسخگو ،کس 
افزایش هزینههای نگهداری و عملیاتی ،و ناتوانی در اســتفاده سریع از •چابکی فرایند به مفهوم چابک بودن در فرایندهای توسعه و تغییر
بوکار به معنی چابک بــودن بهعنوان یک نقطه تمرکز
بوکار خواهد •چابکی کســ 
راهحلها ،فناوریهای پیشرفته ،رویکردها و مدلهای کس 
راهبردی ،برمبنای چابکی سیستم و فرایند در موسسات مالی
شد.
1- Third-party software solutions
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بهمنظور انطباقپذیری با شــرایطی که به سرعت در حال تغییر است،
موسســات مالی به معماری بانکداری چابک در ســطح ســازمانی نیاز هر مؤلفه در صورتی که ســاختار داده داخلی و تعاریف فرایندی خود را
دارند BIAN .با ارائۀ یک معماری ســازمانی چابک ،موسســات مالی را جهت تحقق ســرویسهای ارائه شده داشته باشد ،یک مؤلفه «محصور
در امر چابکی سیستم پشتیبانی مینماید .این چابکی به همراه چابکی شــده» خواهد بــود .ســرویسهای مؤلفهها از طریق واســطهایی که
فرایندهای بانکی ،چابکی مورد نیاز در کس 
بوکار را امکانپذیر مینماید .شــفاف تعریف شدهاند و پیچیدگی داخلی را جهت سهولت استفاده ،از
س پنهان میکنند ،در دسترس محیط قرار
درخواستکنندگان ســروی 
میگیرند.
 -5توسعه برمبنای اصول معماری چابک
محصورسازی()Encapsulation

جهت دســتیابی به سطوح مناســبی از چابکی ،الزم است تا معماری
ســازمان مالــی و بانکــی چابــک بــوده و اصطالحاً  DNAســازمان مؤلفهها اطالعات و سرویسهای عملکردی را بهگونهای مبادله میکنند
 Agile-Proofو مبتنی بر اصول معماری چابک توســعه یافته باشــد .که گویی هیچ مرزی بین مؤلفهها وجود ندارد .یک سیســتم اطالعاتی،
بوکاری یا سایر مؤلفهها ،ازطریق واسطهایی با تعاریف
مهمترین موارد که توجه به آنها بهعنوان اصول معماری چابک میتواند یک عملکرد کس 
حائز اهمیت باشد ،بهشرح زیر است:
شــفاف که مبتنی بر اســتانداردها بوده و براساس توافقنامههای سطح
سرویس ( )SLAطراحی شدهاند ،به سایر بخشهای چشمانداز معماری
جداسازی دغدغهها
بوکاری جدید یا تغییر یافته را
متصل میشود .بنابراین فرایندهای کس 
سیســتمهای پیچیده با تعریف مجموعهای از مسئولیتها که عنصری
میتوان بهصورت هماهنگ از چنین مؤلفههایی ایجاد نمود.
و غیرهمپوشــان هستند ،میتوانند از پیچیدگی خارج شوند .حوزههای
مسئولیتها میتوانند بهصورت الیهای و مبتنی بر قابلیت در نظر گرفته
سرویسگرایی()Service Orientation
بوکاری،
شــوند .قابلیتها «مؤلفههایی» هســتند که عملکردها را در مکانهای مؤلفهها سرویسها را به یکدیگر ارائه میدهند .عملکردهای کس 
خاص متمرکز مینمایند.
بوکاری داخلی و/یا خارجی را ارائه و مصرف میکنند.
سرویسهای کس 
بوکاری توســط برنامههایی
این امر تضمین میکند که تأثیر تغییرات ،تا حد ممکن بهصورت ایزوله در دنیای دیجیتالی ،ســرویسهای کســ 
کنترل شده و به سایر بخشها تسری نیابد .همچنین در تصمیمگیریهای پشتیبانی میشوند که سرویسهای برنامه داخلی و/یا خارجی را ارائه و
مرتبط با تغییرات ،نیاز به مشارکت تعداد محدودی از افراد خواهد بود .مصرف میکنند .از سوی دیگر دسترسی مستقیم به دادهها مجاز نیست
همکنشپذیری()Interoperability

و این درخواست ،باید تنها از طریق یک سرویس انجام شود.
اتصاالت سست ()Loose Coupling
مزیت این امر در این است که وقتی شخصی به اطالعات نیاز دارد ،نیازی
«مؤلفههایی» که با تمرکز بر «جداسازی دغدغهها» شناسایی میشوند،
به دانش ساختار دادهها و فرایند داخلی تحقق سرویس نخواهد داشت.
چنانچه تعداد کمی از ارتباطات وابســته بین آنها وجود داشته باشد،
تغییرات این ساختار داخلی را میتوان از دید کاربر سرویس پنهان نمود.
ارتباطات آنها از نوع اتصاالت سست خواهد بود .هر مولفه وظایف خود
را با ارائه سرویسها و با حداقل وابستگی به سرویسهای سایر مؤلفهها
انجام خواهد داد .در این مؤلفهها انســجام داخلی باالیی بین عملکرد و  -6معرفی استاندارد BIAN
دادهها وجود دارد که منجر به ایجاد سهولت در تجزیه و تحلیل و درک شــبکۀ معماری صنعت بانکداری )BIAN( 2مجموعهای از بانکها ،ارائه
مؤلفهها میشــود .اعمال تغییرات تنها به سطح مولفه محدود شده و از کنندگان راهکارهای بانکداری و موسســات آموزشی است که با هدف
انتشار تغییرات به سراسر سیستم جلوگیری میشود.
تعریف استانداردی جهت عملکردهای سرویسهای معنایی در صنعت
باز بهکارگیری ()Reusability

مؤلفهها درصورتی که بتوانند در موقعیتهای مختلف مورد استفاده قرار
گیرند و مســتقل از وضعیت ،در یک فرایند انتها به انتها باشند« ،قابل
باز بهکارگیری» خواهند بود .قابلیــت باز بهکارگیری درصورتی تقویت
میشــود که بتوان مؤلفهها را به راحتی از بافتار خود خارج نموده و در
جای دیگری متصل نموده و مورد استفاده قرار داد.
طراحی مؤلفهها با هدف استقالل و استفاده مجدد انجام شده است و یک
انتخاب راهبردی است .این امر مستلزم استفاده از استانداردهای مشترک
جهت اتصاالت بین مؤلفهها نظیر واژگان مشــترک ،دادههای مشترک،
تعاریف سرویس مشترک و ساختارهای مستندسازی مشترک است.
32
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بانکداری گرد هم آمدهاند .هدف  BIANرســیدن به تعریفی استاندارد
از عملکردهای کسبوکار و تعامالت سرویس است ،بهگونهای که بتواند
با توصیف جریانهــای کاری داخلی عمومی در هر بانکی ،مزایای قابل
توجهــی را برای صنعت بانکداری فراهم نماید .هدف از این اســتاندارد
کسب مزایای زیر است:
•توســعۀ راهــکاری با کارآمــدی و تاثیرگذاری بیشــتر کــه امکان
یکپارچهســازی آن با ســایر راهکارها در صنعت بانکداری وجود داشته
باشد.
•این استاندارد میتواند با بهبود کارآیی عملیاتی درون بانکها ،فرصتی
جهت ارائۀ راهکارهای بهتر با قابلیت اســتفادۀ مجدد بیشتر را درون و
2- Banking Industry Architecture Network
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شکل :1جهتگیری خدمات-دیدگاه الیهای

میان بانکها فراهم نماید.
•افزایــش انعطافپذیــری جهت ســازگاری و مطابقت بــا مدلهای
منبعیابی ســرویسهای کســبوکار و تســهیل در همکاری و تکمیل
روالهای کسبوکاری با سرویسهای کسبوکار ارائه شده توسط سایر
توسعهدهندگان طرف سوم
اســتاندارد  BIANدر قالب یک مخزن معماری تحت وب منتشــر شده
است که ازطریق وبگاه آن به نشانی  https://bian.orgقابل دسترسی
میباشد .عالوه بر آن مجموعهای از محتواهای استاندارد  BIANدر قالب
مستندات و کتاب راهنمای  BIANتصویب و منتشر میگردد.

 .7معماری مرجع  BIANو ارائۀ ســازه بلوکهای یک
معماری چابک

ســرویس) که عملکرد دامنههای سرویس را ارائه میدهد و اطالعاتی را
در اختیار سایر دامنههای سرویس و محیط (سازمانهای دیگر ( )B2Bیا
مشتریان ( ))B2Cقرار میدهد ،محصور میشود.
هر عملکــرد را میتوان به عنوان هماهنگکننــدۀ عملیات دامنههای
سرویس تحقق بخشید .دامنههای سرویس و عملیات آنها را میتوان در
تعداد نامحدودی از همنواسازیها مورد استفاده مجدد قرار داد .عملیات
سرویس در یک سطح نسبتاً عنصری تعریف شده است و بهمنظور ارائه
ســرویس با جزئیات ،ذیل APIهای معنایی توضیح داده شــده اســت.

عملیات سرویس از طریق اســتفاده از یک الگوی متمایز و با جزئیات،
مشــخص میشوند و ویژگی عنصری و جامع و غیرهمپوشان ()MECE
آنها پوشش داده میشود.
دامنههای ســرویس و عملیات ســرویس مانند همه تحویل دادنیهای
 ،BIANدر سطح معنایی تعریف میشــوند ،مث ً
ال تشریح مینمایند که
بوکار شامل چه چیزی میشود ،نه اینکه چگونه و
مسئولیت اصلی کس 
با چه چیزی اجرا میشود BIAN .مستقل از پیادهسازی و فناوری است،
که این امر متضمن کاربرد آن در هر محیطی بوده و ثبات آن را در طول
زمان حفظ مینماید.
سازهبلوکهای عملکرد و اطالعات مورد نیاز ،بین مؤسسات مالی مشترک
بوده و در طول زمان نســبتاً ثابت میمانند .نحوه ترکیب آنها برای هر
موسسه منحصر به فرد است و ابزاری که از طریق آنها تحقق مییابد ،با
سرعت فزایندهای تغییر میکند.
گروههایی از دامنههای ســرویس و عملیات سرویس مربوط به آنها را
بوکاری و محدود کردن
میتوان جهت هماهنگ نمودن فرایندهای کس 
اجزای برنامه و سرویسهای کاربردی آنها مورد استفاده قرار داد .اجزای
کاربردی که به این صورت طراحی شــدهاند ،با سایر اجزایی که با همان
محدودیتها طراحی شدهاند قابل تعویض خواهند بود و تاثیر تغییرات
در محدودۀ ناحیۀ تعامالت سرویس محدود خواهد شد.
هر دامنه سرویس مسئول اطالعات خود است ،اما این اطالعات بهعنوان
نمایی از ســازهبلوکهای اطالعات تعریف شــده توسط  ،BIANتعریف
بوکاریBIAN
بوکاری در مدل شیء کســ 
میشــود .این اشیاء کســ 
) (BIAN BOMمدل شدهاند.
بوکاری  BIANتلفیقی از نیازهــای اطالعاتی همه
مدل شــیء کســ 
دامنههای سرویس است .استفاده از یک رویکرد مبتنی بر الگوی خاص،
تضمین میکند که ســاختار  BOMو همچنین اصطالحات و تعاریف،
مســتقل از زمینههایی اســت که اطالعات در آن مورد اســتفاده قرار
میگیرند .این الگوها ثبات  BOMرا تضمین میکنند.

معمــاری مرجع  BIANبرای صنعت مالی با تمــام اصول چابک که در
بخش قبل توضیح داده شد ،مطابقت دارد .در ادامه مروری بر مهمترین
سازه بلوکهای معماری  BIANو چرایی و چگونگی ایجاد یک معماری
چابک میپردازیم.
دامنــه ســرویس ،اصلیتریــن مفهــوم در معمــاری  BIANاســت
کــه با تمــام معیارهای ســازه بلوکهــای معماری چابــک مطابقت
دارد .اســتاندارد  BIANیــک مجموعــه جامــع و غیرهمپوشــان
(( )Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive (MECEاز
دامنههای سرویس و سازهبلوکهای عنصری مبتنی بر قابلیت است که
در کنــار هم یک کل جامع را تشــکیل داده و تمام عملکردهای بانکی  -8امکان سادهسازی در معماری مرجع BIAN
را پوشــش میدهند .برای اطمینان از جداسازی دغدغهها BIAN ،از مهمترین اصل چابکی ســادگی در مقابل پیچیدگی اســت .استفاده از
الگویی اســتفاده میکند که به ماهیت عنصری و جامع و غیرهمپوشان معماری مرجع  BIANحرکت بهسمت ســادگی را امکانپذیر میکند.
( )MECEاین سازهبلوکها میپردازد.
پیچیدگی بین سیستمها توسط بسیاری از اتصاالت نقطه به نقطه بین
هر دامنه ســرویس توسط مجموعهای از ســرویسها (به نام عملیات آنها ایجاد میشود .پیچیدگی در یک سیستم با تمرکز بر عملکردهای
دويست و شصت و دو
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به ثبات ،و کانالهای مشــتری ،نیازمندی به انعطافپذیری باال را فراهم
مینماید تا با ســرعت و مطابق با مشخصات ریسک خود تکامل یابند.
حالت مطلوبی که اثرات تغییــرات را تا جایی که امکان دارد ،محدود و
محصور میسازد.

 BIAN -9در حال تغییر تفکر معماری سازمانی

شکل  :2یک دامنه سرویس در  ،BIANاصلیترین مفهوم در معماری چابک
است

بیش از حد در آن ایجاد میشود .هنگام تعیین محدوده مسئولیت اجزاء،
حفــظ تعادل بین کنترل پیچیدگی درون سیســتمها و نیاز به قابلیت
همکاری بین آنها تبدیل به یک چالش میشود.
 BIANبا اســتفاده از الگوها ،محدودۀ مناسب اجزاء را تضمین مینماید
و ســازهبلوکهای عنصــری را ارائــه میکند .هنگامی کــه یک بانک،
سیســتمهای خود را تعریف میکند ،نیازی به تراز کردن با این ســطح
عنصری ندارد ،اما جعبه ســازهبلوکهای  BIANاز بهینهســازی تمرکز
عملکردها پشتیبانی میکند.
سیســتمهای مبتنی بر  ،BIANســرویسهای مبتنی بر  BIANرا ارائه
میکنند که باید در بســیاری از زمینهها قابل باز بهکارگیری بوده و یک
بوکاری و کاربردی سفارشی را ارائه دهند.
چشمانداز خدمات کس 
بوکار یا بُنسازههای
قبل از اینکه بتوان یک تغییر را در عملیات کســ 
کاربردی طراحی و اجرا کرد ،الزم اســت تا بینشی نسبت به پیچیدگی
وضع موجود ( )as-isایجاد شــود .تغییــرات در محیطهای پیچیده ،به
دلیل وابستگیهای متعدد ،بسیار خطرناک است .تغییرات محلی ممکن
اســت عوارض جانبی پیش بینی نشده بسیاری داشته باشد و گاهی در
بخشهایی غیرمنتظره ،آزمایشهای گستردهای مورد نیاز است.
بوکاری و ساختار سیستمهای کاربردی اغلب با یکدیگر
قابلیتهای کس 
همسو نیستند .بهعنوان مثال ،سیستم یکپارچهای را در نظر بگیرید که
بوکاری و هم به یک پسخوان اداری
باید هم به یک پیشــخوان کســ 
سرویس ارائه دهد .آنها تابع الزامات انعطافپذیری کام ً
ال متفاوتی نظیر
ایجاد و ارائه ســریع و حتی تکرار شــونده یک محصول جدید ،در برابر
حفظ ثبات هستند.
سیستمهای پیچیده ،فرایندهای تصمیمگیری را نیز پیچیده میکنند.
بســیاری از افراد یا واحدهای سازمانی درخصوص توسعه یک سیستم،
نظرات و دیدگاههایی دارند که این امر تأثیری منفی در توسعه داشته و
منجر به بروز تغییراتی در زمان ورود به بازار میشود.
چشــم انداز خدمات  BIANو مدل موجودیتهای کسبوکاری BOM
میتواننــد بهعنوان یک چارچــوب مرجع جهت شناســایی و ردیابی
عملکرد ســرویسها و اطالعات ،مورد اســتفاده قرار گیرند تا جایی که
بوکاری و برنامه کاربردی قابل استفاده هستند.
در هر دو ســطح کســ 
این امر موجب میشود که در وضعیت موجود ،با روشی اصولی و گام به
گام ،بهسمت وضعیت مطلوب حرکت نمود .وضعیت مطلوبی که با اصل
سادگی مطابقت دارد .این وضعیت مطلوب مث ً
ال یک پسخوان ،نیازمندی
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ماهیــت معماری  BIANبه مؤسســات مالی کمــک میکند تا از تفکر
فرایندی به سمت مؤلفههایی با ارتباطات ضعیف و تفکر سرویسگرایی
حرکت کنند.
بوکار،
بهبود چشم انداز کاربردی از طریق تعریفی صحیح از معماری کس 
رویکردی عالی و تثبیت شــده در صنعت مالی را به ارمغان میآورد .با
این حال ،به نظر میرســد که تالشهای زیاد معماری در حل مشکالت
مجموعهای از برنامههای کاربردی بیش از حد پیچیده و غیر پاســخگو،
اغلب شکست خورده است.
انجمن  BIANجهت بررسی این موضوع ،با توسعه استانداردی صنعتی و
مشترک که بخشهای عملکردی و عملیات سرویس را تعریف میکند،
ارائه شده است و میتواند توسط هر سازمان مالی مورد استفاده قرار گیرد
و در نتیجه ،میتواند با ایجاد معماری چابک ،مزایای برشــمرده شده در
بخشهای قبل را ایجاد کند.
هدف انجمن  BIANدر پاســخ به یک سوال کلیدی نهفته است« :چرا
مدل و رویکرد  BIANدر پاســخگویی به مجموعه برنامههای کاربردی
و پیچیدگیهای قابلیت همکاری میتواند از سایرین موفق تر باشد؟»
محور اصلی پیشــنهاد انجمن  ،BIANاتخاذ رویکردی مبتنی بر قابلیت
بوکاری و فناوری اطالعات و ارتباطات
جهت معماری سیستمهای کس 
اســت که از سازمان مالی پشتیبانی میکند .این رویکرد اساساً با روش
رایج طرحهای فرایند محور متفاوت اســت .جهت برجسته نمودن این
وجه تمایز مهم ،میتوان مقایسهای بین اصول معماری اعمال شده برای
مســئلۀ ملموس طراحی چیدمان یک شــهر ،با طراحی ناملموس یک
سازمان تجاری مانند یک موسسه مالی انجام داد.

 -10تعیین موقعیت استاندارد BIAN

 BIANیک معماری مرجع پیشرو در صنعت مالی در دنیا ارائه میدهد.
بوکاری ،تعامالت
ایــن معماری به ارائــۀ تعریفی از عملکردهای کســ 
بوکاری میپردازد که میتواند ساختار کلی هر
سرویسها و اشیاء کس 
بانک را توصیف نمایــد .این محصوالت قابل تحویل ،میتوانند بهعنوان
یک اســتاندارد پیشــرو در جهان و در قالب یک مرکز اتصال بین سایر
استانداردهای صنعت مالی و مقررات مربوط به آن صنعت عمل کنند.
استاندارد  BIANبا محتوا ســروکار دارد و از دو استاندارد نشانه گذاری
 UMLو  ArchiMateجهــت مستندســازی محصوالت تحویلدادنی
خود استفاده میکند BIAN .یک روشگان جهت استفاده از محصوالت
تحویلدادنی خود جهت توسعه و نگهداشت یک معماری ارائه نمیدهد.
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انجمــن  BIANو  The Open Groupمقاالت متعددی در مورد نحوه
استفاده از محصوالت تحویلدادنی  BIANدر چارچوب  TOGAFمنتشر
کردهاند .از آنجایی که کاربرد مشــترک این دو اســتاندارد با هم ،ایجاد
همافزایی مینماید ،انگیزه الزم جهت پذیرش محصوالت تحویلدادنی
 BIANفراهم میشود.
 BIANبه معناشناســی ( )Semanticمیپردازد .آنچه را که باید اتفاق
بیفتد و نیاز به دانســتن اســت توصیف نموده و بــه چگونگی و نحوه
پیادهسازی نمیپردازد .این امر ،ثبات و جهانی بودن استاندارد را فراهم
میکند .آنچه باید برای هر بانکی انجام و یا شناخته شود ،مشترک است؛
درحالی که هر بانک یا ارائهدهنده شــخص ثالث میتواند تصمیم بگیرد
که چگونه و با چه ابزاری به این هدف برسد .چگونگی و نحوه رسیدن به
هدف با بهرهگیری از فناوریهای تکامل یافته موجود امکانپذیر است.
ماهیت معنایی اســتاندارد  BIANاجازه میدهد تا این استاندارد جهت
بوکار ( )B2Bو برنامه با
بوکار با کســ 
هدایت تعامالت سرویســی کس 
برنامه ( ،)A2Aمورد استفاده قرار گیرد.
 BIANاســتانداردی جامع اســت و تمامی حوزههــای فعالیت بانکی و
بوکاری ،همچنین اطالعــات و قابلیت همکاری را
عملکردهای کســ 
پوشــش میدهدBIAN .هم در ســطوح انتزاع باال (معماری) و هم در
سطوح انتزاع پایین با جزئیات زیاد (طراحی) قابل استفاده است.
اکثر اســتانداردهای صنعت مالی تنها مجموعهای از دامنهها را پوشش
میدهنــد .مقرراتی که در مورد صنعت مالی اعمال میشــود اغلب در
زمینههای خاص نیز بهکار گرفته میشود .هر استاندارد و هر مقرراتی از
مفاهیم و اصطالحات خاص خود استفاده میکند.
در چشم انداز اســتانداردهای ســرویسهای مالی و نهادهای نظارتی،
 BIANاز جایگاه منحصر به فردی برخوردار اســت BIAN .نه تنها تمام
جنبههای صنعت مالی را پوشــش میدهد ،بلکه رویکرد خاصی را برای
شناسایی ،تعریف و نامگذاری مفاهیم بانکداری ،مستقل از زمینه ،اعمال
میکنــد و این امکان را فراهم مینماید تا از واژگان  BIANبهعنوان یک
زبان مشــترک جهت ارتباط و درک معنای اصطالحات و تعاریف مورد
استفاده در سایر استانداردها و مقررات نیز استفاده شود؛ از این رو BIAN
انطباق با استانداردها و مقررات را تسهیل مینماید .شکل زیر بسیاری از
مقررات و استانداردهایی را که در اکوسیستم مالی دخیل هستند ،نشان
میدهد.
انجمن  BIANهمکاری قوی با بسیاری از نهادهای استاندارد دیگر دارد.
 BIANنمیخواهــد چرخ را دوباره اختراع کند ،از این رو برای هر دامنه
سرویس ،همراستایی با استانداردهایی که به بهترین وجه برای آن دامنه
سرویس مناسب است ،بررسی میشود.
در بــازه زمانی  2018تا  ،2021انجمن  BIANهمزمان با گســترش و
تکمیل جزئیات مــدل داده منطقی ،تاکید زیادی بر استانداردســازی
مشخصات APIها داشته است .اولویت  BIANبهبود و تکمیل چشمانداز
خدمات  BIANبا حداکثر جزئیات محتوا اســت؛ از این رو بهعنوان مدل
مرجع در صنعت خدمات مالی استفاده میشود و به یک استاندارد واقعی

شکل  BIAN :3به عنوان زبان مشترک بین سایر استانداردها و مقررات

تبدیل شده است.
تمرکز بر معناشناسی ســرویسها و تعاریف ویژگیها ،عنصری کلیدی
جهت حل مســائل یکپارچهسازی نرم افزارهای ســرویسهای مالی و
اطمینان از استانداردسازی بین ارائهدهندگان سرویسها تلقی میشود؛
بوکاری سرویسهای مالی به عنوان بخشی از مدل
بنابراین واژگان کس 
بوکاری  BIANارائه میشود.
شیءکس 

جمعبندی

ارزش استاندارد  BIANدر ارائۀ چارچوبی مفهومی مبتنی بر مؤلفههای
کســبوکاری جهت طراحی و توســعۀ راهکار میباشــد .ویژگیها و
مشــخصات این استاندارد ،ســازهبلوکهای عملکردی اســتانداردی با
جزئیــات کافی و مورد نیاز تعریف میکند کــه میتوان آنها را بهطور
مداوم و براساس نقش مؤلفههای دامنۀ سرویس و تعامالت سرویس میان
آنها تفسیر نمود .همچنین اطالعات کسبوکاری حاکم و مبادله شده
توسط دامنههای سرویس میتواند بهعنوان معماری اطالعات کسبوکار
در سطح باال تعریف شود.
اســتاندارد  BIANدارای مشــخصههای مفهومی سطح باالیی است که
نقطۀ آغازین مناسبی جهت توسعۀ سیستم میباشد؛ ولی این استاندارد
جهت بهکارگیری در سطح اجرایی ،نیاز به طراحیهای دقیقتری دارد.
با این وجود سیستمهای همسو با دامنههای سرویس از توسعۀ تدریجی
و استفادۀ مجدد عملیاتی در ســطح قابل توجهی پشتیبانی میکنند؛
همچنین این اســتاندارد میتواند درصورت لزوم ،از سیستمهای کام ً
ال
توزیع شده و پیکربندیهای مبتنی بر همکاری پشتیبانی نماید .عالوه
بر این ،مهاجرت به معماری مؤلفهای مبتنی بر ســرویس ممکن است
به تدریج باعث تکهتکه شــدن و ایجاد افزونگی در مجموعۀ برنامههای
قدیمی بانکهاگردد ،مشکلی که امروزه پیچیدگی و سربار عملیاتی قابل
توجهی را در عملیات بیشتر بانکها ایجاد نموده است.
توجه به این نکته حائز اهمیت اســت که نیازی نیست تا راهبران فنی و
معماران سیستم ،بیش از حد در روشهای زیرساختی معماری BIAN
تبحر داشــته باشــند تا بتوانند از طرحهای  BIANاســتفاده کنند ،اما
آشــنایی با مفاهیم کلیدی میتواند به تفسیر و استفادۀ صحیح از مدل
 BIANکمک کند.
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مقاله
استفاده از روشهای چابک در معماری سازمانی
ترجمۀ :بتول ذاکری

مشاور مستقل معماری سازمانی و عضو کمیته راهبری گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران
پست الکترونیکیbzakeri2010@gmil.com :

مقدمه مترجم

این مقاله توســط گروهــی از متخصصان و افراد حرفــه ای معماری
ســازمانی و معماری چابک عضو اوپن گروپ نوشته شده است و بدون
اینکه به چارچوب خاصی از معماری اشاره کرده باشد ،یک پیام ساده
دارد و آن این اســت که «روشهای معمــاری چابک باید در معماری
ســازمانی ادغام شود ».و معتقد اســت که از این دو رویکرد ،انشعاب
جدیدی به نام معماری ســازمانی چابک ایجاد شده است .بخش اول
مقاله به تغییر بنانگارههای معماری سازمانی سنتی به چابک و برعکس
و به تشــریح حرکت هریک به سمت دیگری میپردازد .بخش دوم به
ارائه مجموعهای از مثالهای مناسبتر برای انجام معماری سازمانی به
سبک چابک برای سازمانهایی که نوآوریها/توسعه را به شیوه چابک
انجام میدهند ،میپردازد.

خالصه

معماری سازمانی و معماری چابک امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت
پیدا میکند و مــا مجبوریم که نیروی هردو را ترکیب کنیم .معماری
چابک مهم اســت زیرا تقاضای فزایندهای از ســوی ســازمانها برای
یادگیری مداوم و ارائه ســریعتر منافع به مشــتری وجود دارد و الزم
اســت که سازمانها امروز به پیشــرانهای تغییر ،سریعتر پاسخ داده
و قادر باشندجهتگیری خود را ســریع و بهصورتی امن تغییر دهند.
معماری سازمانی از طرف دیگر بیشتر بر جهتگیری راهبردی و ارزش
کسبوکار متمرکز و چارچوبی است برای تغییر سازمان و راهی است
برای مدیریت پیچیدگی ،پشــتیبانی مستمر تغییر و مدیریت ریسک
36
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عواقب پیشبینی نشــده .این مقاله تاکید میکند که سازمان به هردو
نیاز دارد و رویکردی عملگرایانه ارائه میدهد تا به متخصصان معماری
ســازمانی و چابک کمک کند تا بفهمند که چگونــه و چه موقع این
روشهــا یکدیگر را تکمیل میکنند .روشهــای چابک را برای معمار
سازمانی و تمرکز معماری سازمانی را براساس تجربه نویسندگان مقاله
به متخصص روشهای چابک ارائه میکند.
دراین مجموعه تمرکز بر روشها و فرایندهای معماری چابک اســت.
برای درک بهتر اینکه چرا تغییر از معماری ســازمانی سنتی به یک
1
معماری سازمانی چابکتر ضروری است ،این مقاله تغییر بُنانگارهای
را کــه بهطورکلی رخ میدهد ،توضیــح داده و آن را در بافت معماری
سازمانی قرار میدهد .از آن پس توصیههای عملگرایانۀ الزم را در سه
حوزه عملی معماری سازمانی زیر ارائه میدهد:
•تولید  /خلق محصوالت معماری سازمانی به طرقی چابک
• درگیر کردن سطح راهبردی سازمان در معماری به طریقی چابک
•مشارکت با تیم توسعه چابک

مقدمه

دغدغه زمان رســیدن به بازار یک سازمان 2تقاضا برای ارائه ارزش در
فواصل کوتاه مدت را ایجاد کرده است .به دنبال کسبوکارهای نوپا و
رهبران نوآوری ،بسیاری سازمانها بهمنظور برآورده ساختن این تقاضا
رویکردهای جدیدی برای طراحی محصول و توســعه سیســتم اتخاذ
کردهاند.
1-Paradigm Shift
2- Time to market

مقاله

هدف معماری ســازمانی بهعنوان یک نظام آن است که کسبوکارها
را قادر ســازد تا برای ارائه ارزش به سرمایهگذاران و مشتریان متحول
شوند .ایده تحویل تدریجی 3ارزش در سرتاسر سازمان ،مدتهاست که
در توگف و سایر استانداردهای معماری سازمانی وجود داشته است .با
این حال با جدا کردن تالشها برای درک نیازهای ســازمان و هدایت
تحــول از مدیریت هزینه ،زمان و اســتقرار منابع ،بســیاری از افراد و
شرکتها مفهوم زمان رسیدن به بازار را در روشهای معماری سازمانی
خود امری بدیهی دانســتهاند .این نگرش تاحدودی چهره این روشها
را مخدوش کرده است.
بهطورکلی چنین بهنظر میرســد که انتظار میرود معماری سازمانی
نیازهای یک ســازمان هرچه باشــد ،در هرزمانی که باشد را برآورده
میکند .و از این منظر اگر ســازمانی در هــر مرحله نیاز به چابکی و
تحویل چابک داشته باشد ،در این صورت یک معماری سازمانی خوب
خود را برای توانمندســازی و همچنین پشتیبانی آن سازگار میکند و
این میتواند بهطور غیر رسمی در برخی سازمانها اتفاق بیفتد.
در هرحال رهنمودهایی الزم است برای معماران سازمانی از یک طرف
تا دغدغههای مربوط به زمان رسیدن به بازار سازمان را از دست ندهند،
و بــرای متخصصان چابکگرا از طرف دیگر تا از شــتاب ،رهنمودها و
رویکردهای چابک در کنار روشهای معماری سازمانی استفاده کنند.
در زمینه هر سازمان این دو روش به دغدغههای همپوشانی میپردازند
و فرصتی برای استفاده از ایدههای در حال تکامل یکدیگر دارند.

هدف این مقاله

است توســط متخصصانی که از اســتاندارد توگف بهعنوان چارچوب
معماری خود استفاده میکنند ،بهکار برده شود .بخشهای زیر در این
مجموعه در عمل بسیار مفید خواهد بود:
•از معماری سازمانی سنتی تا معماری سازمانی چابک -تغییر بُنانگاره
•معماری سازمانی چابک
5
مفاهیم مطرح شده در اینجا میتواند در تمام مراحل  ADMاستفاده
شود .در فاز مقدماتی:
•قابلیتهای سازمانی تعیین میشود،
•تیم معماری شکل میگیرد،
•فرامدل تطبیق داده میشود،
•ابزار انتخاب میشود
•فرایندهای معماری سازمانی طراحی میشود
و این زمانی اســت که بهپرســشهای مربوط به ســبک کار پاســخ
میدهیم .بخش تغییر بُنانگارۀ این مقاله ممکن است برای شکل دادن
به رویکرد کلی و انتخاب روش کار تیم معماری اســتفاده شود .بخش
روشهای چابک ممکن است منبعی از روشها و نکاتی برای چگونگی
کاربرد آنها در فرایند معماری ســازمانی باشد .توجه داشته باشید که
قرار نیست این مقاله استانداردهای کامل را پوشش دهد؛ بلکه فلسفه
و برخی اقدامات خوب معماری ســازمانی چابک را که ممکن اســت
مفید باشــد توصیف میکند .روشهای چابک در کل چرخه زیســت
 ADMمفید هســتند ،و ذهنیت چابک راهی برای تفکر در رویارویی
با چالشهایی اســت که در طول کل پروژه یا برنامه معماری سازمانی
ظاهر میشود.

مقاله حاضر بهمنظور ارائه یک پیغام ســاده نوشــته شده است :روش
چابک باید در معماری ســازمانی گنجانده شــود .معماری سازمانی و تعاریف زیر خاص این مقاله اســت .این واژگان در اینجا تعریف شــده
چابک برخی ارزشهای مشــترک دارند و نه همه آنها و این ارزشها اســت تا اطمینان حاصل شــود که خواننده در حین خواندن و درک
بهگونــهای متفاوت درک میشــوند .همانطورکه بیانیــۀ چابکی 4به مقاله ،تفسیر ثابتی از این اصطالحات دارد .برخی از اصطالحات ممکن
شــیوایی بیان کرده اســت ،از میان این مجموعه ارزشهای مختلف ،است معنای ضمنی یا صریح در یک سازمان یا روش مشاورهای داشته
انشعاب جدیدی بین معماری سازمانی و چابک پدید آمده است .تنها باشــند .بهعبارت دیگر تعاریف استفاده شده در این مقاله برای تعریف
در ســالهای اخیر اســت که این موازنه جدید ایجاد شــده است ،اما مجدد تعاریف ارائه شده در صنعت نیست.
فقط در برخی از سازمانها که میتوان بهعنوان اولین پذیرندگان فرم
6
چابکی
مقیاسپذیر چابکی از آنها یاد کرد ،اجرا شده است .این مقاله با هدف
کمک به ســازمانها – بهویژه معماران – برای پرکردن شــکاف بین توانایی واکنش موثر و سازگاری با تغییرات محیطی
معماری سازمانی و روشهای چابک به منظور یافتن تعادلی که بهتر از
رویکرد چابک
هر دو حالت در خدمت اهداف آنها باشد ،نوشته شده است
بهکارگیری طرز تفکر ارائه تدریجی و افزایشی ارزش در فواصل زمانی
کوتاه ،یعنی تکرارها
تعاریف

ارتباط با استاندارد TOGAF

در این مقاله بهطور مســتقیم به روشهای مرتبط با استاندارد توگف
پرداخته نمیشود ،با این حال ،ایدههای توصیف شده در اینجا ممکن
3- Delivering Incremental
4- Agile Manifesto

روشگان چابک

7

چتری برای چندین روش توسعه نرمافزار تکراری و افزایشی .در حالی
)5- TOGAF Architecture Development Method (ADM
6- Agility
7- Agile methodology

دويست و شصت و دو

37

مقاله
که هریک از روشگانهای چابک در رویکرد خود منحصر بهفرد است،
همه آنها دیدگاه و ارزشهای اصلی مشــترکی دارند .مثالها عبارتند
از :برنامهنویسی جفتی ،اسکرام ،روش پویای توسعه سیستم ،چارچوب
چابک مقیاس پذیر 8و بسیاری دیگر.
روشهای چابک

9

روشهای متعددی که از فلسفه مشترکی اقتباس شدهاند .برای هدف
این مقاله ،ما براین فلسفه تمرکز میکنیم نه بر یک روش خاص
معماری سازمانی چابک

بهکارگیــری رویکرد چابــک برای خلق و ارائه یــک معماری مفید و
پشتیبانی روشهای چابک برای ارائه ارزش بهصورت تدریجی و سریع
کمینه محصول پذیرفتنی

10

یــک معماری که امکان ارائه ویژگیهای محصول را با «فقط محتوای
کافی برای استقرار در یک فاز پروژه » میدهد و الزامات شناخته شده
(بهویژه الزامات ویژگی کیفیت) را برآورده میکند و نه بیشتر.
دامنه و ساختار مقاله

دامنه این مقاله شــامل رویکردهایی است که برای ایجاد یک معماری
سازمانی و ارائه آن معماری به تیمهای توسعه چابک ،استفاده میشود.
بهعبارت دیگر :همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،تمرکز
بر فرایند است و نه خود معماری.
مقاله بر ارائه معماری ســازمانی با استفاده از روشهای چابک تمرکز
دارد .البتــه این به تنهایی برای ایجاد یک ســازمان واقعا چابک کافی
نیست .اما هدف کلی دستیابی به نقشهای مختلف معماران ،توانمند
کردن آنها برای کار بهطریقی چابکتر و ارتقای مهارتهای آنها برای
ارائه ارزش بیشتر به سازمان است.
پس از خواندن مقاله ما معتقدیم خواننده میتواند از معماری سازمانی
و طبقهبنــدی روشهای چابک با اطمینــان در گفتگوهای اجرایی یا
ش های مختلف این
مشارکتهای مشاورهای خود اســتفاده کند .بخ 
مقاله به شرح زیر است:
•بخش «چشــمانداز تاریخــی» در مورد معمــاری چابک ،چگونگی
چرخش رویکرد معماری ســازمانی ســنتی به طرف رویکرد چابک را
توضیح میدهد و اینکه چگونه این پرخش هم اکنون در حال حرکت
به-موقعیت متعادلتر است.
•بخش «از معماری سازمانی سنتی تا معماری سازمانی چابک :تغییر
بُنانــگاره» ،پایه و اســاس بهکارگیری روشهــای چابک در معماری
ســازمانی را بنا میگذارد و بر مفاهیم کلیدی چابک و کاربرد آنها در
زمینه معماری تمرکز میکند ،زیرا به ارائه معماری سازمانی ،حاکمیت
و مشارکت سودبران مربوط میشود.
8- Scaled Agile Framework (SAFe),
9- Agile Practices
10- Minimum Viable Architecture
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شکل  :1دامنه مقاله

•بخش «معماری سازمانی چابک» ،راهنمایی عملی برای ارائه معماری
سازمانی با استفاده از شیوههای چابک ارائه میدهد؛ همچنین رهنمود
الزم برای تعامل با تیمهای ارائه راهحل چابک و کســبوکار را فراهم
میکند .معماری چابک خود را در همه سطوح معماری نشان میدهد.
•در این مقاله فرایندهای معماری بهصورت زیر گروهبندی شده است:
•توسعه معماری سازمانی به روشی چابک (سرفصل روشهای چابک
برای ایجاد معماری سازمانی)
•مشارکت معماری سازمانی چابک با تیمهای راهحل به روشی چابک
درگیر کردن کسبوکار در معماری به روشی چابک
دانش پیشنیاز

روشهای معماری ســازمانی از اوایل دهه  1970وجود داشــته است
و بهوســیله یافتههای جدید پشتیبانی شــده وبا نیازهای کسبوکار
همگامی داشته اســت .خواننده این مقاله نیازی به دانستن چگونگی
تکامل معماری ســازمانی ندارد ،اما انتظار میرود که درک معقولی از
عملکرد و کاربرد آن داشــته باشــد .به همین ترتیب ،مجموعه دانش
مربوط به روشهای چابک بسیار گسترده و درحال تکامل است ،ما به
خواننده پیشنهاد میکنیم برای درک تفاوتهای ظریف عملکرد چابک
به منابعی از روشهای مربوطه مراجعه کند .در هرحال انتظار میرود
که خواننده تا حدی از کاربرد رویکرد چابک نیز آگاه باشد.
چشمانداز تاریخی در مورد روشهای چابک و معماری سازمانی

در اوایل دهه  ،1970کارکنان سیستمهای اطالعاتی و فناوری راههایی
را برای تجزیه و تحلیل نقشها و فرآیندهای کســبوکار برای هدایت
سرمایهگذاری در سیســتمهای اطالعات کسبوکار و فناوری بررسی
کردنــد .این تالشها طــی چندین دهه برای توســعه چارچوبهای
مختلف معماری تکامل یافته اســت .بیشــتر ایــن چارچوبها برای
رســیدگی به مجموعهای بسیار خاص از نگرانیها و نیازهای راهبردی
توسعه یافتهاند.
برای افراد حرفهای خیلی عــادی بود که از روشهای رایج تحویل در
شــرکت خود برای ارائه کارهای معماری اســتفاده کنند اما در طول
دهه 1980تا به امــروز ،چارچوبهایی که امروزه «روشهای معماری

مقاله

سازمانی» نامیده میشوند ،رویکردهایی برای ارائه رهنمودهای معماری
مدون کردهاند.
در اوایل دهه ،1990ارائه نرمافزار برای خودکارســازی و سادهســازی
فرایندهای کســبوکار ،نمیتوانست با ســرعت تغییر در محیطهای
کسبوکار همگام شود .تالشهای زیادی برای کاهش زمان مورد نیاز
برای تجزیه و تحلیل ،طراحی ،توســعه ،آزمون و اســتقرار راهحلهای
نرمافزاری (بهعنوان مثــال  )Kern11صورت گرفت که نهایتا منجر به
ایجاد «بیانیۀ توسعه چابک نرمافزار »12شد.
بوکارها ،بهینه شده است
ش چابک برای ارائه تدریجی ارزش به کس 
رو 
بطوری که تیم پیادهسازی را قادر میسازد تا کارهای خود را حول محور
بهرهوری و زمان رسیدن -به -ارزش 13به صورت افزایشی ،ساختار دهد.
معماری ســازمانی از طرف دیگر برای شناسایی پیشرانهای راهبردی
یک سازمان و رفع هرگونه موانعی که بازدارنده ارائه ارزش به مشتریان
و ســرمایهگذاران میشود ،بهینهسازی شده است (به استاندارد توگف
رجوع شــود) .هر دو روش دارای ارزش هستند ،اما حتی اگر هدف هر
دو خدمت به تامین نیازهای مشــتری باشد ،رویکرد چابکتر از پایین
به باال و معماري بیشــتر از باال به پایین ،ممکن اســت در اجرا منجر
به تضادهایی بشــود .طرز تفکرها و بُنانگارهها متفاوتند و بدون درک
متقابل و رویکرد متوازن مشکل است که هردو را برای ارائه ارزش باهم
بهکار برد.

 -1رشد روشهای چابک به سمت معماری

میدهند و دیدن برخی از وابستگیها یا محدودیتها که بر ارائه ارزش
تاثیر میگذارند ،برای آنها دشــوار میشــود .رویکرد چابک وقتی به
جریان اصلی میرســد ،اطمینان از اینکه برنامهریزی سیســتمهای
بزرگ ،حاکمیت و کنترل مالی میتوانند بهطور مداوم اجرا شــوند یا
نیازهای سازمان را برآورده کنند ،مشکل میشود.
بیدلیل نیست که اکثر چارچوبهای چابک بالغ در حال حاضر مفاهیم
و روشهای خود را با راهبرد و الیههای بدره 15نگاشت میکنند .بدون
دسترســی به این دیدگاهها نمیتوان انتظار داشت که تیمهای چابک
ارزش بالقوه کامل را برای سازمان خود جایی که اکوسیستمها پیچیده
اســت ،یا جایی که ما میتوانیم بسیاری سیستمهای به ارث رسیده را
در سبد کاربردها بیابیم ،ارائه دهند.

 -2رشد معماری سازمانی به سمت چابکی

همانطور که قبال اشاره شد ،برای سالها روشهای معماری سازمانی
بهعنوان معماری فناوری اطالعات درک و به واحدهای فناوری اطالعات
ســازمان محدود میشد .با پیچیدهتر شــدن هرچه بیشتر اکوسیستم
سازمانی ،معماری سازمانی تغییر یافت تا دید بزرگتری از سازمان را
در برگیرد و بر ارائه ارزش کسبوکاری و دیدگاه راهبردی تمرکز کند.
و همچنین رویکرد و راهبرد خود را از رویکرد سنتی مبتنی بر «حرکت
از وضع موجود ،به وضع مطلوب» بیشــتر به طرف رویکرد عملیتر و
چابکتر تغییر دهد.
ســرعت تغییر به دلیل ظهور فناوریهای جدید و روند کســبوکار
افزایــش یافته اســت .این واقعیت نیاز به توســعه و ارائــه فناوری و
راهحلهای کسبوکاری با ســرعتی متناسب با تقاضای بازار را ایجاد
کرده اســت .طی پنج سال گذشته ما شاهد یک روند فزاینده پذیرش
روشهای چابک در بســیاری از اقدامات تحولی و در ارائه محصوالت
جدید بودهایم .روش چابک برای توســعه کمینه محصول پذیرفتنی-
یک نســخه قابل کارکردنی از راهحل -بهجــای تکمیل کل پروژه که
ممکن اســت زمان زیادی طول بکشــد ،مناسبتر اســت .مشتریان
میتوانند نتیجه را بهتر شکل دهند ،زیرا میتوانند مستقیما با سازنده
راهحل کار کنند و در مورد نسخه تهیه شده بازخورد بگیرند .زمان الزم
برای رســیدن به «کمینه محصول پذیرفتنی» بهدست مشتری بسیار
کوتاهتر از روشهای سنتی است.

ش چابک را بــرای منافع کلی
اگرچــه تعداد زیادی از ســازمانها رو 
سازمان خود بهکار میبرند ،اما هنوز خیلی از آنها در واحدهای فناوری
اطالعات برای ارائه راهحلهای فناوری از آن استفاده میکنند .بسیاری
از اقدامات استخراج شــده از بیانیۀ توسعه نرمافزار چابک ،کماکان بر
توسعه نرمافزار متمرکز هستند.
اغلب پیشروان روشهای چابک و سازمانهای مشاوره پیشرو که رویکرد
چابک را پیشــنهاد میدهند ،ارزش معماری سازمانی در آمادهسازی
زمینه برای اقدامات چابک ،بدون درگیرشــدن در ضدالگوهایی مانند
«طراحی کامل از قبل »14را درک کردهاند.
تحوالت بزرگ یا توسعه محصول باید توسط چشمانداز هدایت شود و
توســعه نقشه راه و برنامهریزی چابک را تسهیل کند که این مجموعه
کامال جدیدی از سودبران را معرفی میکند که میتوانند از درک بهتر
زمینه بهرهمند شوند و باید در مراحل اولیه تصمیمگیری برای حمایت
 -3ترکیب
از معماری تکرارپذیر و توسعه راهحلها مشارکتکنند.
طرفداران روشهای چابک اغلب این نمای ســطح باالی اکو سیستم با اتخاذ روشهای چابک در سازمانها ،سرعت ارائه معماری سازمانی
سازمانی را که باید توسط قابلیت معماری سازمانی ارائه شود ،از دست توسط متخصصان این حرفه ،یک چالش بزرگ ایجاد میکند .نتیجهای
که مشتری میخواهد ،ممکن اســت به روشنی بیان نشود ،در نتیجه
11- Matthew Kern: www.linkedin.com/pulse/agile-dead-matthew-kern and www.
 linkedin.com/pulse/agile-dead-2-matthew-kern.تعریــف وضعیت هدف (مطلوب) را دشــوار میکند .روشهای چابک
 12- Manifesto for Agile Software Developmentبه دنبال رهنمودهایی بهموقع بــرای افزودن تدریجی ارزش و تعریف
13- Time-to-Value
( 14- Big Up- Front Design (BUFD

15- portfolio
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ایجاد رضایت و خلق
ارزش

برنامه ریزي براي اینکه
چه باید انجام شود

حاکمیت

درگیر کردن کامل
کسب و کار

انجام دادن کار به صورتي
موثر و کارآمد

درگیر شدن در توسعه
راه حل

مدیریت تغییر

تحول از:

جدول شماره 1

به:

نگاه از خارج به داخل (تمرکز بر اکو سیستم
نگاه از داخل به بیرون (تمرکز بر شرکت است)
است)
رویکرد کامل بودن

رویکرد ارائه تدریجی ارزش

در اولین دفعه درست

یادگیری با انجام دادن

اولویتبندی بر مبنای ارزش فناوری اطالعات

اولویتبندی بر مبنای ارزش کسبوکار

اتالف در فرایند معماری

فرایند معماری ناب ()lean

نکرده باشــد ،چرخه زمانی 16رســیدن به اهداف کاهش یافته اســت.
شکل  :2جنبه های تغییر بُنانگارۀ چابکی در معماری سازمانی
بهمنظور ارائه بیشتر ارزش معمارانه یا ارائه راهحل الزم است در اسرع
حالت مطلوب هســتند که از طریق «کمینــه محصول پذیرفتنی» به
وقت برای جمع آوری اطالعات همکاری شــود .محیط و محرکهای
وسیله مشتری هدایت میشود .قطع ارتباط بین نیاز به تعریف وضعیت
خارجــی هم با ســرعت باالتری نســبت به یک دهه گذشــته تغییر
مطلوب و رســیدن تدریجی به حالت مطلوب (هدف) ،منبع تنش بین
میکنند .برای تحقق این کاهش در چرخه زمانی،نیاز اســت در طرز
معماری سازمانی و متخصصان چابکی است.
فکر و روشها تغییر ایجاد شود.
همان اندازه که نیاز به تطبیق فلسفه چابکی و اتخاذ روشهای چابک
در معماری ســازمانی وجود دارد ،به همان اندازه هم روشهای چابک
به دربرگرفتن روشهایی که در چارچوب های بالغ مانند توگف ایجاد  -1ایجاد رضایت و خلق ارزش
شده است ،نیاز دارند .آشتی دادن توسعه از پایین به باال با جهتگیری نیاز آشــکاری برای شروع قبل از شکلگیری کل معماری وجود دارد.
سازمانی از باال به پایین به ســازمانها امکان میدهد که بهترینهای بهجای کنار گذاشــتن دیدگاه راهبردی و فقط بر مبنای روندها بدون
هردو را داشته باشند :مزیت تغییرات افزایشی از پایین به باال با واکنش در نظر گرفتن قابلیت و فرهنگ سازمانی ،ارائه معماری در چرخههای
بســیار باال همســو با رهنمودهای راهبردی و هدایت شــده بهوسیله کوتاه مدت میتواند هم نتایــج بهموقع فراهم کند و هم رهنمودهای
چشمانداز و اهداف مشترک
بلند مدت ایجاد نماید .ارائه معماری به روشی تکرارپذیر بازخورد سریع
از تیمهای توسعه راهحل کسبوکار و مشتریان را امکانپذیر میکند.
از معماری سازمانی سنتی تا معماری سازمانی چابک – تغییر
درک این نکته مهم اســت که بــا معماری ،تحویــل تدریجی ارزش
ُبنانگاره
کسبوکار و چرخه زمانی کوتاه ارزش – به  -بازار بهبود پیدا میکند.
این بخش تغییرات عمیقی را که ناشــی از پذیرش طرز فکر چابک در
جــدول زیر تغییر بنانگاره را از معماری ســنتی به معماری چابک و
معماری اســت ،مورد بحث قرار میدهد .با اســتفاده از عبارت از مدل
مشخصه های آن را در خلق ارزش نشان میدهد.
«سنتی» به مدل «چابک» ،ما سعی میکنیم این تغییرات را از لحاظ
تحول از :نگاه « ازداخل به بیرون( »17تمرکز بر شرکت) ،به :نگاه
رویکرد و طــرز تفکر معماری که معتقدیــم – در مجموع یک تغییر
«از خارج به داخل( »18تمرکز بر اکو سیستم)
بُنانگارۀ واقعی را تشکیل میدهند ،توصیفکنیم.
دو نکته در اینجا قا.بل ذکر است:
با توجه به فشــار بازار و روندهای کلی بهسمت مشتری محور شدن،
•ما تاکید میکنیم که اصطالح «سنتی» نباید با هیچگونه چارچوب بسیاری سازمانها درحال تغییر مدل کسبوکار خود هستند و تمرکز
مدیریتی یا معماری سازمانی ،شناسایی شود.
راهبرد خود را از بهینهسازی فرایندهای داخلی به سمت ارائه ارزش به
•معماری ســازمانی و چابکی هردو هم ســابقه شکست دارند و هم اکوسیستم و مشــتری تغییر میدهند .این امر بنیاد وشالوده معماری
موفقیت .وقتی ســازمانی قصــد دارد فاصله بین اهــداف و نیازهای هدف (مطلوب) را از پیشــرانهای داخلی کســبوکار به خواستهها و
مشــتریان خود را کاهش دهد ،هم معماری ســازمانی و هم چابکی از تقاضای بازار تغییر میدهد
مؤلفههای ضروری آن هستند.
بنابرایــن ارائه راهحلها به فقط راهحلهــای فناوری اطالعات محدود
این بخش جنبههای اصلی تغییر را از منظر معماری پوشــش میدهد .نمیشود ،بلکه همچنین مدلهای برونسپاری و توافقنامههای شراکتی
با انتخاب و اتخاذ فقط جنبههایی که بیشــترین مزیت یا ســودآوری ،که آنها هم باید با یک رویکرد چابک ارائه شوند را دربر میگیرد.
فرصتها و غیره داشته باشد ،تیم معماری میتواند توانایی خود را در
تحقق منشور خود افزایش دهد .برای توصیف تغییر بنانگاره از ساختار
16- cycle time
زیر استفاده میکنیم:
17- Inside Out
حتی اگر دغدغههای زمان رســیدن به بازار و زمان (ارائه) ارزش تغییر
18- Ouside In
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تحــول از :رویکرد «کامل بــودن »19نتایج بــه :رویکرد «ارائه
تدریجی ارزش»

یکی از بزرگترین ویژگیهای یک رویکرد چابک آن است که صاحب
کســبوکار در اســرع وقت نتایج مفیدی را بهدســت میآورد .با این
حال بســیاری افراد حرفهای -نه فقط معماران ســازمانی -تمایلی به
نشــان دادن زودهنگام نتایج بخشی از کار را ندارند ،زیرا عدم قطعیت
وجــود دارد و اولیــن محصوالت کار ،نه کامل هســتند و نه مطابق با
اســتانداردهای حرفهای خود آنها .یکی از عبارات قابل توجه چابک
«شکســت سریع» است و این به معنای بررسی امکانات و فرصتهای
مختلف در اســرع وقت است -در صورت غلط بودن  -بهترست زودتر
مطلع شــوید تا دیرتر .برای معماران این امر در سطح سازمان درست
است .همچنین در سطح راهحل .بررسی بهموقع سناریوهای احتمالی
با سودبران ،این مزیت را دارد که درک مشترکی ایجاد میکند ،درکی
که همه میتوانند از آن بیشتر استفاده کنند و منجر به فرایند موثرتر
و نتایج بهتر میشود.
تحول از :رویکرد« اولین دفعه درســت »20به :رویکرد «یادگیری
با انجام دادن»

یکی دیگر از مزایای رویکرد افزایشی تدریجی و تکرار پذیر آن است که
به ما فرصت یادگیری با اســتفاده از چرخههای بازخورد والبته اصالح
میدهــد .در یک رویکرد طراحی یکباره پرتاب به جلو ،بازخورد تقریبا
وجود ندارد تا فرصتی برای اقدام اصالحی بدهد.
ارائه افزایشــی (تدریجی) ،بهصورت دورهای بازخورد دریافت میکند و
امکان میدهد که طراحی همچنان مرتبط بماند و باعث یادگیری مداوم
شود .معماری با سرعت کسبوکار تکامل و با تغییر کسبوکار جریان
مییابد (بهروز میشود) و این چیزی است که بسیاری کسبوکارها را
موفق میســازد .همانطور که  Arie de Geusدر سال  1998گفته
است« :توانایی یادگیری سریعتر از رقبا ممکن است تنها مزیت رقابتی
پایدار باشد».
تحول از :اولویت بندی مبتنی بر «ارزش فناوری اطالعات» به:
اولویتبندی مبتنی بر« ارزش کسبوکار»

گرچه چارچوبهای معماری سازمانی بیان میکنند که قابلیت معماری
ســازمانی باید به همه جنبههای سازمان بپردازد ،واقعیت در بسیاری
از سازمانها این است که هنوز تمرکز توجه بر فناوری اطالعات است.
مشــتریمحوری و نتایجمحوری روشهای چابک تقویت خوبی است
برای مفهوم دیدگاه «کل کســبوکار» تعریف شده در چارچوبهای
معماری ســازمانی .از طرف دیگر روشهــای چابک نیز گاه به فضای
فناوری اطالعات /نرمافزار محدود میشــوند .بنابراین در اینجا فرصتی
برای معماری چابک وجود دارد که با دیدگاه کلنگر معماری سازمانی
پشتیبانی شود.
19- Completetness
20- First Time Right

تحول از:

جدول 2

به:

هزینههای رایج بیش از حد بودجه

هزینههای بودجهبندی شده هر اسپرینت

طراحی برای استفاده مجدد

طراحی برای استفاده

وظایف بزرگ زمان بر

وظایف کوچک افزایشی

تحویل آبشاری

تحویل چابک

برنامهریزی دقیق (تفصیلی)

برنامهریزی موج نورد

همه چیز در مورد ارزش کســبوکار اســت ،حتی بحث بلندمدت در
بوکار و فناوری اطالعات
مقابل کوتاهمدت ،آنقدر موضوع همسویی کس 
نیست ،بلکه یک تصمیم راهبردی است که باید در زمینه مناسب اتخاذ
21
شود .ما شــاهد همکاری روشهای چابک و چارچوبهای معماری
هستیم ،از سطح تیم تا سطح بدره.22
تحول از« :اتالف در فرایند معماری ســازمانی» به« :فرایند ناب
معماری »

خالص شدن از شر «اقالم بیهوده» با سادهسازی فرایند معماری ،یک
عنصر اساســی از توســعه ناب را به خود اختصــاص میدهد  -حذف
اتالف یا اقالم بیهوده .ماهیت این تجزیه و تحلیل فرایندهای معماری
سازمانی و سادهسازی آنها برای حذف فعالیتهای بیهوده است.
اتالف در فرایند معماری سازمانی میتواند به گروههای زیر طبقهبندی
شود:
•کارهای معماری میتواند بیش ازحد جاه طلبانه باشد ،مثال یکجا کار
بیش از حد انجام شود.
•معماری بیش از حد :انتخاب محدوده مناسب و پرهیز از بیش از حد
به جزییات وارد شدن ،کلیدی است.
•تاخیرها :افراد منتظر اطالعات ،بازخورد و یا تایید میمانند.
حذف اتالف بهطرز جداییناپذیری با تجزی ه وتحلیل محل تولید ارزش
مربوط میشود .بهعبارت دیگر فرایند معماری سازمانی باید از دیدگاه
مصرفکننده نتایج معماری تحلیل شود.

 -2برنامهریزی برای آنچه باید انجام شود

در هراقــدام ابتکاری 23انجام قدری برنامهریزی مفید اســت .اما آیا ما
نیاز داریم که برنامهریزی زیادی انجام دهیم در حالی که دســت آخر
تغییــر خواهد کرد؟ روشهای چابک نوع برنامهریزی متفاوتی دارند تا
ســرعت تحویل و ارزش محصوالت قابل تحویل را حفظ کنند .جدول
 2تغییر بنانگاره از معماری ســنتی به چابک را در زمینه برنامهریزی
نشان میدهد.
تحول از« :هزینههای بیش از حد معمول بودجه» به« :هزینههای
بودجهبندی شده هر اسپرینت»
21- http://www.scaledagileframework.com/
22- Portfolio
23- Initiative
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مقاله
آنچه برای پروژهها بهطور کلی صادق است ،برای تالشهای معماری در
اقدامات بلندمدت نیز صادق است .رهنمودهای اولیه میتواند خیالی و
فاقد جزییات باشــد ،اما تالش برای انجام معماری پیش رو با هرسطح
قابل توجهی از جزییات ،معموال از نظر بودجه و زمان اغلب دســت کم
گرفته میشود .یک رویکرد تدریجی (افزایشی) ،رویکرد واقع بینانهتری
را نشان میدهد .رهنمودهای معماری برای قسمتهای فعلی و بعدی
به روش«فقط در زمان« ،»24فقط به اندازه کافی »25مزیتهای معمول
چابــک را دارد :برنامهریزی آســانتر (یا جعبه زمانــی )26و تمرکز بر
ضرورتهای آن لحظه.
تحول از « :طراحی برای اســتفاده مجدد» بــه « :طراحی برای
استفاده»

معماران عــادت به طراحی بــرای بلند مدت دارنــد ،و این منجر به
معماریهایی میشودکه برای اســتفاده مجدد طراحی میشوند ،یا با
استانداردسازی یا با طراحی برای تغییر .فناوریها و سبکهای بسیاری
وجود دارد که میتواند این را تسهیل کند .این رویکرد با ارزش است،
اما میتواند به «فلج کردن تحلیل »27منجر شــود ،زیرا در نظر گرفتن
همه استفادههای احتمالی در آینده بسیار سختتر از فقط پرداختن به
اســتفاده فعلی است .در یک روش چابک و شروع کردن با یک کمینه
محصول پذیرفتنی و اســتفاده از آن برای کســب بینش و تجربه در
مورد آنچه واقعا کار میکند ،منجر به طراحی بهتر و پذیرش بیشــتر
خواهد شــد .بهایی که ما میپردازیم این است که باید از اصل «اولین
بار درست» ،چشم پوشی کنیم که با توجه به سرعت تغییرات امروزی،
بد هم نیست .با این حال توجه به این نکته مهم است که این اصل باید
با توجه به زمینه ســازمان و صنعت خاص اعمال شود .مفهوم کمینه
محصول پذیرفتنی ،باید با این دیدگاه تعریف شود که حداقل مورد نیاز
برای جلوگیری از ریسکهای غیرضروری را به تصویر بکشاند.
این امر مســتلزم آن است که معماریی که از تحویل راهحل پشتیبانی
میکند بهصورت تدریجی و افزایشــی برای استفاده فوری توسعه یابد
و در طول زمان برای ترویج استفاده مجدد بازسازی شود .با این حال،
این یک طرز فکر متفاوت است و لزوما همیشه بهتر نیست
تحول از« :وظایف زمانبر بزرگ» به« :وظایف افزایشی کوچک»

بــا روشهای چابک معماری ســازمانی ،وظایــف بزرگتر به وظایف
افزایشــی قابل مدیریت کوچکتر تقســیم میشــوند که شــفافیت،
پذیرش و ســهولت تغییر را ممکن میسازد .کارهای کوچک بهتر در
یــک روش کلی کار چابک قرار میگیرند .معمــاری هدف را میتوان
بهعنوان چشمانداز یک نقشه با جزئیات اما همچنین بهعنوان ترتیبی
از افزایشها ،ارائه کرد؛ مثال:
•انتخاب یک «هدف جسورانه بزرگ»،
24- just in time
25- just-enough
26- time box
27- analysis paralysis
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•تهیه مجموعهای از اصول و دستورالعملها،
•آشکار کردن پیامدها (این ممکن است مدتی طول بکشد)،
•سپس مبارزه برای جایگزینی کمینه محصول پذیرفتنی با یک هدف
پایدار،
• اجرای معماری هدف کم کم ،مستندســازی آن بهموقع و به اندازه
کافی.
تحول از« :تحویل آبشاری» به« :تحویل چابک»

این ایده که همه چیز باید به تدریج (افزایشی) کامل و ترخیص شود،
توضیح و درک نادرســتی از رویکرد چابک اســت .صرف نظر از روش
برنامهریزی یا ســازماندهی کار یا اینکه محصول چیســت ،از تحویل
تدریجی برای حداکثر سود اســتفاده کنید .یک جعبه زمانی مناسب
برای افزایش کار بر اســاس ســرعت تغییر تعریف کنید و معماریی را
توسعه دهید که از تحویل راهحل در آن جعبه زمانی پشتیبانی میکند.
حــس جعبه زمانی و تحویل تدریجی ارزش را که متناســب با میزان
بوکار باشد ،حفظ کنید .همه اقالم قابل تحویل
تغییر نیاز و موضوع کس 
لزوما نباید در هر مرحله بهطور کامل تکمیل شوند و الزم نیست بیش
از آنچه در هر چرخه الزم است مستندسازی شود .همچنین ،بسته به
موارد ،ممکن است برخی از مراحل معماری سازمانی نیاز نباشد و لزوماً
نباید مراحل متوالی باشند.
تحول از« :برنامهریزی تفصیلی» به« :برنامهریزی موج نورد»28

برنامهریزی موج نورد فرآیند برنامهریزی پروژه بهصورت امواج با سپری
شدن زمان است .تیم پروژه به دلیل تفصیل جزئیات ،مفروضات معتبر
و خطرات ارزیابی مجدد شــده ،اطالعات بیشــتری را در اختیار دارد.
کارهای ناشــناخته اولویت بندی میشوند تا نتایج هرمرحله نسبت به
روزهای اولیه قابل اعتماد تر بشود.
برنامهریــزی موج نورد بهترین اســتفاده را در مواردی دارد که در آن
یک برنامه یا جدول زمانی بســیار فشــرده با مجهوالت متعدد وجود
داشته باشــد که میتواند منجر به واریانس منفی غیرقابل قبول شود.
برنامهریزی موج نورد روشهای چابک را تقویت میکند.

 -3انجام دادن کار بهطور موثر و کارآمد

همه تصمیمات طراحی ،تصمیمات معماری نیســتند .معماری باید به
تصمیمات ضروری محدود و جزئیات بایــد به تیمهای راهحل واگذار
شــود .معنای «ضروری» به زمینه بســتگی دارد .حداقل باید توضیح
دهــد که راهحلها در کجــای تصویر بزرگتر قــرار میگیرند .ایجاد
دیدگاههای درست برای رســیدگی به دغدغههای سودبران اطمینان
میدهد که سطح درستی از شناخت حاصل شده است .هر معماری را
باید بتوان به سادگی برای همه سودبران با دیدگاههای درست توضیح
داد .معیارهای بخشبندی 29حول سطح جزئیات ،ابزار ارزشمندی برای
28- Rolling Wave Planning
29- Partitioning

مقاله

تحول از:

جدول3

به:

طراحی بزرگ از قبل

معماری بهموقع ،به اندازه کافی

تصمیمگیری هرچه زودتر

به تعویق انداختن تصمیمات تازمانی که الزم باشد

کامل بودن

ارائه فوری ارزش

ارتباطات فنی محور

ارتباطات سودبرگرا

تنها کارکردن

معماری جفتی

بهکارگیری مهمترین علت وجودی معماری این اســت که اجرا شــود
و ارزشــمند باشــد .بنابراین ،پیامی که منتقل میکند و نتیجهای که
ارائه میکند باید برای مخاطب مورد نظر با ارزش ،شــناخته شــده و
قانعکننده باشــد .از نقطه نظر ارتباطات ،این بدان معناســت که باید
به نگرانیهای ســودبران توجه داشته باشــد ،با تصویر بزرگتر ارتباط
داشــته باشــد و بر تصمیمهای ضروری فعلی که باید گرفته شــود،
تمرکــز کند .در یک زمینه چابک هم این به همان اندازه مهم اســت.
وقتی تمرکز بر خلق ارزش کوتاه مدت است ،نگرانیهای بلندمدت به
راحتی نادیده گرفته میشوند .ارزش معمار در اینجا کمک به سودبران
برای تصمیمگیریهای آگاهانه (آنچه شناخته شده و ناشناخته) برای
مدیریت ریسک تا سطوح قابل قبول است.
جدول زیر تغییرات بنانگاره از معماری ســنتی به معماری چابک را از
منظر انجام کار توصیف میکند
تحول از« :طراحی بزرگ از قبل» به« :معماری بهموقع ،به اندازه
کافی»

یکی از ســازگاریهای مورد نیاز برای معماران این است که ایده کامل
بودن معماری هدف را کنار بگذارند .زیرا در یک تحول طوالنی ،تغییر
بوکار تنها
کسبوکار اجتناب ناپذیر است .دلیل دیگر این است که کس 
زمانی که سیســتم کار میکند میتواند جزئیات را مشخص کند .بین
یک طراحی بزرگ (و طراحی مجدد بزرگ) ازقبل و بدون آن ،طراحی
بــه اندازه کافی کاملی در پیش رو وجــود دارد ،به این معنی که ابتدا
برخی از موارد ضروری بیان میشود و جزئیات بیشتر در طول پیشرفت
کار ظاهر میشود .الزم نیســت از اول یک تصویر بزرگ وجود داشته
باشد .اغلب جهتگیری («هدف راهبردی») به اندازه کافی خوب است.
فرآیند معماری باید به گونهای تنظیم شود که اطمینان دهد که تمام
فعالیتها بر ارائه خروجیهای ارزشمند متمرکز هستند .همکاری بین
سودبران باید مشــوق فرآیندی برای نظارت مستمر و اصالح معماری
باشد.
تحــول از« :تصمیمگیری هرچه زودتر» به « :بهتعویق انداختن

بر ارتباط با هدف متمرکز باشــد و به تیمها کمک کند تا در محدوده
دســتورالعملهای معماری پذیرفته شده به راهحلهای جدید برسند.
اگر راهحل پیشــنهادی مطابقت نداشته باشد ،باید تصمیمگیری شود.
به این ترتیب میتوان بر سر ارزشهای کسبوکاری کوتاه مدت و بلند
مدت در زمینهای خاص بحث کرد.
تحول از« :کامل بودن معماری» به« :ارائه فوری ارزش»

آیا واقعاً قبل از شــروع پیاده سازی به یک معماری کامل نیاز داریم؟
ممکن اســت از داشتن یک مخزن 30معماری کام ً
ال پر ،احساس خوبی
داشــته باشیم ،اما به ندرت چنین چیزی امکان پذیر است .اغلب زمان
کافی برای رســیدن به چنین وضعیتی وجود ندارد .بنابراین ،بهعنوان
مثال ،روی چشــمانداز اولیه محصول ،قابلیتهای اصلی ،جریانهای
بوکار امکان
ارزش ،و نقشــه راه در ســطح کالن که برای تحول کس 
تحویل فوری ارزش را فراهم میکند ،تمرکز کنید .البته این بســتگی
بهموقعیــت دارد و بــرای انجام دادن آن باید معماران و ســودبران با
همکاری هم تصمیمگیری کنند .یک حافظه (مخزن) سازمانی بسازید
که دسترســی آسان به مدلها ،دستورالعملها و تصمیمات ضروری را
فراهم کند ،بهطــوری که بهتوان بدون اختراع مجدد بی انتهای چرخ،
رهنمودها را ارائه کرد.
تحول از « :ارتباطات فنی محور» به« :ارتباطات سودبرگرا»

ممکن اســت برخی ازروشهای معماری ســازمانی دسترســی افراد
غیرمعمار بهکارهای معماری را دشوار کند .معماران خوب منطق پشت
تصمیمــات و محصوالت خود را مســتند میکنند .کار معماری خوب
با تجزیه و تحلیل ســودبران پشــتیبانی میشــود و این یعنی تهیه و
توسعه کار معماری به صورت مشترک با استفاده از دیدگاهها و نظرات
سودبران.
هنگامی که کار معماری لزوماً به اشتراک گذاشته نمیشود ،می تواند
با اســتفاده از مدل ها و ابزارهای تخصصی انتزاعی باشد .داشتن یک
دید تصویری و شــفاف در مورد موقعیت پروژه ممکن است حتی برای
یک مدیر اختصاصی چالش برانگیز باشد .یک تیم معماری چابک تمام
تالش خود را میکند تا در آنچه انجام میدهد و اینکه در کجا ایستاده
اســت ،شفاف باشــد و این کار را با همکاری ،برقراری ارتباط روشن و
مکرر ،با اســتفاده از تکنیکهایی ماننــد تابلوهای کانبان ،نمودارهای
بزرگ قابل مشــاهده ،نمودارهای معماری با قالب آزاد و مشــخصات
بهخوبی تبیین شده ،انجام میدهد.
تحول از « :به تنهایی کارکردن» به« :معماری جفتی»31

برنامهنویســی جفتی (دوتایی) یک تکنیک چابک است که موثر بودن
تصمیمات تا زمانی که الزم باشد»
آن ثابت شــده است .در این مدل ،شخصی که کد را مینویسد ،و فرد
ایده آل اســت .با
از منظر یک قــدرت مرکزی( ،توهم) کنترل کامل 
مشاهده کننده و بازبینی کننده به نوبت نقش خود را تغییر میدهند.
این حال ،ســاختار سازمانی ،توزیع جغرافیایی منابع ،و امکان دادن به
معماری دوتایی ،پیروی از مدل برنامهنویسی دوتایی ،استحکام برنامه
ارائه راهحل برای پاســخگویی به تغییرات ،واگذاری کنترل به تیمهای
30- EA Repository
محلی را ضروری میکند .معماری برای پشــتیبانی از ارائه راهحل باید
31- Pair Architecting
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جدول4

جدول5

به:

تحول از:

حاکمیت متمرکز

حاکمیت خودمدیریتی

شکاف بین کسبوکار و فناوری اطالعات

همکاری سرتاسری

انطباق اجباری

پشتیبانی

شکاف بین معماری سازمانی و توسعه

همکاری سرتاسری

همسویی دورهای

مشارکت مستمر کسبوکار

برقراری ارتباط از طریق مکاتبه

گفتگوی چهره به چهره

تحول از:

به:

را بهبود ،تحویل برنامه را تسریع و کیفیت آن را بهبود میبخشد.
در حین بررسی ،مشــاهده کننده جهتگیری راهبردی کار را نیز در
نظــر میگیرد و ایدههایی برای بهبود و مشــکالت احتمالی آینده که همه درک یکسانی دارند .و معماران باید به حمایت از تیمهای توسعه
باید رســیدگی شــود را ارائه میدهد .این باعث میشود برنامهنویس راهحل ادامه دهند تا استدالل پشت معماری را درک کنند.
اصلی تمام توجه خود را روی جنبههای «تاکتیکی» تکمیل کار فعلی از طرف دیگر ،توســعهدهندگان باید از اهمیــت و معیارهای انطباق
آگاه باشند ،بهطوری که مطمئن شــوند راهحل ارائه شده واقعاً ارزش
متمرکز و از ناظر بهعنوان یک شبکه ایمنی و راهنما استفاده کند.
کسبوکاری ارائه میدهد و با چشمانداز راهحل همسو و به درستی با
آن یکپارچه میشود.

 -4حاکمیت

معماری ســازمانی به ســازمان با یک دیدگاه کلنگــر نگاه میکند و

 -5درگیر کردن کامل (بازیگران مختلف) در معماری
اطمینان میدهــد که همه معماریها با راهبردهای کوتا ه و بلندمدت
سازمانی

ســازمان مرتبط هستند .اما آگاه باشید این خطر وجود دارد که وقتی
داریم تالش میکنیم چابک باشیم ،ممکن است کار را بهروشی اشتباه
بوکار میافتیم و در
تقســیم کنیم و گاه در تله کار در سیلوهای کس 
نتیجه مشــکلی را که معماری سازمانی ســعی در رفع آن دارد ،تداوم
میبخشیم .جدول زیر تغییرات بنانگاره از معماری سنتی به معماری
چابک را از منظر حاکمیت توصیف میکند.
تحول از« :حاکمیت متمرکز» به«:حاکمیت خودمدیریتی»

همســویی بازیگران مختلف از راهبرد ،کســبوکار ،عملیات گرفته تا
بوکار ،تیمهای
فناوری اطالعات با همکاری نزدیک بین صاحبان کس 
ارائه راهحل و معماران اتفاق میافتد .نکته کلیدی در اینجا این اســت
بوکار آن را درک کنند.
که به زبانی باید صحبت کرد که سودبران کس 
بوکار باید بین تصمیمگیری منطقی و مبتنی بر داده و
سودبران کس 
تصمیمگیری هیجانی در پاســخ به ترجیحات مشتری و کاربر ،موازنه
برقرار کنند .معماران سازمانی باید با دقت مدلهای معماری سازمانی
را انتخاب کنند و از انتزاعی بودن بیش از حد اجتناب کنند .از مدلها
و محصوالت قابل تحویلی استفاده کنند که به خوبی تصمیمگیرندگان
بوکار را تقویت میکنند .جدول زیر تغییرات بنانگاره از معماری
کس 
بوکار توصیف
ســنتی به معماری چابک را از منظر مشــارکت کســ 
میکند.

برای فعالسازی یک حاکمیت چابک خوب ،مسئولیت باید به تیمهای
چابک واگذار شــود تــا آنها بتوانند خود مدیریتــی کنند و در مورد
بهترین رویکرد برای ارائه محصــول در چارچوب ضوابط و معیارهای
انطباق توافق شده ،تصمیم بگیرند .این یک اصل کلی است و فقط برای
روشهای چابک کاربرد ندارد .با این حال ،مهم اســت درنظر داشــته
باشــید که ارزیابیهای انطباق نیز یک مسئولیت کلیدی است که باید
بوکار و فنــاوری اطالعات» به:
تحول از« :شــکاف بین کســ 
به درستی انجام شود .در این زمینه ،معیارهای انطباق و حاکمیت باید
«همکاری سرتاسری»32
در ســطح باالتر مورد توافق قرار گیرند و برای اجرا در اختیار تیمهای
بوکار ،نــه تنها برای معمــاری ،بلکه برای
چابک قرار داده شوند .معماران نقش کلیدی در فرایند ارائه رهنمودها ارتباط با ســودبران کســ 
و انجام ارزیابی انطباق به روشی پویا ایفا میکنند .و این همچنین یعنی توســعه نرمافزار ،بخصوص چالشی دائمی اســت .رویکردهای چابک
مجموعه مهارت افرادی که در  DevOpsیا توسعههای چابک شرکت مانند اســکرام و  SAFeدر حال رســیدگی به این موضوع به روشــی
میکنند ،باید جامعتر باشد ،بهویژه برای مالک محصول و مدیر اسکرام .موثر هســتند .معماران در همه ســطوح – از معمار ســازمان گرفته
تــا معمــار راهحل – باید بهطــور کامل درگیر این همکاری باشــند،
تحول از « :انطباق اجباری» به « :پشتیبانی»
همــان آهنگ را اتخاذ کننــد ،و با برنامهریزی بیــن دامنهای همگام
ما آموختهایم که انطباق با معماری هدف الزامی اســت .این تمام نکته شوند.
معماری هدف اســت ،اینطور نیســت؟ خوب ،نه بهطــور کامل .یک
تحول از« :شــکاف بیــن معماری ســازمانی و توســعه» به:
وضعیت چابکتر این اســت که معماری هــدف باید در تصمیمگیری
«همکاری سرتاسری»
راهنمایی کند ،بدون اینکه ســعی کنــد نتیجه را از قبل تعیین کند.
بین معماران سازمانی و طراحان راهحل تفاوت هایی وجود دارد .بهطور
البته ،این نیاز به سطح خاصی از بلوغ و حاکمیت دارد .معماری هدف
باید همراه با طراحان راهحل تعریف شــود تا اطمینان حاصل شود که
32- End-to-end Collaboration
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تحول از:

جدول6

به:

واکنش نشان دادن به تغییر

استقبال از تغییر

کندی سرعت تغییر

انعطافپذیری در تغییر

اعتبارسنجی پس از اتمام

اعتبارسنجی زودهنگام

که کسبوکار نیاز دارد .جدول زیر تغییرات بنانگاره از معماری سنتی
به معماری چابک را از منظر مدیریت تغییر توصیف میکند.
تحول از« :واکنش نشان دادن به تغییر» به« :استقبال از تغییر»

در توسعه نرمافزار و همچنین در معماریی که از ارائه راهحل پشتیبانی
میکند ،تغییرات عمدتاً اثر بازخورد مشتری است .هنگامی که راهحل
توسط مشــتری در اواخر چرخه زیســت پروژه تایید میشود ،هزینه
تغییرات باالســت .روشهای چابک که بر بازخــورد اولیه و دورهای از
مشتری تأکید دارند ،پرداختن به تغییرات را کمهزینهتر میکنند .برای
اتخاذ روشهای چابک ،فرایند معماری نیز باید دستخوش تغییر شود
تا چرخههای بازخورد مکرر با مشتری را دربرگیرد.

معمول ،هریک منطقه آسایش خود رادر یکی از آنها دارد و نه در هردو.
پیروی از یک روش چابک همراه با معماری سازمانی به رفع شکافها
در مجموعــه مهارتهــا و تمرکز بر نقشهای پشــتیبان ارائه راهحل
ماننــد طراحان راه حل و تیم ارائه راه حــل ،کمک میکند .با اینکه
بیشــترین ارزش معماری سازمانی در ارائه اطالعات الزم برای هدایت
می شــود ،اما نباید به همین جا ختم شود .انتقال
تصمیمگیری ایجاد 
محصوالت به تیمها نیز نیاز به توجه دارد .تحویل محصوالت معماری
تحول از« :کندی سرعت تغییر» به « :انعطافپذیری در تغییر»
و فعالســازی تیم ارائه راهحل در نهایت پاداش خود را دارد ،زیرا زمان معماری ســازمانی زمانــی حیاتی باقی میماند کــه در طول زمان با
ارائــه راهحل با تالش کمتر مدیریت تغییر کاهش مییابد و راهحل در تغییر اهداف ،راهبردها و فرصتها تکامل یابد .معماری سازمانی گاهی
برآوردن نیازهای سودبران محکم است.
اوقات به تغییرات افزایشــی طوالنیتر مربوط میشــود .گاهی اوقات،
این یک تغییر فرآیند نیست ،بلکه یک تغییر در نگرش است :مشارکت ســاالنه هستند و به بودجه ساالنه متصل میشــوند .درسایر موارد ،با
شخصی بیشتر و مستندات کمتر .با تیم ها کار کنید ،نه برای تیم ها .اینکه نمای کلی معماری یا معماری هدف کلی را میشود برای مدت
در اصطالح ناب :پیاده روی  Gembaداشته باشید .کشف کنید که چه طوالنیتری برنامهریزی کرد ،با این حال میتوان بخشها و افزایشها
راهنماییهایی الزم است .چه زمانی به آن نیاز دارند؟ به چه شکلی؟ را نیز شناســایی و به برنامهها و بدرهها نگاشته و سریعتر تحویل داده
بوکار» شوند .معماری ســازمانی چابک به تغییرات سریعتر از سازگاریهای
تحول از« :همسویی دوره ای» به « :مشارکت مستمر کس 
ساالنه میپردازد .اولویتها در فهرست «محصوالت به تعویق افتاده»،
توسعه نرمافزار چابک ،با مشــارکت مداوم کسبوکار درکار توسعه از
دائماً بهروزرسانی میشوند و به جای منتظر ماندن برای شروع معماری
شکاف همســویی کســبوکار -فناوری اطالعات عبور میکند .مالک
انتقال بعدی ،به وظایف جدید اضافه میشــوند  -اندازه تغییرات بین
محصول اطمینان حاصل میکند که کار توســعه بر اســاس نیازهای
معماریهای انتقال کوچکتر میشود.
بوکار اولویتبندی شــده است .تمام روشهای معماری سازمانی
کس 
باید مشــارکت مداوم و مستمر سودبران کســبوکار را دنبال کنند تا
تحول از« :اعتبارســنجی پــس از اتمام» به« :اعتبارســنجی
تضادها در اولویتبندی کار و همسویی اهداف کوتاهمدت با بلندمدت زودهنگام»
به حداقل برسد .چگونگی دستیابی به این امر یک چالش مداوم برای یکی از برجســتهترین مفاهیم چابک ،یکپارچه ســازی اعتبارسنجی
هر دو روش است.
محصول با تکرارهای توســعه محصول است .یکی از نمونههای چنین
تحول از « :برقراری ارتباط از طریق مکاتبه» به« :گفتگوی چهره
به چهره»

معماری ســازمانی حاوی حجم زیادی از اطالعات پیچیده و وابسته به
یکدیگر است .تبادل موثر اطالعات هدفمند به سودبران مناسب در زمان
مناسب ،یک عامل اساسی موفقیت 33برای معماری سازمانی است.

 -6مدیریت تغییر (در سطح ارائه راهحل)

همگام شــدن با چرخههای توســعه چابک بدون داشتن یک مخزن
معماری موثر کار سختی است ،اما این یک تله است که مخزن معماری
را منبعــی پایدار از حقیقت بدانیم .این مخزن یک نقطه شــروع برای
بحث است ،نه نتیجهگیری .معماری سازمانی به همان اندازه پویا است

رویکردی در توســعه نرمافزار چابک ،توسعه آزمونمحور  34است .این
مفهوم باید بخشــی جدایی ناپذیر از رویکرد شــما به توسعه معماری
باشــد .اینکه بتوانید معماری خود را در مراحل اولیه اعتبار ســنجی
کنید ،به شــما این امکان را میدهد که ایرادات معماری را زودتر پیدا
کنیــد .اما چگونه میتوان یک مفهوم معماری را اعتبارســنجی کرد؟
بدیهی است که نه به روشی مشابه یک نرمافزار.
روشهایــی برای اعتبارســنجی معماریهــا وجــود دارد –تکنیک
«گامزنــی ،»35یکی از راههای رایج اســت که میتواند شبیهســازی
سناریوهای مختلف باشد که مفاهیم معماری را اعتبار سنجی میکند.
روش دیگر اســتفاده از روش «ارزیابــی ارزش ISO/IEC/IEEE FDIS
 »42030است (به مراجع مراجعه شود).
)34-Test-Driven Development (TDD
35- Walk -Through

)33- (Critical Success Factor- CSF
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مقاله
آزمایش زودهنگام با انتقال ایدههای زیربنای راهحل جدید به سودبران دنبال شــود .هیچ چارچوب کلی در اینجا در نظر گرفته نشــده است.
میتوانــد بینش اولیه را در مورد میــزان کار الزم برای پذیرش ایجاد گرچــه وجود یک چارچوب معماری مثل توگف و یک رویکرد چابک،
کند .دعوت از فروشندگان برای اظهار نظر در مورد مفهوم معماری راه میتواند پشتیبانیهای الزم را فراهم کنند.
دیگری برای آزمایش آن است .نکته کلیدی دراینجا :شکست سریع و
بهبود سریع معماری است.

 -1حرکت به سمت روشهای معماری چابک

حرکت چابک بر مبنای اســتقالل تیم است ،اما این باید با چشمانداز
 -7سخنان پایانی
کلی سازمان که توسط مدیریت ارشد ابالغ میشود ،همسو باشد .یکی
یکــی از هزینههای عمده در هنــگام اســتفاده از روشهای چابک ،از ســواالت متداول این است که معماری سازمانی و توسعه چابک در
بازسازی 36اســت .یعنی رویکردی برای پرداختن به نیازهای در حال چه سطحی با یکدیگر درگیر میشوند؟ ما معتقدیم این تعامل باید در
تکامل مشــتری در عین سادهســازی طراحی و حفــظ رفتار موجود .همه سطوح از تیم گرفته تا سطح راهبرد و بدره رخ دهد.
همانطور که راهحلها بر روی یکدیگر ساخته میشوند ،هزینه بازسازی انطباق یک رویکرد چابک در سطح معماری راهحل (سطح تیم) ،کارساز
به ســرعت افزایش مییابد .در توسعه معماری «فقط به اندازه کافی» نخواهد بود .رهنمودهای معماری سازمانی در بسیاری موارد بهموقع به
و ســعی برای ارائه ارزش بهصورت تدریجی ،تالش الزم برای تکامل را تیمها نمیرسد ،یا در قالبی ارائه میشود که تیمها نمیتوانند آنها را
نباید فراموش کرد .هر درخواست تغییر در معماری یک محرک بالقوه جذب کنند .و بدتر از آن بازخوردها از طرف تیمها راه خود را به لیست
برای تغییر معماری هدف است .اگر به درستی مدیریت نشود ،معماری «کارهای معوق» معماری سازمانی پیدا نمیکنند .از این رو همانطور
یا شکننده میشود یا پاسخگویی به سواالت پیچیده زمان بیشتری می که قبال بحث شد ،کل معماری باید سازگار شود.
برد .معماری سازمانی با حمایت از بهبود طراحی از طریق بهکارگیری ممکن اســت معماری یک تحول چابک از باال به پایین وسوســهانگیز
باشد ،اما این خود بُنانگارۀ چابکی را شکست میدهد .حتی جان کوتر
الگوها و استانداردها ،نقش کلیدی در بازسازی مجدد دارد.
در واقع میتوان انتظار داشت که معماری سازمانی چابک به یک سبک (که هرگز به چابکی اشاره نمیکند) ،سمت و سویی را پیشنهاد میکند
غالب در انجام معماری برای دهه آینده تبدیل شود .راهحلی برای تک که اجازه میدهد «تحول» یک ســفر اکتشافی باشد .این به ما امکان
تک افراد نخواهد بود .چالش واقعی یافتن تعادل مناسب و متناسب با میدهد تا تعادلی دائماً در حال تغییر بین فکر کردن به آینده بهمنظور
سازمان شما خواهد بود .چه مقدار جهتگیری از قبل مورد نیاز است ،ارائه رهنمودها و همکاری با ســودبران برای کشف اینکه چه چیزی
مؤثر است و چه چیز دیگری الزم است ،برقرار کرده و حفظ کنیم.
و چه چیزی بهتر میتواند بهصورت اضطراری ایجاد شود؟
و درپایان ،ســازمانهایی هســتند که بســته به نوع نوآوری ،رویکرد
آبشــاری را با رویکرد چابک ترکیب میکنند .فرآیند و روش معماری
 -2روشهای چابک برای ایجاد معماری سازمانی
باید بتواند بخشهایی از سازمان که از رویکرد آبشاری پیروی میکنند
و بخشهایی از ســازمان که از یــک رویکرد چابک پیروی میکنند را این بخش بهروشهای ایجاد محصوالت معماری ســازمانی به روشی
چابکتر را فهرست میکند.
پشتیبانی کند.
رها کردن طرح بزرگ

معماری سازمانی چابک :روش پیشنهادی

در بخش قبل تغییر بُنانگاره از سنتی به چابک را با یک سری تغییرات
کیفی در قلمرو معماری ســازمانی مشــخص کردیــم .در این بخش
مثالهای متعددی از نحــوه اجرای این تغییرات را ارائه میکنیم .این
مثالهــا مجموعهای از روشهای معماری چابک را در اختیار خواننده
قرار میدهــد .راه دقیقتری برای تبیین این مطلب عبارت اســت از:
«ارائه مجموعهای از مثالهای مناسبتر برای انجام معماری سازمانی
به ســبک چابک برای ســازمانهایی که نوآوریها/توسعه را به شیوه
چابک انجام میدهند».
در این مقاله از عبارت قبلی اســتفاده میکنیم .هدف الهام بخشیدن
به خوانندگان با توصیههای عملی و آســان برای اجرای معماری است.
نیازها و شــرائط محلی میتوانند تعیین کنند که کدام شیوه بهترست
36- Refactoring
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الزم است که معنای واقعی «طرح بزرگ» را روشن کنیم .داشتن یک
دید کلی و روشن از چشــمانداز و قابلیتهای سازمان برای شناسایی
نقاط عطف اصلی و پیگیری تحول مؤثر کســبوکار ،چه با استفاده از
شــیوههای چابک و چه غیر آن ،کلیدی است .بنابراین ،کنار گذاشتن
«طرح بزرگ» به معنای از دســت دادن تصویر بزرگ نیست ،بلکه به
معنــای اجتناب از ارائه طرحهای دقیق از برنامههای تغییر در مقیاس
بزرگ است که دامنه وسیعی را پوشش میدهد.
طرح بزرگ خیلی طول میکشــد و برنامه ها تغییر خواهند کرد .آنچه
الزم اســت قصد و جهت37است .معماری سازمانی میتواند هر دو را با
تالش بسیار کمتر از «طراحی بزرگ از قبل» ارائه دهد.
معمــاران برای تعریف و تشــخیص دامنه تــاش ،ارزیابی پیچیدگی
37- Intent and Direction
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شکل :3روشهای چابک در ایجاد معماری سازمانی

و وابســتگیهای ســطح باال بین اجزای کلیدی و سپس تغییر دامنه
فعالیت معماری ،براســاس ارزش و فوریت مناســب هستند .مدیریت
پیچیدگی را میتوان بهطور موثر توســط معماری سازمانی و نگهداری
فهرست «کارهای معوق »38در سطوح مختلف سازمان (راهبرد ،بدره،
پروژه و ارائه راهحل) ،انجام داد
هیچ کاری را به منشــور معماری اضافه نکنید اگر ارزشی برای حداقل
یک مالک کســبوکار نداشته باشــد .اگر فکر میکنید ضروری است،
یا کســبوکار را متقاعد کنید یــا آن را در لیســت «معوقها » قرار
دهید .اگر منشــور بیش از حد ظرفیت فعلی از شــما خواسته است:
اولویتبندی کنید .تالشهایی که شــما را برای مدت طوالنی از «راه،
دور نگه میدارد» ،نپذیرید.
آیا میتوانید دو پرنده را با یک سنگ بکشید؟ آیا میتوانید رهنمودهایی
با دیدگاههایی که میتوان آنها را بعدا گســترش داد یا حتی استفاده
مجدد کرد ،ایجاد کنید؟ ســخت اســت ،زیرا برقراری ارتباط اغلب به
دیدگاههای سفارشی 39نیاز دارد ،اما هرچه بیشتر به مجموعه کوچکی
از دیدگاههای بهخوبی انتخاب و بهخوبی تعریف شــده ،محدود شوید،
شــانس بیشــتری برای اســتفاده مجدد از آنها خواهید داشت .این
باعث میشود ســودبران شما نیز زمانی که دیدگاه را تشخیص دهند،
خوشــحالتر شوند ،البته استفاده خوب از الگوها و مدلهای مرجع به
انجام این امر و حتی ســریعتر کمک میکند .فراموش نکنید« :کامل
بودن» غالباً یک مســئله مهم نیست :فقط آنچه را که با محدوده فعلی
مرتبط است ،مدلسازی کنید.
هنگامی که سودبران و سایر مصرفکنندگان معماری به رهنمودهایی
نیاز دارند که در دســترس نیســت ،ابتدا فقط انگیزه و اهداف آنها را
بررســی کنید .پس از این ارزیابی ،با توجه به رویکرد تعریف شده در
نــکات باال ،به دقت برنامهریزی کنید که چگونه محتوای جدید ممکن
است پوشش داده شود .ســپس ،میتوانید آن را به درستی در لیست
کارهای معوق قرار دهید .اولویتبندی را میتوان بعدا ً بهصورت منظم
انجام داد .کار در حال انجام نباید با درخواست های جدید قطع شود.
اکثر سازمانها نمیتوانند بهروز رسانی دائمی برای بههمگام نگه داشتن
مخزن معماری سازمانی 40با راهحلهای توسعهیافته ،داشته باشند .اگر
38- Backlog
39- Custom-Made Views
40- Enterprise Architecture Repository

روند فعلی ساخت میکروسرویسها 41برای برنامههای کابردی جدید و
استفاده از راهحلهای رایانش ابری – برای کمینه کردن تأثیر تغییرات
 را در نظر بگیریم ،نیاز بــه یک مخزن کامل با تمام جزئیات راهحلکاهش مییابد .با این حال ،داشــتن ســابقه خوبی از قطعات مختلف
اکوسیستم بهمنظور انجام ارزیابی و تحلیل اثرات ،مهم است
اتخاذ و سازگاری با روشهای توسعه چابک

رویکردهای توســعه نرمافزار ناب و چابک انباشته مجموعه گستردهای
از روشهــا را در اختیار ما قــرار میدهند که میتوان از آنها در زمینه
معماری سازمانی استفاده کرد تا عملکرد معماری سازمانی را چابکتر
کنند .تجربه ما این است که اگرچه این تکنیکها ممکن است در نگاه
اول ســطحی به نظر برســند ،اما موثرند .بیشتر از همه ،تغییر رفتار را
برای تیم معماری ســازمانیی که میخواهد به یک تیم چابک تبدیل
شود ،آســان میکنند .همچنین کمک میکنند که جامعه چابک این
تکنیکها را درک کند و شــکاف را طوری تنگ میکنند که خواننده
تشویق میشود تا آنها را آزمایش کند.
در زیر یک نمای کلی از نحوه استفاده از این روشها در زمینه معماری
سازمانی ارائه شده است.
•تکنیکهای برآورد چابک
هــدف از تکنیکهای برآورد چابک ،بــرآورد تالش و پیچیدگی اقالم
«معــوق»مانده اســت .برای جلوگیــری از «فلج شــدن تحلیل» از
رویکردهای تحلیل نقطه کارکرد سنتی ،42تخمینها بیشتر بر تجربه تیم
و پویایی گروه متکی هستند تا روشهای رسمی .تخمینها با گذشت
زمان و با اصالح دقیقتر میشــوند .رویکردهایی مانند ،T-shirt sizes
برنامهریزی پوکر ( ،)Scrumیا ) WSJF (SAFeرا میتوان برای کارهای
معماری اقتباس کرد.
•معوقها
«معوقها» لیســت کارهای عقبمانده ،یک لیست اولویتبندی شده
از کارهایی اســت که باید انجام شــود .توســعه عقبماندهها معموالً
از چشــمانداز یا نقشــه راه سطح باال شروع میشــود که نمای سطح
باالیی از محصول نهایی معماری و کاری را که باید انجام شود ،تعریف
میکند .نقشــه راه به مجموعهای از داستانها ،ویژگیها ،داستانهای
41- Microservices
42- Function Point analysis
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کاربر و موارد کاری تقســیم میشود .معوقهای معماری سازمانی باید
با معوقهای کســبوکار ســطح باال ترکیب یا حداقل همراستا شوند.
در یــک زمینــه چابک ،به ویژه مهم اســت که معوقهــای معماری
ســازمانی نه تنها شــامل موارد باال به پایین (برگرفته از دســتور کار
راهبردی کســبوکار) ،بلکه شامل موارد پایین به باال (بازخورد تیمها)
نیز باشد.
43
•نمودارهای سوخته
نمودارهای ســوخته نمودارهایی هستند که به ردیابی کار انجام شده
(ســوزاندن) کمک میکنند .ایــن نمودارها همچنیــن معمار را قادر
میســازند تا پیشبینی ایــده آل را با وضعیت واقعی مقایســه کند.
بهطور کلی ،محور  Yنشــان دهنده کل حجم کاری است که هنوز باید
انجام شــود و محور  Xزمان را نشــان میدهد (بهعنوان مثال ،از نظر
تکرار)
44
•تعریف (کار) انجام شده
«تعریف (آنچه) انجام شــده» یک مفهوم مفید برای معماران است تا
مطمئن شــوند که هم معمار سازمانی و هم مشتری درک مشترکی از
آنچه مورد نیاز است دارند.
•تابلو کانبان
یک تابلو کانبان ابزار مفیدی برای اســتفاده در جلسات ایستاده است.
همچنین کار معماری ســازمانی را به روشــی شــفاف به همه منتقل
میکند .معموال هیئت کانبان فیزیکی ترجیح داده میشود مگر اینکه
تیم از نظر جغرافیایی گسترده باشد.
45
•معماری جفتی
برنامهنویســی جفتی (دوتایی) مفهومی از رویکرد برنامهنویسی است
که میگوید کیفیــت نرمافزار در هنگام کار برای برنامهنویســانی که
بهصورت دوتایی کار میکنند ،بســیار بهتر اســت .همین امر در مورد
محصوالت معماری ســازمانی نیز صادق اســت .بســیاری از معماران
احساس میکنند که هیچ معماریی نباید به تنهایی انجام شود .این امر
بهمنظور جلوگیری از نمای تونلی ،جلوگیری از یک نقطه نظر دانشــی
و افزایش مسئولیت پذیری است.
•مالکیت محصول
مالک محصول معماری ســازمانی کیست؟ گزینهها معموال مدیر ارشد
اطالعــات ( )CIOیا مدیر ارشــد فناوری ( )CTOهســتند ،اما ما فکر
میکنیم که معمار ارشد 46میتواند یک راهحل عملی باشد .معمار ارشد
از هدف تیم معماری ســازمانی ،جایی که بخشهای مختلف سازمان
در چرخه کســبوکار قرار دارند و جایی که حفرههایی در چشمانداز
معماری سازمانی وجود دارد ،آگاه است؛ بهعنوان مالک محصول ،معمار
ارشد میتواند معماری مورد نیاز سازمان را شناسایی کند.
در عوض ،معمار ارشــد مســئول این اســت که محصوالت معماری
43- Burn-down charts
44- Definition of done
45- Pair architecting
46- Chief Architect
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اســتانداردهای حرفهای را رعایت میکنند و رهنمودهایی در راستای
اهــداف راهبردی ارائــه میدهد .معماران ارشــد همچنین میتوانند
مالک محصول باشــند ،اما در عمل این سا ز وکار ،بیشتر به دلیل تضاد
منافع ،بهراحتی شکست میخورد .هنگامی که درگیری ایجاد میشود،
باید یک مرجع باالتری وجود داشــته باشد .به این ترتیب کنترلها و
موازنهها ایمن میشود.
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•گذشتهنگری
گذشــتهنگری یک جلسه پروژه چابک اســت که برای تیم در داخل
سازماندهی میشــود و بر عملکرد تیم و بهبودهای احتمالی متمرکز
است .گذشــته نگری در پایان تکرار چابک انجام میشود .گذشته نگر
باید به سه سؤال متداول زیر پاسخ دهد:
 چه چیزی خوب پیش رفت (و چه کاری باید انجام دهیم)؟
 چه چیزی خوب پیش نرفت (و چگونه میتوان آن را بهبود بخشید)؟
 چــه چیزی ما را گیج میکند (و چگونه میتوانیم پاســخها را پیدا
کنیم)؟
گذشتهنگری بهترین روش برای هر حرفهای است .معماران میتوانند
در گذشــتهنگری تیمهایی که با آنها کار میکنند (توصیه میشود)
شرکت کنند ،اما تیم خود را نیز داشته باشند.
•استندآپ
برای بســیاری از تیمهای معماری ،یک اســتندآپ روزانه نه ضروری
است و نه امکانپذیر .اما یک استندآپ هفتگی میتواند به مطلع ماندن
بهعنوان یک تیم کمک کند و معوقهای معماری ســازمانی را پایش
کند .معمارانی که در فواصل زیاد از یکدیگر فعالیت میکنند ،میتوانند
جلســات مجازی داشته باشند که تاثیر کمتری دارند ،اما بهتر از هیچ
است.
•محدودکردن کار در حال انجام
•پایین نگه داشــتن حد کار درحال انجام برای بسیاری از روشهای
معماری سازمانی چالش برانگیز است .تعیین حد به معنای تصدیق این
اســت که کار باید اولویتبندی شود .جابهجایی بین کارها باعث ایجاد
اتالف و انتظارات نادرست میشود.
تکرار

یک رویکرد چابک که توسط معماری سازمانی پشتیبانی میشود ،این
اســت که همراه با سودبران خود از صفر شــروع کنید و با استفاده از
تختههای ســفید و پستهای آنها ،ایشــان را در این فرآیند هدایت
کنید .حتی اگر هدف از قبل شناخته شده باشد ،این ممکن است یک
رویکرد خوب باشد ،زیرا شما در طول مسیر پشتیبانی آنها را بهدست
میآورید .با برقراری ارتباط از هدف شروع کنید .مشخصات بعدا میآید
در جمله «شیطان در جزئیات است» حقیقت وجود دارد ،اما طرح اولیه
بحث بســیار ارزشمند است .هدفگذاری برای کمال در اوایل بازی به
هر حال محکوم به شکســت است .روی آنچه برای تصمیمگیری الزم
اســت ،تمرکز کنید .تصمیمات را به تصمیمات فرعی تقسیم کنید که
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•همکاری با افراد حرفهای در سایر رشتهها
در بیشــتر ســازمانها ،نقش معماری با بســیاری از رشتههای دیگر
همپوشــانی دارد .بهعنوان مثال ،تضمین کیفیت ،مدیریت ریســک،
تجزیه و تحلیل کسبوکار ،تجزیه و تحلیل اطالعات ،پشتیبانی فناوری
اطالعــات ،یا طراحی راهحل .مشــارکت دادن این طرفهای دیگر در
تالشهای معماری ،واگذاری برخی وظایف  -بهعنوان مثال ،جمعآوری
نیازمندیهــا ،نگهــداری کاتالوگها یا ماتریسهــا  -میتواند ارزش
بیشــتری به همراه داشته باشــد و همزمان حجم کار را کاهش دهد.
همچنین معماری سازمانی را به تالشی مشارکتیتر و چابکتر ،بهطور
گستردهای پذیرفته شدهتر و احتماالً کیفیت بهتر تبدیل میکند ،زیرا
متخصصان بیشــتری در آن مشارکت داشته اند .رویکرد باز را انتخاب
کنید ،نه انحصاری.
•آغاز کردن با نگاه به بیرون
چابکی و معماری ســازمانی زمانی ارتقاء مییابد که ذهنیت باز نسبت
به آنچه در خارج از ســازمان و در اکوسیســتم سازمانی اتفاق میافتد
وجود داشته باشــد  -اختالالت بازار ،پذیرش فناوری ،آنچه که رقابت
انجام میدهد ،شیوه و روشهای صنعت ،راهحلهای فناوری اطالعات
فروشندگان پیشرو... ،
• انتشار معماری
قب ً
ال بحث شــده بود که معماری ســازمانی باید ســبک باشد .بخش
زیــر حاوی درخواســتی بــرای اطمینــان از انتقال گرم و شــخصی
دستورالعملهای معماری ســازمانی به تیمها است .با این حال ،برای
تیمها بسیار مفید است که پس از موفقیت آمیز بودن این انتقال ،یک
مرجع در دسترس داشته باشند.

بتوان بر اســاس آنها عمل کرد .البته حداقل توافق در مورد تعاریف و
الزامات کلیدی ضروری است ،اما اجازه دهید در دام «بیماری تعریف»
نیفتیم.
کار بــا روش «جعبههــای زمانــی» در یــک محیــط چابــک بهتر
کار میکنــد :الزامــات کیفیت را بــا چرخه تکرار تنظیــم کنید .در
چرخههای اولیه ،نیازها بر ســمت وســو تمرکز میکنند .بعدا ً زمانی
که مخزن باید پر شــود ،الزامات مدلســازی اهمیت بیشــتری پیدا
میکند.
•پاس دادن یا بازی کردن
تیمهای معماری ســازمانی به راحتی میتوانند تحت تأثیر ســازمانی
که شــروع به مقیاس توسعه چابک میکند ،قرار گیرند .زیرا زمانی که
ابتکارات و اقدامات از پایین به باال تحریک میشــود و ساختارهای از
باال به پایین هنوز سر جای خود قرار نگرفته و یا حتی از بین رفتهاند،
کارهای بسیاری در جریان است ،انرژی زیادی آزاد میشود ،و پیگیری
همه چیز بسیار سخت است.
یــک روش خوب «پاس دادن یا بازی کردن» اســت .بگذارید تأثیر بر
کسبوکار تصمیم بگیرد که آیا وقت خود را صرف یک ابتکار بکنید یا
خیر .ســعی نکنید با همه چیز دست و پنجه نرم کنید« .پاس دادن یا
بازی کردن» مستلزم آن است که تیم معماری درک مشترکی داشته
باشد از اینکه چه چیزی اولویت دارد و چه چیزی ندارد .به این ترتیب
میتواند بهعنوان عضوی در جلسات تعیین اولویت سبد خدمات/پروژه
صحبت کند .معیارهای تصمیمگیری در مورد پاس دادن یا بازی کردن
میتواند شامل موارد زیر باشد:
 ارزش کسبوکاری
 تأثیر تصمیماتی که باید براساس معماری سازمانی گرفته شود
 وابستگیهای متقابل
 .3تعامل معماری سازمانی چابک با تیمهای راهحل
 آنچه در خارج از شرکت میگذرد (ادغام ،اختالل ،مقررات)... ،
چابک
 کارهایی که باید از پیش انجام شود ،و چه کاری میتوان به بهترین
در بخش قبل ،ما بر روی مجموعهای از روشهای معماری ســازمانی
نحو با تیمها انجام داد
چابــک تمرکز کردیــم .در این بخش ،تمرکــز را از ایجاد محصوالت
 کیفیت فنی راهحلهای تحت ارزیابی
معماری سازمانی به فرآیند انتقال آن تغییر میدهیم :تحویل معماری
سازمانی به تیمهای چابک راهحل.
•مشارکت در سطح راهبردی

هــدف اصلی معماری ارتقاء تصمیمگیری اســت .معمــاری باید قبل
از درگیر شــدن در انجام درســت کارها ،درگیر انجام کارهای درست
باشــد .اگر معماری ســازمانی بتواند این کار را انجام دهد ،راهنمایی
تیمهــای راهحل ،یا تصمیمگیری در مورد پــاس دادن یا بازی کردن
بسیار آسانتر است .بنابراین ،اگرچه توسعه راهحل چابک نیاز به توجه
معماری بیشتری نسبت به یک محیط سنتی دارد ،همکاری در سطح
راهبردی ضروری است .این امر نباید یک انتخاب باشد :به هر دو مورد
نیاز هست .اگر فقط یک مورد را انجام دهید در معرض خطر نامرتبط
بودن یا نامرئی بودن هستید

چرا توسعه چابک به معماری سازمانی نیاز دارد؟

در اکثر روشهای معماری سازمانی ،انتقال مفاهیم و محصوالت معماری
سازمانی (طرحها ،اصول ،دستورالعملها ،خطمشیها) از مرحله طرح
تا مرحله ساخت ،توجه نســبتاً کمی را به خود معطوف میدارد .یک
بحث مداوم وجود دارد که آیا این انتقال در حوزه معماری ســازمانی
است یا اینکه یک دغدغه معماری راهحل است .بهطور خالصه ،توسعه
چابک مستلزم تغییرات زیر است که به روشی چابکتر برای واگذاری
محصوالت معماری سازمانی نیاز دارد:
•اهداف ســریعتر تغییر میکنند .رهنمودهای معماری از حالت اولیه
«کامل» به« :درست در زمان» و به « :اندازه کافی» تغییر میکند؛ یک
دويست و شصت و دو
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نتیجه این اســت که درک و ایجاد یک چشمانداز مشترک تکراریتر
میشود.
•تیمهای توســعه بــرای ایجاد یک معماری تعریف شــده توســط
توسعهدهندگان به چالش کشــیده میشوند تا نحوه عملکرد سیستم
را مجسم کنند (فوریت) .معماري كه با تيم همكاري ميكند ،ميتواند
رهنمــود معماري ســازماني را در اين فرآيند القا كنــد ،اما قالبها و
فرآيندهاي اسناد جديد بايد براي اين مخاطبان در نظر گرفته شود (به
مستندات دست بهدست کردن سبک مراجعه كنيد)
•در رویکرد با سبک اکتشافی 48فناوریهای جدید («مختل کننده»)
بهکار گرفته میشــوند .از این رو ،دستورالعملهای معماری سازمانی
از قبل در دســترس نیســتند ،و نیاز به سیاســتهای جدید روشی
که معماری ســازمانی میتواند برای پشــتیبانی از فهرست به تعویق
افتادههــای چابک ارائه کند بیشــتر از طریق اثبات مفاهیم اســت تا
مطالعات گسترده پشتمیزی
•هنگامی که تصمیمات بیشــتری در پایین دســت گرفته میشود،
تعامل بین تیم معماری سازمانی و تیمهای توسعه راهحل باید تشدید
شود.
•اغلــب نیاز به یــک معمار برای پشــتیبانی از پروژههــای مرتبط
(اســپرینتها) وجود دارد تا اطمینان حاصل شــود پروژهها نیازهای
یکدیگر را درک میکنند.
•یکی از دالیل اصلی که بســیاری از معماران با چابکی دست و پنجه
نرم میکنند این اســت که آنها منطقه راحتی 49خود را در معماری
سازمانی یا معماری راهحل دارند .این جدایی دغدغهها با رویکرد چابک
به چالش کشیده شده است .چرا؟ دالیل خوب و بد وجود دارد:
•یک دلیل بد این اســت که بسیاری از توســعهدهندگان تمایز بین
معماری نرمافزار و معماری سازمانی را درک نمیکنند .آنها معماران
برج عاج نشــین ایزوله را می بینند و معمــاری را بهعنوان یک کل از
بین میبرند .بنابراین ،جامعه معماری باید از ذهنیت برج عاج نشــینی
خالص شده و مستقیماً با تالشهای توسعه درگیر شود.
•یک دلیل خوب این است که ما میخواهیم از دست بهدست کردن
و انتقال (محصوالت و یافتههای معماری) پرهیز کنیم.
با کاهش (میزان) کامل بودن اســناد معمــاری (همانطور هم زمان
48- Dicovery Style
49- Comfort Zone
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مصرف آن کاهش مییابد) ،جریان اطالعات به پاییندستی از معماری
ســازمانی به معماری راهحل باید شــخصیتر شــود .همچنین ،عمل
معماری هم باید به بازخورد از تیمهای چابک پاسخگوتر باشد ،از این
رو جریان اطالعات از باالدستی به پایین نیز باید تعاملیتر شود.
از اســتدالل باال نمیتوان نتیجه گرفت که تیمهای معماری سازمانی
و معماری راهحل باید ملحق شــوند .با این حال ،آنچه میتوان نتیجه
گرفت این است که تیمهای معماری باید از شیوههای چابک استفاده
کنند تا متصل بمانند .در این بخش ما برخی از «قواعد تعامل» چابک
را برای اعمال در معماری سازمانی ارائه میدهیم.
نزدیک بودن معماران به تیم

اینکه معماران باید به تیمها نزدیک یا بخشی از یک تیم باشند ،بیشتر
به تعداد تیمهــا در مقابل تعداد معماران راهحل ،بلوغ تیم در رابطه با
کار و  -البته  -نیاز به رهنمودهای معماری بستگی دارد .برای معماران
ســازمانی ،این قانون تعامل چندان روشن نیست .در سازمانهایی که
معماران کمی دارند ،حتی ممکن است تمایزی بین معماری سازمانی
و معماری راهحل وجود نداشته باشد.
در تیمهای چابک موثر روحیه تیمی قوی و اعتماد متقابل وجود دارد.
یک معمار باید از آن اعتماد اســتفاده کند تا بتواند دستورالعملها را
کنار بگذارد و بهعنوان یک مشــاور مورد اعتماد شرکت کند .اعتماد با
عنوان یا رتبه همراه نیســت .باید آن را بهدست آورد .معماران تنها با
همــکاری نزدیک میتوانند از آن بهره ببرند .و دوباره :نزدیک بودن به
تیم را میتــوان به معنای واقعی کلمه در نظر گرفت :کار در یک اتاق
یا طبقه کمک میکند.
(هرگز) به تاخیر نینداختن تیم

در شــرایط چابــک (مقیاسپذیر) تیمهــا با یک آهنــگ پایدار کار
میکننــد .آنها نیــازی بــه انتظار ندارنــد تا تصمیمــات معماری
به همان ترتیب گرفته شود .بلکه معماران باید با این آهنگ و شیوه کار
سازگار شوند .در این زمینه ،معماران باید از طرق زیر پشتیبانی کنند:
•توضیح آنچه میدانند ،و آنچه میخواهند به زودی یاد بگیرند
•تشخیص مسائل آتی قبل از اینکه مسدود شوند
•کمک به تیم برای تجزیه موضوع بهطوری که کار بر روی سایر اجزاء
ادامه یابد
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•تسریع در تصمیمگیری
برقراری ارتباط روشن ،اغلب و زودتر

کاری که همیشه مهم بود ،اما در یک زمینه چابک مهمتر هم میشود،
برقــراری ارتباط روشــن ،اغلب و زود هنگام اســت .همانطور که در
بسیاری از مقاالت تحقیقاتی نشان داده شده است ،تیمها میخواهند
زمینهای را که برای آن نرمافزار خود را توسعه میدهند ،درک کنند و
میخواهند بفهمند که چرا این محدودیتهای معماری وجود دارد .نه
برای اینکه آنها را زیر ســوال ببرند ،بلکه برای اینکه بتوانند جاهای
خالی را پر کنند .آنچه کمک میکند:
•با اطالعات مفید و کوچکتر به مردم اطالع داده شود
•شخصی باشد ،به جای ارسال یک سند معماری یا یک پیوند
•شفاف و باز باشد (تعریف واضح انجام شده)
•آن را نگویید ،بلکه بفروشید  -فرصت پیدا کردن راهحلها را بدهید
•محدود کردن اطالعات به آنچه که اکنون نیاز دارند .هرچی میدانید
الزم نیست بگویید.
مستندات انتقال سبک

ارائه محصوالت معماری با هدف پشتیبانی از تیمهای توسعه چابک -
«فقط شرح معماری کافی» برای رسیدگی به نیازها و دغدغهها و ارائه
به روشی عملی ،همراه شده با مدلهای راهحلمحور ،کلیدی است .در
اینجــا ترکیب رویکرد از پایین به باال و از باال به پایین کلیدی اســت.
همچنین تعیین محدوده معماری برای پشــتیبانی فقط از آنچه در هر
اســپرینت مورد نیاز است ،کلیدی اســت و هر تیم باید طرحهایی را
دنبال کند که وابستگیهای متقابل را کاهش دهد ،با پیچیدگی کمتر،
و بنابراین راهحلهای بیشــتری میتوانند همزمان با سرعت بیشتری
ارائه شوند.
بهروشهای خوب عبارتند از:
•رهنمودها را به اصــل کار محدود کنید .اگر متخصصان طراحی در
تیمهــا وجود دارند ،از مهارتهای آنهــا برای ایجاد پذیرش ،دریافت
راهحلهای بهتر و یادگیری سریعتر استفاده کنید.
•در مورد کمینه محصول پذیرفتنی مورد نیاز تیم توافق کنید
•از مخزن ســازمانی بهعنوان مرجع استفاده کنید ،نه بهعنوان وسیله
ارتباطی .برای ارتباط ،مدلها باید با سودبران سازگار شوند
•مســتندات مرجع برای تحلیلگران یا معماران آینده (مخزن) نباید
توسط تیم راهحل تهیه شود.
•این تیم طراحی را بهصورت توافقی ارائه میدهد .معماران از بخش

مدلســازی مراقبت میکنند .بهعنوان مثال ،تیمها مجبور نیستند از
همه قراردادهای مدلسازی 50اطالع داشته باشند ،گرچه برخی بدانند
ممکن است کمک کننده باشد.
•معماری را بهموقع ،به اندازه کافی ،در بســتههای اندازه اسپرینتها
ارائه دهید .بهعنوان مثال ،تیمهای باتجربه ممکن اســت به راهنمایی
کمتری نســبت به تیمهای جدید نیاز داشته باشــند .یا هنگامی که
راهحلهای جدید شــامل نرمافزارهای آمــاده یا محصوالت نرمافزاری
بهعنوان خدمت 51میشود ،کشــف «تناسب» آن با چشمانداز ممکن
است یک تالش مشترک باشد.
آموختن از طریق بازخورد توسعه

در دهههای 1980و ،1990سازماندهی جلسه درسهای آموخته شده
در پایــان پروژه ،عمل خوبی تلقی میشــد .در این جلســات نکات و
بینشهای ارزشمندی جمعآوری میشد .اما در یک زمینه چابک ،این
عمل دیگر قدیمی به نظر میرسد .این روزها شعار هر شرکت نوآفرین
«شکست سریع» است .این بدان معنی است که هم خود معماری و هم
فرآیندهای معماری و حاکمیت ممکن است بهطور مداوم بهبود یابد.
برای معماران ،بازخورد تیمهای توسعه ارزش زیادی دارد ،زیرا:
•مســائلی را که در رویکرد راهبردی از باال به پایین دیده نشده است
را در رادار قرار میدهد
•نشان میدهد که چه مفاهیمی باید برای تیم روشن شود
•وقتی تیمها با مشکلی در انطباق مواجه میشوند ،بازخورد سؤاالتی
را ایجاد میکند« :آیا باید معافیت بدهیم؟»« ،آیا این یک حادثه است
یا هشــدار اولیه مبنی بر اینکه همه چیز در حال تغییر اســت؟» ،یا
«آیا باید دســتورالعملهای موجود را اصالح کنیم یا دستورالعملهای
جدیدی پیشنهاد کنیم؟»
استفاده از دانش و معلومات تیم

پروژهها تجربیات یادگیری هســتند .هیــچ دلیلی وجود ندارد که چرا
معمــاران باید در معماری یا طراحی چیزهایی که قب ً
ال هرگز ندیدهاند
عالی باشــند .به متخصصان احترام بگذارید :آنها استاد بازی توسعه
هســتند« .بیایید در مورد اینکه این چگونه کار میکند صحبت کنیم
 ،»...روابط بهتری را ایجاد میکند تا «من تجربهای در این مورد ندارم،
اما این برنامه اســت» .معمــاران باتجربه به جای اینکه پاســخ همه
پرسشها را بدهند ،پرسشهای درست را مطرح میکنند.
اجــازه دادن به افــراد از تیمهای توســعه چابک  -بهعنــوان مثال،
توســعهدهنده اصلــی ،مالک محصول ،یا معمار راهحــل – که در کار
50- Modeling Conventions
51- Software as a Service: SaaS
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دســت کشیدن از «طراحی بزرگ از پیش» به این معنی نیست که ما
از چشمانداز ،راهبرد یا برنامهریزی بهطور کلی دست برداریم .بلکه یک
رویکرد افزایشــی فضا را برای پر کردن بهموقع جاهای خالی میدهد.
نیاز تیم معماری سازمانی به «بزرگ فکر کردن» همچنان وجود دارد.
مزیت این اســت که نیاز کمتری به تصمیمــات بزرگ وجود دارد .در
طول مســیر میتوان تصمیمات کوچک بسیاری گرفت .معمارانی که
چند سرعت جلوتر از تیمها کار میکنند ،میتوانند با ارائه سناریوهایی
با مزایا و معایب ،تصمیمگیری را تسهیل کنند.
چابک کارکردن مســتلزم آن است که تیمهای توسعه قدرت تعریف و
ایجاد راهحلها را داشته باشند .حتی زمانی که معماران و رهبران خود
متخصص موضوع هستند ،عاقالنه اســت که به تیم فضایی داده شود
تا خود راهحل را «مالکیت» کند و رهنمودها را به قصد و جهتگیری
محدود کند.
 -4تعامل معماری سازمانی چابک باکسبوکار

میشوند ،کارهای معوق (عقبمانده) را مجددا اولویتبندی کنید .روی
تعداد کمی از اقالم عقبمانده تمرکز کنید .تیمهای خودگردان کوچک
سرشار از استعداد ایجاد کنید که خارج از سلسله مراتب سازمانی کار
کننــد تا حوزههای دانش جدید را در ابتکارات کوتاه کشــف کنند .از
کارشناســان متخصص خارجی برای وارد کردن ســریع دانش در تیم
اســتفاده کنید .معماران میتوانند برای تعییــن دامنه این ابتکارات و
شناسایی فرصت ها و موانع کلیدی یادگیری مفید باشند.
برش فیل – بخشبندی

ابتکارات بزرگتر که نیاز به تیمهای زیادی دارند ،یک چالش مشترک
دارند .چگونه حجم عظیم کار را به قطعات کوچکتر قابل اجرا تقسیم
کنیم؟ بهطور ســنتی ،برش فیل را میتوان با الگوهای مختلفی انجام
داد« :کارکرد بهکارکرد« ،»53ابتدا باالترین ارزش کســبوکاری»« ،در
دســترس بودن منابع»« ،گروههای کاربر»« ،بُنســازه به بُنسازه» ،و
غیره .چابک بودن یک نیاز جدید اضافه میکند :کار باید تکه تکه شود
بهطوری که بتواند توســط تیمها بهطور موازی ،به روشــی تکراری و
افزایشی ،بدون ایجاد وابستگی های متقابل زیاد انجام شود .برای معمار
حتی مالحظات بیشتری وجود دارد.

بوکار با
در ایــن بخش ما بر تعامل و درگیر شــدن معماران با کســ 
استفاده از تکنیکهای چابک تمرکز میکنیم .دکترین چابک این است معماری باید برای مدیریت تغییرات ساخته شود .البته نمیتوان همه
که تمایز بین تیمهای کســ 
بوکار ،معماری و توســعه مبهم است ،اما تغییرات را مدیریت کرد ،اما معماران با همکاری کسبوکار میتوانند
بازهم رهنمودهای اندکی در مــورد چگونگی بهبود این تعامل وجود پیشــرفتهای تجاری آینده را پیشبینی کنند و با درک نوآوریهای
دارد .تعدادی رو 
ش که میتوان برای همکاری با کسبوکار اتخاذ کرد ،آینده فناوری میتوان معماری انعطافپذیرتری ایجاد کرد.
تعریف شــده است .ما میدانیم که این یک زمین بازی است که در آن
همکاری در سراسر چرخه زیست
میتوان با استفاده از تکنیکهای مدرن مانند تفکر طراحی ،چیزهای
بیشتری بهدســت آورد .با این حال ،این به سهم خود مجموعه ای از همکاری با تیمهای کســبوکار و راهحل باید در طول چرخه زیســت
دانش است که ما در این مقاله فقط بهطور خالصه به آن می پردازیم .از چشــمانداز اولیه ،معماری ،ارائه راهحلهای تکرارپذیر و تا نگهداری
بوکار چه
ادامه یابد .هدف این اســت که همیشه درک کنید که کس 
چشمانداز
در کوتاه مدت و چــه بلند مدت چه میخواهد و چگونه بر معماری و
در همکاری با ســودبران چشــماندازی برای تعامل و مشارکت ایجاد راهحل تأثیر میگذارد.
کنید .این چشــمانداز مبتنی بر تفکرات اولیه ســطح باال خواهد بود
آزمایش معماری با سودبران (مشتریان)
بوکار و راهحل ،توسعه
که در کارگاه های آموزشــی با ســودبران کس 
یافته اســت .یک رویکرد چابک سمت و سو میخواهد – سمت و سو هنگام تعریف داســتانهای کاربر ،یک «گامزنی» برای مرور در محیط
بــا فضای باز زیــاد که افراد بتوانند در آن با چیــزی توافق کنند و به بین وظیفهای از جمله کســبوکار ،عملیات و معماران ،ترتیب دهید.
آن اضافه کنند .اغلب ،مدلســازی کسبوکار در یک زمینه چابک از بررســیهایی که در آن سودبران نقشهای متفاوتی را در داستانهای
رویکرد غیررسمیتر ،با تأکید بیشتر بر تعامل و درک متقابل و کمتر بر کاربر ایفا میکننــد ،میتوانند درک مشــکل/فرصت را تا حد زیادی
مستندات جامع و تصمیمگیری رسمی استفاده میکند .معماران باید افزایــش دهند .این نقشهــا میتوانند بازیگران داســتانها از جمله
انتخابهای کلیدی و پیامدهای راهحلهای مختلف را شناسایی کنند .بازیگران سیستم فناوری اطالعات باشند.
هنگام گامزنی در داستانهای کاربر ،تعریف معیارهای پذیرش سطح
یادگیری تسریع شده
باال برای آنها بســیار مفید اســت .این امر از برخی سوء تفاهمها در
اقدامات و ابتکارات جدید ســازمانی خــود را بهعنوان «کارهای معوق ارتباط بین سودبران جلوگیری میکند و همچنین ورودی خوبی برای
مدیریت شــده» در نظر بگیرید .هنگامی کــه طرح های جدید اضافه آزمونهای سطح پایینتر در هر افزایش خواهد بود.
معماری طراحی برای تغییر
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مقاله

بستن قراردادهای چابک

قراردادهای توسعه راهحل موضوعی پیچیده است که در آن چارچوب
قانونی ،بنا به تعریف ،دیدگاه غالب اســت .در بسیاری از موارد ،مالکان
بوکار به همراه تیم حقوقی و تدارکات انعقاد قرارداد با ارائه دهنده
کس 
راهحل را هدایت میکنند .معماری بایــد در قراردادهای (راهبردی)،
دخیل باشــد .نقش یک معمار در ایجاد «قراردادهای چابک» میتواند
بهشرح زیر باشد:
•ایجاد آگاهی از تضاد شــیوه کار چابک در مقابــل قراردادهای نوع
آبشاری
•اطمینان از اینکه موارد غیر کاربردی ،دســتورالعملها و رهنمودها
و قابلیتهای ضروری آن در قرارداد لحاظ میشود و بعدا ً در راهحل:
•کمک به کســبوکار برای تعریف نتایج هدفگذاری شــده از نظر
شاخصهای کلیدی عملکرد ( KPIو CSFهای) چابکی.
چابک کارکردن ســطح دیگری از پیچیدگی را اضافه میکند :چابکی
یعنی اعتمــاد ،در حالی که قراردادها در مورد بیاعتمادی هســتند.
یــا همانطور که بیانیۀ چابکی برای توســعه نرمافزار چابک میگوید:
«همکاری مشتری درحیطه مذاکرات مربوط به قرارداد» .با این وجود،
در ســالهای گذشته تالشهای زیادی برای ایجاد قراردادهایی که در
حوزه چابک مناسبتر باشند ،انجام شده است .کار چابک با پیمانکاران
در چارچوب یک قرارداد غیرچابک ،نتیجهای جز شکست ندارد.
بهطور کلی ،یک قرارداد چابک باید موارد زیر را مشخص کند:
•اهداف
•تاریخهای تحویل بودجه
•نحوه همکاری
•مدت زمان تکرار
•نحوه برخورد با تغییرات
•نحوه برخورد با فسخ قرارداد
برخی از ایدههای جایگزین برای چابک سازی قراردادها عبارتند از:
•اثبات توانایی ،سپس استخدام تیمها
میتوانیــد اولین تحویل را بر اســاس قیمت ثابــت بهعنوان مدرکی
بــرای اثبات توانایی پیمانکار برای ارائه راهحل نهایی اســتفاده کنید.
با اســتفاده از این رویکرد ،میتوانید تامین کننــده خود را آزمایش
کنیــد و موقعیت های برد-برد را برای هــر دو طرف ایجاد کنید .به
خاطر داشته باشــید که بُنانگارۀ برد-برد همچنین فرض میکند که
شــرکت سفارشدهنده بخشــی از نیازهای خود را تحویل میدهد و
پیمانکار میتواند به ارزیابی چابکی و آمادگی کســبوکاری سازمان
برای رسیدن به ســطح اعتماد قابل قبول در هر دو طرف نیاز داشته
باشــد .گزینه دیگر این اســت که اجازه دهید تیمهای تامین کننده
بــا یکدیگر رقابت کنند .تامین کننــده برنده بعدا همان تیم را فراهم
میکند و تداوم را در مدت طوالنیتری تضمین میکند .به این ترتیب
مشــتری در نهایت بهترین تیم را انتخاب میکند ،اما شاید با قیمتی
عالی.

•پول برای هیچ :پایان زود هنگام
یکی از راههای متعادل کردن ریســک بــرای هر دو طرف ،متغیر نگه
داشــتن بودجه و زمان اســت .زمانی که قرارداد زودهنگام فسخ شود،
پیمانکار کسر توافق شده از مبلغ باقیمانده قرارداد را دریافت میکند.
این ریســک کارفرما را محدود میکند و امــکان جابهجایی تیمهای
پیمانکار را فراهم میکند.
•تغییر بهصورت رایگان :بودجه ثابت
یکــی از راههای اطمینان از ظرفیــت تیم ،در حالی که گزینهها برای
اولویتبندی مجدد باز است ،استخدام ظرفیت است .این اجازه میدهد
تا نیازها در طول مسیر اصالح یا حذف شوند!
•قراردادهای کوچک
قراردادها را کوچک نگه دارید .قراردادهای بلندمدت بزرگ ممکن است
مزایایی در کسب بودجه یا تعیین اولویت داشته باشند ،اما طبق آمار،
میزان شکست آنها افزایش مییابد .یک قرارداد اصلی 54انعطافپذیر
امکان صدور پیوســت جدید در هر نســخه یا برای چند اسپرینت و با
اقالم قابل تحویل تعریف شده در هر سرعت را ارائه میدهد.
•«بدون درمان بدون پرداخت»
برای قراردادهای کوچک  -مبتنی بر اسپرینتها  -کار بر اساس «بدون
درمان (بدون ارائه محصول) ،بدون پرداخت» ممکن اســت یک گزینه
باشد.
•کارگاه تسهیل شده
در تحوالت پیچیده ،سودبران زیادی وجود دارد و ما همیشه این تحمل
را نداریم که تصمیمات تک نفره شــفاف در طول تحول گرفته شــود.
در واقع بسیاری از تصمیمات و جهتگیری ها اثر تعامل مستقیم بین
طرفین مختلف اســت .کارگاه تسهیلشده یک روش چابک است که
در معماری سازمانی نیز اســتفاده میشود و امکان ایجاد تصمیمهای
باکیفیت را بر اســاس مشارکت سودبران فراهم و از آن پس تصمیمها
را پشتیبانی مناســب میکند .این یک فرآیند گروهی برای دستیابی
به اهداف اســت و توسط یک تســهیلگر کارگاهی واجد شرایط ،که
مســتقل و بی طرف نســبت به اهداف کارگاه  ،اما همچنان بر نتیجه
کارگاه متمرکز است ،هدایت میشود .کارگاه تسهیلشده روشی است
که میتواند به ایجاد وفاق بین سهامداران مختلف و توافق بر پشتیباتی
از کسبوکار کمک شایانی کند.
•سایر قالبهای گفتگو
چابک تعــدادی الگوهــای همکاری/طوفان فکــری دارد که میتوان
از آنها در چرخه زیســت متقابل اســتفاده کرد .برخی از آنها برای
مدیریت گروههای مشارکتکننده بزرگ – مانند:
- Fish Bowl،
-Brainwriting
)- Open Space Technology (OST
- World Café Method
54- Master Contract
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https://blog.opengroup.org/2018/06/19/how-the-togaf-standardenables-agility/
• Philippe Kruchten Blog: https://philippe.kruchten.com
• ProjectConnections Blog: http://blog.projectconnections.com/
project_practitioners/2017/06/if-agile-is-better-why-is-adoptionso-low.html
• Project Outcomes: www.cio.com/article/3151122/projectmanagement/dont-confuse-project-outcomes-with-business-outcomes.html
• RFP Patterns and Techniques for Successful Agile Contracting, SEI
CMU, November 2016: https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/
SpecialReport/2016_003_001_484063.pdf
• Scrum Alliance: www.scrumalliance.org
• Test-Driven Architecture – Use your Tests to Inform Architecture,
Mike Brown, June 2015: http://itsadeliverything.com/test-drivenarchitecture-use-your-tests-to-inform-architecture
• The End of Agile: Death by Over-Simplification: https://effectivesoftwaredesign.com/2014/03/17/the-end-of-agile-death-byover-simplification
• The Five Dimensions of Supply Chain Agility, David M. Gligor; refer to: www.supplychainquarterly.com/topics/Strategy/20151022the-five-dimensions-of-supply-chain-agility
• What is the Minimum Viable Product? Lessons Learned, Eric Ries,
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www.computerweekly.com/news/2240187478/Why-agile-development-failed-for-Universal-Credit
• World-Class EA: The Agile Enterprise, White Paper (W123), April
2012, published by The Open Group; refer to: www.opengroup.
org/library/w123

Kano  مانند،و برخی برای ســاختاردهی و انتخاب ورودی هســتند
Models
تفکر طراحی

تفکر طراحــی یک رویکرد خالقانه برای طراحی محصوالت و خدمات
.نوآورانه و مبتنی بر درک عمیق از نیازها و مشــکالت مشتریان است
رویکرد راهحل تفکر طراحی مبتنی بر این ایده اســت که شناســایی
 شناسایی. مهمترین عامل موفقیت است،مشــکل درســت برای حل
 «طراحی» ارائهای. هدف تیم را پیدا میکند،مشکل درست برای حل
 اما نتیجه مورد نظر.از قصد است و «تفکر طراحی» آن را بیان میکند
، بهطور خالصه.باید با ســرعت و مقیاس مورد نیاز کاربر بهدست آید
 بیان هدف با ســرعت و مقیاس مورد:تفکــر طراحی عبارت اســت از
، اصول آن برای مشاهده مشکالت تمرکز بر نتایج کاربر.نیاز ســازمان
 مبانی روشمند آن.تیمهای چند رشتهای و اختراع مجدد مستمر است
.» است55(تنوعی از) «الهام – ایده – اجرا
تفکــر طراحی یک گزینــه قابل احترام برای نتایــج چابک و رضایت
 میتواند از معماری ســازمانی چابک و تحویل چابک.مشتری اســت
پشــتیبانی کند و بنابراین ســزاوار توجه بسیار بیشتری نسبت به این
.مقاله است

نویسندگان مقاله

Serge Bouwens, ArchiXL & ANWB
Mats Gejnevall, minnovate & Biner Consulting
Piotr Papros, 4IT Group
Jacek Presz, Bank Pocztowy
Mirosław Prywata, Asseco Data Systems SA
Marcin Wizgrid, Accenture
Łukasz Wrześniewski, 4IT Group
Aleksander Wyka, ATE Enterprises

منابع و مراجع

لطفاً توجه داشــته باشــید که منابع و پیوندهای زیر در زمان نگارش این مقاله
 به اسناد و پیوندهای. اما برای آینده نمیتوان آنها را تضمین کرد،معتبر بودهاند
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هزینۀ باالی زندگی برخط
برخط بودن ،یعنی بهطور مداوم در معرض دید قرار گرفتن .با وجودی به گفتۀ آنا لمبک ،اســتاد روانپزشــکی علوم رفتاری در دانشــگاه
که این امر ممکن است عادی بهنظر آید ،ا ّما ما انسانها تا پیش از این اســتنفورد ،ما هویّتمان را از طریق چگونه دیده شدن توسط دیگران
هرگز با این ســطح از معرض دید قرار داشــتن سروکار نداشتهایم .ما میســازیم .ا ّما اکنون ،بخش عمدۀ آن هویّت بر روی اینترنت شــکل
پیامهایی را در توئیتر قرار میدهیم و کسانی که هرگز آنها را مالقات میگیرد که درک آن میتواند دشوار باشد.
نکردهایم ،با افکار و انتقاداتشان به آن پاسخ میدهند .افراد به آخرین وی افزود «این هویّت مجازی ،ترکیبی است از تمام تعامالت برخطی
عکسهای شــما در اینستاگرام نگاه میکنند .گاهی وقتها آدم حس که داریم .این هویّت بســیار آسیبپذیر اســت زیرا بر روی رایاسپهر
وجود دارد ،به شــیوهای غیرعادی و عجیب کــه ما کنترلی روی آن
میکند که تمام نگاهها در دنیا به سوی اوست.
مشــاهده شدن توســط افراد زیاد ،دارای تأثیرات مهم روانشناختی نداریــم .مــا موجوداتی اجتماعی هســتیم و مغزمان برای تشــکیل
اســت .البته توانایی ارتبــاط با دیگران مزایایی هــم دارد ،بهویژه در اجتماعــات ،برقراری ارتباط با یکدیگــر و کار با همدیگر تکامل یافته
دوران همهگیری کووید 19-که نمیتوانستیم عزیزانمان را از نزدیک اســت .ما تکامل نیافتهایم که خودمان را هر روزه در معرض قضاوت
متعددی نیز دارد که پیچیدهتر همۀ جهان قرار دهیــم .این چیزها بر روی هر کس تأثیرات متفاوتی
ببینیم .ا ّما به عقیدۀ خبرگان ،معایب
ّ
میگذارد ،ا ّما آنچه واضح اســت این است که بسیاری از افراد بهطور
و ماندگارتر از آن هستند که ما فکرش را میکنیم.
ّ
مطالعات نشان دادهاند که سطح باالی استفاده از رسانههای اجتماعی منظم از این سطح در معرض دید قرار گرفتن ،احساس از پا درآمدن
با افزایش خطر عوارض اضطراب و افســردگی ارتباط دارد .نشانههای و درماندگی میکنند.
محکمی از ارتباط بین ســامت روانی افراد و عادتهای برخطشــان اگــر مواظب نباشــیم ،زندگی برخط ما منبعی برای اســترس مزمن
وجود دارد .بهعالوه ،بســیاری از روانشناســان عقیده دارند که افراد میشــود .هر کس به خلوت و محرمانگی نیاز دارد ،ا ّما ما غالباً آن را
ممکن است با تأثیرات روانشناختی گستردهای سروکار داشته باشند برای خود فراهم نمیسازیم و در آخر حس میکنیم که انگار پیوسته
با دشمنی نامرئی در جنگیم»
که همیشه آشکار نیستند.
لری روزن ،استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید «آنچه ما به نوعی آداب فرهنگی دربارۀ این که مصرف مناسب و سالم چیست
مدت زمانی که مردم جلو صفحات نیاز داریم ،درست همانطور که دربارۀ مشکالت مصرفی دیگر داریم.
ما کشــف کردهایم این اســت که ّ
ً
نمایش میگذرانند خیلی بیشــتر از آن چیزی است که قبال گزارش ما محوطههای سیگارکشــیدن ممنوع داریم ،مــا قوانین زیادی برای
شــده و حتی بیشتر از آنچه که خودشان عقیده دارند میباشد و این ایــن که چه کســی میتواند مواد الکلی خریداری کند یا چه کســی
میتواند بــه قمارخانه (کازینو) برود داریم .مــا برای این محصوالت
تقریباً به نوعی همهگیری تبدیل شده است».
روزن کــه از ســال  1984به مطالعۀ تأثیرات روانشــناختی فناوری دیجیتال نیز به چنین آدابی ،بهویژه برای خردساالن و نوجوانان ،نیاز
پرداخته اســت عقیده دارد که شرایط در حال از کنترل خارج شدن داریم.
اســت .او میگوید افراد همه روزه دهها پیام دریافت میکنند و غالباً
ترجمۀ :ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ
حــس میکنند که راه فــراری از زندگی برخطشــان ندارند .و حتی
منبع :مج ّلۀ وایرد 3 ،اکتبر 2022
هنگامــی که به صفحات نمایش نــگاه نمیکنند نیز صفحات نمایش
در سرشان وجود دارد.
دويست و شصت و دو
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گزارش روندهای جدید معماری

«نقش محوری» معماری سازمانی در تالشهای تح ّول دیجیتال
سازمانها
فرشید مبشری

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پست الکترونیکیF_mobasheri@pseez.ir :

بهزاد اعتمادان

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پست الکترونیکیEtemadan@gmail.com :
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گروه  ،Info-Techیک شرکت تحقیقاتی و مشاوره جهانی فناوری اطالعات،
آخرین تحقیق خود را در مورد معماری سازمانی با عنوان گزارش روندهای
معماری سازمانی در  5آگوست  2022منتشر کرده است.
ایــن گزارش پنج رونــد معماری ســازمانی را از دادههای اختصاصی
 Info-Techو مصاحبههایی که با رهبران فناوری اطالعات در ســال
گذشته انجام شده است ،شرح میدهد .با توجه به نیاز فعلی سازمانها
به تســریع فعالیتهای تحــ ّول دیجیتال به منظــور رقابت در عصر
دیجیتال ،نقش معماری ســازمانی اهمیت بیشــتری برای همسویی
کسبوکار و فناوری پیدا کرده است.
ســفر تح ّول دیجیتال ،ســازمان و فناوری را بهطور فزایندهای به
هم نزدیکتر میکند .هر چه این دو بیشــتر در هم تنیده میشوند،
نقــش معماری سازمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند و سازمان
و فناوری را در ارائه کارایی بیشــتر همســو مینماید .نیاز کنونی
برای تح ّول شتابان دیجیتالی ،اهمیت معماری سازمانی را افزایش
میدهد .اگرچه این تح ّول شــتابان ،ســازمان و فناوری را بهطور
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شکل  -1پنج روند معماری سازمانی آینده در یک نگاه

ســازمان میتواند منجر به ایجاد افزایش کارایی در ســطح سازمان
گردد .در جزئیات تحقیقات بیان شــده است که معماری سازمانی بر
کســبوکار تأثیر میگذارد و همسویی حیاتی بین سازمان و فناوری
اطالعات ایجاد میکند .برای رقابت در بازار دیجیتالی فزاینده آینده،
این روندهــا باید مورد توجــه معماران ســازمانی و رهبران فناوری
اطالعات در قرار گیرند.

فزایندهای به هم نزدیکتر کرده است ،طبق نظرسنجی اینفوتک روند  :1معماری سازمانی ،چابکی کسبوکار را فعال
در مورد روندهای  ،2022اکثر سازمانها هنوز شکاف قابلتوجهی میکند

بین کسبوکار و فناوری اطالعات خود میبینند و بیش از 70
درصد از ســازمانهای مورد بررسی در حال اصالح برنامه معماری
سازمانی خود هستند.
میلنا لیتویو ،1مدیر تحقیقات اصلی بخش معماری ســازمانی در گروه
اینفوتک میگوید« :معماری ســازمانی را میتوان بهعنوان چســب
سازمان در نظر گرفت»« .معماری سازمانی اهداف تجاری را با تمام
جنبههای دیگر سازمان هماهنگ کرده و اثربخشی و کارایی بیشتری
را ایجــاد میکنــد و در عین حال نردههای محافــظ برای ایمنی نیز
فراهم میکند».
معماری سازمانی و نقش آن در چابکی
خانم لیتویو در پایان متذکر میشــود :روندهای مشخصشــده در این
گزارش به معماران سازمانی و رهبران فناوری اطالعات ،دانش و منابعی را چابکی ســازمانی فقط به داشــتن مالقات روزانه در اســکرام نیست.
برای حمایت از مدیران اجرایی در تح ّول دیجیتالی سازمان ارائه میدهد .بلکه عمدتاً در مورد توانمندســازی سازمان برای سازگاری با تغییر و
چابکشدن است.
پنج روند معماری سازمانی آینده :گزارش موسسه یکپارچهســازی مؤثــر دادههــا ،شــرکت را قادر میســازد تا
تحلیلهــای پیشبینیکننــده ،همــکاری /2هماهنگســازی
اینفوتک
خدمات ،و راهبردهای دیگری را بسازد که آنها خودشان عوامل
نقش معماری سازمانی در واسطهگری و مذاکره در حوزههای مشترک
توانمندســاز برای چابکی درون ســازمانی هستند ،بهطوری که
چابکی کســب وکار بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز اســت .برای
دســتیابی به چابکی ،سازمانها باید به ســرعت با تغییرات محیطی
سازگار شوند .به عبارتی چابکی اتکا به راهبردهای سازمانی را افزایش
میدهد.
مجموعــه رویکردهای مورد نیاز :پودمانگی معماری ،یکپارچهســازی
دادهها ،هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ،عالوه بر سایر رویکردهای
چابک یا تکراری (فرآیندهای محاســباتی و ریاضی) برای کل سازمان
مورد نیاز است.

1- Milena Litoiu

2- collaboration
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معمــاری بتواند به روشهایی تکامــل یابد که مزیت رقابتی آن
را افزایش دهد.
تشــخیص تهدید مبتنی بر هوش مصنوعــی ،بینشهای پیشبینی
هوشمند و غیره.
نقش فرآیندهای تکرار شونده /چابک برای معماری سازمانی
فناوریهای نوظهور

معماری ســازمانی نیاز دارد که چابــک بماند .فرآیندهای چابکی فقط
برای تحویل پروژه ،برنامه یا ســبد پروژهها نیست ،بلکه برای معماران
نیز کاربرد دارد تا فرآیندهای داخلی و هزینههای خود را کاهش دهند.
فرآیندهای داخلی سازمان باید کارآمدتر شوند و به بلوغ فعلی سازمان
همگام با نیازهای چابکی آن پاسخ دهند .تشریفات چابک برای معماران
در ســطح سیستم ،سبدپروژهها یا ســطح معماری سازمانی جایگزین
خوبی برای جلسات طوالنی و پرهزینه تیم معماری سازمانی هستند.
معماران ســازمانی نقش مهمی در حصول اطمینــان از اینکه تح ّول
دیجیتال به شــیوهای چابک و مقیاسپذیر انجام میگردد و همچنین
انعطافپذیری و مهارتهای مورد نیاز را تضمین میکنند ،ایفا مینمایند.

مزایا و خطرات
مزایا

پاسخ ســریعتر :عمل کردن ســازمان به روح چابکی فقط مختص
تیمهای تحویل نیســت و تشــریفات رویکرد چابــک میتواند برای
معماران سازمانی نیز اعمال گردد.
یادگیری سریعتر :این به سازمانها اجازه میدهد تا انرژیها را روی
نوآوری متمرکز نمایند و در عین حال به آنها اجازه میدهد مفاهیم
جدید را در اسرع وقت آزمایش نموده و یادگیری را تسریع نمایند.
خطرات

ندیــدن منافع بنگاه به دلیل رویکردهــای جزئی و فرصتطلبانه:

وظایف معماری سازمانی شامل استانداردسازی و اجرای انطباق است.
آموزش ناکافی میتواند منجر به آسیبپذیری ،عدم انطباق و خطرات
بالقوه کنترل نشده شود.
شــکنندگی معماری :اگر معماری به درســتی انجام نشود ،میتواند
شکننده و مقاوم در برابر اصالح شود .وظیفه معماری سازمانی این است
که اطمینان حاصل کند که معماری به خوبی با تغییرات سازگار است.

روند  :2امنیت پشــتیبانی شــده توسط معماری
سازمانی

مصــون بــودن در برابر حمــات امنیتی پیچیدهتر بــه هماهنگی و
ســازگاری سازمانی بیشــتر نیاز دارند .معماری سازمانی میتواند در
شناسایی تهدیدات امنیتی و کمک به یک راهبرد امنیتی که خطرات
را پیشبینی ،شناسایی و کاهش میدهد ،نقش داشته باشد .حاکمیت
کافی (ارزیابی ،هدایت و پایش) باید وجود داشــته باشــد تا اطمینان
حاصل شــود که کنترلهای امنیتی در راســتای الزامات انطباق 3و
سیاستهای امنیتی حاکمیت است.
3- compliance requirements.
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شدت و تنوع حمالت امنیتی

اخیرا ً شــدت و تنوع حمالت امنیتی افزایش یافته اســت .با توجه به
شرایط ژئوپلیتیک فعلی ،این روند همچنان ادامه مییابد.
راهبرد صحیح ،بر اســاس درک خوب از زمینه 4سازمانی و از جمله
دفاع از فناوری ،مستلزم مشارکت بین معماری سازمانی و کارشناسان
امنیتی اســت .تصمیمگیــری در مورد کنترلهــای امنیتی ،تعریف
سیاستها و استانداردهای ســازمانی و همچنین حاکمیت مورد نیاز
در چارچوبهای مورد توافق به مسئولیت مشترک معماری سازمانی
و مدیر ارشــد امنیت اطالعــات تبدیل میگردد .معماری ســازمانی
همچنین فراخوانده شــده است تا نظارت فنی بر پیادهسازی را انجام
دهــد و از انطباق با اســتانداردها و مقررات اطمینــان حاصل نماید.
برنامههای امنیتی برای ســازمانها در بخشهای خصوصی و دولتی
بهطور یکســان بــرای محافظت از مشــتریان و داراییهای دیجیتال
حساس حیاتی هستند.
تحقیق حاکی از آن است که اکثریت عظیمی از شرکتها قصد دارند
در ســالهای آتی روی امنیت سرمایهگذاری نمایند و آن را در سطح
سازمانی اجرا نمایند.
کمبــود مهارتهــای امنیتی بــه دالیل متعددی قابل توجه اســت.
متخصصان باید چشــمانداز امنیتی که مدام در حال تغییر اســت و
تکنیکهای مدرن مورد استفاده در حمالت پیچیده را درک نمایند.
توصیهها:

 معماری سازمانی نیاز به همکاری مشترک جهت ایجاد استراتژی
6
امنیتــی دارد و آن را متناســب با وضعیت /5زمینه /شــرایط واقعی
سازمان تنظیم نماید.
 معماری ســازمانی باید با دفتر امنیتی همکاری نماید تا در مورد
کنترلهای امنیتی برای کاهش خطرات تصمیمگیری نماید.
 معمــاری ســازمانی باید نقــش حاکمیتی و الزامــی در امنیت و
همچنین نظارت بر اجرا داشته باشد.
 معماری ســازمانی نقش مهمی در انتقــال انتظارات و الزامات به
فروشندگان دارد.
 کارگزاران معماری ســازمانی میان امنیت و دادهها ارتباط برقرار
مینماینــد تا یک طرح طبقهبندی ســازمانی برای مدیریت امنیت و
اطالعات ایجاد گردد .این برای امنیت برنامهها و زیرساختها که یک
الزام سازمانی است نیز به همان اندازه مهم است.

4- context
5- condition
6- circumstances
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روند  :3مشارکت بین معماری سازمانی و نوآوری

دیجیتالیشــدن ،نوآوری کسبوکار را تسریع مینماید .نقش معماری
ســازمانی باعث افزایش همافزایی در سطح سازمان میگردد و نوآوری
ممکن است در هر سطحی از ســازمان ،از مدلهای کسبوکار جدید
گرفته تا بازنگری در نحوه حمایت فناوری از کسبوکار به دست آید.

رویکردهای مورد نیاز

نوآوری کســبوکار ،نوآوری فناوری ،اســتفاده از یادگیری ماشین/
هوش مصنوعی ،زنجیرة بلوکی و غیره.

اساس مجموعهای از شرایط متغیر هدایت شوند.
 بهطور خالصه ،نقش معماری سازمانی در نوآوری در همه بخشها ،از
فرآیندهای کسبوکار گرفته تا فناوری ،بهطور فزایندهای قابل توجه است.
تخصص صنعت

 صنایعــی که در حال حاضر از فناوری عقبماندهاند ،تحت فشــار
شــدیدی برای مدرنکردن راههای خود و کاهش هزینهها هستند .ما
انفجاری از برنامههای کاربردی مبتنی بر صنعت ویژه هوش مصنوعی/
یادگیری ماشــین را پیشبینی میکنیم که نیاز به تخصص این حوزه
را به همراه خواهد داشت.

پیشرانها

روند  :4همــکاری معماری ســازمانی :یا معماری
7
افزایش قیمت و دسترســی به توان محاســباتی ابری ،بُنانگارهها و سازمانی مشارکتی

رویکردهای فناوری جدید را ممکن میســازد .نیاز به دیجیتالیشدن
در حیــن نوآوری با تعداد زیادی از رویکردهای جدید در فضای ابری
ترکیب شده است ،بهعنوان مثال:
 ذخیرهسازی مقرون به صرفه و قدرت محاسباتی
 روشهای آسانتر برای مقیاسپذیری ،مهاجرت از معماری قدیمی
به معماری مدرن
 فناوریهایی که برای یکپارچهســازی اســتفاده شدهاند (APIها،
رویداد محور )8همچنان به توســعه معماریهــای پودمانی و انعطاف
پذیر ادامه می دهند.
 فناوریهایی که برای یکپارچهسازی استفاده شدهاند ( ،APIرویداد
محور) همچنان بــرای ایجاد امکان توســعه معماریهای پودمانی و
انعطافپذیر ادامه دارند.
9
 بُنانگارههــای جدیــد :گنجانه ســازیData Mesh،Service ،
 Mesh، Serverlessو غیره.
• :Data Meshمدیریــت غیرمتمرکــز منابــع مختلــف داده بــا
اســتفاده از زیرســاختهای داده اســت کــه در آن محصوالت داده
( Data Marts ،Micro services API ،Streaming Dataو غیره)
توسط مالک دامنههای مختلف با استفاده از خطوط انتقال داده ،تحت
مالکیت درآمده و مدیریت میشوند.
 خدمــات و دا دههای غیرمتمرکز که نیاز بــه همکاری ،حاکمیت
سازمانی و مدیریت خدمات دارند.

همکاری معماری ســازمانی ،نیازمند روشهای جدید کار در سازمان
و روابط بالقوه جدید با فروشــندگان و تامینکنندگان است .معماری
ســازمانی تشــریک مســاعی بین اصناف /انجمنها را در واحدهای
کسبوکاری مختلف را تشــویق مینماید و در همکاری بینحوزهای
سطوح سازمان همنوایی ایجاد مینماید.
تحقیقات نشــان داده اســت که 72درصد از ســازمانها قصد دارند
تمرکز خود را بر روی تالشهای معماری سازمانی برای تسریع تح ّول
دیجیتال بازگردانند.
نقش همکاری معماری سازمانی در سیلوهای سازمانی

نقش معماری ســازمانی از «برج عاج» قدیمی به یک رویکرد عملی،
پیشگیرانه و با معنی تبدیل میگردد:
 معماری ســازمانی در حالت ایدهآل ،به یک مشاور قابل اعتماد و
همچنین خالق راهبرد مشارکتی تبدیل میگردد.
 برای دســتیابی به بهینهســازی بینحوزهای یا سازمانی ،معماری
ســازمانی تصمیمات را در سراسر اصناف (کســبوکار ،داده ،برنامه،
زیرساخت ،یکپارچهسازی ،امنیت) متعادل مینماید.
 امکان همنوایی و هدایت برای برنامهها ،بُنســازهها ،پروژهها ،سبد
پروژهها و عملیات توسعه و پشتیبانی را فراهم مینماید.
 معماری ســازمانی مدیریت فروشنده و شریک را بر عهده میگیرد
(بهعنوان مثال تنظیم چارچوب همکاری و انتظارات تامینکنندگان،
فروشندگان و شرکا).
انتظارات مشتری
 معماران ســازمانی شرکای سازمان هســتند که تح ّول کسبوکار
 مشــتریان خواستار پشــتیبانی از قابلیتهای مدرن و راهحلهای
دیجیتال را تسهیل میکنند.
آسانتر برای مشکالت پیچیده هســتند .این قابلیتها در حال رشد
هستند ،اما نیاز به پیشنیازهایی دارند که به سختی به دست میآیند
تغییر در نقشها و مسئولیتها
(مانند یکپارچهسازی ،در دسترسبودن دادهها ،کیفیت دادهها).
معماری ســازمانی به ابزاری مهمتر در ایجاد توافق مورد نیاز بین کسب
 مشتریان همچنین انتظار دارند که در تصمیمگیریهای آگاهانه بر وکار و فناوری اطالعات تبدیل میشود .برخی از نقشهای فنی متعادلتر
7- paradigms
8- Event-driven
9- container

میشوند و هر دو محیط کسبوکار و فناوری اطالعات را در بر میگیرند:
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 هماهنگسازی خدمات کســبوکار :13مدیریت یکپارچه خدمات
مبتنــی بر فنــاوری اطالعات به منظور ســاده کــردن اجرای کامل
فرآیندهای کســبوکار برای ســودبران (سیســتمهای گردش کار و
نرمافزار سیستم مدیریت فرایند یا )BPMS
 گنجانهها و هماهنگسازیها :14خودکاریسازی استقرار ،مدیریت،
مقیاسبندی و شبکهسازی گنجانهها (مثل داکر)Docker /
دورنمای ابزارها با ســرعت باالیی در حال تکامل هســتند .ما شاهد
پیشرفتهایی غیرمنتظرهای هستیم که هم توسط بازیگران بلندمدت
و هم تازه واردان در بازار ایجاد شده است.
ً
فروشــندگان شــروع به ترکیب قابلیتهایی کردهاند کــه قبال برای
حوزههای خاص منحصر به فرد بود ،اما اکنون در ابزارهای ســازمانی
جمعآوری شده است.
ما این تمایــل را میبینیم که ارائهدهندگان ابــزار بهطور فزایندهای
از یک مدل کشــیدن و رها کردن آســان (کد کم یا بدون کد) برای
کاربران کسب وکار استفاده مینمایند ،در حالی ابزارهای قبلی متکی
به برنامهنویسی زیاد و وابسته به ذهن توسعهدهنده طراحی شدهاند.
نمونههایی از خودکارســازی عبارتند از رویکردهای پیشــرفته هوش
مصنوعی  /یادگیری ماشــین ،تشخیص الگوها ،تبدیل شکل  Visioبه
مدل ،توصیههای خودکار یا هوشمند و برخی بهینهسازیها.

 ما شاهد تغییر در موقعیت مدیر ارشد اطالعات /مدیر ارشد فناوری
هستیم و نقشهای دیگری در سازمانها ایجاد میگردد( .مدیر ارشد
اطالعات و مدیر ارشد فناوری هر دو فناوری را در کسبوکار مدیریت
مینمایند ،اما یک تمایزساده این است که مدیر ارشد اطالعات ()CIO
معمــوالً به درون نــگاه میکند و هدف آن بهبــود فرآیندهای درون
شرکت اســت ،در حالی که مدیر ارشد فناوری ( )CTOبه بیرون نگاه
میکند و از فناوری برای بهبود یا نوآوری محصوالتی استفاده میکند
که به مشتریان خدمت ارایه میدهند).
10
 انتظار از معماری سازمانی این است که عملیاتی و کنشگرایانه
باشــد :برای دســتیابی به نتایج قابل اندازهگیری از طریق همکاری و
همنوایی در سراسر سازمان
 معماری ســازمانی از یــک ابزار برنامهریــزی بلندمدت به ابزاری
چابکتر تبدیل میگردد .در حالیکه تصمیمات بلندمدت را هدایت و
متعادل مینماید ،از نیازهای فوری نیز پشتیبانی میکند.
 همکاری در سرتاســر اصنــاف /اتحادیههــا 11حوزههای مختلف
کسبوکار
معماری سازمانی دو وظیفه زیر را انجام میدهد:
12
 همــکاری بین اصناف حوزههای واحدهای ســازمانی مختلف را
تشــویق مینماید( .بهطور ایدهآل هر یک از حوزهها مثل کسبوکار،
دادهها ،برنامهها ،زیرســاختها ،امنیت و غیره در ســطح ســازمان
نمایندهای دارند و یکپارچهسازی اصناف در سطح سازمان نیز صورت جمعبندی
میگیرد).
در مســیر شتابان به ســوی دیجیتالیســازی ،نقش مهم و فزاینده
 همکاری بین حوزهای را در سطح سازمانی تنظیم  /هدایت مینماید.
معماری سازمانی ،همکاری بین حوزههای مختلف ،در داخل و خارج
از شرکت ،به روشــی قابل تنظیم است .این سطح از همکاری امکان
روند  :5ابزارهای معماری سازمانی و خودکارسازی
واکنش سریع به تهدیدها و شرایط جدید را فراهم مینماید .با پذیرش
بیشــتر فعالیتهایی معماری ســازمانی از طریق ابزارهای هوشمند این فرصتهای بیســابقه در مقیاس ،سازمانها میتوانند نوآوری را
خــودکار میشــوند و به ســازمانها اجازه میدهند تا به ســرعت با تحریک نموده و مزیت رقابتی خود را تقویت نمایند.
توجه و تاکید به روندهای مشخصشده در این گزارش برای معماران
تغییرات محیط سازگار شوند.
سازمانی و رهبران فناوری اطالعات ،دانش و منابعی را فراهم مینماید
رویکردهای مورد نیاز
که میتوانند مدیران اجرایی را در مســیر شــتابان تح ّول دیجیتالی
خودکارسازی ،هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ابزارهایی که اقتصاد سازمان یاری نمایند.
دیجیتال را توانا می سازند
بهنظر میرسد در روند توســعه ابزارها از برخی روندهای تعریفشده
منابع:
قبلی که توســط هوش مصنوعی /یادگیری ماشــین طراحی شدهاند،
بیشــتر از قبل استقبال شده اســت .این روندهای کلی در حوزههای 1. New Trends Report Details Enterprise Architecture›s Pivotal Role
in Organizations› Digital Transformation Efforts.(Info-Tech Reمختلفی مشاهده میشود:
search Group Aug 05, 2022,), Milena Litoiu, Senior Director, InfoTech, Andy Neill, AVP, Practice LEAD, Info-Tech, IGOR Ikonnikov,
 ابزارهای معماری سازمانی
Director, Research Advisor, Info-Tech, David Glazer, VP, Analytics,
 خودکارسازی فرآیند کسب وکار (هوشمند)
Kroll
2. https://www.prnewswire.com/news-releases/new-trends-re مدیریت فرآیند کسبوکار
port-details-enterprise-architectures-pivotal-role-in-organiza ابزارهای داده
tions-digital-transformation-efforts-301600816.html
10- Practical and Proactive
11- guilds
12- business units
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13- Business Service Orchestration
14- Containers and Orchestrations

مقاله

پایهگذاری ستونهای بانک دیجیتال

با کمک  BIANبر اساس یک تجربه عملی
محمد جعفر زارعی

مشاور حوزۀ تح ّول دیجیتال و فناوری اطالعات
پست الکترونیکیzarei@ribodgroup.com :

راهبرد فناوری اطالعات برای مقابله با محیط پویای
مقدمه
در این مقاله قصد دارم بر مبنای تجربه و آموختههای خود در طی مدیریت سازمانها

پروژه تحول فناوری اطالعات یکی از بانکهای کشور و همچنین مدیریت
پروژههای بزرگ دیگر ،پاسخی به سواالت زیر ارایه دهم:
 بدیهی اســت راهبرد فناوری اطالعات متاثر از راهبرد کسبوکار
اســت .حال اگر در سازمانی راهبرد کســبوکار به روشنی مشخص
نباشد چگونه میتوان پروژههای راهبرد فناوری اطالعات و یا معماری
سازمانی را اجرا کرد؟ بهعبارت دیگر چگونه میتوان چالش بزرگ نبود
جهتگیری راهبرد کالن سازمان را مدیریت کرد؟
 چگونــه میتوان در عصــر دیجیتال که یکــی از ویژگیهای آن
تحوالت مداوم و بــدون وقفه محیطی ،ظهور فناوریهای نوین ،ورود
رقبــای چابک با مدلهای کســبوکار جدید و در یــک کالم تغییر
بنیادی اکوسیستم کسبوکار را مدیریت کرد؟
 برنامه مدیــران فناورای اطالعات ،متخصصان و مشــاوران حوزه
دیجیتال برای مقابله با این پویای و تالطم عصر دیجیتال چیست ؟
 در حوزه بانکی بهطور مشــخص چگونه میتــوان با این تحوالت
همگام و همساز شد؟
 مدل  BIANچــه نقش و کاربردی در این همگامی و همســازی
میتواند داشته باشد؟ و
 چگونه میتوان با کمک منطق و مدل  BIANبانکها را برای ورود
به عصر دیجیتال آماده کرد؟

هنگامی که مدیریت پروژه راهبرد فنــاوری اطالعات یکی از بانکها
به من پیشــنهاد شد ،ابتدا آرزو کردم که بهجای پروژه تحول فناوری
اطالعات ،پروژه تحول کســبوکار به من پیشنهاد میشد .چون اوال
ترجیــح میدادم توســعه و ارتقای قابلیتها بهطــور موزون در همه
بخشهای ســازمان اتفاق بیفتد و ثانیاً میدانســتم یکی از مهمترین
چالشهای من دریافت اطالعات روشن از الیه کسبوکار خواهد بود.
اطالعاتی از قبیل راهبرد ،جهتگیری و اهداف کســبوکار ،فرآیندها
و هر آنچه که الزمه شفافشــدن معماری الیه کسبوکار است .پروژه
تحول کسبوکار موجب میشد پاسخ روشنی برای سواالتی از قبیل:
بانک چه جایگاهی باید در بازار مالی کشور داشته باشد؟ فرصت رشد
در بانکداری خرد بیشــتر است یا بانکداری شرکتی و یا تجاری؟ تورم
هزینههــا در کجا قرار دارد ،مدل کســبوکار بانک چگونه باید تغییر
کند تا با ملزومات عصر دیجیتال سازگار شود و غیره یافته شود.
هر چند آگاه بودم مدیریت پروژۀ بزرگتر تحول کســبوکار با ریسک و
چالش بیشــتری روبرو میشد و کار ما را ســختتر میکرد .به هر حال
پیشبینی بنده در مورد چالش اســتخراج راهبرد ،اهداف و جهتگیری
روشن کسبوکار به دالیل مختلف درست از کار درآمد .چالش اصلی این
بود که میبایست راهبرد فناوری اطالعات را با راهبرد کسبوکاری همراستا
میکردیم که تصویر روشنی از آن نداشتیم و یا اجماعی وجود نداشت.
دويست و شصت و دو
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شکل  :1نقشه سرویسها ( )Blueprintمبنایی برای تصمیمات راهبردی در سطح کسب و کار و فناوری اطالعات

این مشــکل مختص بانک مورد نظر نیســت .اکثر ســازمانها دارای
راهبرد کسبوکار مدونی نیستند که همه بر سر آن اتفاق نظر داشته
باشــند .برای حل این معضل که ادامه پروژه را با عالمت سوال بزرگی
روبرو کرده بود ،چه راهحلی وجود داشــت؟ چگونه میشود با چنین
چالشی مقابله کرد که مبتالبه اکثر پروژههای مشابه در کشور و حتی
در دنیا است.
برای یافتن راهحل ،جلســاتی با تیم پروژه تشــکیل و سواالت مهم و
روشنگری مطرح شد.
اگر راهبرد کســبوکار روشنی وجود داشــت تا چه زمان ماندگار و
معتبــر بــود؟ در زمانهای که آهنگ و ریتم تحوالت تند اســت طول
عمر یک راهبرد در ســطح کسبوکار چقدر است؟ نقطه توقفی برای
ظهــور فناوریهای بنیادافکن ،ورود رقبای نوظهور و چابک ،و به تبع
آن تهدید بقای بانکهای باسابقه ولی تا حدی کند ،در چشمانداز دور
و نزدیک مشــاهده نمیشــود .لذا این سوال کلیدی مطرح بود که در
فضایــی با چنین ریتم تند تحوالت ،تا چه حد ســتونهای تحول در
فناوری اطالعات را میتوان بر مبنای راهبرد کسبوکار در یک مقطع
زمانی مشخص و کوتاه بنا نهاد؟
با توجه به سواالت فوق ،تیم ما رویکردی جدید اتخاذ کرد .این رویکرد
بر این موضوع کلیدی تکیه داشــت که راهبرد فناوری اطالعات باید
بانــک را برای ورود به عصر دیجیتال آماده کند .یکی از پیشنیازهای
ورود به عصر دیجیتال ،انعطافپذیری و چابکی در مدل کســبوکار،
محصــوالت ،ســاختار ،فرایندها و بهویــژه زیرســاخت نرمافزاری و
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ســختافزاری است .فناوری اطالعات باید آنقدر چابک و انعطافپذیر
باشد که بتواند خواستهها و نیازهای متغیر کسبوکار را برآورده کند
و به تعبیر عامیانه هر وقت کسبوکار پیچید او هم بپیچد! و سخت و
غیرقابل انعطاف نباشــد .البته با توجه به تاثیری که فناوری امروزه در
تحوالت اکوسیستم کسبوکار دارد ،واحد فناوری اطالعات سازمانها
خود نیز باید در تصمیمگیریهای ســازمان که به کدام ســمت باید
بپیچد نقش داشته باشند.
الزمه اتخاذ چنین رویکردی تغییر بنیادی در ساختار فناوری اطالعات
است .لذا بر این اساس تصمیمات زیر اتخاذ شد:
 ابتدا میبایســت بانک بر اساس راهبرد برونسپاری مناسب ،واحد
فناوری اطالعات خود را از زیربار و فشار فعالیتهای غیرراهبردی رها
میکرد.
 همانطور که گفته شــد محیط و به تبع آن راهبرد کســبوکار
ایســتا نیست و پویاست .پس ســاختار و زیرساخت فناوری اطالعات
ســازمان باید انعطافپذیر بوده و تــوان انطباق با این محیط متغیر را
داشته باشد.
 فنــاوری اطالعــات باید نقــش پررنگتری در تدویــن راهبرد و
جهتگیری کسبوکار ایفا کند.
 رویکــرد قابلیت محور را اتخاذ نمایــد و از تکیه صرف بر فناوری
پرهیز کند.
 ساختار سازمانی ،نقشها ،مسئولیتها و فرایندها باید متناسب با
شرایط جدید تغییر کند.

مقاله
شکل  :2اگر بانکها مانند مسئوال پل مراندی در تغییر ساختاری بانکداری متمرکز تعلل کنند ،باید منتظر فاجعه مشابه باشند

نقش  BIANدر تحقق رویکرد جدید

بــا اتخاذ این رویکــرد جدید ،مدل  BIANنقش مهم و برجســتهای
پیــدا کرد .چــرا که مــدل  BIANمبتنی بر قابلیت اســت و رویکرد
ســرویسگرایی آن موجــب شــکلگیری معمــاری برنامههــای
کاربــردی منعطف میشــد که یکــی از مهمترین اهــداف رویکرد
جدیــد و عامــل مهمی بــرای بناکــردن پایههای تحــول دیجیتال
بود.
چالش اصلی اغلب بانکها برای انطباق با دنیای دیجیتال وجود برنامۀ
بانکداری متمرکز 1ســخت و غیرمنعطف است و هدف اصلی و بنیادی
 BIANمقابله با این مشکل مزمن بانکها است .برای طراحی معماری
برنامههای کاربردی ســرویسگرا و مبتنی بر  BIANابتدا باید از الیه
کســبوکار تصویری از نیازمندیها ،مشکالت و همچنین برنامههای
آینــده بخش کســبوکار و اولویت آنها بهدســت میآوردیم .لذا با
استفاده از مدل  Service Landscapeسعی شد نقشه سرویسهای
مورد نیاز اســتخراج شــود تا مبنایی برای توســعه الیــه برنامههای
کاربردی شود (شکل )1
نقشه سرویسها ،بیانگر آن است که بانک در چه حوزهها و فعالیتهایی
ورود نمیکند (دامنه ســرویسهای قرمز رنگ) و در چه زمینههایی
فعال خواهد بود (دامنه ســرویسهای ســبز رنگ) ،چه محصوالت و
خدماتی را ارائه میدهد و کدامها در ســبد محصــول قرار نخواهند
گرفت.

چگونه باید با مشکل بزرگ بانکداری متمرکز روبرو
شد؟

•افزایش زمان عرضه محصول
•کاهش درآمد به دلیل تاخیر در ارائه محصوالت متنوع
•افزایش هزینههای نگهداری
•عدم انعطافپذیری برای پشتیبانی از تغییر مدل کسبوکار
•مشکل تحقق بانکداری باز و توسعه اکوسیستم و غیره
ولی چرا این مشــکل کهنه و مزمن شــده است؟ تبعات تعلل در حل
این مشکل چیست؟.
کریس اســکینر صاحب نظر مشــهور حوزه تحول دیجیتال درعرصه
بانکداری در کتاب خود تحت عنوان  Doing Digitalبه فاجعه سقوط
پل مراندی ( )Morandiدر ســال  2018در جنوا اشاره میکند .این
فاجعه  40نفر کشته و  600نفر بیخانمان بهجا گذاشت.
علت اصلــی این فاجعه پرداختــن به تعمیرات جزیــی و اجتناب از
تغییرات اصلی سازۀ پل تشخیص داده شد که شهرداری به علت فرار
از این کار پر دردســر و هزینه زا همــواره آن را به تعویق میانداخت.
کریس اســکینر معتقد است رویه مسئوالن پل مراندی تداعی کننده
سیاســت مدیران بانکها در قبال وضعیت نابسامان بانکداری متمرکز
اســت چرا که از ایجاد تغییرات ساختاری در آن دچار تردید و هراس
هستند.
از طرفی این تردید و هراس قابل درک اســت .ایجاد و توسعه سیستم
بانکداری متمرکز جدید و با معماری متفاوت بسیار هزینهبر و پرریسک
است .از طرفی بانکها دارای مشتریان فعال هستند و نباید وقفهای در
ارایه سرویس به آنها پیش بیاید .مهاجرت از سیستم قدیم به جدید
و متقاعد کردن کاربران و آموزش آنها برای اســتفاده از سیستمی
متفاوت کار پر دردسر و زمانبری است.
راهحل مهاجــرت از بانکداری متمرکز قدیم به بانکداری متمرکز
جدید با کمک مدل BIAN

اکثــر بانکها در داخل و خارج کشــور با مشــکل بانکداری متمرکز
غیرمنعطف که تبدیل به کالف ســردرگم شده روبرو هستند .تبعات
اکنون با این سواالت روبرو هستیم:
این مشکل کهنه عبارتند از:
•معماری بانکداری متمرکز جدید چگونه باید باشد؟
1- core banking
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•راه مناسب و کم ریسک برای مهاجرت به بانکداری متمرکز جدید
چیست؟
• چگونه میتوان تصمیمگیری برای مدیران را آســان کرد تا در این
مورد تردید و ترس کمتری داشته باشند؟
در این مقاله نمیتوان با جرئیات به معماری مطلوب بانکداری متمرکز
پرداخت ولی به چند ویژگی کلی این معماری میتوان اشاره کرد:
 .1معمــاری مطلــوب بایــد مبتنــی بــر ســرویسگرایی باشــد
( .)SOA/Microserviceانتخــاب جزئیات و ریزدانگی ســرویسها
وابســته به محدویتها و شــرایط بانک مورد نظر اســت BIAN .بر
سرویسگرایی بسیار تاکید دارد و مبنای مدل خود را بر این اصل بنا
نهاده اســت BIAN .گرچه در مورد معماری الیه برنامههای کاربردی
فعــا راهحلــی ارائه نداده ولی دامنه ســرویسهاAPI ،هــا ،عملیات
سرویسها و مدل اشیاء کسبوکار ارایه شده همگی در راستای تحقق
معماری (پودمانی) و سرویسگرا تعریف شدهاند.
 BIAN.2در برگیرنده تمام ویژگیهای معماری انعطافپذیر و چابک
از قیبل باز بهکارگیری ،استقالل پودمانها ،بستهبندی و غیره است
که الزمه یک معماری مطلوب در عصر دیجیتال میباشد.
 .3معمــاری مطلوب بایــد بانکداری باز را پشــتیبانی کند .بنابراین،
معماری مطلــوب باید دارای ماجــول  API Gatewayبوده و بتواند
APIهای مورد نیاز شرکا و مشتریان را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه
دهد .این ویژگی برای شــکلگیری اکوسیستم کسبوکار با محوریت
بانک بســیار مهم اســت .ایجاد این ویژگی نیز با بهرهگیری از BIAN
بسیارســاده است چون APIهای تعریف شــده در این مدل و ویژگی
سرویسگرایی آن مبنایی برای تحقق بانکداری باز است.
 .4الیه طراحی فرآیندهای کســبوکار باید منفک شده و به کاربران
کســبوکار اجازه دهد تا بتوانند بدون دخالت و کمک واحد فناوری
اطالعات ،فرایندها را اصالح کنند.
با شــکلگیری بانکداری متمرکز با چنین ویژگیهایی ،بانکها قادر
خواهند بــود زمان عرضه محصــوالت جدید را کاهــش داده ،مدل
کسبوکار خود را متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی تغییر داده و
اکوسیستم کسب وکار را راحتتر و سریعتر توسعه دهند.
اما چگونه میتوان فرآیند مهاجرت به بانکداری متمرکز جدید را توام
با ریسک کمتری اجرا و تصمیمگیری را برای مدیران ارشد راحت کرد
تا بودجه الزم را برای اجرای این مهاجرت راهبردی تخصیص دهند و
آن را در مسیر اجرا حمایت کنند؟
 BIANبا کمک شــرکت آیبیام برنامهای برای اجرای سادهتر و توام
با ریســک کمتر بانکداری متمرکز ارایه داده است که مهمترین اصول
آن به شرح زیر است:
 .1باید از رویکرد تعویض یکباره هسته پرهیز کرده و رویکرد مرحلهای
را اتخاذ نمود.
 .2برای شناســایی موضوع و محدوده هــر مرحله و اولویتبندی آن،
باید ابتدا به نیازها و اولویتهای کسبوکار رجوع شود و فرآیندهایی
64
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را انتخاب کرد که بیشترین تاثیر را بر تحقق اهداف کسبوکار دارند.
ترجیح بر آن است که کل فرایند از اول تا آخر در محدوده پروژه قرار
گیرد تا برای کسبوکار یا مشتری نتیجه ملموس به بار آورد.
 .3در این مرحله باید نگاشتی بین فرآیند انتها-به-انتها با سناریوهای
کســبوکار انجام شود تا مشــخص گردد چه دامنههای سرویسی در
اجرای فرآیند درگیر میشوند.
 .4جزئیات فرایند کســبوکار روشن شــود .در این مورد میتوان از
 IFWهم استفاده کرد.
 .5عملیــات ســرویسهای مربوط به دامنه ســرویسهای درگیر در
اجرای فرایند باید شناســایی شوند .الزم نیست تمام عملیات مربوط
به هر دامنه ســرویس اجرا شوند بلکه آنهایی که برای اجرای فرآیند
مورد نیاز الزم است اجرا شوند.
 .6مدل اشیاء کسبوکار تهیه شود.
 .7تعریف آزمایههای مورد نیاز
 .8طراحی دادگان
 .9و نهایتا طراحی و ساخت برنامههای کاربردی مبتنی بر سرویس
با اجرای این روش ،مهاجرت به بانکداری متمرکز جدید یکباره نبوده
و بهصورت مجموعهای از پروژههای تکرارشونده و با محدوده کوچک
خواهند بود .هر پروژه باید دارای توجیه تجاری مختص به خود بوده و
از منظر کسبوکار اجرای آن باید دارای توجیه مالی و منطقی باشد.
برنامه راهبــردی و بزرگ مهاجرت به بانکداری متمرکز جدید نیاز به
الیه حاکمیت قــوی دارد تا از تحقق اهداف مندرج در توجیه تجاری
اطمینــان حاصل کرده و نظارت عالیه بر روند اجرای برنامه و پروژهها
داشته باشد.

جمع بندی

مدیران فناوری اطالعات در بانکها و ســایر صنایع باید تالش کنند
تا ساختار و زیرســاختهای فناوری اطالعات منعطف و چابک ایجاد
کنند تا بتوانند راهبرد ،مدل کســبوکار ،محصوالت و نیازمندیهای
متغیر بخش کسبوکار سازمان خود را پشتیبانی کنند .این توانمندی
الزمۀ بقا در محیط پویا و به شــدت متغیر عصر دیجیتال اســت .در
صنعت مالی و بانکی ،میتوان با کمک مدل  BIANســتونهای تحول
دیجیتال را بنا کرد .این مدل هنوز کامل نیســت ولی در مسیر تکامل
گامهای موثری برداشته است .از منطق ،اصول ،و دستاوردهای BIAN
از قبیل سرویس لندسکیپ ،مدل اشیاء کسبوکار ،سناریوهای کسب
وکار و APIها میتوان برای ســاختن بانکداری متمرکز و زیرســاخت
نرمافزاری منعطف و مقیاس پذیر اســتفاده کرد که یکی از ملزومات
بنیادی تحول دیجیتال است.

مقاله

معماری سازمانی و مدیریت تغییر
واشکافی یک سوءتفاهم فراگیر
رضا كرمي

سرپرست گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران
پست الکترونیکیkarami@golsoft.com :

شاید شما هم این نقد رایج از معماری سازمانی را بارها از زبان افراد متعدد و به تعابیر مختلف شنیده باشید که «فالن سازمان ،پروژه معماری سازمانی عریض
و طویلی اجرا کرد و مســتندات و گزارشهای مفصلی هم تهیه کرد ،اما این خروجیها زینتالقفائس شــد و عمالً به تغییر موثری در سازمان نینجامید ».این نقد

که در قالب یک استدالل ارائه میشود ،از یک مقدمه درست (این که در یک برنامه تغییر ،هر فعالیتی اگر به اجرای موفقیتآمیز و مؤثر تغییر نینجامد ،بیفایده

اســت ).و یک تالی درســت (این که در فالن سازمان ،پروژه معماری سازمانی انجام شده ولی به تغییر موفق و مؤثری نینجامیده) ،به این نتیجه نادرست میرسد
که «معماری سازمانی ،اصوالً و عموماً فعالیت بیفایدهای است».
در این یادداشت میخواهم نشان دهم این نقد اساساً بر دو بدفهمی از ماهیت تغییرات سازمانی و نقش معماری سازمانی در این تغییرات استوار است.

عوامل تح ّول سازمانی

اگر تح ّول یا دگردیسی سازمانی را یک تغییر بنیادی (رادیکال) معنی
کنیم ،باید قوانین عام مدیریت تغییر را بر تح ّوالت سازمانی هم حاکم
بدانیم .تغییر ســازمانی ،وابسته به حضور همزمان مؤلفهها و عناصری
اســت که بدون حضور و همزمان آنها ،نمیتــوان به اجرای موفق و
مؤثر آن تغییر امیدوار بود .درباره برنامهریزی و مدیریت تغییر ،کسان
بســیاری اندیشــیده و نوشتهاند و هر یک ،ســیاهه و چارچوبی برای
عوامــل موثر بر تغییر ،یا پیشنیازهای تغییــر ،معرفی کردهاند .اما با
جمعبندی این چارچوبها میتوان به عوامل  10گانه زیر برای تغییر
رسید:
1
•چشــمانداز  :هر تغییری با یک چشمانداز از وضعیت پس از تغییر
آغاز میشود .این چشــمانداز باید واقعی ،دستیافتنی ،نسبتاً روشن
و تا حد امکان دقیق باشــد .وظیفه رهبران تغییر در مرحله نخســت

شــکلدهی به این چشــمانداز و در مرحله بعدی ،تبدیل آن به یک
چشــمانداز مشترک در سازمان است .اگر در میانه یک طرح یا پروژه
تح ّولی ،دریافتید که عناصر درگیر در آن و بهویژه ســودبران کلیدی
تغییر ،چشمانداز روشن و مشــترکی از وضعیت پس از تغییر ندارند،
شک نکنید که آن طرح/پروژه محکوم به شکست است.
•انگیزه :2برخالف تصور عمومی ،داشتن چشمانداز برای شروع تغییر
کافی نیست .چشمانداز مشــترک تغییر باید به ایجاد انگیزه واقعی و
کافی برای تغییر منجر شــود .اجرای یک الزام باالدســتی ،تبعیت از
م و همچشمی با رقبای
یک بخشــنامه اداری یا پیروی از مد و چشــ 
تجاری ،هیچ یک انگیزه واقعی و کافی برای تغییر محسوب نمیشود.
انگیزه واقعی عاملی اســت که بازیگران تغییــر را در موقعیت اجرای
ناگزیر تغییر قرار میدهد ،بهگونهای که عدم اجرای آن ،برایشان قابل
تحمل نباشد .البته ایجاد چنین انگیزهای در همه ارکان
تص ّور و قابل ّ

1- vision

2- motivation
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سازمانی ،کاری است دشوار که جوهره رهبری را تشکیل میدهد.
•نقشــه :3برنامهریزی و اجرای تغییر بدون نقشــه یا مدلهایی که
وضعیت عناصر تشــکیلدهنده سازمان را پیش و پس از تغییر نشان
دهد ،مخاطرهآمیز و در سازمانهای بزرگ ،ناممکن است .تغییر بدون
نقشه ،مانند رانندگی در شــب ،بدون روشن کردن چراغهای جلوی
خودروست.
•برنامه :4هر تغییری مستلزم داشتن برنامه است .برنامه عمل ،برنامه
عملیاتی ،نقشــۀ راه ،برنامه گذار یــا هر عنوان دیگری که به کار رود،
مراحل و فعالیتهای الزم برای اجرای تغییر ،توالی و پیشنیازی این
مراحل ،منابع الزم برای اجرای فعالیتها و ســایر اطالعات الزم برای
هدایت و اجرای درست تغییر را مشخص میکند.
•منابع : 5انجام هر تغییر مهمی در ســازمان ،نیازمند منابع انسانی،
مالی ،فناوری و  ...اســت .این منابع باید در برنامه تغییر پیشبینی و
مشخص شده باشد .تامین بهموقع منابع کافی برای اجرای تغییر ،یک
ضرورت انکارناپذیر است.
•سازماندهی :6هرچند منابع ،مواد و مصالح الزم برای اجرای تغییر
را فراهم میآورد ،این مواد و مصالح بدون سازماندهی مناسب ،برای
ایجاد تغییر کافی نخواهند بود.
•ارتباطات :7یک عامل مهم برای توانمندســازی تغییرات سازمانی،
وجــود ارتباطات الزم بین ســودبران و عناصر درگیر در این تغییرات
است .ارتباطات مستمر و مناسب بین این عناصر ،از یکسو چشمانداز،
اهــداف و برنامههای تغییر را به آنان منتقل میکند و از ســوی دیگر
اطالعــات کنترلــی الزم را در اختیار مدیران و رهبــران تغییر قرار
میدهد ،کــه از آن برای کنترل ،راهبری و اصالح برنامهها در صورت
لزوم استفاده میکنند.
•فرهنگ :8فرهنگ ســازمانی بهعنوان مجموعــه الگوهای رفتاری
تکرارشــونده کنشی و واکنشی افراد ،توانمندساز مهمی برای هر گونه
تغییر است و تناسب آن با چشمانداز و برنامه تغییر ،میتواند پیروزی
یا شکســت کل برنامه را بهنحو قاطعی تعیین کند .سازمانی فاقد یک
فرهنگ پشــتیبان تغییر ،بعید اســت بتواند تغییر موفقی را به انجام
برساند.
9
•راهبری  :بدون وجود ســازوکارها و نهادهای مناسبی که انطباق
جریان فعالیتهای واقعی و برنامهها و سیاســتهای طراحی شــده
را تضمیــن کند ،هیچ تغییر موفقی امکانپذیر نیســت .مجموعه این
سازوکارها ،نهادها و قواعد را راهبری میگوئیم.
•رهبری :10سرانجام ،هر تغییری ،از آغاز تا انجام ،نیاز به رهبری دارد.
رهبر یا رهبران تغییر ،چشمانداز مشترک تغییر را شکل میدهند ،در
3- blueprint
4- plan
5- resources
6- organization
7- communication
8- culture
9- governance
10- leadership
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ســازمان انگیزه ایجاد میکنند ،نقشــه ،برنامه و منابع موردنیاز برای
تغییر را تامین میکنند ،این منابع را بهنحو بایســتهای ســازماندهی
کرده و با ایجاد ارتباطات صحیح ،تغییرات فرهنگی مناســب و اعمال
راهبری مسترم ،تغییر را به انجام میرسانند.
هیچ تغییری (بهویژه تغییــرات بنیادی و فراگیر که از آنها با عنوان
«تح ّول» یاد میکنیم )،بدون فراهم آمدن این عوامل توانمندســاز به
صورت موفق ،مؤثر و پایدار به سرانجام نمیرسد.
از بین این عوامل ،معماری سازمانی تنها میتواند دو عامل «نقشه» و
«برنامه» تغییر را تدارک کند .هر چند تامین و تقویت سایر عوامل هم
کمابیش وابسته به برنامه تغییر است که باید توسط معماری سازمانی
تامین شــود ،اما ایجاد این عوامل و متناسبســازی آنها با تغییر ،از
محدوده مأموریت معماری ســازمانی خارج است .بههمین دلیل است
که معماری ســازمانی را یک عامل توانمندســاز «الزم» و نه «کافی»
برای تغییر محســوب میکنیم .بهطریق اولی ،موفقیت یا شکست هر
برنامه تغییر ســازمانی را نمیتوان صرفاً به معماری سازمانی مربوط
دانست ،بلکه باید در میان مجموعه عوامل یادشده (و حتی ارتباط بین
این عوامل) به دنبال دالیل موفقیت یا شکست تغییر گشت.
واقعیت این است که ضعف و نبود توانمندی مدیریت تغییر در بیشتر
سازمانهای ما باعث شده تغییر را تنها از منظر برنامه یا نقشه ببینیم
و هنگامی که تغییری به نتیجه نمیرســد (که در این شرایط ،قاعده
اســت نه استثنا) ،علت را صرفاً در کاستی و نابسندگی برنامه ارزیابی
کنیم.
نگاه پروژهای به معماری سازمانی

یک فرض ضمنی و مستتر دیگر در نقدی که از معماری سازمانی نقل
کردیم ،به نگاه پروژهای به معماری ســازمانی مربوط میشود .معماری
ســازمانی چه در دنیا و چه در کشــور ما ابتدا به عنوان یک «پروژه» با
مضمون و محتوای برنامهریزی مطرح شــد .نخستین تجربه بسیاری از
سازمانها از معماری سازمانی هم اجرای یک پروژه برنامهریزی (عمدتاً
در حوزه برنامهریزی فناوری اطالعات) بوده اســت .اما نگاه پروژهای به
معماری سازمانی بیش از یک دهه است جای خود را به نگاه قابلیتمحور
داده است .نابسندگی اجرای یک پروژه برنامهریزی (ولو موفق) در تحقق
منافع ادعایی معماری ســازمانی ،یعنی توانمندسازی مدیریت تغییر و
مدیریت پیچیدگی سازمانها و ایجاد همراستایی بین فناوری اطالعات
و کســبوکار ،توجه ســازمانها را اجرای پروژههای معماری سازمانی
رفتهرفتــه به پایهریــزی و بهرهبرداری از قابلیــت مدیریت و راهبری
معماری ســازمانی 11معطوف کرده است .در این دیدگاه قابلیت محور،
ساختار ،فرآیندها و ابزارهای الزم برای ایجاد و نگهداری مستمر مخزن
مدلهای معماری سازمانی و همچنین اعمال کنترلهای فرآیندی روی
سایر فرآیندهای تغییر سازمانی (بهبود فرآیندها ،تغییر ساختار ،ایجاد
سرویسها و ســامانههای اطالعاتی )... ،در کانون فعالیتهای سازمان
در حوزه معماری ســازمانی قرار میگیرد .بههمین دلیل ،انتظار از یک
11- EAM/EAG Capability

مقاله
آیا معماران سازمانی ،همه جا رهبران تغییرند؟

«پروژه» برنامهریزی معماری سازمانی برای هدایت تغییر موفق و موثر
ســازمانی ،بدون ایجاد و بهرهگیری ســازمان از چنین قابلیتی ،دیگر بســیار شــنیدهایم که یکی از نقشهای معماران ســازمانی ،رهبری
جایگاهی در سازمانها ندارد.
تغییرات سازمانی اســت .این مطلب بهطور کلی درست است اما باید
در کاربــرد و مصداقیابی آن دقت کرد .اوالً نقش و جایگاه «رهبری»
تغییر تنها در یک چارچوب جامع مدیریت تغییر که دربردارنده همه
نقش مشاوران در اشاعه این سوءتفاهم
واقعیت این اســت که در کنار عدم آگاهی کافی مدیران سازمانها از عوامل  10گانه پیش گفته باشــد ،قابل طرح اســت و صرفاً با تعیین
نقش و جایگاه معماری ســازمانی در چرخه مدیریت تغییر ،ادعاهای یا نامگذاری این یا آن ســودبر تغییر بهعنوان «رهبر تغییر» نمیتوان
گزاف برخی مشــاوران معماری ســازمانی هم در ایجاد و اشاعه این گرهــی از معضالت مدیریت تغییر در ســازمانهایی که فاقد آمادگی
سوءتفاهم بیتاثیر نبوده اســت .مشاورانی که در مقام ترویج و تبلیغ الزم برای تغییر هستند ،گشود.
ضرورت بهرهگیری از معماری سازمانی ،و گاه در تالش برای بازاریابی ثانیاً ،تعیین معماران ســازمانی به عنوان رهبران تغییر در یک حوزه
(مث ً
ال نوآوری در محصوالت ،تح ّول دیجیتال ،تغییر مدل کســبوکار
و فروش خدمات مشــاورهای خود ،خواســته یا ناخواســته در ذهن
مخاطبان خود چنین القاء میکنند که با اجرای یک پروژه برنامهریزی یا توســعه فنــاوری اطالعات) تنها بهشــرطی مؤثــر خواهد بود که
معماری ســازمانی ،همه مشکالت یا دستکم مشکالت اصلی و عمده ســازمان از یک قابلیت بالنســبه بالغ و پیشــرفته معماری سازمانی
ســازمانها حل خواهد شد .این تصویر سادهاندیشانه که نتیجه غفلت بهرهمند باشــد .برای ســازمانهایی که در پلههای نخســتین بلوغ
قابلیت مدیریت و راهبری معماری ســازمانی هســتند ،عم ً
ال چنین
از ســایر عوامل موثر در تغییرات سازمانی است ،ممکن است در کوتاه
مدت و برای مقاصد بازاریابی خدمات مشــاوران مؤثر باشــد ،اما در امکانی فراهم نیســت .در این ســازمانها ،رهبران تغییر باید کماکان
بلندمدت با روشنشــدن ناکامی برنامههای تغییری که صرفاً با اتکای از میان مدیران ارشــد و چهرههای تاثیرگذار و صاحب نفوذ سازمان
به تدوین برنامه و بدون درنظر گرفتن سایر عوامل آغاز شده است ،به برگزیده شــوند و معماران ســازمانی در کنار این رهبران ،به کارکرد
سرخوردگی مدیران سازمانها از معماری سازمانی دامن زده و راه این اولیه خود که تامین نقشــه (مدلها) و برنامه تغییر اســت ،مشغول
گونه سازمانها را برای رویکرد منطقی به ایجاد و بهرهگیری از قابلیت باشند.
معماری سازمانی هم دشوار میسازد.

دويست و شصت و دو

67

دیدگاه

برنامهگذار راهاندازی تدریجی دبیرخانه دیجیتال

(حرکت به سمت تح ّول دیجیتال با مناسبسازی بُنسازۀ
ساختاری ،انسانی و دادهای)
س ّید ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر -دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکیabtahi@sharif.edu :

مقدمه

خبر خوش تصمیم ،جهت اندیشیدن تمهیداتی برای تحول دیجیتال
در انجمــن را در شــماره  260گزارش کامپیوتر در آســتانه چهل و
چهارمین ســال انتشــار آن با اولین گزارش ایــن مجموعه با عنوان
ِ
جهت استمرا ِر بقا،
«ضرورت مهندسی مجدد انجمن انفورماتیک ایران
پایداری تابآورانه و همســویی با تحوالت دیجیتال ناگزیر» و دومین
گزارش را با عنوان «برنامهگذار راهاندازی تدریجی دبیرخانه دیجیتال
بهعنوان گام نخســتین و ممکن حرکت به سمت تحول دیجیتال در
جهت اجرای برنامه راهبردی انجمن انفورماتیک ایران» ،در شــماره
پیشین به خوانندگان گزارش کامپیوتر دادیم.
ایــن گزارشها برای هیئــت اجرائی انچمن بهعنوان پیشــنهاد تهیه
شــده و خوشبختانه اهم پیشنهادات آن مصوب شده بود که در جهت
شفافسازی  -که از اهداف کالن تحول دیجیتال میتواند باشد -برای
همگان منتشــر شد .در این شــماره برنامهگذار این تحول را منتشر
میکنیــم و امیدواریم از این به بعد که ایــن برنامه وارد گام اجرایی
میشود ،انتشار این ســری گزارش بهعنوان پیشرفت کار توسط دبیر
محترم انجمن اســتمرار یابد .برای اطــاع از اقدامات تا کنون انجام
شده بدانید.
با توافق اولیه با مدیران شــرکت ایران رایانه  -عضو حقوقی انجمن -
در پی جلســه نمایش قابلیتهای شالوده نرمافزار موجود آنها (میرو
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فایلر) و تطابق آن با خواســتههای فعلی و کمینه انجمن (به شهادت
چهــار عضو حاضر هیئت مدیره انجمن در جلســه) و مشــورتهای
متقابل صمیمانــه ،فعالیتها و توافقاتی در ســطح مدیران انجمن و
شــرکت مزبور صورت گرفت که منجر به اخذ مجوز رایگان و اهدایی
شالوده نرمافزاری به انجمن گردید .با تشکر صمیمانه و قدرشناسانه از
مدیران محترم شــرکت ایران رایانه امیدواریم این مشارکتها ادامه و
استمرار یابد .اما پیگیری اقدامات آتی در ابعاد زیر بهعنوان برنامهگذار
به هیئت اجرائی انجمن پیشنهاد شده است که در این گزارش بهنظر
شــما نیز میرســد .باشــد که اقالم مصوبی از این برنامه که به اجرا
درخواهد آمد ،چارچوب تحقق این تحول را ،ممکن کند.

پیادهسازی تلقی سرمایه فکری از اعضای انجمن

اســتقرار تلقی جدید از اعضــای انجمن و تحول نــگاه ،از متقاضی
متقاضی
داوطلب بهرهبر و مشــتری خدمات (عادی ا ّمــا منفعل) ،به
ِ
داوطلب بهرهده یا فعال ،خدمتســاز و مشارکتجو ،درحیات انجمن،
نیازمند پیادهسازی این تلقی است .در این مسیر ،گام نخست پیشنهاد
اخذ اطالعــات متفاوتی از فرد حقیقی یا حقوقــی داوطلب عضویت
در انجمــن (با درج آن در برگه ثبتنام) اســت ،که این پیادهســازی
را میســر ســازد .در گامهای بعد فرایندی برای سنجش میزان ارتقاء
ســرمایه فکری این اعضا در دوران عضویت باید اندیشیده شود که با

دیدگاه

بلوغ همکاری آنها ،بتوان ضمن اســتفاده از خدماتشان (از مشارکت
در اداره انجمــن تا مدیریت گروههای تخصصی گرفته تا مشــارکت
در امور دبیرخانه انجمن و ســپس صالحیت یافتن برای نامزد شدن
در انتخابات هیئت مدیره) شــرایط تحقق تلقی جدید از عضو انجمن
بهعنوان سرمایه فکری را فراهم کرد.
طراحــی یک مدل دادهای اظهاری که میزان ارزش ســرمایه فکری
هر متقاضی عضویت (در ابتدا با تکمیل اقالم اطالعاتی برگه ثبتنام)
بازنمایی کند گام اول اســت .ســپس بهنگامــی ادواری آن در حین
ســنجش بلو ِغ ارتقاءساز (از این به بعد
عضویت ،از طریق یک فرایند
ِ
این فرایند را ســبا مینامیم) از طریق بهنگامــی مقادیر قابلیتهای
مبین ارزش سرمایه فکری هر عضو ،یک راهحل برای پیادهسازی این
تلقی نوین است (اعتقاد ما به این تلقی ،با نامگذاری سامانه ارتباطی با
اعضا ( MRMبه جای  )CRMقبال نشان داده شده است.
مســئول کمیته عضویت با پیشنهاد اولیه زیر میتواند فعاالنه برخورد
کرده یا هر راهحل مناســب دیگری را برای پیادهســازی آن پیشنهاد
کــرده و به اجرا در آورد .تلقی عرفی رایج از ســرمایه فکری ،تجمیع
ارزشهای هر عضو بهعنوان دارنده میزانی ســرمایه انســانی ،حقوق
فکری و سرمایه ارتباطی است .در هر یک از این سه ساحت ،اطالعات
اولیه کمینهای به شکل خود اظهاری از طریق برگه تقاضای عضویت،
بهعنــوان قابلیت 1ادعایی از متقاضــی عضویت اخذ و مابقی اطالعات
ثمره ســنجش کیفیت اثربخشــی این قابلیتها ضمن مشــارکت در
فعالیتهای انجمن خواهد بود ،که توسط فرایند سبا صورت میگیرد:
 )1برای تعمیم این مدل از اعضای حقیقی به حقوقی به شرح زیر ،به
محاسبه قابلیتها و ارتقاء جایگاه هر عضو انجمن ،میتوان نظر کرد:
در محاســبه قابلیت عضو حقوقی بهعنوان مقدار اولیه و آورده سرمایه
فکری ،میانگین ســرمایههای فکری شــرکت (از بین کارکنان) که از
آن طریق به عضویت انجمن درآمدهاند لحاظ شــود و تغییرات همین
1 - Capability

میانگین برای ارتقاء جایگاه توسط فرایند سبا منظور شود.
 )2سیر ارتقاء در مدل ارتقای اعضای حقیقی :عضو عادی خدمتگیر
– عضو فعال (ســرمایه فکری خدمتساز) – مشارکتجو در کارهای
اجرایــی انجمن – مشــارکتجو در فعالیتهای اجرایــی گروههای
تخصصی ،مشــارکتجو در خدمات تولید محتوا – مشــارکتجو در
مدیریت گروههای تخصصی – مشارکتجو در برگزاری کنفرانسها و
کارگاهها و کالسهای آموزشی و سخنرانیهای انجمن -مشارکتجو
در مدیریت انجمن – نامزد عضویت در هیئت اجرایی -عضو برجسته
انجمن – عضو افتخاری مادامالعمر.
 )3ســیر ارتقای اعضای حقوقی :غیر از مشارکتهای مالی موردی یا
مســتمر یا در پاسخ به نیازهای اظهاری انجمن که عضو حقوقی را به
عضو همیار ،همکار و پشــتیبان ارتقاء میدهد سایر عناوین عضویت
اشــخاص حقیقی برای اعضای حقوقی در صــورت معرفی گروهی از
اعضای خود برای همکاری با انجمن ،میتواند استفاده شود.

کالنفرایندهای سامانه گردش کار

با توجه به امکان مدیریت گردش کار در ســاختار آتی انجمن ،برای
تســهیل تحقق این تغییر مهم و عموما تنشزا ،از منظری کمینهگرا،
هر فرایند موجود مبتنی بر روایت و اجرای شخصی را ،نهایی و مطلوب
نهایی تلقی کرده و قبل از درج در ســامانه ،تنها اصالحاتی جزئی در
جهت خودکارسازی و انجام دورکارانه آن ،تنها با موافقت تام مجریان
فعلی را ،هدف میگیریم .تنها افزونه ما بر آن استخراج شرایط کمینه
احراز ،برای فراهمســازی امکان جابجایــی مجریان نقشها ،میتواند
باشد .کالنفرایندهای کمینۀ متصور ،برای فراهمسازی امکان استمرار
حیات انجمن ،در شــکل و ســاختار جدید آتی ،به شرح زیر به نظر
میرسد:
•فرایند عضویت.

شاخصها

سرمایه انسانی

شاخص اظهاری 1

ساعات داوطلبانه همکاری در ماه

حضوری یا مجازی

شاخص اظهاری 2

حوزههای همیاری داوطلبانه

انتخابی یا درخواستی

شاخص اظهاری 3

حقوق فکری

سرمایه ارتباطی

موضوع و دامنه

واگذاری یا حق استفاده

شاخص اظهاری 4

سوابق کار داوطلبانه موثر

تحصیالت و تجرب کاری و میزان روزآمدی
دانش و فناوری

حیثیت حضور

باور به هوش اخالقی

شاخص اظهاری 5

معرفی داوطلبان عضویت

معرفی حقوق فکری در دسترس

معرفی فضاهای ارتباطی حضور

خدمات داوطلبانه پیشنهادی

شاخص تکوینی 1

کیفیت حضور

کیفیت خدمات

دامنه فعالیتها

عمل به هوش اخالقی

شاخص تکوینی 2

پاسخگویی

بهبود اقدامات

میزان حضور دو زیست

کمک به بهره وری

شاخص تکوینی 3

افزایش شوق همکاری

کمک به ساماندهی آرشیو

کمک به گسترش دامنه حضور
انجمن

کمک به پایداری و تابآوری

شاخص تکوینی 4

دلسوزی و نوآوری

کمک به افزایش محتوای تولیدی

اقدامات ترویجی

کمک به توفیق پایاندهی

شاخص تکوینی 5

میزان استفاده از بهترین تجارب

شوق یادگیری و یاددهی

اقدامات تبلیغی

کمک به حضور بینالمللی

شاخص تکوینی 6

کمک به چرخش نسلها

کمک به گسترش دامنههای فعالیتی

کمک به ارتقای برند

کمک به ارتقای جایگاه

شاخصهای سنجش ارتقایی سبا

دويست و شصت و دو

69

دیدگاه
•فرایند انتخاب و جمعآوری و تولید محتوا برای نشر.
•فرایند داوری و ویرایش و نهائیسازی مطالب نشریات.
•فرایند آمادهسازی انواع محصوالت انتشاراتی برای اعالم و توزیع.
•فرایند نشر محصوالت.
•فرایند های ترویج و تبلیغ.
•فرایندهای روزآمدی آرشیوهای محتوایی و محصوالت.
•فرایند درج خدمات جدید در پیشخوانهای انجمن.
•فرایندهــای اجرای خدمــات (کنفرانسها ،وبینارهــا ،میزگردها،
کالسهای آموزشی و سخنرانیها و جشنها و برگزاری مجامع)
•فرایندهای تعامالت درونی و بیرونی و گسترش آنها.
•فرایندهای سبا.

انجمــن در حین انجــام این عمل ،به شــکل همزمان و ضمنی،
آموزش کار آنها با میــرو فایلر هم ،برای صرفه جویی در زمان،
صورت پذیرد.

پیش بهسوی آماده سازی دادهها

با مرور انجام شده ،آشکار است ،انجمن داده قابل مالحظه ساختاردهی
شــده مســتقل از نرمافزارقابل دسترســی بیرونی ،ندارد و آرشــیو
محصوالت نشــریافته آن کاغذی و بخشی شامل شمارههای گزارش
کامپیوتر در قالب یکپارچه غیر قابل جســتجو ،به شــکل پی.دی.اف
اســت که باید مثال با نویسه خوان نوری ( )OCRمجدد خوانده شوند.
به این ترتیب ،مناسب اســت ،فرد مسئول منصوب مسئول انتشارات
انجمن ،پس از انتخاب ،در اســرع وقت برنامهای برای این انتقال تهیه
و بــا تصویب هیئت اجرایی به اجرا گذارد تا همزمان با آماده شــدن
تلقی تازه از پیشخوان و پسخوان نرمافزاری انجمن
بُنســازه نرمافزاری و وبگاه جدید ،دادههای متناظر جستجو پذیر در
بــا توجه به
ِ
امکان کارتابل ،در محیط نرمافزاری انتخابی آتی انجمن ،آن درج و به شکل ضمنی فرایندهای تولید محتوای نشر در این جهت
مناســب اســت هر تلقی از پیشــخوان نرمافزاری مدیریتی در قالب بهبود یافته و در سامانه بُنسازه نرمافزاری ،بروز شوند.
کارتابلهای شــخصی ،جهت سهولت دسترسی ،ســامان داده شود.
همکاران
پسندیده است توافق تحلیل و مناسبسازی شده در حضو ِر
ِ
فراهمساز بُنســازه آتی نرمافزاری دبیرخانه دیجیتال انجمن ،با نظر مقدمات تحوالت ساختاری و تشکیالتی
مساعد اعضای هیئت اجرایی انجمن به شرح زیر نهایی شود:
انجام مقدمات برپایی ســاختار ســازمانی وانتخاب و گمارش اعضای
 مجرای ارتباطــی انجمن با انواع کاربران خود (متشــکل از انواع موظف و داوطلب دبیرخانــه دیجیتال انجمن ،از مقدمات برپایی این
اعضا و کاربران و مدیران و مراجعان متفرقه) وبگاه آتی انجمن باشــد .دبیرخانه اســت .پیشنهاد میشــود بهعنوان مدیر موقت دوران گذار
این وبــگاه ،بر پایه وبگاه جدید ارتقا یافتــۀ ناکامل و وبگاه قدیمی و دبیرخانه فعلی به دبیرخانه دیجیتال و فرد رابط با شرکت ایران رایانه
مشخصات بُنســازه آتی نرمافزاری دبیرخانه دیجیتال انجمن ،توسط از خدمــات داوطلبانه فــرد خبرهای که مورد توافــق ایران رایانه هم
فــرد فنی نامزد حضــور در دبیرخانه دیجیتال با اســتفاده از تجارب هســت  -موقتا برای دوران گذار  -استفاده شود .نظارت بر کار مدیر
شــرکت ســامان با نظارت فنی بــر معماری فنی آن ،توســط مدیر موقت گذار را به یکی از اعضای هیئت اجرائی انجمن میتوان سپرد.
موقتگــذار دبیرخانه فعلی به دبیرخانه دیجیتــال (از بین داوطلبان بر اســاس توافقات ناشــی از مذاکره و تصویب ،بر مبنای دو گزارش
مکتوب پیشــین ،پیشــنهاد میشود :ساختار شــش نفرهای متشکل
همکاری) ،بر پا خواهد شد.
 غیر از مدیران انجمن ،ســایر کاربران فقط بــه خدمات وبگاه ،بر از ســه مجری و ســه ناظر ،به شــکل کمینه ،برای برپایی و راهبری
اساس سطح دسترســی مجاز ،دسترســی خواهند داشت و خدمات دبیرخانه دیجیتال انجمن ،در نظر گرفته شــود .سه ناظر میتوانند بر
پســخوان ( )back-endکه همان خدمــات میروفایلر انجمن خواهد کیفیت فعالیتهای این ســه نفر مجــری ،با هماهنگی با مدیر موقت
بود برای کاربران خاص مثل نویسندگان مقاالت از طریق خدمت وب دوران گذار نظارت کنند شــامل :دبیر انجمن بهعنوان مسئول کمیته
(وبسرویس) با واکشی از بُنسازه نرمافزاری صورت خواهد گرفت .در عضویت و مســئول کمیته انتشارات یا نماینده ایشان و نایب رییس و
حالی که مدیران مجاز با توجه به ســطح دسترسیشان مستقیما ،این مسئول کمیتههای تخصصی انجمن .برای اجرای وظیفه خدمات نشر
خدمات را در ســطح وب از طریق وبگاه انجمن با قابلیت دورکاری در و عضویت ،منشی ارشد انجمن ،برای اجرای خدمات ترویج و تبلیغ و
بازاریابــی الکترونیکی  -از بین افراد داوطلب فردی قابل باید انتخاب
اختیار خواهند داشت.
 مناسب است بر شالودهای در یک مرکز دادۀ پیشینهدار نسخه شود  -و برای راهبری وبگاه موجود و طراحی و پیادهسازی و نگهداری
میروفایلر انجمن از ســوی شرکت ایرانرایانه نصب و با دسترسی وبگاه جدید انجمن در دبیرخانه دیجیتال (فرد فنی پیشــنهادی دبیر
مشــترک گروه راهبری دبیرخانه دیجیتال انجمن و کارشناسان انجمن استخدام شود)که این دو تحت نظارت ایشان کار خواهند کرد،
شــرکت ایرانرایانه ،عمل جمعآوری دادهها و فرایندها ،توســط پیشنهاد می شوند.
گــروه راهبری به تدریج صورت گرفته و در اختیار کارشناســان
ایرانرایانه برای درج در سامانه قرار گیرد و با حضور گروه راهبری
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گامهای عملیاتی اجرا از منظری تدریجی -تکوینی
با راهبرد آهسته و پیوسته

فعالیتهای زیر پس از زمانبندی و پیشــنهاد توسط دبیر انجمن با
اعالم و تصویب آن در هیئت مدیره قابل شروع و انجام خواهد بود:
 )1ســاماندهی مجــدد دبیرخانه انجمن برای شــکلگیری در قالب
جدید دبیرخانه دیجیتال شامل مصاحبه ،انتخاب و شکلدهی انسانی
دبیرخانه و مدیر موقت برنامهگذار برای انجام فعالیتهای جدید.
 )2همه فعالیتهای انجمن به شــکل پیشــین با کمک منشی ارشد
انجمن در دبیرخانه استمرار خواهد داشت و انجام هر فعالیت به شکل
جدید تنها با پیشــنهاد مدیر موقت گذار به جلسههای ادواری هیئت
اجرائی انجمن و تصویب در آن ،ضمن پذیرش ریاســت انجمن ،قابل
انجام است.
 )3ادامه کار وبگاه جدید و قدیم انجمن و رفع تدریجی ایرادات موجود
در آن.
 )4گــردآوری تدریجــی و ثبت روایتهای شــخصی مجریان فرایند
انجــام کارهای عضوگیری (پــس از ارتقاء به منظــور عضو بهعنوان
سرمایه فکری) ،انتشا ِر نشــریات ،تبلیغات انجمن در فضای مجازی،
مدیریت و اجرای وبینارهای گروههای تخصصی و همکاری در اجرای
کنفرانسهای انجمن (در گروهی شــامل مجریان فعلی این فعالیتها
با حضور مدیر موقــت برنامهگذار بهنام گروه فرایندی) با رعایت اصل
درج شــکل انجام اعمال با درج بیشترین امکان برای انجام دورکارانه
هر فعالیت.
 )5انجام مذاکرات اســتفاده از مراکز دادهای و درج سامانه میروفایلر
انجمن توســط شــرکت ایــران رایانه بــر آن و فراهمســازی امکان
کارمشترک گروه فرایندی و کارشناس ایران رایانه برای درج فرایندها
و اطالعات در این سامانه و تکمیل تدریجی آن.
 )6تنظیم و اجرای برنامه انتقال دادههای پیشــین انجمن به سامانه
جدید.
 )7جایگزینی گام به گام و خدمت به خدمت فرایندهای کاری از شکل
پیشــین به شکل جدید تا تکمیل آن با تصویب گروه مشترک انجمن
و ایران رایانه و تایید مدیر موقت برنامهگذار و تصویب هیئت مدیره و
تایید ریاست انجمن و ابالغ به اجرای آن به دبیرخانه دیجیتال.

اعضای هیئت مدیرۀ انجمن
-آقایابراهیمنقیبزادۀمشایخ(رئیسهیئتمدیره)

آقای دکتر اسالم ناظمی ( نایب رئیس هیئت مدیره)-آقای مهندس محمدحسن محوری ( خزانهدار)

-آقای مهندس علی آذرکار ( دبیر)

-آقای سیدابراهیم ابطحی ( عضو اصلی)

-آقای دکتر علیرضا خلیلیان (عضو علیالبدل)

-آقای دکتر علیرضا باقری ( عضو علیالبدل)

سرپرستان گروههای تخصصی انجمن
-1گروه تخصصی شبکه و سختافزار  -آقای دکتر علیرضا اهری

-2گروه تخصصــی راهبری و مدیریــت خدمات فناوری

اطالعات  -آقای مهندس حمید گردش

-3گروه تخصصی نرمافزارهای پیشرفته سازمانی  -آقای

مهندس سعید امامی

-4گروه تخصصی هوش مصنوعی -آقای دکتر محمدحسین
رهبان

-5گروهتخصصیمعماریسازمانی-آقایمهندسرضاکرمی

-6گروه تخصصی توســعه وب فارسی-آقای مهندس رضا
شیرازی

-7گروه تخصصی محاسبات و ســامانههای توزیع شده-

آقای دکتر شمساهلل قنبری

-8گروه تخصصی هنر و فنــاوری -آقای مهندس مهدی
انصاری

-9کمیتۀ بینالملل  -آقای مهندس حسین زارعان

مالحظات انجام و پایان دهی به برنامه انتقال

دهی گام به گام،
 -1همانگونه که
اصالح تدریجی ،پایدار است پایان ِ
ِ
خاتمه واقعی یک مجموعه فعالیت را ،میسر میکند.
 -2شناسایی مشکل و اجماع بر درستی تشخیص مشکل ،مهم است و
گرنه برای انجام هر کاری راههای متفاوتی موجود است که باید دست
مجری مسئول را تا حد ممکن در اجرای آن ،باز گذارد.
 -3تن نــدادن به تغییراتِ ناگزیــر ،برای ســاختارهای کهن ،خطر
اضمحالل دارد که ،باید از آن گریخت.
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خواندنی

مهارتهای نرم
راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرمافزار
(قسمت بیستم)
ترجمۀ ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ

پست الکترونیکیmashayekh@isi.org.ir :

مقدمۀ مترجم

سه سال پیش ،آقای احسان ریحانیمنش ،از اعضای گرامی انجمن انفورماتیک

ایــران ،با ارســال یــک نســخه از کتــاب «مهارتهای نــرم :راهنمــای زندگی

تولیدکنندگان نرمافزار» نوشتۀ جان سانمز ،ترجمۀ آن را به من پیشنهاد کرد .در
تعطیالت نوروز امسال ،فرصتی شد تا به خواندن این کتاب جالب بپردازم .عبارت

«مهارتهــای نرم» ،عبارتی اســت که به قابلیتهای ناملمــوس و غیرفنّی هر کار

اشــاره میکند .در حوزۀ تولید نرمافزار ،برخی از این مهارتها عبارتند از تعامل
با مشتریان ،همکاران و مدیران ،یافتن شغل مناسب ،بهدست آوردن امنیت مالی،
حفظ تناسب اندام و یافتن عشق واقعی در زندگی.

جان سانمز ،نویســندۀ کتاب ،خود تولیدکنندۀ نرمافزار ،مد ّرس و فردی است

که به برنامهنویسان و مهندسان نرمافزار در دستیابی به هدفهایشان در زندگی

کمک میکند .وی همچنین بنیانگذار بزرگترین وبنوشــت برنامهنویسان در
اینترنت  Simple programmar.comاست .کتاب مهارتهای نرم که در سال
 2014انتشــار یافته ،یکی از پرفروشتریــن کتابها در ردهبندی وبگاه آمازون
بوده است.

ترجمــۀ کتاب «مهارتهــای نرم :راهنمــای زندگی تولیدکننــدگان نرمافزار»

بهصورت یک سلســله مقالۀ دنبالهدار تقدیم خوانندگان گرامی گزارش کامپیوتر
میگرددّ .
کل کتاب نیز از طرف انجمن انفورماتیک ایران منتشر گردیده است.
مــن از خواندن این کتاب بســیار ّ
لذت بــردم و حیفم آمد که آن را با شــما به

اشتراک نگذارم .امیدوارم برای شما نیز جالب و آگاهی بخش باشد.

از آقای ریحانیمنش به خاطر معرفی این کتاب ،صمیمانه تشکر میکنم.

***
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فصل  -60چگونه عضله بیاورید

آیا میخواهید عضله بیاورید؟ من میتوانم به شما کمک کنم -به هیچ
مواد غیرمجازی نیاز نیست .شما فقط باید اصول ورزشهای مقاومتی
را یاد بگیرید.
در ایــن فصل ،دربارۀ چگونگی عضلهســازی صحبت خواهیم کرد .تا
وقتی تمایل داشــته باشــید که تالش الزم را انجام دهید ،اص ً
ال کار
سختی نیست .ما دربارۀ این که چه چیزی باعث رشد عضالت میشود
صحبــت خواهیم کرد و یاد خواهیم گرفت که چگونه میتوان رشــد
عضالت را در بدن خود شبیهسازی کرد .همچنین به بحث قبلی خود
در مورد رژیم غذایی بازخواهیم گشت و دربارۀ انواع غذاهایی که باید
برای به حداکثر رساندن رشد عضالنی خود بخورید ،صحبت خواهیم
کرد.
متخصصان رایانه ،داشــتن عضله میتواند امتیاز بزرگی باشد .نه
برای
ّ
تنهــا بهتر به نظر میآیید و حس بهتری خواهید داشــت ،بلکه قادر
خواهید شــد تا آن تصویر قالبی را که برای بســیاری از شغلهای ما
وجود دارد بشــکنید و همین یگانه بودن میتواند به حرفۀ شما کمک
کند.
اگر شما زن هستید ،میدانم که نمیخواهید عضالنی به نظر آیید .من
هم با شما موافقم .برای یک خانم خیلی ّ
جذاب نیست که عضالنی به
نظر آید ،ا ّما نگران نباشید .بلند کردن وزنههای سنگین به تنهایی شما
را تنومند نمیکند ،مگر آن که مواد نیروزا به همراهش مصرف کنید.

خواندنی

چه زن باشــید و چه مــرد ،همۀ مباحث این فصل برای شــما قابل
به کار بســتن اســت .مردان و زنان نیاز ندارند که وزنههای متفاوتی
بلند کنند .اگر زن هســتید ،بلندکردن وزنههای ســنگین ،اندام شما
را خوش ترکیبتر میکند و قوای جســمی شــما را بهبود میبخشد.
بســیار احتمال کمی دارد که به نقطهای برســید که تنومند به نظر
آیید -شــما هورمونهای شیمیایی الزم را در اختیار ندارید .بنابراین،
نگران نباشید و وزنههای سنگین را بلند کنید.
عضالت چگونه رشد میکنند

بدن انســان به نحو شگفتانگیزی انطباقپذیر است .اگر چیزهای زبر
و ناصاف با دستانتان بگیرید ،دستهایتان برای محافظت از خودشان
پینه میبندند .اگر مســافتهای طوالنی بدوید ،سیستم قلبی-عروقی
شــما برای راحتتر کردن ف ّعالیت شــما ،انطباق خواهــد یافت .اگر
وزنههای ســنگین بلند کنید ،بدن شــما عضالت بزرگتری را رشد
خواهد داد.
از ســوی دیگر ،بدن شما همچنین بسیار کارآمد است -عضله را صرفاً
به خاطر این که میخواهید خوشترکیب به نظر آیید رشد نمیدهد.
شــما میتوانید تمام روز جلوی آینه بایســتید و آرزو کنید که شکل
هرکول به نظر آیید ،ا ّما اگر بهطور واقعی وزنههای سنگین بلند نکنید،
هیچ اتفاقی نمی افتد.
اگر وزنه بلند کنید ا ّما به قدر کافی سنگین نباشد -اگر وزنهها چالش
کافی برای بدن شــما ایجاد نکند -عضالت شــما دلیلی برای رشــد
نخواهد داشــت و در نتیجه ،رشد نخواهند کرد .نکتۀ کلیدی ،افزایش
تدریجی بار عضالت از طریق افزایش مقدار کاری است که میخواهید
انجام دهند .در نتیجۀ این عمل ،عضالت رشد خواهند کرد .شما باید
بدنتان رامتقاعد سازید که به عضالت بزرگتری نیاز دارید تا آنها را
بهوجود آورد.
بزرگتر شــدن اندازه ،تنها یکی از روشهایی اســت که عضالت شما
میتواند خود را با افزایش مقدار کار خواسته شده ،وفق دهد .عضالت
شــما همچنین میتوانند قدرت و اســتقامت بیشتری پیدا کنند .اگر
میخواهید که رشد عضالت خود را بهینه سازید ،باید نوع مناسبی از
فشار را بر آنها وارد نمائید.
اصول وزنه زدن

شروع وزنهزدن میتواند کمی ترسناک باشد .تمرینات ورزشی مختلفی
وجود دارد و دانستن این که کدامیک را قرار است انجام دهید ،مشکل
است .ا ّما خوشبختانه اصول آنها خیلی سادهاند.
نخست ،باید دربارۀ بعضی از اصطالحات و عبارتهای مربوط به بلندکردن
وزنــه صحبت کنیم .هنگامی که وزنه بلند میکنید ،معموالً ورزش را به
تمرینهای مختلفی تقسیم میکنید .برای هر تمرین ،تعدادی مجموعه
(حرکات) و برای هر مجموعه ،تعدادی تکرار انجام میدهید.
تعریف یک تمرین ،خیلی واضح است ،بنابراین وقتمان را برای آن تلف
نمیکنیم .هر مجموعه اساســاً یک جلسۀ پیوسته از انجام یک تمرین

است .تکرارها هر کدام یک چرخۀ کامل از تمرین است.
ّ
مشخصی تکرار از یک تمرین انجام میدهید و سپس
شما نوعاً تعداد
اســتراحت میکنید .این را یک مجموعــه مینامید .برای هر تمرین،
توجه کنید.
تعداد مشخصی مجموعه انجام میدهید .به یک مثال ّ
فرض کنید میخواهید وزنهزدن در حالت چمباتمه را انجام دهید که
اساساً عبارت است از رفتن از حالت ایستاده به حالت چمباتمه .هدف
شــما میتواند انجام  3مجموعه حرکــت چمباتمه با  10بار تکرار در
هر مجموعه باشــد .این یعنی شــما  10بار حرکت چمباتمه را انجام
میدهید ،سپس استراحت میکنید و سه بار این کار را تکرار میکنید.
هدفهای متفاوت

یادتان میآید که گفتم چگونه عضالت شــما میتوانند به روشهای
مختلفی انطباق یابند؟ چگونگی انطباق عضالت شما اساساً به وسیلۀ
چگونگی وزنه بلند کردن شــما تعیین خواهد شد .حال که میدانید
مجموعهها و تکرارها چیستند ،میتوانیم دربارۀ چگونگی به کارگیری
آنها برای دستیابی به هدفهای متفاوت با تمرینات وزنهای صحبت
کنیم.
قدرت

اگــر تعداد کمــی تکرار بــا زمانهای اســتراحت نســبتاً زیاد بین
مجموعهها انجام دهید ،باعث خواهد شــد تا عضالتتان قویتر شوند.
بهطور طبیعی ،عضالتی که قویتر میشــوند ،بزرگتر هم میگردند،
ا ّما عضالت هماندازه ،ممکن اســت قدرتهای بسیار متفاوتی داشته
باشــند .این که شما قویتر میشــوید لزوماً به این معنی نیست که
بزرگتر هم میشــوید -یا دســت کم نه آنقدر بزرگ که با روشهای
تمرینی دیگر میتوانید.
بهطور عادی ،اگر هدفتان بهدســت آوردن قدرت بیشــتر است ،باید
تکرارهایی در محدودۀ  1تا  6داشته باشید .البته محدود کردن تکرارها
کافی نیست .شــما باید سنگینترین وزنهای را که میتوانید برای آن
تعداد تکرار بلند کنید ،انتخاب نمایید .یعنی اگر تعداد تکرارتان  4بار
بود ،از نظر جسمی نتوانید آن وزنه را برای بار پنجم بلند کنید.
اندازه

هدف بعدی که ممکن اســت داشته باشــید ،که رایجترین هدف هم
هســت ،اندازۀ عضله است .رشد اندازۀ عضله را فزونپروری 1مینامند.
اندازۀ عضلــه در درجــۀ ا ّول از طریق تعداد تکرار متوســط و زمان
اســتراحت متوسط بین مجموعهها رشد مییابد .برای بهدست آوردن
بیشترین اندازۀ عضله ،انتخاب تعداد تکرار بین  8تا  12مناسب است.
باز هم تکرار میکنم که شما باید سنگینترین وزنهای را که برای آن
تعداد تکرار میتوانید ،بلند کنید .در تعداد تکرارهای باال ،پیش از آن
که به ضعف عضالنی برسید ،احساس سوزش خواهید کرد .همانطور
میسر نمیشود.
که گفتهاند :نابرده رنج ،گنج ّ
1- hypertrophy
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خواندنی
استقامت

ســرانجام ،ممکن است به افزایش اســتقامت عضالت خود عالقهمند
باشید .مطمئنم که میتوانید حدس بزنید که چکار باید بکنید -افزایش
باز هم بیشــتر تعداد تکرارها .اگر تمرین شما شامل تعداد تکرارهای
خیلی زیاد و زمانهای اســتراحت نسبتاً کوتاه بین مجموعهها باشد،
بیشــترین رشد را از لحاظ اســتقامت عضالنی بهدست خواهید آورد.
یعنی بدن شــما خود را انطباق خواهد داد تا تحت بار زیاد به سادگی
خسته نشود.
برای دستیابی به افزایش استقامت عضالنی ،تکرارهای شما باید بیش
از  12باشــد .ا ّما مواظب باشید :اگر بر روی استقامت عضالنی تمرکز
کنید ،شــاهد افزایش چندانی در اندازۀ عضالت نخواهید بود و حتی
ممکن است شاهد کاهش اندازه گردید .تفاوت بین دوندههای دوهای
ســرعت و دوندههای دوهای طوالنی را در نظــر بگیرید تا ایدهای از
چگونگی عملکرد این تمرین بهدست آورید.

نگران نباشید .اگر به برنامۀ تمرینی خود پایبند بمانید ،بهتر میشود
و کمتر تکرار میگردد.
پس از آن که تمرینات تمام بدن را برای دو تا سه هفته انجام دادید،
میتوانیــد تمرینات خود را به دو روز باال تنه و پائین تنه یا ســه روز
فشاری ،کششی و پاها تقسیم کنید .جدول  1-60ایدهای از این روش
به شما میدهد.
دوشنبه

سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه

مبتدی

فشاری-
کششی-پاها

___

فشاری-
کششی-
پاها

شنبه یکشنبه

جمعه

فشاری-
کششی-پاها ___ ___
___

در سطح متوسط

باال تنه

___

پایین تنه

___

باال تنه

___ ___

در سطح متوسط
تا پیشرفته

فشاری

___

کششی

___

پاها

___ ___

جدول  :1-60تقسیم برنامۀ تمرینی در روزهای هفته

چه وزنهای باید بزنید؟

آغاز کار

بســیار خوب ،اکنون برنامۀ ابتدایی را در اختیار دارید و میدانید که
چگونه به هدفهایتان برســید ،باید بدانید کــه چه وزنههایی را باید
بزنید .در این بخش ،میخواهم پیشــنهادهایی به شــما بکنم که فکر
میکنم بهترین تمرینهایی هســتند که میتوانید برای هر قسمت از
بدن خــود انجام دهید .در اینجا نمیخواهــم وارد جزئیات چگونگی
انجام هر تمرین شــوم ،ا ّما شــما میتوانید عکس ،فیلم و توضیحات
کامل را در یکی از محبوبترین وبگاههــای اینترنتی برای برازندگی
 bodybuilding.comبیابید.
راهبــرد عمومی برای انتخاب تمرینهای خوب این اســت که شــما
میخواهید هر چه بیشــتر حــرکات ترکیبی انجــام دهید .حرکات
ترکیبی ،وزنهزدنهایی هســتند که چند مفصــل را درگیر میکنند.
هر چه تعداد مفاصل درگیر بیشــتر باشــد ،عضالت بیشتری درگیر
میشــوند و نتیجۀ بهتری میگیرید .بســیاری از تمرینهایی که در
اینجا پیشنهاد میکنم ،با عضالت مختلفی کار میکنند ،ا ّما یک گروه
از عضالت را بیشتر درگیر میکنند.
شاید شــما بخواهید که با تعداد کمتری مجموعه شروع کنید ،شاید
فقــط یکی یا دو تــا ،و بعد به تدریج به  3تا  5مجموعه در هر تمرین
برســید .بهطور کلّی ،من سعی میکنم در هر تمرین ورزشی بین 20
تا  25مجموعه داشته باشم .این کار حدود یک ساعت طول میکشد.
بیش از آن ،لزوماً مفید نیست.

بســیار خوب ،اکنون ممکن است کنجکاو باشید که چه نوع وزنهای را
باید بردارید و از کجا آغاز کنید .خوشــبختانه آنقدرها هم که بسیاری
از ّ
مجلت برازندگی و مربّیان تناســب اندام میگویند پیچیده نیست.
چند نکتۀ اساسی در مورد وزنهزدن هست که میتوانید رعایت کنید
تا بیشترین بهره را در کوتاهترین زمان بهدست آورید.
اجازه دهید با صحبت دربارۀ چگونگی تقسیم و تفکیک روال تمرینی
شــدت طرفدار روال تمرینی سه روز
در طول هفته آغاز کنیم .من به
ّ
در هفته هستم ،ا ّما شما میتوانید برنامۀ ابتدائی را که به شما خواهم
گفت ،در صورتی که تمایل داشته باشید ،بیشتر هم اجرا کنید.
هنگامی که در ابتدا شروع میکنید ،احتماالً میخواهید وزنههایی بلند
کنید که تمام بدن شما را هدف قرار دهند ،ا ّما نهایتاً باید برنامۀ خود را
به نحوی تقسیمبندی کنید که در روزهای ّ
مشخص بر روی بخشهای
ّ
مشــخصی از بدن خود کار کنید( .شما باید حجم کاری را که میکنید
افزایش دهید به نحوی که بدن شما انطباقش را ادامه دهد).
من تمرینات را به ســه رده تقســیم میکنم :فشاری ،کششی و پاها.
تمرینات فشــاری ،تمریناتی هستند که شما وزنه را فشار میدهید تا
از شــما دور شــود .این تمرینات معموالً قفسۀ سینه ،شانهها و عضلۀ
سهســر بازو را به کار میگیرد .تمرینات کششــی ،تمریناتی هستند
که شــما وزنه را بهسوی خود میکشید .این تمرینات معموالً پشت و
ماهیچۀ دو ســر را به کار میگیرد .و باالخــره ،تمرینات پا که پاهای
شما را به کار میگیرد.
بهترین تمرینات
در آغاز ،ممکن اســت بخواهید که هر سۀ این تمرینات را در یک روز
تمرینات بیشــتری هم هست که میتوانید انجام دهید و نیز ترکیبات
انجام دهید .بهتر اســت فقط برای هر بخش بدن ،یک تمرین را انجام
اینها ،ا ّما آنچه در زیر میآید موادی هســتند کــه من تقریباً به هر
دهید -این که چه تمرینی مناســب اســت را به زودی خواهم گفت.
روالی که برای خودم یا دیگران در نظر گرفتهام ،اضافه کردهام .شــما
شما بار ا ّول که وزنهها را بلند میکنید ،بدنتان درد خواهد گرفت .این
میتوانید هر کدام از تمرینهای زیر را که خواستید برای خودتان در
درد روز بعد هم با شــما خواهد بود و معموالً یک هفته میپاید .البته،
نظر بگیرید.
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خواندنی
دمبلزدن از پهلو -7با این تمرین ،عضالت اطراف شانه درگیر میشوند
که ناحیۀ دشواری برای رشد است .با وجودی که یک حرکت ترکیبی
نیســت ا ّما من قویاً آن را توصیه میکنم .ایــن حرکت بدین ترتیب
اســت :صاف میایستید .در هر دست یک دمبل میگیرید .دستها را
به بدن میچسبانید .کف دســتها به طرف بدن .دستهایتان را باال
میآورید تا مقابل شانههایتان قرار گیرند .بعد دستها را به حالت ا ّول
برمیگردانید.

فشار
سینه

•پرس سینه -2این یکی از اصلیترین تمرینهای قفسۀ سینه است.
انجام صحیح این تمرین را یاد بگیرید .این حرکت عبارت است از بلند
کردن وزنه در حال خوابیدن به پشــت بر روی نیمکت .شما میتوانید
این حرکت را در حال خوابیدن بر روی ســطح شــیبدار (ســرباال یا
سرپایین) نیز انجام دهید تا بخشهای دیگری از عضالت درگیر شوند.
•دمبل زدن -3یک تمرین عالی دیگر برای قفســۀ سینه که کمک
کشش
میکند اندازۀ قفســۀ ســینۀ خود را افزایش دهید .این حرکت بدین
پشت
ترتیب اســت که روی نیمکتی به پشــت میخوابید .قســمت باالی
•دمبل یک دســتی -8این تمرین دردناکی است -دست کم برای
زانویتان (رانها) بر روی نیمکت قرار دارد و کف پاها روی زمین است.
من -ا ّما هیچ چیز جای آن را برای تقویت عضالت پشــت نمیگیرد.
دمبلهایــی را که در هر دو دســتتان قرار دارد باال و پایین میآورید.
برای بهترین تأثیر ،هر زمان با یک دســت دمبل را باال و پایین آورید.
کف دستانتان باید روبروی هم قرار داشته باشند.
وضعیتهای مختلفی میتوان انجام داد.
این حرکت را در
ّ
•بارفیکس -9این یکی از بهترین تمرینهای قدرتی است و عضالت
عضلۀ سهسر بازو
•کشیدن باالی ســر -4من ترجیح میدهم این حرکت را نشسته مختلف باال تنه را درگیر میکند .به میلهای آویزان میشــوید و خود
کل یکی از بهترین تمرینهای عضلۀ سهســر است را باال میکشــید تا چانۀ شــما از میله بگذرد .میتوانیــد در ابتدا از
انجام دهم .این در ّ
و کمک میکند که بازوهای بزرگتری داشــته باشید .این حرکت به دستگاههای کمکی استفاده کنید تا وقتی که خودتان بتوانید حرکت
را انجام دهید.
ترتیب زیر است:
 .1پاها را به اندازۀ عرض شــانهها باز میکنید و یک دمبل را با هر دو
عضلۀ دو سر بازو
دست میگیرید.
•دمبلزدن یک در میان -10این بهترین تمرین برای عضلۀ دوسر
ً
 .2دمبل را بلند میکنید تا بازوها کامال کشــیده شوند .کف دستها
بازوست و تنها تمرینی است که اگر تمرینهای دیگری برای پشتتان
به سمت سقف
میکنید ،به آن نیاز دارید زیرا تمام تمرینهای پشــت ،عضلۀ دوســر
 .3دمبل را به آرامی به سمت پشت سر میبرید و بازوها را باز و بسته
را بــه کار میاندازند .فقط بدن خود را صــاف نگه دارید و به طرفین
میکنید.
خم نکنید که در این صورت خیلی ســاده میشود .در هر دست یک
5
•کشش کابل  -با این تمرین ،کار زیادی با عضلۀ سهسر نمیکنید،
دمبل میگیرید .کف دســتها رو به جلو .دســتها را یک در میان
ا ّما هدف از این تمرین ،ســ ِر بیرونی عضلۀ سهســر است تا شکل نعل
باال میآورید تا بازویتان کام ً
ال خم شــود و دوباره دســتتان را پایین
اسبی زیبایی پیدا کند .در باشگاههای ورزشی دستگاه مخصوص این
میآورید.
تمرین وجود دارد .دســتگیرۀ کابل را با دو دست گرفته و کابل را به
پاها
سمت پایین میکشید.
شانهها

پرس باالی سر  -اگر این حرکت را ایستاده انجام دهید ،برای عضالت
شکمتان هم خوب اســت .در انجام این حرکت احتیاط کنید .باید با
وزنههای ســبک شروع کنید و انجام صحیح حرکت را یاد بگیرید .در
ّ
کل ،ایــن یکی از بهترین تمرینها برای شــانه و یک حرکت ترکیبی
خیلی خوب است .این حرکت را نشسته هم میتوان انجام داد .وزنه را
مانند وزنهبرداران از روی سینه به باالی سر میبرید و برمیگردانید.
6

•چمباتمه -11این تمرین ســلطان تمرینهای با وزنه اســت .این
تمریــن تقریباً تمام عضالت پاها و حتی عضــات مرکزی بدن را به
ف ّعالیت وامــیدارد .انجام صحیحش را یاد بگیرید و آن را حتماً انجام
وضعیت ایســتاده ،چمباتمه میزنید و دوباره میایستید .این
دهید .از
ّ
حرکت را با میلۀ وزنهبرداری بر پشت سر انجام میدهند.
•بلندکــردن وزنه از روی زمین -12این یــک تمرین خوب دیگر
اســت ،ا ّما یادگیریش نسبتاً سخت اســت .این تمرین تمام بدن را تا
7- side lateral raises
8- one- armed dumbbell row
9- pull-ups
10- alternating dumbbell curls
11- squats
12- deadlifts

2- bench press
3- dumbbell flys
4- overhead triceps extensions
5- cable pushdowns
6- military press
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خواندنی
حدی درگیر میکند ،ا ّما خیلی خستهکننده است .توصیه میکنم که
ّ
بیــش از  5بار آن را تکرار نکنید .زمــان الزم را برای یادگیری انجام
صحیح آن در نظر بگیرید زیرا در غیر اینصورت میتواند به کمر شما
آسیب برســاند .این تمرین ،زردپی پشت زانو (همسترینگ) و کمر را
به کار میگیرد .این تمرین به این شــکل اســت که میلۀ وزنهبرداری
را از روی زمین بلند میکنید و تا ســطح باسن باال میآورید و دوباره
زمین میگذارید.
13
•بلند شــدن روی پنجۀ پا  -مهم نیست که این تمرین را چگونه
انجــام دهید ،ا ّما حتماً گونههای مختلف آن را امتحان کنید .قشــنگ
نیست که بدن بزرگ و ساق پای نازکی داشته باشید .این حرکت را هم
ایستاده و هم نشسته ،با یک پا یا دو پا ،با وزنه یا بیوزنه میتوان انجام
داد .روی پنجۀ پا بلند میشوید و دوباره به حالت اول برمیگردید.
اگر مجبور باشــید که فقط چند تمرین را بــرای انجام دادن انتخاب
کنیــد ،من به ترتیــب اولویت اینها را پیشــنهاد میکنم :چمباتمه،
بلندکردن وزنه از روی زمین ،پرس سینه و پرس باالی سر(ایستاده).
اگر تنها همین تمرینها را انجام دهید ،مطمئناً شــاهد رشد عضالت
خود خواهید شد.
دربارۀ عضالت شــکمی چه؟ خوب ،اگر ایــن تمرینهایی را که گفتم
انجام دهید ،نیازی نیســت که نگران کار کردن مســتقیم با عضالت
شــکمی باشــید .اگر چمباتمه زدن ،بلند کردن وزنه از روی زمین و
پرس باالی سر (ایســتاده) را بهطور مرتّب انجام دهید ،تمام عضالت
شما را به کار میگیرند.
مطمئن شــوید که انجام صحیح هر حرکت را یاد گرفته باشید .عکس
و فیلــم انجام این حرکتها را در اینترنت جســتجو کنید .نکتۀ آخر
این که همیشــه با وزنههای سبک شــروع کنید و به تدریج آنها را
سنگینتر کنید.
چه بخوریم

شــما اگر به نحو مناسبی غذا نخورید ،ممکن است بلند کردن وزنهها
بهرهای برایتان به همراه نیاورد .خوشــبختانه ،انجامش سخت نیست.
فقط باید مطمئن شــوید که کالری اضافهتر و به مقدار کافی پروتئین
به بدنتان برسد.
من پیشــنهاد میکنم که هر روز یک تا یــک و نیم گرم پروتئین به
ازای هــر نیم کیلو وزن خالصتان بخورید .اگر  100کیلو وزن دارید و
درصد چربی بدن شما  %20است ،تودۀ خالص بدن شما  80کیلوگرم
اســت و بنابراین باید دست کم  160گرم پروتئین بخورید تا مطمئن
شوید که برای بهدست آوردن تودۀ عضالنی ،به قدر کافی خوردهاید.
تالش کنید غذاهای سالم بخورید به نحوی که بخش عمدۀ کالریهایی
که میخورید صرف ساختن عضالت شود ،نه بهدست آوردن چربی .ا ّما
باید بدانید که بهدست آوردن چربی ناگزیر است .وقتی عضله بهدست
میآورید ،چربی هم با آن بهدســت خواهید آورد -روش کار اینگونه
است.
13- calf raises
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مکملها باید بگویم کــه به هیچکدام نیازی ندارید .خوردن
در مورد ّ
محلــول پروتئین بالفاصله بعد از تمرین ،مفید اســت .همچنین اگر
مایل باشــید میتوانید کراتین (مادۀ بلورین کــه در بافت ماهیچهها
مکملهایی است
یافت میشــود .م ).را امتحان کنید .این یکی از تنها ّ
کــه من واقعاً مؤثر یافتهام .میتواند به شــما کمک کند که وزنههای
کمی ســنگینتر بلند کنید و عضالت شــما را پُرتر به نظر میآورد .و
باالخره میتوانید مقداری از زنجیرۀ اسیدهای آمینه ( )BCAAمصرف
کنید تا مطمئن شــوید که این مواد الزم برای ســاخت و بازســازی
عضــات را در اختیار دارید .ا ّما باز هم تأکید میکنم که به هیچکدام
بقیۀ چیزها هم همگی مایۀ کالهبرداری هستند.
اینها نیاز ندارید و ّ
اقدامات

عضو یک باشگاه ورزشی شوید و برنامهای برای وزنهزدن خود تنظیم
کنید .اگر احساس ترس دارید ،یک مربّی خصوصی را برای چند هفته
اســتخدام کنید تا شــما را راه بیندازد .صبر نکنید .همین حاال کار را
شروع کنید.
به نشانی http://simpleprogrammer.com/ss-bodybuilding
برویــد و تمرینهایی را که در این فصل گفته شــد جســتجو کنید.
فیلمهــا را ببینید و نحوۀ انجام تمرینها را یــاد بگیرید .حرکتها را
بدون وزنه تمرین کنید.
(ادامه دارد )...

مقاله
بانوان بلندآوازۀ پیشآهنگ فناوری اطالعات و ارتباطات()5
س ّید ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر -دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکیabtahi@sharif.ir :

مقدمه

بانو ستاره مومنی نویســنده کتاب «بانوان بلند آوازه در فناوریهای
اطالعــات و ارتباطــات» 1در ســرآغاز کتــاب نوشــتهاند« :حقیقت
انکارناپذیــر ،پیشــرفتهای الکترونیکی امروز مدیون کوشــشهای
نســلهای گذشته است .بگذارید اقرار کنیم بر خالف قضاوت عموم و
تاریخ که نامآوران و پیشــگامان و دانشمندان جهان از مردان هستند،
در مورد فناوریهای پیشرفته اطالعات و ارتباطات ،نوآوریها مدیون
کوشــشهای بانوان و دانشــمندان و نامآوران اســت .نقش زنان در
این زمینه توصیفناپذیر است .ســالهای طوالنی است که بانوان در
پیشــرفتهای فناوریهای کامپیوتر نقشآفرین هســتند و در کتاب
« بانــوان بلند آوازه در فناوریهــای اطالعات و ارتباطات» نام یکصد
نفر از بانوان نامآور با پیشــینه درخشــان و دستآوردها و کمکهای
ارزنده آنان به فناوریهای علوم کامپیوتر جمعآوری و در این مجموعه
منتشر شــده اســت .بدین ترتیب با مطالعه این کتاب از تالشهای
 -1ستاره مومنی ،بانوان بلند آوازه در فناوری های اطالعات و ارتباطات ،انتشارات ستاره سپهر.1351 ،

بانوان در پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات قدردانی خواهیم
کرد ....مطالعه این زندگینامه از آن جهت مهم اســت که تفاوتهای
اســتعدادهای ذهنی مردان و زنان را برای اندیشــمندان فناوریهای
نویــن اطالعــات و ارتباطات از میان برمیدارد و روشــن میســازد
که نقش زنان در پیشــرفتهای علوم فناوریهای نوین و پیشــرفته
اطالعات و ارتباطات و بهویژه علــوم کاربردی رایانهها تا چه اندازه با
اهمیت است».
بــا اعتنا به نظــر فوق و به نیــت جبران اندکــی از تبعیض جهانی
جنســیتی موجود ،بر آن شدیم که از شمارۀ  258گزارش کامپیوتر با
عنوان «بانوان بلندآوازۀ پیشآهنگ فاوا» در ده شماره پیاپی در قالب
یک پیآیند (مطالب پیدرپی) به نقش بانوان جهان در شــکلگیری
و گســترش ابداعات فناوری اطالعات و ارتباطات بپردازیم .امیدواریم
در هر شــماره به معرفی ده بانوی پیشــگام جهانی در حوزه فاوا  -با
محوریت و اســتفاده از انتخابهای کتاب خانم مومنی با ســاختاری
دیگر و محتوایی روزآمد به کمک منابعی نظیر دانشــنامه ویکیپدیا-
دويست و شصت و دو
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بپردازیم .شــاید در پایان در ســیمای این صد بانوی نوآور  -بهعنوان
بخشــی از خیل بانوانی که سهم مشــارکت آنها ناگفته یا ناشنیده
مانده -بتوانیم پژوهشــگران ایرانی را برای پژوهش در این زمینه ،در
ایرانی داخل و خارج کشــور که ســهم
ایران ،در باره بانوان پر افتخار
ِ
بزرگی در رشــد و توسعه این فناوری آیندهساز در جهان امروز دارند ،کار میکرد ،سپس در آزمایشگاه رایانه دانشگاه کمبریج از سال 1974
راغب کنیم و شــاید مفتخر به نشــر تمامی یا بخشــی از نتایج این تا زمان بازنشستگی در سال  2002اشتغال داشت .وی از سال 1999
پژوهشها ،پس از این ده شــماره شــویم و اینــک بخش پنجم این سمت استاد کامپیوتر و اطالعات را بر عهده داشت .قبل از سال 1999
پاورقی:
وی در یک ســری قراردادهای کوتاه مدت استخدام شده بود .وی تا
اندکی قبل از مرگ در آزمایشــگاه کامپیوتر بــه کار خود ادامه داد.
انتشارات وی شامل نه کتاب و مقاالت متعدد است.
عالیــق اصلی تحقیق او ،از اواخر دهــه  ،1950پردازش زبان طبیعی
و بازیابــی اطالعات بود .یکی از مهمترین مشــارکتهای وی مفهوم
فرکانس سند معکوس ( )IDFوزندهی در بازیابی اطالعات است ،که
وی در مقالهای در سال  1972معرفی کرد.
از ایــن بانو بهعنــوان بنیانگذار بازیابی اطالعات کــه پایۀ موتورهای
جستجوی کنونی است یاد میشود.
گاهشمار زیستی پیشآهنگان

لسلی پک کیل
کارن اسپارک جونز
بلینگ
1935 - 2007
1960 - 000

کارن ال .کاراوانیک
1960 ----

خواهر مری کنت کلر ماریا کالو
1951 -------- 1914 - 1 985

ژانت کولودنر
1953 ----

سوزان کار
1954 ---

گابربله کلر
1922 -1993

ساندرا کرتزیک مونیکا اس .الم
1956 - 00000 1947 ----

زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1935

تولد در هادرزفیلد ،یورکشایر در انگلستان در  26ماه اوت.

1953-1956

دانش آموختگی از کالج گیرتون دانشگاه کمبریج.

1958

همکاری نزدیک با راجر نیدهام دانشمند کامپیوتر (که بعدها به ازدواج
انجامید) برای پایان نامه دوره دکتری در موضوع طبقهبندی معنایی
زبانشناسی ،روشهای نمادی و آماری پردازش زبان گفتگو ،بازیابی اطالعات و
پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی.

1980

تهیه گزارش پژوهشی در باره زبان گفتگو و پایگاههای دادگان.

استخدام در آزمایشگاه کامپیوتر دانشگاه کمبریج و استادی دانشگاه در علوم
1974-2002
رایانه و اطالعات تا  2002و پیشاهنگ زبان خودکار و پردازش اطالعات.
1994

تقبل ریاست انجمن زبانشناسی رایانشی و کنفرانسهای بازیابی متون در
عین تدریس در دانشگاه و راهنمایی دانشجویان دوره دکتری در نگارش
پایاننامههای تحصیلی.

1988

اخذ جوایز متعدد:
جایزه جرارد سالتون ()1988
 ASISو )2002(T Award of Merit
 ACLجایزه یک عمر دستاورد ()2004
 BCSمدال الوالیس ()2007
جایزه ) 2006( ACM - AAAI Allen Newell
 ACMجایزه گروه زنان آتنا ()2007

2007

ادامه کار تا  2007در دانشگاه و فوت در این سال در اثر بیماری سرطان.

کارن اســپارک جونز ( ،)Karen Sparck Jonesکارن آیدا بولســت
اســپورک جونز در هادرزفیلد ،یورکشــایر ،انگلیس متولد شد .پدر او
اوون جونز ،مدرس شیمی بود و مادرش آیدا اسپورک ،نروژی بود که
جوایز
در طی جنگ جهانی دوم با یکی از آخرین قایقها نروژ را پس از حمله
آلمان در  1940ترک کرد .اسپورک جونز در یک مدرسه گرامری در
هادرزفیلد تحصیل کرد و ســپس از ســال  1953تا  1956در کالج
 ،Girtonکمبریــج ،تحصیل تاریخ ،با یک ســال آخر اضافی در علوم
اخالقی (فلســفه) تحصیل کرد .او قبــل از اینکه وارد علوم کامپیوتر
لســلی پک کیل بلینــگ ( ،)Leslie Pack Kaelblingروباتشــناس
شود ،مدت کوتاهی معلم مدرسه شد.
اســپورک جونز از اواخر دهه  1950در واحد تحقیقات زبان کمبریج آمریکایی و پروفســور علوم و مهندســی کامپیوتر در موسسه فناوری
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ماساچوست است .او بهطور گستردهای برای تطبیق فرایند تصمیمگیری
مارکوف تا حدی قابل مشــاهده ،از تحقیقات عملیاتی برای کاربرد در
هوش مصنوعی و روباتیک شناخته شده است .او در سال  1997جایزه
 IJCAI Computers and Thoughtرا به دلیل اســتفاده از یادگیری
تقویتی در سیســتمهای کنترل جاســازی شده و توســعه ابزارهای
برنامهنویسی برای مســیریابی روبات دریافت کرد و در سال  ،2000به
عنوان عضو انجمن پیشرفت هوش مصنوعی انتخاب شد.
گاهشمار زیستی پیشآهنگان
زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1960

تولد در امریکا

1983

اخذ کارشناسی فلسفه از دانشگاه استانفورد

1990

اخذ درجه دکتری علوم رایانه از دانشگاه استانفورد استادی دانشگاه براون و
بنیاد ملی علوم امریکا

1997

عضویت در انجمن های علمی NSF :و AAAI

2000

بنیانگذاری مجله پژوهش در یادگیری ماشین

2004

رساندن شمارگان نسخ شماره های مجله فوق به شش میلیون

2005

تهیه برنامه ( OCWدرس افزارهای باز) برای موسسه فناوری ماساچوست

2010

استادی علوم رایانه و مهندسی در آزمایشگاه هوش مصنوعی  CSALدر
موسسه فناوری ماساچوست .پژوهش در موضوع تصمیمگیریها در دنیای
ناشناختهها و کاربرد روباتها بهویژه مسئله یادگیری آنها

کارن ال .کاراوانیک ( ،)Karen L. Karavanicاستاد علوم رایانه گروه
علوم رایانه دانشــگاه ایالتی پورتلند در کالج مهندســی و علوم رایانه
 Maseehبــا تدریــس دروس ابزارهای خودکنترل برای تشــخیص
و شــناخت اجرای موازی ،مدلســازی ،تجزیه و تحلیل سیســتمها،
یکپارچهســازی پایگاههای داده ،محاســبات ضربدری و سیستمهای
عامــل .او در مورد خودش میگوید :من لیســانس علوم کامپیوتر از
دانشــگاه نیویورک و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری دارم .در علوم
کامپیوتر از دانشــگاه ویسکانسین  -مدیسون .در ویسکانسین با گروه
ابزارهای عملکرد  Paradynبه سرپرســتی پروفسور بارتون میلر کار
کردم .من دریافت کننده فلوشــیپ بنیاد ویسکانسین و کمک هزینه
تحصیلی  GSRPناسا بودم.
تحقیق من در تشــخیص و مشــخص کردن عملکــرد زمان اجرای
سیســتمها و برنامههای کاربردی در مقیاس بزرگ است .این شامل
قــدرت ،خنککننده ،و امنیت و همچنین جنبههای ســنتیتر مانند
زمان اجرا میشــود .تمرکز ویژه من بر روی یک دیدگاه کل نگر است

که شــامل عوامل عملکردی خارج از برنامه مورد مطالعه است ،مانند
اختالف منابع ،محدودیتهای قدرت ،تداخل سیســتم عامل و سربار
ســازوکارهای امنیتی .ما در حال حاضر در حال توســعه تکنیکهای
تشــخیص عملکرد برای یک نوع معمول از برنامههای کاربردی HPC
به نام گردش کار  HPCجامع هســتیم .اینها برنامههایی هستند که
شــامل چندین کد قابل تفکیک هستند که احتماالً روی بُنسازههای
مختلف اجرا میشــوند و در یک محیط مدیریــت گردش کار ایجاد
نشــدهاند .ما همچنین در حال حاضر بر نظارت مستمر امنیتی برای
محیطهای کارســاز تجــاری در مقیاس بزرگ ماننــد ابرها متمرکز
هستیم .من با دانشمندان آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور ،آزمایشگاه
ملی شمال غرب اقیانوس آرام ،مرکز ابر رایانه سن دیگو و کنسرسیوم
نیومکزیکو همکاری داشتهام.
گاهشمار زیستی پیشآهنگان
زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1960

تولد در ایالت نیویورک آمریکا

1988

اخذ کارشناسی علوم رایانه از دانشگاه نیویورک و بورس تحصیلی از سازمان
فضایی ناسا.

2000

استاد دانشکده علوم رایانه کالج مهندسی و علوم رایانه شد .سازماندهی و
تشکیل گروه دانشجویی برای پروژه رایانه  Wyeastبا پردازشگرهای 866
مگاهرتزی را به عهده گرفت و با نام رایانههای با عملکرد باال  HPCبه
سرانجام رساند

2004-2005

برای کار در پروژه امنیت ملی هسته ای در بخش شبیه سازی و رایانش
پیشرفته  ASCدعوت به کار شد که این پروژه برای پیشگیری از حوادث
و سوانح بسیار پراهمیت بود و کماکان به تدریس در دانشگاه ادامه داد.

ســوزان کار ( )Susan Kareیک هنرمند و طراح گرافیک آمریکایی
اســت که بیشتر به خاطر عناصر رابط کاربری و مشارکتهای حروف
تایپش در اولین مکینتاش اپل از ســال  1983تا  1986شناخته شده
است .او کارمند شماره  10و مدیر خالق  NeXTبود ،شرکتی که پس
از ترک اپل توسط استیو جابز تشکیل شد.
گاهشمار زیستی پیشآهنگان

زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1954

تولد در  5فوریه در ایتاکای نیویورک در امریکا.

1975

اتمام تحصیالت کارشناسی در رشته هنر از کالج .Mount Holyoke

1978

اخذ کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه نیویورک و اشتغال به کار در موزه
های سانفرانسیسکو به عنوان هنر مند امور گرافیکی.
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کارشناسی طراحی گرافیک برای سامانه های رایانه مکینتاش در شرکت اپل و
1983-1986
سپس ریاست واحد نوآوری های شرکت نکست.
1987

طراحی نمادها برای ویندوز  ،3کنارهگیری از شرکت اپل به همراه استیو جابز
و پیوستن به مایکروسافت برای کار در پروژه سیستم عامل ویندوز

1989

تاسیس شرکت  Susan Kare LLPطراحی و تهیه بیش از  2000نماد
نگاره ای دستوری برای رایانههای گوناگون در مشورت با شرکتهای بزرگی
چون اپل ،آی.بی.ام ،سونی ،یاهو ،ای.تی.اند.تی ،موتوروال ،اتودسک ایزل و
مایکروسافت.

2001

دریافت جایزه .Chrysler Design

2007

طراحی  Giftsبرای شرکت فیسبوک.

2009

ادامه فعالیت در شرکت  ،Chumby Industriesکه در زمینه ارتباطات Wi-fi

کار میکند.

به او کمک هزینهای معادل  25000دالر برای «تجهیزات آموزشــی
برای تحصیل در مقطع کارشناسی» در طول دو سال اعطا کرد .یکی
از اولین بخشهای علوم کامپیوتر در یک کالج کوچک ،کلر این بخش
را به مدت بیست سال مدیریت کرد .کالج کالرک اکنون دارای مرکز
کامپیوتر و خدمات اطالعاتی کلر اســت که به نام او نامگذاری شــده
است و پشــتیبانی محاسباتی و مخابراتی را برای دانشجویان ،اعضای
هیئت علمی و کارکنان کالــج کالرک فراهم میکند .کالج همچنین
بورسیه علوم کامپیوتر مری کنت کلر را به افتخار او اهدا میکند.
کلر مدافع مشــارکت زنان در رایانش و استفاده از رایانه برای آموزش
بود .او به ایجاد انجمن کاربران کوچک کامپیوتر در آموزش ()ASCUE
کمــک کرد .در ادامه چهار کتاب در این زمینه نوشــت .در کنفرانس
خدمات کاربر  ACM/SIGUCCدر ســال  ،1975کلر اعالم کرد «ما
بهطور کامل از کامپیوتر بهعنوان بزرگترین ابزار بینرشتهای که تا به
امروز اختراع شده است استفاده نکردهایم».
گاهشمار زیستی پیشآهنگان

گابریلــه کلر ( ،)Gabriele Kellerاســتاد دانشــگاه اوتریخت هلند
پژوهشــگر محاســبات موازی و برنامهنویس کامپیوتر بود .مدرس و
ســخنرانی برجسته که در دانشکده مهندســی و علوم رایانه دانشگاه
 New South Walesدر شهر سیدنی استرالیا در عین حال کارشناس
ارشد تولیدکنندههای شبیهسازی برای روشهای مونت کارلو بود.
او میگوید :عالیق اصلی تحقیقاتی من برنامهنویسی تابعی ،سیستمهای
نوع ،محاسبات با کارایی باال است(.یافته از اینترنت)

خواهر مــری کنت کلــر ( )Sister Mary Kenneth Kellerکلر در
کلیولند ،اوهایو ،در  17دســامبر  ،1913در خانــواده جان آدام کلر
و کاتریــن جوزفین (با نام خانوادگی ســالیوان) کلر به دنیا آمد .او در
ســال  1932وارد گروه خواهران خیریه مریم مقدس شد .کارشناسی
ریاضیات در سال  1943و کارشناسی ارشد در ریاضیات و فیزیک در
سال  1953از دانشگاه دی پال در شیکاگو و دکترای خود را ازدانشگاه
ویسکانسین-مدیســون در سال  1965بهعنوان نخستین زن دکتر در
علوم کامپیوتر دریافت و در طول تحصیالت تکمیلی کلردر دانشــگاه
میشیگان ،پوردو و دارتموث تدریس کرد.
کلر به پتانســیل رایانهها برای افزایش دسترسی به اطالعات و ارتقای
آموزش اعتقاد داشــت .پس از اتمام دکترای خود در سال  ،1965کلر
دپارتمان علوم کامپیوتر را در کالج کالرک (دانشگاه کالرک کنونی)،
یک کالج زنان کاتولیک که توســط خواهران خیریه مریم مقدس در
دوبوک ،آیووا اداره میشد ،تأسیس کرد .در همان سال ،بنیاد ملی علوم
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زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1913

متولد هفده دسامبر در کلیولند ایالت اوهایوی امریکا.

1932-1040

ورود و حضور در کلیسای کاتولیک.

1960

اخذ کارشناسی و کارشناسی ارشدمهندسی در ریاضیات و فیزیک
از دانشگاه دو پول و تحصیل در دانشگاههای دارتموث و پوردوی
میشیگان و کمک در طراحی و ساخت زبان برنامهسازی رایانهای
بیسیک.

1965

اخذ درجه دکتری علوم رایانه از دانشگاه ویسکانسین.

1985

تدریس به مدت  20سال در کالج کالرک شهر دوبوک ایالت آیوا و
فوت در  10ژانویه  1985در سن  71سالگی.

2002

نام او در شمار پیشگامان علوم رایانه در جهان ثبت شد.

ماریا کالو ( )Maria Klaweبرای سفر به دور دنیا از تحصیل انصراف
داد و برای کسب مدرک لیســانس بازگشت .در سال  .1973او برای
تحصیــات تکمیلی خــود در آلبرتا ماند و در ســال  1977دکترای
خود را بهدســت آورد .آنجا در ریاضیات او در ســال  1977بهعنوان
اســتادیار به دانشکده ریاضیات دانشــگاه اوکلند پیوست اما تنها یک
ســال در آنجا ماند .او دومین دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر
در دانشــگاه تورنتو آغــاز کرد .اما قبل از تکمیــل مدرک ،یک مقام
هیئت علمی در آنجا به او پیشــنهاد شــد .زمانــی که تصمیم گرفت
دکترای علوم کامپیوتر بگیرد ،قب ً
ال هرگز این موضوع را مطالعه نکرده
بــود .در آن زمان تعــداد زیادی کالس در مقطع کارشناســی وجود
نداشــت ،بنابراین او در دورههای ســطح باال ثبت نــام کرد و حدود
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 16ســاعت در روز مطالعه کرد تا خوب کار کند .او هشــت ســال را
در صنعــت گذراند و در مرکــز تحقیقاتی آلموندا آیبیام در ســن
خوزه ،کالیفرنیا ،ابتدا بهعنوان دانشــمند پژوهشــی ،سپس بهعنوان
مدیــر گروه ریاضیات گسســته و مدیر گروه ریاضیــات و علوم رایانه
مرتبــط ،خدمــت کرد .عضو هیئت مدیره شــرکت مایکروســافت و
بــراودکام و دانشــمند علوم رایانه و رئیس کالج هــاروی ماد و پیش
از آن رئیس دانشکده مهندســی و علوم کاربردی دانشگاه پرینستون
بود.

1953

تولد در امریکا.

1976

اخذ درجه کارشناسی ریاضی و علوم رایانه از دانشگاه براندیس.

1977

اخذ کارشناسی ارشد علوم رایانه از دانشگاه ییل.

1980

اخذ درج دکترای علوم رایانه از دانشگاه ییل.

1992

عضویت در هیئت علمی انجمن پیشرفت های هوش مصنوعی.

1993

پژوهشگر  Case-based Reasoningشناخته می شد.

2000

پژوهشگری سامانههای خبره.

گاهشمار زیستی پیشآهنگان
زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1951

تولد در شهر تورنتوی کانادا و زندگی در اسکاتلند از  4تا  12سالگی.

1973

اخذ کارشناسی ریاضی از دانشگاه آلبرتای کانادا.

1977

اخذ دکتری ریاضیات از دانشگاه تورنتو و  8سال کار در مرکز تحقیقات
آلموندای شرکت آی.بی.ام در شهر سن خوزه

 15 1988-1995سال کار در دانشکده علوم رایانه دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا.
1998-2003

ریاست کالج هاروی ماد در شهر پرینستون امریکا.

2007

اخذ دکترای افتخاری از دانشگاه آلبرتای کانادا.

2009

با اخذ تابعیت امریکا به عضویت هیئت مدیره شرکت مایکروسافت در آمد.

ســاندرا کرتزیــک ( ،)Sandra Kurtzigاو یــک تاجــر و کارآفرین
آمریکایی اســت .او یکی از اولین کارآفرینان زن سیلیکون ولی بود و
بهعنــوان بنیانگذار گروه تولید کننده نرمافزار تجاری و تولیدی ASK
در ســال  ،1972اولین زنی بود که یک شرکت فناوری دره سیلیکون
را بهعنوان سهامی عام انتخاب کرد.
ساندرا کرتزیگ در  21اکتبر  1947در شیکاگو به دنیا آمد .کرتزیگ
مدرک کارشناســی ریاضیات را از دانشگاه کالیفرنیا ،لس آنجلس در
ســال  1968و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هوانوردی
در دانشگاه استنفورد به دست آورد.
گاهشمار زیستی پیشآهنگان

جانت لین کولودنر دانشــمند شــناختی آمریکایی و استاد بازنشسته
در دانشــکده محاســبات تعاملی ،کالج محاسبات در موسسه فناوری
جورجیا اســت .او موســس ســردبیر مجله علوم یادگیــری بود و به
مدت  19سال در این ســمت خدمت کرد .او بنیانگذار مدیر اجرایی
انجمــن بینالمللی علوم یادگیری ( )ISLSبود .از آگوســت  2010تا
ژوئیه  ،2014او یک افســر برنامه در بنیاد ملی علوم بود و سرپرستی
آموزش ســایبری و فناوری های یادگیری آینده را بر عهده داشــت.
او روی مجموعهای از پروژههــا کار میکند که فناوریهای یادگیری
را بهطور منســجم برای حمایــت از یادگیری انضباطــی و روزمره،
پشــتیبانی از آموزش مبتنی بــر پروژه که کار میکنــد و اتصال به
بهترین برنامههای درسی برای یادگیری فعال ،ادغام میکند .از ژوئیه
 ،2020او اســتاد تمرین در مدرســه آموزش لینچ در کالج بوستون
و یکی از رهبران برنامه کارشناســی ارشــد در مهندســی یادگیری
است.
گاهشمار زیستی پیشآهنگان
زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1947

تولد در  21اکتبر در شهر شیکاگوی امریکا.

1972

استعفا از شرکت جنرال الکتریک.

1974

اخذ کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه استانفورد.

1975

استخدام در شرکت جنرال الکتریک بهعنوان نویسنده نرمافزارهای انبار داری و
ارسال صورتحساب و سفارشهای خرید.

1978

ارائه به بازار نخستین نرمافزار تولید به نام  Manmanبرای کنترل انبار و
میریت تولید.

1979

فروش شرکت  ASKبه  2.8میلیون دالر که ارزش آن در سال  1983به 39
میلیون دالر رسید.

1981

عرضه عمومی سهام شرکت  ASKو کسب  65میلیون دالر درآمد.

تاسیس شرکت کامپیوتری  ASKو تهیه نرمافزار  MaMaبا مدیریت ساخت
1972-1982
برای اجرای برنامه .ERP
1983-1989

کسب  400میلیون دالر درآمد با اجرای نرمافزار  MaMaروی رایانههای
 DECبا همکاری شرکت Ingres

1990-1994

علیرغم باز مهندسی شرکت  ASKدر رقابت با کاهش فروش مواجه شد.

1992

فروش شرکت  ASKبه مبلغ  450میلیون دالر.

1996

با تاسیس شرکت  E-Benefitsخود رئیس هیئت مدیره آن شد.
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پیادهســازی تاثیرگذارترین زبان برنامهنویسی  ACMدر سال ،2001
جایزه محقق جوان  NSFدر سال .1992
گاهشمار زیستی پیشآهنگان

مونیــکا اس .الم ( ،)Monica S. Lamالم جوایــز و افتخــارات زیر
را دریافت کرده اســت :عضو آکادمی ملی مهندســی ،2019 ،جایزه
تحقیقاتی پنجاهمین سالگرد علوم کامپیوتر دانشگاه بریتیش کلمبیا،
 2018 ACMعضویت ســال  ،2007جایــزه بهترین مقاله طراحی و
پیادهســازی زبان برنامهنویسی  ACMدر ســال  ،2004جایزه مقاله
برجســته  ACM SIGSOFTدر ســال  ،2002جایزه مقاله طراحی و
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زمان

رخدادهای زیستی و دستآوردها

1956

تولد در آمریکا.

1979-1999

نوشتن کتاب مقاالت بیست سال سمپوزیوم معماری رایانه “20 Years of
”PLDI” , “20 Years of ISCA

1980

دریافت درجه مهندسی کامپیوتر از دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا.

1987

اخذ دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه کارنگی ملون.

1988

استخدام بهعنوان هیئت علمی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه استانفورد
و اخذمرخصی برای کار در شرکت  Tensilicaبرای همکاری در ساخت
پردازشگرهای رایانهای.

2005

تاسیس شرکت  Moka Fiveبا هدف انتقال فناوری به صنایع.

2010

اخذ جوایز علمی متعدد برای کار در زمینه برنامههای نرمافزاری پروژه های
معماری و مترجمها.

2011

اخذ استادی استانفورد و ریاست واحد Programmable Mobile
) Internet (POMIپروژه برنامهنویسی شبکه تلفن همراه برای سال 2020
و مدیریت پروژه .Live PC

استاندارد

معرفی استاندارد :42020
فرایندهای معماری
س ّیدعلی آذرکار

شرکت مهندسی پدیدپرداز
کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات ،سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران
پست الکترونیکیali.azarkar@pdpsoft.com :

 -1مقدمه

سامانههای ساخت بشر به سطح بیســابقهای از پیچیدگی رسیده و
این فرصتهای جدید و چالشهای بزرگتری را برای ســازمانهایی
که ســامانهها را تولید و از آن بهرهبرداری میکنند ،ایجاد کرده است.
برای بیان ایــن چالشها و فرصتها ،ضــرورت بهکارگیری مفاهیم،
اصــول ،رویهها و ابزارها به منظور اخذ تصمیمهای بهتر در حوزههای
مربوط به معماری ســامانه ،تدویــن معماریهای اثربخشتر ،افزایش
ســطح بلوغ معماری و ارائه راهبردهــای بهتر معماری ،رو به افزایش
است .مفهوم معماری به شکل فزایندهای در حال کاربرد در سامانهها،
و دیگر موجودیتهایی اســت که به طور مرســوم ســامانه شناخته
نمیشــوند مانند :سازمان ،خدمت ،داده ،کســبوکار ،نرمافزار و خط
تولید.
در این مقاله ،اســتاندارد ( ISO/IEC 42020با موضــوع« :نرمافزار،
ســامانهها و ســازمان  -فرایندهــای معماری») کــه از آن بهعنوان
«اســتاندارد» یاد میشود بررسی خواهد شــد .این استاندارد ،که در
ادامه اســتاندارد  ISO/IEC 420101آمده ،تالش میکند فرایندهای
الزم بــرای انجام فعالیتهای معماری را ارائــه دهد .مفهوم معماری
که در این اســتاندارد آمده ،ورای مفهوم ســنتی و مرســوم آن است
که در آن موجودیت معماری یک «ســامانه» است .رویکردی که در
این استاندارد اتخاذ شــده ،امکان استفاده از یک کاربرد عمومیتر از

معماری را برای بهکارگیری فرایندهای مشــخص شده در این سند،
فراهم میسازد.
فرایند معماری بــا موجودیتهای معماری که میتواند :ســامانه (از
جمله سامانههای نرمافزاری) ،سازمان ،بنگاه ،خدمت ،داده ،کسبوکار،
نرمافزار ،محصــول ،ماموریت ،خط تولید ،یک قلم ســختافزاری یا
نرمافزاری باشد ،سروکار دارد.
هدف این اســتاندارد ،تعیین استانداردهایی برای حکمرانی ،مدیریت،
مفهومســازی ،ارزشیابی و تدقیق 2معماریها است و نیز فعالیتهایی
کــه این فرایندها را توانمنــد کرده و امکان اجــرای آنها را فراهم
میکند .عالوه بر آن ،این اســتاندارد مشخصات این فرایندها (شامل
اهداف ،دستاوردها ،فعالیتها و محصوالت کاری) را هم تشریح و بیان
میکند.
اهم مخاطبین این استاندارد ،را میتوان به شرح زیر برشمرد:
•کارفرمایان ،پیمانکاران ،طراحان ،ارائهدهندگان خدمات ،پیمانکاران
فرعی سامانهها که نیازمند درک معماری هستند.
•تولیدکنندگان و ســایر کاربرانی که نیازمند درک ،تفسیر و تحلیل
توصیفات معماری هستند.
•مدیران ارشد فناوری اطالعات ،مدیران سازمانها ،مدیران محصول،
مهندسان ارشــد ،ارزیابان مستقل و همه کسانی که در قبال پایش و
ارزشیابی موجودیتهای معماری و توسعه آنها وظیفه دارند.

 -1این استاندارد در شماره  217نشریه گزارش کامپیوتر (مهر و آبان  )1393تشریح شده است.
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•تولیدکنندگان محصوالت و روشهای پشتیبانیکننده از روشهای
معماری ،حکمرانی معماری ،مدیریت معماری و همچنین پیادهسازی
فرایندهای معماری
•تحلیلگران کسبوکار که نیازمند آشــنایی با هنجارها (نرمهای)
یک فرایند معماری و کفایت دســتاوردهای آن برای تصدیق توصیف
یک معماری معین هستند.

 -2مشخصات

مشخصات استاندارد در جدول شماره  1آمده است.

جدول  :1مشخصات استاندارد
شماره:

42020

قسمت:

-

نوع سند:

استاندارد بینالمللی

عنوان التین:

Software, systems and enterprise — Architecture processes

عنوان فارسی:

نرمافزار ،سامانهها و سازمان  -فرایندهای معماری

تعداد صفحات:

110

سال چاپ:

2019

زبان:

تک زبانه ،انگلیسی

شماره ویرایش:

-

متمم و اصالحیه:

ندارد

استاندارد(های) جایگزین شده:

-

کد ردهبندی استانداردی (:)ICS

35.080

نهاد استانداردگذار:

ایزو

شماره استاندارد معادل فارسی:

-

ناشر استاندارد فارسی:

-

سال چاپ:

-

شماره ویرایش:

-

تعداد صفحات:

=

 -3ساختار

ساختار قسمتهای چهارگانه این استاندارد در ادامه آمده است.
•بند  :0مقدمه
•بند  :1دامنه کاربرد
•بند  :2مراجع الزامی
•بند  :3اصطالحات و تعاریف
•بند  :4انطباق
•بند  :5مرور کلی فرایند و کاربرد آن
•بند  :6فرایند حکمرانی معماری
•بند  :7فرایند مدیریت معماری
•بند  :8فرایند مفهومسازی معماری
•بند  :9فرایند ارزشیابی معماری
•بند :10فرایند تدقیق معماری
•بند  :8فرایند توانمندسازی معماری
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•پیوست ( -اطالعاتی) :فرایند مناسبسازی
•پیوست ( -اطالعاتی) :تعریف معیارهای فرایند معماری
•پیوست ( -اطالعاتی) :تعامل با دیگر فرایندها و کاربردهای معماری
•پیوست ( -اطالعاتی) :ارتباط با سایر استانداردها
•پیوست ( -اطالعاتی) :نکاتی در خصوص اصالحات و مفاهیم
•پیوست ( -اطالعاتی) :منابع توانمندسازی معماری و فرایند
•پیوست ( -اطالعاتی) :حکمرانی و مدیریت معماری
•پیوست ( -اطالعاتی) :نگاشت فرایندها به چارچوبهای معماری
•کتابشناسی

 -4فرایندهای معماری

این استاندارد ،فرایندهای معماری را به شش دسته زیر تقسیم کرده
است (شکل شماره :)1
•حکمرانی معماری :که قصد آن ایجاد و حفظ همســویی معماریها
در مجموعه معماری با اهداف ،3راهبردها و خطمشــیهای سازمان و
همچنین سایر معماریها است.
•مدیریت معماری :که قصد آن پیادهســازی رهنمودهای حکمرانی
معماری با هدف دسترســی به اهداف میانــی 4مجموعه معماری به
روشی کارا و موثر و بهموقع است.
مفهومسازی معماری :تبیین فضای مسئله و تعیین راهحلهای مناسب
که پاســخگوی دغدغههای ســودبران بوده ،اهداف میانی معماری را
محقق کرده و نیازمندیهای مرتبط را نیز برآورده سازد.
ارزشــیابی معماری :تعیین گســتره یا میزانی اســت که یک یا چند
معمــاری اهداف میانی خود را محقق کرده ،دغدغههای ســودبران را
مورد توجه قرار داده و نیازمندیهای مرتبط را برآورده کرده است.
تدقیق معماری :توصیف یا مستندســازی معماری به روشی است که
صحت و جامعیت آن برای کاربردهای مورد نظر معماری کفایت کند.
توانمندسازی معماری :تدوین ،نگهداری و بهبود قابلیتها ،خدمات و
منابع توانمندساز برای اجرای دیگر فرایندهای معماری است.
در ادامه ،مشخصات هر کدام از این فرایندها به اجمال آمده است.

 -5حکمرانی معماری
 1-5قصد

قصد ایــن فرایند ،ایجاد و نگهــداری همســویی معماریها در یک
مجموعه معماری با اهداف خطمشــیها و راهبردهای ســازمان و نیز
با دیگر معماریها است.
 2-5دستاوردها

در صورت اجرای موفقیتآمیز این فرایند ،دســتاوردهای زیر حاصل
خواهد شد:
3- Goals
4- Objectives

استاندارد

•اهــداف میانی مجموعه معماری ،نیازمندیهای جاری و پیشبینی
شده سازمان و مشتریان و تامینکنندگان آن بیان شده است.
•فعالیتهــا و تصمیمگیریهای معماری با دغدغههای ســازمانی و
زمینهای 5همسو شده است.
•تصمیمهــای مربوط به معماری از یــک زیربنای منطقی برخوردار
بوده و توســط مراجع مناســب تهیه و به همه سودبران اطالعرسانی
شده است.
•معماریهای مختلف در یک مجموعه معماری با یکدیگر ســازگار
بوده و همگی با اهداف ،اهداف میانی ،راهبردها ،چشــمانداز سازمانی
که مسئول اجرای کارهای معماری است ،همسویی دارد.
•معماریهای گوناگــون در مجموعه معماری (در صــورت نیاز) با
یکدیگر همسویی دارند.
•توافق در خصــوص هدف ،اهداف میانی و اهداف مجموعه معماری
توسط سودبران کلیدی ایجاد و نگهداری شده است.
 3-5فعالیتها

ســرفصل فعالیتهایی که باید در این فرایند انجام شود ،به شرح زیر
است:
•فعالیتهای معماری با راهنماها و رهنمودهای معماری همسو شده
•کسب آمادگی و طرحریزی فعالیتهای حکمرانی معماری
است.
•پایش ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای حکمرانی معماری
•فعالیتهای معماری شناســایی و اولویتبندی شــده تا با توجه به
•ایجاد اهداف میانی مجموعه معماری
منابع موجود و قابل دســترس ،بیشترین ارزش را برای سودبران خلق
•تصمیمگیری در خصوص موضوعات حکمرانی معماری
6
•پایش و ارزیابی انطباق بر اساس راهنماها و رهنمودهای حکمرانی کند.
•ورودیها به فرایند معماری سازمانی ،از جمله ورودیهای سودبران،
•بازنگری پیادهسازی راهنماها و رهنمودهای حکمرانی
و منابع الزم برای انجام این کار شناســایی شــده ،در دســترس قرار
 4-5محصوالت کاری
گرفته و به موثری بهرهبرداری میشود.
محصوالت کاری که در نتیجه اجرای این فرایند تولید میشــوند ،به •اهداف میانی مجموعه معمــاری با هدف حصور اطمینان از تحقق
شرح زیر است:
آنها ،پایش و ارزیابی شده است.
•طرح حکمرانی معماری
 3-6فعالیتها
•راهنماها و رهنمودهای حکمرانی معناری
سرفصل فعالیتهایی که باید در این فرایند انجام شود ،به شرح زیر است:
•کزارش وضعیت انطباق حکمرانی معماری
•کسب آمادگی و طرحریزی فعالیتهای مدیریت معماری
•اهداف میانی مجموعه معماری
•پایش ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای مدیریت معماری
•تدوین رویکرد مدیریت معماری
 -6مدیریت معماری
•مدیریت معماری
 1-6قصد
•پایش اثربخشی معماری
قصد این فرایند ،پیادهسازی راهنماها و رهنمودهای معماری سازمانی •کسب آمادگی برای خاتمه طرح مدیریت معماری
برای تحقق اهداف میانی معماری به روشی کارا ،موثر و بهموقع است.
شکل  :1فرایندهای معماری و ارتباط آنها با هم

 4-6محصوالت کاری

 2-6دستاوردها

در صورت اجرای موفقیتآمیز این فرایند ،دســتاوردهای زیر حاصل
خواهد شد:
5- Contextual
6- Directives

محصوالت کاری که در نتیجه اجرای این فرایند تولید میشــوند ،به
شرح زیر است:
•طرح مدیریت معماری
•گزارش وضعیت مدیریت معماری
دويست و شصت و دو
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استاندارد
•راهنماها و دستورالعملهای کاری مدیریت معماری
•منشور مدیریت معماری
•طرحهای اجرایی
•گزارش وضعیت اجرا

 4-7محصوالت کاری

 -7مفهومسازی معماری
 1-7قصد

قصد این فرایند ،تبیین فضای مســئله و تعیین راهحلهای مناسبی
اســت که پاســخگوی دغدغههای ســودبران ،اهداف میانی مجموعه
معماری و نیز نیازمندیهای مرتبط باشد.
 2-7دستاوردها

در صورت اجرای موفقیتآمیز این فرایند ،دســتاوردهای زیر حاصل
خواهد شد:
•مسئله مورد نظر به روشنی تعریف و درک شده است.
•اهداف میانی معماری که رافع دغدغههای ســودبران کلیدی است،
ایجاد شده است.
•ویژگیهــا و مفاهیــم کلیــدی معمــاری و اصولی کــه میتواند
فرمولســازی ،کاربرد و تکوین آنها را هدایت کند ،به روشنی تعریف
شده است.
7
•معماری به روشنی فهمیده شده و تهاترهای کلیدی بین مسئله و
دغدغههای سودبران کلیدی درک شده است.
•تهاترهای میــان اهداف میانی معمــاری و محدودیتهای اجرایی
شناخته شده و اهداف میانی هدفگذاری شده برای حصول از طریق
معماری ،مشخص شده است.
•راهحلهای نامزد برای مسئله به روشنی تعریف و درک شده است.

محصوالت کاری که در نتیجه اجرای این فرایند تولید میشــوند ،به
شرح زیر است:
•طرح مفهومسازی معماری
•گزارش وضعیت مفهومسازی معماری
•گزارش تعریف فضای مسئله
•اهداف میانی معماری
•مدل کیفی
•دیدگاهها 8و مدلهای معماری

 -8ارزشیابی معماری
 1-8قصد

قصــد این فرایند ،تعیین میزان یا گســترهای اســت که یک یا چند
معمــاری اهداف میانی را محقق کرده ،دغدغههای ســودبران را رفع
کرده و نیازمندیهای مرتبط را نیز برآورده کرده است.
 2-8دستاوردها

در صورت اجرای موفقیتآمیز این فرایند ،دســتاوردهای زیر حاصل
خواهد شد:
•مبنای یافتههای ارزشیابی و توصیهها به روشنی شناخته شده و به
تصمیمگیران مرتبط و سودبران کلیدی هم اطالعرسانی شده است.
•ارتباط بین دغدغههای ســودبران و یافتههای ارزشیابی به درستی
برقرار شده است.
•هزینههــا ،مخاطرات ،فرصتها و تهاترهای مرتبط با پیادهســازی
معماری(ها) شناخته و به درستی مشخص شده است.
•ســودبران از میزانی که معماری میتوانــد دغدغهها و کاربردهای
عملیاتی مورد نظر آنها را رفع کند ،مطلع شدهاند.
 3-7فعالیتها
•ارزش معماری(ها) برای ســودبران مرتبط ،توســط افرادی که کار
ســرفصل فعالیتهایی که باید در این فرایند انجام شود ،به شرح زیر
معماری را انجام میدهند ،روشن شده است.
است:
•کسب آمادگی و طرحریزی فعالیتهای مفهومسازی معماری
 3-8فعالیتها
•پایش ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای مفهومسازی معماری
ســرفصل فعالیتهایی که باید در این فرایند انجام شود ،به شرح زیر
•تعیین ویژگیهای فضای مسئله
است:
•ایجاد اهداف میانی معماری و معیارهای موفقیت
•کسب آمادگی و طرحریزی فعالیتهای ارزشیابی معماری
•ترکیب راهحلهای بالقوه در فضای مسئله
•پایش ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای ارزشیابی معماری
•تعیین ویژگی راهحلها
•تعریف اهداف میانی و معیارهای ارزشیابی
•فرمولسازی معماریهای نامزد
•تعیین روشهای ارزشیابی و یکپارچهسازی آنها با اهداف میانی و
•ثبت مفاهیم و ویژگیهای معماری
معیارهای ارزشیابی
•برقراری ارتباط معماری با دیگر معماریها و ســایر موجودیتهای •ایجاد فنون ،روشها و ابزارهای ارزشیابی
متاثر
•گردآوری و بازنگری اطالعات مرتبط با ارزشیابی
•هماهنگی اســتفاده از معماری مفهومسازی شــده توسط کاربران •تحلیل مفاهیم و ویژگیهای معماری و ارزیابی ارزش (خلق شــده
مورد نظر
برای) سودبر
7- Trade-offs
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•تعیین ویژگی معماری(ها) بر اساس نتایج ارزیابی
•فرمولسازی یافتهها و توصیهها
•ثبت و اطالعرسانی نتایج ارزشیابی
 4-8محصوالت کاری

محصوالت کاری که در نتیجه اجرای این فرایند تولید میشــوند ،به
شرح زیر است:
•طرح ارزشیابی معماری
•گزارش ارزشیابی معماری
•نتایج ارزشیابی ارزش معماری
•نتایج تحلیل معماری

 -9تدقیق معماری
 1-9قصد

قصد این فرایند ،توصیف یا مستندســازی یک معماری به روشــی که
برای کاربران مورد نظر معماری ،از حیث جامعیت و صحت کفایت کند.
 2-9دستاوردها

در صورت اجرای موفقیتآمیز این فرایند ،دســتاوردهای زیر حاصل
خواهد شد:
10
9
•نظرگاهها و فرامدلها مورد نیاز برای توسعه دیدگاهها و مدلهای
مناسب ،در دسترسی قرار گرفته است.
•دیدگاهها و مدلهای معماری با سطح قابل قبولی از جزییات ،ثبت
و مکتوب شده است.
•دیدگاههای مدلهای معماری به شــکل دقیق و کاملی برای ثبت
مفاهیم ویژگیهای پایهای معماری و تناســب کاربردهای مورد نظر،
بیان شده است.
•دیدگاههــا و مدلهــای معماری به نحو مناســبی بیان شــده تا
دربرگیرنده اصول و قواعد معماری که هدایتکننده توســعه و تکوین
موجودیت معماری شده است ،باشد.
•توصیــف معماری تحت مدیریت پیکربندی قرار گرفته و برای همه
طرفهای مرتبط قابل دسترس است.
•توصیف معماری به شکل مستمری با تعریف موجودیتی که معماری
شده ،همسو شده است.
•همســویی معماری با نیازمندیهای مرتبط و ویژگیهای طراحی
حاصل شده است.
•همسویی معماری با دیگر معماریهای مرتبط حاصل شده است.
 3-9فعالیتها

•کسب آمادگی و طرحریزی فعالیتهای تدقیق معماری
•پایش ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای تدقیق معماری
•شناسایی یا تدوین نظرگاههای معماری
•تدوین مدلها یا دیدگاههای معماری(ها)
•برقراری ارتبط معماری با ســایر معماریها و دیگر موجودیتهای
متاثر
•ارزشیابی معماری
•هماهمگی کاربرد معماری تشریح شده با کاربران مورد نظر
 4-9محصوالت کاری

محصوالت کاری که در نتیجه اجرای این فرایند تولید میشــوند ،به
شرح زیر است:
•طرح تشریح معماری
•گزارش وضعیت تدقیق معماری
•نظرگاههای معماری
•انواع مدلها
•دیدگاههای معماری
•مدلهای معماری
•توصیفهای معماری

 -10توانمندسازی معماری
 1-10قصد

قصد این فرایند ،تامین ،نگهداری و بهبود قابلیتهای ،خدمات و منابع
توانمندساز الزم برای اجرای دیگر فرایندهای معماری است.
 2-10دستاوردها

در صورت اجرای موفقیتآمیز این فرایند ،دســتاوردهای زیر حاصل
خواهد شد:
•قابلیتها ،خدمات و منابع توانمندساز برای همه افرادی که به آن
نیاز دارند ،فراهم شده و در دسترس قرار گرفته است.
•قابلیتهای توانمندساز برای فعالیتهای فرایند معماری مناسب و
قابل دسترسی است.
•خدمات توانمندســاز برای فعالیتهای فرایند معماری مناســب و
قابل دسترسی است.
•منابع توانمندساز برای فعالیتهای فرایند معماری مناسب و قابل
دسترسی است.
•افراد دارای دانش و مهارت کافی برای استفاده مناسب از قابلیتها،
خدمات و منابع توانمندساز هستند.

ســرفصل فعالیتهایی که باید در این فرایند انجام شود ،به شرح زیر
است:
ســرفصل فعالیتهایی که باید در این فرایند انجام شود ،به شرح زیر
 9- Viewpointsاست:
 3-10فعالیتها

10- Metamodels

دويست و شصت و دو

87

استاندارد
•کســب آمادگی و طرحریزی فعالیتهای مربوط به توانمندسازی •معماری نیازمندیهای کاربران و دغدغههای ســودبران کلیدی را
مرتفع کند،
معماری
•پایــش ،ارزیابی و کنتــرل فعالیتهای مربوط به توانمندســازی •معماری به شــکل مســتمری ارزشــیابی شــده تا انطبــاق آن با
نیازمندیهــای کاربــران ،دغدغههای ســودبران کلیدی و شــرایط
معماری
محیطی/محاطی سازمان حفظ شود،
•مدیریت توانمندسازهای فرایند معماری
•خرید (اکتســاب) ،تامین و ایجــاد قابلیتها ،خدمات و منابع مورد •اطالعات معماری ســازمانی و وضعیت انجام فعالیتهای آن برای
همه سودبران قابل دسترس باشد،
نیاز توانمندسازی
•توانمندسازهای الزم و مناسب برای انجام فعالیتهای معماری در
•استقرار قابلیتها ،خدمات و منابع توانمندساز معماری
اختیار مجریان قرار گرفته باشد ،و
•بهبود قابلیتها ،خدمات و منابع توانمندساز معماری
•اطالعرسانیهای مناسب و بهموقع در خصوص موضوعات معماری
 4-10محصوالت کاری
انجام شده باشد.
محصوالت کاری که در نتیجه اجرای این فرایند تولید میشــوند ،به
شرح زیر است:
•طرح توانمندساز معماری
•گزارش وضعیت توانمندسازی معماری
•چارچوب معماری
•نظرگاه معماری
•کاتالوگ قابلیتهای توانمندساز
•کاتالوگ خدمات توانمندساز
•کاتالوگ منابع توانمندساز

 -11خالصه

در این مقاله ،تالش شــد کلیاتی از اســتاندارد  ISO/IEC 42020که
به تشــریح فرایندهای معماری میپردازد ،بیان و ارائه شــود .فرایند
معماری که به طور سنتی به نرمافزار میپرداخت ،اکنون با پیچیدهتر
شدن سامانهها و کســبوکارها ،توسعه یافته و موجودیتهایی مانند
داده ،کســبوکار ،ســختافزار و خدمات را هم در برگرفته است .به
همین دلیل ســازمانهای بزرگ معمــوالً درگیر تدوین معماریهای
متنوعی (که در عین تنوع و تکثر باید همسو و یکپارچه باشند) برای
موجودیتهای خود هستند.
این استاندار ضمن لحاظ کردن دامنه فرایند معماری ،شش فرایند زیر
را برای این کار ارائه داده است:
•حکمرانی معماری
•مدیریت معماری
•مفهومسازی معماری
•ارزشیابی معماری
•تشریح معماری
•توانمندسازی معماری
که هر کدام از اینها در این مقاله به اجمال بیان شــدند .در مجموع،
هدف این فرایندها این است که:
•معماری با شــرایط (ماموریت ،چشــمانداز ،خطمشــی) سازمان و
مجموعه معماریهای آن همسو باشد،
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تراوشهای ذهنی
 25شیوه نگرش به هوش مصنوعی
(قسمت یازدهم)
ترجمۀ ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ

پست الکترونیکیmashayekh@isi.org.ir :

یادداشت مترجم

 172پاســخ دریافت شده 150 ،پاســخ بعدا ً در کتابی به همین نام با ویراستاری

جانبروکمن از افراد شــناخته شــده و مشــهور دنیای علم و فنّاوری اســت .او
ّ
متفکران و پیشــگامان
پایهگذار بنیاد اِج 1اســت ،ســازمانی برای گردهم آوردن

حوزههــای علمــی و فنّی و فراهم ســاختن نظرگاهــی برای تبادل افــکار و بیان

دغدغههای آنــان دربارۀ موضوعات مختلف دنیای فنّــاوری .تعداد اعضای زنده

و درگذشــتۀ این بنیاد هماکنون به  660نفر بالغ گشــته اســت .بروکمن نظرات
و گفتگوهــای اعضــای بنیــاد اِج را از وطریــق وبــگاه  Edge.orgدر اختیــار

عالقهمنــدان میگذارد و به همین خاطر ،این وبــگاه همواره یکی از جالبترین و
ّ
تفکربرانگیزترین وبگاههای اینترنت بوده است.

ّ
متفکران برجسته و دانشمندان
بروکمن از دهۀ  1990تا کنون بهطور مرتّب از
عضو بنیاد اِج درخواســت کرده تا نظرشــان را دربارۀ موضوعات مهم و مختلف
علمــی بیــان کنند .شــهرت او بهعنوان بنیانگــذار و ناشــر  Edge.orgو نیز

بنیانگذار یکــی از معتبرترین بنگاههای انتشــارات کتابهای علمی در آمریکا

مفصلی
باعث شده اســت که درخواستش پذیرفته شود و در نتیجه ،مجموعههای ّ
از گفتمانهای ّ
تفکربرانگیز دربارۀ یک موضوع پدید آمده است.

بد نیســت به چند نمونه از پرســشهایی که بروکمن در سالهای مختلف از
اندیشمندان عضو بنیاد اِج بهعمل آورده و نظر آنان را جویا شده است اشاره کنم:
 به چه چیزی باور دارید با وجودی که نمیتوانید آن را اثبات کنید؟ ()2005
 خطرناکترین ایدۀ شما چیست؟ ()2006

بروکمن منتشر شد.

بروکمن در سال  2018به سراغ موضوع هوش مصنوعی آمده است .موضوعی

که او آن را «داســتان امروز ،داستانی در پشت همۀ داســتانها» خوانده است .از

پرسششوندگان خواسته است تا نظرشان را دربارۀ آیندۀ هوش مصنوعی در  7تا
 15صفحه بیان کنند .کتابی که در دســت دارید ،دربردارندۀ پاسخهای  25نفر از

دانشــمندان و اندیشمندان برجسته است که هر یک در یک فصل جداگانه آورده
شده است .تقریباً همۀ آنها اتّفاق نظر دارند که پرسشهایی نظیر این که هوش

فراگیر مصنوعی (یعنی هوشــی همتراز با هوش انسان) چه موقع بهدست خواهد

آمد؟ چگونه ســاخته خواهد شد؟ آیا خطرناک خواهد بود؟ و زندگی ما را چگونه
تغییر خواهد داد؟ پرسشهای حیاتی و مهمی هستند ،ا ّما تقریباً روی بق ّیۀ چیزها،
حتّی تعاریف بنیادی ،همعقیده نیستند.

ترجمۀ این کتاب بهصورت یک سلسله مقالۀ دنبالهدار به نظر خوانندگان گرامی

گزارش کامپیوتر میرسد .امیدوارم ترجمۀ این کتاب مورد استقبال جامعۀ علمی

کشور قرار گیردمق

فصل 23

الۀ ***

حقوق ماشینها

جورج چرچ
جورج مکدونالد چرچ ،اســتاد ژنتیک در دانشکدۀ پزشکی هاروارد،
استاد علوم و ف ّناوری سالمت 3در هاروارد-امآیتی و یکی از نویسندگان
2

 دربارۀ چه چیز خوشبین هستید؟ ()2007

 نظرتان را دربارۀ چه چیز تغییر دادهاید؟ ()2008
 چه چیزی همه چیز را تغییر خواهد داد؟ ()2009

 اینترنــت چگونه در حال تغییر دادن طرز فکر شماســت؟ ( )2010از میان

2- George M. Church
3- health sciences and technology

1- Edge Foundation
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مقاله
(بههمراه ادوارد ِرجیس) کتاب «تولّد دوباره :چگونه زیستشناســی
برساخته ،4طبیعت و خود ما را دوباره از نو خواهد ساخت» است.
***
در دهۀ گذشــته ،مهندسی ژنتیک بهعنوان یکی از نوآوریهای علمی
که زندگی ما را شــکل تازهای بخشیدهاند ،به پای علوم رایانه رسیده
اســت .جورج چرچ ،مهندس ژنتیک و یکی از پیشــگامان انقالب در
خواندن و نوشتن زیستشناســی ،در مرکز این دورنمای تازۀ ایدهها
قرار دارد .او بدن انسان را بهعنوان یک سیستم عامل 5در نظر میگیرد،
با مهندسانی که در نوسامانی مؤلفههای پایهای اندامگان( 6از اتمها تا
اندامها) ،جایگزین زیستشناســان س ّنتی شدهاند ،درست همانگونه
کــه در دهۀ  ،1970مهندســان بــرق با ســرهمکردن تختهمدارها،
گردانندههای دیســک ســخت ،7صفحات نمایش و غیره به ســاخت
نخســتین رایانۀ شخصی میپرداختند .جورج ،مؤسس و مدیر «پروژۀ
ژنگان 8شــخصی» است که تنها جایی در جهان میباشد که اطالعات
با دسترســی آزاد دربارۀ دادههای ژنگانی ،محیطی و بارزهای)GET( 9
انسان را در اختیار میگذارد و بانی صنعت روبهرشد تباریابی از طریق
 DNAاست.
او در پایهگــذاری ابتــکار ( BRAINپژوهش دربــارۀ مغز از طریق
پیشــبرد ف ّناوریهای عصب )10اوباما در ســال  2013نقش بسزایی
داشــت .هدف از این ابتکار ،بهبود بخشــیدن مغز انسان تا جایی که
برای بیشــتر اموری که برای حفظ ما الزم اســت ،به کمک (احتماالً
خطرناک) هوش مصنوعیها نیاز نداشــته باشــیم .بــه گفتۀ جورج
«برخی از پروژههای ابتکار  BRAINمیتوانســت راه را برای ســاخت
اخالقیات ما ســازگارتر باشــند و قادر به انجام وظایف
مغزهایی که با
ّ
پیشــرفتهای مثل هوش مصنوعی باشند ،باز کند .امنترین مسیر این
اســت که انســانها بتوانند تمام وظایفی را که میخواهند به عهدۀ
ماشــینها بسپارند ،خودشــان انجام دهند ،ا ّما ما هنوز در این مسیر
امن ،جای پای محکمی پیدا نکردهایم».
به تازگی ،اســتفادۀ مهم و پیشــگامانۀ او از آنریم کریسپر (بخشی
از  DNAکه حاوی تناوبهای کوتا ِه توالیهای بنیادین هســتند .م ).و
نیز روشهایی بهتر از کریسپر برای ویرایش ژنهای سلّولهای انسان،
گاهی در بیان داستان منشأ و سرچشمههای کریسپر توسط رسانهها
به فراموشی سپرده میشود.
نگرش جورج نســبت به شــکلهای آیندۀ هوش فراگیر مصنوعی،
همانگونه که در مقالۀ پیش رو به وضوح نشــان داده شده ،دوستانه
اســت .همزمان ،او هیچگاه از جنبههای ایمنی هوش مصنوعی غافل
نیســت .در این باره او به تازگی خاطر نشــان ساخته است که «خطر
4- synthetic
5- operating system
6- organism
7- hard drives
8- genome
9- trait
10- neurotechnology
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اصلی هوش مصنوعی از نظر من ،بیشــتر این نیست که آیا میتوانیم
بهطور دقیق و صحیح درک کنیم که آنها چه فکر میکنند ،بلکه این
اســت که آیا قادریم که رفتار اخالقی را ب ه آنها آموزش دهیم یا نه.
ما به سختی قادریم که رفتار اخالقی را به یکدیگر آموزش دهیم».
***
در  ،1950کتاب «استفادۀ انســانی از انسانها» نوشتۀ نوربرت وینر،
پیشرفتهترین دیدگاه و نظریه در بیان این بود که:
«ماشینی که بتواند یاد بگیرد و بر پایۀ آموختههایش تصمیمگیری کند،
به هیچوجه مجبور نخواهد بود که همان تصمیمهایی را بگیرد که ما
میگرفتیم یا قابل پذیرش برای ما باشد  ...چه ما تصمیمگیریهایمان
را به ماشــینهای فلزی واگذار کنیم ،چه به ماشــینهایی از گوشت
وخون که ادارهها و آزمایشگاههای بزرگ و ارتشها و شرکتها هستند
شــر
 ...دیگر خیلی دیر شــده اســت و باید هر چه زودتر بین خیر و
ّ
انتخاب کنیم».
ا ّما این بخش پایانی کتابش بود و اکنون شصت و هشت سال است
که ما را در میان زمین و هوا رها کرده و نه تنها دستورالعمل و نسخهای
تجویز نکرده بلکه «صورت مســئله» را هم به روشــنی بیان ننموده
است .ما از آن زمان تاکنون شاهد هشدارهای مشابهی دربارۀ خطرات
و تهدیدهایی که از جانب ماشــینهایمان وجود دارد ،ح ّتی به شکلی
قابل دســترس برای عموم مردم از طریق فیلمهایی چون کلوسوس:
پــروژۀ فوربیــن ( ،)1970نابودگــر ،)1984( 11ماتریکس ( )1999و
فراماشــین )2015(12بودهایم .ا ّما اکنون زمان یک بهروزرسانی عمده،
با دورنمایی تازه و متفاوت -عمدتاً متمرکز بر تعمیم حقوق «بشــر» و
نیازهای حیاتی ما -فرا رسیده است.
نگرانیهــا و مالحظــات بهســوی تمرکز بر «مــا در مقابل آنها
(روباتها)» یا «خود تکثیری نامحدود(13نانوف ّناوری)» یا «تکفرهنگی
همانندها( 14زیستشناســی)» (تولید مثل غیرجنســی از راه تقسیم
سلّولی .م ).تمایل پیدا کرده اســت .برای برونیابی روندهای کنونی:
چه میشــود اگر بتوانیم تقریباً هر چیزی را بســازیم یا رشد دهیم و
هر ســطح از ایمنی و اثربخشی مطلوب را مهندسی کنیم؟ هر موجود
متف ّکری (ساخته شده از هر ترتیبی از اتمها) بتواند به تمام ف ّناوریها
دسترسی داشته باشد.
احتمــاالً ما باید کمتر نگران «ما در مقابل آنها» و بیشــتر نگران
حقوق تمام موجودات دارای ادراک و احساس علیرغم تن ّوع بیسابقه و
نوپدید ذهنها باشیم .ما باید این تن ّوع را مهار کنیم تا خطرات فراگیر
حیاتی نظیر آتشفشانها و شهابسنگها را به حداقل برسانیم.
ا ّما باید بگوئیم «باید»؟ (رفع مسئولیت :در این مورد و بسیاری موارد
دیگر ،هنگامی که یک ف ّناور ،یک مســیر اجتماعی را توصیف میکند
که «میتواند»« ،میخواهد» یا «بایــد» اتّفاق افتد ،این لزوماً معادل
11- Terminator
12- Ex Machina
13- grey goo
14- clones
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ترجیحات خود نویسنده نیست .میتواند نشانگر هشدار ،بیاطمینانی
و /یا ارزیابی جداگانه باشــد ).جیان مارکو وروجیو ،روباتیکشــناس،
اخالقیات روباتها 15را مطرح
عدهای دیگر از ســال  2002مســئلۀ
و ّ
ّ
ســاختهاند و وزارت بازرگانی و صنعت انگلستان نیز از سال  2006به
مسئلۀ حقوق روباتها اشاره نموده است.
«هست در مقابل باید»

یک مسئلۀ یادگیری عمیق باشد -مسئلهای که در آن ،دادگانهای
واقعیتها و احتماالت باید در نظر گرفته شــوند که برخی
عظیمی از
ّ
ً
اخالقیات موجود فاصله دارند.
از آنها ظاهرا خیلی از
ّ
برای مثال ،رایانه باید پی ببرد که شخصی که روی ریل دوم است
و اگــر تراموا روی ریل اصلی به حرکت ادامه دهد جان ســالم به در
مقدس -یا
میبرد ،یک تروریست محکوم به مرگ است یا یک شخص ّ
فرضیاتی که در این مورد میتوان کرد .مســئلۀ تراموا
انواع گوناگون
ّ
به انواع و اقســام مختلفی ارائه شــده است .اگر تشــریح یکی از این
مســئلهها ،ناسازنما 20یا غیرمنطقی بهنظر آید ،شاید دلیلش این باشد
که نویســندگان مســئلۀ تراموا وزن هر طرف را طوری تنظیم کرده
باشند که تردید و دودلی اجتنابناپذیر باشد.
19

همه بر این باورند که سروکار علم با «هست» است نه «باید» .استفن
مورخ علــم .م ).بحث میکند که
جِ یگولد (زیستشــناس تکاملی و ّ
واقعیتها باید کام ً
ال جدا از ارزشها باشــند .به همین نحو ،مســتند
ّ
16
«علــم و آفرینشباوری» آکادمی ملّی علوم آمریکا در ســال 1999
تصرف
خاطر نشــان میسازد که «علم و دین ،دو قلمرو جداگانه را در ّ
دارند ».این جداســازی مورد انتقاد ریچارد داوکینز ،زیستشــناس
تکاملی ،خود من و برخی دیگر واقع شده است .ما هنگامی میتوانیم
دربارۀ «باید» بحث کنیم که در قالب «ما باید کار  Xرا انجام دهیم تا
 Yرا بهدســت آوریم» باشد .که  Yباید اولویت باالیی باشد که نه لزوماً
توسط رأی مردمساالرانه بلکه احتماالً توسط رأی داروینی وضع شده
باشــد .نظامهای ارزشی ،درست مثل خود موجودات زنده ،گوناگونند،
دچار انشعاب میشوند ،استحاله مییابند و ترکیب میشوند« .ارزش»
نهایی و غائی (آن «باید») ،بقای ژنها و یادهها17ســت (یاده ،عنصر یا
بخشی از فرهنگ یا سامانۀ رفتاری است که از یک فرد به فرد دیگر از
طریق تقلید یا سایر روشهای غیرژنتیکی منتقل میشود .م).
در تعدادی از ادیان گفته میشــود که ارتباطی بین وجود فیزیکی
ما و دنیای معنوی و روحانی وجود ندارد .معجزات ،مســتند شدهاند.
برخوردهــا و تضادها بین آموزههای کلیســا و گالیله و داروین ،نهایتاً
اخالقیات در نوع بشر گسترده و دامنهدار
برطرف شــده است .ایمان و
ّ
اســت و با اســتفاده از روشهای علمی ،از جملــه  ،fMRIداروهای
روانگردان و پرسشنامه ،میتواند مورد مطالعه قرار گیرد.
ما باید به شکلی کام ً
ال عملی ،قوانین و قاعدههای اخالقی را که باید
برای ماشینهای هوشمند ،نصب ،آموخته یا بهطور احتماالتی انتخاب
شوند ،مورد مالحظه قرار دهیم .مسئلۀ تراموا 18را در نظر بگیرید (یک
آزمایش فکری مشــهور در زمینۀ فلسفۀ اخالق است .صورت مسئله
این اســت که تراموایی روی ریل در حال حرکت اســت و  5نفر سر
راهش قرار دارند .شــما بهعنوان ناظر نزدیک به اهرمی هســتید که
با کشــیدن آن ،تراموا به ریل دیگری که تنها یک نفر روی آن اســت
منتقل میشود .شــما دو انتخاب دارید )1 :هیچ اقدامی نکنید که در
این صورت  5نفر کشته میشوند )2 .اهرم را بکشید که در اینصورت
یک نفر کشته میشود .انتخاب درست چیست؟ م ).چند نفر باید روی
ریل اصلی باشــند تا رایانه تصمیم بگیرد تــا تراموا را به ریل دوم که
تنها یک نفر روی آن ایستاده منتقل کند؟ این مسئله نهایتاً میتواند

اخالقیات را با این ا ّدعا کــه بعضی فرانامههای خاص
مــا میتوانیم
ّ
حد ســاده کنیــم .چالشهای ف ّنی یا
اتّفــاق نخواهند افتاد ،بیش از ّ
واقعیت این
خطوط قرمزی که قابل عبور نباشند اطمینان بخشند ،ا ّما
ّ
است که به محض آن که مزایا و منفعتها ،بهنظر آیند که به خطرات
میچربند (ح ّتــی اندک ،و زودگذر) ،خطوط قرمز جابجا میشــوند.
درســت پیش از به دنیا آمدن لوئیز براون در ســال ( 1978نخستین
انسانی که به وســیلۀ لقاح مصنوعی بهوجود آمد .م ،).بسیاری نگران
عدۀ اندکی
بودند که او یک موجود عجیبالخلقه و ناقص باشد .امروز ّ
چنین دیدگاهی را دربارۀ بارور کردن آزمایشگاهی دارند.
چه ف ّناوریهایی در حال لغزندهتر کردن شــیب به ســوی ادراک
و احســاس چندگانه هستند؟ صرفاً کار الگوریتمهای یادگیری عمیق
ماشــین با رایانههای بزرگ 22نیست .ما جانوران جونده (موش ،موش
صحرایی ،سنجاب و  )...را مهندسی کردهایم به نحوی که در بسیاری
از کارهای شناختی بهتر شدهاند و همچنین سایر ویژگیهای مربوط
ماننــد پایداری و اضطراب کمتر را بهتر نشــان میدهند .آیا این کار
را میتوان با حیواناتی که هوشــی نزدیک به انســان دارند هم انجام
داد؟ برخی از آنها مانند شامپانزهها ،اورانگوتانها ،بعضی دلفینها و
نهنگها ،و کالغ زاغی در آزمون آینه ،نشــانههایی از شناخت خود را
بروز دادهاند.
ح ّتــی در خطوط قرمز انســانها نیز نشــانههایی از جابهجایی یا
نقض کامل دیده میشود .هماکنون بیش از دو هزار و سیصد آزمایش
بالینی تأیید شــده برای ژندرمانی (اســتفاده از روشهای مهندسی
ژنتیک برای تغییر یا جانشــینی یک ژن معیوب .م ).در سراسر جهان
نقص
در جریان اســت .هدف اصلی پزشــکی ،درمان یا جلوگیری از ِ
جمعیت جهان است.
توجه به سالخوردگی سریع
شــناختی ،بهویژه با ّ
ّ
نقص شــناختی ،شــامل افزایش شناخت (دارو،
برخی از درمانهای ِ
ژنها ،ســلّولها ،پیوند ،کاشت و نظایر آن) خواهد بود .اینها استفادۀ

15- roboethics
16- Science and Creationism
17- memes
18- Trolley Problem

19- databases
20- paradoxical
21- scenarios
22- Big Iron
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تأیید نشــده هســتند .یعنی به منظوری غیر از آنچــه برایش تأیید
شــدهاند بهکار میروند .قوانین رقابتهای ورزشــی (مثل ممنوعیت
افزایش نیرو با استروئیدها و سایر موا ّدی که دوپینگ شمرده میشود)
در رقابتهای فکری و عقالنی در دنیای واقعی بهکار بســته نمیشود.
نقص شــناختی به خاطر استفادههای تأیید
هر پیشــرفتی در زمینۀ ِ
نشده است.
23
یکی دیگر از مرزهای اســتفادۀ انسانی از انسانها «شبه مغزها»
هستند .ما اکنون میتوانیم زیستشناسی تکوینی 24را سرعت ببخشیم.
فرایندهایی که بهطور معمول چندین ماه طول میکشــیدند ،اکنون
میتوانند در آزمایشــگاه ظرف چهار روز با استفاده از انتخاب صحیح
عاملهای رونویســی( 25نوعی پروتئین که مســتقیم یا غیرمستقیم
موجب تنظیم مثبت یا منفی رونویســی میشود .م ).اتّفاق بیفتند .ما
میتوانیم مغزهایی درست کنیم که تمایز بین افرادی که با ناهنجاری
در تواناییهای شــناختی بهدنیا میآمدند (مانند کوچکســری )26به
حداقل برســد یا از بین برود .عروق مناســب (سیاهرگ ،سرخرگ و
مویرگها) که در تالشهای اولیه جا افتاده بودند اکنون افزوده شدهاند
و شــبهمغزها را قادر ســاختهاند که از محدودیت چند میکرولیتری
پیشین عبور کنند و احتماالً از اندازۀ  1/2لیتری مغزهای انسان مدرن
(یا حتی  5لیتری مغز فیل یا  8لیتری مغز نهنگ) هم فراتر روند.
رایانههای متعارف در مقابل دورگههای زیست -الکترونیکی

در حالی که کوچکسازی قانون مور (دوبرابر شدن تعداد ترانزیستورها
برروی یک ریزتراشــه در هر دو سال .م ).به سرعتگیر بعدی نزدیک
میشــود (کــه مطمئناً مانــع غیرقابل عبوری نیســت) ،ما شــاهد
محدودیتهای اتمهای افزودنی 27به قطعات ســیلیکونی (تعداد کمی
قابلیت یک نیمههادی را برای رســانایی
اتمهای افزودنــی میتواند ّ
28
الکتریسیته تغییر دهد .م ).و محدودیتهای روشهای تولید باریکۀ
(یک دستۀ باریک نور یا پرتو .م ).در حدود اندازۀ  10نانومتر هستیم.
مســائل مربوط به مصرف انرژی نیز آشــکارند .رایانۀ عظیم واتسون،
برندۀ مسابقۀ معلومات عمومی ،29مصرفی معادل  85000وات داشت،
در حالی که مغز انســانهای مســابقهدهنده ،تنها  20وات اســتفاده
میکردند .اگر بخواهیم منصفانه ســخن بگوئیم ،بدن انسان به 100
وات برای کارکردن و بیست سال برای ساخته شدن نیاز دارد .بنابراین،
در حدود  6تریلیون ژول (واحد کار و نیرو) انرژی برای «ساخت» مغز
یک انســان بالغ مصرف میشود .هزینۀ ســاخت رایانشی در مقیاس
واتسون نیز مشابه است .پس چرا انسانها جایگزین رایانهها نشوند؟
مغزهای رقیبان انســانی واتســون در زمینۀ بازیابی اطالعات ،کار
موضوعیت
بسیار بیشتری انجام میدادند که بیشتر آنها برای واتسون
ّ
23- brain organoids
24- developmental biology
25- transcription factors
26- microcephaly
27- dopant atoms
28- beam-fabrication
29- Jeopardy
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نداشــت (مثل کنترل لبخند از طریق مخچه) .همچنین واتسون قادر
نیســت که به درک عمیق مطالب بپردازد ،مانند آن چیزی که ما در
پنج مقالۀ معروف انیشــتین در ســال  1905مشاهده میکنیم .البته
انرژی مصرفی انسانها بیش از مقدار کمینۀ  100وات است که برای
زنده ماندن و تولید مثل الزم میباشــد .مردم هند بهطور میانگین هر
یک  700وات و مردم آمریکا  1000وات اســتفاده میکنند که هر دو
هنوز کمتر از  85000واتی است که واتسون مصرف میکند .رایانهها
میتوانند از طریق رایانش عصبریختی( 30یک ســامانۀ بزرگمقیاس
از مدارهای مجتمع که ســاختارهای عصبزیستشناختی 31موجود
در دســتگاه عصبی را تقلید میکند .م ).بیشتر شبیه ما شوند .ا ّما مغز
انســان نیز میتواند کارآمدتر گردد .شبهمغزها میتوانند به محدودۀ
 20وات نزدیکتر شــوند .ویژگی خاص رایانهها در انجام محاسبات،
ذخیرهسازی و جستجو که محدودیّت پیشینیان ما بهحساب میآمد،
اکنون قابل طراحی و شکلگیری تازهای در آزمایشگاههاست.
امنیــت ملّی و دیگران در حال ســاخت امکانات
فیســبوک ،ادارۀ ّ
ذخیرهســازی در مقیــاس اگزابایت ( )1018با مصــرف بیش از یک
مگاوات و زمینی به وســعت چهار هکتار هستند ،در حالی که DNA
(دنــا) میتواند همان مقدار اطالعات را در یک میلیگرم ذخیره کند.
روشــن اســت که دنا یک ف ّناوری تکامل یافتۀ ذخیرهســازی نیست
ا ّما اکنون که مایکروســافت و ت ِکنیکالر بر روی آن متمرکز شدهاند،
توجه کنیم .دلیل اصلی برای 6
عاقالنــه خواهد بود که ما هم بــه آن ّ
ّ
تریلیون ژول انرژی الزم برای بهدست آوردن یک ذهن مولد و پربازده،
بیست سالی است که برای آموزش آن الزم است.
32
ح ّتی با وجودی که یک اَبَررایانه میتواند همانند خودش را ظرف
چنــد ثانیه «آموزش» دهد ،هزینۀ انرژی الزم برای تولید یک همانند
سیلیکونی بالغ ،قابل مقایسه است .سرعت بخشیدن به تولید و تعبیۀ
حافظۀ پرگنجایش (مانند اگزابایت دنا یا سایر وسایل) میتواند زمان
تکثیر یک رایانۀ زیستی را کاهش داده و به زمان تقسیم سلّولی (بین
یازده دقیقه تا بیست و چهار ساعت) نزدیک سازد .نکته اینجاست که
با وجودی که ما ممکن اســت ندانیم که دورگههای زیستی/انســانی/
نانو /روباتی به چه نســبتی در هر گام از تکامل پرشــتاب ما مســلّط
خواهند شــد ،میتوانیم هدفمان را ســطح باالی رفتار («استفاده»)
انسانی ،منصفانه و امن همدیگر قرار دهیم.
منشــور حقوق شهروندی به سال  1689در انگلستان باز میگردد.
فرانکلیــن روزولت ،آزادی چهار چیز را اعالم کرد :آزادی بیان ،آزادی
اندیشــه و مذهب ،آزادی از ترس (هیچکس نباید در هراس از دولت،
نیروهای مســلّح ،پلیس یا حتی همســایگانش باشد) و آزادی از نیاز
(زندگی ســالم در دوران صلح) .اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر سازمان
ملل م ّتحد در سال  ،1948حقّ زندگی ،منع بردهداری ،دفاع از حقوق
در زمان نقض قوانین ،آزادی جابجایی ،آزادی اجتماعات و اندیشــه و
30- neuromorphic
31- neurobiological
32- clone
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مذهب ،حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ،وظایف فرد نسبت به
جامعه و منع استفاده از حقوق در نقض هدفها و اصول سازمان ملل
را شامل بود.
طبیعــت «جهانی» ایــن حقوق ،مورد پذیرش عمومی نیســت و
مورد انتقادها و ســرپیچیهای گســتردهای واقع شــده است .ظهور
هوشهای غیرانســانی چه تأثیری بر روی این بحث دارد؟ دستکم،
ّ
نامشــخص برای تصمیمگیریهای
پنهان شدن پشت شهود مبهم و
ً
اخالقی ،بهســرعت دشوار و دشوارتر میشــود .مثال دیگر به سختی
میتوان به «عقل ســلیم» 33استناد کرد .حال که باید با ذهنهایی که
برای ما بیگانه هســتند سروکار داشته باشیم ،و گاهی از نظر ما کام ً
ال
حرفبهحرف و موبهمو ،باید صریح باشیم -بله ،حتی الگوریتمی.
ماشینهای خودران ،پهپادها ،تراکنشهای بازار سهام ،جستجوهای
آژانس امنیت ملّی ( )NSAو غیره ،نیازمند تصمیمگیری سریع هستند
و نمیتوانند منتظر تأیید بمانند .ما ممکن اســت نســبت به بسیاری
اخالقیات که قرنهاســت بــرای تعیین کردن و توضیح
از جنبههای
ّ
دادنشــان تالش کردهایم ،بینش تازهای بهدست آوریم .این چالشها
شناختی 34زیستشناختی،
شامل اولویّتهای متضاد و نیز گرایشهای
ِ
ّ
جامعهشناختی و نیمهمنطقی 35بودهاند .یکی از موارد مشخص حقوق
بشــر که از اجمــاع و اتّفاق نظر همگانی فاصلۀ زیــادی دارد ،مفهوم
محرمانگی و احترام اســت ،هر چند که اینها بر بسیاری از قوانین و
دستورالعملها تأثیر گذارند.
انســانها ممکــن اســت بخواهند ذهــن رایانههــا را بخوانند (و
تغییــر دهند) تــا ببینند چرا آنهــا تصمیمهایی مغایر بــا غرایز ما
میگیرند .آیا این منصفانه نیســت که ماشــینها هم چنین چیزی را
از ما بخواهند؟ ما شاهد رشــد جنبشهایی برای ش ّفافیت در مسائل
مالی ،نرمافزار و ســختافزار و ترافــزار( 36این اصطالح برای عناصری
معادل نرمافزار و ســختافزار در انســان ،بهویژه در دستگاه عصبی و
ذهن انســان ،بهکار میرود .پیشوند «تر» اشــاره به آبی است که در
موجودات زنده یافت میشود .م« ).متن باز» ،الیحۀ دستیابی مجاز به
پژوهشهای علمی و فناورانه ( )FASTRو بنیاد انسانهای آزاد ()OHF
بودهایم.
جوزف وایزنبام در کتاب «قدرت رایانه و قدرت استدالل انسان» که
در سال  1976منتشر شد دربارۀ این بحث میکند که ماشینها نباید
وضعیتهایــی که نیازمند احترامگذاری ،بزرگمنشــی یا مراعات
در
ّ
کردن است جایگزین انســان گردند ،در حالی که برخی دیگر (پامال
مک ُکردوک ،نویســنده ،و دانشــمندان رایانه نظیر جان مککارتی و
موقعیتهایی
بیل هوبارد) نظرشــان این است که ماشینها در چنین
ّ
میتوانند بیطرفتــر ،منصفتر ،آرامتر و بیتناقضتر از انســانها و
کمتر شرور و بدرفتار باشند.

در گوگلاستریتویو( 40یک ف ّناوری در نقشۀ گوگل که تصاویر تعاملی

33- common sense
34- cognitive biases
35- semilogical
36- wetware

37- Down syndrome
38- Tay Sachs disease
39- Fragile X syndrome
40- Google Street View

برابری

منظور توماس جفرسون (سومین رئیس جمهوری آمریکا .م ).سیوسه
ســاله هنگامی که در ســال  1776این جمله را نوشــت چه بود؟ «ما
این حقایق را بدیهی میدانیم که همۀ انســانها برابر آفریده شــدهاند
معینی به آنها اعطا کرده است
و آفریدگارشان حقوق ســلب ناشدنی ّ
که حق زندگی ،آزادی و جســتجوی خوشبختی از جملۀ آنهاست».
(بخشی از اعالمیۀ استقالل آمریکا .م ).طیف انسانهای امروزی گسترده
است .در سال « ،1776انســان» شامل رنگینپوستان و زنان نمیشد.
ح ّتی امروز ،انسانهایی که با بیماریهای شناختی یا رفتاریِ مادرزادی
مانند نشــانگان (ســندروم) داون ،37بیماری تایســاکس ،38نشانگان
ایکسشکننده ،39فلج مغزی و نظایر اینها به دنیا میآیند با رفتار و طرز
ترحمآمیز) مواجه میشوند.
برخورد نابرابر (هر چند ،در بیشتر موارد ّ
و مــا با تغییر مکان جغرافیایی و بزرگترشــدن ،حقوق نابرابرمان
بچهها،
دســتخوش تغییرات شــدید میشــود :جنینها ،نــوزادانّ ،
نوجوانان ،بزرگســاالن ،پدر و مادرها ،تبهکاران ،دگرباشــان جنسی،
واقعیتهای اجتماعی-
ثروتمندان و فقیران ،همۀ اینها بــا حقوق و
ّ
اقتصــادی متفاوتی روبرو هســتند .یــک راه برای بهدســت آوردن
حقوق مشابه با اغلب انســانهای نخبه ،داشتن یک مؤلفۀ «انسانی»
مثل داشــتن محافظ یا مقام اسمی (تشــریفاتی) ،امضای کورکورانۀ
مســتندات ف ّنی یا تصمیمگیریهای عجوالنۀ مالی ،سیاسی ،نظامی
امنیتی اســت .ما احتماالً در کشیدن دو شــاخۀ رایانه از پریز برق
یا ّ
یا پاک کردن حافظۀ آن مشــکل خواهیم داشــت -بهویژه اگر رابطۀ
مصرانه و قانعکنندهای
دوستانهای با انسانها داشته باشد و درخواست ّ
بــرای بقا بکند (همانند تمام پژوهشــگران برجســتهای که برای بقا
میجنگند).
ح ّتی اســکات آدامز (کارتونیست و نویسندۀ معروف آمریکایی .م،).
خالق مجموعۀ کارتونی «دیلبرت» ،به این موضوع پرداخته و با اشــاره
به آزمایشی که در ســال  2005در دانشگاه آیندهوون صورت گرفته،
حساس با یک روبات بهعنوان
نشان میدهد که چگونه رابطۀ انسانهای ّ
قربانی ،معادل آزمایش میلگرام است که در سال  1961در دانشگاه ییل
انجام شد (آزمایشی برای سنجش میزان اطاعت افراد از مقامات صاحب
قــدرت در انجام کارهای مغایر با وجدان شــخصی .م .).با فرض حقوق
مالکیت داراییها ،محتمل بهنظر میرسد که
متعدد شرکتها ،از جمله
ّ
ّ
ماشــینهای دیگر هم حقوق مشابهی را بهدست آورند و بین آنها هم
کشمکش برای حفظ بیعدالتی دربارۀ برخی حقوق درخواهد گرفت.
قوانین به شــ ّدت متفاوت برای انسانها در مقابل غیرانسانها
و دورگهها
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موقعیتها در امتداد بســیاری از خیابانهــای دنیا فراهم
کامــل از
ّ
ّ
میکند .م ،).چهرۀ افراد و نمرۀ ماشــینها نامشخص هستند .از ورود
دســتگاههای تصویربرداری در بســیاری از مکانها مثل دادگاهها و
جلسات کمیتههای مجلس نمایندگان جلوگیری میشود .دوربینهای
پوشیدنی 41و عمومی با نرمافزار بازشناسی چهره ،نهی شده است .آیا
(قابلیت به
افرادی با حافظۀ فوقالعاده قوی یا با حافظۀ تصویری قوی
ّ
یادآوری تصاویر از حافظه با د ّقت زیاد پس از تنها یکبار دیدن .م ).نیز
ممنوعیت بگردند؟
باید شامل این
ّ
42
شــناختی چهرهناشناســی
اختالل
آیــا نباید افرادی که دارای
ِ
ِ
(ناتوانی در شناســایی چهرهها .م ).یا فراموشــکاری هستند بتوانند
هر جا که میروند از مزایای نرمافزار بازشناســی چهره و بازشناســی
نوریِ نویسه )OCR( 43بهرهمند شوند ،و اگر آنها بتوانند ،چرا دیگران
حدی در اختیار داشــته باشــیم،
نتوانند؟ اگر همۀ ما آن ابزارها را تا ّ
نباید قادر به بهرهمندی از آنها باشیم؟
این فرانامهها یادآور داســتان کوتاه «هریســون ب ِرگرون» نوشــتۀ
کورت ُونهگات در  1961است که در آن ،افراد برتر از معمول« ،معلول
جسمی» شمرده میشوند و باید تحت درمان دائم قرار گیرند تا شبیه
باقی افراد جامعه شــوند .آزمایشهای فکری همانند اتاق چینی جان
سِ رل و سه قانون روباتشناسی ایزاک آسیموف همگی مستلزم نوعی
شــهود هســتند که همانگونه که دانیل کانمن ،آموس ت ِ ِورســکی و
دیگران نشــان دادهاند ،برای مغز انســان مشکل سازند .آزمایش اتاق
چینــی فــرض میکند که یک ذهن متشــ ّکل از قطعــات مکانیکی
و «انســانی» نمیتواند خودآگاه باشــد ،صرفنظر از این که چقدر در
گفتگوی هوشمندانۀ انسانی کارآمد و ماهر باشد ،مگر آن که یک فرد
بتواند منبع خودآگاهی را شناسایی و «احساس» کند .اولویت تحمیل
شــده برای قانونهای اول و دوم آسیموف به طرفداری از ذهن انسان
در مقابل هر ذهن دیگر ،در قانون سوم در قالب حفاظت از خود ،نشان
داده شده است.
ً
اگر روباتها دقیقا همان خودآگاهی مشــابه انســانها را نداشــته
باشند ،این بهعنوان بهانهای برای اعطای حقوق متفاوت به آنها مورد
اســتفاده قرار خواهد گرفت ،مشابه همان بحثها و استداللهایی که
بومیان یا نژادهای دیگر را پایینتر از انسان تلقّی میکند .آیا روباتها
تاکنون از خود ارادهای نشان دادهاند؟ آیا هماکنون خودآگاه هستند؟
روباتهای ( Qboروبات کوچکی که کاربران میتوانند خودشان آن را
سرهم و برنامهنویسی کنند .م« ).آزمون آینه» را برای شناسایی خود
با مو ّفقیت گذراندهاند و روباتهای ( NAOروباتی دارای آزادی عمل و
برنامهپذیر به شکل انسان .م ).آزمون مربوط به تشخیص صدای خود
وضعیت فیزیکی خود را گذراندهاند.
و درک
ّ
44
ً
مــا بــرای اراده ،الگوریتمهایی داریم که نــه کامال قطعی
41- wearable
42- prosopagnosia
43- Optical Character Recognition
44- deterministic
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هســتند و نــه تصادفی بلکــه هدفگیری آنهــا ،تصمیمگیری
احتماالتی تقریباً بهینه اســت .ممکن است کسی بگوید که این
ِ
پیامد داروینی و عملی نظریۀ بازی است .برای بسیاری (نه همۀ)
ال پیشبینیپذیر یا کام ً
بازیها/مسائل ،اگر کام ً
ال تصادفی باشیم،
بازنده میشویم.
به هر جهت ،درخواســت اراده برای چیســت؟ از نظر تاریخی،
راهی را برای نسبت دادن تقصیر در زمینۀ پاداش و تنبیه بر روی
زمیــن یا پس از مرگ ،پیش پای میگــذارد .از جمله هدفهای
تنبیه میتوان به تشــویق و ترغیــب اولویّتهای فرد به کمک به
بقای موجودات اشــاره کرد .در موارد حا ّد ،تنبیه میتواند شامل
زندانی کردن یا سایر محدودیّتها گردد -اگر تقویت مثبت /منفی
اسکینر برای محافظت از جامعه ناکافی باشد (اسکینر ،روانشناس
معروف امریکایی و پدر شرطیسازی عامل است .م .).واضح است
کــه چنین ابزارهایی را میتوان در مورد اراده بهکار بســت و اگر
گســتردهتر نگاه کنیم ،به هر ماشینی که دوست داریم رفتارش را
مدیریت کنیم.
کیفیتها و
میتــوان بحــث کرد که آیــا روباتها بهطور واقعــی ّ
ویژگیهای اراده یا خودآگاهی را تجربه میکنند یا نه ،ا ّما همین بحث
در مورد ارزیابی یک انســان نیز مصــداق دارد .ما چگونه دریابیم که
یک جامعهستیز ،45بیماری که در حال اغماء است ،شخصی که دچار
نشانگان (ســندروم) ویلیامز است (یک نارسایی رشد عصبی نادر .م).
یا یک کودک ،همان اراده یا خودآگاهی را دارد که ما داریم؟ و از نظر
عملی ،این چه اهمیتی دارد؟ اگر انسانها (از هر نوع) با اطمینان ا ّدعا
حس شادی ،جاهطلبی
حس درد ،ایمانّ ،
کنند که دارای خودآگاهیّ ،
حس ســودمندی برای جامعه هستند ،آیا ما باید حقوق آنها را
و  /یا ّ
ً
کیفیتها و ویژگیهای فرضی آنها احتماال با مال
انکار کنیم چــون
ّ
ما متفاوت است؟
ً
خــط قرمزهای بازدارنده ،که مــا ظاهرا هرگز از آن عبور نخواهیم
کرد ،بهطور فزایندهای کمدوام و نامحسوس شدهاند .مرز بین انسان و
ّ
نامشخص و محو شده است ،هم به دلیل آن که ماشینها بیشتر
ماشین
شبیه انسان شدهاند و هم بهخاطر آن که انسانها بیشتر شبیه ماشین
گشــتهاند -نه تنها چون ما بهطور فزاینــدهای کورکورانه توصیههای
ســامانۀ مکاننمای جغرافیایی ( )GPSرا دنبال میکنیم ،به پیامهای
توئیتری واکنش نشــان میدهیم و تحت تأثیــر بازاریابیهای بهد ّقت
دستکاری شده قرار میگیریم ،بلکه بهخاطر بینش بیشتری است که
نســبت به مغزمان و سازوکارهای برنامهنویسی ژنی (ژنتیک) بهدست
آوردهایم .ابتکار  BRAINمؤسســۀ ملّی سالمت ( ،)NIHدر حال ایجاد
ف ّناوریهای نوین و اســتفاده از آنها در برنامهریزی دقیق اتّصاالت و
ف ّعالیت مدارهای مغز به منظور بهبود مؤلفههای عصبزیستشناختی
الکترونیکی و ترکیبی است.
متعددی بســتگی به اســتثنائات در ژنشناســی
خطوط قرمز
ّ
45- sociopath
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دارد .در این شــاخه از علوم ،یکــی از خطوط قرمز ،ما را از اصالح
ژنشناختی خوراکیها منع میکند ا ّما اصالح ژنشناختی باکتری
را برای ســاختن انسولین یا حتی اصالح ژن شــناختی انسانها
میپذیرد -شــاهدش ،موافقت با درمانهــای راکیزهای( 46راکیزه،
اندامکی کروی یا میلهای شــکل درون ســلّول است که عهدهدار
تن ّفــس هوازی و تولید انرژی اســت .م ).در اروپا بــرای بالغان و
جنینها .بهعنوان مثالی دیگر ،اگر دو فرد سالم که حامل بیماری
ژنی مشــابهی باشند .با هم ازدواج کنند ،یا باید تصمیم بگیرند که
بچهدار نشوند یا  25درصد احتمال از دست دادن جنین از طریق
ّ
ســقط 80 ،درصد احتمال از دســت دادن جنین از طریق باروری
آزمایشگاهی یا صفر درصد احتمال از دست دادن جنین از طریق
مهندسی نطفه (اسپرم) دارند.
برای «پژوهش بر روی انســان» ،ما به اعالمیۀ  1964هلســینکی
(مجموعهای از اصول اخالقی در رابطه با آزمایشهای پزشکی بر روی
انسان .م ).رجوع میکنیم و آزمایش سیفلیس تاسکیگی در سالهای
 1932تــا  1972را هــم که احتمــاالً بدنامترین مطالعۀ پژوهشــی
زیست پزشــکی در تاریخ آمریکاســت ،از یاد نمیبریم (این پژوهش
در ســال  ،1932زمانی که سیفلیس شیوع گستردهای داشت و هیچ
نوع درمان مؤثری برای آن وجود نداشــت ،توســط سازمان خدمات
بهداشــت عمومی آمریکا در دانشگاه تاسکیگی -در آن زمان ،مؤسسۀ
تاسکیگی -در ایالت آالباما انجام گرفت .این پژوهش برای اندازهگیری
میزان پیشرفت سیفلیس درماننشــده در مردان آمریکایی آفریقایی
تبار طراحی شده بود .در سال  1947پنیسیلین بهعنوان درمان مؤثّر
سیفلیس شناخته شد ا ّما پژوهشــگران به مطالعۀ خود ادامه دادند و
به کســانی که داوطلب درمان بودند پنیسیلین ندادند .این پژوهش
تا پایان ســال  1972ادامه یافت .م ).در ســال  ،2015پروژۀ حقوق
غیربشــر(47تنها سازمان حقوق شهروندی در آمریکا که تنها به تأمین
حقوق برای موجودات غیرانســانی اختصاص دارد .م ).در دادگاه عالی
ایالت نیویورک از طرف دو شامپانزه که از سوی دانشگاه استونیبروک
(دانشــگاه ایالتی نیویورک در استونیبروک) برای پژوهش نگه داشته
شــده بودند ،طــرح دعوی کرد .رأی دادگاه تجدیــد نظر این بود که
شــامپانزهها نباید بهعنوان اشــخاص قانونی در نظر گرفته شوند زیرا
مســئولیتی در جامعه نیســتند» ،هر چند
آنهــا «دارای وظیفه یا
ّ
وکالی شــامپانزهها ا ّدعا میکردند که آنها وظیفه و مسئولیت دارند
بچهها و
و اســتدالل میکردنــد که چنین تصمیمی قابل
تســری به ّ
ّ
معلوالن نیز میباشد.
چه چیزی مانع از تعمیم به ســایر حیوانات ،انداموارهها ،ماشینها
و دورگهها میشــود؟ ما (امثال هاوکینگ ،ماســک ،تالین ،ویلچک،
تگمارک) با تبلیــغ برای ممنوعیت «ســاحهای خودگردان ،»48در
واقع یک نوع از ماشــینهای «بیشعور» را جنبۀ شیطانی دادهایم ،در

حالی که برخی دیگر از ماشینها -مث ً
ال آنهایی که با رأی بسیاری از
«انسانهای خردمند» ساختهشدهاند -میتوانند مرگبارتر و خطاکارتر
باشند.
49
آیا فراانســانها (موجودی که در اغلب جنبهها شبیه انسان است
ا ّما قدرت و تواناییهایی فراتر از انسانهای معمولی دارد .م ).هماکنون
بر روی زمین در حال پرسهزدن هستند؟ افراد «بدون تماس» 50و در
انزوایی چون سِ نتینلیها و آندامانیهای هند ،کوروواییهای اندونزی،
ماشــکوپیروهای پــرو ،پینتوپیهای اســترالیا ،ســورماهای اتیوپی،
روکهــای ویتنام ،آیوریو -توتوبیگوســودهای پاراگوئــه ،هیمباهای
نامیبیــا و دهها قبیله در گینۀ پاپــوا را در نظر بگیرید .آنها یا اجداد
ما چگونه عکسالعمل نشــان میدهند؟ ما میتوانیم «فراانســان» را
مردمــان یا فرهنگهایی غیرقابل درک برای انســانهایی که در یک
فرهنگ مدرن ا ّما غیرف ّناورانه زندگی میکنند تعریف کنیم.
چنین مردم مدرن «عصر ســنگ» ،در درک این که چرا ما نتایج
آزمایش اخیر «الیگو»( 51رصدخانۀ امواج گرانشی تداخلسنج لیزری.
نســبیت بود جشــن
م ).را که تأییدکنندۀ نظریۀ صدســالۀ عمومی
ّ
جدی خواهند شــد .آنها دچار ســرگیجه
میگیریم ،دچار مشــکل ّ
خواهند شد که چرا ما ساعتهای اتمی داریم ،یا ماهوارههای  GPSکه
کمک میکند راه خانهمان را پیدا کنیم ،یا چرا و چگونه دیدمان را از
یک باند باریک نوری به طیف کامل از رادیو تا گاما گسترش دادهایم.
ما میتوانیم ســریعتر از هر موجود زندۀ دیگری حرکت کنیم و تغییر
مکان دهیم ،در واقع میتوانیم بهســرعت الزم بــرای گریز از میدان
جاذبۀ زمین برسیم و در محیط بسیار سرد خأل در فضا زنده بمانیم.
ّ
مشــخصات (و صدها ویژگی دیگر) تشــکیل دهندۀ
اگر این
فراانســانیت نیســت ،پس چه چیزی میتواند باشــد؟ اگر حس
ّ
فراانســانیت نباید فقط انسانهای
میکنیم که تشخیص دهندۀ
ّ
مربوط به فرهنگهای پیشین ،بلکه انسانهای کنونی هم باشند،
در این صورت چگونه هرگز میتوانیم به مرتبۀ فراانسان برسیم؟
ما «انســانهای کنونی» که همیشــه قادر به درک هر پیشرفت
ف ّناورانۀ تازهای بودهایم ،هرگز به قدر کافی شــگفتزده نشدهایم
که رســیدن به هدف فراانســان را اعالم کنیم .ویلیام گیبسون،
تخیلی ،گفته است
پیشــگام نویســندگان داســتانهای علمیّ -
«آینده ،هماکنون اینجاســت -فقط بهطور کام ً
ال مساوری توزیع
نشــده اســت ».با وجودی که این گفته ،دور بعــدی «آینده» را
دســتکم میگیرد ،مطمئنــاً میلیونها نفر از مــا ،همین حاال
فراانسان هســتیم -و اغلب ما باز هم خواهان چیزهای بیشتری
هستیم .سؤال «انسان چه بود؟» اکنون به «انواع بسیار فراانسانها
چــه بودند؟  ...و حقــوق آنها چه بــود؟» تغییر شــکل یافته
است.

46- mitochondrial
47- Nonhuman Right Project
48- autonomous

49- transhumans
50- uncontacted
51- LIGO
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فصل 24
استفادۀ هنری از موجودات رایانیکی

کارولینا جونز
کارولینا جونز ،استاد تاریخ هنر در دانشکدۀ معماری
متعددی از جمله «ماشین در استودیو:
امآیتی و نویسندۀ کتابهای
ّ
ســاختن هنرمند آمریکایی در دوران پس از جنــگ» و «کار هنریِ
جهانی» است.
***
عالقۀ کارولینا جونز به هنر مدرن و معاصر ،از طریق اشتیاق به بررسی
و کنــدوکاو ف ّناوریهای بهکار رفته در تولیــد ،توریع و پذیرش آن،
بارور شــده اســت .او میگوید «بهعنوان یک تاریخنگار هنر ،بسیاری
از پرســشهای من دربارۀ این اســت که چه نوع هنرهایی میتوانیم
بهوجــود آوریم ،چه نوع فکرهایی میتوانیــم بهوجود آوریم ،چه نوع
ایدههایی میتوانیم بهوجود آوریم که انســان را از قالب تنگ لجبازی،
تعصبات گروهی خارج ســازد .فیلسوفان و فلسفههایی
خودخواهی و ّ
که مرا به خود جذب میکنند آنهایی هستند که وسواس فردگرایی
غرب را مورد پرسش قرار میدهند .آنها به انواع مختلف پرسشها و
مسائلی که در دهۀ  1960مطرح شده بود ،جانی دوباره بخشیدهاند».
توجهش را به تاریخ رایانیک 53برگردانده اســت.
کارولینا به تازگی ّ
55
54
درس او در امآیتی با عنوان «خودکارهها  ،خودکاری  ،ســامانهها،
رایانیک» به کشــف تاریخ رابط 56انسان و ماشــین بر پایۀ بازخورد و
بررســی جنبههای فرهنگی و نه مهندســی این موضوع میپردازد .او
با بازخوانی مطالب وینر ،شــانون و تورینگ آغاز میکند و ســپس از
دانشــمندان و مهندســان رو به ســوی کارها و ایدههای هنرمندان،
فمینیستها و نظریهپردازان پســانوگرا 57میآورد .هدف او ،ارائۀ یک
بُنانگارۀ 58تکاملی جدید بر پایۀ فرهنگ است.
کارولینــا بهعنوان یک تاریخنگار ،بیــن آنچه او «رایانیک چپ »59و
«رایانیک راست» نامیده ،تمایز قایل میشود .او میگوید« :منظور من از
رایانیک چپ چیست؟ به یک معنا ،بازی با کلمات یا نوعی شوخی است:
رایانیکی که پشتسرگذاشته شده است .60از سوی دیگر ،اشارۀ مبهمی
است به یک گروهبندی سیاسی که در ساحل چپ (غربی) آمریکا وجود
داشــت و دیوید کایزر آنها را فیزیکدانهــای هیپی مینامید .عبارت
گویایی نیست ،ا ّما راهی است برای بازشناخت گروهی که با ناخشنودی
زیر بــار م ّنت مجتمعهای نظامی -صنعتی بودنــد ،ا ّما ابزارهایی را در
اختیار ما قرار دادند تا از آن نهادها انتقاد کنیم».
52

52- Carolina A. Jones
53- cybernetics
54- automata
55- automatism
56- interface
57- postmodern
58- paradigm
59- left cybernetics
60- left behind
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***
هنگامی که کتاب «اســتفادۀ انسانی از انســانها :رایانیک و جامعه»
نوربرت وینر در ســال  1950منتشر شد ،هوش مصنوعی آن چیزی
نبــود که هنرمندان از رایانیک میخواســتند .هنرمندانی که در دهۀ
پنجاه و شصت با رایانیک احساس همدلی میکردند ،دسترسی اندکی
به «ماشینهای متف ّکر» داشتند .افزون بر این ،آنچه مهندسان در آن
زمان ســاخته بودند الکپشتها و بچّهروباتهایی بودند که فقط کمی
در جهت نور حرکت میکردند ،نه مغزهای بزرگ .هنرمندان با استفاده
از تختهمدارهای حاضری ،سیم مسی ،سوئیچهای ساده و حسگرهای
الکترونیکی ،در ســاخت مجسّــمهها و محیطهایــی که حسکردن
تعاملی را شبیهســازی میکــرد ،از رایانیکدانان پیــروی میکردند-
محرکهای غریزی
حرکتها و رابطهای قیاسی (آنالوگ) که بیشتر با ّ
سروکار داشت تا خودکارسازی 61تولید دانش .اکنون با کمرنگ شدن
و محوشــدن ایدئولوژی حرکت آزاد هوش ،مستقل از هر سختافزار
خاص ،هوش مصنوعی فراموش کرده اســت که در روزهای نخستین،
هنرمنــدان هم در جــذب و بهکارگیری رایانیک نقش داشــتند .آن
تالشهــا ارزش بازنگــری دارند .آنها روابط با آنچــه که ژیل دولوز و
فلیکس گوتاری ،فیلسوفان فرانسوی« ،رستۀ ماشین» 62نام نهادهاند را
مدلســازی کردند و تالش نمودند تا رابطۀ فکر و احساس انسان را با
ک کنندۀ هیجانات نشان دهند.
دنیای فیزیکی ،مادّی و تحری 
گفتمان همه جا حاض ِر هوش
اکنون به نظر میرسد که رایانیک در
ِ
مصنوعی فرو پاشیده است« .رایانیک» ،بهعنوان یک واژه ،ا ّدعای تازه
بودن بــرای مفاهیمی کرد که به راحتی چهار قرن قدمت داشــتند:
ت شناختی،
مفاهیم بازخورد ،میرایی ماشــین ،63هم ایســتایی 64زیس 
محاسبات منطقی و تفکّر ســامانهای که از زمان جنبش روشنفکری
(جنبش فلسفی و ادبی قرن هفدهم و هجدهم در اروپا که ویژگی آن
تعصب و س ّنت و احکام مذهبی و
اتّکاء به عقل و منطق و تجربه بهجای ّ
غیره بود .م ).که بعدا ً با انقالب صنعتی تقویت شد ،مطرح بودند .چند
نام مهم در این راستا عبارتند از دکارت ،الیب نیتز ،نیکالسعدیکارنو
(دانشمند فرانســوی که پدرش بهخاطر عالقۀ بسیاری که به سعدی
شــاعر نامدار ایران داشت ،نام او را سعدی یا با تل ّفظ فرانسوی سادی
گذاشــت .م ،).کالزیوس ،مکســول و وات .با وجود ایــن ،نوواژۀ وینر
تأثیــرات فرهنگی عمیقی داشــت .امروز ،فراگیری پیشــوند «رایا»
(ســایبر) به نوعی مؤیّد و داللت کنندۀ رابطۀ درهمپیچیدۀ انســان و
ماشــین است .در ذهن وینر ،هر چیز که با این پیشوند شروع میشد
متضمن «کنترل و ارتباطات در جاندار و ماشین
(هر چیز ســایبری)
ّ
بــود ».ا ّما پــس از انقالب رقمی« ،رایا» (ســایبر) فراتر از ســازوکار
خودکنترلــی ،حلقههای بازخورد و ســوئیچهایی بــرای دربرگرفتن
نرمافزار ،الگوریتمها و اندامگان رایانهای( 65موجودی که بخشی از آن
61- automation
62- machine phylum
63- machine damping
64- homeostasis
65- Cyborg (CYBernetic ORGanism
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انسان و بخش دیگرش ماشین است .م ).رفت .کارهای هنرمندانی که
گرایش به رایانیک دارند مربوط اســت به رفتارهای نوپدید زندگی که
از هوش مصنوعی در شرایط کنونیش دوری میکنند.
وینــر بــرای به میان انداختــن واژۀ رایانیک ،از یونــان قدیم واژۀ
«ســ ّکاندار )Kuberne¢te¢s( »66را وام گرفت ،یک فرد نیرومند که
قدرت و غریزۀ هدایت کشــتی را داشت ،امواج را درک میکرد ،بادها
را میسنجید ،با یک دست سکّان را میگرفت و با دست دیگر بردهها
را هدایــت میکرد تا پــارو بزنند .زبان یونانــی در آن زمان از طریق
زبــان التین با انگلیســی مدرن درآمیخته بــود و  kuberبه guber
تبدیل شده بود که ریشۀ واژۀ ( gubernatorialوابسته به استاندارد)
و ( governerفرماندار) اســت ،عبارت دیگری برای کنترل نیرومند
که توســط جیمز وات برای توصیف دســتگاه قرن نوزدهمیش برای
مدولهســازی 67یک ماشــین بخار خارج از کنترل بهکار گرفته شــد.
بنابراین ،رایانیک ایدههایی را گرفت که ســالها بود شــباهت نسبی
آدمها و دستگاهها را بررسی کرده بود و با افزودن «ایک» به انتهایش،
آن را به یک علم کاربردی تعمیم داد .وینر از سه واژۀ کلیدی (فرمان،
ت شناختی
کنترل ،ارتباطات) برای صوری کردن ســامانههایی (زیس 
یا مکانیکــی) که بهطور نظــری بهصورت مجموعــهای از ورودیها
(اطالعات) برای دســتیابی به خروجیها (اقدامات) در یک محیط در
مفصل که غالباً در
نظر گرفته میشوند ،استفاده کرد -یک دستورکار ّ
شجرهنامۀ هوش مصنوعی دستکم گرفته میشود.
امّا ریشــ ه شناسی نام یک رشتۀ علمی تأثیر اندکی در هیجانی که
دســتاندرکاران آن رشــته حس میکنند دارد .برای مثال ،ریاضیات
به زیســت شناســی نظری (آرتــورو روزنبلــوت) و نظریۀ اطالعات
(کلود شــانون ،والتر پیتس ،وارن مککالوک) پیوست تا زنجیرهای از
پژوهشها و انتشارات میان رشــتهای تولید کند که نه تنها بهعنوان
تغییردهندۀ شــیوۀ انجــام کار علمی بلکه تغییردهندۀ شــیوهای که
انســانهای آینده با فنسپهر 68دســت و پنجه نرم میکنند در نظر
گرفته میشود .آنگونه که وینر گفته است «ما آنقدر بهطور ریشهای و
بنیــادی محیطمان را تغییر دادهایم که اکنون برای ادامۀ حیات ،باید
خودمان را تغییر دهیم ».پرسش فوری که مطرح میشود این است :ما
چگونه در حال تغییر دادن خود هستیم؟ آیا درجهت درستی حرکت
میکنیــم یا آن که راه را گم کرده و در حال تبدیل شــدن به ابزاری
برای ابزارهایمان هستیم؟ تجدیدنظر در تاریخچۀ ا ّولیۀ مشارکتهای
هنرمندان انسانگرا در رایانیک ،میتواند به رهنمون شدن ما بهسوی
آیندهای کم خطرتر و اخالقیتر کمک کند.
ســال  ،1968اوج انتشــار و گســترش فرهنگی و استفادۀ هنری
از عبارت رایانیک بود .در آن ســال ،نمایشــگاه (گالری) هاروارد وایز،
«مجســمۀ رایانیکی» از ِونیینگســایی را در مرکز منهتن
نمایــش
ّ
افتتاح کرد و جاســیاریچارد ،مهاجر لهستانی ،نمایشگاهش را باعنوان

«بخت بلند رایانیک» در مؤسســۀ هنرهای معاصر لندن گشــود .دو
دهه بین  1948تا  ،1968هم شــاهد پراکنده شدن مفاهیم رایانیک
در فرهنگهــای وســیعتر ،و هم ســرایت کردن خود ماشــینهای
محاســباتی در یک گذار کند و آرام از تجهیزات نظامی انحصاری ،از
ملیتی ،به آزمایشگاههای علمی و دانشگاهی،
طریق شرکتهای چند ّ
جایی که دســتیابی بــه آنها برای هنرمندان امکانپذیر شــد ،بوده
اســت .دســترسپذیری مؤلفههای رایانیکی« -ابزارهای حســگر»
(چشمهای الکترونیکی ،حسگرهای حرکتی ،صدابَرها )69و «ابزارهای
انگیزشپذیر» (تختهمدارهای الکترونیکی ،سوئیچها ،ابزارهای آبی،70
ابزارهــای بادی -)71در خانهها باعث شــد تا رایانه کمتر بهعنوان یک
«مغز الکترونیکی» و بیشــتر بهعنوان یک ابزار الحاقی در بین ســایر
قطعات در نظر گرفته شود .هنوز استعارۀ غالبی از «هوش مصنوعی»
در میــان نبود .بنابراین ،هنرمندان که بیشــتر در کار ت ّکهچســبانی
(کوالژ) قطعات الکترونیکی بودند ،به جای محاســبه و شــناخت ،به
وضع و طرز حرکت عالقهمند بودند .الهامبخشــی رایانهها بیشتر مورد
توجه بود تا دستاوردشان.
ّ
رقمی امروزی در ابزارهای تصویربرداری علمی/
در پرتــو همگرایی
ِ
هنری ،نمایشــگاه ریچارد در پافشاری بر روی تداخل مرز بین هنر و
آنچه امروز «علوم کاربردی خ ّ
الق» نامیده میشــود ،بسیار پیشگویانه
بود .در دفتر راهنمای نمایشــگاه نوشته شده بود «هیچ بازدیدکنندۀ
نمایشــگاه تا وقتی که تمام یادداشــتهای مربوط بــه تمام کارها را
نخوانده باشد نخواهد دانست که به چیزی که نگاه میکند ساختۀ یک
هنرمند اســت یا مهندس یا ریاضیدان یا معمار ».همینطور ،روبات
مســخره و ناکارآمد «نامجونپایک» به نــام  )1964( K-456بر روی
جلد دفتر راهنمای نمایشــگاه نقش بسته بود و بهعنوان «یک روبات
مؤنــث که بهخاطر رفتار مزاحم و متمایزش معروف اســت» توصیف
شده بود ،در رویارویی با نمایشگاه گوردون پاسک در  1968با عنوان
متحرکها .»72پاسک که خود رایانیکدان 73بود با همکاری
«گفتگوی
ّ
یک طراح تئاتر در لندن ،دســتگاهی به شــکل «مرد» با چوپ و لوال
ســاخته بود که با یــک «زن» از جنس فایبــرگالس که در کنارش
بــود صحبت میکرد .هیچکس بدون آن کــه مقالهای را که در دفتر
ماهیت برنامه سر در نمیآورد.
راهنمای نمایشگاه بود خوانده باشد از ّ
اهمیت داشت،
آنچه در تمرکز پاســک بر روی رفتار خودکارههایش
ّ
تعاملی بودن ،پاســخگو بودن و انعکاس رفتارهای انســانی آنها بود
(گوردون پاســک ،ابداع کنندۀ نظریۀ گفتگو 74اســت که چهارچوبی
رایانیکی و دیالکتیکی برای نشــان دادن این است که چگونه تعامالت
به «ساخت دانش» میانجامد .م).
نمایشــگاه «بخت بلند رایانیک» در مؤسسۀ هنرهای معاصر لندن،
69- microphones
70- hydraulic
71- pneumatic
72- Colloquy of Mobiles
73- cybernetician
74- conversation theory

66- steersmam
67- modulating
68- technosphere
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بُنانگارۀ مهمی را معرفی کرد :یک بوم ســامانۀ 75ماشینی که در آن،
بازدیدکننده ،بخش زیستشناختی آن بود و وظیفهاش درک این بود
که چه چیزهایی میتوانند انگیزه و علّت تعامل باشند .بازدیدکنندگان
این نمایشــگاههای لندن ،ناگهان خود به صورت «اندامگان رایانهای»
درمیآمدند زیرا برای درک و تجربۀ کار هنری ،فرد نیاز داشت تا وارد
نوعی گفتگوی همزیســتانه با سازوکارهای خودکنترلی 76میشد .این
نمونهها حرکت بهســوی محیطهای تعاملی انســان -ماشین بود که
زیباییشناسی نیز بخشی از آن را تشکیل میداد .در آن دوره ،چندین
کار هنــری دیگر نیز قابل ذکر اســت .از آن جمله میتوان به روبات
 sensterســاختۀ ادوارد ایناتوویچ ،مهندس و هنرمند لهستانی ،در
مجسمۀ تعاملی بود و از آن بهعنوان
سال  1970اشــاره کرد که یک
ّ
تعاملــی تحت کنترل
روباتیکی
«یکی از نخســتین کارهــای هنری
ِ
ِ
رایانه» یاد میشــود .نخســتین بار بود که «رایانه» هم (هر چند یک
دســتگاه محدود  12بیتی) در کار هنری حضور داشــت .ا ّما بهجای
«هوش» ،رفتار احساسی و عاطفی از خود نشان میداد .کلید مو ّفقیت
فوقالعادۀ  sensterدر برنامهنویســی ایناتوویچ بود که این دســتگاه
 4/5متری هیدرولیکی را وادار میکرد در واکنش به انســانهایی که
نزدیکش بودند ،از خود احساس خجالتی بودن و کمرویی نشان دهد.
کانالهای صوتی و حســگرهای حرکتــی  sensterبهگونهای تنظیم
شــده بودند که از صدای بلنــد و حرکتهای ناگهانی ی ّکه میخورد و
خود را عقب میکشــید .تنها کسانی که به آرامی صحبت میکردند و
حرکت بدنشان متعادل بود با رویکرد آرام و مشتاق پرسش و یادگیری
 sensterروبرو میشدند -تجربهای که برای خود ایناتوویچ هم روی
داد ،هنگامی که پس از همگذاری 77برنامه ،وقتی گلویش را صاف کرد
با حرکت ناشی از اضطراب ماشین روبرو شد.
در این اســتفادههای هنری از موجودات رایانیکی ،ما شاهد نوعی
ضرورت رو به رشــد آموزش عموم برای این که خود را جزئی از یک
محیط ف ّناورانه حس کنند و خود را برای برقراری ارتباط شــهودی با
ماشینها آماده کنند ،میباشــیم .این ضرورت بهطور صریح و آشکار
«مجســمۀ رایانیکی» ِونیینگسایی نشان داده شده بود.
در نمایش
ّ
این دســتگاه نیز همانند  ،sensterیک تعامل احساســی و عاطفی
و نه عقالنی را شبیهســازی میکرد .انســانها حس میکردند که با
رفتارهایی نشانگر زندگی واکنشی روبرو هستند .چنین بلندپروازهای
محیطی و حرکتی در دنیای هنر آن زمان گسترده بود.
استفادۀ هنری از موجودات رایانیکی در اواخر دهۀ  ،1960ارتباطی
توجه این هنرمندان بود ،حرکتهای
به «هوش» نداشــت .آنچه مورد ّ
ماشــینی یادآور غرایز و عواطــف بود .آنها عالقهای به دســتکاری
توسط
دادهها یا اطالعات نداشــتند .در فرهنگ رایانیکی ایجاد شده ّ
هنرمندان ،انسان درون فنسپهر قرار داده میشد واز رفتارهای زیبا و
شناختی رایانیکی ا ّولیه،
واکنشی ماشینها فریب میخورد .در زیبایی
ِ
75- ecosystem
76- servomechanisms
77- assemble
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«مصنوعی» و «طبیعی» درهم تنیده بودند.
ا ّما مســئله اینجا پایان نمییابد .به دنبــال این محیطهای عمدتاً
مردانۀ رایانیکی ،گروهی از هنرمندان زن در دهۀ  1990پدیدار شدند
که کام ً
ال از هنر و ف ّناوری پیشینیانشــان آگاهی داشــتند ا ّما شــاید
بیشــتر تحت تأثیر بنیانگذاران فمینیست مجلّۀ «رادیکال سافتور»
در  1970بودند .یکی از این هنرمندان ،لین هِرشمنلیســون ،بود که
چیدمانی 78با عروســک ،دوربین ویدیویی ،وببین 79و اتّصال اینترنت
موقعیت مشــاهدۀ توأمان
درســت کرده بــود و بازدیدکننــده را در
ّ
موضوعات 80و اشــیاء 81قرار میداد( .هِرشمن دو عروسک به نامهای
«سایبرروبرتا» و «تیلی» درست کرده و دوربینها را به جای چشمان
آنها قرار داده بود ،دوربین ویدیویی در چشم چپ و وببین در چشم
راســت .با کلیک بر روی چشم راســت تصویر اینترنتی هر عروسک،
کاربران میتوانســتند از راه دور سر عروسک را  180درجه بگردانند
و به بازدیدکنندگان وبگاهش 82امکان دهند تا اتاقی را که عروســک
در آن قــرار دارد برانداز کنند .بازدیدکنندگانی که بهطور فیزیکی در
محیط نمایشــگاه قرار داشتند میتوانســتند تصویر خود را از طریق
آینهای که در جلوی تیلی قرار داشــت در صفحۀ نمایش کوچکی که
در محیط بود ببینند .آنها همچنین میتوانستند تصاویر را از طریق
اینترنت بــه وبگاه برگردانند .دوربین ویدیویی رنگی در چشــم چپ
عروســکها ،هر آنچه در جلوی آنها قرار داشــت را ضبط میکرد .با
نگریستن به دنیا از چشمان تیلی ،بازدیدکنندگان بهصورت اندامگان
رایانهای مجازی درمیآمدند زیرا از چشمان او بهعنوان وسیلهای برای
دید از راه دور و گسترش یافتۀ خود استفاده میکردند .م).
رایانیکی مرد
مجسمهسازان
ِ
فنســپهر «بیآزار» ایجاد شده توسط ّ
در دهۀ  ،1960در دهۀ  1990توسط هنرمندان فمینیست بهصورتی
توجه انتقادی ما را میطلبید .در همان زمان ،فمینیستها
درآمده بود که ّ
این پرســش را مطرح ســاختند که هوش مصنوعــی در تالش برای
شبیهسازی «هوش» کیست؟ برای هنرمندانی مانند هِرشمنلیسون،
در واکنش به مو ّفقیت ف ّنی تاگسازی( 83همانندسازی) گوسفند دالی،
اهمیت بسیار داشــت که بین تولید گوشت و «چرخگوشت» ارتباط
ّ
برقرار شــود .هِرشمن لیسون «عروســکها» را بهصورت تاگ درست
کــرده بود و چهارچوبی انتقادی را از شــیوهای کــه هویّت و فردیّت
معاصر بخشی از قلمرو ایدئولوژیکی شده بود ،پیشنهاد میکرد.
فنگرای دهۀ  1990و بعد دهۀ 2000
با وجودی که فمینیستهای ّ
همیشه با فرهنگ و ویژگیهای رایانه سروکار نداشتند ،با وجود این،
کارهایشــان با ویژگیهای ماشینی و حرکتی محیطهای ف ّنی پیشین
هنرمندان مرد ،درهــم پیچیده بود .برای نمونــه ،اندامگان رایانهایِ
مجسمۀ تصویری جودیت
دوجنسی (دارای خصوصیات زن و مرد) در
ّ
78- installation
79- webcam
80- subjects
81- objects
82- Web site
83- cloning
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مجسمه فقط
«تخیل مرده» ،بخش
باری به نام
ّ
متحرکی نداشــت :آن ّ
ّ
84
از نشــانکها و باز و بســته شــدن نمایش تصاویر بر سطوح صاف
مجسمه ،تأثیرات از خود
تشــکیل شــده بود .باری در طرز قراردادن ّ
توجه قرار داده بود.
بیگانهســاز ف ّناوریهای اواخر قرن بیستم را مورد ّ
تصویر سر موجود دوجنسی ،یک مک ّعب بزرگ ساخته شده از صفحات
نمایــش  10فوت مربّعی (در حدود یــک متر مربع .م ).را که بر روی
پایۀ آینهای به عرض  10فوت نصب شده بود ،پر میکرد .ناگهان انواع
مایعات چســبناک و از لحاظ بصری ناخوشایند (زرد ،نارنجی پررنگ،
قهوهای) ،مواد خشــک (خاک ّاره؟ آرد؟) و ح ّتی حشــرات از هر پنج
«تخیل مرده» بهخاطر اندازۀ
جهت مک ّعب ،داخل ســر ریخته میشد.
ّ
بزرگ و شــکل مک ّعبی «افالطونیش» ،هم مصنوعی و هم جفت شده
به بدن باقی میماند.
هنرمندان در هزارۀ جدید ،این س ّنت انتقادی را به ارث میبرند و در
بُنانگارههای کنونی هوش مصنوعی که از شبیهســازی جزئی و ناقص
تا ا ّدعای هوش کشــیده شده است ،زندگی میکنند .جان مککارتی،
دانشمند رایانه ،و همکارانش ماروین مینسکی ،ناتانیل روچستر و کلود
شــانون ،در طرح پیشنهادی خود که در سال  1955ارائه شد و تص ّور
میشود که نخستین باری بود که عبارت «هوش مصنوعی» بهکار رفته
است ،حدس زدهاند که «تمام جنبههای یادگیری و یا هر ویژگی دیگر
هوش ،در اصل میتواند آنقدر دقیق توصیف شــود که بتوان ماشینی
برای شبیهســازی آن ســاخت ».این هدف نظری متواضعانه ،ظرف
متورم شده و اکنون توسط «دیپمایند»
شــصت و چهار سال گذشته ّ
گوگل بهصورت بلندپروازی برای «حل هوش» درآمده است .خودتان
رمزگشایی کنید! ا ّما متأســفانه آنچه باید رمزگشایی شود کد نیست
بلکه نظام ســرمایهداری در مقیاس کوچک و قرارداد اجتماعی است.
گرفتن شــغل رانندگان تاکسی و کامیون ،بازاریابی مستقیم از طریق
روباتها ،هماهنگ کردن تفریحات ،خصوصی کردن خدمات رفاهی و
هویّتزدایی از مراقبتهای بهداشــتی -آیا اینها همان «ش ّ
القهایی»
هستند که وینر میترسید یاد بگیریم که دوستشان داشته باشیم؟
هنرمندان هیچکدام از اینها را نمیتوانند حل کنند .ا ّما میتوانند
امــکان خ ّ
القانۀ مســیرهای پیموده نشــده را به ما یادآور شــوند-
انشــعابهایی در جــاده که در حدود ســال  1970و پیش از آن که
«اطالعات» ســرمایه شــود و «هوش» معادل بهرهبرداری از دادهها
گردد ،پدیدار میشــدند« .قطعۀ کرمشــبتاب» ( )2014اثر هنرمند
فرانســوی فیلیپ پا ِرنو به ما یادآوری میکنــد که با ابزارهای معاصر
چــه کارهایی میتوان به هنگام بازنگری امکانات ا ّولیه انجام داد .خود
هنرمند اثرش را «یک خودکاره »85توصیف کرده اســت ،چیدمانی از
پیش هم گذاشتن یک نمایش چشمکزن از تصویرهای سیاه و سفید
کرمهای شبتاب و گروهی از اعداد دودویی به رنگ سبز روی زمینۀ
ســیاه .تصویرها و اعداد دودویی با اســتفاده از الگوریتمهای «بازی
زندگــی» جان هورتون کان ِوی ریاضیدان انگلیســی در ســال 1970

پویانمایی 86شدهاند ،یک «خودکارۀ سلّولی».
کان ِوی شــاخصهایی را برای هر مربّع («ســلّول») در یک صفحۀ
شــطرنجی نامحدود قرار داده بود که عبارت بودند از روشن («زنده»)
یا تاریک («مرده») .قوانین بازی بهطور خالصه چنین بود :یک سلّول
تک به خطر تنها بودن ،بهســرعت خواهد مرد .ســلّولی که در تماس
با سه یا بیشتر ســلّول زنده باشد هم «بهخاطر شلوغی» خواهد مرد.
سلّولی که فقط دو همسایه داشته باشد زنده خواهد ماند و رشد خواهد
کرد  ...و به همین ترتیب .با مرگ یک ســلّول ،ممکن است شرایطی
بهوجــود آید که ســلّولهای دیگر زنده بماننــد ،الگوهایی که از یک
سو به ســوی دیگر صفحۀ شطرنجی حرکت میکنند و رشد مییابند
مانند نور ســاطع شده از خوشههایی از کرم شبتاب .در فیلم «معنی
زندگی» که در ســال  2012از زندگی استفن هاوکینگ ساخته شد،
داستاننویس ،مدل ریاضی کان ِوی را شبیهسازی «چگونگی پدیدآمدن
یک چیز پیچیده مثل ذهن از یک سری قوانین پایه» توصیف میکند
ّ
مشخصۀ هوش مصنوعی امروزی
و بلندپروازیهای مغرورانهای را که
است آشــکار میســازد« :این ویژگیهای پیچیده از قوانین سادهای
که دربرگیرنــدۀ مفاهیمی چون حرکت یا بازتولید نیســتند پدیدار
میشوند» ،ا ّما با وجود این« ،گونهای» را بهوجود میآورند و سلّولها
«حتی میتوانند بازتولید شوند ،درست همانطور که حیات در دنیای
واقعی عمل میکند».
همانطــور کــه حیات عمل میکند؟ هنرمنــدان از اغواگریهای
شبیهســازی و ارائه آگاهــی دارند و تفاوت بین مهارت تردســتی و
واقعیتهای آنچــه «حیات عمل میکند» را میداننــد .قطعۀ پا ِرنو،
ّ
تجســمی
گردآوری شــهودی تجربۀ ما از «حیات» از طریق یک اثر ّ
و تصویری اســت .خودآگاهی ما بهطور رایانیکی درگیر شــده است
و باوجــود این ما واکنشــی نشــان نمیدهیم ،انگار ایــن مجموعۀ
شبیهسازیهای زیبا و ّ
جذابِ تولید شده توسط انسانها ،برای خودش
دارای «هوش» است.
اســتفادۀ هنری از موجــودات رایانیکی ،همچنین یادآور این نکته
به ماســت که خودآگاهی ،به خودی خود وجود ندارد .جریانی است
حسی و چشمکزن را هماهنگ
که میآید و میرود و آن نشانکهای ّ
ذهنیت در خارج از محدودۀ کاســۀ سر و جمجمه (و نسخۀ
میکند.
ّ
87
بدلی آن« ،تختهمدار اصلی» ) حادث میشود .پا ِرنو ،شبیهسازیهای
هنر را در کنار شبیهســازی ریاضی قــرار میدهد تا بر این نکتۀ وینر
تأکید کند کــه هیچ مدل این چنینی ،به خــودی خود ،مثل حیات
نیســت .مدلها فقط بخشهایی از سامانههای نشانکدهی 88هستند
و تنهــا هنگامی تشــکیل دهندۀ «هوش» میشــوند کــه همتایان
89
زیستشناختیشــان آنها را بهطور ف ّعاالنهای درگیر معنیســازی
کنند (در روانشناسی ،معنیســازی به فرایند چگونگی تعبیر ،درک
یــا حسکردن افــراد از رویدادهای زندگی ،روابط و خودشــان گفته
86- animation
87- motherboard
88- signaling
89- meaning making

84- signals
85- automaton
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مقاله
مصنوعی امروزی ،به انجام یک ســری وظایف و
میشــود .م ).هوش
ِ
ّ
زیرروالهای 90مشــخص و ابزارگرایانه میپردازد و این دستورالعملها
را با خرد و عقل واقعی اشــتباه میگیرد .تاریخچۀ فرهنگی مختصری
که در اینجا به آن اشــاره شد ،به ما یادآور میشود که نگاه کردن به
دادهها همچون هوش ،شــبکههای رقمی همچون «عصبی» ،یا افراد
منزوی و تکافتاده همچون واحدهای حیات ،ح ّتی برای شبیهســازی
فاقد خودآگاهی و استدالل کان ِوی نیز بیگانه و ناسازگار بودند.
تکبر سرســختانۀ هوش مصنوعی کنونی را
ما میتوانیم الفزنی و ّ
«رایانیک راست» بنامیم ،مســیری که به سالحهای خودکار کنونی،
عداوت پنهان اوبر (شــرکت اینترنتی حمل مســافر .م ).با کارمندان
انسانی و رویای ســرمایهداری گوگل انجامید .اکنون باید به رایانیک
چپ بازگردیم -زیستشناسان نظری و انسانشناسان در تالش برای
درک ســامانههای هوشمند در انسان و ســایر موجودات بودهاند .این
مشاهدۀ گریگوری ب ِیتســون (انسانشناس ،دانشمند علوم اجتماعی،
زبانشناس و رایانیکدان انگلیسی که کارهایش با بسیاری از رشتهها و
تخصصی دیگر فصل مشترک دارد .م ).که «شرکتها صرفاً
حوزههای ّ
جمیع بخشهای بدن انســان را شبیهسازی میکنند» و تصمیمهای
مربوط به بیشــینهکردن سود از «بخش گســتردهتر و عاقلتر ذهن»
گرفته شده ،هیچگاه بموقعتر از اکنون نبوده است.
91
ماهیت و منابع و حدود دانش .م ).رایانیک
معرفتشناسی (شناخت ّ
که در اینجا عرضه شــد ،رویکرد تازهای را پیشنهاد میکند .ذهن هر
فرد ،ذاتی اســت ،نه تنها در داخل بدن ،بلکه همچنین در گذرگاهها
و مســیرهای خــارج از بدن .و یک «ذهن» بزرگتــر نیز وجود دارد
که ذهن فرد ،صرفاً زیرســامانۀ آن است .به گفتۀ ب ِیتسون ،این ذهن
90- subroutines
91- epistemology
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بزرگتر قابل مقایســه با آفریدگار است و شــاید همان چیزی است
کــه منظور بعضــی از مردم از «آفریدگار» اســت .ا ّمــا هنوز در ّ
کل
اجتماعی بههمپیوسته و بومشناسی 92جهانی ،ذاتی و نهادینه
سامانۀ
ِ
اســت .این تو ّهم همگانی از یک «آفریــدگار» بیرونی که از خارج از
خودآگاهی انســان صحبت میکند نیست (به گفتۀ ب ِیتسون ،این باور
بــه دیدگاههایی میانجامد که طبیعت و محیــط را نیز خارج از فرد
انســان و «هدیهای برای بهرهبرداری» میانــگارد) .بلکه« ،آفریدگار»
متعامل
خودآگاهی
ب ِیتســون ،جانشــینی برای تجربۀ زودگذر مــا از
ِ
ِ
جهانی اســت :ذهن بزرگتر بهعنوان نتیجهای از ورودیها و اقداماتی
که بعدا ً ورودیهایی برای ســایر اقدامات در هماهنگی و همسازی با
سایر موجودات میشود -شبکههایی از روابط همزیستی که الگوهایی
را تشکیل میدهند که ما نیاز فوری به حس کردن و هماهنگ شدن
با آنها داریم.
از سایی 93در دهۀ  1970تا هِرشمنلیسون در دهۀ  1990تا پا ِرنو
مکرر
در  ،2014هنرمنــدان منتقد رایانیک راســت بودهاند و بهطور ّ
تجســمی دیگری از هــوش «مصنوعی» را بهکار
تجربیات محیطی و ّ
بردهاند .اســتفادۀ هنری آنها از موجودات رایانیکی ،خرد موجودات
اجتماعــی و همزی را در انواع نوآفرینیهایــی 94که در این دنیا قابل
دســتیابی است عرضه میکند :ریتمهای نشانکها و اقدمات شهودی
که حرکتهای حیات را در مشــارکت با فنســپهر الکترومکانیکی و
الکترومغناطیسی بهوجود میآورند .حیات ،در روابط با آنتروپی منفی
و اسرارآمیزش با ما ّده و ذهن بزرگ.
(ادامه دارد )...
92- ecology
93- Tsai
94- poiesis
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حق ارتباط در نظریههای اجتماعی پس از اینترنت
و در زمانۀ انقالب کوانتومی
س ّید ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر -دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکیabtahi@sharif.edu :

کارلو روولی

اشمیت

شرودر
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پیشگفتار

هلگولند جزیرهای بیدار و درخت در دریای شــمال اســت که ورنر
هایزنبرگ  23ساله توانست نظریه مکانیک کوانتومی را در آنجا خلق
کند و دورانی از انقالب علمی را آغاز کند .فیزیک کوانتومی انباشته از
آرای غریب است که منجر به بیشمار کشف و پیشرفت فناوری شده
اســت و اکنون درک ما از جهان هستی ،مبتنی بر نظریههای گرانش
کوانتومی و مکانیک کوانتومی اســت ،اگر چه هنوز هم رازآلود مانده
اســت .کارلو رو ِولّی در هلگولند میکوشد که این عرصههای رازآلوده
را بکاود .جهان کوانتومی که او توصیف میکند ،همانقدر زیباســت
کــه تکاندهنده .آثار او همچون نظم زمــان و واقعیت ناپیدا تا کنون
به بیش از چهل زبان ترجمه شــده است .هلگولند ،یکی از کتابهایی
است که در این شماره به شما معرفی میکنیم.
دکتر ایگلمن دانشــمند علوم اعصاب اســت و در اســتانفورد در زمینه
شــکلپذیری عصبی تدریس میکند .مدیر شرکت نئوسنسوری است
که نسل جدید ســختافزارهای مبتنی بر علوم اعصاب را میسازد .در
سیلیکون ولی کالیفرنیا زندگی و قبال هفت کتاب تالیف کرده است .در
کتاب مغز پویای او پشت پردۀ تغییرات پوسته مغز را کاویده است ،بحثی
که برای علوم شناختی مهم است .او از جریان تبدیل یک جنین به پیکری
انســانی شامل آشکارسازهای فوتونی ،ضمایم چند مفصلی ،حسگرهای
فشار ،پمپ خون و ماشــینآالتی برای متابولیزه کردن انرژی از اطراف
خود ،سخن میگوید .او ادامه میدهد :ما قابلیتهای شگفتانگیزتری نیز
داریم .تجهیزاتی که در بدن ما هست ،از قبل بهطور کامل برنامهنویسی
نشده بلکه از طریق تعامل با جهان خود را مرتب شکل میدهد (نظریه
کوانتوم؟)  ...مدارهای مغز ما پیوســته بازنویســی میشود  ...نتیجه آن
چیزی میشود که منعکس کننده جهان اطراف اوست .کتاب مغز پویای
ایگلمن را هم کاندیدای معرفی در این شماره میکنیم.
هوش مصنوعی نقل کالم گفتگوهای جوامع امروزی است و عکسالعمل
در قبال اثرات آتی آن طیفی از نظرات از موج رسانهای تا دگرگونسا ِز
بُنســازهای را در بر میگیرد .بد نیست برآوردهای متفکرین نامدار را
هم بخوانیم بههمین مناســبت در این شماره از زبان نامدارانی چون
سیاس) ،اریک اشمیت مدیر پیشین گوگل
کیسینجر (راهبردشناسی ّ
(فن ســاالری تاجر) و دانیل هوتنلوچر مدیر ســابق زیراکس (تاجری
نویســنده) ،پاسخ پرســشهایی در این زمینه را میخوانیم از جمله
اینکه :اگر هوش مصنوعی ارزیابی و تغییر شــکل رفتار انســانها را
بهعهده بگیرد ،انسانها چه تغییری میکنند؟ و در این صورت انسان
بــودن چه معنایی دارد؟ به همین دلیل کتاب عصر هوش مصنوعی و
آینده ما انسانها را هم در این شماره به شما معرفی خواهیم کرد.
رالف شرودر استاد موسسه اینترنت دانشگاه آکسفورد است که نظریه
پیچیــده خود در مــورد نقش اینترنت در ابعاد سیاســی و اجتماعی
زندگی را با مطالعه وضعیت چهار کشور امریکا ،سوئد ،هند وچین در
کتاب نظریههای اجتماعی بعد از اینترنت مطرح کرده است .کتابی به
شدت خواندنی که در این شماره به شما معرفی خواهیم کرد.
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اما کتاب حق ارتباط که عنــوان کاملی خواندنی دارد ،ظاهرا ترجمه
مجموعه مقاالت زمینهســاز یک پایاننامه دکتری است ،که علیرغم
مضامین جالب ،از ضعف ســاختاری رنج میبرد که آن را دشوارخوان،
کرده است ،این کتاب را نیز در این شماره به شما معرفی خواهیم کرد
با مالحظات فوق ،پنج کتاب نامبرده را در این شماره به شما معرفی
و خواندن برخی از آنها – چنانچه موضوع مطالعات شــما باشد  -را
توصیه میکنیــم ،این کتب را به روال چند شــماره اخیر از مباحث
میانرشتهای ،انتخاب کرده بودیم.
عنوان کتاب :حق ارتبــاط ،حق فراتر
از آزادی بیــان ،حق عصر شــبکههای
اجتماعی
نویســندگان :ال.اس.هرمــس ،جیم
ریچتاد ،کاتلین ای.کی.
مترجم :حبیب اهلل معظمی.
ناشر :ثالث.
زمان نشر :چاپ اول.1401 ،
تعداد صفحات 224 :برگ.
شمارگان 330 :نسخه.
شابک.978-600-4056-10-6 :
قیمت 88000 :تومان.

مقدمه

در مقدمه مترجم کتاب آمده است :سه مفهوم حقوق ارتباطات ،حق
ارتباط و حقوق ارتباطی نســبت به هم تفاوتهــا و تمایزهایی دارند
 ...ا ّما همپوشــانیهایی نیز با هم دارند  ...حقوق ارتباطات (در قیاس
با حقوق مطبوعات) رشــته حقوقی جدیدی به شــمار میآید که از
لحاظ موضوع و قلمرو شمول آن ،دارای سه شاخه اصلی شامل حقوق
ارتباطــات جمعی ،حقوق ارتباطات دور و حقــوق ارتباطات رایانهای
اســت .اما حق ارتباط در پیوند با حقوق ارتباطی قابل تبیین اســت.
که دومــی خواهان اجرای تمام حقهای موجــود در حوزه ارتباطات
و رســانه است .از این جهت شــاید این تعریف موسع حقوق ارتباطی
قابل اعتنا باشد :حقوق ارتباطی شامل آزادی عقیده و بیان ،حکمرانی
مردمساالرانه رسانهها ،مالکیت و کنترل رسانهها ،مشارکت در فرهنگ
خود ،حقوق زبانی ،حقوق آموزش ،حریم خصوصی و تعیین سرنوشت
است .پیشینه تاریخی حق ارتباط یا حق ارتباط برقرار کردن به سال
 1969و مقاله ژان دارســی متخصص فرانسوی رسانه در سازمان ملل
باز میگردد که متاثر از پرتاب نخســتین ماهوارههای پخش مستقیم
امــواج رادیو و تلویزیونی در گســتره فراملّی بود که بدون مانع مرزی
و جغرافیایی ،پیام رســانه ،به جوامع مختلف میرسید .بعدها مباحثی
چون گردش آزاد اطالعات به این بحث دامن زد.
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زدگی هجاروارد ،نظریه بازیگر شبکۀ
شبکۀ امانوئل کاستلز ،نظریه رسانه
ِ
ساختار و محتوای کتاب
کتاب دارای فهرســت مطالب ،مقدمه مترجم ،پیشگفتاری بر ترجمه چادویک .سپس پرسشی را مطرح میکند که میخواهد در کتاب پاسخ
مطلب کالن ،حاوی عناوین دهد :یک نظریــه معاصر اجتماعی در چه مرحلهای باید در نظر بگیرد
فارسی ،پیشگفتار ،مقدمه و دوازده عنوان
ِ
که اینترنت نقش مهمی را در تغییرات اجتماعی ایفا میکند؟ پاســخ
جزئی است .عناوین مطالب کالن کتاب به شرح زیر است:
شــرودر در ابتدا این پیشبینی است :نخست سیاست ،دوم رسانههای
عنوان  :1ماهوارههای پخش مستقیم و حق ارتباط.
دیجیتال و ســوم کالندادهها .ا ّما شرودر هم چون کاستلز معتقد است
عنوان  :2حقهای ارتباطات در جهانی قریب الوقوع.
عنوان  :3حقوق ارتباطی نوع بشــر :به ســوی نگاهی جهانی و چند این رسانهزدگی روزافزون باید در جای خود قرار گیرد هر چند اینترنت
مســئول همه تغییرات عمده در جوامع نیســت .شــرودر مینویسد:
فرهنگی.
محدودیتهایی برای گســترش حقوق شــهروندی ،تغییــرات آب و
عنوان  :4ارتباطات :حقوق فردی  /حقوق دولتی.
هوایی و مالیگرایی 1ارتباط کمی بــا اینترنت دارند .اینترنت تغییرات
عنوان  :5حق بشری ارتباط.
ویژهتری را در سیاست ،فرهنگ و بازاریابی ایجاد کرده است که به شکل
عنوان  :6دخالت در بحث سیاست کلی یونسکو.
غیرمستقیم با این تحوالت مرتبط است .با وجود این ،نظریۀ اجتماعی
عنوان  :7عدم تعادل اطالعات در آسیا.
باید تغییرات خاص مربوط به اینترنت را در نظر بگیرد ،زیرا در مجموع
درون «ارتباطاتِ
پشتیبان توسعه».
عنوان  :8روابط و ابعاد
ِ
ِ
آنها به روشهای جدید و پایداری تبدیل میشوند که در آن ما تحت
عنوان  :9معرفی چاچوب بین المللی حق ارتباط.
پیامهای سیاســی هدفمندتر و راههای تعامل با آنها (سیاست) ،افسار
عنوان  :10حق ارتباط :قانونگذاری ملی یا سیاست بین الملل؟
شــدن بیشــتر با اطالعات و یکدیگر (فرهنگ) و مصرف آنالین بیشتر
ِ
عنوان  :11حق ارتباط :حقوق بشر ،مسائل اصلی.
(اقتصاد) قرار میگیریم .اینترنت ما را در قفس قرار داده و کالبد بیرونی
عنوان  :12پیدایش حق ارتباط.1970-1975 :
قدرتمندی را برای ما تدارک دیده است (درک عمدتا وبری 2از فناوری).
عنوان کتاب :نظریههــای اجتماعی،
رســانه ،فناوری و جهانی شــدن بعد از
اینترنت.
نویسنده :رالف شرودر.
مترجم :حمیدرضا بیژنی.
ناشر :نقد فرهنگ.
زمان نشر :چاپ اول.1401 ،
تعداد صفحات 315 :برگ.
شمارگان 500 :نسخه.
شابک.978-622-7919-37-0 :
قیمت 125000 :تومان.

مقدمه

نظریههــای اجتماعی بعــد از اینترنت برکاربردهــا و اثرات روزمرۀ
اینترنت ،از جمله جســتجوی اطالعــات و کالن دادهها تمرکز دارد و
توضیح میدهد که اینترنت چگونه از رســانههای ســنتی فراتر رفته
است و بهعنوان مثال با چه سازوکاری دونالد ترامپ و نارندرا مودی را
قادر میســازد به قدرت برسند .شرودر با یک مطالعۀ گسترده و نافذ،
از لحــاظ نظری جاهطلبانه و در عین حال مبتنی بر تجربههای عینی
در چهار کشــور مهم جهان امریکا و سوئد و هند و چین به مطالعه و
ارزیابی پیامدهای اجتماعی کالندادهها و نحوه تاثیرگذاری نیروهای
فناورانه و اجتماعی مبتنی بر رسانههای اجتماعی میپردازد.
نظریههای معتبری را شــرودر به نقد میکشــد از جمله نظریه قدرت

ساختار و محتوای کتاب

کتاب دارای فهرســت مطالب ،هفت فصل مطلب ،یادداشتها و منابع
است .عناوین فصلهای کتاب به شرح زیر است:
فصل اول :اینترنت در چشماندازی نظری.
فصل دوم :سیستمهای رسانهای ،رسانۀ دیجیتال و سیاست.
فصل سوم :رسانه دیجیتال و ظهور پوپولیسم راستگرا.
فصل چهارم :اینترنت در زندگی روزمره  :1جامعهپذیری.
فصل پنجم :اینترنت در زندگی روزمره  :2جستوجوی اطالعات.
فصل ششم :کالن داده :شکل دادن دانش ،شکل دادن زندگی روزمره.
فصل هفتم :آینده
عنوان کتاب :عصر هوش مصنوعی و
آینده ما انسانها.
نویسندگان :هنری کسینجر ،اریک
اشمیت و دانیل هوتنلوچر.
مترجم :علی علیپناهی.
ناشر :ذهن آویز.
زمان نشر :چاپ اول ،تابستان .1401
تعداد صفحات 200 :برگ.
شمارگان 700 :نسخه.
شابک.978-600-118-510-6 :
قیمت 98000 :تومان.
1- Financialization
2- Weberian

دويست و شصت و دو

103

کتاب شناسی

مقدمه

در پشــت جلد کتاب آمده اســت :ســه تــن از متفکرترین و
موفقتریــن افراد جهان گرد هم آمدهانــد تا هوش مصنوعی و
روشی را بررســی کنند که جامعه بشــری را متحول میکند.
آنها در این کتاب بررســی کردهاند که چگونه هوش مصنوعی
روابط ما را با دانش ،سیاســت و جوامعــی که در آنها زندگی
میکنیــم تغییــر میدهد...ســواالتی که پاســخ داده خواهد
شد:
•هوش مصنوعی برای حوزه ســامت ،بیولــوژی ،فضا و فیزیک چه
نوآوریهایی به وجود آورده است؟
•هــوش مصنوعی چه ســرگرمیهایی را ،بهویژه برای کودکان خلق
کرده است؟
•رقابتهایــی کــه هــوش مصنوعــی زمینهســاز آنهــا بــوده
چیست؟
•آیا هوش مصنوعی ابعادی از واقعیت را درک میکند که انســانها
درکی از آن ندارند؟
•وقتی هوش مصنوعی ارزیابی و تغییر شــکل رفتار انســانها را بر
عهده میگیرد ،انسانها چه تغییری میکنند؟
•در این صورت ،انسان بودن چه معنایی دارد؟
از نظر نویســندگان ،این کتاب تالشی است برای توجه به عصر
جدید و ســخن از آیندهای کــه در آنجا ماشــینها میآموزند
و منطقــی را بــهکار میگیرند که فراتر از حــد و حدود عقل و
قوه تعقل انســان امروز اســت .در این صورت ،جوامع انســانی
نــه تنها باید برای درک و شــناخت آنها با یکدیگر مشــارکت
کنند ،بلکه برای اســتفاده و بهکارگیریشان نیز باید با یکدیگر
همــکاری کنند .در ایــن کتاب چارچوبی بــه خوانندگان برای
تصمیمگیری و کنترل مطابق ارزشهای خود در آینده ارائه شده
است.

عنــوان کتاب :مغز پویا ،پشــت پردۀ
تغییرات پیوسته مغز.
نویسنده :دیوید ایگلمن.
مترجم :قاسم کیانی مقدم.
ناشر :انتشارات مازیار.
زمان نشر :چاپ دوم.1401 ،
تعداد صفحات 336 :برگ.
شمارگان 1200 :نسخه.
قیمت 87000 :تومان.

مقدمه

در پشــت جلد کتاب نوشته شــده اســت :بزرگترین فناوری که تا
کنون کشــف کردهایم ،عضوی یک و نیم کیلوئی اســت که در گنبد
جمجمۀ ما جای گرفته اســت .این کتاب تنها به بیان چیســتی مغز
بســنده نمیکند ،بلکه کارکرد آن را نیز بررسی میکند .جادوی مغز ما
در اجزای تشکیلدهندۀ آن نیســت ،بلکه در این است که این عناصر
بیوقفه خودشان را به صورت بافتاری پویا و زنده بازبافی میکنند .این
کتاب ضمن ارائۀ نتایج دهها ســال پژوهش ،کشفیات جدید آزمایشگاه
ایگلمن را نیز در زمینههای مختلف ارائه میکند .از حسآمیزی و رویا
گرفته تا دستگاههای پوشیدنی فناوری عصبی که نحوه تفکر ما در بارۀ
حواس را متحول کرده است.
دیوید ایگلمن مدرس شــکلپذیری عصبی در دانشــگاه استانفورد،
متخصص علوم اعصاب اســت که پیآینــد تلویزیونی او با عنوان مغز
نامزد دریافت جایزه امی بوده است.
ساختار و محتوای کتاب

کتــاب دارای فهرســت مطالب ،دوازده عنوان مطلب ،سپاســگزاری،
یادداشــتها ،بارگیــری منابع و عکسهای رنگی ،نمایه و بخشــی با
عنوان در ستایش کتاب اســت .عناوین دوازده مطلب کتاب به شرح
ساختار و محتوای کتاب
زیر است:
کتاب دارای فهرســت مطالب ،مقدمه ،هفت عنوان مطلب و واژهنامه مطلب  :1مغستان صورتی ظریف.
است .عناوین این مطالب به شرح زیر است:
مطلب  :2فقط دنیا را اضافه کنید.
مطلب  :1ما کجا قرار داریم.
مطلب  :3درون آینه بیرون است.
مطلب  :2چگونه به اینجا رسیدیم.
مطلب  :4سر در آوردن از ورودیها.
مطلب  :3مســیری که از زمان آلن تورینگ تا امروز سپری کردهایم مطلب  :5چگونه بدن بهتری داشته باشیم؟
و همچنان ادامه دارد
مطلب  :6چرا تمرین اهمیت دارد؟
مطلب  :4پلتفرمهای شبکهای جهانی.
مطلب  :7چرا عشق تا لحظۀ جدایی از ژرفای خود خبر ندارد؟
مطلب  :5امنیت و نظم جهانی.
مطلب  :8تعادل بر لبۀ تغییر.
مطلب  :6هوش مصنوعی و هویت انسان.
مطلب  :9چرا یاد دادن ترفند جدید به سگهای پیر سخت است؟
مطلب  :7هوش مصنوعی و آینده.
مطلب  :10یادآوری و زمان.
مطلب  :11گرگ و مریخ نورد.
مطلب  :12پیدا کردن عشق گم شدۀ اوتزی.
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کتاب شناسی

عنوان کتاب :هلگولند ،سر در آوردن از
انقالب کوانتومی.
ّ
نویسنده :کارلو رو ِولی.
مترجم :مزدا موحد.
ناشر :فرهنگ نشر نو.
زمان نشر :چاپ اول.1401 ،
تعداد صفحات 159 :برگ.
شمارگان 1100 :نسخه.
شابک.978-600-490-369-1 :
قیمت 36000 :تومان.

مقدمه

کتاب هلگولند هم چون نظریه کوانتوم دریچهای است نو به جهان ،نه
آنگونه که قبال میشناختیم .بهعنوان مثال مفاهیم اطالعات ،فرآیند
دیدن ،درک معنا ،درک واقعیت بهعنوان تعامل انسان و اشیاء ،مفهوم
آگاهی ،قابل اشارهاند که همگی متفاوت از فهم پیشین ما مینمایند.
مثال این دو اصل بنیادین کوانتوم در مورد اطالعات که ظاهرا متضادند:
حداکثر مقدار اطالعات قابل استفاده در باره هر شیء متناهی است.
همیشه میتوان درباره هر شیء اطالعات قابل استفاده جدید کسب کرد.
یــا در فرآیند دیدن اتفاقی که میافتد این اســت که مغز انتظار دیدن
چیــزی را دارد ،انتظاری مبتنی بر آنچه میداند و قبال رخ داده اســت.
مغز تصویری میســازد از آنچه پیشبینی میکند که چشمها خواهند
دید .این اطالعات از مغز به چشــمها و از طریق مراحل واسطه منتقل
میشود .اگر عدم تناظری بین انتظار مغز و نوری که به چشمان میرسد
برمال شــود ،فقط آن هنگام اســت که مدارهای عصبی به ســوی مغز
عالمت ارسال میکنند .بنابراین تصاویر اطراف ما از چشمان به مغز سفر
نمیکنند فقط خبرهایی درباره اختالف با انتظارات مغز به مغز ارســال
میکنند .فناوری اطالعات امروز از فنون مشــابهی برای فشــردهکردن
فایل تصاویر استفاده میکند.
رو ِولّــی در فصل پایانــی کتاب با عنوان ولی آیا واقعا ممکن اســت؟
نوشته است :بهترین توصیفی که از واقعیت یافتهایم بر مبنای اتفاقاتی
است که شــبکهای از اندرکنشها میتنند .موجودات چیزی نیستند
جز گرههایی اثیری در این شــبکه .خواص آنهــا تا لحظه وقوع این
اندرکنش معین نمیشود .صرفا در نسبت با چیز دیگری وجود دارند.
همه چیز فقط در رابطه با چیز دیگری ،آن چیزی است که هست.
امیدوارم شما را به خواندن این کتاب درخشان ترغیب کرده باشم.
ساختار و محتوای کتاب

کتاب دارای فهرســت مطالب ،مطلب آغازینی با عنوان «نگاه به درون
مغاک» ،سه بخش مطلب شــامل هفت فصل و هجده عنوان مطلب،
یادداشتها و نمایه است .عناوین بخشها و فصول کتاب به شرح زیر
است:

بخش یک:
 .1درونی فوق العاده زیبا.
بخش دو:
 .2روایتی شگفتانگیزاز ایدههای افراطی.
 .3آیا ممکن اســت چیزی در ارتباط با تو واقعی باشد ولی در ارتباط
با من نه؟
 .4شبکهای از روابط که واقعیت را میتند
بخش سه:
 .5توصیف بدون ابهام هرچیزی شــامل چیزهایی است که خود را به
آنها مینمایاند.
« .6از دید طبیعت ،این مسئلهای است که قبال حل شده»
 .7ولی آیا واقعا ممکن است؟

اعضای هیئت مدیرۀ انجمن
-آقایابراهیمنقیبزادۀمشایخ(رئیسهیئتمدیره)

آقای دکتر اسالم ناظمی ( نایب رئیس هیئت مدیره)-آقای مهندس محمدحسن محوری ( خزانهدار)

-آقای مهندس علی آذرکار ( دبیر)

-آقای سیدابراهیم ابطحی ( عضو اصلی)

-آقای دکتر علیرضا خلیلیان (عضو علیالبدل)

-آقای دکتر علیرضا باقری ( عضو علیالبدل)

سرپرستان گروههای تخصصی انجمن
-1گروه تخصصی شبکه و سختافزار  -آقای دکتر علیرضا اهری

-2گروه تخصصــی راهبری و مدیریــت خدمات فناوری

اطالعات  -آقای مهندس حمید گردش

-3گروه تخصصی نرمافزارهای پیشرفته سازمانی  -آقای

مهندس سعید امامی

-4گروه تخصصی هوش مصنوعی -آقای دکتر محمدحسین
رهبان

-5گروهتخصصیمعماریسازمانی-آقایمهندسرضاکرمی

-6گروه تخصصی توســعه وب فارسی-آقای مهندس رضا
شیرازی

-7گروه تخصصی محاسبات و ســامانههای توزیع شده-

آقای دکتر شمساهلل قنبری

-8گروه تخصصی هنر و فنــاوری -آقای مهندس مهدی
انصاری

-9کمیتۀ بینالملل  -آقای مهندس حسین زارعان
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توافقنامه برگزاری
کنفرانس بینالمللی دو ساالنه رایانش و سیستمهای توزیع شده پژوهشگاه
دانشهای بنیادی ،پژوهشکده علوم کامپیوتر با همکاری انجمن انفورماتیک ایران
نظر به اهمیت روزافزون شــاخصهای مختلف رایانش و ســامانههای خــود با متولیان و مســؤالن مربوطه همفکری و همــکاری خواهند
توزیع شــده و پردازش موازی و نیاز به گسترش فرهنگ بهکارگیری نمود.
آن در صنعت کشــور ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،پژوهشکده علوم
کامپیوتر (به اختصار پژوهشــکده) برای برگزاری کنفرانس بینالمللی
 -2تعهدات انجمن انفورماتیک
دو ساالنه رایانش و سامانههای توزیع شده با همکاری گروه تخصصی
رایانش و سامانههای توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران (به اختصار  -1-2مدیریــت علمــی کنفرانس (جذب کمیته علمی ،ســخنرانان
انجمن) طبق تفاهمنامه زیر و با حمایت شــرکتها و موسسات حامی کلیدی ،تنظیــم فراخوانهــای کنفرانس ،پروســه داوری ،پیگیری
چاپ مقاالت پذیرفته شــده توسط ناشــران معتبر داخلی یا خارجی،
اقدام میکنند.
زمانبندی ارائــه کنفرانس ،مدیریت کارگاهها و ســایر امور مرتبط)
(توسط گروه تخصصی رایانش و سامانههای توزیع شده)
 -1کلیات
 -2-2انجام مکاتبات و پیگیری مجوزهای وزارت علوم و  ISCو IEEE
 -1-1پژوهشــکده و انجمن مجــری کنفرانس بوده که همایش را در (توسط گروه رایانش و سامانههای توزیع شده)
محل پژوهشــگاه یا بهصورت حضوری یا مجازی برگزار خواهند کرد -3-2 .همکاری در انجام امور دبیرخانه و تبلیغات مطابق نظر شورای
کمیته راهبری کنفرانس متشــکل از آقایان دکتر پژمان لطفیکامران سیاستگذاری کنفرانس
(رئیــس پژوهشــکده) ،دکتر اســام ناظمی (نایب رئیــس انجمن  2-4تامیــن هزینههای مصرفی کنفرانس (هزینه پذیرایی ،پوســتر و
انفورماتیک ایران) و دکتر شــمساهلل قنبری (مسئول گروه تخصصی بنرهای تبلیغاتی ،چاپ خالصه مجموعه مقاالت ،هزینه مربوط به ایاب
و دبیر کنفرانس) بوده که سیاستگذاری کل اجرای این کنفرانس را و ذهاب ،اسکان و هزینه ویزای سخنرانان در صورتی که حضوری باشد).
بر عهده دارند.
 -2-1نام کنفرانس به فارسی بهصورت زیر است:
-3تعهدات پژوهشگاه دانشهای بنیادی
nامین کنفرانس بینالمللی دو ساالنه رایانش و سامانههای توزیع شده
 -3-1زمان برگزاری اواســط بهار هر دو سال است که توسط کمیته  -1-3اختصاص فضا و زیرساختهای الزم برای اجرای کنفرانس
 -2-3پیگیری امور ویزا برای شــرکتکنندگان بینالمللی (در صورت
راهبری تعیین میشود.
 -4-1تمــام امور مربوط بــه برنامههای علمی و پژوهشــی همایش حضوری بودن کنفرانس)
زیر نظر مشــترک انجمن و پژوهشــکده انجام خواهد شــد و انجمن  3-3فراهم آوردن زیرساختهای الزم برای برگزاری کنفرانس مجازی
نیــز در اطالعرســانی و چــاپ مقــاالت برگزیده در نشــریه علمی (در صورتیکه شرایط مناسب برای کنفرانس حضوری نباشد).
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-4جزئیات همکاری
 -1-4دبیر کنفرانس ،دبیر کمیته علمی و کمیته علمی

دبیر کنفرانس و دبیر علمی همایش توسط انجمن با تایید پژوهشکده
تعیین میشــوند .اعضای کمیته علمی همایش توسط دبیر علمی نیز
با تایید پژوهشــکده تعیین میشوند .اعضای کمیته علمی متشکل از
افراد صاحب نام ایران از دانشــگاههای ایران و خارج از ایران و اعضای
انجمن و پژوهشکده است که در زمینههای مختلف رایانش و پردازش
موازی و ســامانههای توزیع شــده تبحر دارند .وظایف کمیته علمی
همایش به شرح زیر است:
•تعیین داوران برای داوری مقالههای دریافتی
•تعیین قبول و ردی مقالهها در صورت لزوم داوری مجدد آنها
•تعیین سخنرانان کلیدی همایش
•تایید عناوین کارگاههای آموزش و میزگردها
•تعیین عناوین جلسات سخنرانی و گروهبندی مقالهها برای ارائه
 -2-4نمایشگاهها و ارتباط با صنعت

مســئول نمایشــگاهها و ارتباط با صنعت و کارگاهها توســط کمیته
راهبری تعیین میشود .مسئول نمایشگاهها میتواند کمیتهای متشکل
از افراد صاحب نام از شــرکتها با محوریت فعالیتی در حوزه رایانش
و ســامانههای توزیع شده در کشور که در زمینههای مختلف فناوری
و خدمات متناظر تخصص داشــته و فعالیت موثر دارند ،پیشنهاد و به
تایید کمیته راهبری برساند .وظایف مسئول نمایشگاهها و گروه ایشان
به شرح زیر است:
•دریافت پیشــنهادهای شرکتها برای برپایی نمایشگاه (حضوری یا
مجازی) در کنار کنفرانس و تعیین قبول یا رد شدن پیشنهادها
•بررسی تقاضاهای کارگاههای آموزش مرتبط با فعالیتها و خدمات
شرکتهای متقاضی و قبول یا رد کردن آنها
 -3-4مسائل مالی

تمــام امور و هزینههای مربوط به کنفرانــس از درآمدهای کنفرانس
شامل ثبتنام ،ثبتنام در کارگاهها و کمکهای شرکتها و موسسات
حامی کنفرانس تامین خواهد شد.
•هزینه ثبتنام در بخشهای مختلف کنفرانس توسط کمیته راهبری
کنفرانس تعیین میشود.
•ثبتنــام در کنفرانس (در بخشهای مختلــف) منحصرا ً از طریق
سایت کنفرانس و درگاه انجمن انجام میشود .به منظور تسهیل انجام
امور اجرایی کنفرانس ،اطالعات مورد نیاز توســط انجمن براســاس
توافــق مندرج در این تفاهمنامه در اختیــار دبیر کنفرانس و نماینده
پژوهشکده قرار میگیرد.
•جــذب کمکهای مالی از بخــش صنعت ،شــرکتهای مرتبط و
حامیان کنفرانس بهصورت مشترک انجام میگیرد.
•کل درآمد ثبتنام (شامل مباغل دریافتی از نویسندگان برای ارسال

مقاالت و ثبتنام شرکت در کنفرانس و کارگاهها) و مبالغ کمکهای
شــرکتها و موسسات حامی کنفرانس پس از کسر هزینههای اجرای
کنفرانس به نسبت مساوی بین پژوهشکده و انجمن توزیع میگردد.
•در صورتیکــه مبلغ کل درآمدها (درآمد حاصل از ثبتنامها و کل
کمکهای دریافتی از حامیان) کفــاف هزینههای کنفرانس را نکند،
انجمن موظف به تامین باقیمانده مبلغ مورد نیاز میباشد .در صورتی
که مبلغ کل درآمد بیش از هزینه کرد کنفرانس باشــد ،باقیمانده آن
به نسبت مساوی بین انجمن و پژوهشکده تقسیم میشود.
•الزم است تسویه حساب کامل مابین انجمن و پژوهشکده حداکثر
تا یک ماه پس از اجرای کنفرانس انجام شود و توسط کمیته راهبری
تایید شود.
•به منظور تســویه حســاب معادل هزینههای انجام شــده توسط
پژوهشکده ،ارائه فاکتور رسمی از طرف پژوهشکده به انجمن ضروری
است.

-5زمانبندی امور کنفرانس

زمانبندی اولیه و تعیین زمانهای مهم برای برگزاری مراحل مختلف
کنفرانــس بر عهده کمیته راهبری اســت .در صورت نیــاز به تغییر
زمانبندی در طول کار و با توجه به شــرایط ،این کمیته در جلساتی
که با حضور دبیــر کنفرانس و دیگر افراد مرتبط تشــکیل میدهند
حسب مورد در خصوص تغییرات الزم بررسی و تصمیمگیری میکند.
این توافقنامه در تاریخ 1401/06/15توسط آقایان دکتر پژمان لطفی
کامران (رئیس پژوهشکده علوم کامپیوتر) و ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ
(رئیس انجمن انفورماتیک ایران) امضاء شده و به مدت دو سال (معادل
برگزاری یک دوره کنفرانس در سال  )1403معتبر است و تمدید پس
از این مدت با توافق طرفین صورت خواهد گرفت .درخواســت توقف
اجرای این توافقنامه قبل از برگزاری کنفرانس ،امکانپذیر نیســت و
طرفین ملزم به اجرای کامل تعهدات خود برای کنفرانس سال 1403
شمسی میباشند و خاتمه همکاری بالفاصله بعد از برگزاری کنفرانس
همان سال و انجام تسویه حساب مالی صورت میگیرد.
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سرگرمي
ریاضیدان که این را شــنید ،خودش را بهصورت یک بدن ســه بعدی
یک استدالل منطقی
نایکنواخت پیچیده مدلســازی کرد و با اســتفاده از معادالت ناویر-
هیچ چیز بهتر از شادی ابدی نیست.
اســتوکس ،یک تحلیل جفتشــدگی کامل انجــام داد .برای تعیین
ساندویچ پنیر از هیچ چیز بهتر است.
سرعت الزم برخورد ،از نرمافزار تحلیل غیرخطی عناصر متناهی برای
در نتیجه ،ساندویچ پنیر بهتر از شادی ابدی است.
مدلسازی برخورد استخوانی استفاده کرد .او سپس آمار بادهای محلّی
منطق پسربچه
را در  50ســال گذشته بررسی و احتمال وزش تندباد در آن ناحیه را
پسربچۀ  4ساله :پدر ،من تصمیم گرفتهام ازدواج کنم.
هــم مورد مطالعه قرار داد .بعد از آن ،با اســتفاده از یک اَبَرکامپیوتر،
پدر :خیلی عالیه .کسی را در نظر داری؟
بهترین نرمافزار دینامیک ســیاالت محاســباتی را اجرا کرد و با %99
پســربچه :بله  ...مامان بزرگم .او عاشــق منه و منم عاشــق اونم  ...و دقت ،ارتفاع مناسب پرش را بهدست آورد .برای حاشیۀ امنیت%10 ،
بهترین آشپز و قصهگوی دنیا هم هست.
هم به آن اضافه کرد و بعد از پیدا کردن ســاختمان مناسب ،از باالی
پدر :خیلی خوبه ،فقط یک مشکل کوچک هست.
حد محیط باعث شــد که یک توده
آن پایین پرید .ا ّما دمای بیش از ّ
پسربچه :چه مشکلی؟
برف از بقیۀ برفها جدا شــود و درســت در ناحیۀ اصابت او به زمین
پدر :آخه اون مادر منه .تو چطور میتونی با مادر من ازدواج کنی!
بیفتد .ریاضیدان هم که روی برفها افتاده بود ،فلج شد ا ّما زنده ماند.
پسربچه :چرا که نه؟ مگه تو خودت با مادر من ازدواج نکردی!؟
مهندس ،با تیر به مغزش زد و جادرجا ُمرد.
خودکشی دانشمندان

یک زیستشــناس ،یــک فیزیکدان ،یک ریاضیــدان و یک مهندس
تصمیم گرفتند که خودکشی کنند.
زیستشــناس ،دادهها را بررســی کرد و ســرعت الزم برخورد برای
کشتهشــدن انسان را بهدست آورد .سپس با اســتفاده از قانون بقای
انرژی ،ارتفاع مناســب برای پرت شــدن را محاسبه کرد و ساختمان
مناســب را پیدا کرد .از باالی ســاختمان به پایین پرید ا ّما مقاومت
حاصل از باد ،ســرعتش را کم کرد و او با مصدومیت شدیدی که پیدا
کرد ،فلج شد ولی زنده ماند.
فیزیکــدان که این را شــنید ،مدل پیچیدهتــری را در نظر گرفت .او
خودش را بهصورت یک مخروط یکنواخت مدلسازی کرد و با استفاده
از مدل رتبۀ دوم کشش ،مقاومت باد را محاسبه کرد .او به یک راهحل
عددی برای محاســبۀ ارتفاع پرش دست یافت که کمی بلندتر از آن
چیزی بود که زیستشناس در نظر گرفته بود .او ساختمان مناسب را
یافت و از باالی آن به پایین پرید .در مســیر سقوط ،ناگهان تندبادی
وزیــد و او را به یک درخت کوبیــد و پس از آن به زمین افتاد .او هم
فلج شد ولی زنده ماند.
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امتحان فلسفه

در یک دانشگاه معتبر ،بیش از صد دانشجوی فلسفه در تاالر دانشگاه
منتظر استاد بودند تا امتحان پایان ترم را بدهند .همه کامپیوترهایشان
را همراه آورده بودند چون امتحان جزوه آزاد بود .اســتاد وارد شــد و
بدون آن که کالمی بگوید ،یک صندلی را روی تریبون گذاشت.
اســتاد سپس رو به کالس کرد و گفت «با استفاده از هر چه از فلسفه
میدانید ،ثابت کنید که این صندلی وجود ندارد ».دانشــجویان همه
شــروع به نوشتن کردند ،بجز یک نفر که در انتهای تاالر نشسته بود.
او چیزی روی برگۀ امتحانی نوشــت و در کمتر از یک دقیقه برگهاش
را تحویل استاد داد و از تاالر خارج شد.
پس از یک هفته ،دانشجویان پشت در اتاق استاد جمع شدند تا نمرههایشان
را ببینند .هیچکدام نمرۀ قبولی برای گذراندن درس نگرفته بودند  ...بجز
یک نفر .و او همان کسی بود که در کمتر از یک دقیقه برگهاش را تحویل
داده بود .دانشجویان دور او جمع شدند و عصبانی و مضطرب از او پرسیدند
که چگونه ثابت کرده است که آن صندلی وجود ندارد.
او گفت روی برگۀ امتحانی نوشتم« :کدام صندلی؟»

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راهحلهاي
برنامهريزي منابع سازمان و نرمافزارهاي پيشرفته
سازماني
آفرینش رایانه کیهان

آریانا پرداز آینده

آریا سپ مدیریت سیستم پردازشگر
ایریسا
(بینالمللي مهندسي سیستمها و اتوماسیون)

تحقیق و توسعه ارتباط

سیستمهاي اطالعات مدیریت شرق رایا

تیم یار کیش

سیما رایان روز

شرکت توسعه سرمایهگذاری شبا

سند پرداز

جوان ایده پرداز نوین کلیک

شرکت داده پردازان پرسیس
پویا

چارگون

شماران سیستم

درگاه ارتباطات جدید

شرکت باران آبی بلورین

بهكو (بهینه کوشان سپهر)
راهكارهای برتر یكپارچه ساپارد اروین

شرکت فنی و مهندسی و خدماتی پیام
صنعت صدرا

برگ سیستم پویا

پارس رویال نفیس

رایاوران توسعه

صنایع انفورماتیک سدید رادین

راهبر نیروی خراسان (رانیر)

گروه نرمافزاري پیوست

پرندههای هدایتپذیر از دور
رایانش دانش محور نوین تک

گلرنگ سیستم

پارس اوک کیش
لناوا اینجینیرینگ گروپ

مهندسی رای دانا آفرین
پارس تصمیم

فناوری نوین رایا شریف

سامانه پرداز اریس
پردازش موازي سامان

پردازش اطالعات ریسمان

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

پایهریزان راهکارهای فراگیر

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد

سامه آرا پردازشگر

آریان (فناپ)

پویندگان تجارت دهكده جهانی

توسعه یكپارچه ایلیا

تدوین فرآیند

ّ

دادهورزي فرادیس البرز

سامانه پی نگار هوشمند

سبز داده افزار

شصت
شصت و دو
دويست و
دويست و

نوید ایرانیان
(گسترش فضاي مجازي)
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرمافزارهاي
كاربردي

نماتک ایرانیان

اندیشمندان برنامه سازان کارن

مانیر (مشاورین انفورماتیک نیرو)

آریا ایمن تدبیر

بهسازان ملت

مهندسي بهینه ایران

آناد صنعت سپهر

پیشگامان فن آور هوداد

آریاز بهگران کسب و کار

پیشرو نگاه زرین

آریو برزن نوین

پندار کوشک ایمن

مدیریت سیستم های دیجیتال

مهندسي نرمافزاري رایورز

مهندسی نرم افزار فرارای ( سهامی خاص)

آمایشگران تجارت کامیاب

ایده زرین پرهام

پژند الكترونیک

پردازش اطالعات و ارتباطات هاماوران آسیا

مبنا داده ارتباط شبكه
انرشیمي
ي

بهره بردار

اپیلیكشن پوستر

پندار پاکان پاندرا

نماد ایران
مدیریت طرح هايي بهره بردار
ت
صنعتي

داده پردازی نیلرام مانا

رهنمود فراگیر
پاسارگاد
د

برنامه ریزي مناابﻊ
ه
سازماان

نو آور نان مهر پارسسه نرم فافزار

گروه مشاورین ورانگر نوین

اطالع رساني پیوندد نرم فافزار
داده ها

کومشیان پارت پیشرفته

گام الكترونیک

ارقام نگار اندیشه

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطالعرساني پیوند دادهها

توسعه هوش موازی

گروه

تدبیرگران توسعه انرژی اترک

توسعه ارتباطات رایانهای آبانگان

ایران رایانه

توسعه فناوری اطالعات جهان افزارنوین

اصحاب رسانه پویا

تدبیرگران نوآوري رایسان

مﺆسسه تﺤﻘیﻘات

ﺷایگان سیستم )ﺟدید(

همكاران سیستم

ایدهپرداز تجارت مهر آفاق

هورماه رابین خاور
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مشاوران یام آذر

آریانا پرداز آینده (آرپا)

دويست و شصت و دو

انتقال دانش صنعت انرژی برق

تیم تعمیرات و نگهــداري خطوط لوله
خاورمیانه
خدمات مهندسی فن آوری های طیف
گستر اطلس طاها
خبره حسابان ره آورد

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

چشم اندار تجارت به دان

ﺷرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

یوتاب ارتباطات آرینا

داده پردازان احداث

صنایع ﻓن آوری طراحان بهینه

نرماﻓﺰاری امن پرداز

مدیریت صنعت نكو

نوین آوازه گران ﻓرا وب

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

رایان پرتو نگار

رادمان ارتباط نوتریكا

مهندسی سیستمهای هوﺷمند
بدیع اصفهان
مهندسی تكرو سیستم

نیكو داده ی مجازی زیگورات

ﺷرکت نواندیشان مدیا نام

مهندسی نرم اﻓﺰار ﻓرا پیام
ﺷرکت ویرا سگال کارو

رها ایده گستر ویرا

مهندسین مشاور نﻘش بوستان گستر
رهیاب ریان ﻓردا

سنجه حساب

مجتمع دادهها و سیستمها )(MDS

سپهر اندیش حساب آسیا

موسســه حﻘوقی و مطالعات اقتصادی

مدار گسترش ﻓناوري اطالعات

ه آموزش و پﮋوهش

آرمان ایرانیان

مهندسی رز اتدیشه هوﺷمند

سروش رایانه ایرانیان

متین ﺷبكه ویستا

ســازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان پرتو
گستر آریا

ﻓاوا وب بیست و چهار

سامانه های یكپارچه سیمرغ تجارت

ﻓناوری ارتباط امن خاورمیانه

ﺷایگان سیستم

ﻓن آوران مشاور همراه آسایش

کیان سرویس صدرا

گــروه ﻓناوری اطالعــات و ارتباطات

ت ارتباطات و ﻓناوري اطالعات

هیواتک
گروه ﺷرکت های مهندسی نرم اﻓﺰار
ﻓراپیام

نرم اﻓﺰار

ﺷرکت اطالع رسانی پیوند دادهها

ﺷرکت آوید پیک ﻓردا

ﺷرکت مشاورین انفورماتیک نیرو )مانیر(

ﻓناوری نوین زنجیره بلوکی سگال

گروه ﻓناوری اطالعات آتیه ویستانگر

گستره چتر نیلی

همراهان سیستم گوهر

ﻓناوران اطالعات پردازش هیرا

شصت
دويست و
شصت و دو
دويست و

عارف رایانه
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

عصر امار و فناوری اطالعات

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و
بانكداري الكترونيكي
الماس هوشمند ایرانیان

پردازش اطالعات مالی پارت

شرکت سكوی کسب و کار الكترونیک

پایا انرژی باتاب

شرکت توسعه سامانه نرمافزاری نگین

پایا تراکنش هزاره سوم

توسعه سامانههای نرم افزاری نگین

آسمان صبح فردا

ارتباطات هدی ارقام

توسعه نرم افزار بخت آزما

ارتباطات سرمایه ایرانیان

توسعه فن آوران لوتوس شبكه

الكترونیک تراکنش ویرا

بهسازان ملت

توسعه فناوری رفاه پردیس

توسعه خدمات الكترونیكی آدونیس

(توسن)

ماتریس تحلیگران سیستمهاي پیچیده

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الكترونیک نگین توسن

خدمات ماشینهای اداری امیم رایانه

سامان امنیت پرداز کیش

سفیر آبي آرام

بانک اقتصاد نوین
ثامن ارتباط عصر
شرکت سامانه واریزی

بانک آینده
تامین کاالی پتروسینا

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان

بهپرداخت ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

گروه آمموزش و پﮋﮋوهش
بدون لوگو
ن

اتميي

ت بیبین الملﻞ
مخخابرات ایران

ستمم با ي
نكي

شرکت راهكارهای هوشمند و یكپارچه آسا

پرداخت اکترونیک سداد

با ي
نكي
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ﻏوانيي با ي
نكي

شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین

پردازشگران سامان

پویا

تجارت ایرانیان
تلكام سافت

پرداز گستر تدبیر

خودتانن دارید

تجارت الكترونیک پارسیان کیش

دويست و شصت و دو

شرکت توســعه ارتباطات الكترونیک

شرکت آوید پی فردا قشم

شرکت سامان ایمن پرداز شرق پاژ

شرکت صنایع الكترونیک فاران

شرکت توسعه فنافزار توسن

دادهپردازی ایران

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

رایانه خدمات امید

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

سامانه تبادل الكترونیک دفاتر پیشخوان

آرامش گستران مینا

روند تازه

ارتباطات مبین نت

دانش افزار نارون شریف
فناوري اطالعات و ارتباطات پارس

افرا فناوری ایكاد

پردازش سدید

دولت
بهسو نوران نارین

فنآوري اطالعات پارسیان میزبان

سامانه واریزی
مشــاورین بهبــود روشها و

توسعه فنآوری اطالعات فرهام
افق پارس

افرانت

سامانههای مبنا
فاوا هزاره کیش

فنآوران اطالعات آسام

فناوری اطالعات ناواکو

فرانگر صنعت کارت اریا

فرابرد دادههای ایرانیان

فرا ارتباط کویر کاشان

فناوري رادین پاسارگاد

پارس لین

شرکت کلید گستر بینا

بهین ارتباطات پرتو خاورمیانه

(نت بینا)
شرکت درگاه داده آسمان

تندیس تالش و تفكر

شرکت فنآوری اطالعات
گرایش تازه کیش

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین

لونا پارس
کیانا پارسیان کیش

گسترش فناوريهاي نوین

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین
کلیدگستر آینده (نت بینا)

توسعه فناوري اطالعات خوارزمي

صنایع پرسو الكترونیک

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتالها

آسیانت چهارمحال

توسعه کسب و کار لیدوما
گروه شرکتهای فنآوا
داده پردازي پویاي شریف

مؤسسه گسترش اطالعات و ارتباطات
و فرهنگی ندا رایانه

داده پردازان اسپیناس وب

رایان هوشمند نویان

مهندسی سازه اطالعات سامان

شصت
دويست و
شصت و دو
دويست و

هاست ایران
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت هزار یک فرصت
اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سختافزار

آوید رایانه هیراد

ٌ
آلبالو رایانه سخت افزار

آرین وب ایرانیان

آوش افزار

امواج گستر نوین

سرو حامی پارس

ایده آل ارتباطات قرن

شرکت آوا فناوری ماندگار

پردازش افزار دانا

خدمات آواژنگ

بانی رایان پرداز نو

خدمات انفورماتیک رابین سیستم

بهاور فناوری ویرا

شرکت ارتباطات نوین اکابر

توسعه فناوری برنا پارسه

شرکت فنی مهندسی نوآوران

تجارت سرو پارسه

آرسسس پارت پرداز قرن

توسعه فناوری تجارت حكمت

آکام پردازش پارس

توسعه و تجهیز فدک رایان

ایمن تصویر مهرگان

ایمن سازان تارنمای ایرانیان

پارس فایبرنت

پندار کوشک ایمن
ارتباط داده های فراایده
پایه ریزان فناوری داتیس
افرا رابین ارتباط کوشا
پارس تكنولوژی سداد
ایده پردازان نیک آوا

امن پرداز ان سورنا
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ارم تک مبین

دويست و شصت و دو

افرا تک هوشمند
ن
آروین ررایان ﻗﺰوین

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شﻚ
اندیﻤش
ستر
شبكهگس
پیام
ریتون
پردازان

شرکت شبكه بانان پاژ
سه
تحلیلگرران شبكه گگستر پارس
شرکت تجارت سرور ماندگار
تكسان ﻋﺼر نوین
شرکت آوای همراه هوشمند
داده ﻛاووان ارتباط
هزاردستان(کافه بازار)
شرکت مهندســی سیستمهای اطالعاتی
راﻫكار پپرداز نوین
پیشرو
سﭙهر دانﺶ و مهارت
شبكه اندیش آژمان

پیشتازان اندیشه پویا

شرکت فناوران آتیه گئومات

داتیس آریانا تیم

شبكه گستران یاقوت سرخ

داده پرداز وشمند رادیس

گروه شببكه و سﺨت افﺰا

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

شبكه گستر فن آوا

دانشــگاه آزاد ﻋلوم تحقیقات
خوزستان

شبكه گستر نسل جدید

توسعه سرمایه گذاری گروه آروند

شرﻛت رایانه ﻫﻤراه ﻛیان

فرا ارتباط گستر پویا

رایان مهر الكتریﻚ

فاوا پارس الكترونیﻚ فارس ویرا

برد پرداز رایانه

بهاور فناوری ویرا

رﻫاورد نوین رسام آسا

پارسیان فیبر ارتباط

رابین نوآوری برساد

فناوران اﻫل ﻗلم نوین

فراز اطﻤینان ﻛیا مهر

ار

پرتو بیتا جاوید

رادمان دادهپردازی فرنام

پیشرو توسعه نوآوران آرتا

رﻫنﻤون فناوری اطالﻋات

ترویج صنعت سومی پارسیان

خدمات آواژنگ

گروه erp

تحلیلگران شبكه گستر پارسه

لوگوي شرﻛت آگاﻫان ﻋوض شود

تحلیلگران اطالﻋات نگاره

تحلیلگران ارتباط ایرانیان
گروه شبكه و سﺨت افﺰار
آداک فناوري مانیا )جدید(

فناوری اطالﻋات سهالن

فرصت ﻛیﺶ

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

خدمات ﻛامﭙیوتري خانه سیستم

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

مهندسی نرم افﺰاری گلستان

مفتاح رایانه افﺰار

مهندسی رادین راﻫبرد رایانه

رایان ارتباط گستر تاو
داده پــردازان فــنآوری اطالﻋــات و

مهندسی فناوران آریس آریانا

توسعه دادهپردازي بنیس

ارتباطات جم

تامین و توسعه فناوری ﻛوثر

سرو رایانه

شایان توسعه البرز

توســعه فن آوری ارتباطات و اطالﻋات
راﻫكار مفید پرداز

سیﻤرغ سامانه تهران

شبكه پایدار فناوری اطالﻋات

سامان ﻛارین فناوری ﻫیراد

شرﻛت ویرا اندیﺶ خاورمیانه

سیﻤرغ سامانه تهران)جدید(

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاک

شصت
دويست و
شصت و دو
دويست و
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

شــرکت مــاکان پرتو پــردازش

ویرا شبكه امن راشا

خاورمیانه

صبا کاربردلتا

صنایع پرسو الكترونیک

شــرکت مهندســی گســترش ارتباطات نو
خاورمیانه
شرکت توسعه ارتباطات پویا اندیش

فنآوری اطالعات و ارتباطات
آرمان تندیس ایرانیان (فن آرا)

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

مهندسی شبكه گستر

پروژه کاران کوروش پرشیا ً

مهندسی کارن پارت شرق

فناوران اطالعات بهاران

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق

اندیشه وران

سامانه ورز هزاره

نوین ارتباط نوآوا
کامپیوتری خانه سیستم
نوآوران سامانه سهند ایماژ

کاسپین آبی آریانا
شرکت

مدیریت پروژه نیروگاههای سوالر

کارنما رایانه
اندیشهپرداز دوران

ماهان شبكه ایرانیان

کیسان صنعت ایرانیان
انتقال داده پرشین

کیسون

گسترش داده باران آذربایجان

گروه مهندسین فرایند

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

مهندسی رایان توان افزار
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ماهان شبكه ایرانیان

ویژن پالس اروپا

آمایشگران تجارت کامیاب

نگرش تحلیل سیستمها

آئین تجارت الكترونیک آوا

نویان ابر آوران

نوآوران اندیش رایانه غرب

الیف سرویس پارسه

دويست و شصت و دو

اعضاي حقوقي مشتريان بهرهبردار از
راهحلهاي نرمافزارهاي پيشرفته سازماني
و بهرهبردار از فناوري اطالعات

ایریسا

استاندارد تكنولوژی کایند

نوین داده پرداز روناش

اتصال صنعت میانه

یاشار طرح آذربایجان

شرکت اکسین ایمن نیكراد

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

رادمان ارتباط هوشمند افزار

مطبوع عمران

الماس رایان ایرانیان

پارسین تجارت پایا کیش

مهندسي و ساخت بویلر مپنا

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

پردیس خدمات هزاره کیش

گروه کارخانجات چیني مقصود

پژوهشگاه فضایی ایران

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

گسترش فناوری اطالعات

موسسه رایان تدبیر ایتوک

ستاره ویدا

توزیع برق آذربایجان

مهندسی آریا تدبیر ایلیا

سماتک

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو

مهندسی شریف برودت

شاهین دریا خزر رامسر

طبیعت زنده

فناوري اطالعات بینالملل

ترابری بین المللی پرس

تجارت الكترونیک تدبیر کیش

پردازش هوشمند البرز

مؤسسه عالی مدیریت دانش

فنآوران سپاکو رایانه

کهكشان نور

بازرگانی برزان تجارت ارغوان

خدمات مشاور خرد پیروز

شرکت علم یاران

فناوگسترروبینا
زورق آرامش

گروه فنی مهندســی ایده ســازان

فنآوری اطالعات ویژن

مبتكر قرن

راه آرمان مهر نیكان
گذرگاه امن آسیا

نوین پردازان آتیه عصر ویرا
شرکت فناوری اطالعات سات بان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش
آکادمی یاسان

مهندسی اوژن تدبیر پارس

اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

آماج فناوری اطالعات
وارتباطات ایرانیان

شصت و دو
شصت
دويست و
دويست و

الهه کوچک نرم افزار
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران
مدیریت فضای توسعه گستر

توسعه الكترونیک ماهان

صادرات آراد
فناوری پیشرفت تجیر

تارا فرآیند تهران

انجمن آموزش مهندسی ایران

تیوا سیستم

اعضاي حقوقي فعال ساير حوزه

توسعه نو آوری و تجارت آسانا
الو خودرو
موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

رایمندان تالی پارسه

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه

شرکت شبكه گستر ساینا
مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت نرم افزاری امن پرداز
اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
وب فارسی

به رسان پویا

پارسیان وب
گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و
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اصلیت ماندگار

دويست و شصت و دو

سرگرمی

دويست و شصت و دو

119

