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اخبار انجمن 

برگزاری دومیــن کنفرانس ملی 
انفورماتیک ایران

انجمــن انفورماتیــک ایــران و پژوهشــگاه 
دانش هــای بنیادی، دومیــن کنفرانس ملّی 
انفورماتیــک ایران را در تاریخ 3 و 4 دی ماه 

جاری به صورت مجازی برگزار کردند. 
امسال این کنفرانس در 4 شاخۀ اصلی برگزار 

 گردید: 
سیستم 	
هوش مصنوعی 	
تئوری  	
زمینه های بین رشته ای  	

گزارش کاملــی از برگزاری این کنفرانس در 
شــمارة آیندة گزارش کامپیوتــر به آگاهی 

اعضای گرامی انجمن رسانده خواهد شد. 

مّلی  همایش  چهارمین  برگزاری 
پیشرفت های معماری سازمانی 

انجمن انفورماتیک ایران و دانشــگاه تهران، 
چهارمین همایش ملّی پیشرفت های معماری 
سازمانی را در تاریخ 21 و 22 آبان 1399 به 

صورت مجازی برگزار کردند. 
محورهای اصلی این همایش به قرار زیر بود: 

راهبردهای نوآورانه در معماری سازمان  	
آیندة معماری سازمانی  	
نقش فّناوری های نو در سازمان ها  	
تجربیات عملی معماری سازمانی  	

چهارچوب ها، زبان ها و ابزارهای مدل سازی  	
و ارزیابی معماری سازمانی 

مدیریت فرایندهای کسب و کار  	
مدیریت داده های ســازمان و کاربردهای  	

هوش تجاری و داده کاوی
مهندسی سرویس و هماهنگی با متدولوژی  	

و مدل های نرم افزاری 
کاربردهای معماری ســازمانی در دولت  	

الکترونیکی 
گــزارش کاملی از برگــزاری این همایش در 
شــمارة بعدی گزارش کامپیوتــر به آگاهی 

عالقه مندان خواهد رسید.

چاپ کتاب تراوش های ذهنی 
کتاب »تراوش های ذهنی: 25 شیوة نگرش به 
هوش مصنوعی« در 358 صفحه و به قیمت 
40 هزار تومان از ســوی انجمن انفورماتیک 

ایران انتشار یافت. 
در این کتاب که شــامل 25 فصل است، در هر 
فصل یکی از دانشمندان برجستۀ جهان نظراتش 
را دربارة آیندة هوش مصنوعی بیان کرده است. 
ویراستار این کتاب جان بروکمن و مترجم آن 

آقای ابراهیم نقیب زادة مشایخ است. 
کتاب تراوش هــای ذهنی بــا حمایت مالی 
شــرکت پویا انتشــار یافته که بدین وسیله 
از مدیریــت محتــرم آن شــرکت صمیمانه 

سپاسگزاری می گردد. 
خرید این کتاب از طریق دفتر انجمن )تلفن 

66412861( و فروشــگاه اینترنتــی چــاره 
)www.chare.ir( امکان پذیر است. 

چاپ کتاب مهارت های نرم
کتــاب »مهارت های نــرم: راهنمای زندگی 
تولیدکنندگان نرم افزار« در اسفند ماه گذشته 
از سوی انجمن انفورماتیک ایران منتشر شد. 
این کتاب توســط آقای ابراهیــم نقیب زادة 
مشــایخ ترجمه شــده و کلیۀ حقوق آن به 
انجمن انفورماتیک ایران واگذار شــده است. 
کتاب مهارت های نرم با حمایت مالی شرکت 
پویا انتشــار یافته اســت که بدین وســیله 
از مدیریــت محتــرم آن شــرکت صمیمانه 

سپاسگزاری می گردد.
خرید ایــن کتــاب از طریق دفتــر انجمن 
)66412861( و فروشــگاه اینترنتــی چاره 

)www.chare.ir( امکان  پذیر است.

عضویت دائمی در انجمن
هیئت مدیــرة انجمن به منظور تأمین بودجۀ 
الزم برای خریــداری محلّی ثابت برای دفتر 
انجمن، نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو 

دائمی انجمن در نظر گرفته است. 
بنابراین مصّوبۀ هیئت مدیره، اعضای حقیقی 
با پرداخت 10میلیون ریال و اعضای حقوقی 
با پرداخت 50 میلیون ریال به عضویت دائمی 

انجمن درخواهند آمد. 
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تأمیــن محلّی ثابــت برای دفتــر انجمن، از 
هدف های دیرپای انجمن بوده است و هیئت 
مدیــرة فعلی انجمن تمام تالش خود را برای 
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خریداری محلّی 

بدین منظور به کار 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 شــرکت ها به عضویت 

دائمی انجمن درآمده اند: 
1- آقای علی موّفقی اردستانی )عضو پیوسته(

2- آقای وحید مجیدی )عضو پیوسته(
3- آقای امیر خاوران )عضو پیوسته(
4- خانم الدن جزی )عضو پیوسته(

5- شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان )عضو 
حقوقی(

6- شــرکت تجارت ســرور مانــدگار )عضو 
حقوقی(

7- شرکت گلرنگ سیستم )عضو حقوقی(
8- شرکت ندا رایانه )عضو حقوقی(

9- پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
)عضو حقوقی(

10-شــرکت داده ورزی فرادیس البرز )عضو 
حقوقی(

11- شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان 
کیش )عضو حقوقی(

12- شرکت اطالع رسانی پیوند داده ها 
13- شرکت توســعه فناوری اطالعات جهان 

افزار نوین )عضو حقوقی(
14- شرکت پرداخت الکترونیک سداد )عضو 

حقوقی(
15- شرکت رایانه همراه کیان )عضو حقوقی(

16- شــرکت فناوری اطالعــات و ارتباطات 
پاسارگاد آریان )فناپ(

چاپ پنجم کتاب کار عمیق
با اســتقبال گستردة جامعۀ فناوری اطالعات 
کشور، کتاب کار عمیق، از انتشارات انجمن، 
در اســفند ماه 1398 به چاپ پنجم رسید. 
شــایان ذکر است که چاپ اّول این کتاب در 
بهمن ماه 1396، چاپ دوم آن در اسفند ماه 

1396، چاپ سوم آن در شهریور ماه 1397 و 
چاپ چهارم آن در اردیبهشت 1398 منتشر 
و در اختیار عالقه مندان قرار داده شــده بود. 
هــر چهار چاپ قبلی و چاپ پنجم با حمایت 

مالی شرکت پویا منتشر شده است. 
فروش کتاب کار عمیــق تنها از طریق دفتر 
انجمــن انفورماتیــک ایران )شــماره تلفن 
66412861( و فروشــگاه اینترنتــی چــاره 

)www.chare.ir( صورت می گیرد.

وبینارهای گروه تخّصصی معماری 
سازمانی 

گروه تخّصصی معماری ســازمانی انجمن در 
آذر ماه 1399 دو وبینار به شــرح زیر برگزار 

کرد: 

1- وبینار استفاده از مدل BIAN در طرح 
تحّول فّناوری اطالعات و تحّول دیجیتال

ســخنران: آقای مهندس محمدجعفر زارعی، 
مدیر پــروژة تحّول فّنــاوری اطالعات بانک 

پارسیان 
زمان: پنجشنبه 6 آذر ماه از ساعت 18 تا 20 
در ایــن وبینار که با اســتقبال چشــمگیر 
عالقه منــدان بــه کاربرد مدل هــای مرجع 
معماری ســازمانی در صنعت بانکداری روبرو 
شــد، آقای مهندس زارعی بــه معرفی مدل 
مرجــع BIAN و عناصر تشــکیل دهندة آن 
پرداخت. در ادامه، راهنمایی های عملی برای 
کاربرد این مدل در طراحی نقشــۀ معماری 
سازمانی بانک ها و همچنین طراحی و اجرای 
طرح های تحّول سازمانی در صنعت بانکداری 

ارائه شد. 
ظرفیــت 100 نفــرة این وبینــار در همان 

ساعت های اّولیه تکمیل گردید. 

و  پویانمایــی  كاربــرد  وبینــار   -2
شبیه سازی در طراحی مجّدد فرایندها 

سّیدمحمدمسعود  مهندس  آقای  ســخنران: 
صدرنــژاد، مهنــدس نرم افزار و پژوهشــگر 

معماری نرم افزار 
زمان: پنجشنبه 20 آذر ماه از ساعت 18 تا 20 
در این وبینار آقای مهندس صدرنژاد، کاربرد 

دو تکنیــک پویانمایی و شبیه ســازی را در 
تحلیــل و طراحی فرایندهای کســب و کار 
معرفی و با ارائــۀ نمونه های عملی، چگونگی 
اســتفاده از نرم افزار ویژوال پارادایم را برای 

اجرای این تکنیک ها تشریح نمود. 
انفورماتیک ایران بدین وســیله از  انجمــن 
آقایان مهندس زارعی و مهندس صدرنژاد به 
خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این 

وبینارها صمیمانه قدردانی می نماید. 
الزم به ذکر اســت که این وبینارها از سوی 
انجمن  گروه تخّصصــی معماری ســازمانی 
انفورماتیــک ایــران برنامه ریزی شــده بود. 
سرپرســتی ایــن گــروه تخّصصــی را آقای 

مهندس رضا کرمی برعهده دارند. 
فیلــم ضبط شــدة ایــن وبینارهــا از طریق 
وبــگاه ایســمینار در دســترس کســانی که 
 برای هــر وبینار ثبت نام کرده انــد قرار گرفته 

است. 

را ه انــدازی گــروه تخّصصــی 
محاسبات و سامانه های توزیعی 

یک گــروه تخّصصــی جدید بــه گروه های 
تخّصصی انجمن افزوده شد. 

گــروه تخّصصی محاســبات و ســامانه های 
توزیعی به سرپرســتی آقای دکتر شمس اهلل 

قنبری فّعالیت خود را آغاز کرد. 
گــزارش کاملــی از محورهــای فّعالیــت و 
برنامه هــای این گروه تخّصصــی جدید، در 
شمارة آینده به آگاهی اعضای انجمن رسانده 

خواهد شد. 

نتیجۀ ارزیابی مجّلۀ علوم رایانشی
بر پایۀ ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری 
از نشــریات علمی کشــور در ســال 1399، 
مجلّۀ علوم رایانشــی، فصلنامۀ علمی انجمن 

انفورماتیک ایران حائز رتبۀ »ب« گردید. 

برگزاری دوره های تخصصی برای 
سازمان ها

برگزاری  آمادگی  ایــران  انفورماتیک  انجمن 
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دوره های زیر را برای کارشناسان سازمان های 
مختلف در محل آن سازمان ها دارد.

1- کارگاه نیــم روزه تدویــن توافقنامه های 
سطح خدمات 

اســتقرار  و  روزه طراحــی  یــک  2-کارگاه 
پیشخوان خدمات

3-کارگاه نیم روزه طراحی کاتالوگ خدمات 
4-کارگاه یک روزه ابزارهای مدیریت خدمات 

فناوری اطالعات 
5-کارگاه نیــم روزه برون ســپاری خدمات و 

محصوالت فناوری اطالعات 
6- کارگاه نیم روزه همسوسازی IT  با کسب 

COBIT5 از طریق (IT Alignment) وکار
7-کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطالعات 

COBIT5 از طریق )IT Governance(
8-کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطالعات 

(IT Governance)
9-کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کســب و 

ISO2012:22301 کار
10-کارگاه نیم روزه راهبری فناوری اطالعات 

ITBSC و
11-کارگاه نیــم روزه تدوین راهبرد خدمات 

فناوری اطالعات 
12-کارگاه یک روزه مدیریت خدمات فناوری 

اطالعات 
 ITIL V3 Foundation 13-کارگاه سه روزه

2011
14-کارگاه یــک روزه مدیریــت مخاطرات 

فناوری اطالعات
COBIT5  15-کارگاه سه روزه دوره جامع

نیازمندی ها  نیــم روزه توســعه  16-کارگاه 
مبتنی بر چارچوب CCMI-ACQ  و استاندارد 

ISO/IEC29148:2011
17- دورة دو روزة اسکرام مستر حرفه ای

ویژگی های این کارگاه ها عبارتند از : 
مشــارکت گروهی، بحث و انجام سناریو،  	

حل نمونه آزمون های امتحانی 
استفاده از مثال های مرتبط با حوزه فعالیت  	

هر کسب وکار 
برگزاری دوره حداقل توســط دو مدرس  	

دارای مدرک بین المللی 
برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی  	

ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن  	
انفورماتیک ایران 

ارائه مستندات آموزشی 	
عالقه مندان می توانند با دفتر انجمن انفورماتیک 
ایران )66412861 و 66412976( و یا نشانی 
  member@isi.org.ir الکترونیکی  پســت 

تماس بگیرند.

اخبار ايران 

بیســت و ششــمین کنفرانس 
بین المللی کامپیوتر 

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر 
توســط انجمن کامپیوتــر ایران و دانشــکدة 
مهندسی کامپیوتر دانشــگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی به طور مجازی در تاریخ 13 و 

14 اسفند 1399 برگزار خواهد شد. 
دو زمینۀ علمی کنفرانس امســال »یادگیری 
عمیــق« و »یادگیری و یاددهی الکترونیکی« 
در نظر گرفته شــده است. کلیۀ پژوهشگران، 
صاحب نظــران، متخصصــان و عالقه منــدان 
می تواننــد مقاالت خود را کــه حاوی آخرین 
یافته های علمــی در زمینه هــای محورهای 
کنفرانس باشــد از طریق وبــگاه کنفرانس به 
نشانی csicc2021.kntu.ac.ir ارسال نمایند. 

و  پیشرفت  همایش  هشــتمین 
توسعۀ علمی کشور 

ایران، هشتمین  علمی  انجمن های  شــورای 
همایش پیشرفت و توسعۀ علمی کشور را در 
تاریخ 7 بهمن ماه 1399 از ساعت 14 تا 20 

برگزار می نماید. 
محورهای این همایش عبارتند از: 

راهبردهــای اقتصــاد کالن در اقتصــاد  	
غیرنفتی 

چالش های تأمیــن منابع مالی در اقتصاد  	
غیرنفتی

نقش مردم در اقتصاد غیرنفتی  	
اقتصاد دانش بنیان  	

نشــانی وبگاه شورای انجمن های علمی ایران 
www.cisa.ir است. 

دومین نمایشگاه بین المللی شهر 
هوشمند 

اتحادیۀ انجمن های علمــِی فناوری، نوآوری 
و تجاری ســازی، دومین نمایشگاه بین المللی 
شــهر هوشــمند را بــا حفــظ پروتکل های 
بهداشتی مورد نظر ستاد ملّی مبارزه با کرونا 
و با مجّوز وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی از تاریخ 5 تا 7 بهمــن ماه 1399 
در مرکز نمایشــگاه های مصلّی تهران برگزار 

می کند. 
عالقه منــدان برای دریافت اطالعات بیشــتر 
 می تواننــد بــه وبگاه نمایشــگاه به نشــانی
www.iransmartcity.com مراجعه کنند. 

سومین جشنواره مّلی زن و علم
معاونــت فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری با همکاری معاونت امور 
زنان و خانوادة ریاست جمهوری، در راستای 
معرفــی و تجلیــل از نقش برجســتۀ بانوان 
نخبه و فّعال دانشــگاهی، اقــدام به برگزاری 
سومین جشنوارة ملّی زن و علم )جایزة مریم 

میرزاخانی( نموده است. 
متقاضیــان می تواننــد جهــت ثبت نــام 
 و کســب اطالعــات بیشــتر به نشــانی

 http://wsfestival.ir مراجعه کنند. 
شایان ذکر اســت که براساس اعالم معاونت 
پژوهش و فناوری وزارت علوم، جشنوارة فوق 
مشمول امتیاز بند 15 جدول 3-1 و بند 16 
جدول 3-2 آیین نامۀ ارتقــاء اعضای هیئت 

علمی می باشد. 

دورۀ  انتخابات ششمین  برگزاری 
نظام صنفی  مدیرۀ سازمان  هیئت 

استان تهران
انتخابــات ششــمین دورة هیئــت مدیــرة 
سازمان نظام صنفی اســتان تهران در تاریخ 
اّول آذرماه 1399 به صــورت مجازی برگزار 
شــد. این انتخابات در چهار شاخۀ شرکت ها، 
فروشگاه ها، مشاوران و بازرس به عمل آمد. بر 
پایۀ آرای شــمارش شده، افراد زیر در بخش 
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شرکت ها به عضویت هیئت مدیره درآمدند: 
خانــم نازنین دانشــور و آقایــان محمدعلی 
یوســفی زاده، آزاد معروفی، علیرضا عابدی نژاد، 
مازیــار نوربخــش، حمیــد توّســلی، کیوان 
جامه بــزرگ، امیرمســعود اســکوئیلر، جعفر 
محّمدی، حسین اســالمی، سّیدمجید اورعی، 
احسان زّرین بخش، نیما نامداری، رضا قربانی، 
فرهاد کرم زاده، سّیدمحمدعلی شریفی الحسینی، 

حمید بابا دینیا و حسین زارعان. 
انجمــن انفورماتیــک ایران بــرای همکاران 
خــود در هیئت مدیرة ســازمان نظام صنفی 
 آرزوی موّفقیــت در انجــام وظایــف محولّه 

می نماید. 

بین المللی  همایــش  ســومین 
اطالعات،  فّنــاوری  مهندســی 

کامپیوتر و مخابرات ایران
انجمن مدیریت و مهندســی توسعۀ فناوری، 
سومین همایش بین المللی مهندسی فّناوری 
اطالعــات، کامپیوتر و مخابــرات ایران را در 

تاریخ 29 دی ماه 1399 برگزار می نماید. 
عالقه منــدان برای دریافت اطالعات بیشــتر 
 می تواننــد بــه وبــگاه همایش به نشــانی 

www.ict.bcnf.ir مراجعه کنند. 

برگــزاری وبینــار رویکردها و 
برنامه های ارزیابــی و رتبه بندی 

نشریات علمی 
از سوی ادارة کل سیاست گذاری و برنامه ریزی 
امــور پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقات و 
فّناوری، وبینار رویکردها و برنامه های ارزیابی 
و رتبه بندی نشــریات علمی، ویژه سردبیران 
و مدیران مســئول نشــریات علمی در تاریخ 

99/08/28 از ساعت 10 تا 12 برگزار شد. 
محورهای بحث در این وبینار عبارت بودند از: 

سیاست های کلّی و برنامه های وزارت علوم  	
برای ارتقاء کّمی و کیفی نشریات علمی 

ارائۀ گــزارش و تحلیل وضعّیت ارزیابی و  	
رتبه بندی سال 1398 نشریات علمی 

شاخص های ارزیابی و شیوه نامۀ اجرایی  	
رتبه بندی نشریات علمی 

برنامــه ها و اقدامات ارزیابی و رتبه بندی  	

سال 1399 نشریات علمی 
جایگاه ارزیابی و رتبه بندی ســال 1399  	

نشریات علمی 
پشتیبانی و حمایت وزارت علوم از نشریات  	

برتر براساس رتبه بندی نشریات علمی 
الزم به ذکر است که آقای ابراهیم نقیب زادة 
مشــایخ، مدیر مســئول مجلّۀ علوم رایانشی 
انجمــن انفورماتیــک ایران در ایــن وبینار 

شرکت داشت. 

برگزاری هفتۀ پژوهش و فّناوری 
هفتۀ پژوهشــی و فّناوری با شــعار پژوهش 
و فّنــاوری در خدمت جهش تولید از ســوی 
وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری از 22 تا 28 

آذرماه برگزار شد. 
به همین مناســبت، کمیســیون انجمن های 
علمی ایران، نشســت ساالنۀ خود را به صورت 
مجازی با عنوان نقش آفرینی انجمن های علمی 
ایران در جامعــه، دولت، صنعت و چالش های 
آن در تاریخ یکشــنبه 99/09/23 از ساعت 9 
تا 12 برگزار نمود. در این نشســت از سامانۀ 

ارزیابی انجمن های علمی رونمایی گردید. 
شایان ذکر اســت که آقای ابراهیم نقیب زادة 
مشــایخ بــه نمایندگــی از ســوی انجمن 
انفورماتیک ایران در این نشســت شــرکت 

داشت. 

اخبار جهان

اندازه را باز هم کاهش دهند و ناحیۀ ســطح 
مقطع را تا حّد یک نانومتر مربع کوچک کنند. 
نتایج به دست آمده از این پژوهش، راه را برای 
تولید و توســعۀ کاربردهای نسل بعد، نظیر 
حافظه های فوق فشــرده، سامانه های رایانش 
ســامانه های  و  )نورومورفیک(  عصب ریختی 

ارتباطات بسامد رادیویی باز می کند. 

ساینس دیلی، 23 نوامبر 2020

دستگاه های  در  عمیق  یادگیری 
اینترنت  اشیاء

امروز یادگیری عمیق همه جا حاضر اســت. 
این شــاخه از هــوش مصنوعــی هم اکنون 
در خدمــت رســانه های اجتماعــی و نتایج 
جســتجوهای گوگل شماســت. اّما به زودی 
یادگیری عمیق می تواند عالئم حیاتی شــما 
را بررسی کند یا حتی دستگاه تنظیم حرارت 

خانۀ شما را میزان کند. 
تولید  را  ســامانه ای  ام آی تی،  پژوهشــگران 
کرده انــد کــه می تواند شــبکه های عصبی 
یادگیری عمیق را به مکان های خیلی کوچک، 
نظیر تراشــه های رایانه ای درون دستگاه های 
پوشــیدنی پزشکی، وســایل خانگی و 250 
میلیارد اشــیاء دیگری که روی هم »اینترنت 

اشیاء« را تشکیل می دهند بیاورد. 
این سامانه که MCUNet نام دارد، شبکه های 
عصبی فشرده ای را طراحی می کند که سرعت 
و دّقــت فوق العاده ای را برای یادگیری عمیق 
در دستگاه های اینترنت اشیاء، علیرغم حافظه 

و توان پردازشی محدود، فراهم می سازد. 
اینترنت اشــیاء در اوایل دهــۀ 1980 متولّد 
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  شد. 
کارنگی ملون، یک ماشــین فروش کوکاکوال 
را به اینترنت وصل کردند. انگیزة آن ها فقط 
»تنبلی« بود. آن ها می خواســتند پیش از آن 
که از اتاقشان برای خرید نوشابه خارج شوند 
مطمئن گردند که ماشــین، نوشــابه داشته 
باشد. این نخســتین دستگاه و کارافزاری در 

جهان بود که به اینترنت وصل شد. 
پس از آن ماشــین کوکاکوال، اشــیاء دیگری 
به طــور فزاینده به شــبکه مّتصل شــدند و 

ساخت کوچک ترین واحد حافظه 
مهندسان در دانشگاه تگزاس موّفق به ساخت 
کوچک ترین واحد حافظه شدند. بدین ترتیب، 
تراشه های ســریع تر، کوچک تر، هوشمندتر و 
از نظر مصــرف انرژی با صرفه تر به زودی در 

دسترس دنیای رایانش قرار خواهد گرفت. 
این پژوهــش که به تازگــی در مجلّۀ »نیچر 
نانوتکنولوژی« انتشــار یافته، بر پایۀ کشــفی 
است که دو سال پیش توسط پژوهشگرانی که 
ظریف ترین و کوچک ترین واحد حافظه تا آن 
زمان را ســاخته بودند، صورت گرفته بود. در 
این کار جدید، پژوهشگران موّفق شدند که آن 
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اینترنت اشــیاء را به وجود آورند. دستگاه های 
بر روی میکروکنترلرها  اینترنت اشــیاء غالباً 
اجرا می شوند- تراشــه های رایانه ای ساده ای 
بدون سیستم عامل، با توان پردازشی اندک و 
کمتر از یک هزارم حافظۀ یک تلفن هوشمند 
معمولی. بنابراین، انجام کارهای بازشناسی الگو 
نظیر یادگیری عمیق در دستگاه های اینترنت 
اشیاء دشوار است و برای تحلیل های پیچیده، 
داده های گردآوری شــده توسط دستگاه های 

اینترنت اشیاء غالباً به ابر فرستاده می شود.
به کارگیری شبکه های عصبی مستقیماً بر روی 
این دستگاه های بسیار کوچک، حوزة پژوهشی 
جدیدی است که این روزها بسیار داغ شده است 
و شرکت هایی نظیر گوگل و ARM نیز بر روی 

آن کار می کنند.

ساینس دیلی، 13 نوامبر 2020

تمدید رایگان گوهینامه تخّصصی 
مایکروسافت

شرکت مایکروسافت اعالم کرد که متخّصصان 
فّناوری اطالعات از فوریۀ 2021 می توانند به 
رایگان گواهینامه های تخّصصی این شــرکت 
را تمدید کنند. در همین حال، مایکروسافت 
قصــد دارد تا از آن هایی که این گواهینامه ها 
را دارند بخواهد که اعتبار گواهینامه شــان را 

در فواصل زمانی کوتاه تر به روزرسانی کنند. 
بنابر اعالن مایکروسافت، متخّصصان نرم افزار 
از اوایــل ســال 2021 قادر خواهنــد بود تا 
گواهینامه هــای تخّصصی خــود را از طریق 
گذراندن امتحان رایگان ارزیابی بر روی وبگاه 
Learn مایکروسافت، تمدید کنند. این ارزیابی 
می تواند در هر زمان که فرد آمادگی داشــته 
باشد و در بازة زمانی شش ماه تا زمان انقضای 

گواهینامه، به صورت برخط انجام گیرد. 
پــس از آن که فرد این امتحان ارزیابی تمدید 
را بــا موّفقیــت بگذرانــد، گواهینامه اش به 
مّدت یکســال از زمان انقضاء، تمدید خواهد 
شد. مایکروســافت برای هر امتحان ارزیابی، 
مجموعه ای از پرسش و پاسخ های آموزشی را 

در اختیار عالقه مندان می گذارد. 

زد دی نت، 18 دسامبر 2020

با  سال 2020 ســال خداحافظی 
گذرواژه ها

بنابر اظهار مایکروســافت، پس از 60 ســال 
حاکمّیــت گذرواژه ها در ســامانه های احراز 
هویّــت، ســال 2020، ســال گــذر از آن و 

خداحافظی با گذرواژه هاست. 
فرنانــدو کورباتو، دانشــمند آمریکایی رایانه، 
کســی بود که به عنوان خالــق گذرواژه های 
رایانه ای شناخته می شود. او سامانۀ اشتراک 
زمانــی همســاز )CTSS( را به وجود آورد که 
به کاربران اجازه مــی داد تا منابع رایانه را به 
اشــتراک بگذارند اّما در عین حال به روشی 
نیاز داشــت تا آن ها از پرونده های شــخصی 

خود محافظت کنند. 
با وجودی که پیشتازان علم رایانه از 60 سال 
پیش به مردم کمک کردند تا از پرونده هایشان 
محافظت کننــد، صنعت رایانــه از یک دهۀ 
پیش در صــدد رهایــی از گذرواژه هاســت 
زیرا مــردم گذرواژه های نامناســبی انتخاب 
مورد رخنه گری  می کردند، دادگان ها مرتبــاً 
قرار می گرفتند و مردم عادت داشــتند که از 
گذرواژه های یکسانی برای سامانه های مختلف 
استفاده کنند. از سوی دیگر، هنگامی که یک 
رخنه گر موّفق می شد به یک دادگان نفوذ کند، 

گذرواژة میلیون ها کاربر را به دست می آورد. 
عــالوه بر خطرات امنّیت فــردی گذرواژه ها، 
مدیریــت ایــن روش احــراز هویّــت برای 
ســازمان ها پرهزینــه نیز بود. آمارها نشــان 
می دهــد که نیمی از تماس هایی که با بخش 
پشتیبانی مایکروســافت صورت گرفته برای 

بازنشانی گذرواژه بوده است. 
در چنــد ســال گذشــته، مایکروســافت، 
گوگل، اپل و شــرکت های دیگر در تالش 
برای طراحی احراز هویّــت بدون گذرواژه 
 )FIDO( تحت اتحادیۀ هویّت سریع برخط

بوده اند. 
مایکروســافت، 90 درصــد  اعــالن  بنابــر 
کارمندانش در ســال گذشته از سامانۀ احراز 

هویّت بدون گذرواژه استفاده کرده اند. 

زد دی نت، 18 دسامبر 2020

پایان دورۀ عمر فلش پلیر
فلش پلیر شــرکت ادوبی که زمانی همه جا 
بــرای نمایــش محتویات رســانه ای بر روی 
اینترنت به کار می رفت، به پایان راه رســیده 

است. 
شرکت ادوبی، نســخۀ نهایی فلش پلیر را در 
تاریخ 8 دســامبر عرضه کــرد و از ماه آینده 
دیگر از ایــن محصول پشــتیبانی نمی کند. 
محتویــات فلش از 12 ژانویۀ 2021 دیگر در 

فلش پلیر اجرا نخواهند شد. 
ادوبــی به تمام کاربران توصیــه کرده تا فوراً 
برای محافظت از سامانه هایشــان، فلش پلیر 
را از حالت نصــب خارج کنند. ادوبی از تمام 
مشــتریان و تولیدکنندگان نرم افــزار که از 
این فّناوری ظرف دو دهۀ گذشــته استفاده 

کرده اند تشّکر کرده است.
ادوبــی از ماه جــوالی 2017 اعــالم کرده 
بود که در پایان امســال دیگــر فلش پلیر را 
ادامــه نخواهد داد. فّنــاوری فلش پس از آن 
 HTML5 که فّناوری های اســتانداردی مانند
نظرهــا را به خــود جلب کردنــد، رفته رفته 
موقعّیت انحصاری خود را از دست داد. ضربۀ 
دیگــری که به فلش خــورد هنگامی بود که 
اپل از پشــتیبانی آن در آیفون و آی پد ســر 
باز زد. به عالوه، جنبه های امنیتی برای فلش 
دردسر ساز شــد و مرورگرهای عمده از این 
فّناوری فاصله گرفتند. یوتیوب نیز در ســال 
2015 فلش را کنار گذاشــت و HTML5 را 

انتخاب کرد. 
ادوبی با یک پیش آگهی ســه ساله، امیدوار 
اســت زمان کافی در اختیار تولیدکنندگان، 
طراحان و کســب و کارها گذاشــته باشد تا 
محتویات فلش خــود را به اســتانداردهای 

جدید منتقل کنند. 

اینفو ورلد، 14 دسامبر 2020

استقبال فزاینده از زبان روست
 )Rust( جّذابیت زبان برنامه نویســی روست
در بین تولیدکنندگان نرم افزار و مهندســان 
نرم افــزار در حال افزایش اســت و غول هایی 
مانند مایکروســافت و آمازون به اســتفاده از 
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این زبان برای تولید زیرســاخت و سامانه ها 
روی آورده اند. 

هــر زبــان برنامه نویســی جدید بایــد ابتدا 
توســط پشتیبانان اصلی و مرکزی خود مورد 
اســتفاده قرار گیرد تــا رفته رفته مورد توّجه 
تولیدکنندگان نرم افزار و سازمان ها قرار گیرد 
و آیندة روشــنی را برای خود بسازد. به نظر 
می رسد که روست، زبانی که در سال 2015 
نخستین نسخه اش توسط موزیال عرضه شد، 

نیز همین راه را طی کرده است. 
در فهرســت ماه جــون شــاخص تیوبی از 
محبوب ترین زبان های برنامه نویســی، روست 

در بین 20 زبان باالی فهرست ظاهر شد. 
در مطالعه ای که ســال گذشته به عمل آمد، 
34% گــزارش کردند که از زبان روســت در 
پروژه هایــی بــا حداقــل 10،000 خط کد 
اســتفاده کرده انــد. این رقــم در مطالعه ای 
که ســپتامبر امســال صورت گرفت به %44 
رسیده است. البته کسانی که در این بررسی 
مشارکت داشــتند اظهار کرده اند که روست 
باید هم کنش پذیری خود را با زبان های غالب 

نظیر C++، C و پایتون بهبود بخشد. 

زد دی نت، 18 دسامبر 2020

رد پیشنهاد فروش تسال به اپل 
ایالن ماســک فاش ســاخت که در روزهای 
سخت برنامۀ مدل 3، به تیم کوک مدیرعامل 
اپل پیشنهاد کرده بود که فروش تسال به اپل 
)به یک دهم قیمت کنونی( را مورد بحث قرار 
دهند اّما کوک از این مالقات سر باز زده بود. 
سال هاست که شایعاتی مبنی بر فروش تسال 
به اپل به گوش می رســد اّما این نخستین بار 
است مطلبی معتبر و موثّق در این باره از زبان 

ایالن ماسک منتشر می شود. 
مّدتی اســت که شایعۀ تولید خودرو برقی اپل 
به گوش می رسد. بنابر گزارش ها، اپل در حال 
تولید یک باتری پیشرفته با به کارگیری طراحی 
»تک سلّولی« است. این باتری برد بیشتری را 
در مقایسه با خودروهای برقی فعلی در اختیار 

خودرو احتمالی اپل قرار می دهد. 

رویترز، 23 دسامبر 2020

دنبال کنندگان  تعداد  کردن  صفر 
POTUS@ توسط توئیتر

تویئتــر اعالم کرد که پــس از آن که بایدن 
دورة ریاســت جمهوریش را آغاز کرد، تعداد 
دنبــال کنندگان حســاب توئیتــری رئیس 
را دوباره   )@POTUS( آمریــکا  جمهــوری 
از صفر آغاز می کند. این حســاب هم اکنون 
33/2 میلیون دنبال کننده دارد. عالوه بر آن، 
توئیتری  دنبال کنندگان حســاب های  تعداد 
کاخ ســفید )با 26 میلیون دنبــال کننده(، 
همسر رئیس جمهوری )FLOTUS@ با 16/4 
میلیون دنبال کننده( و سخنگوی مطبوعاتی 
کاخ سفید )با 6/3 میلیون دنبال کننده( نیز 

دوباره از صفر آغاز خواهد شد. 

یاهو نیوز، 22 دسامبر 2020

برای مقابله  تشکیل گروه ضربت 
با باج افزار 

بــاج افزارها گونه ای از بدافزارها هســتند که 
دسترسی به ســامانه ها را محدود می کنند و 
ایجاد کنندة آن برای برداشــتن محدودیت، 
باج افزاری  باج می کند. حمالت  درخواســت 
می تواننــد باعث اختالالت جــّدی گردند و 
تاکنون نیز مشکالت بسیاری را برای کاربران 

اینترنت پدید آورده اند. 
اینک مایکروســافت، مکافی و 17 شــرکت 
فّناوری، امنیتــی و غیرانتفاعی، گروه ضربت 
باج افــزار را برای مقابله با این مشــکل پدید 

آورده اند. 
قربانیان حمــالت باج افزاری، غالباً دســت 
بــه دامن متخّصصــان امنّیت می شــوند اّما 
ایــن متخّصصــان ممکن اســت توصیه ها و 
را پیشــنهاد  راه حل هــای بســیار متفاوتی 
کنند. یکــی از هدف های گروه ضربت، ایجاد 
چهارچوبی اســتاندارد برای پاســخگویی به 

حمله هاست. 
به گفتۀ ســخنگوی مؤسسۀ امنّیت و فّناوری 
)IST( که یکی از اعضای گروه ضربت اســت، 
این گروه پاســخ های کنونی به باج افزارها را 
ارزیابــی می کند، تفاوت هــا در رویکردهای 
موجود را شناســایی می کند و نقشۀ راهی را 

در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد. 
جزئیات بیشتر دربارة برنامه های گروه ضربت 

باج افزار در ماه آینده اعالم خواهد شد. 

یاهو نیوز، 22 دسامبر 2020

کمک فیسبوک به ایجاد رقیب
فیســبوک برای رهایی از طــرح دعوای ضّد 
انحصار، مجّوز استفاده از کدش را در اختیار 
دیگران قرار می دهد و به آن ها کمک می کند 
تا شــبکه های اجتماعی رقیب به وجود آورند. 
اّما به عقیدة بازرسان ضّد انحصار، دادن کد و 
سایر مجّوزها برای ایجاد فضای رقابتی کافی 

نیست. 
طــرح دعواهای کمیســیون بازرگانی فدرال 
)FTC( و 48 ایالــت بر تصاحب اینســتاگرام 
و واتس اپ توســط فیســبوک تمرکز دارد. 
با وجودی کــه هر دو معامله بــه ترتیب در 
ســال های 2012 و 2014 مــورد موافقــت 
رسمی قرار گرفتند، اّما فیسبوک اکنون مّتهم 
به استفاده از این دو معامله برای از بین بردن 
رقابت از سوی رقبا شده است. فیسبوک این 
طرح دعوی را فاقد وجاهت قانونی می داند و 
به شرکت هایی مانند گوگل، اسنپ، تیک توک 
و توئیتر به عنوان شــاهدی برای رقابت شدید 
اشاره می کند. فیســبوک از تبلیغات و دیگر 
ابزارهای سیاســی برای جلوگیــری از رأی 

منفی دادگاه استفاده می کنند.
فیســبوک مطمئن نیســت کــه در اختیار 
گذاشتن مجّوز استفاده از کد بتواند راهگشا 
باشد. در سال های اخیر، شبکه های اجتماعی 
دیگری نیز به وجــود آمده اند که دانش فّنی 
لزوماً مســئلۀ آن ها نبوده است. بلکه مسئلۀ 
اصلی، پایگاه مشــتریان و تأثیر شبکه است. 
هنگامــی که دوســتان و خانوادة شــما در 
فیســبوک باشــند، ترک کردن آن دشوار 
اســت و این مسئله دشــوارتر هم می شود 
هنگامی که شــما از قابلّیت های فیســبوک 
برای خدماتی مانند اینســتاگرام و واتس اپ 

استفاده کنید. 

یاهو نیوز، 22 دسامبر 2020
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استفاده از فرآیندکاوی
در سیستم های آگاهی وضعیتی سایبری*

محسن محمدی نژاد
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ایران،

m.mohammadinezhad@sbu.ac.ir :پست الکترونیکی

فریدون شمس علیئی
دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

f_shams@sbu.ac.ir :پست الکترونیکی

1- مقدمه
رشــد سریع شبکه های کامپیوتری، این شبکه ها را به طور فزاینده ای در 
معرض تهدید قــرار می دهد. برای دفاع از شــبکه ها در مقابل حمالت 
ســایبری، اقدام های دفاعی مدافعان شــبکه، باید به موقع و متناسب با 
حمالت باشــد. آن ها باید آگاهی وضعیتی کامل و در زمان واقعی داشته 

باشــند. مدیران شــبکه و ابزارهای آن ها نیاز زیادی به اطالعات صحنه 
ســایبری نسبت به قبل از دفاع در مقابل رخنه گران و رسیدن به اهداف 
امنیتی خود دارند. مدیران شبکه همچنین اطالعات زیادی را به منظور 
تجزیه و تحلیل موثر پردازش می کنند تا تهدیدهای واقعی را شناسایی 
کنند و قبل از رسیدن به آسیب بیش تر، به آن ها پاسخ مناسب بدهند. 

برای حل این مشــکل باید فرآیند خودکار وجود داشته باشد، تا بتواند 
رویدادهــای شــبکه را جمع آوری کرده و در مراحــل بعد، مورد تجزیه 

چکیده
با ظهور تهدیدها و حمالت ســایبری جدید و پیشــرفته، امنیت اطالعات یکی از مهم ترین چالش های ســازمان ها شده اســت. نگرانی از خطراتی که دارایی ها و 
اطالعات با ارزش ســازمان ها را تهدید می کند، هر روز بیشــتر می شــود. در این راستا ســامانه های مختلف امنیتی از راهبردها و راه حل های متفاوتی، جهت حل 

دغدغه های حوزه امنیت، استفاده می کنند. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، استفاده از سیستم های جامع آگاهی وضعیتی سایبری* است.
یکی از حوزه هایی که می تواند کمک شایانی به بحث آگاهی وضعیتی بکند حوزه فرآیندکاوی** است. فرآیندکاوی، تکنیکی برای استخراج دانش فرآیندی از 
رویدادهای ثبت  شــده توسط یک سیستم اطالعاتی است. در این تحقیق، ضمن بررسی سیستم های آگاهی وضعیتی سایبری به کاربرد فرآیندکاوی در تشخیص 
حمالت سایبری، پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی کاربرد فرآیندکاوی در سیستم های آگاهی وضعیتی سایبری و ارائه رویکردی در این زمینه 
اســت، که در بخش های بعدی به آن پرداخته شــده است. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد، استفاده از فرآیندکاوی می تواند، تاثیر زیادی در پیشرفت 

سیستم های آگاهی وضعیتی داشته باشد.
واژگان کلیدي: فرآیندکاوی، آگاهی وضعیتی سایبری، تشخیص نفوذ، مدل حمله، تهدیدهای سایبری

* این مقاله در سومین همایش ملّی پیشرفت های معماری سازمانی، 22 و 23 آذر 1398، ارائه شده است.
** Process Mining
*** Cyber Situational Awareness



9

اله
مق

دويست و پنجاه

و تحلیــل قرار دهــد ]1[. با توجه به گســترش روزافزون شــبکه ها و 
زیرساخت های سایبری و لزوم حفاظت و دفاع در مقابل تهدیدات سایبری 
بر علیه این زیرساخت ها، وجود سیستم های دفاع سایبری ضروری است. 
همچنیــن، جهت درک و فهم وضع موجود، بــه منظور آمادگی دفاعی 
بیشــتر و پیش بینی تهدیدات آینده، وجود سامانه های آگاهی وضعیتی 

سایبری، الزم است.
در بخش های دوم و ســوم این مقاله، به طور اجمالی، به مفاهیم آگاهی 
وضعیتی سایبری و فرآیندکاوی، پرداخته می شود. در بخش چهارم، به 
بررسی و تحلیل کاربردهای فرآیندکاوی در تشخیص حمالت سایبری، 
پرداخته می شود. در بخش پنجم، رویکرد پیشنهادی برای آگاهی وضعیتی 
سایبری با استفاده از روش های فرآیندکاوی ارائه می شود. همچنین در 
این بخش مطالعه موردی به منظور ارزیابی روش پیشنهادی ارائه می شود. 
در بخش ششم ضمن ارائه خالصه ای از نتایج تحقیق های ارائه شده، به 
ارزیابی و نتیجه گیری فعالیت های ارائه شده پرداخته می شود، و همچنین 

در این بخش در مورد کارهای آتی پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

2- آگاهی وضعیتی 
آگاهی از وضعیت، یعنی درک آنچه در حال انجام شدن است، چه آنچه 
با چشم دیده می شود و چه آن هایی که از دید ما مخفی هستند. آگاهی 
وضعیتی یک پدیده چندوجهی اســت که می توان آن را از دیدگاه های 
مختلف مورد بررســی قــرار داد. از دیدگاه فنی، آگاهــی وضعیتی به 
جمــع آوری، پردازش و ترکیب داده ها می پردازد. این به نوبه خود باعث 
می شــود که به صورت فنــی ارتباطات بیــن موجودیت های اطالعاتی 
اســتخراج شود. در مقابل، فهم و شناخت در آگاهی وضعیتی، مربوط به 
ظرفیت انسانی است که بتواند مفاهیم فنی را درک کند، و نتیجه گیری ها 

را برای تصمیم گیری های آگاهانه انجام دهد ]2[. 
اندسلی1، تعریف آگاهی وضعیتی را در سه سطح مختلف بیان می کند. 
پایین ترین سطح مشاهده و درک، ســطح بعدی فهم و باالترین سطح 
آن پیش بینی و تجســم آینده است. الیه اول عوامل حیاتی در محیط را 
دریافت)مشاهده( می کند، که برای یک تصمیم گیرنده خاص مهم است. 
درک، شامل شناسایی و ارزیابی وضعیت، بر اساس داده های جمع آوری 
شده از منابع مختلف در محیط است. الیه دوم فاکتورهایی را از الیه اول 
دریافت می کند. مرحله شناخت شامل یکپارچگی و همبستگی عناصر 
مختلف است که باید در چارچوب نقش تصمیم گیرنده برای ایجاد یک 
تصمیم صحیح، درک شــوند. الیه سوم شامل تجسم و پیش بینی آینده 

است ]3[.

2-1- آگاهی وضعیتی سایبری
آگاهی وضعیتی سایبری، پیش نیاز ضروری برای تحلیل گران امنیت است 
که می خواهند به خوبی از شبکه دفاع کنند. تحلیل گران باید به وضوح از 
آنچه که در شبکه رخ می دهد، برای کمک به فرآیند تصمیم گیری مطلع 
شوند. بخش عمده ای از کار در تجزیه و تحلیل امنیت، شامل الگوریتم ها 

یا ابزارهایی اســت که در تجزیه و تحلیل آسیب پذیری، تشخیص نفوذ، 
ارزیابــی تاثیر و غیره دخیل هســتند. این ابزار تحلیلی بــرای ارزیابی 
وضعیت شــبکه ها و تسهیل مدیریت امنیت شبکه، مفید هستند. برای 
مثال، با ترکیب آسیب پذیری های موجود در شبکه، گراف حمله می تواند 
مسیرهای حمله و چگونگی بهره برداری نفوذگران از شبکه را، نشان دهد. 
بدون گراف حمله، تحلیل گران امنیتی باید به صورت دستی، سناریوهای 
حمله احتمالی را با تجزیه و تحلیل گزارش های پویش آسیب پذیری های 
ارائه شــده توســط پویشــگرها، ایجاد کنند. اگر هدف تجزیه و تحلیل 
گزارش های مربوط به یک شبکه بزرگ سازمانی با صدها دستگاه باشد، 

این کار تبدیل به کار بسیار دشوار و زمان بر خواهد شد ]4[.
آگاهی وضعیتی ســایبری به عنوان یک زیرمجموعه از آگاهی وضعیتی 
اســت، آگاهی وضعیتی سایبری، بخشــی از آگاهی وضعیتی است که 
مربوط به محیط »سایبر« است. چنین آگاهی وضعیتی می تواند از طریق 
استفاده از داده های حســگرهای حوزه فناوری اطالعات )سیستم های 

تشخیص نفوذ و غیره(، حاصل شود. ]2[.

2-2 فهم حمالت سایبری مبتنی بر تركیب هشدارها
فهم حمالت سایبری مبتنی بر ترکیب هشدارها، شامل تجزیه و تحلیل 
هشدارهای به دست آمده از یک یا چند حسگر، مانند سامانه تشخیص 
نفوذ اســت که امکان ارائه دید سطح باال از حمالت سایبری را می دهد. 
برای مثــال در پژوهش ]5[، یک نوع چارچوب ترکیب اطالعات، جهت 
ارزیابی تهدیدها، ارائه شده است. در این روش، اطالعات از منابع داده ای 
متفاوت دریافت و به منظور ارزیابی تهدیدها، ترکیب می شود. هدف این 
چارچوب، فراهم کردن ابزاری مناســب، برای ترکیب داده ها به منظور 
ارزیابی تهدیدها، در حوزه های مختلف اســت. پس از به دســت آوردن 
داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها به منظور استخراج ویژگی ها، اطالعات در 

سطح تصمیم ارائه می شود ]5[.

2-3 ارزیابی تاثیر حمالت سایبری بر ماموریت ها
یک راه موثر برای درک روابط بین عناصر در آگاهی وضعیتی ســایبری، 
تمرکز بر چگونگی تاثیر این عناصر بر ماموریت شــبکه است. این شامل 
پاسخ به سوال هایی است که نشان دهد، چگونه حمالت احتمالی مختلف 
مربوط به یکدیگر هســتند و چگونه با اجزای شبکه ارتباط دارند؟ و این 
که چگونه اختالل ها، و یا تخریب خدمات، روی عناصر ماموریت و اهداف 

کلی مأموریت تاثیر می گذارند؟
پژوهش ]6[، یک چارچوب مفهومی و یک روش برای ارزیابی تاثیرهایی 
که ممکن اســت حمالت سایبری به دارایی های ســایبری، خدمات و 
مأموریت ها داشته باشند، ارائه می دهد. این پژوهش، مدل حملۀ اینترنتی 
را بر اساس یک گراف مفهومی گسترش می دهد. این مفهوم، یک حوزه 
سایبر را به عنوان ساختار اطالعات چند سطحی حاوی دارایی ها، خدمت ها 
و وابستگی های آن ها معرفی می کند. همچنین مدل ماموریت و نمودار 
وابستگی تأثیر را نشــان می دهد که به صورت یکنواخت، وابستگی بین 
حوزه سایبری و مأموریت های موجود در آن را نشان می دهد. این تحقیق 
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یک مبنای الگوریتمی برای محاســبه اثر حمالت سایبری به دارایی ها، 
ارائه می دهد. 

ارزیابی تاثیر بر ماموریت، اساســا می تواند به دو فرآیند برآورد وضعیت 
و ارزیابی تاثیر تقســیم شــود. برآورد وضعیت، فرآیند تعیین وضعیت 
فعلی دارایی ها اســت، در حالی که ارزیابی تاثیر، فرآیند محاســبه تاثیر 
حمالت، بر اســاس وضعیت فعلی دارایی ها اســت. برآورد وضعیت، یک 
امتیاز آسیب پذیری برای هر دارایی فراهم می کند و می تواند به روش های 
مختلفی، انجام شود. ارزیابی تأثیر، تخمین های سریعی از وضعیت سالمت 
ماموریت، ارائه می دهد، که می تواند با اســتفاده از یک درخت ماموریت 

محاسبه شود ]7[.
تحقیق ]8[، با عنوان تحلیل اثرات ماموریتی اقدام های سایبری )آمیکا(، 
یک رویکرد یکپارچه برای درک تاثیرهای مأموریتی حمالت ســایبری 
است. آمیکا ترکیبی از مدل سازی فرایند، شبیه سازی رویدادهای گسسته، 
مدل ســازی وابستگی مبتنی بر گراف و تصویرسازی پویا است. این یک 
همگرایی جدید بین دو حوزه تحقیق با عنوان های مدل سازی/ شبیه سازی 
فرایند و گراف حمله اســت. آمیکا، جریان هــای فرآیندی را برای انجام 
وظایف ماموریتی و همچنین تاکتیک ها، تکنیک ها و روش های دفاعی و 
حمالت سایبری ذخیره می کند. گراف وابستگی آسیب پذیری، مسیرهای 
حمالت شــبکه را به گراف وابستگی ماموریت ها، نگاشت می کند. گراف 
وابستگی ماموریت، به صورت سلسله مراتبی از نگاشت نیازهای ماموریت 
به دارایی های ســایبری تشکیل شده اســت. از طریق شبیه سازی مدل 
یکپارچه حاصل شده، تاثیر حمالت سایبری بر ماموریت ها، قابل محاسبه 

است ]9[.

3- فرآیندکاوی
هدف از فرآیندکاوی، کشف، نظارت و بهبود فرآیندهای واقعی با استخراج 
دانش از رویدادهای اتفاقی موجود در سیستم های اطالعاتی امروزی است. 
طی دهه گذشته، داده های رخداد و تکنیک های استخراج فرآیند به طور 
قابل توجهی رشد یافته است. در نتیجه، گرایش های مدیریتی مربوط به 
بهبود فرآیند و ســازگاری، می تواند از استخراج فرآیند سود ببرد. نقطه 

شروع برای استخراج فرآیند، ثبت رخداد است ]10[. 
فرآیندکاوی، تکنیکی برای اســتخراج دانش از رویدادهای ثبت شــده 
توسط یک سیستم اطالعاتی است. در مرحله اکتشاف فرآیند، یک مدل 
فرآیند به گونه ای ســاخته می شود که به طور سیستماتیک فرآیندهای 
کسب و کار را نمایش دهد. مدل فرآیند ساخته شده، می تواند در نتیجه 
فرآیندهای ساختار یافته و غیر ســاختار یافته در زندگی واقعی، بسیار 

پیچیده باشد ]11[.
اولین نوع فرآیندکاوی، اکتشاف اســت. در این حالت از گزارش رویداد 
به عنوان ورودی اســتفاده می کنیم. خروجی نیز مدلی اســت، که رفتار 
موجود در گــزارش را توصیف می کند. یکــی از الگوریتم های این نوع 
فرآیندکاوی، الگوریتم آلفا اســت. دومین نوع فرآیندکاوی تطبیق است. 

در این حالت مدل موجود از یک فرآیند با گزارش رویداد به دســت آمده 
از همان فرآیند قیاس می شود. با استفاده از این قیاس می توان منطبق بر 
واقعیت بودن مدل را بررسی کرد. سومین نوع فرآیندکاوی، بهبود است. 
هدف اصلی این نوع، توســعه و بهبود مدل موجود فرآیند، با استفاده از 

اطالعات گزارش های موجود همان فرآیند است ]10[.

4- کاربرد فرآیندکاوی در تشخیص حمالت
با وجود این که در عصر حاضر، وابستگی زندگی روزمره به اطالعات رقمی 
برخط افزایش یافته است، اما زمینه جدیدی از جرایم را نیز ایجاد کرده 
است. بیشــتر حمالت علیه خدمات برخط، با هدف استخراج اطالعات 
شــخصی کاربران، مانند گذرواژه ها و داده های شخصی و یا از دسترس 

خارج کردن خدمات ارائه شده برای کاربران است ]12[.
حمالت سایبری در گذشته عموماً یک بعدی بوده و از پیچیدگی کمتری 
برخوردار بود، نمونه این حمالت مانند حمله انکار سرویس، بدافزارهای 
ســاده یا کرم ها هستند. این در حالی اســت که اخیراً، حمالت به طور 
اساسی تغییر کرده اند. امروزه تهدیدهای سایبری، منجر به حمالت چند 
مرحله ای و چند بعدی می شوند که از انواع ابزارها و فناوری های مختلف 

حمله استفاده می شود ]13[.
 با توجه به این که حمالت ســایبری، در نهایت منجر به تغییر در رفتار 
سیستم می شــود، فرآیندکاوی می تواند به عنوان یکی از روش های موثر 
در تشخیص حمالت مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق ]14[، یک رویکرد 
نظارت خودکار بر اجرای فرآیندهای برنامه های رایانه ای ارائه می دهد. به 
این ترتیب می توان مسیرهای اجرای غیر عادی را به منظور شناسایی و 
جلوگیری از حمالت امنیتی تشخیص داد. به طور خاص هدف تحقیق در 
جهت تشخیص حمالت و کشف نفوذ مبتنی بر جریان کلی فرآیند یک 
سیســتم است. در این تحقیق، برای ایجاد تکنیک های مناسب تجزیه و 
تحلیل اجرای فرآیندها و تمایز بین رفتار سیســتم عادی و مشکوک، از 

فرآیندکاوی استفاده شده است ]14[.

4-1 استفاده از فرآیندكاوی در طبقه بندی و تشخیص راهبرد های 
حمالت

سیســتم های تشــخیص نفوذ، معموال روزانه هزاران هشــدار را تولید 
می کنند، که نیاز به تحلیل دستی متخصصان برای تعیین برنامه واکنش 
دارد. رسیدگی به مقادیر غیرقابل مهار هشدارها به صورت دستی مستعد 
خطا اســت. عالوه بر این، تحلیل هشدارهای حیاتی را پیچیده می کند 

 .]15[
یکی از مراحل اصلی در سیســتم های آگاهی وضعیتی سایبری، مرحله 
جمع آوری اطالعات از حســگرهای مختلف )ادراک( اســت. این مرحله 
شامل فرایندهای نظارت، تشخیص و شناسایی است که منجر به استخراج 
ارزش عناصر مختلف می شــود. یکی از این عناصر، هشدارهای گزارش 
شده توسط سیستم های تشخیص نفوذ2 است ]16[. متأسفانه، حسگرهای 
2- Intrusion Detection Systems (IDS)
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سیستم های تشخیص نفوذ، مقادیر زیادی هشدار تولید می کنند که تجزیه 
و تحلیل آن ها و شناسایی هشدارهای مربوطه را دشوار می کند. برای رفع 
این مشکل، تکنیک های همبستگی هشدار برای استخراج اطالعات سطح 

باال از مقادیر زیادی هشدار، پیشنهاد شده است ]15[.
در تحقیق ]15[، رویکردی به منظور تحلیل هشــدارهای سیستم های 
تشــخیص نفوذ، از دیدگاه فرآیندی ارائه شده اســت. در این پژوهش، 
هشدارها به عنوان رویدادهای یک فرآیند در نظر گرفته شده است و آن ها 
با استفاده از تکنیک های فرآیندکاوی برای تولید یک مدل فرآیند، مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. مدل فرآیند، یک نمایش تصویری سطح 
باالیی از راهبردهای حمله مشــاهده شــده در هشدارهای سیستم های 

تشخیص نفوذ است. 
در ]17[، از یک روش جدید برای استخراج مدل های حمله از هشدارهای 
نفوذ با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر فرآیندکاوی، استفاده شده است. 
طبق ادعای نویســندگان مقاله، مدل های حمله تولید شده توسط این 
روش، قابلیت تفسیر راهبردهای حمله را به شکلی ارائه می دهند، که به 
ســختی می توان با انجام تجزیه و تحلیل دستی هشدارها، به آن دست 

یافت. 
در ]18[، یک روش تشــخیص ناهنجاری بر مبنــای فرآیندکاوی برای 
شناسایی رفتارهای غیرعادی و حمالت سایبری روی سیستم های کنترل 
صنعتی، با استفاده از داده های ورودی و روش بررسی انطباق از روش های 
فرآیندکاوی ارائه شــده است. بررسی انطباق از طریق مقایسه نگاره های 
رخداد تولید شده توسط سیســتم ها با مدل فرآیند )رفتار مورد انتظار 
سیستم(، به منظور تطبیق رفتار واقعی )ثبت شده در نگاره های رخداد( 

با رفتار مورد انتظار )ثبت شده در مدل( است.
افزایش روش های ارائه شــده در حوزه تشــخیص حمالت ســایبری و 
ناهنجاری ها از طریق فرآیندکاوی در ســال های اخیر، نشان از پتانسیل 
خوب فرآینــدکاوی در ارائه راه حل های تشــخیص دارد. در جدول زیر 
خالصــه ای از روش های ارائه شــده در حوزه کاربــرد فرآیندکاوی در 

تشخیص حمالت سایبری، ارائه شده است.

5- ارائــه رویکرد مبتنــی بر فرآینــدکاوی برای 
سیستم های آگاهی وضعیتی سایبری 

5-1 رویکرد پیشنهادی
اندازه و پیچیدگی شــبکه های کامپیوتری به طور قابل توجهی، افزایش 
یافته و تحلیل دستی داده های شــبکه و امنیت را ناکارآمد کرده است. 
برای رفع این مشــکل، آگاهی وضعیتی سایبری، برای طیف گسترده ای 
از اهداف، مانند نظارت و مدیریت شــبکه، تشخیص حمالت، تعادل بار، 
ارزیابی آسیب پذیری، و بهینه سازی تحمل خطا و موارد دیگر مورد نیاز 
است ]30[. برای تجزیه و تحلیل رویدادهای امنیتی در شبکه، یک رویکرد 
آگاهی وضعیتی سایبری با استفاده از فرآیندکاوی پیشنهاد می شود. برای 

این منظور از رویکرد ارائه شده در ]15[، استفاده شده است.
در ایــن رویکرد، هدف، ارائه آگاهی وضعیتی ســایبری به منظور ایجاد 

تصویری کالن از تهدیدهای سایبری است. در مدل پیشنهادی، اطالعات 
هشدار حســگرهای مختلف مانند سیستم های تشخیص نفوذ، باروها3، 
ضدبدافزارها، ترافیک شــبکه و غیره به عنوان ورودی به سیســتم داده 
می شود و مدل حمالت انجام شده، به عنوان خروجی تولید می شود. در 
این سیستم هدف این است که کشف کنیم چگونه یک شبکه یا سازمان، 

به عنوان هدف حمله، به خطر می افتد. 
بر اســاس تعریف سیســتم آگاهی وضعیتی، رویکرد ما شامل سه الیه 
اصلی اســت. الیه اول الیه درک)مشاهده( است. الیه درک، اطالعاتی را 
درباره وضعیت، ویژگی و رفتار عناصر مربوطه به محیط، فراهم می کند. 
همچنین شامل طبقه بندی اطالعات به صورت الگوهای قابل فهم است که 
3- firewalls

جدول  4-1: روش های ارائه شده در زمینه کاربرد فرآیندکاوی در تشخیص حمالت

سالتوضیحاتمقاله

]18[
در این مقاله، روشی برای تشخیص ناهنجاری مبتنی بر 

فرآیندکاوی، برای شناسایی رفتارهای غیرعادی و حمالت سایبری 
روی سیستم های کنترل صنعتی ارائه شده است.

2018

در این مقاله، الگوریتم های فرآیندکاوی، به منظور استفاده در ]19[
2018سیستم های تشخیص نفوذ، تجزیه و تحلیل و مقایسه شده است.

در این مقاله، روشی مبتنی بر فرآیندکاوی برای تشخیص حمالت ]20[
2018یکپارچه به شبکه های هوشمند1، ارائه شده است.

روشی برای استخراج مدل های حمله از هشدارهای نفوذ، با استفاده ]17[
2018از یک رویکرد مبتنی بر فرآیندکاوی ارائه شده است.

این مقاله روشی مبتنی بر سیستم کالن داده را، با استفاده از ]21[
2017فرآیندکاوی، برای توسعه سیستم تشخیص نفوذ، پیشنهاد می دهد.

هدف از این مقاله، استخراج پتانسیل های فرآیندکاوی برای ]22[
2017تشخیص نفوذ به سیستم های اندازه گیری هوشمند است.

]23[
در این مقاله، یک سیستم شناسایی تهدیدهای داخلی، بر اساس 
فرآیندکاوی پیشنهاد شده است. این سیستم، مدل کنترل جریان 
فرآیند را با استفاده از الگوریتم های فرآیندکاوی، استخراج می کند.

2017

]14[
با استفاده از فرآیندکاوی، رویکردی را برای تشخیص مسیرهای 
اجرای غیرعادی نرم افزارها، به منظور شناسایی و جلوگیری از 

حمالت سایبری، ارائه می دهد.
2017

در این مقاله، روشی مبتنی بر فرآیندکاوی برای بهبود امنیت ]24[
2017سیستم های اطالعاتی وب، پیشنهاد شده است

در این مقاله، رویکردی برای شناسایی پویای بدافزار، مبتنی بر ]25[
2017تکنیک های فرآیندکاوی ارائه شده است.

]15[
در این مقاله، رویکردی به منظور تحلیل هشدارهای سیستم های 
تشخیص نفوذ، با استفاده از تکنیک های فرآیندکاوی ارائه شده 

است.
2015

در این مقاله، از فرآیندکاوی برای تشخیص ناهنجاری در رفتار ]26[
2014پروتکل DNS استفاده شده است.

در این مقاله، روشی برای شناسایی فعالیت های غیرطبیعی کاربر در ]27[
2014شبکه های اجتماعی، با استفاده از فرآیندکاوی ارائه شده است.

]28[
در این مقاله، روش جدیدی برای تجسم تشخیص نفوذ حمالت بر 
روی پایگاه داده، با استفاده از تکنیک های فرآیندکاوی ارائه شده 

است.
2012

]29[

در این مقاله، یک مدل تشخیص مبتنی بر میزبان فرآیندمحور 
ارائه شده است، که با استفاده از تکنیک های فرآیندکاوی، نفوذهای 
مبتنی بر میزبان در سیستم های اطالعاتی فرآیندمحور را تشخیص 

می دهد.

2010

1- Smart Grids
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پایه ای برای فهم و پیش بینی را فراهم می کند. در این الیه، هشدارها از 
حسگرهای مختلف جمع آوری شده و در مراحل بعد دسته بندی و مرتب 
می شــوند. الیه درک، شامل مراحل جمع آوری هشدارها، پیش پردازش 

و تجمیع است.
الیه دوم، الیه فهم است، که در این الیه، توصیف مفهومی از روابط بین 
اشــیاء یا رویدادها ایجاد می شود. در واقع تعیین وضعیت اشیاء و روابط 
معنی دار بین آن ها در این سطح انجام می گیرد. این الیه اطالعات آماده 
شــده را از الیه اول دریافت می کند. در رویکرد ما، به منظور هم بستگی 

بین اطالعات به دست آمده، از روش های فرآیندکاوی استفاده می شود.
فرآیندکاوی، امکان اتصال بردارهای حمالت سایبری و سطوح مختلف 
مدل های فرآیندی اقدام های تهاجمی به دســت آمــده از گزارش های 
حمالت ســایبری را، فراهم می کند. در این رویکــرد از فرآیندکاوی به 
منظور استخراج فرآیند حمالت سایبری و ارائه تصویر کالن از حمالت، 
استفاده می شود. برای استخراج تصویر کالن از حمالت، از الگوریتم های 
استخراج فرآیند روی گزارش های به دست آمده از سیستم های شبکه و 

امنیت استفاده می شود.
الیه ســوم شامل تجســم و پیش بینی حمالت آینده است. در این الیه 
به تجزیه و تحلیل هشــدارهای هم بسته شده می پردازد و از این طریق 
تهدیدهای احتمالی در آینده را پیش بینی می کند. استفاده از فرآیندکاوی 
در این الیه، باعث افزایش قدرت تصمیم گیری برای مدیران شده و با ارائه 
تجزیه و تحلیل و پیش بینــی فعالیت های خصمانه و تهدیدهای آینده، 

بینش های عملی تقریباً واقعی را امکان پذیر می کند. 

5-2- مراحل رویکرد پیشنهادی
5-2-1 جمع آوری هشدارها

در این مرحله، هشدارها از حســگرهای مختلف و ناهمگن، جمع آوری 
می شوند. حسگرها، شامل انواع دستگاه های امنیتی مانند سیستم های 

تشخیص نفوذ، باروها، ضد بدافزارها و غیره است. 

5-2-2 پیش پردازش
در سیستم های آگاهی وضعیتی، منابع و حسگرهای هشدار دهنده، بسیار 
متنوع هستند و هشدارهایي که صادر مي کنند نیز در قالب هاي مختلفي 
تولید مي شوند، بنابراین این هشدارها، باید تبدیل به قالبي استاندارد شوند 
تا قابل پردازش در مراحل بعدي باشند. در این مرحله عمل پیش پردازش 
روی داده های منابع صورت می گیرد. هدف از این مرحله، به دست آوردن 
اطالعات اولیه در مورد ویژگی های اهداف مورد نظر است. در واقع اعمالی 
مانند همخوانی داده ها، انتخاب داده های مرتبط، پاکسازی، عادی سازی 
و نهایتا شناسایی، در این سطح انجام می گیرد. پاکسازی داده ها، شامل 
حذف داده های نویز و اعمال پاالیش روی داده های جمع آوری شــده از 
حسگرهای امنیتی است. با توجه به ویژگی هایی که در مرحله فرآیندکاوی 
نیاز است، هشدارهای مختلف به منظور تامین نیازهای فرآیندکاوی در 
این مرحله مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال، در این مرحله بررســی 
می شود که آیا همه هشــدارها، شامل حوزه های نشانی و نوع یا امضای 

حمله به منظور نشان دادن تهدیدها، هستند؟ 
5-2-3 تجمیع

به منظور انجام فرآیندکاوی، در این مرحله هشدارهای تولید شده توسط 
حســگرهای مختلف با هم تجمیع شــده و در قالب یک فایل به صورت 
یکپارچه در می آید. همچنین در این مرحله برای ساده ســازی تجزیه و 
تحلیل و مدیریت هشدارها، ممکن است تعداد سطوح تولید شده، کاهش 

یابد. 
5-2-4 تبدیل به نگاره رخداد استاندارد

برای تجزیه و تحلیل هشدارهای حســگرها از طریق فرآیندکاوی، باید 
فایل رخدادها به اســتاندارد مورد قبول فرآیندکاوی تبدیل شود. برای 
این منظور از ویژگی های خاص رویدادها، برای ســاخت فایل مورد نظر 
استفاده می شود. از آنجا که هدف اصلی سامانه آگاهی وضعیتی، استخراج 
مدل های کالن تهدیدات و حمالت اســت، باید ویژگی هایی از هشدارها 
که اطالعاتی در مورد حمالت ارائه می دهند، انتخاب شــوند. برای مثال 
در یک حمله سایبری، اطالعاتی مانند نشانی حمله کننده، نشانی حمله 
شــونده، زمان حمله و نوع حمله مهم هستند، بنابراین از این اطالعات 
جهت ایجاد فایل رویداد به عنوان ورودی مرحله فرآیندکاوی اســتفاده 
می شود. قالب فایل رویداد، که در رویکرد پیشنهادی به کار رفته است، 
جریان رویداد توسعه یافته )XES(4  است. XES یک استاندارد مبتنی بر 
XML است، که برای ذخیره فایل های رویداد، به منظور پشتیبانی بیشتر 

ابزارهای استخراج فرآیند، استفاده می شود.
5-2-5- ادغــام هشــدارها از طریق فرآیندکاوی و اســتخراج 

مدل)طرح( حمله
برای اســتخراج مدل حمله، در این مرحله از الگوریتم های فرآیندکاوی 
استفاده می شود. این الگوریتم ها، فایل رویداد را به عنوان ورودی گرفته و 
مدل حمله را به عنوان خروجی تولید می کند. برای استخراج مدل حمله، 
از الگوریتم های کشــف مربوط به فرآیندکاوی، استفاده می شود. در این 
الگوریتم ها، گزارش های رویداد، برای کشف الگوهای خاص حمله، بررسی 
4-eXtensible Event Stream

شکل  5-1: مدل کالن رویکرد پیشنهادی
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می شــود. در این مرحله از الگوریتم هایی مانند آلفا5 و اکتشــاف کاوی6 
استفاده می شود.

5-2-6 تجسم وضعیت آینده
باالترین ســطح از آگاهی وضعیتی یا همان ســطح تجسم، پیش بینی 
چگونگی وقوع یک وضعیت در آینده با توجه به وضعیت فعلی است. در 
سطح تجسم، از طریق تحلیل مدل حمله تولید شده، حمالت محتمل 
در آینده یا مرحله بعدی از حمالت سایبری، پیش بینی می شود. تجسم 
تهدیدهای آینده می تواند بر اساس تنظیمات شبکه، آسیب پذیری ها و یا 

رفتارهای مهاجم باشد.

5-3-مطالعه موردی
برای ارزیابی روش پیشنهادی، از هشدارهای سیستم های تشخیص نفوذ 
تولید شــده در ]31[، با عنوان CICIDS2017 استفاده شده است. این 
مجموعه داده ها، حاوی حمالت به روز است، که شبیه به داده های دنیای 
 ،CICIDS2017 واقعی اســت. مجموعه داده های برچسب گذاری شــده
مربوط به انواع حمالت جمع آوری شــده از انواع سیستم های تشخیص 
نفوذ اســت، کــه از طریق تجزیه و تحلیل مجموعــه داده های ترافیک 
شبکه به دست آمده اســت. این داده ها همچنین، شامل نتایج تجزیه و 
تحلیل ترافیک شبکه با استفاده از ابزار CICFlowMeter، با جریان های 
برچسب گذاری شده بر اساس مهر زمانی، نشانی منبع و مقصد، درگاه های 
منبع و مقصد، پروتکل ها، نوع حمله و موارد دیگر است. تقسیم بندی این 

مجموعه داده ها، شامل موارد زیر است:
روز دوشنبه، شامل فعالیت های طبیعی 	
روز سه شنبه شامل فعالیت های طبیعی و حمالت 	
روز چهارشنبه شامل فعالیت های طبیعی و حمالت 	
روز پنج شنبه شامل فعالیت های طبیعی و حمالت 	
روز جمعه شامل فعالیت های طبیعی و حمالت 	

 به منظور انجام فرآیندکاوی، از ابزار دیسکو7، استفاده شده است.
5-3-1 جمع آوری هشدارها

در ایــن مرحله، فایل های هشــدار که مربوط به حمــالت مختلف در 
زمان های مختلف اســت، جمع آوری و جهت استفاده در مراحل بعدی 
مشخص شد. در زیر نمایی از فایل ها، قابل مشاهده است. این هشدارها 
از طریق تحلیل ترافیک شــبکه ایجاد شده است. هشدارها شامل زمان، 
نوع حمله، نشانی مبدأ و مقصد، درگاه مبدأ و مقصد، پروتکل و اطالعات 
دیگر اســت. در شکل 5-2، نمایی از فایل های مختلف به تفکیک روز و 

نوع حمله، قابل مشاهده است.
 5-3-2 پیش پردازش

در این مرحله، اطالعات مربوط به هشــدارها، به منظور یکسان سازی و 
تطبیق ســتون ها و حذف داده های اضافی، مورد بررسی قرار گرفت. به 
منظور فراهم سازی امکان تجمیع در مراحل بعد، حوزه های مورد نیاز در 
مراحل بعدی مشخص و بقیه حوزه ها حذف شد. فایل های نهایی شامل 
5-Alpha
6-Heuristic mining
7-Disco

حوزه های نشانی مبدأ، درگاه مبدأ، نشانی مقصد، درگاه مقصد، پروتکل، 
زمان حمله و نوع حمله است. 

5-3-3 تجمیع 
در این مرحله، اطالعات مربوط به هشدارها در فایل های مختلف، در قالب 
یک فایل واحد تجمیع شد. همچنین به منظور سهولت در تحلیل، برخی 
از ســتون های نامرتبط حذف شده است. بخشی از فایل تجمیع شده در 

شکل 5-3، قابل مشاهده است.
5-3-4 تبدیل به نگاره رخداد استاندارد

بعد از آماده شدن فایل تجمیع شده در این مرحله، فایل استاندارد با قالب 
XES، برای ورودی فرآیندکاوی از طریق ابزار دیسکو ساخته شد. در این 
مرحله باید یکسری از ویژگی های مهم برای ابزار دیسکو مشخص شود، 

که این مشخصات شامل موارد زیر است:
شناسۀ رده8 : به منظور مشخص کردن رویدادهای به هم مرتبط، استفاده 
می شود. برای اســتخراج مدل حمالت انجام گرفته بر روی نشانی های 
مختلف، دو حوزة نشانی مقصد و بازه زمانی را به عنوان شماره مورد، در 
نظر گرفتیم. حوزة نشــانی مقصد به عنوان شماره مورد، باعث استخراج 
اطالعات مرتبط با یک هدف مشــخص می شــود و مشخص کردن بازه 
زمانی یک روز، به منظور دقت بیشتر در اطالعات استخراج شده است. 

مهر زمانی: هر رویداد ثبت شده، دارای زمان ثبت است، که از این حوزه 
به عنوان مهر زمانی استفاده شد. مهر زمانی باعث استخراج توالی حمالت 

و فرآیند حمله می شود.
فعالیت: فعالیت مورد نظر در هر هشدار که در این جا حوزة مربوط به نوع 
حمالت را برای این منظور در نظر گرفتیم. این حوزه نشانگر نوع حمله 
ثبت شده در هشدار است. این حمالت در پایگاه مربوط به مجموعه داده 

استفاده شده، تشریح شده است. نوع حمالت شامل موارد زیر است:
• DoS 

o DDoS 
o DoS slowloris 
o DoS Slowhttptest 
o DoS Hulk 
o DoS GoldenEye 

8-Case ID

شکل 5-2: نمایی از فایل های مربوط به هشدار حمالت
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• Heartbleed
• Infiltration
• Bot
• PortScan
• Web Attack (Brute Force, XSS, SQL Injection)

5-3-5 استخراج مدل حمله
برای اســتخراج مدل حمله، از ابزار دیســکو استفاده شده است. در این 
مرحله فایل نگاره رخداد ساخته شده در مرحله قبل، به عنوان ورودی به 
ابزار دیسکو داده شده و با استفاده از الگوریتم های اکتشاف، خروجی مورد 
نظر تولید شــد. در شکل 5-4، خروجی نهایی قابل مشاهده است. برای 
انجام فرآیندکاوی در ابزار دیسکو، حداقل باید سه حوزة شناسۀ رده، مهر 
زمانی و فعالیت مشــخص شود، که در اینجا، با توجه به توضیحات قبل، 
ســه حوزة نشــانی مقصد و بازه زمانی یک روز برای حوزة شماره مورد، 
زمــان حمله برای مهر زمانی و نوع حمله به عنوان فعالیت در نظر گرفته 
شــد. خروجی به دست آمده، وضعیت کلی حمالت را مشخص می کند. 
بــا توجه به تعیین نوع حمالت به عنوان حــوزة فعالیت در این خروجی 
گرافیکی، مراحل فرآیند شامل اسامی حمالت است، که مسیر حمالت 
را نشان می دهد. همچنین به علت تعیین نشانی مقصد به عنوان شماره 
مورد، شماره یال ها، تعداد نشانی های مورد حمله را مشخص می کند. در 
این خروجی مواردی مانند فرکانس حمالت، مسیر حمله، تعداد تکرارها 

و موارد دیگر، قابل مشاهده است.
5-3-6  بررسی نتایج حاصل از مدل حمله تولید شده
در مدل حمله تولید شده نتایج زیر قابل استخراج است:

	  DoS Hulk و Infiltration ،Portscan شروع حمالت شامل حمالت
است.

بیشــترین تعداد هشــدار، مربوط به حمله Portscan، با تعداد  	  
هشدار 77194 است.

با توجه به این که در تعیین شماره مورد از ترکیب نشانی مقصد و بازه  	
زمانی یک روز اســتفاده شد، خروجی شامل سه مسیر اصلی حمالت بر 
روی نشانی های مختلف است. به علت وجود سه روز متفاوت، سه مسیر 
اصلی به ازای روزهای مختلف تولید شده است. روزها شامل 2017/7/7، 

6/7/2017 و 5/7/2017 است.
	  Portscanبر اساس مسیر شــماره دو از راست، سه حمله به ترتیب

،DDoS و Bot انجام شده است. 
بر اساس مسیر شماره دو، در 90 نشانی مختلف، هر سه حمله اجرا  	

شده است، در حالی که در 694 نشانی مختلف، دو حمله اول اجرا شده 
است.

بر اســاس مسیر شماره یک از سمت راست، 4 حمله مختلف شامل  	
حمــالت Infilteration ،XSS ،SQL Injection و Brute Force، بــر 

روی نشانی های مختلف اجرا شده است.
	  Infilteration بر اساس مسیر شماره یک، در نه نشانی مختلف، حمالت

 Brute و XSS هر دو انجام شــده اســت و در 41 مورد حمالت XSS و
Force هر دو انجام شده اســت، بنابراین نتیجه می گیریم در 9 نشانی 

مختلف، هر سه حمله اجرا شده است.
در مسیر شماره سه از سمت راست، 5 نوع حمله اجرا شده است. این  	

 DoS slowloris، DoS Slowhttptest، DoS Hulk، حمالت شــامل
DoS GoldenEye و Heartbleed است.

	  DoS حمله ،Heartbleed در مسیر شماره سه، همیشه بعد از حمله
slowloris اتفاق افتاده است. 

در مسیر شماره سه، حمله DOS Hulk، بیشترین تعداد هشدار را دارد. 	
مدل حمله ارائه شــده در شــکل 4-5، تهدیدهای مختلف را نشان  	

می دهد، و همچنین نشان می دهد که چگونه و با چه حمالتی، نشانی های 
IP سازمان فرضی، در حال تهدید شدن هستند.

6- نتیجه گیری و کارهای آینده
6-1 نتیجه گیری

در این مقاله، رویکردی، به منظور استفاده در سیستم های آگاهی وضعیتی 
سایبری ارائه شد. در این رویکرد به منظور ترکیب و تحلیل اطالعات از 
روش های فرآیندکاوی اســتفاده شده است. مدل ارائه شده قادر است به 
تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از هشــدارهای امنیتی مانند هشدارهای 
سیســتم های تشخیص نفوذ و ضدبدافزارها و دیگر سیستم های امنیتی 
بپردازد، و در نهایت تصویر کالن از حمالت بر روی یک هدف مشــخص 
را ارائه کند. برای ارزیابی روش پیشــنهادی، از هشدارهای سیستم های 
تشخیص نفوذ تولید شده، با عنوان CICIDS2017، استفاده شده است. 
این مجموعه داده ها، حاوی حمالت به روز اســت، که شبیه به داده های 

شکل 5-4: نمایی از مدل حمله تولید شدهشکل 5-3: نمایی از فایل رخداد تجمیع شده
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دنیای واقعی است.
در این روش، یک تصویر ســطح باال از تهدیدهای مشــاهده شــده در 
هشدارها، بر روی نشانی های مختلف سازمان، ارائه شده است. بر اساس 
تصویر به دســت آمده، امکان تحلیل تهدیدها بر روی نشــانی های مهم 

سازمان، فراهم شده است.
با اســتفاده از ارزیابــی مدل از طریق مطالعه موردی، نشــان دادیم که 
این روش می تواند اطالعات مهمی مانند تصویر ســطح باال از تهدیدها، 
بیشترین تعداد حمالت، مراحل مختلف حمله، مسیرهای مهم حمالت، 
تهدیدهای عمده بر علیه گره های مختلف ســازمان و موارد دیگر را ارائه 

دهد. 

6-2كارهای آینده
به عنوان کار بعدی، می توان مدل ارائه شده را به منظور ارائه تاثیر حمالت 
بر روی ماموریت های سازمان گسترش داد. همچنین ارائه الگوریتم های 
و روش های جدید، به منظور محاسبه دقیق تر مدل های حمله می تواند از 

جمله کارهای بعدی در این زمینه باشد. 
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1- مقدمه
eSIM1 )که در بعضی از منابع 2eUICC نیز نامیده می شود( سیم کارت 

جاسازی شده3 در دستگاه است و بر خالف سیم کارت های سنتی4 )یا 
قابل جابجایی5( از قبل شخصی سازی6 نمی شود، بلکه یک سیم کارت 
قابل شخصی سازی است که می تواند از طریق هوا7 و بعد از قرارگرفتن 
در دســتگاه دوباره برنامه ریزی شــود. به عبارت دیگر، eSIM نوعی 
ســیم کارت است که در دستگاه لحیم8 و سپس به طور ایمن از طریق 
OTA شخصی ســازی می شود و امکان تغییر اپراتور شبکه در هر زمان 
و بدون برداشتن فیزیکی ســیم کارت را فراهم می کند. eSIM اساساً 
به یک اپراتور شــبکه تلفن همراه9 خاص وابســته نیست. این قطعه 
1- Embedded SIM
2- Embedded Universal Integrated Circuit Card
3- Embedded
4- Traditional SIM
5- Removable SIM
6- Personalization
7- Over the AIR (OTA)
8- Solder
9- Mobile Network Operator (MNO)

مســتقیماً در دستگاه تلفن همراه جاســازی شده است و برای تغییر 
اپراتــور نیازی به تعویض فیزیکی ســیم کارت نیســت ]1[. کاربران 
می تواننــد بین اپراتورها از OTA بر روی یک دســتگاه جابجا شــوند 
و می توانند چندین اپراتور شــبکه به صورت همزمان داشــته باشند. 
فناوری eSIM می تواند به طور گســترده ای در چارچوب های مختلف 
اینترنت اشــیاء مورد اســتفاده قرار گیرد. این نوع سیم کارت قابلیت 
 eSIM را دارد. از OTA ثبت10 شدن در شــبکه تلفن همراه از طریق
می توان برای اینترنت اشیاء و همچنین تجهیزات ماشین به ماشین11 

نیز استفاده کرد.

eSIM 2- معماری
مشخصات eSIM که توســط انجمن سامانۀ جهانی ارتباطات سیار12 
یا به اختصار GSMA ارایه شــده اســت از دو عنصر اصلی eUICC و 

10- Provisioning
11- Machine to Machine (M2M)
12- Global System for Mobile Communications

استفاده از فّناوری eSIM در اینترنت اشیاء
سید ابوذر مزارعی

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات 
Mazarei.a@chmail.ir :پست الکترونیکی

چکیده
دنیای امروز با هوش مصنوعی و اینترنت اشــیاء احاطه شــده است. به دلیل ماهیت عملکردی اینترنت اشیاء، ســیم کارت های موجود در بسیاری از دستگاه های 
اینترنت اشــیاء، ثابت هســتند و بسیار به ندرت تغییر می کنند. اینترنت اشیاء دنیای فناوری اطالعات را تغییر خواهد داد. از سوی دیگر در آینده ای نه چندان دور 
eSIM جایگزین ســیم کارت های فعلی یا ســنتی خواهد شد. این مقاله کاربرد و مزایای eSIM در سطوح مختلف و تأثیرات آن بر زندگی انسان و ماشین آالت 
را بررسی می کند و چگونگی استفاده از eSIM در اینترنت اشیاء مورد بررسی قرار گرفته است و نقش eSIM در توسعه اینترنت اشیاء شرح داده خواهد شد.

.eSIM ،واژه  هاي کلیدي: سیم کارت، شبکه تلفن همراه، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء
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بُن ســازة مدیریت مشــترک تلفن همراه13 یا SM تشکیل شده است. 
 14SM-DP :به طور کلی شــامل بخش های زیر می باشد SM بُن سازة
)مدیر مشترک تلفن همراه – آماده ســازی داده( و 15SM-SR )مدیر 
مشترک تلفن همراه - مســیریابی امن(. معماری eSIM در شکل 1 

نشان داده شده است.
معماری eSIM از اجزای زیر تشکیل شده است:

eUICC: این عنصر، شامل پروفایل مشترک تلفن همراه16 می باشد.  	
eUICC یک عنصر امن17 است که امکان تغییر نوع اشتراک با اپراتور 
تلفن همــراه را فراهم می کند. این عنصر بــه راحتی قابل تعویض و 
تغییر از روی دســتگاه نیســت. eUICC کلیه قابلیت های موجود در 

سیم کارت های معمولی یا سنتی را پوشش می دهد.
SM-DP: ایــن بخش، عمدتاً وظیفه ذخیره امــن پروفایل اپراتور  	

و اعتبارنامــه18 را در eUICC بر عهــده دارد. وظیفه این پروفایل در 
eUICC کمک بــه نصب پروفایل عملیاتی و نهایــی اپراتور از طریق 

OTA می باشد.

SM-SR: این بخش، وظیفه مدیریت سیم کارت، پس از نصب ایمن  	
پروفایل و اعتبارنامه اپراتور را بر عهده دارد. به طور کلی اعتبارنامه ها را 
در هر زمان که الزم باشد حذف، فعال و غیرفعال می کند. پروفایل های 
اپراتــور بین SM-DP و eUICC رد و بدل می شــوند که امنیت آن ها 

توسط SM-SR حفظ می شود.
EUM19: این قسمت همان تولید کننده eUICC است. 	

20CI: این بخش وظیفه صدور گواهینامه را دارد. 	

  eSIM-3 معمولی در مقایســه بــا eSIMهای ویژه
IoT/M2M 

 eSIMکاربــر یا مصرف کننده عادی، اساســاً برای بهبــود و راحتی 
اســتفاده طراحی شده اســت. راه حل های مبتنی بر مصرف کننده، با 
دیدگاه مصرف کننده آغاز شــد، جایی که کاربر نهایی می تواند از راه 
دور چندین پروفایل را از طریق OTA تهیه کند. این امر به مشتریان، 
امکان انتخاب اپراتورها در مناطق مختلف جغرافیایی را ارائه می دهد. 
13- Subscription Management platform
14- Subscription Manager-Data Preparation
15- Subscription Manager-Secure Routing

کاربران یــا مصرف کننــدگان می توانند با درخواســت و بارگیری21 
مشــخصات پروفایل، به شــبکه موجود در آن کشور یا منطقه متصل 

شوند )شکل 2(.
ماشــین به ماشین22 یک فناوری است که ماشین ها/دستگاه ها را قادر 
می سازد بدون دخالت انســان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این امر 
با اســتفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی23 و یادگیری ماشــین24 
امکان پذیر اســت. داده ها با دســتگاه های اینترنت اشــیاء واکشی25 
می شــوند و با اســتفاده از مدل های داده ای که قباًل واکشی شده اند، 
تحلیل می شــوند. پس از پــردازش، این دســتگاه ها در صورت لزوم 
با یکدیگر ارتبــاط برقرار کرده و در مواردی تصمیمات مســتقلی را 
می توانند اتخاذ کنند. دســتگاه های متصل به شــبکه اینترنت اشیاء، 
معموالً از طریق واســطه های بی سیم به یکدیگر و همچنین به شبکه 
متمرکز، متصل می شوند که مستعد هرگونه شرایط غیرمنتظره مانند 
شــرایط نامســاعد جوی، در دسترس نبودن شــبکه و غیره هستند. 
ترکیــب eSIM با M2M/IoT می تواند به رفع این مشــکالت کمک 
کند. از آنجا که eSIM از قبل بر روی دســتگاه جاســازی شده است، 
هیچ گونه وابستگی به عوامل محیطی نداشته و عالوه بر آن هیچ گونه 
دخالت دســتی انسان نیز در نصب آن وجود ندارد بنابراین استفاده از 

eSIM می تواند به برطرف کردن مشکالت موجود کمک کند.

4- اینترنت اشیاء
اینترنت اشــیاء یک شبکه عظیم از دســتگاه های متصل به هم است 
که در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته اســت. انگیزه استفاده از 
اینترنت اشیاء ارتقاء تجربۀ کاربر26 در زندگی روزمره برای افراد عادی 
و از سوی دیگر کمک به پیشرفت صنایع و شرکت ها است. هر دستگاه 
IoT به طــور کلی، یک هویت دیجیتالی برای دســتگاه ایجاد کرده و 

21- Machine to Machine (M2M)
22- Artificial Intelligence
23- Machine Learning
24- Fetch
25- User Experience
26- Sensors and Actuators

eSIM شکل 1: معماری

IoT/M2M ویژه eSIM معمولی در مقایسه با eSIM :2 شکل
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بــا خوانــدن و تجزیه و تحلیل داده هــا از آن و محیط اطراف آن کار 
می کند. برخی از عناصر اصلی وجود دارند که وظیفه عملکرد اینترنت 

اشیاء را بر عهده دارند که در ادامه به آن ها اشاره می شود:
حســگرها و محرک ها27: این مولفه ها، مسئول جمع آوری و تجزیه  	

و تحلیل اطالعات اطراف خود هســتند. ایــن اجزا می توانند در لوازم 
خانگی، پوشــیدنی ها28، تلفن های هوشمند، ماشین آالت، حسگرهای 

محیطی و بسیاری از دستگاه های دیگر زندگی، وجود داشته باشند.
کانال ارتباطی29: اینترنت اشیاء، شبکه ای از دستگاه ها است. برای  	

اتصال این دستگاه ها و به اشــتراک گذاشتن اطالعات بین آن ها نیاز 
به کانال ارتباطی اســت. این کانال ارتباطی وظیفه اتصال دستگاه ها و 

خدمات مبتنی بر ابر، برای پردازش مداوم اطالعات را دارد.
ذخیره سازی ابری30: داده ها و اطالعاتی که از دستگاه ها جمع آوری  	

می شوند، با داده های موجود در گذشته، ترکیب، ذخیره، تغییر شکل 
و مدل می شوند. اینجاســت که پردازش نهایی انجام می شود و نتایج 

برای کاربر نهایی تولید می شود.
تحویل اطالعات31: آخرین مرحله در زنجیرة اینترنت اشیاء، تحویل  	

و مصرف این نتایج تولید شــده به کاربران نهایی یا دستگاه ها است و 
براساس آن تصمیم گیری صورت می گیرد.

eSIM-5: دروازه ای از فرصت هــا بــرای تجهیزات 
اینترنت اشیاء

   هــر فّنــاوری جدید، فرصت هــای جدیدی را نیــز ارایه می کند. 
 ،eSIM فّناوری هــای تلفن همــراه و اینترنت اشــیاء با اســتفاده از
فرصت هــای جدیدی را ارایه می دهند. تا کنون فعالیت های زیادی در 
حوزه اینترنت اشیاء انجام شده اســت. نیاز مستمر به مقیاس پذیری 
در راه حل هــای مبتنی بر اینترنت اشــیاء، منجر به توســعه بیشــتر 
فناوری eSIM شــد. دو استفاده عمده از eSIM به طور معمول، برای 

مصرف کنندگان و ماشین به ماشین، می باشد]2[.
بخش های اینترنت اشیاء که eSIM در آن ها فرصت ها جدیدی را ارایه 

داده است در شکل 3 نشان داده شده است]3[:
کشاورزی هوشمند32: صنعت کشاورزی با چالش های زیادی مانند  	

کمبود زمین قابل کشــت، عدم اطمینان از شــرایط آب و هوا، عدم 
استفاده صحیح از آب، کمبود آب، اســتفاده نادرست از کودها، عدم 
اطمینان از در دسترس بودن انرژی و قیمت و غیره روبرو است. برای 
غلبه بر این مشکالت، روش های نوین کشاورزی در حال استفاده است 
کــه مبتنی بر نظارت بر محصوالت، نحوه اســتفاده از منابع، دریافت 
شرایط کشاورزی و مدل های پیش بینی آن ها از طریق حسگرها است. 
27- Wearables
28- Communication Channel
29- Cloud Storage
30- Information Delivery
31- Smart Agriculture
32- Smart Vehicles

با اســتفاده از این حسگرها به راحتی می توان تعیین کرد که چه نوع 
محصوالتی باید در چه شــرایطی کشت شــوند. از آنجا که حسگرها 
می توانند سرعت باد و جهت آن، دمای محیط، تابش خورشید، میزان 
رطوبت در خاک و غیره را تعیین کنند، دســتگاه های اینترنت اشیاء 
حاوی این حسگرها را می توان با eSIM استفاده کرد که در این حالت 
می تــوان آن را نوعی از مدل M2M در نظــر گرفت]4[. عمده ترین 

شرکت های بین المللی ارائه دهنده راه حل های کشاورزی عبارتند از:
 	 Deere & Company,

 	 Trimble,

 	 Topcon Positioning Systems and Raven Industries.

 	 Other significant vendors include AGCO, Ag Leader 
Technology, DICKEY- john and Hexagon [5].

وسایل نقلیه هوشمند33: سیم کارت های سنتی در حال حاضر در  	
برخی از وسایل نقلیه بخصوص خودروها وجود دارند اما در موارد زیادی 
از جمله دماهای باال و پایین، قرار گرفتن در معرض شــرایط مختلف، 
مشــکالت مربوط بــه خوردگی34، اصطکاک ناشــی از موتور و غیره، 
محدودیت هایی دارند. یکی دیگر از محدودیت های ســیم کارت های 
سنتی این است که آن ها می توانند همزمان فقط به یک شبکه متصل 
شوند. eSIM اکنون طبق استاندارد ]AIS-140 ]6 )استاندارد صنعت 
خودرو( برای وسایل نقلیه تجاری، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. 
این استاندارد، ردیابی وسایل نقلیه در زمان واقعی، نظارت بر دوربین، 
اطالع رســانی اضطراری، ردیابی خودکار و مراقبت از خودرو را فراهم 
 GSMA می کند. در حال حاضر شــرکت های خودروســازی زیر عضو

شده و مجهز به eSIM می باشند ]7[.
 	 General Motors, Jaguar, Land Rover, Renault Nissan, 

Scania, Volvo, Hyundai, MG Hector
اتصال در وســایل نقلیه با سیستم های تماس اضطراری پدیدار شد و 
اکنون این برنامه از بســیاری از کاربردها مانند راه حل های مبتنی بر 
تحلیل مثل کنترل درجه حرارت داخل خودرو، هشــدارهای سوخت، 
یافتن مسیرهای جایگزین، کمک به ردیابی خودرو، زنگ خطر، هشدار 
33- Corrosion Issues
34- Asset tracking and tracing

IoT برای eSIM شکل 3: فرصت های
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سرعت، اطالعات رانندگی و غیره پشتیبانی می کند]8[.
اکنون کاربران می توانند به طــور همزمان از خدمات صوتی و داده ای 
اســتفاده کنند و عالوه بر آن به صورت برخــط فعالیت های مورد نیاز 
خود را انجام دهند. eSIM هویت منحصر به فرد خود را برای وسایل 
نقلیه دارد که به آن ها در رمزگــذاری ارتباطات و اطمینان از امنیت 
در اتصال به شبکه جهانی برای سیســتم های وسایل نقلیه هوشمند 

کمک می کند]9[.
سیســتم های ردیابی35: بســیاری از تولیدکنندگان ماشین آالت  	

سنگین، تولیدکنندگان تجهیزات ساختمانی یا تولیدکنندگان وسایل 
نقلیه در سراســر جهان با سایر دارایی ها در ارتباط هستند. آن ها باید 
فعالیت های خود را انجام داده و محصوالتشــان را در مناطق مختلف 
و پراکنــده از نظر جغرافیایی، در هــر نقطه از جهان توزیع کنند. اگر 
ســیم کارت سنتی برای سیســتم حمل و نقل آن ها و از طریق تلفن 
همراه انجام شــود می تواند چالش های تجاری بسیاری ایجاد کند، از 

جمله:
 مقصد ناشناخته دارایی

 فرآیندهای پیچیده لجستیکی
 تنظیم مقررات.

با اســتفاده از راه حل های مبتنی بر eSIM، تولیدکنندگان بین المللی 
می توانند از ماژول واحد یکپارچه، برای همه دستگاه های متصل بدون 
در نظر گرفتن محل استقرار آن ها استفاده کنند. هنگامی دستگاه به 
مقصد رســید، با توجه به پروفایل شرکت مخابراتی مقصد، که ممکن 
است حتی کشــوری در قاره دیگری باشد، می تواند پروفایل آن را بر 
روی eSIM ثبت36 کند. اگر دســتگاه به مقصد جدیدی منتقل شود، 
امکان ثبت مجدد پروفایل جدید بر روی eSIM وجود دارد. اســتفاده 

از eSIM برای سیستم های ردیابی، مزایایی زیر را دارد]10[:
- اتصال بهینه به شبکه

- عملیات کارآمد
- کنترل پیشرفته

 IoT در مقایســه با ســیم کارت های تلفن های همراه، سیم کارت های
eSIM دوام بیشــتری دارند و می توانند شــرایط نامســاعد جوی را 
بیشــتر تحمل کنند. این ســیم کارت ها اطمینان حاصل می کنند که 
یک ارتباط مداوم بین eSIM و فضای ذخیره ســازی ابری وجود دارد 
که اجازه جریان مداوم داده ها را می دهد. اگر دارایی ها آســیب ببینند 
یا در منطقه ای با پوشــش ضعیف قرار داشته باشند، eSIM با داشتن 
سازوکار یکپارچگی داده ها، حتی در زمانی که دارایی ها در زیر زمین 

است، قادر خواهد بود اطالعات را ذخیره و مدیریت کند]11[
مدیریت انرژی37: یکی از کاربردهای اینترنت اشــیاء در مدیریت  	

انرژی، اندازه گیری هوشــمند است. اندازه گیری هوشمند، خواندن از 
راه دور کنتورهــای برق، گاز، آب و غیره را میســر می کند و می تواند 

35- Provisioning
36- Energy Management
37- Smart Metering

هزینه عملیاتی را کاهش داده و خدمات و تعمیر و نگهداری شــبکه 
را به صورت خــودکار انجام دهد. داده های جمع آوری شــده از این 
کنتورهای هوشــمند با اســتفاده از پروتکل های استاندارد به صورت 
دوره ای جمع آوری شــده و به فضای ذخیره ســازی ابر IoT ارســال 

می شوند.
از مهم ترین مزایای اندازه گیری هوشمند، می توان به موارد زیر اشاره 

کرد )شکل 4(:
 خواندن از راه دور: نیازی به مداخله دستی نیست. داده های مورد 

نیاز می توانند مستقیماً به ابر ارسال شوند.
 تعمیــرات قابل پیش بینی: بر اســاس داده های به دســت آمده، 

می توان پیش بینی های مورد نیاز را انجام داد.
 هشدارهای پیش فرض و سفارشی: هشدارهای مختلف می تواند 
در مــوارد خاص مانند مصــرف بیش از حد انرژی، نوســانات ولتاژ، 

مدیریت فشار و غیره ایجاد شوند.
 تشخیص نشتی: با بررسی متقابل میزان انرژی ارایه شده و انرژی 
مصرف شده، می تواند نشتی یا سایر مشکالت زیرساختی را تشخیص 

دهد.
 صدور خودکار صورتحســاب: اندازه گیری هوشمند، امکان تولید 
صورتحساب مطمئن و دقیق بر اساس مصرف انرژی و بدون هیچ گونه 

تالش انسانی را فراهم می کند.
 تجهیز: اندازه گیری هوشمند را می توان روی هر سیستم از پیش 

نصب شده نصب کرد.

6- نتیجه گیری
امروزه، در فضای همیشه در حال تغییر فّناوری، گرایش عمده به سمت 
دســتگاه های اینترنت اشیاء اســت. کانال ارتباطی یکی از مهمترین 
مولفه ها در دســتگاه های اینترنت اشیاء است که استفاده از روش های 
ارتباطی مطمئن و پایدار با شــبکه، به منظور تبادل داده و اطالعات، 
می تواند به گسترش و استفاده موثرتر از اینترنت اشیاء کمک کند. با 
توجه به ویژگی های فناوری eSIM که در مقاله به آن ها اشــاره شد 
پیشنهاد می شــود این فناوری در تمامی دستگاه های اینترنت اشیاء 

شکل 4: مزایای اندازه گیری هوشمند
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انتشار هجدهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی

هجدهمیــن شــمارة مجلۀ علوم رایانشــی، نشــریۀ علمــی انجمن 
انفورماتیک ایران، در پاییز 1399 منتشر شد. در این شماره، 7 مقاله 
به چاپ رســیده است که عنوان چکیدة آن ها برای اطالع خوانندگان 

گزارش کامپیوتر در زیر آمده است: 
 متــن کامــل مقــاالت در وبگاه مجلّــه علوم رایانشــی به نشــانی

www.csj.isi.org.ir در اختیار عالقه مندان قرار دارد.

بازشناسی اشیاء در قشر  1- مدل سازی محاسباتی 
بینایی مغز با استفاده از شبکه های عصبی ضربه ای

نویسنده: محمد گنج تابش
چکیدۀ مقاله: تصویر منعکس شــده  از اشــیاء پیرامــون بر روی 
شبکیه چشم همواره با تغییراتی در اندازه، زاویه دید، شرایط نوری، 
پس زمینه و نوفه همراه اســت. با این وجود، سیســتم بینایی انسان 
می تواند اشــیاء را در زمان بسیار کوتاهی شناسایی کند. تا به امروز 
مدل های محاسباتی متعددی به منظور شبیه سازی فرایند پردازشی 
سلسله مراتبی در قشــر بینایی مغز ارائه شده اند که با موفقیت های 
محــدودی همراه بوده اند. در این مقاله نشــان می دهیم که ترکیب 
ســاختاری مبتنی بر قشــر بینایی با قواعد یادگیری موجود در مغز 
منجر به افزایش دقت در بازشناســی اشــیاء مســتقل از تغییرات 
می گردد. مدل پیشنهادی یک شــبکه عصبی ضربه ای پیشرو است 
کــه در آن نورون های الیه اول لبه هــای موجود در تصویر با زوایای 
مختلف را شناسایی می کنند به طوری که نورون متناظر با لبه ای با 
تضاد نوری بیشتر سریع تر از سایر نورون ها فعال می شود. نورون های 
الیۀ بعدی نیز با اســتفاده از قاعده یادگیری وابسته به ترتیب زمانی 
ضربه هــا به یادگیری ویژگی های بینایــی موجود در تصاویر ورودی 
3D- می پردازنــد. نتایج به دســت آمده بر روی مجموعــه  داده های

Object و ETH-80، قدرت باالی مدل پیشــنهادی در بازشناسایی 
اشیاء را نشان می دهد. همچنین ویژگی های استخراج شده در مدل 
پیشــنهادی بازسازی و به همراه مکان  شناســایی آن ها در تصاویر 

ورودی نشان داده شده اند.

2- بازســازی دید کوررنگی برای افراد با دید رنگ 
طبیعی

نویســندگان: شــیدا عنبــری، حمیدرضــا حمیدی، شــکوه 
كرمانشاهانی

چکیدۀ مقاله: کوررنگی اثرات مهمــی در فعالیت روزانه افراد دارد 
زیرا اکثر فعالیت ها نیاز به تشــخیص بین رنگ ها دارند. فهم این که 
افــراد مبتال به کوررنگــی چگونه رنگ هــا را درک می کنند، برای 
مهندسان و طراحان حائز اهمیت است. لذا روش های بسیاری برای 
شبیه ســازی درک رنگ افراد مبتال به دورنگ بینی و سه رنگ بینی 
ناهنجار پیشــنهاد شــده اســت. در این مقاله، بــر پایه یک روش 
ترکیبی درک رنگ افراد مبتال به درجات مختلف قرمزدشواربینی و 
سبزدشواربینی نسبت به برند 24 بشقاب آزمون دید رنگ ایشیهارا 
شبیه سازی شده است. ســپس تصاویر شبیه سازی شده در اختیار 
افراد با دید رنگ طبیعی قرار گرفت. برداشــت افراد با دید طبیعی 
نســبت به تصاویر شبیه سازی شــده آزمون ایشیهارا، سنجیده شد 
تا میزان دقت شبیه ســازی ارزیابی شود. نتایج به دست آمده نشان 
می دهد که عملکرد شبیه ســازی نسبت به تصاویر شبیه سازی شده 
بــا درجات باالی کوررنگی بهتر بوده اســت. همچنین بین ارزیابی 
داوطلب های زن و مرد نیز تفاوت قابل توضیح وجود دارد. همچنین 
در ایــن مطالعه درک رنگ افراد مبتال به آبی-زردکوری نیز در نظر 

گرفته شده است. 
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3- رویکردی برای بهبود فرایندهای ســازمانی با 
استفاده از تکنیک های فرایندکاوی

مطالعه موردی: فراینــد كنترل كیفیت درخواســت های كارت 
هوشمند ملی ایران

نویسندگان: فریدون شمس علئیی، لیال حیدری، محمود نشاطی
چکیدۀ مقاله: اخیراً دانشمندان علم داده متوجه رشد نمایی انباره های 
داده شــدند. آنان بر آن شدند تا این انبوه داده را به اطالعاتی مختصر 
و مفید تبدیل نمایند. بخشــی از این داده ها، رفتارهای ثبت شــده از 
فرایندهای کســب و کارها بود. با پایش این رفتارها مشــخص شــد، 
بیشتر مشکالت فرایندهای کسب و کارهای امروز، ریشه در رفتارهای 
برجای مانده از گذشــته آن ها دارد. تکنیک هــای فرایندکاوی از این 
داده ها برای کشــف مــدل واقعی فرایندی و تعییــن تفاوت های بین 
مــدل اصلی با مدل واقعی فرایند )که از رفتار فرایند در دنیای واقعی 
تهیه شــده است(، اســتفاده می کند. در نتیجه انحرافات، گلوگاه ها و 
خطاهای فرایندها در زمان اجرا شناســایی شده و امکان تحلیل آن ها 
به منظور رفع یا بهبودشان فراهم می شود. بدین ترتیب می توان مدل 
فراینــدی را ارتقاء داد. با این حال، با تکنیک هــا و ابزارهای موجود، 
خروجــی این الگوریتم هــا به طور کامل با ویژگی های کســب و کار 
مرتبط نیســت. بنابراین هنوز نیاز به تحقیق و توســعه در مورد علم 
فرایندکاوی، تکنیک ها و ابزارهای مربوط به آن احســاس می شــود. 
هــدف این مقاله ارائه رویکردی1 برای بهبود فرایندهای ســازمانی، با 
اســتفاده از تکنیک های فرایندکاوی اســت. این رویکرد با ترکیب دو 
مدل فرایندکاوی و چرخه حیات فرایندهای کســب و کار، و توجه به 
ارتباط میان فرایندهای یک ســازمان، ارائه و به روش مطالعه موردی 
ارزیابی شده است. بدین منظور فرایند کنترل کیفیت درخواست های 
کارت هوشــمند ملی ایران از ســازمان ثبت احوال کشور، انتخاب و 
بــا تحلیل نگاره رویــداد آن گلوگاه ها، انحرافــات و خطاهای موجود 
در فرایند کشــف شده است. سپس پیشــنهاداتی جهت بهبود و رفع 

مشکالت کشف شده، ارائه گردیده است.

4- ارائه راهکاری برخط جهت تخصیص بهینه منابع 
در ردیابی سیگنالهای مغزی با معماری مه

نویسندگان: غالمرضا حیدری، دادمهر رهبری، محسن نیک رأی
چکیدۀ مقاله: اینترنت اشیاء باعث افزایش حجم داده های تولیدشده 
در شــبکه های رایانه ای شــده اســت. هدف پردازش مه کنترل این 
 حجم از داده اســت. زمان بندی در محیط های توزیع شــده مسئله ای
NP-hard است. در این مقاله به زمان بندی در مه به وسیله دسته بندی 
بیزین پرداخته شــده است. از دسته بندی بیزین برای به دست آوردن 
نیازمندی های پردازشی وظایف استفاده شده است. پس از دسته بندی، 
متناســب با هر دسته، ماشــین های مجازی به صورت پیش بینی شده 

1- Approach

ایجاد خواهند شــد. شبیه ســاز iFogsim برای بررسی عملکرد روش 
پیشنهادی در محیط مه استفاده شــده است. الگوریتم ها روی برنامه 
سیســتم ردیابی ســیگنال های مغزی مورد ارزیابی قرارگرفته اند. بر 
طبق نتایج، تصمیم گیری هوشــمند در محیط ابر ترکیب شــده با مه 
باعث شده است تا انرژی مصرفی در ابر، هزینه اجرای وظیفه در ابر و 

میانگین انرژی مصرفی دستگاه های موبایل کاهش یابد.

5- انتخاب نمونه های آموزشــی بهینه براســاس 
معیارهای فاصله برای آموزش رده بندی احساسات

نویسندگان: شیوا نوری سرای، جعفرطهمورث نژاد
چکیدۀ مقاله: افزایش چشمگیر دسترس  پذیری به نظرها و توصیه های 
برخط باعث می شــود رده بندی احساســات در متون کوتــاه یکی از 
موضوع های جالب توجه در تحقیقات علمی و صنعتی باشــد. در زمینه 
رده بندی احساسات، اصطالحات به کار برده شده در دامنه های مختلف 
ممکن است متفاوت باشند. درنتیجه مدلی که با داده های برچسب دار 
آموزشی )دامنۀ منبع( یادگیری می شود ممکن است عملکرد خوبی در 
برچسب گذاری داده های آزمایشی )دامنۀ هدف( نداشته باشد. یادگیری 
انتقالی2 و انطباق دامنه3 دو راه حل مفید برای مواجهه با این مشــکل 
هستند. یادگیری انتقالی و انطباق دامنه، توزیع های دامنه منبع و هدف 
را بــه هم نزدیک می کنند تا عملکرد رده بند در دامنۀ هدف بهبود یابد 
اما نکتۀ حائز اهمیت این اســت که کدام دامنه  از مجموعه دامنه های 
نامزد به عنوان دامنه منبع انتخاب شود. روش پیشنهادی در این مقاله 
یــک ترکیب خطی از معیارهای فاصله بیــن توزیع دامنه های منبع و 
هدف اســت که بهترین دامنۀ منبع را بــرای یادگیری رده بند انتخاب 
می کند. روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده های همگن4 و ناهمگن5 
ارزیابی شده است. همان طورکه نتایج نشان می دهد، مدل پیشنهادی، 
در مجموعه داده همگن با احتمــال 47.1 درصد )5.9 درصد در مدل 
تصادفــی( و در مجموعه داده ناهمگن با احتمــال 23.1 درصد )8.3 
درصد در مدل تصادفی( می توانــد دامنه منبع صحیح را انتخاب کند 
که حاکی از بهبود چشــمگیر عملکرد مدل پیشنهادی نسبت به مدل 

تصادفی در انتخاب دامنه منبع صحیح است.

6- شناســایی مقاوم اشــیاء مبتنی بر قطعه بندی 
از بســط دوگانه سوپرپیکسل و  با استفاده  تصاویر 
الگوریتم خوشــه بندی DBSCAN و مدل ویژگی های 

SURF

نویسندگان: زینب جوان بخت، جعفر شقاقی
چکیدۀ مقاله: شناســایی شــیء یک وظیفه مهم در پردازش تصویر 

2-  transfer learning 
3-  domain adaptation
4-  homogeneous 
5-  heterogeneous
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تعبیه گردد تا با کمک انعطاف پذیری بسیار باالیی که در شناسایی 
و ثبت در انواع شــبکه های تلفن همراه با پروفایل های مختلف را 

دارد، وابستگی به نوع شبکه را به حداقل برساند. 
استفاده از فّناوری eSIM در دستگاه های اینترنت اشیاء همچنین 
می تواند نگرانی های موجود در نوع اتصال، نظارت، امنیت، قابلیت 

ردیابی و غیره را تا حد زیادی کاهش دهد. 
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و بینایی ماشین است. اســتخراج ویژگی در شناسایی شیء نقش 
مهمی را ایفا می کند. پیچیدگی  و مشکالتی که در تشخیص شیء 
با آن روبرو می شویم، تغییرات مختلفی است که در شیء به وجود 
می آید که می توان به تبدیالت هندسی و شلوغی محیط اشاره کرد. 
لذا این مقاله ســعی بر معرفی روشی مبتنی بر قطعه بندی تصاویر 
با اســتفاده از بسط دوگانه سوپرپیکســل SDE به همراه الگوریتم 
خوشــه بندی DBSCAN و مدل ویژگی هــای SURF دارد. در این 
روش ابتدا تصاویر به مد خاکستری تبدیل می شوند و سپس جهت 
حذف ویژگی های اســتخراج شده مناطق کم اهمیت، با استفاده از 
بسط دوگانه سوپرپیکســل )SDE( به همراه الگوریتم خوشه بندی 
DBSCAN، قطعه بنــدی تصاویــر انجام می شــود. ســپس جهت 
استخراج ویژگي هاي مناسب و مقاوم، از الگوریتم SURF به همراه 
مدل بســته ویژگی ها جهت نمایش توصیف گرها استفاده می شود. 
در پایان هر تصویر به عنوان ورودی با یک بردار نمودار پیشــینه نما 
نمایش داده می شــود. سپس جهت ورودی دســته بندی کننده ها 
این نمودارها اســتفاده می شــود. معیارهای ارزیابی نشان می دهد 
که روش معرفی شــده، دارای دقت 98.2 می باشــد که این میزان 

بهبودیافته روش های موجود می باشد.

7- شناســایی و اولویت بندی ریســک پذیرش 
رایانش ابری در شرکت توسعه نیشکر
نویسندگان: احسان طاهری پور، فریبا نظری

چکیدۀ مقاله: هــدف پژوهش حاضر، شناســایی و اولویت بندی 
ریسک پذیرش رایانش ابری در شرکت توسعه نیشکر با استفاده از 
فن آنتروپی شــانون بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ 
رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات توسعه ای بود. در مرحلۀ شناسایی 
ریسک، جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان فّناوری 
اطالعات در شرکت توسعه نیشکر )و شرکت های وابسته( بودند که 
مستقیماً با بحث امنیت داده ها و اطالعات در شرکت مذکور درگیر 
می باشــند. تعداد این افراد 100 نفر بــود. ابزار جمع آوری داده ها، 
ســه پرسشنامه محقق ســاز بود که بنا به اهداف مختلف طراحی 
و در میــان جامعه آماری توزیع شــد. تجزیــه و تحلیل از طریق 
نرم افزارهای اس.پی.اس.اس، اسمارت پی.ال.اس و اکسل در دستور 
کار قرار گرفت. در این فرایند، تحلیل هایی همچون تحلیل مســیر 
و آنتروپی شــانون به انجام رسید. ســرانجام، نتایج تحقیق منجر 
به شناســایی 10 ریســک پذیرش رایانش ابری در شرکت توسعه 
نیشــکر شد و بر اســاس اولویت بندی انجام شــده، ریسک زیر به 
ترتیب اولویت های اول تا ســوم را کسب کردند: تعهد تأمین کننده 
سرویس ابری، قرداد ضعیف شرکت با تأمین کننده سرویس ابری، 

و محرمانگی داده های شرکت.

 دنباله در صفحۀ 19
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ارائه روشی برای اولویت بندی فرآیندهای حرفه برای 
خودکارسازی*

علی رضایی
مدیریت خدمات مشاوره معماری سازمانی شرکت مهندسی نرم افزار گلستان، تهران

a.rezaee@golsoft.com :پست الکترونیکی

حمیدرضا اقیری
مدیریت برنامه ریزی، پژوهش و پروژه های راهبردی شرکت خدمات انفورماتیک

hr.aghiri@golsoft.com:پست الکترونیکی

* این مقاله در سومین همایش ملّی پیشرفت های سازمانی، 22 و 23 آبان 1398، ارائه شده است. 

چکیده
در سال های اخیر، مدیریت فرآیندهای حرفه در سازمان ها به عنوان یکی از موضوعات حائز اهمیت در نظم دهی، افزایش سرعت و دقت در مدیریت تغییرات 
داخلی و خارجی ســازمان، فراگیر شــده اســت. یکی از مهم ترین مراحل مدیریت فرآیندهای حرفه، اقدامات مرتبط با پیاده ســازی فرآیندها در سازمان است. 
پیاده ســازی و به تبع آن، خودکارســازی فرآیندها نیازمند هزینه های اجتناب ناپذیری اســت. مدیریت این هزینه ها به صورتی که بیشــترین تاثیر ممکن را در 
کوتاه ترین زمان ممکن داشــته باشــند، امر بسیار مهمی است. یکی از عوامل تاثیرگذار در موفقیت خودکارسازی فرآیندها، انتخاب صحیح نقاط شروع است. در 
مقاله حاضر با معرفی معیارهای تحلیل فرآیند و پیشــنهاد روشی برای اولویت بندی فرآیندهای منتخب، نتایجی در حوزه مدیریت هزینه ها، کسب آمادگی الزم 

و تسهیل تغییر فرهنگ سازمانی به دست می آید.
واژه های کلیدي: فرآیندهای حرفه، مدیریت فرآیندهای حرفه، خودکارسازی فرآیندهای حرفه، اولویت بندی فرآیندهای حرفه

1- مقدمه
امروزه، تغییر در سازمان امری اجتناب ناپذیر است. فارغ از این که این 
تغییرات به منظور بهبود داخلی سازمان صورت می پذیرد یا در پاسخ به 
تغییرات خارجی سازمان، الزام می شود؛ مدیریت این تغییرات در سطح 
کســب وکار )حرفه(، قوانین و توالی انجام کارها از اهمیت چشم گیری 
برخوردار شــده اســت. یکی از موضوعاتی که برای نظم و ســرعت 
بخشیدن به مدیریت تغییرات مطرح شده است، مدیریت فرآیندهای 

حرفه1 اســت. مدیریت فرآیندهای حرفه شامل روش ها، تکنیک ها و 
ابزارهایــی جهت طراحی، مدیریت، اجــرا و تحلیل فرآیندهای حرفه 
می باشد. انجام این مهم در سازمان، نیازمند صرف هزینه های زمانی، 
مالی و انســانی خواهد بود. ازین رو مدیریت ایــن هزینه ها به منظور 
افزایش اثربخشی و افزایش سرعت پاسخگویی دقیق به تغییرات، بحث 
مهمی اســت. معموال مرحلۀ اجرای فرآیندها در ســازمان، بخصوص 
در مراحل و دفعات ابتدایی، هزینه های زیادی را به ســازمان تحمیل 
1- Business Process Management(BPM)



24

مقاله

دويست و پنجاه

خواهد کرد که با اســتفاده از روش ها و متدولوژی های استاندارد، این 
هزینه ها کاهــش می یابند. در این میان، اولویت بندی فرآیندها جهت 
پیاده سازی و در ادامه خودکارسازی، می تواند نقش مهمی در کاهش 
هزینه ها و افزایش آمادگی تیم پیاده ســازی، ســودبران )ذی نفعان( 
فرآیند و به طور کلی سازمان ایفا کند. در ادبیات موضوع، جایگاه این 
اولویت بندی بخصوص در مراحل مرتبط با اجرا و پیاده ســازی شفاف 
نیســت. همچنین معیار یا روش سیستماتیکی برای این اولویت بندی 
وجود ندارد. اغلب این اولویت بندی به گروه های کارشناســی و خبره 
ســپرده شده است که این امر، خطاهایی را شامل خواهد بود. در این 
مقاله بعد از توضیح مفاهیــم پایه و تاریخچه ای از ادبیات موضوع، به 
شــرح معیارهایی خواهیم پرداخت که جنبه مشخصی از فرآیند را با 
تمرکز بر پیاده ســازی آن در ســازمان، بازنمایی می کنند. بعد از آن، 
روشی به منظور تحلیل نتایج حاصل از این معیارها پیشنهاد می گردد 
که منجر به اولویت بندی فرآیندهای مورد بررسی خواهد شد. ما نتایج 
به دست آمده از این روش را در یک سناریوی واقعی با نتایج به دست 
آمده از روش هایی همچون برگزاری جلســات با کارشناسان حرفه و 

تکمیل پرسشنامه توسط تیم های خبره، مقایسه خواهیم کرد.

2- مفاهیم پایه
در این بخش، برخی مفاهیم پایه مرتبط با موضوع مقاله شــرح داده 
می شــود. از این رو، بعد از معرفی فرآیند حرفــه، به ارائه تعریف های 

مرتبط با مدیریت فرآیندهای حرفه می پردازیم.

2-1- فرآیند حرفه
فرآینــد حرفه به مجموعه ای از وظایف مرتبط و ســاخت یافته اطالق 
می گردد که توسط افراد یا تجهیزات، برای تولید یک محصول یا ارائه 
خدمت به یک مشتری خاص یا مشتریان، انجام می شود. فرآیندهای 
حرفه در تمامی ســطوح ســازمان جریان دارند و ممکن است برای 
مشــتریان شفاف باشند و یا نباشــند ]1[ ]2[]3[. یک فرآیند حرفه 
اغلــب به صورت روندنمایی2 از توالی فعالیت ها و ارتباط آن ها با نقاط 
تصمیم گیری، قوانین و داده ها، مدل سازی می شود ]2[]3[]4[]5[. از 
مزایای استفاده از فرآیندهای حرفه می توان به بهبود رضایت مشتری 

و بهبود چابکی در واکنش به تغییرات بازار اشاره کرد ]1[ ]2[.

2-2- مدیریت فرآیندهای حرفه
تاکنون تعاریف زیادی از مدیریت فرآیندهای حرفه مطرح شده است. 
در این بخش تعدادی از این تعاریف را مرور خواهیم کرد. از جمله این 

تعاریف می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تعریــف، بهبــود و مدیریت فرآیندهــای حرفه ســازمان که به  	

منظور دســتیابی به ســه نتیجه مهم در یک سازمان عملکردمحور و 
مشــتری محور انجام می گیرد. این ســه نتیجه عبارت اند از: شفافیت 

2- Flowchart

در جهت گیری های راهبردی، هم راستاسازی منابع سازمان و افزایش 
نظم در فعالیت های روزانه ]6[.

مدیریــت فرآیندهــای حرفــه شــامل ترکیبی از مدل ســازی،  	
خودکارســازی، اجرا، کنترل، اندازه گیری و بهبود جریان فعالیت های 
حرفه می باشد که از اهداف، ســامانه ها، کارمندان و شرکای سازمان 

پشتیبانی می کنند ]7[.
مدیریت فرآیندهای حرفه، رویکردی برای شناسایی، طراحی، اجرا،  	

مستندســازی، اندازه گیری، نظارت و کنترل بــر فرآیندهای خودکار 
و غیرخودکار می باشــد. این رویکرد برای دســتیابی به نتایج مداوم، 
هدفمند و منطبق با اهداف راهبردی ســازمان به کار گرفته می شود 

 .]8[
مدیریت فرآیندها )به جای وظایف( به عنوان وسیله ای برای بهبود  	

نتایج عملکرد شــغلی و افزایــش چابکی عملیاتی انجــام می گیرد. 
مدیریت فرآیندها برای ایجاد و ارائه ارزش به مشــتریان یک سازمان، 
روی ارتباط افراد، جریان اطالعات، ســامانه ها و سایر دارایی ها تمرکز 

دارد ]9[.

3- کارهای گذشته
در زمینه مدیریــت فرآیندهای حرفه، پژوهش هــای متعددی انجام 
گرفته اســت. بنا بر موضوع این مقاله، پژوهش های صورت گرفته در 

این حوزه را به دو گروه کلی تقسیم بندی خواهیم کرد.
گروه اول، شامل کارهایی می شود که به عوامل موفقیت در پیاده سازی 
و به طور کلی در چرخه حیات مدیریت فرآیندهای حرفه پرداخته اند. 
از جملــه این کارها می توان به کار ]10[ و یا کار ]11[ اشــاره کرد. 
نویســندگان در این کارها و کارهای مشــابه، مواردی چون مدیریت 
تغییر، هم سویی با اهداف راهبردی، مشــتری محوری، اندازه گیری و 
بهبود فرآیند، همکاری مدیران ارشد، سامانه های اطالعاتی، بهره گیری 
از متدولوژی اســتاندارد، آگاهی بخشی به کارکنان و مدیریت فرآیند 
را به عنــوان عوامل موفقیــت در چرخه حیات مدیریــت فرآیندهای 
حرفه شــناخته اند. در میان عوامل باال، برخــی از کارهای این گروه 
از پژوهش ها به لــزوم مرتب نمودن و اولویت بندی فرآیندها اشــاره 
کرده اند. از نمونه این کارها می توان به ]12[ و ]13[ اشــاره کرد که 
مرتب نمودن فرآیندها و استفاده از متدولوژی استاندارد براي طراحي 
فرآیندها در ســازمان هاي بزرگ را عامل اصلی دســتیابي به اهداف 
راهبردي حرفه نظیر کاهش هزینه کل، کنترل ریســک و حفاظت از 

مالکیت هاي ذهني دانسته اند.
گروه دوم کارهایی که در ادبیات موضوع قابل بررسی هستند، کارهایی 
هستند که به معرفی چارچوب یا متدولوژی مدیریت فرآیندهای حرفه 
پرداخته انــد. از مهم ترین آن ها می توان به متدولوژی AVE، چارچوب 
وسک ]14[، چارچوب چانگ ]15[ و چارچوب جستون-نلیس ]16[ 

اشاره کرد.
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همان طور که در شــکل 1 مشاهده می شود، چارچوب جستون-نلیس 
شــامل مراحل مختلفی می باشــد. در این چارچوب، به اولویت بندی 
فرآیندها برای مرحلۀ شــناخت، به عنوان یکی از خروجی های مرحلۀ 

سوم )Launch Pad( اشاره شده است.
در مقالــه حاضر، بــا توجه به این کــه در مراحل مختلــف مدیریت 
فرآیندهــای حرفه، اولویت بنــدی فرآیندها نیازمنــد تمرکز و توجه 
می باشد، روشی پیشــنهاد می گردد تا بعد از مراحل شناخت و پیش 
از شروع پیاده سازی و صرف هزینه، بسته های کاری ای از فرآیندهای 

منتخب ایجاد گردد.

4- روش پیشنهادی
روش پیشنهادی حاضر را می توان به دو بخش تقسیم نمود. بخش اول 
که به معرفی ســه معیار اصلی می پردازد. این معیارها با این رویکرد 
انتخاب شــده اند که شــفاف ترین تصویر را از آمادگی فرآیندها جهت 
پیاده ســازی ارائه نمایند. هر یک از ایــن معیارها به صورت مجرد از 
یکدیگر، مابه ازای یک فرآیند قابل بررســی و اندازه گیری خواهند بود 
و هــر یک جنبــه ای از آمادگی فرآیند جهت پیاده ســازی را نمایش 
می دهند. با این حال، به منظور دستیابی به یک دید جامع و در ادامه 
فهرســت مرتبی از فرآیندهای حرفه بر اســاس اولویت پیاده سازی، 
در بخش دوم روشــی پیشنهاد می شــود که به تحلیل ترکیبی از این 
معیارها می پردازد. با اســتفاده از این روش تحلیل داده های محاسبه 

شده، فرآیندهای هدف مرتب سازی خواهند شد.

4-1 معیارهای پیشنهادی
در این بخش، شرح کاملی از معیارهای پیشنهادی و نحوه محاسبه هر 
یک، ارائه می گردد. این معیارها شامل تکرارپذیری، درجه پیچیدگی و 

درجه خودکارسازی می باشند.
4-1-1 تکرارپذیری

پیاده ســازی و خودکارســازی فرآیندهای حرفه در سازمان، نیازمند 

صــرف هزینه های مالی و انســانی خواهد بود. ایــن هزینه ها اغلب با 
محدودیت هایی در ســازمان روبه رو هستند. از این رو، مدیریت بهینه 
هزینه های انجام شــده در جهتی که پیاده سازی فرآیندها در سازمان 
دارای نتایج ملموس باشد، اهمیت پیدا می کند. در حقیقت، هر چقدر 
که نتایج اولیه پیاده ســازی برای تمامی ســودبران ملموس تر باشد، 
دشواری های تغییر فرهنگ سازمانی و افزایش آمادگی سازمان در این 
مســیر کاهش می یابد. یکی از مواردی که در اولویت بندی فرآیندها 
می تــوان مد نظر قرار داد، انتخاب فرآیندهایی ا ســت که بیشــترین 
هم پوشــانی را با وظایف روزمره ســودبران دارا هستند. به این منظور 
یکــی از معیارهای پیشــنهادی، اندازه گیری تکرارپذیــری فرآیندها 

می باشد.
بســته به ســطح بلــوغ فرآیندهای ســازمان و اطالعــات موجود از 
نمونه فرآیندهای اجرا شــده؛ بــرای جمع آوری داده هــای مورد نیاز 
اندازه گیــری معیار تکرارپذیــری، می تــوان از روش انجام مصاحبه 
با کارشناســان حرفه و یا ســایر اطالعات موجود از تاریخچه اجرای 
نمونه فرآیندهــا اســتفاده نمــود. فرمول 1 شــیوه محاســبه معیار 
تکرارپذیری را مشــخص می کند. در این فرمــول، میزان تکرار انجام 
یک فرآیند در 365 روز ســال محاسبه می گردد. متغیر p، بازه تکرار 
را به روز مشــخص می کند و متغیــر t، تعداد دفعات تکرار فرآیند در 
بازه اعالمی را مشــخص می کند. نهایتا به منظور مقایسه پذیری اعداد 
به دســت آمده برای هر یک از فرآیندها، نیاز است که بازه مشخصی 
در نظر گرفته شود. بنابراین تمامی بازه های اعالمی به بازه 365 روزه 

تبدیل می شوند.

)1(
R تکرارپذیری

t تعداد دفعات تکرار فرآیند
p بازه تکرار )به روز(
درجه خودکارسازی

پیش از به کارگیری یک راه حل جامع برای خودکارسازی فرآیندهای 
حرفه در ســطح سازمان، بسته به سطح بلوغ ســازمان، تعداد، نوع و 
نقشــه ارتباطات مولفه های نرم افزاری، ممکن اســت انجام بخشی از 
فرآیندهای حرفه توســط این مولفه ها پشتیبانی شود. این پشتیبانی 
می تواند تمامی وظایف یک فرآیند را شــامل شود و یا فقط برخی از 
وظایف را در بر بگیرد. فارغ از این که نحوه پیاده ســازی شیوه ارتباطی 
ایــن وظایف نیز حائــز اهمیت خواهد بود، در مرحلــه اولویت بندی، 
با اســتفاده از این معیــار حوزه های فرآیندی با کم ترین پشــتیبانی 
نرم افزاری مشــخص می گردد. فرمول 2 شــیوه محاسبه معیار درجه 
خودکارسازی را مشخص می کند. در این فرمول، درصد وظایفی که از 
یک فرآیند توســط حداقل یک سیستم پشتیبانی می شوند، مشخص 

می شود. 

شکل 1: چارچوب جستون-نلیس )18(
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)2(

TM درجه خودکارسازی
TMechanized تعداد وظایف مکانیزه

Ttotal تعداد کل وظایف

4-1-3- درجۀ پیچیدگی
پیاده ســازی فرآیندهای حرفه در ســازمان، با تغییــر بُن انگاره ها3 و 
فرهنگ ســازمانی همراه خواهد بود. مدیریت ایــن تغییرات همواره 
یکــی از نکات بااهمیت می باشــد. به منظور کســب آمادگی الزم در 
سطح ســازمان و تغییرات تدریجی فرهنگ ســازمانی، بهتر است به 
پیچیدگی فرآیندهای منتخب اولیه جهت خودکارسازی توجه ویژه ای 
شــود. هر چقدر که خودکارسازی از فرآیندهای ســاده تر آغاز شود، 
آمادگی و فرهنگ الزم به تدریج در ســازمان ایجاد می گردد. مزایای 
ایــن تغییر تدریجی هم در تیم پیاده ســازی نمــود پیدا خواهد کرد 
و هم ســایر ســودبران ســازمان از آن بهره خواهند برد. البته نهایتا 
تحلیل این معیار به ســطح آمادگی و فرهنگ سازمانی، بستگی دارد. 
به بیان دیگر، تجربه نشــان داده است که سازمان هایی که به تازگی 
قدم در راه پیاده سازی و خودکارسازی فرآیندها گذاشته اند، بهتر است 
خودکارسازی را از فرآیندهایی با پیچیدگی کمتر شروع کنند. اما در 
ادامه و با افزایش آمادگی ســازمان، فرآیندهای پیچیده تر در اولویت 
باالتر قرار می گیرند؛ چرا که احتمال تغییرات در فرآیندهای پیچیده تر 
بیشتر اســت و همچنین نظارت و ممیزی دقیق تری را الزم خواهند 
داشــت که این امر موجب افزایش اهمیت داده های مرتبط با اجرای 
نمونه فرآیندها می شــود. این داده ها بهتر اســت از طریق یک روش 
خــودکار و با کم ترین دخالت انســانی ذخیره گردنــد. در این مقاله، 

تحلیل انجام گرفته با این فرض پیش خواهد رفت.
معیار درجــۀ پیچیدگی، عناصر مورد اســتفاده در نمودار گردش کار 
فرآینــد را بررســی می کند و به هــر فرآیند یک درجــۀ پیچیدگی 
تخصیــص می دهد. هر کــدام از این عناصر، وزن دهی شــده اند. این 
وزن دهی در وهله اول نســبت پیچیدگی ای که هر یک از این عناصر 
به نمودار گــردش کار تحمیل می کنند را با یکدیگر حفظ می کند. به 
بیان دیگر، وزن های مشخص شده برای هر عنصر، باید نسبتی با وزن 
ســایر عناصر داشته باشد. همچنین این وزن دهی با توجه به ابزارهای 
تجاری خودکارســازی فرآیندها قابل تغییر خواهد بود. در این مقاله، 
وزن های تخصیص داده شده به هر عنصر، حد میانگینی از ویژگی های 
ارائه شــده توســط BPMSهای پرکاربرد را در نظر گرفته است. یکی 
دیگر از عوامل تاثیرگذار روی وزن دهی، توجه به این نکته است که هر 
یک از این عناصر تا چه میزان وابستگی فرآیند به تغییرات را افزایش 
می دهند. وجود برخی عناصر در نمودار گردش کار فرآیند )پیچیدگی 
فرآیند( با افزایش وابستگی فرآیند به تغییرات، رابطه مستقیمی دارد 
و کنترل جریان فرآیند را برای عامل انسانی دشوار می کند. این عناصر 

در جدول 1 معرفی شــده اند. همچنین فرمول 3 شیوه محاسبه معیار 
درجۀ پیچیدگی فرآیند را مشــخص می کند. در این فرمول، مجموع 
وزن عناصری که در نمودار گردش کار فرآیند وجود دارند، محاســبه 
می شــود و درصد آن ها محاســبه می گردد. این عــدد هر چقدر که 
بزرگ تر باشد، نمودار گردش کار فرآیند شامل عناصر بیشتری خواهد 

بود، در نتیجه حین پیاده سازی پیچیدگی بیشتری خواهد داشت.

)3(

C(p) درجه پیچیدگی
WeightE تعداد وظایف مکانیزه

:p در فرآیند E اگر
وجود نداشته باشد، 
وجود داشته باشد، 

4-2 روش اولویت بندی فرآیندها
با محاســبه هر یک از معیارهای معرفی شــده، آمادگی هر فرآیند از 
سه جنبه روشن می شود. اما برای دستیابی به فهرست اولویت داری از 
فرآیندهای حرفه، نیازمند روشــی جهت تحلیل این معیارها خواهیم 
بود. روش مذکور باید به گونه ای باشــد که هر یک از جنبه های مورد 
بررســی معیارها، تاثیر مســتقیمی در اولویت بندی فرآیندها داشته 
باشند. روش پیشنهادی در این مقاله، ایجاد جداول و دسته بندی هایی 

دوبعدی و سه بعدی می باشد.
ابتدا، فهرســت فرآیندها با اســتفاده از هر یک از معیارها به صورت 
مجزا به سه دسته کلی تقســیم بندی خواهد شد. به عنوان مثال، بعد 
از محاســبه معیار تکرارپذیری برای تمامی فرآیندهای مورد بررسی 

جدول 1: عناصر مهم در تشخیص میزان پیچیدگی نمودار گردش کار
وزنعنوانشناسه
E12شروع با پیش شرط
E26شروع با زمان بندی
E35شروع توسط فرآیند دیگر
E43تعدد شیوه آغاز فرآیند
E5)AND( 7مسیرهای موازی
E6)OR( »1مسیرهای شرطی »یا
E7)XOR( »1مسیرهای شرطی »یای انحصاری
E86نمایش گزارش هایی از سامانه های دیگر
E910نمایش گزارش هایی از فرآیندهای دیگر
E106رخداد زمان بندی شده
E11DMS 5نیازمند
E1210دارای زیرفرآیند
E137شروع کننده فرآیند دیگر
E145لغو و پایان فرآیند
E157ارتباط با بیرون از سازمان
E1610نگهداری تاریخچه اطالعات
E1715نظر کارشناسی
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در سازمان، فهرست فرآیندهای حرفه را بر اساس میزان تکرارپذیری 
آن ها، به ســه گروه فرآیندهای با تکرار کم، متوســط و زیاد تقسیم 
خواهیم کرد. این گروه بندی بر اســاس دو معیار دیگر نیز قابل ایجاد 
اســت. اما همان طور که مشخص است، تحلیل جداگانه هر یک از این 
معیارها، همچنان تصویر روشــنی از وضعیت فرآیندهای مورد بررسی 
به دست نمی دهد. به این منظور، با ایجاد جداول دوبعدی و سه بعدی، 
گروه های فرآیندی جزئی تری از فرآیندها ایجاد خواهیم کرد. شــکل 
2، شــکل 3 و شکل 4، دســته های قابل ایجاد از ترکیب هر دو معیار 

انتخابی را مشخص می کند.
گروه های مشــخص شــده با رنگ قرمز، فهرســتی از فرآیندهایی را 
مشــخص می کند که از منظــر هر دو معیار، اولویت بیشــتری برای 

پیاده سازی و خودکارسازی دارند. گروه هایی که با رنگ سبز مشخص 
شــده اند، با توجه به دو معیار در حال بررســی، شــامل فرآیندهای 
با اولویت پایین برای پیاده ســازی می باشــند. گروه هــای زردرنگ، 
فرآیندهایی را در برمی گیرند که به نسبت گروه های قرمز و سبز، حد 

وسطی از اولویت پیاده سازی را شامل می شوند.
در ادامه و به منظور تحلیل نهایی و دستیابی به فهرستی از فرآیندها، 
تقســیم بندی نهایی بر اساس ترکیب سه معیار انجام می گیرد. شکل 

5، این تقسیم بندی را نمایش می دهد.
گروه های سبزرنگ، که پایین ترین اولویت خودکارسازی را دارند، شامل 
فرآیندهایی با درصد خودکارسازی باال می باشند. از سوی دیگر گروه های 
زرد، اولویت متوســطی جهت پیاده ســازی دارند و شامل فرآیندهایی 

می شوند که یکی از دو شرط زیر در مورد آن ها صادق باشد:
فرآیند دارای تکرارپذیری کمی باشــد و ســطح خودکارســازی . 1

وظایف آن نیز کم یا متوسط باشد.
ســطح . 2 و  باشــد  متوســطی  تکرارپذیــری  دارای  فرآینــد 

خودکارسازی وظایف آن نیز متوسط باشد.
با اولویت ترین فرآیندها به منظور خودکارسازی در گروه های قرمزرنگ 
قرار خواهند گرفت. این گروه ها فرآیندهایی را شــامل می شــوند که 

یکی از دو شرط زیر را دارا باشند:
فرآیند دارای تکرارپذیری زیادی باشــد و ســطح خودکارســازی . 1

وظایف آن نیز کم یا متوسط باشد.
ســطح . 2 و  باشــد  متوســط  تکرارپذیــری  دارای  فرآینــد 

خودکارسازی وظایف آن نیز کم باشد.
همان طور که پیش تر توضیح داده شد، تحلیل معیار درجه پیچیدگی 
باید بــا توجه به آمادگی ســازمان انجام پذیــرد. بنابراین هر یک از 
گروه های قرمز، زرد و ســبز، بسته به تصمیم راهبردی سازمان درباره 
فرآیندهــای پیچیده، می توان به زیرگروه هایی تقســیم بندی شــوند 
تا گروه های اولویت بندی شــده نهایی تشــکیل گردنــد. بعد از انجام 
ایــن گروه بندی از فرآیندها و اولویت بندی فرآیندها، بهتر اســت که 
فرآیندهای موجود در هر گروه بر اســاس ارتباط های فرآیندی که با 
یکدیگر دارند تحلیل شده و فرآیندهایی که بیشترین ارتباط را با هم 
دارند، بســته های کاری پیاده سازی مجزا از یک دیگری تشکیل دهند. 
در این مرحله، ممکن اســت که این بســته های کاری شــامل برخی 

فرآیندهایی با اولویت های متفاوت از هم باشند.

5- مطالعه موردی
در ایــن بخش، بــه منظور بررســی کاربردپذیــری معیارها و روش 
پیشــنهادی، از یک سناریوی مطالعه موردی اســتفاده می شود. این 
ســناریو مرتبط با تحلیل اولویت بندی فرآیندهای شــرکت بیمه دی 
می باشد. شرکت بیمه دی، دارای 361 عنوان فرآیندی شناسایی شده 
می باشد که 80 درصد از این تعداد را فرآیندهایی تشکیل می دهند که 

شکل 4: تقسیم بندی فرآیندها بر اساس ترکیب معیارهای تکرارپذیری و 
درجه پیچیدگی

شکل 2: تقسیم بندی فرآیندها بر اساس ترکیب معیارهای تکرارپذیری و 
درجه خودکارسازی

شکل 3: تقسیم بندی فرآیندها بر اساس ترکیب معیارهای درجه پیچیدگی و 
درجه خودکارسازی
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به صورت ماشینی در سازمان جریان دارند و یا سطح جزئیات آن ها به 
نحوی مشــخص و تعریف شده نیست. بنابراین در این مطالعه موردی، 
73 عنوان فرآیندی که همچنان در ســازمان به صورت غیرماشــینی 
انجام می گیرند و جزئیات قابل بررسی )نمودار گردش کار و شناسنامه 
فرآیند( دارا هســتند، با روش پیشــنهادی اولویت بندی خواهند شد. 
برای این که نتیجه اولویت بندی با روش پیشنهادی با نیازهای سازمان 
و ســودبران مورد ارزیابی قرار گیرد، از طریق پرسشنامه ها و جلسات 
گروهی در تیم های خبره و بررسی درخواست های درجریان واحدهای 
مختلف مبنی بر اعالم نیاز خودکارسازی حوزه های فرآیندی، فهرست 
دارای اولویتی از همان فرآیندها تهیه شــده اســت تا نتایج به دست 

آمده از این دو شیوه با یکدیگر قابل مقایسه باشند.
در مرحلــه اول، برای هر یک از این 73 فرآیند مورد بررســی، هر یک 
از ســه معیار تکرارپذیــری، درجه خودکارســازی و درجه پیچیدگی 
محاسبه گردید. اطالعات مورد نیاز برای محاسبه معیار تکرار از طریق 
مصاحبه با کارشناسان حرفه به دست آمد. یکی از مشکالت فرآیندهای 
غیرماشینی در ســازمان، عدم وجود داده های کامال موثق از تاریخچه 
اجرای نمونه فرآیندها می باشد. بنابراین از طریق مصاحبه با کارشناسان 
حرفه و اســتفاده از تجربیات کاری و داده های نگهداری شده به صورت 
دستی از تاریخچه انجام نمونه فرآیندها، تعداد تکرار هر فرآیند مشخص 
و با استفاده از فرمول معیار تکرارپذیری، تکرار فرآیند در سال مشخص 
گردید. همچنین با اســتفاده از داده های به دســت آمده از مصاحبه با 
کارشناسان حرفه، فّناوری اطالعات و مخزن معماری شرکت بیمه دی، 
درجۀ خودکارســازی در هر فرآیند محاســبه گردید. درجۀ پیچیدگی 
نمودار نیز با بررسی کارشناسی انجام گرفته روی هر نمودار گردش کار 

به صورت مجزا برای هر فرآیند محاسبه شد.
بعد از محاسبه معیارها، دسته بندی کالن فرآیندها به گروه های زیاد، 
متوســط و کم بــا توجه مجزا به هر معیار انجــام پذیرفت. نتایج این 
گروه بندی را در نمودار 1 مشــاهده می کنید. همان طور که مشاهده 
می شــود، به دلیل دردســترس نبــودن برخی داده هــا، معیارهای 

تکرارپذیــری و درجه خودکارســازی برای برخــی از فرآیندها قابل 
محاســبه نبود. از این رو، بررسی 15 فرآیند به دلیل اطالعات ناکافی 

متوقف شد.
بر اساس این گروه بندی، تحلیل های دوبعدی و سه بعدی انجام گرفت. 
همان طور که توضیح داده شده، با ترکیب هر دو معیار، می توان گروه های 
فرآیندی ایجــاد نمود که فرآیندها را از دو جنبــه معیار اولویت بندی 
کرده اند. در این جا ما بنابر نیازهای شرکت بیمه دی، هر سه جنبه را در 
اولویت بندی نهایی دخیل نمودیم و به ایجاد جدول سه بعدی پرداختیم. 

شکل 6 و نمودار 2 نتایج این تحلیل را نشان می دهند.
همان طور کــه پیش تر توضیح داده شــد، به منظــور ارزیابی روش 
پیشنهادی، نتایج حاصل از اولویت بندی پیشنهادی را با اولویت بندی 
انجام گرفته توســط گروه های خبره مقایســه کردیم. نمودار 3 نتایج 
حاصل از این مقایسه را نمایش می دهد. همان طور که مشخص است، 
میزان تطبیق گروه بندی فرآیندها در ســه اولویت پایین، متوســط و 
زیاد به ترتیب 67، 87 و 65 درصد می باشــد. در حقیقت، فرآیندهای 
هــر گروه اولویتی، بیش از 65 درصد با گروه بندی تیم خبره مطابقت 
دارد. در مجمــوع، اولویت بنــدی انجام گرفته با روش پیشــنهادی، 
تقریبــا 80 درصد با اولویت بندی تیم خبره بر اســاس نیازمندی ها و 

شکل 5: تقسیم بندی فرآیندها بر اساس ترکیب معیارهای تکرارپذیری، 
پیچیدگی نمودار گردش کار و درجه خودکارسازی

نمودار 1: نتایج گروه بندی فرآیندها بر اساس هر یک از معیارها به صورت مجزا

شکل 6: تقسیم بندی فرآیندهای شرکت بیمه دی بر اساس ترکیب معیارهای 
تکرارپذیری، پیچیدگی نمودار گردش کار و درجه خودکارسازی
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درخواست های مطرح در سازمان، مطابقت دارد.

6- نتیجه گیری
در ایــن مقاله، به منظور افزایش دقت، روشــی جهــت اولویت بندی 
خودکارســازی فرآیندهــای حرفه ارائــه گردید. روش پیشــنهادی 
شــامل معرفی ســه معیار و روش تحلیل فرآیندها از جنبه این ســه 
معیار می باشــد. از مزایای روش پیشنهادی در پروژه های پیاده سازی 
فرآیندهای حرفه در ســازمان، می توان بــه کاهش هزینه های مالی و 
انســانی، فرهنگ سازی تدریجی در سازمان، مدیریت تغییرات حاصل 
از پیاده سازی فرآیندهای حرفه در سازمان، افزایش تدریجی آمادگی 
تیم پیاده سازی و سایر سودبران و همچنین پیش بینی نیازهای آینده 
سازمان درباره خودکارسازی فرآیندها اشاره کرد. به عنوان یکی دیگر 
از مزایای روش پیشــنهادی، می توان به این مورد اشــاره کرد که با 
تکمیل اطالعــات مرتبط با فرآیندها، در هــر لحظه و به طور برخط، 
اولویــت فرآیندها قابل تشــخیص خواهد بود. به طور مثــال با بروز 
تغییــرات در فرآیندها و در ادامه نتایج به دســت آمده از هر معیار، 
جایگاه این فرآیند در فهرســت اولویت بندی شــده، به صورت برخط، 

تغییر خواهد کرد.
به عنــوان کارهای آتــی، می توان به شــیوه ایجاد بســته های کاری 
پیاده ســازی فرآیندها اشاره کرد. به بیان دیگر، در هر گروه فرآیندی، 
ســایر عوامل موثر در ایجاد بسته های کاری پیاده سازی )مثل ارتباط 
منطق کاری فرآیندها با یکدیگر( و ارتباط این عوامل با یکدیگر قابل 

شناسایی هستند.

سپاسگزاري
در این قسمت از پرسنل شرکت بیمه دی که در جمع آوری داده های 

مرتبط با فرآیندها همکاری نموده اند، تشکر به عمل می آوریم.

مراجع
1. Weske, M., 2012. Business process management architec-

tures. In Business Process Management (pp. 333-371). Spring-
er, Berlin, Heidelberg.

2. Kirchmer, M., 2017. Business process management: what is it 
and why do you need it?. In High Performance Through Busi-
ness Process Management (pp. 1-28). Springer, Cham.

3. Rosing, M.V., Scheel, H.V. and Scheer, A.W., 2014. The Com-
plete Business Process Handbook: Body of Knowledge from 
Process Modeling to BPM, Volume I. Morgan Kaufmann Pub-
lishers Inc..

4. Chen, M., 1999. BPR methodologies: Methods and tools. In 
Business process engineering (pp. 187-211). Springer, Boston, 
MA.

5. Shankararaman, V. ed., 2012. Business Enterprise, Process, 
and Technology Management: Models and Applications: 
Models and Applications. IGI Global.

6. Rock, G., 2019. What is BPM Anyway? Business Process 
Management Explained. [Online] Available at: https://www.
bpminstitute.org/resources/articles/what-bpm-anyway-busi-
ness-process-management-explained

7. User, Super., 2019. What is BPM? - Workflow Management 
Coalition. [Online] Available at: http://wfmc.org/what-is-bpm

8. 2019. The BPM Profession - ABPMP International. [Online] 
Available at: https://www.abpmp.org/page/BPM_Profession

9. Gartner, 2019. Business process management (BPM). [Online] 
Available at: https://www.gartner.com/it-glossary/business-
process-management-bpm

10. Rummler, G.A. and Brache, A.P., 2004. Business process man-
agement in US firms today. Rummler-Brache Group.

11. Trkman, P., 2010. The critical success factors of business pro-
cess management. International journal of information man-
agement, 30(2), pp.125-134.

12. Chang, J.F., 2016. Business process management systems: 
strategy and implementation. Auerbach Publications.

13. Ravesteyn, P. and Versendaal, J., 2007. Success factors of busi-
ness process management systems implementation. ACIS 
2007 Proceedings, p.60.

14. Weske, M., 2007. Business process management architec-
tures (pp. 305-343). Springer Berlin Heidelberg.

15. Chang, J.F., 2016. Business process management systems: 
strategy and implementation. Auerbach Publications.

16. Jeston, J. and Nelis, J., Management by Process: A Roadmap to 
Sustainable Business Process Management. 2008.

نمودار 2: پراکندگی تعداد فرآیندهای مورد بررسی در سه گروه اولویتی

نمودار 3: تطبیق نتایج حاصل از اولویت بندی پیشنهادی با اولویت بندی 
گروه های خبره



30

ش
گزار

دويست و پنجاه

یادوارۀ دهمین سال درگذشت زنده یاد دکتر مرتضی انواری
سّید ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
نایب رئیس انجمن انفورماتیک ایران

abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی

*

نوشتۀ سّید ابراهیم ابطحی مفتخر به دانش آموختگی 
مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر

امروز که این یادواره را می نویســم 99/9/9 اســت و دکتر انواری 
89/9/9 خاطره شــد. ده سال گذشــت. باور کردنش ساده نیست. 

یاِد یاِر مهربان سرشاِر از سرخوشی است. او که از جنس نکونامانی 
بود که تاهمیشه، خاطراتشان با ماست و زندگی چیست جز مشتی 
خاطره و این مشــت افســوس نمونه خروار نیست. چه افسوس ها 
بر خاطراتی که یادآوری شــان جانکاه است و چه افسونی است در 
خاطراتی شــیرین تر از عسل که شــور یادآوری شان خلسه مطلق 

است.
* بــر گرفنــه از محتوا، تصویر روی جلد و تصاویر درون متِن ویژه نامۀ عصر تراکنش، شــماره 20، ســال دوم 
اســفند 1397، با عنوان »باغبان پرشور روزهای ناامیدی« گردآوری و نوشتۀ فاطمه قّوتی و مطالب نگارنده در 
بزرگداشــت دکتر انواری در شــماره های 182 و 194 و 196 و 211 گزارش کامپیوتر و شعر سالم ای اقاقیای 

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی از مجموعه طفلی به نام شادی، از انتشارات نشر سخن، 1399.
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دکتر مرتضی انواری که از پایه گذاران موســس دوره های کارشناسی 
ریاضی و علوم کامپیوتر در دهه چهل شمســی در دانشــگاه صنعتی 
شــریف و دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در همین دهه در این 
دانشگاه بوده است در سال 1352 در شرایطی که افزایش یکباره بهای 
نفت کشور را در مسیر اسراف در هزینه برای تهیه ابزارهای رایانه ای و 
بعضاً کم یا بالاستفاده نموده بود به تأسیس »مدرسه عالی برنامه ریزی 
و کاربرد کامپیوتر« اقدام کرد. او آینده اندیشانه در ساختمانی کوچک 
500 نفر دانشــجو را برای تحصیل در رشــته های کاربرد کامپیوتر و 
آنالیز سیستم ها، برنامه ریزی و تحقیق در عملیات انتخاب کرد و ارتقاء 
چشــمگیری در کیفیت فارغ التحصیالن این رشته در کشور رقم زد. 
دکتر انواری در تیرماه ســال 1384 در اولین نشســت ملّی فناوری 
اطالعات به عنوان ارشدترین فرد از پنج نفر برگزیده جامعه دانشگاهی 

کشور )متشکل از اساتید ســّید محمد تقی روحانی رانکوهی و دکتر 
محمد قدســی و دو تن از دانشــجویان دکتر انــواری، جناب ابراهیم 
نقیب زاده مشــایخ و نگارنده( در این زمینه توسط رئیس جمهور وقت 
)آقای خاتمی( به کوشــش دیگر دانشجوی سابق دکتر انواری و عضو 
برجسته انجمن انفورماتیک ایران جناب مهندس جهانگرد )حاضر در 
تصویر زیر( تقدیر شد. این نوشته را با ذکر مختصر زندگی نامه عباراتی 
از مصاحبه های ســال های دور ایشان در دهه 40 و 50 شمسی پایان 

می دهیم1و2.

1- ســید ابراهیم هاشمی اقدام، »در محضر استاد«، شــماره اول الگوریتم مجله دانشجویان دانشکده ریاضی و 
علوم کامپیوتر، زمستان 1351.

2- کیومرث افشــارپاد، »پای صحبت رئیس«، شماره اول نشریه مدرســه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر، 
نوزدهم دیماه 1352.
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 آقای دکتر انواری در خانواده ای متوســط چشم به دنیا گشودند، 
دوران متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساندند و در سال 
1329 وارد دانشگاه تهران شدند و بعد از سه سال لیسانس خود را 
در رشته فیزیک گرفتند. پس از مدتی تدریس در دبیرستان های 
کشــور با گرفتن یک بورس از دولت آمریکا به آن کشور عزیمت 
کــرده و به ادامه تحصیل در رشــته فیزیک مشــغول شــدند و 
ســپس از فیزیک به ریاضی تغییر رشــته داده و پس از دو سال 
به دریافت درجه دکتری نائل شــدند. دکتر انواری فوق لیسانس 
و دکترای خود را از دانشــگاه ایلی نوی دریافت کردند. ایشان در 
دانشــگاه های ایلی نوی، ایالتی میشیگان، ایالتی اوهایو، برکلی و 
در دانشــگاه های کانادا و فرانسه تدریس و تحقیق کرده اند و پس 
از 11 ســال تدریس و تحقیق در سال 1348 به ایران مراجعت 
و در دانشگاه صنعتی شریف فعلی ریاست دپارتمان ریاضی را به 
عهده گرفتند و پس از یکسال حضور مجدد در دانشگاه میشیگان 
در ســال 1349 به ایران مراجعت کردند و دوره کارشناسی ارشد 
علوم کامپیوتر را در دانشــکده ریاضی دانشــگاه صنعتی شریف 
پایه گذاری کردند. در ســال 1352 مدرســه عالی برنامه ریزی و 
کاربرد کامپیوتر را تأســیس و در سال های پس از انقالب تا زمان 
کســالت در ســال 85 علیرغم حضور در خارج از کشور همواره 

ماه هائی را در ایران به کار، تحقیق و تدریس اشتغال داشتند.

درمصاحبه ای در پاسخ به علت تأسیس مدرسه عالی برنامه ریزی 
و کاربرد کامپیوتر در ســال 1352 ایشــان گفته اند: »مدت ها 
در ایران و در دانشــگاه میشــیگان در مورد مســئله کامپیوتر و 
کارشناســان آن مطالعه کردم. چرا کــه در ایران بیش از یکصد 
کامپیوتر )بــزرگ( وجود دارد و با پیشــرفت تکنولوژی احتیاج 
به تعداد بیشــتری کامپیوتر نیز خواهد بود. ولی اصل اساســی 
کارشــناس در این رشته اســت که ایران از این نظر در مضیقه 
بوده و این امر موجب اســتفاده ناقص از کامپیوترها شــده است 
که این خود موجب بی اســتفاده ماندن آن ها اســت. در این راه 
هیچ موسســه دیگری پیشقدم نشــده بنابراین خودم دست به 
کار تأســیس این مدرســه عالی زدم«. در مورد انتخاب اساتید 
ایشان گفته اند: »بسیاری از دانشگاه هائی که به فکر ایجاد رشته 
کامپیوتر افتاده بودند با کمبود استاد مواجه شدند. اساتیدی که 
شــما می بینید یعنی از شاگردان خود من بوده اند و تحقیقات و 
ســمینارهای زیادی در دانشگاه برای آشنائی آن ها برقرار کردم. 
ایشــان را که همه از بهترین ها بودند انتخاب کردم. بعضی دیگر 
از دوســتان قدیمی بوده اند که با قدرت کار و تفکر آن ها آشنائی 
نزدیک داشــته ام و با بعضی دیگر نیز قباًل همکاری داشــته ام و 

ایشان را به خوبی می شناسم«.
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تصویر فوق )2011( ســه تن از اساتید آینده ســاز نسل بعد از دکتر 
انواری واز یاران و فراخوان شــده از طریق او بودند )از راست به چپ: 
دکتر بهرام مودت-اولین مدرِس معرِف درس و رشته هوش مصنوعی 
در اوایل دهه 50 در کشــور، دکتر آرمــن نهاپطیان – مدرِس معرِف 
موسس دروسی نظیر کمپایلر -و دکتر بهروز پرهامی- مدرِس معرِف 
موســس دروســی نظیر اتوماتا و معماری کامپیوتر، طراح جدول کد 
و صفحه کلید فارســی رایانه و نویســۀ ابداعی ریال و اولین و سردبیر 
ِسالیاِن ماهنامه گزارش کامپیوتر و نویسنده اولین کتاب پر شمارگان 
عمومی مبانی کامپیوتر و طراح اولین برنامه درســی دوره کارشناسی 

مهندســی کامپیوتر که بیش از دو دهه در ایران به کار گرفته شــد( 
که بعدها با تشــکیل گروه کامپیوتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی شــریف در دهه پنجاه به شکل گیری و اجرای رشته 
علوم رایانه در دوره های کارشناســی وکارشناســی ارشد که بعدها به 
استقالل آموزش های رشته رایانه از علوم به مهندسی در دوره گذاری 
بیست ساله، با تربیت شاگردانی زبده که برخی دانشجویان سابق دکتر 
انواری بودند که بعدها از اســاتید مدرسه عالی کامپیوتر شدند )نظیر 
اســاتید ناصر ترکمانی، بهروز ارباب و ابراهیم هاشــمی اقدم( یاری ها 

رساندند. عمرشان به بلندی آفتاب.



38

دیدگاه

دويست و پنجاه

* Digital Religion

مقدمه 
در پشت جلد کتاب آمده است: »ظهور رسانه های نوین نه تنها بستری 
جدید در ارتباط میان افراد به وجود آورده بلکه در ســطحی گسترده، 
نهادهای اجتماعی از جمله دین را به شــّدت تحت تاثیر و دگرگونی 
قرار داده اســت. حضور دین در فضای رســانه های دیجیتال، مفهوم 
بسیار تازه ای از نهاد دین برساخته است. پدیده دین دیجیتال برآمده 
از تغییرات در ســپهر تکنولوژی است. اما دین دیجیتال و معنای آن 
چیســت؟ از چه ویژگی و جنبه هایی برخوردار است؟ چه دیدگاه های 
نظری در کار تفسیر و تبیین آنند؟ با چه روش هایی می توان به مطالعه 
این پدیده پرداخت؟ کتاب حاضر می کوشــد به همه این پرسش ها از 
طریق مقاالتی به قلم مهم ترین و برجسته ترین نویسندگان این حوزه 
پاســخی در خور بدهد. خواننده از طریق این مقاالت به تصویر روشن 
و جامعی از دین دیجیتال دســت می یابد. در عین حال پژوهشگران 
با الهام از این کتاب قادر خواهند بود متناســب با شرایط فرهنگی در 

ایران نظریه پردازی و مدل سازی کنند«.

متن دیدگاه ها
 متن دیدگاه را به بیان دیدگاه دو خبرگزاری تخصصی در معرفی این 
کتاب اختصاص داده ایم. خبرگــزاری کتاب ایران )ایبنا( تحت عنوان 
چگونه رسانه های دیجیتال به دین معنای تازه ای می دهند؟ به معرفی 
و بررســی این کتاب پرداخته و این گونه نوشــته است: کتاب »دین 
دیجیتال« به ترجمه مریم هاشم پور صادقیان و مجید موحد از سوی 
انتشارات طرح نو در 312 صفحه، با شمارگان هفتصد نسخه به قیمت 

56 هزار تومان منتشر شده است.
کتــاب دو بخش دارد؛ در بخش اول کتــاب به رویکردهای نظری در 
مطالعه دین دیجیتال  پرداخته شده و در بخش دوم رویکردهای روش 

شناختی در مطالعه دین دیجیتال آمده است.
بخش اول ابتدا به مرور بر نظریاتی می پردازد که از گذشــته تاکنون 
به تبییــن رابطه دین و رســانه های نوین پرداخته انــد. در دو مقاله 
ابتدایی این بخش، دو نویســنده از منظر خود این نظرات را بررســی 
و مقایســه می کنند و در مجموع پنج نظریــه »جبرگرایی فناورانه«، 

دین دیجیتال*
سّید ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی
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»رسانه ای شدن«، »میانجیگری معنا«، »میانجیگری صور مقدس« و 
»شکل گیری دین- اجتماعی فناوری« معرفی و ارائه می شوند. در ادامه 
این بخش ســه مقاله دیگر ارائه می شود. هر یک از این مقاالت تالش 
دارند به گونه ای رویکردهای نظری برجســته در این حوزه را بررسی 
کنند. مقاله سوم به ارائه بســتری نظری در تبیین دین و رسانه های 
نوین می پــردازد. مقاله چهارم متکی بر رویکردی جامعه شــناختی، 
سنخ شناســی نظری الگوهای تعلق دینی آنالیــن )برخط( و آفالین 
)برون خط( را مطرح می کند و آخرین مقاله این بخش، الگویی نظری 
را برای بررسی دین دیجیتال به عنوان یک فضای سوم برای ارائه دین 

معرفی می کند.
بخــش دوم همچنان که از نام آن مشــخص اســت بــه جنبه های 
روش شناختی مطالعات حوزه دین و رســانه های نوین می پردازد. در 
مقاله اول، مراحل تحول رویکردهای روش شناختی این حوزه از ابتدا 
تا زمان حال بررســی می شود. لذا درکی کلی از فضای روش شناختی 
این حوزه شــکل می گیرد. ســپس در مقاله های دوم و ســوم برخی 
مسائل روش شــناختی مشــارکت دینی در اینترنت و نیز تحقیق در 
فضای مجازی به بحث گذاشــته می شــود. در ادامه در مقاله چهارم 
به طور دقیق سه روش پرکاربرد برای پژوهش در حوزه مطالعات دین 
و رســانه های نوین معرفی و شرح داده می شود و در نهایت در آخرین 
مقالــه برخی مالحظات اخالقــی برای پژوهش در ایــن حوزه مورد 

بررسی قرار می گیرد.
در فصل اول کتاب »بررســی رویکردهای نظــری در مطالعات دین 
دیجیتــال«، هیدی کمپل1 بــه مروری اجمالی بر چگونگی رشــد و 
گسترش مطالعات دین دیجیتال می پردازد و نشان می دهد که چگونه 
این حوزه تحققی به یک حوزه منحصر به فرد در مطالعات اینترنت و 

همچنین مطالعات رسانه ها، دین و فرهنگ تبدیل شده است.
در فصــل دوم »چهارچوب های نظری برای رهیافتی به ســوی دین 
و رســانه های جدیــد«، نات الندبای2 رهیافت های نظری مســلط در 

مطالعات دین و رسانه های نوین را بررسی می کند.
در فصل ســوم، »فهــم ارتباط بین دیــن آنالیــن و آفالین در یک 
جامعه شــبکه ای«، هیدی کمپل به معرفی دین شــبکه ای به عنوان 
ابزاری تفســیری برای فهم تغییرات در حال وقــع در جهان آفالین 
 و شــیوه ای برای توضیــح چگونگی عملکرد آنالیــن دین می پردازد.

 در فصل چهارم »الگوهای تعلــق به ارتباطات آنالین/ آفالین دین«، 
نات الندبای به بررســی الگوهای تعلق می پــردازد که می تواند حول 
فعالیت های دینی در مجموعه های ارتباط آنالین و آفالین گســترش 

یابد.
در فصــل پنجم »نظریه  رســانه ها و فضاهای ســوم دین دیجیتال«، 
استوارت هوور و نابیل اخشــایبی3 »موضوع« عمل دینی دیجیتال و 

شیوه های تفسیر و تفکر پیرامون آن را بازنگری می کنند.

1-Heidi Campbell
2- Knut Lundby
3-Stewart Hoover & Nabil Echchaibi

در فصل ششــم، »چالش های روش شــناختی، نوآوری ها و مشکالت 
پیش روی پژوهش  پیرامون دیــن دیجیتال«، هیدی کمپل و برایان 
آلتنهوفن4 به بررســی تحول روش شناسی های مطالعه دین دیجیتال 

می پردازند.
در فصــل هفتــم، »دین آنالین به عنــوان یک دین زنده: مســائل 
روش شناختی در مطالعه مشــارکت دینی در اینترنت«، کریستوفر 
هلنــد5 یک تمایز نظری بین انواع فعالیت های دینی اینترنتی تحت 
 عنوان »دیــن آنالین« و »دین در فضــای آنالین« مطرح می کند.

در فصــل هشــتم »جســت جوی اینترنــت نامرئــی: جنبه های 
روش شــناختی تحقیق بر روی دین در اینترنت«، اولیور کروگر6 با 
رویکردی جامعه شــناختی و مبتنی بر نظریه مدرنیته گیدنز، این 
پیش فرض مطرح می شــود که امروزه تعامل مناســکی از زمان و 

مکان جدا شده است. 
در فصل نهــم »رویکردهایــی در خصوص روش هــای دیجیتال در 
مطالعات دین دیجیتال«، روت ســوریا7 و همکاران روش شناسی های 
دیجیتال در زمینه دین دیجیتال را مرور می کند و در نهایت در فصل 
دهم، »مســائل اخالقی در مطالعه دین و رســانه های نوین«، مارک 
جانز8 نگاهی اجمالی دارد به مســائل کلیــدی اخالقی در تحقیقات 

رسانه های نوین«.
خبرگزاری بین المللی قران )ایکنا( تحت عنوان از سوی طرح نو کتاب 
دین دیجیتال منتشــر شد در مورد این کتاب نوشته است: به گزارش 
ایکنا، کتاب »دین دیجیتال« از سوی مریم هاشم پور صادقیان و مجید 
موحد گردآوری و ترجمه شــده و آن را انتشــارات طرح نو در 312 
صفحه و با شــمارگان هفتصد نسخه به قیمت 56 هزار تومان منتشر 

کرده است.
در ابتــدا وقتی عنوان کتاب را مشــاهده می کنیــد به این فکر فرو 
می رویــد که دیــن دیجیتال به چه معناســت؟ در واقع این عنوان 
ایــن شــائبه را در ذهن ایجاد می کند که دیــن دیجیتال آیا دینی 
جدید اســت. در البه الی بحث ها متوجه می شوید که منظور از دین 
دیجیتال استفاده ابزارها و روش های دیجیتال در ارائه و به تعبیری 
رابطــه برقرار کردن دینــداران با همدیگر اســت؛ یعنی به خدمت 
گرفتن ابزارها، فناوری های نوین از ســوی دیــن داران برای ارائه و 
برداشــت های دینی خودشــان.  بنابراین به عنوان یک خواننده این 
عنوان ســبب کج فهمی می شود و بهتر بود مترجمان عنوان دیگری 

را برای آن انتخاب می کردند.
کتاب دو بخش دارد که هر کدام از این بخش ها شامل مقاالتی درباره 
موضوع مطرح شده است. در بخش اول کتاب به رویکردهای نظری در 
مطالعه دین دیجیتال  پرداخته شــده و این بخش از پنج فصل یا بهتر 
اســت بگویم پنج مقاله تشکیل شده است. در بخش دوم رویکردهای 
4- Heidi Campbell & B. Altenhofen
5- Christopher Helland
6- Oliver Kruger
7- Ruth Tsuria
8- Mark D,Johns
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روش شــناختی در مطالعه دین دیجیتــال آمده که این بخش هم از 
پنج فصل تشــکیل شده و در ادامه نیز چند صفحه ای به نتیجه گیری 

اختصاص داده شده است.
در مقدمه مترجمان، که کاری  پژوهشــی اســت چــون مقاالت را 
گردآوری کرده و آن ها را در یک مجموعه گنجانده اند، آمده اســت: 
»بخــش اول ابتدا به مــروری بر نظریاتی می پردازد که از گذشــته 
تاکنــون به تبیین رابطه دین و رســانه های نوین پرداخته اند. در دو 
مقالــه ابتدایی این بخش، دو نویســنده از منظر خود این نظرات را 
بررســی و مقایســه می کنند و در مجموع پنــج نظریه »جبرگرایی 
فناورانه«، »رسانه ای شدن«، »میانجیگری معنا«، »میانجیگری صور 
مقدس« و »شــکل گیری دین- اجتماعی فنــاوری« معرفی و ارائه 

می شوند.
در ادامه این بخش سه مقاله دیگر ارائه می شوند، هر کدام این مقاالت 
تــالش دارند به گونــه ای رویکردهای نظری نوین بــه دین دیجیتال 
را معرفــی کرده یا برخــی مفاهیم نظری برجســته در این حوزه را 
طرح و بررســی کنند. مقاله ســوم به ارائه بســتری نظری در تبیین 
دین و رســانه های نوین می پردازد. مقاله چهــارم متکی بر رویکردی 
جامعه شــناختی، سنخ شناســی نظری الگوهای تعلّق دینی آنالین و 
آفالین را مطرح می کنــد و آخرین مقاله این بخش، الگویی نظری را 
برای بررســی دین دیجیتال به عنوان یک فضای سوم برای ارائه دین، 

معرفی می کند.
بخــش دوم همچنان که از نام آن مشــخص اســت بــه جنبه های 
روش شناختی مطالعات حوزه دین و رســانه های نوین می پردازد. در 
مقاله اول، مراحل تحول رویکردهای روش شناختی این حوزه از ابتدا 
تا زمان حال بررســی می شود. لذا درکی کلی از فضای روش شناختی 
این حوزه شــکل می گیرد. ســپس در مقاله های دوم و ســوم برخی 
مسائل روش شــناختی مشــارکت دینی در اینترنت و نیز تحقیق در 
فضای مجازی به بحث گذاشــته می شــود. در ادامه در مقاله چهارم 
به طور دقیق سه روش پرکاربرد برای پژوهش در حوزه مطالعات دین 
و رســانه های نوین معرفی و شرح داده می شود و در نهایت در آخرین 
مقالــه برخی مالحظات اخالقــی برای پژوهش در ایــن حوزه مورد 

بررسی قرار می گیرد«.
در ادامه کتاب به عنوان نمونه در فصل پنجم مقاله »نظریه رســانه ها 
و فضاهای سوم دین دیجیتال« آورده شده است »نویسندگان بر این 
باورند که دین دیجیتال فضای سومی را برای ارائه دین فراهم می کند. 
دین دیجیتال می تواند آگاهی جدیدی نســبت به دین ایجاد کند که 
ریشــه در ادراکات و تجــارب منحصر به فــرد از میانجیگری معنایی 

داشته باشد که از طریق فناوری دیجیتال شکل گرفته است.«
در پایان از متن کتاب جدول مقایســه رهیافت های مطالعه دین در 
رسانه های نوین و شــرح حال تخصصی برخی از نویسندگان مقاالت 

را درج می کنیم:  
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چالش های مانایی در مهندسی نرم افزار
سّیدعلی آذرکار

شرکت مهندسی پدیدپرداز
کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

ali.azarkar@pdpsoft.com :پست الکترونیکی

2-مقدمه
چرخه نرم افزار دربرگیرنده مراحل زیادی اســت، از جمله مهندســی 
نیازمند ی ها، طراحی، برنامه نویســی، آزمون، خطازدایی و نگهداری. 
نگهداری معمــوالً به عنوان آخریــن مرحله از تولیــد نرم افزار تلقی 
می شود. سوال این اســت که اگر این مرحله برای سال های متمادی 
ادامه داشته باشد، چه خواهد شد؟ پاسخ به این سوال، همان نقطه ای 
اســت که موضوع قابلیت اســتفاده مطرح می شود. قابلیت استفاده را 

می توان شــرایطی تعریف کرد که در آن نرم افــزار هنوز مفید و قابل 
نگهداری است. قابلیت استفاده از نرم افزار باید تحقق قابلیت نگهداری، 
مانا و ماندگار باشــد. در حوزه نرم افزار، منظور از مانایی آن بازه زمانی 

است که نرم افزار قادر به ارائه خدمت است.
کارهای زیادی در حوزه نگهداری نرم افزار، از نظر مانایی، انجام شــده 
است. ناتان انســنگر1 در مقاله ای با نام »وقتی نرم افزارهای خوب، بد 
می شوند.« مشکالت مرتبط با نگهداری نرم افزار را بیان کرده است. او 
اظهار می کند که نیاز اســت روی مشکالت مرتبط با تحقق نگهداری 
نرم افزار تمرکز بیشــتری انجام شــود. او ضمن تاکید بر اینکه مانایی 
نرم افزار به قابلیت اســتفاده از نرم افزار وابســته است، اشاره می کند 
1- Nathan Ensenger

1-چکیده
شــیوه ها و روش های موجود حاکی از آن اســت که کیفیت نرم افزار آنچنان که انتظار می رود، مطلوب نبوده اســت. سازمان های تولیدکنندۀ نرم افزار، تالش و 
هزینه زیادی را مصروف رفع خطاها و مشــکالت در مراحل پایانی تولید آن می کنند. یک از وجوه کیفی نرم افزار که ســالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، 
مانایی آن از حیث قابلیت اســتفاده* اســت. نرم افزارهایی که مانایی کمی دارند به احتمال زیاد در یک بازار رقابتی دوام نمی آورند و شکست می خورند. به همین 
دلیل اســت که ســازمان های تولیدکنندۀ نرم افزار، توجه ویژه ای به حصول اطمینان از مانایی نرم افزار تولیدی خود دارند. برای آن که بتوان نرم افزارهای مانایی 
را به شــکلی مقرون به صرفه )از حیث هزینه( تولیدکرد، تولیدکنندگان باید ارتباط بین ویژگی های مانایی و نرم افزار را بررســی و به آن توجه کنند. در حوزه 
مهندسی نرم افزار، مانایی با چهار ویژگی تبیین می شود. موثق بودن**، اعتماد انسانی، قابلیت اعتماد*** و کاربردپذیری****. برای بیان ارتباط بین این ویژگی ها، 
طراحان نرم افزار باید نیازمندی های مانایی را که باید به منظور تحقق نیازمندی های خاص قابلیت اســتفاده نرم افزار پیاده ســازی شوند، تحلیل کنند. هدف اصلی 

مقاله ارائه درکی عمیق از ارتباط بین ویژگی های مانایی و نرم افزار است.

* Serviceability
**Trustworthiness
*** Dependability
****Usability
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که تحقق مانایی ممکن اســت قابلیت اســتفاده نرم افزار را نیز بهبود 
بخشــد. طراحی مانای خدمت گرای نرم افزار، هدف این مطالعه است. 
بخش باقی مانده مقاله، به این شکل ساختاردهی شده است: در بخش 
3 مفاهیم پایه ای مانایی تعریف شــده است. ظهور مانایی نرم افزار در 
بخش 4 تعریف شــده است. ارائه راهبردهای موفق )برای این منظور( 
نیز موضوع بخش 5 است. مقاله در نهایت با جمع بندی و نتیجه گیری 

به پایان می رسد.

3- مفاهیم پایه ای مانایی
محیط در حال تکامل منعطف در ابتدای قرن 21 چالش های جدیدی را 
برای همه بخش ها، از جمله مهندسی نرم افزار ایجاد کرد. تعداد زیادی از 
برنامه نویسان روی یک پروژه کار می کنند؛ در حالی که هر برنامه نویس 
روی یــک کارکرد مجزای نرم افزار یا یــک مولفه معماری جداگانه کار 
می کنــد. این مولفه ها معموال در یــک چارچوب زمانی ثابت و معین و 
جداگانه توسعه می یابند. هنگامی که نوبت ترکیب آن ها می رسد، مدیر 
پروژه این مولفه های مختلف را با یکدیگر یکپارچه کرده تا نتیجه مطلوب 
حاصل شود. این فرآیند، تولید نرم افزار را فعالیتی پیچیده کرده است. 

پیچیدگی تولید نرم افزار، منجر به بروز مشــکالت فراوانی شــده که 
آســیب پذیری های طراحی یکی از مهم ترین آن ها به شــمار می آید. 
برخی از اصول بنیادین طراحــی و ابزارهای نظام مند مرتبط، عبارت 
اســت از دســترس پذیری، قابلیت اطمینان، امنیت و کاربردپذیری2. 
خدمت )ارائه شده توســط( نرم افزار مانا است، اگر نرم افزار به شکلی 
کارا و اثربخــش طی بازه زمانی مورد انتظار کار کرده و رضایت مندی 
کاربــر را نیز فراهم کنــد. عوامل زیادی قابلیت اســتفاده نرم افزار را 
متاثــر می کنند که معدودی از آن ها عبارتنــد از: موثق بودن، اعتماد 
انســانی، قابلیت اعتماد و کاربردپذیری. این عوامل بر مانایی نرم افزار 
تاثیر مستقیم دارند؛ ولی عواملی مانند قابلیت پذیری، مقیاس پذیری، 
قدرت مندی، قابلیت ردیابی، قابلیت آشکارسازی3، قابلیت دسترسی، 
کارایی، قابلیت توســعه، پذیرش روانی، رضایت منــدی کاربر، تداوم 
کســب وکار، قابلیت فراگیری، اثربخشــی، انعطاف پذیــری و کنترل 

اجرایی، مانایی را به شکل غیرمستقیمی متاثر می کنند.
معنی این عوامل در ســناریو توســعه نرم افزار متفاوت است. به طور 
مشخص، موثق بودن تضمین این است که نرم افزار آن گونه که مورد 
انتظار اســت عمل می کند؛ اعتماد انســانی به معنــی تکیه کردن به 
نرم افزار از روی اعتماد اســت؛ قابلیت اعتماد عبارت است از توان ارائه 
خدمتی که به شــکل قابل توجیهی قابل اعتماد است؛ کاربردپذیری 
ناظر بر این موضوع است که نرم افزار چگونه می تواند به شکل مناسبی 
توســط کاربران مشــخصی برای دســتیابی به نتایج کمی، به شکلی 
کارا و اثربخش اســتفاده شــود. عواملی که مستقیم یا غیرمستقیم بر 
مانایی تاثیر دارند، تاثیرات مثبت و منفی بر طراحی خدمت محصول 

2- Usability
3- Detectability

نرم افزاری دارند، آن گونه که در شکل 1 نشان داده شده است. مشکلی 
حین حصول اطمینــان از مانایی از طریق اصالح معماری نرم افزار به 

وجود می آید. این اصالح کاری بسیار پرهزینه و زمان بر است.

4- ظهور مانایی نرم افزار 
نرم افزارهــا معمــوالً بدون امنیــت قابل توجهی ارائه می شــوند. این 
امر خود آســیب پذیری های بعــدی را به دنبــال دارد. برای کاهش 
این آســیب پذیری ها، وصله هایی نصب می شــود که خــود به ایجاد 
آســیب پذیری های جدید دیگری در آینده بدل خواهد شــد. به طور 
معمول، انتظار می رود که این طراحی کماکان قابلیت استفاده را برای 
کل عمر نرم افزار داشــته باشد، علی رغم این که خدمات و کیفیت آن 
در طول زمان تغییر می کند. این باعث می شود که طراحان و کاربران 
نرم افــزار ارتباط بین مانایی و باقی معمــاری نرم افزار را مد نظر قرار 
دهند. مانایی نرم افزار واژه ای اســت که بــرای توصیف مفید بودن و 
عمر خدمت یک محصول نرم افزاری به کار می رود که این خود شامل 

طراحی و ساخت با سطح بهینه ای از نگهداری است. 
این عبارت ممکن اســت برای توصیف کل چرخه عمر توسعه نرم افزار 
از طریق مقایســه آن با طول عمر خدمــت طراحی و عدم مطلوبیت 
کارکردی آن اســتفاده شود. مطالعات بین المللی نشان می دهد که به 
استثنای مولفه های عملیاتی نرم افزار، همه عناصر آن نیازمند سطوح 
مختلفــی از نگهداری، تعمیر و تعویض خدمت طی چرخه عمر تولید 
هســتند. میزان و شــدت این نیازها و خدمات به شکل قابل توجهی 
متغیر است و بسته به این است که مانایی نرم افزار و سامانه تا چه حد 
مناسبی همگام )سنکرون( شده و این که چگونه آن ها برای نگهداری، 

تعمیر و تعویض منظم در دسترس هستند.

شکل 1: ساختار عوامل موثر در مانایی نرم افزار
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مانایــی نرم افزار می توانــد به عنوان تابعــی از کیفیت خدمت و طول 
عمر خدمت طی چرخه تولید بیان شــوند. ســه آستانه مهم کیفیت 
خدمت مرتبط با مانایی وجود دارد: )1( کیفیت کّمی شده که توسط 
تولیدکنندة نرم افزار شناخته شده یا توسط کمینه کد تعریف می شود، 
)2( کمینه کیفیت قابل پذیرش که نیاز به تعویض را مشخص می کند، 
)3( شکســت یا توقف نرم افزار. آن گونه که در شــکل شماره 2 نشان 
داده شــده، برای حصول مانایی نرم افزار باید مخاطرات کمینه شود. 
دو نوع مخاطــره، فعال و غیرفعال، نرم افزار را طی مرحله تولید متاثر 
می کند. اگر مخاطرات با استفاده از ابزارهایی مانند کشف، پیشگیری 

و بازیابی به درستی مدیریت شوند، مانایی نرم افزار افزایش می یابد.

5- راهبردهای موفق برای تولیدکنندگان نرم افزار 
کیفیت مهم ترین ویژگی نرم افزار اســت که باید به آن پرداخته شود و 
مانایی هم عامل مهمی در ارزیابی کیفیت نرم افزار است. خلق طراحی 
یک نرم افزار، فرآیندی یک باره و از پیش ســاخته نیست، بلکه مبتنی 
بر استفاده مجدد از مشخصات موجود در بازار است. نکته کلیدی این 
مقاله، تحلیل طول عمر خدمت نرم افزار نســبت به کیفیت آن است. 
این مقاله بر افزایش طول عمر خدمت همراه با قابلیت اســتفاده مانا 
و امن نرم افزار اســت. گام هایی که در ادامه آمده، فرآیندی را شکل 
می دهد که وقتی به شکل تکراری، افزایشی یا موازی با دیگر فعالیت ها 

کارها و اهداف اولیه انجام شوند، در تحقق مانایی موثر هستند. 
مانایی را به عنوان عامل قدرتمندی در کیفیت نرم افزار ایجاد کنید.  	
مدل های تهدیدکننده مانایی برای شناسایی سازوکارهای تخفیف  	

شناسایی کنید. 
طرح یک برنامه مانایی را که شــامل موثق بودن، اعتماد انسانی،  	

قابلیت اعتماد و کاربردپذیری است، تدوین کنید.
منابع بالقوه آن ها را بررسی و امتیازدهی کنید.  	
مخاطرات مرتبط با مانایی را برای این دارایی های مرتبط تخمین  	

بزنید.
مخاطرات را حسب شدت تبعات منفی تاثیرات آن ها مرتب کنید. 	
ضرورت های مانایی قابلیت استفاده را به عنوان یک هم سنجی برای  	

کیفیت شناسایی کنید.

خصیصه های جدیــدی را به منظور ارائه یــک عمر خدمتی امن  	
نرم افزار طی یک بازه شخصی زمانی، شناسایی کنید.

عوامل فرعی مرتبط با مانایی را شناســایی و تاثیر آن ها را بر کل  	
نرم افزار تعیین کنید.

مخاطرات نرم افزار مرتبط با مانایی را تحلیل کنید.  	
اهداف کّمی برای کاهش پیچیدگی طراحی نرم افزار از طریق ایجاد  	

مانایی که قابلیت نگهداری را بهینه می کند، ایجاد کنید.
کیفیت نرم افزار را از طریق طراحی های خدمت گرا بهبود دهید.  	
پارامترهای مانایی را با استفاده از مدل های محاسباتی در دسترس  	

یا مدون، محاسبه کنید.
در صــورت امکان، ابزارهای معمول طراحــی معماری را با هدف  	

مانایی، به هنگام کنید.

6- نتیجه گیری
روشن  است که تولید سامانه های کاماًل امن غیرممکن است؛ بنابراین، 
ایجاد نرم افزارهایی عالی و امن نمی تواند به عنوان هدف ارزیابی مانایی 
نرم افزار تلقی شــود. پس هدف کاهش موضوعات مربوط به نگهداری 
برای نرم افزارهایی اســت که قرار است در درازمدت استفاده شوند. از 
آنچــه آمد، می توان نتیجه گیری کرد که تحقــق نرم افزارهای مانا در 
حال تبدیل شــدن به چالشــی جدید در صنعت نرم افزار اســت. این 
بــه اندازه تحقق ســایر خصیصه های کیفیت، ماننــد قابلیت اعتماد، 
کاربردپذیری و قابلیت پشــتیبانی مهم اســت. یک نتیجه قابل توجه 
نیز مشــاهده شد: تحقق مانایی در مراحل اولیه توسعه نرم افزار سطح 
کیفی آن را افزایش خواهد داد. در این مقاله، ساختاری عمومی برای 
حصول اطمینان از مانایی نرم افزار طراحی، و فرآیندهای آن به اجمال 

بیان شدند.

7- منبع
این مقاله از منبع زیر برگرفته شده است:

Rajeev Kumar, Suhel Ahmad Khan and Raees Ahmad Khan, Dura-
bility Challenges in Software Engineering, CrossTalk, July/August 
2016, pp. 29-31.

شکل 2: فعالیت های عمومی مربوط به مانایی نرم افزار
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مهارت های نرم
راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم افزار

)قسمت نهم(

ترجمۀ ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ
mashayekh@isi.org.ir :پست الکترونیکی

مقدمۀ مترجم
سال گذشــته، آقای احســان ریحانی منش، از اعضای گرامی انجمن 
انفورماتیک ایران، با ارســال یک نســخه از کتاب »مهارت های نرم: 
راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم افزار« نوشــتۀ جان سانمز، ترجمۀ 
آن را به من پیشــنهاد کرد. در تعطیالت نوروز امسال، فرصتی شد تا 
به خواندن این کتاب جالب بپردازم. عبارت »مهارت های نرم«، عبارتی 
اســت که به قابلیت های ناملموس و غیرفّنی هر کار اشــاره می کند. 
در حــوزة تولید نرم افزار، برخی از ایــن مهارت ها عبارتند از تعامل با 
مشــتریان، همکاران و مدیران، یافتن شــغل مناسب، به دست آوردن 

امنیت مالی، حفظ تناسب اندام و یافتن عشق واقعی در زندگی. 
جان ســانمز، نویســندة کتاب، خــود تولیدکنندة نرم افــزار، مدّرس 
و فــردی اســت که بــه برنامه نویســان و مهندســان نرم افــزار در 
دســتیابی به هدف هایشــان در زندگی کمک می کند. وی همچنین 
اینترنــت در  برنامه نویســان  بزرگ تریــن وب نوشــت   بنیان گــذار 

Simple programmar.com اســت. کتاب مهارت های نرم که در 
ســال 2014 انتشار یافته، یکی از پرفروش ترین کتاب ها در رده بندی 

وبگاه آمازون بوده است. 
ترجمۀ کتــاب »مهارت های نــرم: راهنمای زندگــی تولیدکنندگان 
نرم افــزار« به صورت یک سلســله مقالۀ دنبالــه دار تقدیم خوانندگان 

گرامی گزارش کامپیوتر می گردد.

من از خواندن این کتاب بسیار لّذت بردم و حیفم آمد که آن را با شما 
به اشتراک نگذارم. امیدوارم برای شما نیز جالب و آگاهی بخش باشد. 
از آقــای ریحانی منــش به خاطر معرفی این کتاب، صمیمانه تشــکر 

می کنم. 
*  *  *

فصل 25- نوشتن کتاب و مقاله های جالب 
اگر می خواهید در نوشــتن موّفق باشــید، باید با مخاطبانتان ارتباط 
برقرار کنید. اکنــون که این کلمات را می خوانیــد، این دقیقاً همان 
کاری است که من دارم با شما می کنم. من می توانستم این فصل را به 
شــکل کاماًل متفاوتی آغاز کنم، اّما تصمیم گرفتم که این کار را نکنم 
زیرا می خواســتم با صحبت کردن مســتقیم با شما، ارتباط قوی تری 

ایجاد کنم. 
اگر کارم را درســت انجام داده باشم، اکنون شما با خواندن این متن 
باید حس کرده باشــید که من دارم با شما حرف می زنم، نه به شما. 
کلمات، صرفاً اطالعات نیســتند، بلکه ابزار قدرتمندی برای رساندن 
صدای شما به دیگران هستند. گاهی اوقات هنگامی که آنچه نوشته ام 
را می خوانید، واقعی تر از موقعی اســت که همان کلمات را به شــما 
بگویــم. از طریق کلمــات، می توانید صدایتان را برســانید و اگر آن 
صدا جالب باشــد، نظر خواننده را جلب می کند، برای او ارزش آفرین 
می شود، با شما ارتباط برقرار خواهد کرد و پشتیبان شما خواهد شد. 
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چرا كتاب و مقاله اهمیت دارند؟
آیا تاکنون این عبارت را شنیده اید که »فالنی کتابی دربارة این موضوع 
نوشــته است«؟ نوشــتن کتاب، وزن و اعتبار برای نویسنده به همراه 
مــی آورد. بنابراین، اگر می خواهید به عنوان فــرد معتبری در صنعت 
شناخته شوید، باید کتاب بنویســید. همین موضوع در مورد نوشتن 
مقاله برای یک مجلّۀ تخّصصی تولید نرم افزار هم صدق می کند. اغلب 
مردم فرض می کنند که اگر کســی کتابی نوشته باشد یا مقالۀ منتشر 
شده ای دربارة یک موضوع خاص داشته باشد، در آن موضوع خبرگی 
دارد. اگر می خواهید برای خودتان بازاریابی کنید، خیلی خوب اســت 

که به عنوان فردی خبره در نظر گرفته شوید. 
اّما ورای اسم و رسمی که قرار گرفتن نام شما در پشت جلد یک کتاب 
برایتان به همراه می آورد، کتاب ابزاری است برای رساندن پیام شما به 
شــکلی هدفمند و متمرکز. هنگامی که شخصی می نشیند تا کتابی را 
بخواند، شما توّجه متمرکزش را برای مّدتی طوالنی به دست آورده اید. 
خواندن یک کتاب معمولی در حدود 10 تا 15 ساعت طول می کشد. 
شــما به سختی ممکن است رسانۀ دیگری را پیدا کنید که کسی این 
مقدار از زمان را به شــنیدن پیام شــما اختصاص دهد. شما با کتاب 

می توانید پیام کامل و خالصه نشدة خود را منتقل کنید. 
بــا وجودی کــه مقاله ای که در مجلّه چاپ می شــود به شــما اجازه 
نمی دهد که این حجم از محتــوا را به خوانندگان خود منتقل کنید، 
اّما زمانی که برای انتقال پیام در اختیارتان می گذارد، معموالً بیشــتر 
از یک پیام وب نوشتی1 است و تیراژ آن هم می تواند خیلی زیاد باشد. 

كتاب و مقاله پولساز نیستند
بســیاری از تولیدکنندگان نرم افزار، تصّور اشتباهی از نوشتن کتاب و 
مقاله دارند و فرض می کنند که نویسندگان کتاب و مقاله باید درآمد 
خوبی از نوشتن به دست آورند. اّما واقعیت این است که شما کتاب را 
به خاطر درآمدزایی نمی نویســید. شما برای افزایش شهرت تان کتاب 

می نویسید. 
به ندرت ممکن اســت یک، کتاب فروش خیلی زیادی داشــته باشد 
و نویســنده هم فقط بخش کوچکی از درآمد حاصل از فروش کتاب 
نصیبش می شود. اغلب مجاّلت هم فقط دستمزد اندکی برای مقاله ای 
که ممکن اســت زمان زیادی صرف نوشــتن و ویرایشش شده باشد، 
می پردازند. بر روی درآمدزایی از نوشــتن کتاب و مقاله حســاب باز 
نکنید، مگر آن که بختتان بزند و نوشتۀ شما سر از پرفروش ها درآورد. 
اّمــا این که انتشــار کتاب و مقاله مســتقیماً پول چندانی به شــما 
برنمی گرداند به این معنی نیســت که سودآور نیست. همان گونه که 
پیش از این گفتم، سود واقعی نوشتن کتاب یا مقاله در توزیع گسترده 
آن ها و اعتباری اســت که بابت انتشار آن ها به دست می آورید. صنعت 
نشــر همانند نگهبان دروازة کیفیت عمــل می کند. اگر بتوانید از این 
دروازه عبور کنید، خواهید دید که انواع فرصت های سودآور به صورت 

1- blog

غیرمستقیم از انتشار کتاب یا مقاله برای شما فراهم می شود. 
نویسندگان کتاب یا مقالۀ منتشر شده، خیلی راحت تر برای سخنرانی 
در همایش ها دعوت می شــوند و می تواننــد موقعّیت خود را به عنوان 
صاحب صالحّیت در آن موضوع خاص تثبیت کنند. و این به نوبۀ خود 

می تواند باعث مشتری بیشتر و پیشنهاد کار بهتر گردد. 

انتشار 
من اعتراف می کنم که این نخســتین کتاب من اســت که به شــیوة 
سّنتی منتشر می شود، اّما از صحبت هایی که با بسیاری از نویسندگان 
کتاب های منتشر شده کرده ام می دانم که انتشار کتاب آسان نیست، 
به ویژه اگر نخستین کتاب شما باشد. ناشران کمی ممکن است بر روی 
یک نویسندة کاماًل ناشــناخته خطر کنند و این خطر نیز وجود دارد 
که نویسنده، کتاب را به پایان نرساند، زیرا واقعاً کار ساده ای نیست. 

بهترین راه برای این که فرصت انتشار به کتاب خود بدهید این است 
که موضوع مشــخصی را در نظر بگیرید که می دانیــد برای آن بازار 
وجود دارد و شــما می توانید دانش خود را به عنوان یک فرد خبره در 
آن حوزه، نشــان دهید. اگر حوزة تخّصصی محدودی را برای نشــان 
ویژة2 خود تعریف کرده باشــید، کار شما در اینجا خیلی ساده تر است 
زیرا می توانیــد روی همان حوزة تخّصصی محــدود تمرکز کنید که 
رقابت کمتری هم وجود خواهد داشت. هر چه موضوع شما محدودتر 
و دقیق تر باشــد، آسان تر می توانید خبرگی خود را اثبات کنید، اّما از 
ســوی دیگر، دامنۀ مخاطبان شما هم کوچک تر خواهد شد. بنابراین، 

باید موازنۀ مناسبی پیدا کنید که برای ناشر گیرایی داشته باشد. 
شــما همچنین باید برای تثبیت خــود در آن بازار، کارهای زیادی از 
قبل انجام دهید. توصیه می کنم با یک وب نوشت و ارسال مقاله هایی 
برای مجالت کوچک تر آغاز کنید. با ایجاد ســابقه و به دســت آوردن 
شــهرت در یک حوزة تخّصصــی، فرصت های انتشــاراتی بزرگ تری 
برایتان فراهم می شــود. ناشران از چاپ کتاب نویسندگانی که از قبل 
مخاطبان نســبتاً زیادی داشته باشند اســتقبال می کنند زیرا این به 
نوعی تضمین خریدار برای آن کتاب اســت. شما با نشان دادن تعداد 
زیاد مخاطبان خود، می توانید گیرایی خود را برای ناشــران، بیشتر و 

بیشتر کنید. 
سرانجام، شــما باید پیشــنهاد محکم و استواری داشــته باشید که 
خوب نوشــته شده باشد و هدف کتاب، مخاطبان بالقّوه، علّتی که فکر 
می کنید موّفق می شــود و اعتبار خود شما به عنوان بهترین فرد برای 
نوشــتن این کتاب را به روشــنی توضیح دهد. هر چه پیشنهاد شما 

جامع تر و مستدل تر باشد، بخت پذیرفته شدنش بیشتر خواهد بود. 

من نویسندۀ خوبی نیستم
 این حرف از خیلی ها شــنیده می شــود. من هم نیستم، اّما دارم این 
کتاب را می نویســم. در تمام سال های مدرسه، ضعیف ترین درس من 
انگلیســی بود. من در تمام کالس های ریاضــی، علوم و حتی تاریخ، 
2- brand
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باالترین نمره ها را می گرفتم اّما نمرات انگلیســی ام از میانگین کالس 
پایین تر بود. هرگز تصّورش را هم نمی کردم که بخش بزرگی از زندگی 

حرفه ایم را مثل االن، صرف نوشتن کنم. 
چه اتفاقی افتاد؟ خوب، من شــروع به نوشــتن هر روزه کردم. عمدتاً 
با وب نویســی آغاز کردم. وب نوشــت های اولیه ام افتضــاح بودند، اّما 
رفته رفته بهتر و بهتر شــد. در حال حاضر هم نویســندة برجسته ای 
نیستم، اّما می توانم به نحو مؤثری افکار و ایده هایم را در قالب کلمات، 

دست کم در بیشتر مواقع، با دیگران به اشتراک گذارم. 
توصیۀ من این اســت: نگران این که نویسندة خوبی نیستید نباشید. 
مهم نیســت که هم اکنون این مهارت را داشــته باشید. آنچه اهمّیت 
دارد این است که شروع به نوشتن کنید و در این کار پایداری داشته 

باشید. مهارت شما به مرور زمان افزایش می یابد. 

انتشار شخصی
انتشــار سّنتی تنها گزینۀ شما نیســت. نویسندگان بیشتر و بیشتری 
از طریق انتشــار شخصی به موّفقّیت رسیده اند، به ویژه اگر مخاطبانی 
موجود داشــته باشــند. من چند کتاب اّولم را خودم منتشر کردم و 
توانســتم آن ها را خیلی خوب به فروش برسانم. من منابع و سیستم 
توزیع یک ناشر بزرگ را در اختیار نداشتم، اّما سربار آن را هم نداشتم. 

من توانستم تقریباً تمام درآمد فروش کتاب ها را از آن خود کنم. 
انتشار شخصی، روش خوبی است، زیرا می توانید همۀ کارها را خودتان 
انجام دهید و انجامش هم آسان است. همچنین راه خوبی است برای 
این که پیش از قرارداد بســتن با یک ناشــر و الزام به رعایت مهلت 
آماده کردن کتاب، ببینید آنچه را برای نوشــتن یک کتاب الزم است 

در اختیار دارید یا نه. 
خدمــات مختلفــی وجود دارد که می توانید برای انتشــار شــخصی 
کتــاب خود از آن ها اســتفاده کنید. یکی از خدمــات محبوب برای 
(http://simpleprogrammer.com/ برنامه نویسان، لین پاب است

.(ss-leanpub برای اســتفاده از این خدمت، شما باید کتابتان را با 
اســتفاده از یک زبان ســادة قالب بندی3 به نام مارک داون بنویسید و 
پــس از آن، لین پــاب کار قالب بندی کّل کتاب را بــه زیبایی انجام 
می دهد، آن را برای فروش از طرف شــما عرضه می کند و پول فروش 
را جمع آوری می کند. آن ها درصد نسبتاً کمی را از قیمت کتاب بابت 

کارمزد برمی دارند. 
شــما همچنیــن می توانید به ســادگی کتابتان را با برنامۀ »انتشــار 
مســتقیم کیندل4« بــر روی وبگاه آمازون فهرســت کنید یا حتی از 
(http://simpleprogrammer.com/ خدماتی مانند اسمش ُوردز
(http://simpleprogrammer. بوک بیبی  یا   ss-smashwords)

(com/ss-bookbaby بــرای توزیع کتابتان بــه چند مرکز فروش 
استفاده کنید. این خدمات همچنین می توانند به شما کمک کنند تا 

کتابتان را به قالب کتاب الکترونیکی تبدیل کنید. 

3- formatting
4- Kindle Direct Publishimg

دو نفر از دوســتان خــوب من، هر دو کتاب هایشــان را خودشــان 
منتشــر می کنند و ســالیانه بین 10.000 تا 20.000 دالر از فروش 
کتاب هایشــان به دســت می آورند. این می تواند درآمد جانبی خوبی 
باشــد، و نیز راهی عالی برای شناســاندن نام شما و کسب اعتبار، هر 

چند انتشار سّنتی همیشه کمی وزن بیشتری دارد. 

اقدامات

به فهرســت کتاب های پرفروش مرتبط با تولید نرم افزار در وبگاه  	
آمــازون مراجعه کنید و ببینید چه نوع کتاب هایی بیشــترین فروش 

را دارند. 
پیش از نوشتن یک کتاب مفّصل، به کار کوچک تری مثل نوشتن  	

یک مقاله برای مجالت بپردازید. مجلّه های کم تیراژتر در حوزة تولید 
نرم افزار را پیدا کنید و چکیدة مقالۀ خود را برای آن ها بفرستید.  

فصل 26- از این نترسید که دیگران دربارۀ شما چه 
فکر می کنند 

اگر واقعــاً خواهان موّفقّیت در بازاریابی برای خود هســتید، باید یاد 
بگیرید که بر ترســی که اغلب ما داریم، غلبه کنید: دیگران دربارة ما 

چه فکر می کنند؟ 
رفتن روی صحنه و صحبت کردن در مقابل دیگران آســان نیســت. 
نوشــتن مطلبی در وب نوشت5 که تمام کاربران اینترنت می توانند آن 
را بخوانند و درباره اش اظهارنظر کنند، آســان نیست. ممکن است از 
این که صدای شــما در یک نشر صوتی6 شنیده شود یا چهرة شما در 
یک فیلم ویدیویی نشان داده شود خجالت بکشید. حتی نوشتن کتاب 

هم تا اندازه ای دل و جرئت می خواهد. 
اّما اگر می خواهید در تالش هایتان موّفق شوید، باید یاد بگیرید که از 

این که دیگران دربارة شما چه فکر می کنند نترسید. 

همه چیز ابتدا ناراحت كننده است
نخســتین باری که روی صحنه رفتم تا ارائه ای در جلو جمع داشــته 
باشم، خیس عرق شدم. سعی می کردم صدایم را ثابت و بدون لرزش 
نگاه دارم اّما نمی شد. خواستم اسالید بعدی را نمایش دهم اّما دست 
لرزانم دوبــار کلیک کرد و دو اســالید بعدی نمایش داده شــد. اّما 
می دانید چه اتفاقی افتاد؟ باالخره بر خودم مسلّط شدم. شاید بهترین 
ارائه ای را که می توانستم انجام ندادم. شاید مخاطبان تحت تأثیر نفوذ 

کالم من قرار نگرفتند، اّما زمان گذشت و سخنرانی به آخر رسید. 
بار بعد که بر روی صحنه رفتم، هنوز دستپاچه بودم اّما مانند بار قبل 
عصبی و بی قرار نبودم. دســتانم زیاد نمی لرزید. پیراهنم خیس عرق 
نشد. و بار بعد هم بهتر شد. اکنون، وقتی روی صحنه می روم، بلندگو 
را می گیرم و با خاطر آســوده از یک سو به سوی دیگر قدم می زنم و 
انرژی موجود در داخل سالن به من نیرو می بخشد و حس می کنم که 
زنده هستم. چند بار نخستی که سخنرانی کردم هرگز فکر نمی کردم 
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که به این نقطه برسم. 
واقعّیت امر این اســت که چیزهــا تغییر می کننــد. در طول زمان، 
چیزهایی که باعث ناراحتی شــما می شــدند به صورت طبیعت ثانویۀ 
شما در می آیند. باید به آن ها زمان کافی بدهید و با صبوری ناراحتی ها 

را تحّمل کنید تا دیگر ناراحت کننده نباشند. 
هنگامــی که کاری را برای نخســتین بار انجام می دهید و احســاس 
ناراحتی می کنید، تصّورش را هــم نمی کنید که روزی انجام این کار 
چقدر برایتان راحت خواهد شــد. شما وسوسه می شوید که فکر کنید 
برای آن کار ســاخته نشــده اید یا این که دیگران برای انجام کارهای 
خاّصی استعداد طبیعی دارند و شما ندارید. باید یاد بگیرید که این گونه 
تفّکرات را کنار بگذارید و درک کنید که تقریباً همه همین احســاس 
ناراحتی ها را هنگامی که برای نخســتین بار یــک کار چالش برانگیز 

انجام می دهند خواهند داشت، به ویژه در مقابل گروهی از مردم. 
بایــد صادقانــه اعتراف کنم که اغلــب افراد از پســش برنمی آیند و 
همان اوایل دلسرد می شــوند و دست می کشند. آن ها خیلی به آنچه 
دیگران درباره شــان فکر می کنند اهمیت می دهند و پشــتکار الزم را 
بــرای عبور از دشــواری ها به خرج نمی دهند. به همین دلیل اســت 
کــه اگر به توصیه های این کتاب عمل کنید، موّفق خواهید شــد در 
حالی که دیگران ناکام می ماننــد. اغلب تولیدکنندگان نرم افزار مایل 
به انجام کارهایی که شــما تمایل به انجامشــان دارید نیستند. اغلب 
تولیدکنندگان نرم افزار نمی توانند نترسند از این که دیگران درباره شان 

چه فکر می کنند و بنابراین به فرصت های بهتر دست نمی یابند. 

اشکالی ندارد كه نادان به نظر آیید
بســیار خوب، شاید پذیرفته باشــید که کارها به مرور زمان راحت تر 
می شــوند. این که اگر پشــتکار داشته باشــید و ادامه دهید، اگر در 
وب نویســی مداومت داشته باشــید، اگر به صحبت کردن روی صحنه 
ادامه دهید، اگر فیلم های ویدیویی برای یوتیوب درست کنید، سرانجام 
احســاس ناراحتی برطرف خواهد شــد و حتی این کارها طبیعی به 
نظرتان خواهند رسید. اّما وقتی دستتان بدون اختیار می لرزد و حتی 

نمی توانید بلندگو را نگهدارید، چگونه به این نقطه برسید؟
پاسخش ســاده است. نگران نباشــید. نگران نباشید که ممکن است 
نادان به نظر آیید. نگران نباشــید که یک نفر ممکن است وب نوشت 
شما را بخواند و فکر کند که کاماًل در اشتباهید. نگران نباشید که یک 
نفر ممکن اســت شما را مســخره کند. باز هم می گویم که این حرف 
ها گفتنش راحت اســت نه عمل کردنش، اّما بگذارید کمی بیشتر آن 

را بشکافیم. 
نخســت، اگر شــما به عنوان فردی نادان به نظر دیگران آیید، بدترین 
اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ صدمۀ جسمی که به خاطر آن 
به شما نمی رســد. صرفنظر از این که ارائۀ شما بر روی صحنه چقدر 
بد باشــد، هیچکس واقعاً خیلی اهمیتی نمی دهد. البته ممکن است 
مســخره باشد اگر روی صحنه بلندگو به دلیل لرزش دستتان بیفتد و 

یا عرق از پیشــانی شما به زمین بریزد، اّما وقتی تمام شد، به احتمال 
زیاد هیچکس به یادش نخواهد ماند. 

به این شــکل درباره اش فکر کنید. آخرین باری که دیدید کسی روی 
صحنه کار احمقانه ای کــرد ِکی بود؟ آیا حتی به یاد می آورید؟ آیا او 
را هو کردید؟ آیا به او ناســزا گفتید؟ آیا بعداً برایش نامۀ الکترونیکی 
فرستادید یا تلفن کردید که بگویید چه حرکت زشتی کرده و این که 

وقت شما را تلف کرده است؟ البته که نه. پس نگران چی هستید؟ 
اگر می خواهید موّفق شــوید، باید یاد بگیرید کــه غرورتان را زیر پا 
بگذارید، کارتان را انجام دهید و نگران این که کارتان احمقانه به نظر 
آید نباشید. تک تک هنرپیشــگان، نوازندگان، ورزشکاران حرفه ای و 
سخنرانان یک بار کارشان را خوب انجام نداده اند. اّما بهترین تالششان 
را کرده انــد و ادامه داده اند. ســرانجام، نتیجه به دســت خواهد آمد. 
نمی شــود که کاری را به طور مداوم انجام دهید ولی در آن پیشرفت 
نکنید. فقط باید دلسرد نشوید و پشتکارتان را حفظ کنید تا آن اتفاق 
بیفتد. برای عبور از این مسیر باید نگران این نباشید که دیگران دربارة 

شما چه فکر می کنند. از این که نادان به نظر آیید نترسید. 

»مــن بیش از 5000 پرتابم در دورانی که بازی می کردم وارد ســبد 
نشده است. در حدود 300 بازی را باخته ام. 26 بار به من اعتماد شد 
و توپ آخر بازی را به من دادند که پرتاب کنم تا برنده شــویم و من 
آن را از دست دادم. من بارها و بارها و بارها در زندگی ناموّفق بوده ام. 

و دلیل موّفقّیت من همین است.«
مایکل جردن 

گام های كوچک بردارید )یا یک باره شیرجه بروید(
اگر دست من بود، شــما را یک راست لب استخر می بردم و به درون 
آب ُهل تان مــی دادم، زیرا می دانم که این ســریع ترین راه یادگیری 
است. اّما می دانم که همه از این که داخل آب انداخته شوند خوششان 
نمی آید. پس ممکن است که ترجیح دهید کار را آهسته و با گام های 

کوچک آغاز کنید. 
اگــر از صحبت کردن، نوشــتن یا کارهای دیگــری که در فصل های 
پیشــین این بخش گفتم واهمــه دارید، بــه کوچک ترین کاری که 
می توانید انجام دهید و شــما را نگران نمی کند فکر کنید و از همان 

جا آغاز کنید. 
یــک نقطۀ آغــاز خوب، نوشــتن توضیحــات و اظهارنظــر بر روی 
وب نوشت های دیگران است. می دانم که حتی این کار هم برای بعضی 
از تولیدکنندگان نرم افزار ترســناک است، اّما نقطۀ خوبی برای شروع 
اســت زیرا نباید حجم زیادی مطلب بنویسید و می توانید به جای آن 

که شروع کننده باشید، در بحث های دیگران مشارکت کنید. 
خودتان را برای انتقاد آماده کنید، اّما از آن نهراســید. ممکن اســت 
بعضی ها از آنچه شما می گویید خوششان نیاید و با آن موافق نباشند. 
اّما مهم نیســت. اینترنت است و هر کس حق دارد عقیده اش را بیان 
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کند. بنابراین، به خودتان نگیرید. خوب است که به کمی ناسزا شنیدن 
عادت کنیــد! زیرا حتی کامل ترین و عالی تریــن کار هم مورد انتقاد 

بعضی ها قرار می گیرد. شما هیچگاه نمی توانید همه را راضی کنید. 
پس از آن که حس کردید کمی شــجاع تر شــده اید، برای وب نوشت 
خودتان مطلب بنویســید. دربارة موضوعی که درباره اش آگاهی دارید 
بنویسید، یا حتی دربارة چگونگی انجام یک کار. با مطالب متعّصبانه و 
عقیدتی شروع نکنید زیرا آن ها حساسیت برانگیزند و احتمال بیشتری 
دارد که مورد انتقاد قرار گیرید. کم کم در می یابید که وب نویسی کار 
ســختی نیست و بعضی از مردم از آنچه می نویسید خوششان می آید. 

)فقط مواظب باشید مغرور نشوید.(
از این نقطه به بعد می توانید دامنۀ فّعالیت تان را گسترش دهید. مثاًل 
می توانید در وب نوشــت یک نفر دیگر پیام بگذارید و یا در یک نشــر 
صوتی مورد مصاحبه قرار گیرید. حتی می توانید به باشگاه هایی مانند 
تُست مسترز (/http://www.toastmasters.org) بپیوندید تا به 
شــما کمک کنند تا به صحبت کردن در مقابــل جمع عادت کنید. 
بسیاری از کسانی که هیچگاه فکرش را هم نمی کردند که روزی قادر 
باشــند در جلوی جمع صحبت کنند، پس از مراجعه به تُست مسترز، 

سخنرانان عالی و برجسته ای شده اند. 

نکتۀ مهم این است که همیشه رو به جلو حرکت کنید. فرقی نمی کند 
که گام های کوچک بردارید و کم کم به درجه حرارت آب عادت کنید 
یا این که یک باره درون آب شــیرجه بروید. ممکن اســت احســاس 
ناراحتی کنید، ممکن اســت بترســید، حتی ممکن است وحشت زده 
شــوید، اّما خواهد گذشــت. اگر بــه حرکتتان ادامه دهیــد و آمادة 
روبروشــدن با چالش های پیش رو باشید، اگر به حرف های دیگران و 
این که چگونه دربارة شــما فکر می کنند اهمیت ندهید- برای مّدتی 
کوتاه- موّفق خواهید شد و من تضمین می کنم که ارزشش را خواهد 

داشت. 

اقدامات

شــجاع باشید. امروز روز شماســت. برخیزید و کاری را که از آن  	
هراس دارید انجام دهید. بزرگ یا کوچک، فرقی نمی کند. خودتان را 
مجبور کنید که در وضعّیت ناراحت و ناخوشــایندی قرار بگیرید و به 

خودتان یادآوری کنید که اهمیتی ندارد. 
اکنون، اقدام باال را دست کم هفته ای یک بار تکرار کنید.   	
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معماری سازمانی چابک
ترجمۀ بتول ذاکری

bzakeri2010@gmail.com :پست الکترونیکی

مقدمه
در حال حاضر »چابکی« یکی از داغ ترین واژه های شعارگونه در دنیای 
کســب وکار و فّناوری اطالعات اســت که در متون و مقاالت مختلف 
به آن اشاره می شــود. معموال وقتی از معماری سازمانی چابک بحث 
می شود، توجه ها به ســمت معماری های راه حل1 و توسعه و طراحی 
و اجــرای چابک نرم افزار معطوف می شــود، در حالی که این چابکی 
امروز به کل الیه ها و فرایند معماری سازمانی تسری پیدا کرده است. 
 BCS- The Chartered از موسســه Svyatoslav Kotusev آقــای
Institute for IT، محقق، مدرس دانشــگاه، مشاور و نویسنده کتاب: 
 “The Practice of Enterprise Architecture: A modern
”Approach to Business and IT alignment و بسیاری مقاالت 
دیگر در مجالت و کنفرانس های مختلف در زمینه معماری ســازمانی 
است. در این مقاله آقای دکتر Kotusev ابعاد چابکی را در کل فرایند 
معماری سازمانی بررسی و در پایان در مورد نحوه و چگونگی پذیرش 

ایده چابکی توصیه های الزم را می کند.

تعریف معماری سازمانی چابک 
» امروز هر شرکت یا سازمانی باید بی درنگ چابکی را بپذیرد، در غیر 
این صورت قادر نخواهد بود کــه در برابر تحول دیجیتال تاب بیاورد 
و بــه زودی از بین می رود. عالوه براین به معنای واقعی کلمه، اکنون 
همه جنبه های سازمان باید چابک شــود از توسعه نرم افزار گرفته تا 
مدل های کسب وکار. معماری سازمانی هم قطعا از این قاعده مستثنی 

1- Solution Architecture 

نیســت. به عنوان مثال چرخه هایپ گارتنر2 برای هردو ســال متوالی 
2018 و 2019 گــزارش می دهد و نتیجه گیری می کند که »معماری 

چابک« درست در اوج انتظارات قرارگرفته است.«
مثل بســیاری نوآوری های چابک اگر نه بیشــتر، معماری چابک بار 
معنایی قوی دارد )چه کسی دوست ندارد که چابک باشد؟(، اما معنای 
خاصی ندارد. یکی از گزارش های چرخه هایپ گارتنر، تعریفی زیرکانه 
از این مفهوم می دهد: »معماری چابک به روش های معماری اشــاره 
دارد که تحویل مداوم نرم افزارهای ارزشمند را امکان پذیر می کند.«، 
و به همین ترتیب یکی از مقاالت دانشــگاهی اخیر، معماری چابک را 
به عنوان »فرایند برانگیختن و مدیریت مدل ســازی و طراحی مجدد 
تالش ها با اصول روش های چابک برای ســازمان های توســعه سریع 
نرم افزار« تعریف می کند. در عین حال به ســختی می توان توصیفات 
یــا ایده های کمابیش مشــخصی راجع به روش های خاص تشــکیل 
دهندة پدیده معماری ســازمانی چابک یافت. احتماال تنها چیزی که 
با اطمینان در مورد معماری چابک می توان گفت این اســت که قطعا 

بهتر از معماری سفت و سخت است. 

معماری سازمانی چابک چیست؟ 
واقعا اگر تمام هیاهوی بی وقفه، ادعاها و وعده های مشــاوران را کنار 
بگذاریم، در این صورت معماری ســازمانی چابک چگونه خواهد بود؟ 
شــاید بتوان بدون تردید تمام بحث های چابکی را به یک سوال ساده 
که همیشه در ادبیات کسب و کار مطرح می شود، تبدیل کرد: »چقدر 

برنامه ریزی کافی است؟« 
2- Gartner hype cycle 
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بدیهی است که سازمان ها نمی توانند از برنامه ریزی به طور کامل غافل 
شوند )یعنی کامال چابک شوند(، و همچنین از قبل نمی توانند با همه 
جزییات برنامه ریزی کنند )یعنی کامال سفت و سخت(. به همین دلیل 
ســازمان ها باید به جای تالش برای مقابله بــا چابکی، برای پیش برد 
برنامه ریزی تفکر عملگرایی داشــته باشند و موقعیت های بهینه را در 
جایی از طیف مداوم بین چابکی و برنامه ریزی کل پیدا کنند. به زبان 
ســاده، شــرکت ها باید از هردوحالت افراط و تفریط اجتناب کنند و 
به میزان قابل قبولی متناســب با نیازهای منحصر به فرد کسب وکار 
خود، برنامه ریزی کنند. این نتیجه گیری مســلما جهانی اســت و به 
همه مانیفست های برنامه ریزی در سازمان از جمله معماری سازمانی 

مربوط می شود.

ابعــاد )منظرهای( چابکــی در روش های معماری 
سازمانی 

تحلیل من از روش های EA در ده ها ســازمان مختلف نشان می دهد 
که روش های معماری ســازمانی در حقیقت می توانند در چندین بعد 
هم بسته که جمعا چابکی کلی آن ها را تعیین می کند، متفاوت باشند. 
جنبه های مختلف یک روش معماری ســازمانی می تواند یا به سمت 
نهایت چابکی )یعنی رویکردهای غیر رســمی و ســبک تر در مواردی 
که می توان تصمیم گیری بیشــتر را به تعویق انداخت(، یا به ســمت 
نهایت برنامه ریزی از پیش )رویکردهای وزنی ســنگین تر و رسمی تر 
که در آن ها تصمیمات بیشتری از قبل حل و فصل می شود(، گرایش 

پیدا کند. 
به طورکلی روش های معماری ســازمانی کمتــر چابک با محیط های 
کسب وکاری پایدار و روش های بیشتر چابک معماری سازمانی معموال 
به محیط های پویا مربوط می شــود. اگرچه این مشاهده به عنوان یک 
ساده سازی قابل مالحظه دارای تفاوت های ظریف زیادی است و نباید 

سطحی تفسیر شود. 
با توجه به ماهیت پیچیده، فراگیــر و چندوجهی روش های معماری 
ســازمانی، تهیه لیســتی جامع و غیرهمپوشــان از همه ابعاد ممکن 
چابکی دشــوار است، اما در زیر ســعی شده است به جنبه های عمده 

چنین چابکی اشاره شود.
1- چابکی و برنامه ریزی راهبردی3

گروه مهمی از ابعاد )منظرهای( چابکی به فرایند برنامه ریزی راهبردی 
مربوط می شود. جایی که رهبران و معماران کسب وکار به طور عملی 
اقدامات کالن آینده کسب وکار و فّناوری اطالعات را تعیین می کنند
در ایــن گروه یکی از ابعاد میزان کلی تالش و زمانی اســت که صرف 
برنامه ریزی راهبردی می شود. برخی از شرکت ها منابع قابل توجهی را 
در بحث تکامل فّناوری اطالعات خود سرمایه گذاری می کنند، در حالی 

که شرکت های دیگر توجه خیلی کمتری به این موضوعات می کنند. 
3- Strategic Planning

بعد دیگر، گستره سازمانی4 تحت پوشش برنامه ریزی راهبردی است. 
برخی شــرکت ها تمام واحدها و حوزه های کســب وکاری خود را در 
تالش هــای برنامه ریزی بلندمّدت درگیر می کنند، در حالی که برخی 
دیگر به عمد گستره این تالش ها را به تعداد کمی از حوزه های اصلی 

کسب وکار محدود می کنند. 
بعــد مرتبط دیگر در این گروه به افــق برنامه ریزی5 راهبردی مربوط 
می شــود. برخی ســازمان ها برای بیشــتر از 2-3 ســال برنامه ریزی 
نمی کنند، درحالی که برخی دیگر به افق 5 ساله یا بیشتر می اندیشند. 
با ایــن حال یک بعــد مرتبط دیگر نحــوه تعریف آینــده مطلوب6 
اســت. برخی شرکت ها توصیف های نسبتا مشــخصی از آیندة هدف 
خــود ایجاد می کنند، در حالی که برخــی دیگر آیندة خود را فقط با 
توجه به اقدامات )ابتکارهای( خاص برنامه ریزی شــده در نقشــه راه 

سرمایه گذاری تعریف می کنند. 

2- چابکــی و تحویل اقدامات ابتکاری7 )طــرح هاو پروژه های 
راهبردی(

گــروه دیگــری از ابعاد چابکی بــه فرایند تحویل اقدامــات ابتکاری 
)طرح ها و پروژه های راهبردی( مربوط می شــود، جایی که ایده های 
خاص کســب وکار و نیازها به سیستم های ملموس فناوری اطالعات 
و تغییرات فرایند مرتبط تبدیل می شــود. )این ابعاد به طور طبیعی با 

حوزه توسعه چابک نرم افزار همپوشانی دارد( 
یکــی از این ابعاد جریــان منطقی8 تحویل اقدامات ابتکاری اســت. 
در برخی موارد، برنامه ها به صورتی کامال متوالی و پشــت ســرهم به 
صورت آبشــاری، پیاده سازی می شــوند، در حالی که در موارد دیگر 
از چرخه های بــا تکرار پذیری9 باال پیــروی می کنند )به عنوان مثال 

دوره های سرعتی دوهفته ای اسکرام(.
بعد دیگر، حجم انواع فرآورده های10 توســعه یافته معماری سازمانی 

برای هراقدام )برنامه( است، یعنی رئوس کلی و طراحی ها11. 
از یک طرف اقدامات را می توان با رئوس کلی ســرفصل های اصلی و 
پایــه و خالصه ها و طراحی های ناب، که برای اطالع رهبران کســب 
وکار در مورد ســاختار راه حل های پیشــنهادی کافی است، و تنها با 
مستندســازی مرتبط ترین و مهمترین تصمیمــات مربوط به پروژه ها 
)ماننــد مجموعه زیرســاخت های فّناوری، یکپارچه ســازی بیرونی و 
الزامات نیازهای زیرســاخت های فناوری(، به ترتیب پشتیبانی کرد و 
از طــرف دیگر می توان اقدامات را با طرح هــای دقیق و طراحی های 
گسترده ای که موارد رسمی کسب وکارها را با محاسبه دقیق بازگشت 
ســرمایه نشان می دهد، و همچنین ارائه برنامه های به خوبی فکر شده 
4- Organisational Scope
5- Horizon of strategic Planning
6- Desired Future
7- Initiatives
8- Logical flow
9-Iterative Lifecycle 
10- Artifacts
11- outlines and designs
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برای اجرای پروژه که گاهی اوقات به صدها صفحه می رسد، پشتیبانی 
کرد. 

3- چابکی و تخصیص منابع مالی 
دو بعد چابکــی به طور اخص به ترتیبات تخصیص منابع مالی مربوط 
می شــود که یکی از آن ها به ترکیب ســبد ســرمایه گذاری فّناوری 
اطالعات شرکت ها اختصاص دارد. در برخی موارد سبد سرمایه گذاری 
اکثرا شــامل اقدامات برنامه ریزی شــده حاصل از برنامه ریزی دقیق 
راهبردی اســت. در حالی که در موارد دیگر این ســبد عمدتا شامل 
برنامه ها و اقدامات فوری ناشی از محیط های خارجی کسب وکار )مثال 
واکنش به اقدامات رقبا( اســت . بعد دیگر مالی ســاختار فرایندهای 
بودجه گذاری اســت. برخی از ســازمان ها چرخه بودجه ساالنه جایی 
که تمام ســرمایه گذاری های عمده باید تایید شده و برای دوره پیش 
رو برنامه ریزی شوند را ایجاد می کنند، در حالی که سازمان های دیگر 
روش های بودجه گذاری انعطاف پذیرتر یا حتی رویه های بودجه گذاری 
مستمر که سرمایه گذاری های فّناوری اطالعات را در هر لحظه از سال 

امکان پذیر می کند، اتخاذ می کنند

4- چابکی و حاكمیت معماری
دو بعــد چابکی به طور اخص به ترتیبات حاکمیت )راهبری( معماری 
مربوط می شــود که یکی به رســمی بودن فرایندهای تصمیم گیری 
می پردازد. در برخی از ســازمان ها تایید بسیاری از تصمیمات مرتبط 
با معماری ســازمانی عمدتا بستگی به توافق شفاهی حاصل شده بین 
سودبران )ذینفعان( آن ها بستگی دارد، در حالی که در سایر سازمان ها 

تمام این تصمیمات رسما از پیش موافقت شده و ثبت می شود.
بعد دیگر، پایبندی به برنامه های تصویب شده است. برخی شرکت ها 
به تایید دقیق برنامه های موجود نیاز دارند، در حالی که شــرکت های 

دیگر در تایید درخواست های مختلف سخاوت به خرج می دهند.

5- چابکی و وظیفه یا كاركرد معماری 
دو بعد دیگر چابکی مشخصا به کارکرد یا وظیفه معماری در سازمان 
مربوط می شــود. یکی از آن ها تعداد معماران شاغل به عنوان درصدی 
از کل نیروی کار فناوری اطالعات در ســازمان است. برخی شرکت ها 
تعــداد کمی معمار به کار می گیرند )مثال فقط 2-1% کارکنان فّناوری 
اطالعات خــود( و تالش های آن ها را بر موضوعــات کلیدی متمرکز 
می کنند. درحالی که ســایر شــرکت ها تعداد زیادی معمار استخدام 
می کنند )معموال 7-6% کارکنان فّناوری اطالعات خود( و آن ها را در 

تمام بحث های مهم معمارانه احتمالی درگیر می کنند. 
بعد دیگر از این دست میزان مشارکت معماران در پروژه های فّناوری 
اطالعات اســت. در برخی سازمان ها، معماران ســازمانی کم و بیش 
بــر همه پروژه هــای فّناوری اطالعــات نظارت می کننــد، در حالی 
 کــه در بقیه معمــاران فقط بر پروژه های مهم کســب وکاری تمرکز 

دارند. 

6- سایر ابعاد چابکی )ابزارها و استانداردها(
سرانجام شــیوه های معماری سازمانی از نظر اســتانداردهای فنی و 
اســتفاده از ابزارهای نرم افزاری برای معماری سازمانی هم در چابکی 
متفاوتند. برخی شرکت ها استانداردهای جامعی برای به دست آوردن 
هریــک از جنبه های فنــاوری، الگوها و رهنمودهــا تدوین می کنند، 
درحالی که شــرکت های دیگر فقط ضروری تریــن گزینه های فنی را 
اســتاندارد می کنند )به عنوان مثال فروشندگان و محصوالت عمده(. 
برخی ســازمان ها ابزارهــای پیچیده تجاری ویــژه نرم افزار معماری 
اســتفاده می کنند، درحالی که ســازمان های دیگــر به MS Visio و 
پاورپوینت معمولی برای ایجاد و مدیریت کلیه اسناد معماری بسنده 

می کنند. 
تمام ابعاد چابکی ذکر شده در روش های معماری سازمانی، در جدول 

1 خالصه شده شده است. 

7-پرهیز از ایده های سطحی
از جنبه های گوناگون وعمدتا مســتقل رویه های معماری ســازمانی 
که می تواند در جهت انعطاف پذیری بیشــتر یا کمتر باشــد )جدول 
1(، چنین آشــکار می شــود که تمام بحث های صفــر و یک در مورد 
»چابک در مقابــل غیر چابک« بیانگر ساده ســازی های یک واقعیت 
پیچیده سازمانی است. تقابل چیزی به نام »معماری چابک« با چیزی 
به نام »معماری ســنتی«، یک جهان بینی فریبنده ســاده را شــکل 
می دهد، و تفکر ســطحی را تحریک می کند که بهترســت از این امر 
جلوگیری شود. به جای درک پیچیدگی روش های معماری سازمانی، 
این جهان بینی اساســا تالش می کند تا آن ها را به دوکهن الگوی غیر 
قابل تعریف تقلیل دهد، که هردو در شــکل های خالص خود بعید به 

نظر می رسد که نیازهای واقعی شرکت ها را برآورده کند. 
در مجموع ســازمان ها و معماران باید مباحث ایدئولوژیک بی نتیجه 
را بــر له یا علیه اصطالح معماری ســازمانی چابــک متوقف کنند و 
واقع بینانه تر و عملی تر فکر کنند. یعنی میزان انعطاف پذیری مطلوب 
را درمنظرهــای مختلف روش هــای معماری ســازمانی )جدول 1(، 
براســاس درک هوشــیارانه از نیازهای واقعی سازمان هایشان تعیین 
کنند. به بیان ساده شرکت ها باید برنامه ریزی را تاحدی که در شرائط 
منحصر بفرد آن ها نتیجه می دهد، اتخاذ کنند، یعنی وقتی که مزایای 

برنامه ریزی بیش از هزینه باالی آن باشد.

8- رویکردهای متفاوت برای شركت های مختلف 
ســازمان های مختلف به احتمال زیــاد برای تامین نیازهایشــان به 
روش هــای برنامه ریزی متفاوت نیاز دارند. مثال شــرکت هایی که در 
صنایع نســبتا کند کار می کنند )مثل شرکت های خدماتی آب و برق 
و گاز و..(، ممکن اســت بهتر باشــد که ســرمایه گذاری قابل توجهی 
در برنامه ریــزی کل ســازمان با چشــم انداز چندین ســال در آینده 
داشته باشند، از نزدیک نقشــه راه تعیین شده را دنبال کنند و سبد 
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سرمایه گذاری آتی فّناوری اطالعات را عمدتا بر مبنای مقاطع ساالنه 
از اقدامات برنامه ریزی شــده، تشــکیل دهند. در مقابل شرکت هایی 
از بخش صنایع به شــدت پویا )مانند خرده فروشــی(، ممکن اســت 
مناسب تر باشد که فقط در برخی از زمینه های کسب وکاری معین و 
فقط برای حدود یکی دو ســال آینده به صورتی انتخابی برنامه ریزی 
کنند و به طریقی آرام نقشــه های پیش بینی شــده را دنبال کنند و 
غالبا برنامه های ابتکاری فوری در پاســخ سریع به آخرین تغییرات در 
محیط رقابتی )مثال ترجیحات و مدل های زودگذر مشتری( را اجرا و 
فرایندهای بودجه گذاری مســتمر را برای تامین این خواسته ها اتخاذ 

نمایند.
به عالوه درجه مناسبی از چابکی همچنین می تواند برای انواع مختلف 
برنامه هــای ابتکاری در همان ســازمان متفاوت باشــد، مثال معموال 
پذیرفته شــده اســت که قانون های چابک بیشــتری می تواند برای 
پروژه های نرم افزاری ســاده و کارآمد کاربرد داشــته باشــد، درحالی 
کــه پروژه های پیچیــده به ویژه زیرســاخت های ســنگین هنوز به 

برنامه ریزی های اساسی اولیه نیاز دارند. 
به همین دلیل ســازمان ها نباید سعی کنند که روشگان )متدولوژی( 
ارائه راه حل یکسانی را به کلیه پروژه های خود از ارتقاء وبگاه گرفته تا 
سیستم های بزرگ که اجزای نرم افزاری و سخت افزاری را باهم دارند، 
تحمیل کنند، بلکه باید روشــگان را با توجه به نوع وظیفه در دست، 

تطبیق دهند. 

9- تصمیم گیری باشماست نه با مشاور شما 
سرانجام در اوج هیاهوی تبلیغات پیرامون چابکی، در انتخاب رویکرد 
برنامه ریزی موثر، ســازمان ها باید خودشان تصمیم بگیرند نه این که 
فقط به توصیه مشاوران و رهبران فکر اعتماد کنند- به ویژه کسانی که 

از نسخه های غیرمسئوالنه »یک اندازه برای همه« استفاده می کنند، 
یا دیدگاه های افراطی خطرناک دارند )مثل افراد فرمالیســت قدیمی 
کــه مبلغ مزایای پیروی از مراحل اثبات شــده TOGAF ADM بوده 
ومشتاق به دست آوردن پول از راه آموزش آن هستند و یا متخصصان 
پیشــرفته چابک گرایی که مبلغ ایده »معماری سازمانی مرده است و 
باید به نفع چابکی کنار گذاشــته شود « هســتند،(. این ایده ها برای 

سازمان شما می تواند مضر باشد. 
هیچکس بهتــر از خودتان نمی تواند بگوید چــه رویکرد برنامه ریزی 
مناسب کســب وکار شماســت. و هیچکس نباید اجازه داشته باشد 
این تصمیمات را به جای شــما بگیرد. بنابراین کورکورانه تبلیغات را 
دنبال نکنید و ســعی نکنید آخرین ایده های مد شده را فقط به خاطر 
این که به طور گسترده ای فراگیر شده است، دنبال کنید. فکر کنید چه 
رویکردی در واقع می تواند در وضعیت شما کارکند و آن را خردمندانه 

بپذیرید. 

 سایر منابع مرتبط از همین نویسنده 
1. Enterprise Architecture on a single page
2. The process view of enterprise architecture
3. Six types of Enterprise Architecture artifacts
4. Eight Essential Enterprise Architecture Artifacts 

منبع
* What is Agile Enterprise Architecture? , Svyatoslav Kotusevis, 
12/4/2020

جدول1: انواع ابعاد چابکی در روش های معماری سازمانی
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همه کتاب های استاد سّید محمد تقی روحانی رانکوهی
گنجینه ای از مولفی معلم و معلمی عالم و عالمی عامل
که شاگردانش با شیفتگِی از سر مهر، پذیرای انضباط 

خدشه ناپذیر آموزشی اویند

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

نایب رئیس انجمن انفورماتیک ایران
abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی

پیش گفتار
استاد سّید محمدتقی روحانی رانکوهی، زاده 1326 در رودسر، گیالن 
از اســتادان سرشــناس در حوزه علوم رایانه در ایران اســت. ایشان 
دانش آموخته ســال 1348 رشــته ریاضی، دانشــکده علوم دانشگاه 
تهران هســتند. استاد در سال 1352 راهی دانشــگاه پاریس 6 )پیر 
و ماری کوری( شــدند و مدارک کارشناســی و کارشناسی ارشد در 
رشــته انفورماتیک و دیپلم مطالعــات عالی تخصصی )DESS( در تله 

انفورماتیــک را از آن دانشــگاه دریافت کردنــد. در پاییز 1358 در 
مؤسســه آموزش عالی آمار و انفورماتیــک ایران به عنوان عضو هیئت 
علمی استخدام و در همان سال به عنوان سرپرست موقت آن مؤسسه 
انتخاب شــدند. استاد در ســال 1360 به دانشکده جامع انفورماتیک 
و مدیریت دانشــگاه شهید بهشــتی منتقل شدند. از آن تاریخ در این 
دانشــگاه و دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر، به آموزش و پژوهش 
مشــغول شدند و سال های متمادی در دانشــگاه های تهران، صنعتی 
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شــریف، و علم و صنعت ایران تدریس، و مقاالت پژوهشی در مجالت 
علمی معتبر به نشــر رساندند. در تیرماه 1384 در اولین نشست ملی 
انفورماتیک کشــور به همراه چهار نفر از همکارانشان )زنده یاد دکتر 
مرتضی انواری، دکتر محمد قدســی، آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ 
و نگارنــده این متــن ( به عنوان برگزیدگان موثــر در بخش آموزش 
دانشــگاهی انفورماتیک کشــور در حضور رییس جمهور وقت )دکتر 
خاتمی( تقدیر شدند. استاد روحانی در سال 1389 با مرتبه دانشیاری 

پایه 31 به درخواست خود بازنشسته شدند.

 برخی از آثار
 تالیفات 

شیوه ارائه مطالب علمی فنی 	
شیوه ارائه گفتاری-نوشتاری 	
مقدمه ای بر ذخیره و بازیابی اطالعات )بارویکرد کاربردی( 	
سیستم و ســاختار فایل ها: مهندســی فایل ها )ذخیره و بازیابی  	

اطالعات(
مقدمه ای بر پایگاه داده ها )کتاب شایســته تقدیر در مراسم کتاب  	

سال(
سیستم مدیریت پایگاه داده ها 	
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها )کتاب برگزیده سال و کتاب برگزیده  	

دانشگاه تهران(
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها )جلد دوم( 	
واژه نامه مهندسی داده ها )با همکاری یوسف امیری( 	
سیستم های پایگاهی نامتمرکز 	
پرسش هایی در پایگاه داده ها 	
سؤال های چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی در مفاهیم بنیادی پایگاه  	

داده ها

ترجمه ها

سیستم عامل 	
زبان ماشین و اسمبلی )کتاب شایسته تقدیر -دانشگاه تهران( 	
ساخت نرم افزار شی گرا )با همکاری یوسف امیری( 	
پایگاه داده هــای شــیء گرا و شــیء-رابطه ای )کتاب شایســته  	

تقدیر فصل و سال(
تنظیم پایگاه داده ها، اصول، تجربه ها و تکنیک های عیب یابی. 	

افتخارات
استاد روحانی رانکوهی به خاطر تألیفات متعدد خود در زمینه پایگاه 
داده هــا، ذخیره و بازیابی اطالعات، و شــیوه ارائه مطالب علمی فنی 
مشــهور است. بیشــتر تألیفات او مفتخر به دریافت جوایز شده اند، از 

آن میان:
کتاب شایسته تقدیر دانشــگاهی در مراسم کتاب دانشگاه تهران  	

سال 1371
کتاب شایسته تقدیر در مراسم کتاب سال 1372 	
کتاب برگزیده دانشگاهی در مراسم کتاب سال دانشگاه تهران سال  	

1381
کتاب ســال در مراسم کتاب ســال جمهوری اسالمی ایران سال  	

1381
کتاب شایسته تقدیر فصل و شایسته تقدیر سال 1388 	
کتاب شایسته تقدیر سال 1390 	
کتاب برگزیده فصل و کتاب برگزیده سال 1392 	

مصاحبــه ای با گــزارش كامپیوتر )از مصاحبه با پیشــگامان 
فناوری اطالعات كشور در شماره 200 گزارش كامپیوتر(

 شرح مختصری در مورد تألیف نخستین کتاب پایگاه داده ها به زبان 	
 فارسی.

)کتاب مقدمه ای بر پایگاه داده ها( بانک اطالعاتی، در سال 1371 پس 
از ده سال تجربه تدریس در پایگاه داده ها نوشته شده، حاوی مباحثی 
اســت در شرح و بسط مفاهیم اساسی پایگاه داده ها و مخاطب آن در 
اساس دانشجویان دوره کارشناسی کامپیوتر بوده است. از ویژگی های 
کتاب این است که پیش از پرداختن به جنبه های عملی، اصول پایه ای 
دانش پایگاه داده ها را در چندین فصل به طور مفصل پوشش می دهد 
و این الزمه به کارگیری آگاهانه پایگاه داده ها در عمل است. این کتاب 
چندین ســال به عنوان منبع درســی درس پایگاه داده ها در دانشگاه 
اســتفاده می شده اســت پیش از آن که کتاب »مفاهیم بنیادی پایگاه 
داده ها« به همین قلم جایگزین آن شــود. کتاب در سال 71 به عنوان 

کتاب شایان تقدیر سال معرفی شد. 

 با انجمن انفورماتیک ایران و نشــریه گزارش كامپیوتر چقدر 
آشنایی دارید و چه نقش و جایگاهی برای آن ها قائلید؟

من با انجمن از همان اوایل تأسیس آن آشنا شده ام و به گمانم در  	
برخی جلسات اولیه آن نیز شرکت داشتم. با نشریه گزارش کامپیوتر 
هم از همان اوایل همکاری می کردم و چند مقاله در آن از من به چاپ 
رسیده اســت. فکر می کنم این نشریه، اولین نشریه در زمینه فناوری 
اطالعات اســت و نقش قابل توجهی در انتقال این فناوری به ویژه در 
جنبه هــای فنی و کاربردی داشــته و دارد. من خودم هم نشــریه را 

می خوانم و برخی مطالب آن برایم سودمندند.

به نظر خودتان مهمترین فعالیت شما در حوزه فناوری اطالعات 
كشور چه بوده و اكنون چه می كنید؟

به گمان خودم، مهم ترین وجه کار من در 33 ســال گذشته نشر  	
دانش مهندســی داده هــا از طریق تدریس در دانشــگاه ها و تألیف و 
ترجمه 12 عنوان کتاب دانشگاهی بوده است که برخی از این کتاب ها 
مســتقیماً متون درســی در بسیاری دانشــگاه های کشورند. در حال 
حاضــر اکثر وقتم را در خانه به مطالعات شــخصی در ادبیات و تاریخ 
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می گذرانم، در عین حال که کماکان تألیف و ترجمه متون دانشگاهی 
و پژوهشی در مهندسی داده ها را ادامه می دهم. 

یک فرد شاخص در فناوری اطالعات ایران و یک نفر شاخص در 
فناوری اطالعات جهان را نام ببرید و علت شاخص بودن او را از 

نظر خودتان بنویسید. 

من در این 33 سال کار دانشگاهی، شاهد خدمات ارزشمند بسیاری  	
از همکاران دانشگاهی بوده ام. ضمن ادای احترام به همگی آن ها و نیز 
به مهندسان و کارشناســان با تجربه در فناوری اطالعات، اگر باید از 
یکی از آن ها یاد کنم، آقای دکتر انواری را نام می برم که از پیشگامان 
بنیانگذاری آموزش عالی انفورماتیک در ایران بودند، یادشــان گرامی. 
اما در سطح جهان، با توجه به حیطه کاری خودم می توانم نظر بدهم 
و آقای ســی جی دیت را نام می برم که با حدود چهل ســال پژوهش 
در زمینه دانش و تکنولوژی پایگاه داده های رابطه ای، مرجع مســلم و 

بی نظیر جهانی در این زمینه هستند.  

جالب تریــن اثر هنری یا علمی كه اخیــراً خوانده اید یا دیده اید 
)اعــم از كتاب، مقاله، فیلم، تئاتر( و نظرتان را جلب كرده اســت 

نام ببرید.

اخیراً کتاب »تنهایی پر هیاهو« نوشته بهومیل هرابال را خوانده ام  	
و به نظرم بسیار جالب آمد.

آینده فناوری اطالعات در جهان را در ده سال آینده چه پیش بینی 
می كنید؟

روند گســترش این فناوری در دهه های اخیر نشــان می دهد که  	
در دهه آینده فناوری اطالعــات بیش از پیش در زمینه های مختلف 
زندگی انســان تأثیرگذار خواهد بود. گویی همه کارها از فعالیت های 

شخصی و اجتماعی سو به انفورماتیزه شدن دارد. 
شاید بی مناسبت نباشــد که به همان جملۀ آغازین پیشگفتار همین 
کتاب پایگاه داده ها -که از آن یاد کردید- اشــاره کنم. انگار آنچه که 
بیســت سال پیش در آنجا وصف کرده ام بیش از پیش در حال تحقق 

است: 
فراموشی آرمان های »یتوپیای اندیشــمندان کهن و »ظهور تازنده« 
کامپیوترپیای فن مداران و دانش ســاالران که در آن »همه چیز تحت 

امر و کنترل نئوماشین« خواهد بود. 
»حتی خود انسان!«

عنوان یک آرزو یا هدف برآورده نشده:

من در جوانی آرزو داشتم یک نقاش حرفه ای شوم  	

معرفی کوتاه برخی از کتاب های استاد روحانی

عنــوان کتــاب: تنظیــم پایــگاه داده: 
اصول،تجربه ها و تکنیک هاي عیب یابي

نویسندگان: دنیس شاشا   ، فلیپ بونه   
مترجم: محمدتقي روحاني رانکوهي

ناشر: جلوه
سال چاپ: 1394

نوبت چاپ: یکم
تیراژ: 300 نسخه

تعداد صفحات: 702
شابک: 9789646618565

 
عنوان کتاب: شــیوه ارائه مطالب علمی - 

فنی
نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی

ناشر: جلوه
تاریخ نشر: 6 دی 1393

تعداد صفحه: 256
شابک: 4-53-6618-964-978

قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز 

شــیءگرا  داده های  پایگاه  کتاب:  عنوان 
و شــیء-رابطه ای )ترجمه از ســه منبع 

آکادمیک(
نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی

ناشر: جلوه
تاریخ نشر: 23 تیر، 1387

تعداد صفحه: 374
شابک: 8-42-6618-964-978

قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
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عنوان کتاب: واژه نامه مهندسی داده ها 
)انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی( 

نوشته: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی، با 
همکاری یوسف امیری

ناشر: جلوه
تاریخ نشر: 16 شهریور، 1392

تعداد صفحه: 596
شابک: 7-52-6618-964-978

قطع کتاب: پالتویی
نوع جلد: گالینگور 

عنوان کتاب: پرسش هایی در پایگاه داده ها 
)چهارگزینه ای( 

نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه

تاریخ نشر: 03 بهمن، 1389
تعداد صفحه: 384

شابک: 6-46-6618-964-978
قطع کتاب: وزیری

نوع جلد: شومیز
 

عنوان کتاب: مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها 
)با اصالحات و افزوده ها(

سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه

تاریخ نشر: 20 شهریور، 1390
تعداد صفحه: 832

شابک: 8-30-6618-964
قطع کتاب: وزیری

نوع جلد: گالینگور 

پایگاه  مدیریــت  سیســتم  کتاب:  عنوان 
داده ها )مفاهیم و تکنیک ها(

نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه

تاریخ نشر: 14 مهر، 1386
تعداد صفحه: 460

شابک: 2-33-6618-964
قطع کتاب: وزیری

نوع جلد: گالینگور 

عنوان کتاب: پرسش هایی در پایگاه داده ها 
)چهارگزینه ای(

نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر:جلوه 

تاریخ نشر: بهمن، 1389
تعداد صفحه: 384

شابک: 6-46-6618-964-978
قطع کتاب: وزیری

نوع جلد: شومیز

عنوان کتاب: پایگاه داده های شیءگرا 
و شیء-رابطه ای )ترجمه از سه منبع 

آکادمیک(
نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی

ناشر: جلوه
تاریخ نشر: 23 تیر، 1387

تعداد صفحه: 374
 شابک:8-42-6618-964-978

قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز

عنوان کتاب: سیستم های پایگاهی نامتمرکز
نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی

ناشر: جلوه
تاریخ نشر: 14 اردیبهشت، 1389

تعداد صفحه: 412
شابک: 3-47-6618-964-978

قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز 

 
عنوان کتاب: ذخیــره و بازیابی اطالعات: 
سیســتم و ســاختار فایل ها )مهندســی 
فایل ها( )با تمرینات تشریحی و پرسش های 

چهارگزینه ای(
نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی 

)به اهتمام( 
ناشر: جلوه

تاریخ نشر: 18 شهریور، 1393
تعداد صفحه: 592

شابک: 9-0-90871-964
قطع کتاب: وزیری

نوع جلد: شومیز
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عنوان کتاب: مقدمه ای بر: ذخیره و 
بازیابی اطالعات )با رویکردی کاربردی( 

ویژه دوره کاردانی کامپیوتر
نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی

ناشر: جلوه
تاریخ نشر: آبان، 1394

تعداد صفحه: 346
شابک: 9-35-6618-964

قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز 

عنوان کتاب: مفاهیم بنیادی پایگاه داده - 
جلد دوم )ویژه دوره کارشناسی ارشد(

نویسنده: سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر:جلوه

تاریخ نشر: دی، 1393
تعداد صفحه: 662

شابک: 0-51-6618-964-978 
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد:گالینگور

بسیاری از دانشجویان پیشین اســتاد روحانی، در داخل و خارج کشور 
متصدی سمت های برجسته دانشگاهی و حرفه ای هستند )که نظر سه 
تــن از آنان را در پایان این نوشــته آورده ایم(.. در حوزه های مهندســی 
داده و پایگاه های داده ای و ذخیره و بازیابی اطالعات و شــیوه های ارائه 
مطالب علمی فنی، دروس و کتب درســی تالیفی فارسی مرتبط، نقش 
ایشان بی تردید، تاسیسی است.کتاب شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی 
ایشان از پر شمارگان ترین کتاب های درسی دانشگاهی منتشره در حیات 
بخش انفورماتیک کشور است. واژه نامه دو زبانِه مهندسی داده ها کاری 
سترگ است که باید بسیار در باره آن نوشت ولی پیشگفتار حدود پنجاه 
صفحه ای آن، غیر از تالیفــی فنی و تخصصی، متنی ادبی و هنری و به 
شدت خواندنی و شعرگونه است و این از استادی که، اشعارش هم بسی 

خواندنی است، نامنتظر نیست.
طنز کالمی ایشــان که- از ظرافت طبعشان می تراود- وقتی امکان بروز 
و تجلی می یابد، یگانه و فراموش نشــدنی اســت. استاد جامع االطراف 

ما به رسم حکما، خطی چشم نواز و 
دل پسند هم دارند. دریغم آمد انبوه 
جوانانی که از آموزش های حضوری 
ایشــان محروم مانده انــد و تنها از 
کتاب های ایشــان بهره ها گرفته اند، 
خط زیبــای ایشــان را نبینند. هر 
چنددست خطی که در زیر می بینید 

ترجمان لطف استاد به نگارنده است و موجب افتخاری که خود را شایسته 
آن نمی دانم. عمرشان به بلندای آفتاب. 

استاد از زبان همکالسان 
از دیدة دوست، نوشتۀ: یوسف مهرداد بی باالن

 دانشجوی دوره دکترای رایانه در دانشگاه کلگیری کانادا
 یاِد آشنا، خاطرات یک همکالسی

دال نزد کسی بنشین، که او از دل خبر دارد.
به زیر آن درختی رو، که او گلهای تر دارد.
در این بازار عطاران، مرو هر سو چو بیکاران

به دکان کسی بنشین، که در دکان شکر دارد.
برای من یکی از نمودهای این شــعر موالنای بزرگ، همکالسی با استاد 
ارجمنــد جناب آقای محمدتقی روحانی رانکوهی بوده  اســت. موهبتی 
که یکی از بزرگ ترین افتخارات تحصیلی من شــد و توفیقی که یکی از 

اثرگذارترین دوران زندگی ام را رقم زد. 
هم کالس شــدن من با این اســتاد بزرگوار باز می گردد به زمانی که من 
دانشجوی سال چهارم کارشناسی بودم. آقای دکتر ثانی که معاون آموزشی 
وقت دانشکدة کامپیوتر شریف بودند در تمنایی از استاد خواسته بودند تا 
درس پایگاه داده را به ما بیاموزند. اســتاد هم پذیرفته بودند، پذیرشی که 

بی شک از بزرگواری ایشان بود.
بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
کالس استاد پنج شنبه ها از صبح تا ظهر برگزار می شد و تا آنجا که در خاطر 
دارم تعداد دانشــجویان بسیار زیاد بود. استاد معموال برای تلطیف فضای 
کالس گاهگاهی طنز و خنده را چاشنی آموزش می کردند. هنری که تاثیر 
آن شگرف بود. در یکی از همین سخنان آمیخته با طنز استاد گفتند: »این 
آقای دکتر ثانی شما هم ما رو آورده سر این کالس، من هم فکر می کردم 
سی نفر دانشجو باشند. حاال می بینم شصت نفر دانشجو سر کالسند. فکر 
من پیرمرد رو نمی کنه آخه. من با این آقای دکتر ثانی شــما هم کالس 
بودم، فقط ایشون می نشستند و من می ایستادم«. خنده ای سراسر کالس را 
فرا گرفت چرا که همه می دانستیم که آقای دکتر ثانی شاگرد ایشان بودند. 
بله، من هم با استاد روحانی رانکوهی هم کالس بودم، فقط من می نشستم 
و ایشــان بزرگوارانه می ایستادند. این که واژة همکالسی را که در این متن 
برگزیدم در واقع گرته برداری از کالم خود اســتاد بود در توصیف جایگاه 
شــاگردی ام. به گمانم پس از این همه سال، تاثیر عاطفی و احساسی آن 
کالس درس برایم جلوه گرتر است از آموزش های فنی که در کالس دیدم و 
هنوز روزانه در امور حرفه ای با آن ها مانوس و مشغولم. لذا همکالسی بودن 

بهتر از هر واژه ای بیانگر احساسات درونی من از آن کالس است.
اســتاد عزیزم جناب آقای مهندس ابطحی امر کردند که یادداشتی برای 
بزرگداشت این استاد فرهیخته بنویسم. به خود گفتم که عرصۀ سیمرغ نه 
جوالنگه توست. اندیشیدم که وصف جایگاه رفیع این استاد در کالم من 

گنجایی ندارد، با این همه دل گفت:
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آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید

الجرم برای ادای دین به ایشــان و انجام وظیفۀ شاگردی، تصمیم گرفتم 
چند سطری از خاطرات خویش را از کالس درس استاد برگزیده و با شما 

در میان بگذارم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
بی  هیچ اغراقی در کالم، استاد روحانی رانکوهی آموزگاری خردمند و فرزانه 
بودند. روش ها و تکنیک های آموزشی ایشان به معنای واقعی کلمه بی  بدیل 
بود. استفاده از آهنگ صدا، حرکات فیزیکی، شیوة منحصر به فرد نوشتن 
روی تابلو، طنزهای به هنگام در کنار دانش وســیع و تجربۀ فراوان ایشان 

واقعا کالس درس را به محیطی جذاب و دل انگیز تبدیل می کرد. 
جمع صورت با چنین معنای ژرف

می نیاید جز ز سلطانی شگرف
آشنایی با استاد برجسته ای در کامپیوتر آن هم از زادگاه، خطه ی رودسر، 
برای مِن جواِن عاشق نرم افزار بی گمان نوعی نمایی شدن تابع انگیزه  بود. 
استاد زادة »رانکوه« شــهری از شهرستان  رودسر بود و من هم جوانی از 
»بی باالن« رودسر. حدس می زدم از پسوند نام خانوادگی من- »بی باالن«- 

استاد می دانند که من هم رودسری هستم، اما مطمئن نبودم. 
یادم هست که به رسم مالوِف دانشجویان، کالس های صبح و بیش از آن ها، 
کالس پنج شنبه ها که دانشگاه تعطیل بود، جای مناسبی برای چرت زدن ها 
بود و حواس پرتی ها. با این حال، هیچ کس نه می توانســت و نه َزهره و نه 
تمایل به چرت زدن در کالس پایگاه داده را داشــت. کالس  ما در یکی از 
کالس های درس ساختمان ابن سینای شریف برگزار می شد. اتاقی بزرگ 
و شــیب دار که تخته سیاه در گودی کالس قرار گرفته بود. استاد یک بار 
هنگام تدریس به  ناگاه با ســرعت تمام از جلوی تابلو تا انتهای کالس را 

دویدند. نمی دانم چند نفر از همکالسی ها چرت شان پاره شد! 
کســانی که استاد را می شناسند می دانند که ایشان تسلط بی نظیری در 
برگردان  فارسی واژگان حوزة کامپیوتر دارند. با این پیش زمینه، یادم هست 
یک بار روی تابلو نوشــتند database و با کمی فاصله نوشتند »پایگاه 
داده« ) درســت خاطرم نیست، شــاید هم نوشتند بانک اطالعاتی(. بعد 
حرف شــان را ادامه دادند. »بچه ها این کلمه ]اشــاره به پایگاه داده[ زبان 
مادری است.« و زیر آن نوشتند مادری. بعد ادامه دادند »این یکی ]اشاره 
به database[ زبان مادرجانی است« روی کلمۀ جان تاکید کردند و زیر 
آن نوشــتند مادرجانی. و ادامه دادند »خوب معلوم هست که مادرجانی 
از مادری عزیزتره؛ خوب چرا؟ بدیهی هســت! چون آخرش »جان« داره. 
»جان« هم وقتی به کار می بریم که خیلی برای ما عزیز باشــه«.اگر چه 
همه ما آن روز به این بیان شیرین استاد خندیدیم، اما بعدها دانستم که 
ما به جای خنده باید بر آنچه بر ادبیات پارســی می گذرد می گریستیم. 
استاد نازنین! امروز دیگر database از زبان »مادرجانی« فراتر رفته و زبان 
»عزیزتر از جان« شده است. با این همه تاثیر این دغدغه استاد برای من 
این شد که همواره کوشیده ام که تا جای ممکن از واژگان پارسی در نوشتار 

تخصصی استفاده کنم. 
بیش از دو دهه از زمان آن کالس من با استاد می گذرد ولی کماکان دلم 

برای نوشته های استاد روی تختۀ سیاه تنگ می شود. پیش نیاز دنبال کردن 
درس و برداشت یادداشت از مطالب کالس این بود که یک لحظه از استاد 
و تخته  ســیاه کالس غافل نشــوی؛ یک لحظه غفلت همان و گم کردن 
سررشته درس همان. به عنوان مثالی بر این امر، فرض کنید استاد مشغول 
نوشتن مطلبی در گوشۀ راست باالی تابلو بودند، با کمبود فضای الزم برای 
نوشــت ناگهان با یک فلش بسیار بلند کج معوج مطلب را در گوشۀ چپ 
پایین تابلو ادامه می دادند، بعد یک فلش بلند کج معوج دیگر ادامه مطلب 
را به گوشه چپ باالی تابلو جابجا می کرد. گاهی از راست به چپ، گاهی از 
باال به پایین می نوشتند. به فرمایش موالنا در وصف حال دلدادگی و تشبیه 

به حرکات مهره های شطرنج:
گاه چون رخ رفته باال تا نشیب

گاه چون پیلی برفته بر اریب
 چقدر برای کالس شان دلتنگم. دریغ و صد افسوس که نتوانستم تصویر 
آن لحظات دل انگیــز را جز در مغز و لوح خاطر بر صفحه دیگری نقش 

کنم. 
بعد از اتمام تحصیالت، تا مدت ها هر وقت به دانشگاه می رفتم یا کالسی 
در آنجا داشــتم، یکی از دل خوشی ها و تجدید خاطراتم از کالس درس 
اســتاد این بود که می رفتم به ساختمان ابن ســینا، درب کالس را باز 
می کردم و به باالی تابلو نگاه می کردم تا ببینم نوشــتۀ استاد هنوز باقی 
است یا نه. داستان از این قرار بود که یک بار استاد موقع نوشتن مطالب 
درســی و با پر شدن تمامی صفحه تابلو، به یک باره صندلی ویژه اساتید 
را جلوی تخته گذاشته، بر روی آن رفتند و با ترسیم یک فلش به فضای 
باالی تخته، مطلب بعدی را بر روی دیوار نوشتند. من لبخندی زدم بی آن 

که بدانم چه تحولی در نگاه من به آموزش در حال شکل گیری است. 
روز امتحان پایانی درس که در یک سالن خیلی بزرگ )ساختمان تاالرها( 
برگزار می شد، موقع پاسخ گویی به پرسش ها، یکی از پرسش ها را درست 
متوجه نشدم. با خود گفتم از استاد راهنمایی بگیرم که منظور این پرسش 
چیســت. دستم را بلند کردم و منتظر ماندم. آمدند باالی سرم. از استاد 
پرسیدم که منظور این پرســش را متوجه نشده ام. یک باره استاد رو به 
همه کردند و با صدای بلند گفتند: »بچه ها این می گه منظور این سوال 
چیه، برای این ســوال باید...«. بعد راهنمایی کردند که چگونه به سوال 
پاسخ بدهیم. بعد رو کردند به من با صدای خیلی آرام و با خنده گفتند: 
»می خواستی همشهری بازی در بیاری؟«. من هم خندیدم و با خوشحالی 
به پاسخگویی ادامه دادم. چه افتخار بزرگی: همشهری استاد، همکالسی 
استاد! جوانی اســت دیگر! بعدها به این نتیجه رسیدم که چقدر جالب! 
اســتاد هم مرا راهنمایی کردند که چگونه به ســوال جواب بدهم و هم 
عدالت را در مورد بقیۀ شاگردان رعایت کردند. دست مریزاد استاد! امروز 
بر این باورم که همشهری بودن با استاد برای من اعتباری به همراه نخواهد 
داشــت اما همکالسی بودن با او، بی شک یکی از بزرگ ترین موهبت ها و 

افتخارات زندگی من بوده است. 
به راستی چگونه می توان در کنار این همه دستاوردهای آموزشی، تالیف 
منابع تخصصی و برگردان واژگان به فارســی، بر قلب و روان دانشجویان 
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نفوذ کرد؟ ذهن من در یادآوری گذشــته عملکرد بسیار ضعیفی دارد، با 
این همه واقعا برای من شگفت آور است که این همه اطالعات و خاطرات 
از آن کالس و آن انســان فرهیخته را چگونه در خود محفوظ و تازه نگاه 
داشــته است. شاید باورش سخت باشد ولی درست 25 سال از زمان آن 

کالس می گذرد. 
این خاطرات را بازگو کردم تا بگویم که آموزگاری وســعتی دارد باالتر از 
دانــش و انتقال آن به آموزندگان. جایی که هنِر آموزگاری با بزرگواری و 
مهر و شــخصیت آموزگار گره می خورد و بر قلب ها می نشیند. خواستم 
بگویم که کوچک تریــن مهربانی ها در ضعیف تریــن حافظه ها جاودان 
می شــود. دایره بزرگواری انسان های واال با همۀ ناکرانمندی، دل ها را در 
کمند خود چون نقطه پرگار دوره می کند و بر خاطرها نقش ابدی می زند. 

خالصه آن که:
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

برای اســتاد ارجمند، آقای روحانی رانکوهی بهترین ها را آرزومندم و از 
ایشان صمیمانه سپاسگزارم. ایام به کامشان باد و باده توفیق در جامشان.

***
قدر استاد نکو دانستن،

حیف استاد به من یاد نداد
 نوشته: یوسف امیری 

کارشناس ارشد بانکداری الکترونیکی در تورنتوی کانادا

اســتاد روحانی رانکوهی بی گمان یکی از پیشــگامان دانش نرم افزار در 
کشــور عزیزمان ایران است و جزو نخستین نویسندگان و مترجمان در 
این رشتۀ مهم دانش امروزی، و از این راه بر بسیاری از دانش آموختگان و 
نیز دانشجویان امروز این شاخه حقی دارد بزرگ. شمار زیادی از استادان 
امروز رشــتۀ نرم افزار در ایران مستقیم یا نامستقیم شاگردان اویند. من 
به عنوان یکی از دانشجویان وی در سال های پایانی دهۀ 1360 خ. افتخار 
داشته ام که هم واحدهای درسی زیادی را با ایشان بگذرانم و هم درس های 
فراوانی از وی بیاموزم. پس از پایان دوران دانشگاه نیز همکاری با ایشان در 
تالیف و ترجمۀ چند کتاب و ادامۀ شاگردی جزو افتخارهای حرفه ای من 
است. از ویژگی های علمی و اخالقی استاد روحانی رانکوهی که از همان 
روزهای نخستین برخورد با او به چشم من آمده است می توان از مهربانی 
و دلســوزی و پشتیبانی برای حل مشــکل دانشجویان، شیوة آموزش و 
کالس داری ویژه و شاید جادویی در جذب مخاطب، تالش پیوسته برای 
دانســتن آخرین یافته ها و انتقال آن ها به دانشجویان و کارشناسان این 
رشــته، فروتنی و بزرگ منشی، و البته عشــق و عالقه به زبان پارسی و 
فرهنگ ایران زمین نام برد. همیشــه وامــدار دانش و بزرگی او بوده ام و 
امیدوارم سالیان سال شاداب و تندرست باشند. از استاد ابطحی هم برای 

این بزرگداشت سپاسگزارم. 
***

حس خوش آیند دستیاري، نوشته: سید حسن میریان

 دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
ترم تابستانی سال 58 استاد روحانی که گویا تازه به ایران آمده بودند در 
موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک درس اسمبلی را ارایه کردند. من 
با سایر دانشجویانی که ترم های قبل این درس را به دالیلی حذف کرده 
بودیم برای اولین بار سرکالس ایشان حاضر شدیم. در همان جلسه اول 
صدای گرفته، لحن بیان شــاعرانه، نحوه تدریس متفاوت و تسلط ایشان 
به مطالب درس همه ما را میخکوب کرد. نفهمیدم تابستان چطور تمام 
شد. با شرایطی که پیش آمده  بود علیرغم این که تمام کالس ها را شرکت 
کرده و آماده امتحان بودم قصد گذراندن واحدهای تابســتان را نداشتم. 
برای حذف درس به ایشان رجوع کردم و به هر ترتیبی بود اجازه حذف 
درس را گرفتم. بیشتر از این خوشحال بودم که ترم بعد دوباره این درس 
را با استاد خواهم گرفت و دوباره لذتی که از کالس ایشان برده بودم تکرار 
می شد. فرصتی هم بود که با گرفتن نامه  ای از ایشان به سازمان برنامه و 

بودجه بروم و برنامه های اسمبلی را اجرا کنم.
ترم پاییز شروع شد و من هم کالس اسمبلی را با ایشان داشتم و هم در 
اجرا کردن برنامه سایر دانشجویان کالس کمک می کردم. به یک تعبیری 
کمک استاد و به تعبیر خود اســتاد دستیار ایشان بودم و این برای من 
ارزش باالیی داشــت. از آن ترم به بعد هر ترم هم با استاد روحانی درس 
داشــتم و هم در درس هایی که برای دانشــجویان دیگر می دادند کمک 
می کردم. درس پایگاه داده که ایشــان برای اولیــن بار برای ما تدریس 
کردند نقطه عطفی برای من بود. کاربردی بودن و تسلط استاد به مطالب 
تئوریک این درس مرا به فکر انداخت که جزوه درس را که عادت داشتم 
سر کالس ایشان بردارم بازنویسی کنم. با استاد در این مورد صحبت کردم 
و قرار شــد هر هفته مطالب آن هفته را به ایشان جهت تصحیح و اعالم 
نظر بدهم. در طی آن ترم جزوه کاملی از درس پایگاه داده تهیه شد. همه 
این ها باعث شــده بود که ارتباطم با استاد بیشتر و بیشتر شود. ایشان از 
همان ترم تابســتان 58 لطف خاصی به من داشتند. این لطف هم حس 
خوبی به من می داد و هم مسئولیت آور بود. در تمام دوران تحصیل، کار 
دانشگاهی و زندگي شخصي همیشه از لطف ایشان بهره مند بودم و از آن 
انگیزه می گرفتم. هنوز هم حس خوش آیند دستیاری ایشان با من است.

***
در پایان این یادنامه، در تایید ویژگی برجســته استاد که خوش خلقی 
بی حد و زمزمه محبتی است که طفل گریزپای را به مدرسه می کشاند و به 
یک مثال بین اساتید تبدیل شده است که علیرغم جدی بودن ایشان در 
نمره دهی فقط بر اساس توان دانشجویان، که معموال به میانگین کمی در 
نمره دانشجویان، منجرمی شود ایشان از همین دانشجویان باالترین نمرات 
ارزشیابی را می گیرند. آنجا که برخی اساتید قلت گرایش دانشجویان به 
دروس خود و نمرات ارزشــیابی کم یا معمولی را به جدی بودن خود در 
تدریس نسبت می دادند و عمال با کنایه از توافق ناگفته و مصالحه گونه ای 
بین برخی اساتید و دانشجویان، در آسان گیری به ازای ارزشیابی مثبت 
خبر می رساندند، اما همواره مثال استاد روحانی آن ها را وادار به سکوت 

می کرد که این نیز می شود.
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تأّملی در واژه گزینی و واژه سازی برای واژگان
فّنی و تخّصصی رایانش
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مقدمه
در ســال های گذشته که مشغول انجام رساله خودم بود، تالش کردم 
برای بعضی از واژه های تخّصصی رشته خودم یعنی مهندسی نرم افزار، 
معادل های فارسی بیابم یا بسازم. در این کار، با واژه های خوش ساخت 
بســیاری از فرهیختگان آشــنا شــدم و درس هایی در واژه گزینی و 
واژه ســازی آموختم. در این مقاله مختصری در مــورد آموزه ها و نیز 
معادل هایی که جمع آوری کردم شــرح می دهــم. امیدوارم این مقاله 
انگیزه ای برای اســتفاده از واژگان فارســی و پیشــنهاد معادل های 

مناسب تر باشد. 
ما باید واژگان فارســی به کار ببریم چون به فردوســی، خواجه نصیر 
طوســی و مولوی بدهکاریم. فردوسی با شاهنامه کار سلطه فرهنگی 
دمشــق و بغداد را ســاخت. خواجه نصیر فارســی می نوشــت آن هم 
چه فارســی در کتاب اخالق ناصری. مولوی در ســرزمین ترک زبان 

می زیست ولی فارسی می سرود. 
فارســی از زبان های هند و اروپایی است که صامت و مصوت پابه پای 
هم در ســاخت صیغه های مختلف یک ریشه شــرکت دارند ]1[. در 
فارسی با وجود ریشــه ها و وندها می توان تا بیش از دویست میلیون 
واژه ســاخت ]2[. این ویژگی، مزیت بزرگی است نسبت به زبان های 
ســامی مثل عربی، که واژگان برپایه ریشــه های ســه یا چهار حرفی 
ساخته می شوند. بیش از هفتاد درصد واژه های انگلیسی از ریشه های 
التین یا یونانی ساخته شده است، درحالی که ما چنین نیازی نداریم و 

همه ریشه ها و وندها و اجزای الزم را در زبان خودمان داریم. 
علم و فّناوری در غرب با ســرعت سرســام آوری پیشــرفت می کند و 
برای فّناوری ها و پدیده های نو واژگان جدید ساخته می شود یا به کار 
می رود. متأســفانه زیربنای علم و فّناوری ما نیز فعاًل تا حدود زیادی 
برپایه علم و فّناوری غربی است. پیامد این موضوع این است که شمار 
انبوه واژگان علمی و تخّصصی غربی به تدریج وارد فارســی می شــود. 
اگر دســت روی دســت بگذاریم، بعد از مدتی، واژگان و دستور زبان 
دیگر زبان ها همچون غّدة ســرطانی، زبان فارســی را نابود می سازند. 
یک راه خالصی از این بال، واژه گزینی یا واژه ســازی اســت که گفته 
می شود واژه گزینی مقدم بر واژه سازی است. در واژه گزینی باید دقت 
کنیم که واژه می تواند دو معنی داشــته باشــد، یکی معنای ظاهری 
و تحت اللفظــی و دیگری معنای مجــازی و فّنی. موقع واژه گزینی در 
متون تخصصی و علمی باید واژه ای برگزینیم که معنای فّنی آن را در 

حوزه تخصصی اش بدهد.
گاهی دیده می شود استادان دانشــگاهی برای جلوگیری از بدفهمی 
در کالس هــا از واژه خارجی اســتفاده می کنند. در ابتدای ظهور واژه 
جدید علمی و در نبود ترجمه ای که رســانای مقصود فّنی واژه باشد، 
این کار موقتاً و در کوتاه مدت بد نیســت. اما به نظر می رسد بهتر است 
اســتادان و متخّصصان هرچه زودتر بــرای واژه علمی نو واژه گزینی یا 
واژه سازی کنند تا جلوی رواج معادل خارجی را بگیرند و باعث اشاعه 
معادل فارســی جایگزین شوند. در ادامه این مقاله 16 مورد از واژگان 
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انگلیسی تخصصی در رایانش و معادل فارسی موجود یا پیشنهادی را 
برای آن ها ذکر می کنیم. 

واژه Instrumentation: معنــای ظاهــری ایــن واژه تجهیز . 1
کردن و ابزارسازی اســت. اما معنای فّنی این واژه یعنی درج کردن 
کــدی داخل کد نرم افــزار که حین اجرا، اطالعاتی از کد اجراشــده 
جمع آوری نمایــد. به همین دلیل، معنای »فراکدگذاری« را برای آن 
پیشــنهاد می کنیم. این واژه از قیاس با واژه فراداده در پایگاه داده ها 

گرفته شده که به معنای داده ای راجع به داده هاست. 
واژه Bug: معنــای ظاهــری ایــن واژه حشــره اســت. اما در . 2

رایانــش به نقصــی در برنامه گفته می شــود. در متــون کتاب ها و 
رساله های فارســی از معادل هایی مثل عیب، خطا و اشکال استفاده 
می شود. اما پیشنهاد می شــود که برای این واژه از معادل »اِشکال« 
استفاده شــود که با واژه Debug به معنی »اشکال زدایی« هم خوانی 
داشته باشد. خاطرنشان می کنیم که در متون تخّصصی رایانش، برای 

انواع عیوب، خطاها و خرابی ها از واژه اشکال استفاده می شود. 
واژه Systematic: فرهنگســتان زبان فارســی برای این واژه . 3

معادل »نظام مند« را پیشــنهاد کرده است. اما به خاطر وجود دو میم 
کنار هم و دشواری خواندن، پیشنهاد می کنیم از معادل »نظام یافته« 

استفاده شود. نظام یافته یعنی فّنی که تکرارپذیر و روشمند باشد. 
واژه Oracle (Test): معنــای ظاهــری ایــن واژه، وحی ُمنَزل و . 4

آدم پرخرد و آینده بین است. در رایانش و گرایش آزمون نرم افزار، معنای 
فّنی این واژه الگوریتمی است که به ازای هر ورودِی سیستم نرم افزاری، 
خروجــی منتظره آن را تولید می کند و تعیین می کند خروجی واقعی 
نرم افــزار با خروجی منتظره مطابقت دارد یا خیر. به همین دلیل برای 
آن معادل »َحَکم )آزمون(« را پیشــنهاد می کنیم. گاهی معادلی مثل 
پیش گوی آزمون را پیشنهاد می کنند. به نظر می رسد این معادل صحیح 
نیســت چون در پیش گویی، مفهوم سلیقه و طالع بینی هست و دوم، 
پیش گویی اشاره به رخداد چیزی در آینده دارد. درحالی که در اینجا، 
سیستم نرم افزاری خروجی دارد، ولی مقدار آن برای ما ناشناخته است. 

عبــارت Pretty-printer: معنــای ظاهری ایــن واژه چاپگر . 5
زیباست. اما در رایانش و گرایش ترجمه کد، معنای فنی واژه تبدیل 
کد مبدأ زبانی مثل جاوا به شــکلی خوانا برای انسان است. به همین 

دلیل، معادل »خوش نماسازی« را برای آن پیشنهاد می کنیم. 
واژه Synthesis: معنــای ظاهــری این واژه ترکیب اســت و . 6

گاهی حتی آن را ســنتز می نویسند. اما در کاربرد فّنی، منظور برهم 
نهادن چند مؤلفه باشــد تا موجودیّت جدیدی ساخته شود. به همین 

دلیل معادِل »هم نهش« را پیشنهاد می کنیم. 
عبــارت Embarrassingly parallel: ایــن لغــت در ظاهر . 7

به معنی به طور شرم آور موازی است. اما در کاربرد فنی به محاسبه یا 
الگوریتمی گفته می شود که ذاتاً موازی شونده است و با این کار کارایی 
آن بسیار باال می رود. به همین دلیل معادل »به سهولت موازی پذیر« را 

پیشنهاد می کنیم. 

ترجمــه . 8 تصادفــی  آن را  فارســی  در   :Randomness واژه 
می کنند. اما بنابر بحث دکتر محجــوب، تصادفی یعنی انجام عملی 
بــدون قصــد، درحالی که منظور مــا انجام عملی بدون الگو اســت. 
بنابراین معادل »بختانگی« وفق دســتور زبان فارســی از روی واژه 

بخت پیشنهاد شده است. 
عبــارت Zero-day (vulnerability): در ادبیــات امنّیــت . 9

کامپیوتــر، آن را روز صفر  ترجمه می کنند. اما کاربرد فنی واژه یعنی 
آســیب پذیری نرم افزاری که تاکنون کسی در سیستم  نرم افزار از آن 
خبر نداشته است. به همین دلیل معادل »)آسیب پذیری( ناشناخته یا 

مالحظه نشده« را برای آن پیشنهاد می کنیم. 
واژه Snowballing: معنــای ظاهــری ایــن واژه یعنی گلوله . 10

برف زدن اســت. اما در تحقیق های پیمایشــی و بازبینی این واژه به 
جمع آوری مقاالت در فهرســت مراجع یــک مقاله دیگر و ادامه این 
عمل گفته می شود. بنابراین معادل »جست وجوی انبوهشی« را برای 

آن پیشنهاد می کنیم. 
می توان . 11 را  واژه  ایــن   :Correct-by-construction عبارت 

»صحیح در حین ساخت« ترجمه کرد چون معنای فّنی آن این است 
که حین ســاخت نرم افزار، روش هایی را به کار بگیریم که از ســاخت 

صحیح سیستم نرم افزاری مطمئن باشیم. 
واژه Repair: در ادبیــات آزمون و اشــکال زدایی نرم افزار این . 12

واژه را تعمیــر یا ترمیم ترجمه می کنند. به نظر می رســد تعمیر واژه 
مناسب تری باشد که عمل مکانیکی رفع اشکال نرم افزار را نشان دهد. 

عبــارت Curse of dimensionality: ایــن واژه در ظاهر . 13
به معنی زشتی، نفرین یا مشقت ابعاد است. اما در معنای فّنی، منظور 
این اســت که داده هایی که ابعاد زیادی داشــته باشند، در یادگیری 
ماشــینی و مدل های داده کاوی مشکالت محاسباتی ایجاد می کنند. 

به همین دلیل می توان از معادل »بالی بُعدمندی« استفاده کرد. 
واژه Tournament: ایــن واژه در ظاهــر به معنــی مســابقه . 14

اســت. اما در گرایش الگوریتم های تکاملــی، منظور انتخاب یکی از 
افراد جمعیت تحت تکامل است که مقدار یکی از ویژگی هایش مثل 
برازندگی باالتر باشــد. به همین دلیــل دکتر محجوب در کتاب قوی 

سیاه از معادل »پیشی جویی« استفاده کرده است. 
واژهEntropy : ایــن واژه را آشــوب، درون گشــتی، بی نظمی . 15

و پریشــانی ترجمه می کنند. تعریف فّنی این واژه این اســت: تعداد 
چیدمان های میکروسکوپیک یک سیستم که با حالت ماکروسکوپیک 
آن مطابقت داشته باشــند. آشوب معادل مناسبی نیست چون برای 
chaos به کار می رود. درون گشتی هم معنای ظاهری واژه است چون 
transforma- هم ریشــه یونانی است و tropē و inside یعنی en

tion ترجمه می شــود. از طرفی، بی نظمی و پریشانی هم معنای واژه 
را به کاربــرد آن در قانون دوم ترمودینامیک ربط می دهند: آنتروپی 
یک سیســتم منفــرد در حالت تکامــِل خودبه خــود، هرگز کاهش 
نمی یابد. به نظر می رســد باید واژه را مستقل ترجمه کنیم. به همین 
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دلیل معادلی مثل »درون چینی« می تواند ترجمه مناسبی باشد. 
واژه Heuristic: ریشه این واژه در یونانی به معنی کشف کردن .16

و پیدا کردن است. اما معنای فّنی آن در هوش مصنوعی در سال های 
گذشــته تغییر کرده اســت. معموالً از معادل هایی مثل اکتشــافی، 
مکاشــفه ای، ابتکاری یا الهامی اســتفاده می شــود. به نظر می رسد 
هیچ کدام معنای فنی واژه را دقیقاً نمی رسانند. منظور از هیوریستیک 
الگوریتم یا فّنی اســت که راه حلــی را پیدا می کند که اگرچه ممکن 
اســت بهینه یا دقیق نباشــد، اما این جواب را سریع پیدا می کند و 
جواب پیداشــده کار ما را راه می اندازد. به  سخن دیگر، هیوریستیک 
یعنی مصالحه ســرعت و بهینگی. به همیــن دلیل دکتر محجوب در 

کتاب قوی سیاه از معادل »چابک یابی« استفاده کرده است. 
این مقاله را با ذکر ســه موضوع بــه پایان می برم. اول این که من ادعا 
نمی کنم که واژگان پیشــنهادی بهترین معادل ها هستند. بلکه این ها 
پیشــنهادهایی هســتند که می توان آن ها را شــروعی برای کنکاش 
به دنبال معادل های بهتر درنظر گرفت. بحث مرکزی من این است که 
الزم است اســتفاده از واژگان خارجی را کنار بگذاریم و کاماًل فارسی 
بنویســیم و حرف بزنیم. یک بار خبرنگار در یکی از شبکه های رسانه 
ملی که از فرانسه گزارش می کرد، گفت روی تابلوهای راهنمای کوچه 
و خیابان ها در فرانســه، معادل انگلیســی نمی بینید. بعد گفت علت 
این اســت که فرانســوی ها معتقدند اگر هر خارجی که به کشورشان 
می آید، مجبور شــود تنها یک واژه فرانســوی هم بیاموزد، این باعث 
اشــاعه زبان آن ها می شــود. من نمی دانم این توصیف خبرنگار چقدر 

درست است. اما هرچه باشد، پیام زیبا و مهمی دارد. 
دوم، درطی سال های گذشته که سعی کردم در کالس درس، مقاالت، 
رســاله های دانشــگاهی و حتی در پیام های شــبکه های اجتماعی از 

واژگان فارسی اســتفاده کنم، با تمســخر، انتقاد و مخالفت دانشجو 
و اســتاد و داور و همکار مواجه بوده ام. اما این باعث نشــده که دست 
از تالش بردارم و هر بار مصمم تر شــده ام. به گمانم، بخشی از این کار 
تاحدود زیادی به عهده جامعه شناســان و روان شناســان است که راه 

موثری برای متقاعد کردن مردم بیابند. 
ســوم، گاهی به من گفته اند که کاربرد این معادل های فارسی بیشتر 
باعث تشتت می شــود. یعنی مثاًل وقتی کلمه ای مثل تلفن جا افتاده 
اســت، چرا باید از »دورگو« استفاده کنیم که باعث پراکندگی و تنوع 
واژگان شود. به نظرم این حرف، مغلطه است. اگر ما خودمان را مجبور 
کنیم که واژه تلفن را کنار بگذاریم و همگی از دورگو اســتفاده کنیم، 
دیگر تشــتت پدید نمی آید. نه این که چون به استفاده از واژه خارجی 
تلفن به غلط عادت کرده ایم، دورگو را کنار بگذاریم که دچار تشــتت 
نشــویم. سال های سال بود که عادت داشتیم برای پرداخت قبوض به 
شــعبه بانک مراجعه کنیم. اما پس از ظهور سیســتم های نرم افزاری 
بانک هــا، عادت خود را خیلی ســریع عوض کردیــم و غیرحضوری 
پرداخت می کنیم. پس ما می توانیم عادِت استفاده از واژگان خارجی 

را نیز کنار بگذاریم...فقط باید بخواهیم. 

مراجع
1- علی اشرف صادقی، زهرا زندی مقدم؛ فرهنگ امالیی خط فارسی؛ 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1394. 
2- محمود حســابی؛ فرهنگ حســابی فرهنگ واژگان انگلیســی به 
فارسی؛ ســازمان چاپ و انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 
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پی آیند روایات تجارب آموزشی
روایت چهارم: تجربیاتی در تدوین و ارائۀ
درس مدیریت پروژه های فناوری اطالعات

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

نایب رئیس انجمن انفورماتیک ایران
abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی

مقدمه
در پاســخ به ابتکار و فراخوان مشترک کرسی یونسکو در آموزش 
مهندسی و انجمن آموزش مهندسی ایران در زمستان سال گذشته 
)1398(، در موضوع اشــتراک تجربیات یاددهــی- یادگیری در 
آموزش مهندســی، اقدام به ارسال چهار نمونه از تجارب تدریسی 
خود بــه این فراخوان نمودم. در اردیبهشــت ماه 99 داوران این 
فراخوان، هفت تجربه ارســالی از جمله دو مورد مربوط به من را، 
در صورت هفت منتخب این تجــارب، اعالم و در خردادماه یکی 
از ایــن دو رتبه دوم را در این مســابقه به دســت آورد. گردآوری 
تجارب آموزشــی از طریق فراخوان عمومی، اقدامی شایســته با 
اثرات ترویجی اســت که می تواند ثمرات اثربخشــی در گردآوری 
یــک حافظه زمانمند بــرای تدوین و انتقال تجارب آموزشــی و 
ترویــج گونه های موفق و ارزشــمند آن برای اجــرا و ارتقاء، بین 
اســاتید جوان را، به دنبال داشــته باشــد. به همین اعتبار بر آن 
شدیم از شــماره 247 گزارش کامپیوتر ، صفحاتی را به درج این 

گونه تجارب با عنوان پی آیند )ســریال( روایات تجارب آموزشی، 
اختصــاص دهیم. از تمامی همکاران دانشــگاهی مجرب و جوان 
دعوت می کنیم با ارســال تجارب نوآورانه آموزشی خود به غنای 
این صفحات و تعمیق این اقدام فرهنگی یاری رســانند. ما آماده 
نشــر این تجارب ارزنده و معرفِی فرهیختگاِن نوآوِر مبدِع آن، به 
جامعه انفورماتیک کشــور هســتیم. روایت اول و دوم و ســوم را 
در ســه شماره پیشین به دروس شــیوه های ارائه مطالب علمی و 
فنی، مدیریــت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطالعات  و  آداب 
فناوری اطالعات  اختصاص دادیم. در این شماره به درس مدیریت 
پروژه های فناوری اطالعات پرداخته ایم و برای شماره های بعد به 
دروس تجارت الکترونیکی، مهندســی نرم افزار، تحلیل و طراحی 
ســامانه های اطالعاتی و آموزش الکترونیکــی خواهیم پرداخت. 
امیدواریم با همت دوســتان عزیز، انتشــار ایــن صفحه با دروس 
مختلف استادان پژوهش گر عالقمند، استمرار یابد.منتظر دریافت 

تجارب آموزشی شما می مانیم.
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فناوری  پروژه های  روایت چهارم: درس مدیریــت 
اطالعات1

 درس مدیریت پروژه فناوری اطالعات درسی اختصاصی در دوره 
کارشناسی مهندســی کامپیوتر است. نگارنده طی دوازده سال از 
ســال 1385 تــا 1397 در یازده ترم تحصیلی ایــن درس را در 
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تدریس کرده 
اســت. نگارنده در اجرای این درس با ســه نقص پایه ای، یکی در 
کتاب درســی و دو مورد دیگر، یکی در محتوا و دیگری در شکل 
اجرای پروژه درسی، مواجه شد که به رفع آن ها به ترتیب زیر اقدام 
کرد. ابتدا با جستجو و مطالعه و استفاده از بهترین تجارب موجود، 
کتاب خانم مرچوکا2 با عنوانی مشــابه نام درس با مزیت های زیر 
انتخاب گردید. توجه کتاب به ماهیت چند زیست چرخۀ3 پروژه های 
فناوری اطالعات و توجه هرچند ناکامل به یک مدل مرجع کارایی 
ســنجی4 )که در چاپ های بعدی کتاب به تدریج کامل تر شد( و 
ارائه گزارش های تحلیلی کی.آس5 شــرکت استندیش6 که بیانگر 
عدم توفیق حدود چهل درصدی پروژه های فاوا طی سالیان و علت 
کاوی آن و توجه نســبتا کافی کتاب به مفاهیم مدیریتی مرتبط 
بود. اصالح دوم، با توجه به عدم وجود درســی در اصول و مبانی 
مدیریت برای این دانشــجویان، افزودن فشــرده این مفاهیم، در 
جلســات آغازین درس در محتوای آن، شامل نحوه امکان سنجی 
گزینه های راه حل بود. اصالح نوآورانه مهم و ســوم، چاره اندیشی 
در نحوه اجرای مهارتی پروژه درســی بود. در مورد پروژه درسی 
دشــواری یکم، واقعی یا فرضی بودن موضــوع تمرین بود. که با 
توجه به متوســط سطح و نظر دانشــجویان در مورد آن تصمیم 
گرفته می شود که در صورت انتخاب اول، این تمرین، در پاسخ به 
یک گزارش درخواســت پیشنهاد مدرس درس، بخش اول شامل 
ارائه گزارش پیشــنهادی امکان سنجی شده، از سوی دانشجویان 
1 - Information Technology Project Management
2- J.T.Marchewka,”Information Technology Project Management, Providing Mea-
surable Organizational value”,4th edition,Wiley,2014.
3- Life Cycle
4- PRM : Performance Reference Model
5- CHAOS
6- The Standish Group International

بود. بخش دوم تمرین شامل ترسیم درخت شکست کار7 پروژه و 
تبدیل کارها به فعالیت و تخصیص منابع پس از تعریف، به آن بود. 
در این بخش به عنوان منبع کمکی، عالوه بر مستند استانداردهای 
درخت شکست کار، درخت شکست کار نمونه ای برای چرخه های 
سخت افزاری، نرم افزاری، سازمان ابزاری و زنده افزاری در اختیار 
آن ها قرار می گرفت. اطالعــات این بخش تمرین باید در نرم افزار 
مدیریت پروژه منتخب دانشــجو درج و تحویــل می گردید. قبل 
از شــروع تمرینات با نظر ســنجی از دانشــجویان از دو نرم افزار 
پرطرفدار، از طرف دســتیاران جلســات آموزش مهارتِی نرم افزار 
مدیریت پروژه، برگزار می گردد. برای بخش ســوم تمرین صورت 
آخرین جدول هزینه بهای دستمزدهای حرفه های فاوا منتشره از 
ســوی نظام صنفی رایانه، در اختیار دانشجویان قرار می گرفت و 
دانشــجویان بعد از برآورد نفر/ ماه مصروفه مورد نیاز فعالیت ها بر 
اســاس تقویم کاری پروژه و منابع انسانی و ضریب کارایی هریک 
و محاســبه ســربارها، با درج اطالعات در نرم افــزار زمان بندی و 
هزینه پروژه و مســیرهای بحرانی آن در نرم افزار محاسبه و ثبت 
می کردنــد. بخش چهارم تمرین، با یک دشــواری در اجرا مواجه 
بود. به علت کم تجربگی وعدم امکان ســپردن مدیریت پروژه ای 
واقعی به دانشــجویان، برای حل این مشکل از روش شبیه سازی 
استفاده شد که تا حدود قابل قبولی، کسب مهارت مدیریت پروژه 
را ممکن می کــرد. بنابراین در این بخش تمریــن، خانواده ای از 
رخدادهای مطلــوب و نامطلوب تعریف گردید که دانشــجو باید 
به عنوان مدیر پروژه فرضی، بر اســاس اطالعاتــی از پروژه که تا 
کنــون در نرم افزار درج کرده بودنــد و مدیریت خطر رخدادهای 
تعریف شده، عکس العمل های خود را بیان و در نرم افزار درج کرده 
و مســیرهای بحرانی جدید پروژه را با نرم افزار استخراج و تحویل 
می دادند. بخش پنجم و پایانی تمرین، تصمیم گیری مستدل در 
مورد ادامه، قطع یا پایان دهی به پروژه بر مبنای مدل های پایانی 
آموخته شــده در درس بر مبنای وضعیت فعلی پروژه در نرم افزار 
پس از اعمال تصمیمات دانشــجو در قبال رخدادهای بخش قبلی 

تمرین بود.

7- WBS : Work Breakdown Structure
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با اعمال این بهبودها، در شــرایط عدم امــکان ارائه کارگاهی یا 
واقعــی این تمرین درســی، به تجربه به نظر می رســد تمهیدات 
اصالحی بخشــی – حدود نیمی - از مهارت مورد نیاز درســی را 
از طریق شبیه سازی در تمرین محقق کرده بود. بدنه های دانشی 

اســتاندارد مدیریت پروژه8 هم در آخریــن گونه های خود، منبع 
دیگری بود که در اختیار دانشجویان قرار می گرفت.

در پایان نمونه ای از برنامه درســی و زمان بندی اجرای این درس 
نشان داده شده است: 

8- PMBOK : Project Management Body Of Knowledge
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چکیده
ارزش گذاری اختیارات در بورس اهمیت بسیار زیادی دارد که برای این منظور از معادلۀ بلک- شولز که در سیستم های اقصادی و قیمت گذاری اختیارات مورد 
استفاده قرار می گیرد استفاده می شود و باید با سرعت و دقت باالیی حل شود تا قیمت اختیارات با دقت خوبی به دست آورده شود. در سال های اخیر روش های 
مبتنی بر شبکه عصبی به دلیل توان محاسباتی باال و قابلیت های پردازش موازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، بر روی روش جدید برای حل 
معادله بلک- شولز ارائه می دهیم. این روش برپایه استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عمیق است و می تواند برای شبیه سازی پدیده ها در سیستم های مختلف 

کاربرد داشته باشد و بازدهی خوبی را از خود نشان بدهد. 
واژه های کلیدي: ارزش اختیار، بلک-شولز، شبکه عصبی مصنوعی.

1-مقدمه
روش های عددی برای حل معادالت اقتصادی بسیار متداول است ولی 
اســتفاده از آن برای بعضی از مدل های اقتصادی که دارای معادالت 

غیرخطی و چند بعدی هستند سخت و دشوار است.
یکی از معــادالت اقتصادی که در بخش ارزش اختیــار کاربرد دارد 

معادلۀ بلک-شولزاســت. در ]2[ می توان به یکی از روش های عددی 
که برای حل این معادله اســتفاده شده است دســت یافت. با بزرگ 
شدن فضای ابعادی معادالت دقت و سرعت روش های عددی کاهش 

پیدا می کنند.
شــبکه های عصبی مصنوعی از بهترین روش های یادگیری ماشــین 
هستندکه برای کار روی داده های حجیم مورد استفاده قرار گرفته اند. 

* این مقاله در اّولین کنفرانس ملّی انفورماتیک ایران، 25 و 26 دی ماه 1398 ارائه شده است. 
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شبکه های عصبی دارای مدل های فراوانی هستند. به طور مثال می توان 
از شبکه های عصبی بازگشتی برای کار بر روی سری های زمانی ]3[، 
شــبکه های عصبی فیلتردار برای کار بــر روی پردازش تصویر ]4[ و 
 همچنین از شــبکه های عصبی برای تقریب زدن معادالت غیرخطی
]5 .6. 7[ اســتفاده کرد و همچین برای حل PDEها نیز از شبکه های 

عصبی استفاده می شود]8.9[ 
پیشــرفت های اخیر کــه در حوزة علــوم داده صورت گرفته اســت 
موجب شــده اســت که شــبکه های عصبی به عنوان یک ابزار قوی 
برای تقریب زدن جواب معادالت بدون اســتفاده از روابط ریاضی بین 
ورودی و خروجی تبدیل شود. این شبکه ها همچنین برروی معادالت 
اقتصادی داری دقت خوبی هســتند و با استفاده از روش موازی سازی 

پردازش از سرعت پردازش باالیی برخوردار خواهند شد. ]11..10[ 
در ایــن مقاله به حل معادله بلک-شــولز کــه در ارزش اختیار مورد 
اســتفاده قرار می گیرد به وسیله شــبکه های عصبی مصنوعی عمیق 

پرداخته شده است. 
ارزش اختیار دارای انواع مختلفی اســت که در این مقاله برروی حل 

اختیار آمریکایی و اختیار اروپایی تمرکز شده است.
الگوریتم اســتفاده شده در این مقاله به دو بخش یادگیری و آزمایش 
تقســیم می شــود. در بخش یادگیری با اســتفاده از داده هایی که از 
روش های عددی با دقت خوبی به دســت آمده اســت شــبکه برروی 
معادله مورد نظر انطباق داده می شود و با محاسبۀ مقدار خطای شبکه 
که در بخش نتایج عددی توضیح داده شــده است، دقت شبکه بهبود 
داده می شود. در قسمت آزمایش نیز دقت شبکه را نشان می دهیم. در 

ادامه معادلۀ بلک_شولز و مفهوم اختیار پرداخته شده است.

1-1-اختیارخرید
در چنــد دهه اخیر، در میان آن دســته از مشــتقات مالی که ارزش 
آن ها بر اســاس اوراق بهادار اســت، اختیارات توجه بســیاری را به 
خــود جلب کرده اند. اختیار معامله قــراردادی دوطرفه بین خریدار و 
فروشنده است. براســاس این قرارداد، خریدار قرارداد حق )نه اجبار( 
دارد که مقدار معینی از دارایــی مندرج در قرارداد را با قیمت معین 
و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشــد. بنابراین براساس این قرارداد، 
دو طــرف، توافق می کنند که در زمان آینــده معامله ای انجام دهند. 
نکته اصلی در این نوع قرارداد ها کلمه »اختیار« اســت. یعنی خریدار 
قــرارداد اختیار دارد که آن را اعمال بکنــد و یا نکند. در این معامله 
خریــدار اختیار معامله، در ازای پرداخــت مبلغ معینی، حق خرید یا 
فــروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشــخص با قیمتی که 
هنگام عقد قرارداد تعیین شده است، به دست می آورد. از طرف دیگر، 
فروشــنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار 
با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، باید 
آماده فروش دارایی مذکور درصورت تمایل خریدار باشد. نکته اساسی 
در نظریه قیمت گذاری اختیارات فرض نقدشوندگان کامل بازار است. 

براســاس همین نظریه مدل بلک-شــولز یا بلک شــولز-مرتون برای 
قیمت گذاری اختیارات معرفی شــده اســت. در این مدل پارامترهای 
بســیاری همچون نوع اختیار، قیمت ســهام، قیمت خرید )فروش(، 
ریسک، نرخ بهره بدون ریسک و زمان در نظر گرفته می شود تا ارزش 
منصفانــه یک اختیار خرید یا فروش را تعیین کند. اختیاری که فقط 
در سررسید آن اعمال دارد اختیار اروپایی و اختیاری که در هر زمانی 
قبل از سررســید قابل اعمال اســت اختیار آمریکایی نامیده می شود. 
بــرای اختیارات اروپایی جواب های دقیق ارائه می شــود این درحالی 
است که اختیارات آمریکایی دارای جواب دقیق نیستند و جواب های 
موجــود برای آن ها از طریق درخت های دودویی یا ســایر روش های 
تقریبی محاســبه می شــود. در این جا معادالت بلک-شولز مربوط به 
اختیارات اروپایی و آمریکایی به صورت جداگانه و با کمک شبکه های 
عصبی حل می شوند و جواب محاسبه شده با جواب های قبلی مقایسه 
و دقت روش مشــخص می شــود در ادامه ما به تعریف معادله بلک-

شولز می پردازیم و سپس شکل اختیار اروپایی و آمریکایی این معادله 
توضیح خواهیم داد.

1-1-1-تعریف معادله بلک_شولز
 ،Tتاریخ سررســید ،E در این بخش، اختیاری با قیمت اعمال اختیار
قیمت ورقه بهادار s که دارای معادله ی دیفرانسیل زیر است را بررسی 

می کنیم:
                            )1( 

که در این معادله r ریسک و  نرخ نوسانات بازار است، و همین طور 
عملگر بلک-شولز به شکل زیر تعریف می شود:

)2(

 که V(s,t) مقدار ارزش اختیار را نشان می دهد. این عملگر همان گونه 
که در باال به آن اشــاره شــد دارای چند نوع مختلف است که ما در 

پایین به مدل اروپایی و آمریکایی آن می پردازیم.
1-1-2-مدل اروپایی معادله بلک-شولز

در مدل اروپایی که تاریخ سررســید در آن مهم اســت مقدار ارزش 
اختیار با صفر قرار دادن عمگر بلک-شــولز به دست می آید که در زیر 

آمده است.

جدول 1: تعریف عالمت های اختصاری به کار رفته در این مقاله
تعریفپارامتر

Tتاریخ سررسید

Eقیمت اعمال

sقیمت ورقه بهادار

rنرخ بهره

ریسک

تابع بازپرداخت
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                                         )3(
اختیار اروپایی داری شرایط مرزی به شکل زیر است:

                                                 )4(
                                   )5(

کــه در آن  همان تابع بازپرداخت اســت که در جدول 1 آمده 
 است و دارای شرایط اولیه:

                             )6(
اختیار اروپایی همان طور که در باال گفته شد دارای جواب دقیق است 

که در زیر آمده است:
)7(

 که در آن تابع N به صورت زیر تعریف می شود:
                             )8(

و d1 . d2 طبق فرمول های زیر به دست می آیند:
                                     )9(

                                     )10(
بنابر این می توانیم جواب دقیق اختیار اروپایی را به دست آوریم که از 

این جواب در بخش 3 استفاده خواهیم کرد.
1-1-3- مدل آمریکایی معادله بلک-شولز:

در مدل آمریکایی برای V(s,t) همانند مدل اروپایی شــرایطی تعریف 
شده است با این تفاوت که در اختیار آمریکایی زمان سر رسید مطرح 
نیســت و زمان سررسید تابع از t اســت که با B(t) نشان می دهیم. 

بنابراین داریم:
                                )11(

                         )12(
و شرایط مرزی زیر:

                                       )13(
                                      )14(

معادالت و شرایط باال جواب شکل دقیق و بسته ای ندارند برای همین 
باید از تقریب هایی اســتفاده کنیم،که شکل اختیار آمریکایی متفاوت 
خواهد شــد. ما از شکل تقریب زده شده در ]2[ استفاده خواهیم کرد 

که به صورت زیر است:
                             )15(

و شرایط مرزی زیر:
                                      )16(

                                          )17(

و همین طور شرایط اولیه زیر:

                                           )18(
که در آن  مقدار کوچکی دارد و همین طور شرط زیر برقرار است.

                                              )19(

2- الگوریتم پیشنهادی
در این بخش، ما روش پیشنهادی خود را برای حل معادله )3( و )10( 
توضیح می دهیم. روش ما بر روی استفاده از شبکه های عصبی عمیق 
قرار گرفته اســت که برای آموزش شــبکه ما از روش حداقل کردن 

خطای شبکه استفاده می کنیم.
برای حل معادله ای به شکل زیر:

)20(

با شرایط اولیه:
                          )21(

 و شرایط مرزی:
                        )22(

که در آن F یک تابع خطی و دیفرانســیلی اســت. باتوجه به ]7[ ما 
می توانیم V(s,t) را به وســیله شبکه عصبی تقریب بزنیم که ابتدا به 

تعریف تابعی به فرم زیر می پردازیم.

2-1-تابع فعال كننده 
هر تابع که به شکل زیر تعریف شود را سیگمویدال می گوییم:

)23(

تابع های سیگمویدال دارای انواع متنوعی هستند که در زیر به تعدادی 
از این تابع ها اشاره شده است:

)24(
 

                                                )25(

 ما در این مقاله از تابع tanh برای تابع فعال کننده استفاده کرده ایم.
در ادامه برای حل کردن معادله )20( با استفاده از شبکه های عصبی 

تئوری زیر را تعریف می کنیم.
تئوری 1 	

اگر فرض کنیم تابع f یک تابع فعال کننده باشــد می توانیم تابع z را 
به شکل زیر فرض کنیم: 

                                  )26(
که در آن W برابر است با:

                            )27(
فرض بعدی خود را این شــکلی بیان می کنیم که اگر تابع پیوســته

V فرض شــود در فضای پیوســته این تابع می توان ɛ>0 فرض کرد 
به طوری که داریم:

                    )28(
که در آن s برابر است با:
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)29(

بنابراین در نهایت می توانیم تقریب زیر را داشته باشیم:
                                   )30(

بنابراین می توانیم برای حل معادله )20( از فرض )30( استفاده کنیم 
و به شکل زیر داریم:

                                                )31(
بنابراین می توانیم شــکل معادله باال را با استفاده از شبکه عصبی حل 

کنیم.
باتوجه به شکل شبکه ما به سه بخش کلی تقسیم می شود.

الیه ورودی 	
 این الیه از یک ماتریس تشــکیل شــده که از s,tهایی که برای حل 

معادله است تشکیل شده است.
الیه مخفی 	

 این الیه از ده الیه شــبکه عصبی تشــکیل شــده که هرکدام از این 
الیه ها از ماتریس های وزن ]20×20[ تشکیل شده است که در شکل 

2 می بینید.
الیه خروجی 	

این الیه شامل مقدار V(s,t)پیش بینی شده به وسیله ی شبکه عصبی است.
بعد از تولید شــدن مقادر V(s,t) به دست آمده از شبکه برای آموزش 
شــبکه این مقدار را با مقدار واقعی V_exact(s,t) که از روی شرایط 
اولیه و مرزی به دســت آمده است مقایسه می کنیم و با تعریف کردن 

یک تابع خطا مطابق زیر مقدار خطا را مجاسبه می کنیم.
)32(

و در انتها نســبت به کمینه کردن این خطا می پردازیم و شبکۀ خود 
را آموزش می دهیم.

در جدول زیر خالصه مشخصات شبکه مورد استفاده نشان داده شده 
است.

در آخر ما الگورتیم مورد اســتفاده برای حــل معادله )31( را در زیر 
آورده ایم:

الگوریتم 1
1.تولید داده ها از روی شرایط مرزی و اولیه معادله برای آموزش شبکه 

2.آموزش شبکه از روی دادهای تولید شده برای آموزش
3.تولید داده از روی جواب دقیق معادله برای آزمایش شــبکه و محاســبۀ 

دقت شبکه
 4.محاسبۀ خطا شبکه از روی داده های تولید شده برای آزمایش و گزارش 

دادن دقت شبکه
در ادامه برای نشان دادن دقت شبکه عصبی دو مثال از حل معادله ی 
بلک-شــولز بر روی اختیار اروپایی و اختیار آمریکایی حل می کنیم و 

نتایج را گزارش می دهیم. 

3-نتایج عددی
در این قسمت، ما به حل معادلۀ بلک-شولز برروی اختیار آمریکایی و 

اختیار اروپایی )2-1-1(، )3-1-1( می پردازیم.
قبل از پرداختن به مسائل به تذکر زیر برای نحو تولید داده های مورد 

نیاز برای آموزش شبکه و آزمایش آن می پردازیم.
تذکــر 1: برای تولید داده های مورد نیاز برای شــبکه ما ابتدا بازه ای 
که در آن s و t تعریف شده اند را به 1000 قسمت تقسیم می کنیم. 

بــرای تولید جواب های واقعی نیز همان گونه که در باال به آن اشــاره 

شکل 2: ساختمان شبکه عصبی عمیق شکل 1: ساختمان نرون شبکه عصبی

جدول 2: مقدار مشخصه های شبکه عصبی استفاده شده برای حل مسئله
مشخصهمقدار

تعداد الیه مخفی]8[

اندازه ماتریس وزن ها]20×20[

0.0Drop out

tanh(x)تابع فعال کننده

loss.minimizeoptimizer
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شــد برای اختیار اروپایی جواب دقیق معادله )7( آن وجود دارد ولی 
برای اختیار آمریکایی که جواب دقیق آن وجود ندارد با اســتفاده از 

روش های عددی با دقت خوبی آن را محاسبه می کنیم.

3-1- مثال )اختیار اروپایی(: 
 T=0.5 , r=0.02 . 0.05= 10=E برای یک اختیار اروپایی که در آن
و همین طــور s<10>0 و t<0.5>0 ابتدا داده های مورد نیاز را تولید 
می کنیم سپس به ورودی شبکه عصبی می دهیم. نتایج در جدول )3( 
و شــکل )3( نشان داده شده اســت که در آن خطای شبکه عصبی را 
با روش عددی مقایســه می کنیم و نشان می دهیم که خطای شبکۀ 
عصبی بســیار کمتر از روش عددی اســت که در آن Nu تعداد نقاط 
مرزی و اولیه اســتفاده شده در یادگیری است و همچنین Nf مجموع 

کل تعداد نقاط است.

3-2-مثال )اختیار آمریکایی(: 
در اختیار آمریکایی  . E . r و T شــبیه اختیــار اروپایی مثال قبل 
اســت و s و t نیز همانند مثال قبل انتخاب شده است. نتایج این مثال 

در جدول )6( و مثال )4( قرار دارد.

4-نتیجه گیری
در این مقاله، از شــبکه عصبی مصنوعی برای حل معادلۀ بلک-شــولز 
استفاده شده اســت، زیرا شــبکه های عصبی نه تنها در حل معادالت 
اقتصــادی با ابعاد زیاد کاربرد دارند بلکه عملکرد خوبی از خود نشــان 
داده اند و به عالوه می توان از آن ها برای کاهش زمان حل استفاده کرد.
ما شبکه عصبی پیشــنهادی را برروی داده هایی که از شرایط اولیه و 
شرایط مرزی تولید شده اند آموزش می دهیم و از ان برای حل معادله 

جدول 3: نتایج و مقدار خطای شبکه عصبی روی اختیار اروپایی و خطای 
روش عددی روی اختیار اروپایی

مشخصهمقدار
53.2767 s (GPU) 
, 103.342 s (CPU)زمان یادگیری

1001Nf

1000000Nu

تعداد الیه8
تعداد نورون در هر الیه20
تعداد تکرار42

6.706788e-10خطا شبکه عصبی
9.51e-05خطا روش عددی

شکل 3: نمودار مقدار جواب دقیق و جواب پیش بینی شده به وسیله شبکه عصبی

جدول 4: دقت شبکه در تغییرات تعداد نقاط مرزی و اولیه نسبت به کل نقاط
1005008001001 Nu

        Nf

1.4e-073.4e-072.3e-051.2e-51000

8.9e-072.4e-065.9e-091.3e-0710000

3.9e-094.9e-085.2e-091.9e-08800000

5.8e-104.5e-094.6e-096.7e-101000000

جدول 5: دقت شبکه در تغیرات تعداد نرون در هر الیه نسبت به تعداد کل الیه

50402010 #neurons
  #layers

5.3e-096.2e-087.9e-096.8e-072

2.3e-099.4e-096.4e-097.4e-084

7.7e-106.8e-106.7e-104.5e-108

جدول 6: نتایج و مقدار خطا شبکه عصبی روی اختیار آمریکایی و خطا روش 
عددی روی اختیار آمریکایی

مشخصهمقدار

57.674 s (GPU)
, 112.475 s (CPU)زمان یادگیری

1001Nf

1000000Nu

تعداد الیه8

تعداد نورون در هر الیه20

تعداد تکرار53

4.416742e-06خطا شبکه عصبی

7.66e-05خطا روش عددی
شکل 4: نمودار مقدار جواب دقیق و جواب پیش بینی شده به وسیله شبکه عصبی
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اســتفاده می کنیم که این کار باعث افزایش سرعت حل ما در مقابل 
استفاده از روش های عددی شد. باوجود این که ما اختیار آمریکایی و 
اروپایی را حل کردیم ولی شــبکۀ ما توانایی حل اختیارات پیچیده تر 

مانند اختیار برمودا و یا اختیار اگزوتیک را دارد.
روش حل ما بــه خوبی قدرت و ســرعت روش یادگیری معادالت و 
استفاده از داده ها را در حل معادالت اقتصادی نشان داده است. دقت 
این روش می تواند با افزایش تعداد الیه ها و پیچیده تر شــدن شــبکه 
افزایش یابد ولی این کار باعث افزایش زمان یادگیری می شــود. ما در 
این مقاله اثبات کرده ایم که شبکه های ساده که زمان یادگیری کمی 

دارند باز هم دقت بهتری نسبت به روش های عددی دارند.
در آخــر ما می توانیم این روش را برای حل معادلۀ بلک-شــولزی که 
دارای چند بعد اضافه تــر یعنی (...sn s1, s2, s3 ) که در آن n بعد 

ارزش اختیار ما است به کار بریم و معادله را حل کنیم. 

مراجع
[1] Raissi, M. a. (n.d.). Hidden physics models: Machine learning of 

nonlinear partial differential equations. 
[2] Rad, J. A. (n.d.). Pricing European and American options by ra-
dial basis point interpolation. 
[3] Lipton, Z. C. (n.d.). A critical review of recurrent neural networks 
for sequence learning. 
[4] LeCun, Y. a. (n.d.). Deep learning. 
[5] Hornik, K. a. (n.d.). Universal approximation of an unknown 
mapping and its derivatives using multilayer feedforward networks. 
[6] Hornik, K. (n.d.). Approximation capabilities of multilayer feed-
forward networks. 
[7] Cybenko, G. (n.d.). Approximation by superpositions of a sig-
moidal function. 
[8] Lagaris, I. E. (n.d.). Artificial neural networks for solving ordinary 
and partial differential equations. 
[9]Sirignano, J. a. (n.d.). Stochastic gradient descent in continuous time.
[10] Jones, A. a. (n.d.). Smith:2013jd.
[11] Jouppi, N. P. (n.d.). In-datacenter performance analysis of a 
tensor processing unit. 
[12]Baydin, A. G. (n.d.). Automatic differentiation in machine learn-
ing: a survey. 
[13]Beck, C. a. (n.d.). Machine learning approximation algorithms 
for high-dimensional fully nonlinear partial differential equations 
and second-order 

جدول 7: دقت شبکه در تغییرات تعداد نقاط مرزی و اولیه نسبت به کل نقاط
1005008001001 Nu  

      Nf

4.3e-003.5e-013.3e-013.1e-001000

2.4e-037.5e-022.4e-014.2e-0110000

1.5e-066.8e-051.2e-035.2e-04800000

3.5e-066.2e-058.7e-052.4e-061000000

جدول 8: دقت شبکه در تغییرات تعداد نرون در هر الیه نسبت به تعداد کل الیه

50402010                    #neurons
   #layers   

3.8e-046.2e-044.1e-037.1e-022

1.5e-049.4e-033.8e-042.4e-024

5.7e-063.4e-064.4e-063.3e-058
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فّعالیت های یک سالۀ انجمن انفورماتیک ایران
)مهرماه 1398 تا مهرماه 1399(

آنچــه در زیر به نظر اعضــای گرامی انجمن می رســد، خالصه ای از 
فّعالیت های انجام گرفته توســط کمیته های مختلف انجمن در سال 

گذشته است: 

كمیتۀ انتشارات
ایــن کمیته همچون گذشــته از فّعال ترین کمیته هــای انجمن بود. 
مهم ترین فّعالیت های کمیتۀ انتشــارات در یک ســال گذشته به قرار 

زیر بوده است: 
1- انتشار 5 شماره از نشریۀ گزارش کامپیوتر )شماره های پیاپی 245 

تا 249(. 
2- انتشار 4 شماره از مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی )شماره های 

پیاپی 14 تا 17(.
3- چاپ کتاب مهارت های نرم در اسفند 1398.
4- چاپ پنجم کتاب کار عمیق در بهمن 1398.

5- انتشار گزارش کامپیوتر به صورت الکترونیکی از شماره 246 
6- تکمیل و ارســال فرم ارزیابی مجالت علمی به معاونت پژوهشــی 

وزارت علوم برای مجله علوم رایانشی
7- ایجاد ارتباط با نویســندگان و مترجمان مقاله های علمی در حوزة 

علوم و مهندسی کامپیوتر برای جذب مقاله. 
8- قراردادن مقاله هــای برگزیدة گزارش کامپیوتر و اخبار انجمن در 

وبگاه انجمن. 
9- ارتقاء وبگاه مجلّۀ علوم رایانشی. 

10-تالش برای ارتقاء کیفیت نشریه. 

كمیتۀ گردهمایی های علمی
اهم فّعالیت های این کمیته در سال گذشته به قرار زیر بوده است: 

1- تشکیل گروه تخّصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطالعات 
به سرپرستی آقای مهندس حمید گردش.

2- تشــکیل گروه تخّصصی معماری ســازمانی به سرپرســتی آقای 
مهندس رضا کرمی.

3- تشــکیل گروه تخّصصی محاســبات و ســامانه هــای توزیعی به 
سرپرستی آقای دکتر شمس اهلل قنبری.

4-ترتیب دادن ســخنرانی های علمی. در ســال گذشته 6 سخنرانی 
علمی به صورت وبینار  برگزار گردید.

5- ترتیب دادن وبینــار علم داده ها با همکاری انجمن آمار ایران در 
تاریخ 21 خرداد1399.

6- برگزاری ســومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی با 
همکاری دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 22 و 23 آبان 1398

7- برگزاری نخســتین کنفرانس ملی انفورماتیــک ایران با همکاری 
پژوهشگاه دانش های بنیادی در تاریخ 25 و 26 دی ماه 1398

8-برنامه ریزی برای برگزاری چهارمین همایش ملی پیشــرفت های 
معماری سازمانی با مشارکت دانشگاه تهران در آبان ماه 1399

9- برنامه ریزی برای برگزاری دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 
با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی در دی ماه 1399

10-داوری مقاالت ارسال شده برای مجلّۀ علوم رایانشی. 
11-کمک به تأمین مقاالت علمی برای نشریۀ انجمن. 

12-پاسخگویی به پرسش های علمی و فنی اعضای انجمن. 
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13- قراردادن اسالیدهای کلیۀ سخنرانی های علمی در وبگاه انجمن. 

كمیتۀ آموزش
فعالیت های کمیتۀ آموزش در سال گذشته به قرار زیر بوده است: 
1- همکاری با کمیتۀ انتشارات انجمن برای تأمین مقاالت علمی. 

2- پاسخگویی به پرسش های علمی و فّنی اعضای انجمن. 
3- برنامه ریزی برای برگزاری 17 کارگاه آموزشــی برای سازمان های 

مختلف در محل آن ها. 
4- همکاری با انجمن آموزش مهندسی ایران.

5- اهداء کتاب به اعضای 3 تیم نخســت مســابقه بین المللی برنامه 
سازی دانشجویی در تاریخ 29 آذر 98.

6- داوری مقاالت ارسال شده برای مجلّۀ علوم رایانشی. 
7- انعــکاس اخبار مربوط به برگــزاری همایش های علمی مرتبط در 

نشریۀ گزارش کامپیوتر. 

كمیتۀ روابط عمومی
مهم ترین فعالیت های این کمیته در سال گذشته به قرار زیر بود: 

1- تأمین امکانات برگزاری وبینارهای علمی انجمن. 
2- برنامه ریزی برای برگزاری چهل و یکمین مجمع عمومی ســاالنۀ 

انجمن. 
3- برنامه ریــزی بــرای برگزاری انتخابات بیســتمین هیئت مدیره و 

بازرس قانونی انجمن. 
4- برپایی و ادارة غرفۀ انجمن در سومین همایش ملی پیشرفت های 

سازمانی در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 22 و 23 آبان 98. 
5- برپایی غرفه انجمن در نمایشــگاه جانبی شرکت های دانش بنیان 
و اســتارتاپ ها در حوزه روباتیک و اتوماسیون صنعتی در تاریخ 27 

و 28 آبان 98.
6- فروش مجالت، کتاب ها و سایر انتشارات انجمن. 
7- تالش برای جذب کمک های مالی برای انجمن. 

8- تالش برای جذب حامی مالی برای چاپ کتاب های انجمن. 
9- بروز رسانی مرتّب وبگاه انجمن. 

كمیتۀ عضویت
کمیتۀ عضویت یکی از فعال ترین کمیته های انجمن در ســال گذشته 

بود. مهم ترین فعالیت های این کمیته به قرار زیر بوده است: 
1- انجــام امور مربوط بــه اعضای جدید، تمدیــد عضویت ها، تغییر 

نشانی ها و صدور کارت عضویت. 
2- تالش برای جذب اعضای حقوقی. 

3- تالش برای جذب اعضای دائمی انجمن.
4- صدور گواهی نامۀ عضویت برای اعضای حقوقی. 

5- ارسال نشریۀ گزارش کامپیوتر شماره 245 برای اعضای انجمن. 
6- تماس مســتمر با اعضای حقوقی انجمــن و انعکاس فّعالیت های 

آن ها در نشریۀ گزارش کامپیوتر. 

7- پاسخ به نامه ها و درخواست های اعضای انجمن. 

سایر فعالیت ها
عالوه بــر فعالیت های فوق که از طریق کمیته هــای مختلف انجمن 
صورت گرفته اند، فعالیت های زیر نیز در ســال گذشته از طریق دفتر 

انجمن انجام شده است: 
1- همکاری و تعامل مستمر با کمیسیون انجمن های علمی ایران. 

2- همکاری و تعامل مستمر با شورای انجمن های علمی ایران. 
3- تکمیــل و ارســال فرم هــای ارزیابی و رتبه بندی به کمیســیون 

انجمن های علمی ایران. 
4- شــرکت در هفتمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور 
که از سوی شورای انجمن های علمی ایران در آبان 98برگزار گردید. 

5- حمایت از برگزاری کنفرانس های مرتبط ملّی و بین المللی. 
6- شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن های علمی ایران 

7- تنظیم دفاتر مالی و ارائه آن ها به سازمان امور مالیاتی.
8- تنظیم قرارداد با شــرکت تندیس تالش و تفکر برای بازطراحی و 

ارتقاء وبگاه انجمن
9- برگزاری مرتّب جلسات هیئت مدیره. 

انتخاب مسئوالن جدید انجمن 

به دنبال برگزاری مجمع عمومی ساالنۀ انجمن در 
بیستمین  انتخابات  برگزاری  و  تاریخ 1399/10/10 
هیئت مدیرۀ انجمن، نخســتین جلســۀ هیئت 
مدیرۀ جدید با شــرکت کلیۀ اعضــاء در تاریخ 
1399/10/18 برگزار شــد و افــراد زیر به عنوان 
 مسئوالن انجمن به مّدت 3 سال انتخاب گردیدند. 
1- آقــای ابراهیم نقیب زادۀ مشــایخ، رئیس هیئت 

مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات

2-آقای دکتر اسالم ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره 

و سرپرست کمیتۀ فعالیت های علمی و فنی 

3-آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه دار

و سرپرست  دبیر  آذرکار،  مهندس سّیدعلی  4-آقای 

کمیتۀ عضویت و روابط عمومی 

5-آقای ســّیدابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و 

سرپرست کمیتۀ آموزش(
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نتیجه گیری منطقی 
Nothing is better than permanent happiness.
A cheese sandwich is better than nothing.
Therefore, a cheese sandwich is better than perma-
nent happiness.

پاسخ منطقی
همســر یک منطق دان نوزادی را به دنیا آورد. دکتر بالفاصله نوزاد را 

در دستان پدرش قرار داد. 
همسر منطق دان از او پرسید »بچه مان پسر است یا دختر؟«

منطق دان پاسخ داد »بله«

برنامه نویس و ریاضی دان
می دانید یک برنامه نویس چگونه می تواند یک ریاضی دان را گیج کند؟ 

x=x+1 :با این جمله

عّلت مجّرد ماندن برنامه نویسان 
می دانید چرا اغلب برنامه نویسان مجّرد هستند؟ 

چون زنان را به عنوان یک »شیء« در نظر می گیرند. 

باز هم دربارۀ برنامه نویسان 
برنامه نویســی هر شــب قبل از خواب دو لیوان کنــار تخت خوابش 

می گذاشت. 
یکی پر از آب برای مواقعی که نصفه شــب تشــنه اش می شد و یکی 

خالی برای مواقعی که نصفه شب تشنه اش نمی شد. 

چگونگی بازنشستگی به هنگام ورشکستگی 
دو مرد سالمند در پارکی با هم آشنا شدند و شروع به صحبت کردند. 
معلوم شــد که هر دو همشهری هستند و هر دو صاحب کارخانه های 

کوچکی بودند و اکنون هر دو بازنشسته هستند. 
اّولی گفت »من کارخانۀ تولید مبلمان منزل داشــتم. کســب و کار 
موّفقی بود و ســال ها درآمد خوبی داشــتم. اّما بعــد واردات مبلمان 

ارزان قیمت از چین، کســب و کار ما را خــراب کرد و برای چندین 
ســال ضرر می کردیم. دیگر نمی دانســتم چکار بایــد بکنم. تا آن که 
یک شــب کارخانه ام آتش گرفت و همه چیز ســوخت و از بین رفت. 
من می توانســتم با پولی که از بیمه گرفتم یک کارخانۀ جدید بسازم 
اّما دیدم که دیگر برای این کار پیر شــده ام و انرژی کافی ندارم. این 
بــود که پول بیمه را گرفتم و بــا آن زندگی خوبی دارم و روزها برای 

پیاده روی به پارک می آیم.«
دومی گفت: »عجب، داستان من هم شباهت زیادی به مال شما دارد. من 
کارخانه ای داشتم که قایق موتوری تولید می کردیم. سال ها کسب و کار پر 
رونقی داشتم و پول خوبی به دست می آوردم. اّما فّناوری تولید قایق موتوری 
به سرعت در حال تغییر بود و من نتوانستم همپای آن حرکت کنم. این 
بود که محصوالت ما روی دستمان می ماند و کارخانه هر سال ضرر می داد. 
تا آن که یک روز زلزله آمد و کّل کارخانه فروریخت. خوشبختانه من بیمه 
بودم و درست مثل شما تصمیم گرفتم پول بیمه را بگیرم و دیگر کار نکنم. 

من هم مثل شما زندگی خوبی دارم و روزها به پارک می آیم.«
نفر اّولی برای چند لحظه بر روی چشــمان دومی خیره ماند، سپس 
صدایــش را پایین آورد و آهســته در گوش نفــر دوم گفت »چطور 

توانستی زلزله به وجود آوری؟«

مصاحبۀ استخدامی 
در پایان مصاحبۀ استخدامی، مدیر منابع انسانی از برنامه نویس جوانی 
که تازه از دانشــگاه فارغ التحصیل شده بود پرسید »چه حقوقی مورد 

نظرتان است؟«
برنامه نویس جوان گفت: »در حدود ماهی سی میلیون تومن، البته با 

سایر مزایای شغلی.«
مدیر منابع انسانی گفت »مزایای شغلی ما شامل دو ماه مرخصی، پرداخت 
هزینه های دو هفته مســافرت خانوادگی، بیمۀ کامل پزشــکی و دندان 
پزشــکی، بیمۀ عمر، ذخیره بازنشستگی با 50% حقوق ماهیانه از طرف 

شرکت و هر دو سال یکبار یک ماشین نو می باشد. نظرتان چیست؟«
برنامه نویس گفت »شوخی می کنید؟«

مدیرمنابع انسانی گفت »شوخی را خودت شروع کردی«

زنگ تفریح
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي 
برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته 

سازمانيسازماني

آفرینش رایانه کیهان 

آریانا پرداز آینده 

ایریسا 
)بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون(

بهكو )بهینه کوشان سپهر(

برگ سیستم پویا 

پارس رویال نفیس

پارس اوک کیش

پارس تصمیم

پردازش موازي سامان

پردازش اطالعات ریسمان

پویندگان تجارت دهكده جهانی

توسعه یكپارچه ایلیا 

ّ
تدوین فرآیند

تحقیق و توسعه ارتباط

تیم یار کیش

چارگون

درگاه ارتباطات جدید 

راهكارهای برتر یكپارچه ساپارد اروین 

رایا وران توسعه

راهبر نیروی خراسان )رانیر(

مهندسی رای دانا آفرین

سامانه پرداز اریس

پایه ریزان راه کارهای فراگیر 

سامه  آرا پردازشگر 

سبز داده افزار

سیستم هاي اطالعات مدیریت شرق رایا

سیما رایان روز

سند پرداز

پرسیس  پردازان  داده  شرکت 
پویا 

شماران سیستم

شرکت باران آبی بلورین

شــرکت فنی و مهندســی و خدماتی پیام 
صنعت صدرا

گروه نرم افزاري پیوست

گلرنگ سیستم 

فناوری نوین رایا شریف 

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان )فناپ(

داده ورزي فرادیس البرز

نوید ایرانیان 
)گسترش فضاي مجازي(

نماتک ایرانیان

مانیر  )مشاورین انفورماتیک نیرو(

مهندسي بهینه ایران

مدیریت سیستم های دیجیتال 

مهندسي نرم افزاري رایورز

مهندسی نرم افزار فرارای ) سهامی خاص(                            

مبنا داده ارتباط شبكه                            

نماد ایران
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

داده پردازی نیلرام مانا

گروه مشاورین ورانگر نوین

کومشیان پارت پیشرفته 

گام الكترونیک

همكاران سیستم

هورماه رابین خاور

مشاوران یام آذر

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي 
كاربرديكاربردي

آریا ایمن تدبیر

آناد صنعت سپهر

آریاز بهگران کسب و کار

آریو برزن نوین

آمایشگران تجارت کامیاب 

ایده زرین پرهام 

اپیلیكشن پوستر 

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطالع رساني پیوند داده ها

 

  

  

  

  

ابع

 

  بردار

  بردار

ه ریزي منا
  ان

 فزار

 فزار

بهره

بهرهي

برنامه
سازما

نرم اف سه

نرم افد

 

  ي

هاي طرح ت
  

 فراگیر 
  د

پارس مهر ن

پیوند ساني
  

انرشیمي

مدیریت
صنعتي

رهنمود
پاسارگاد

آوراننو

ر اطالع
ها داده

 
 

ایران رایانه

اصحاب رسانه پویا

ایده پرداز تجارت مهر آفاق

آریانا پرداز آینده )آرپا(

انتقال دانش صنعت انرژی برق 

پندار کوشک ایمن 

پژند الكترونیک 

پردازش اطالعات و ارتباطات هاماوران آسیا

توسعه هوش موازی 

توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان

توسعه فناوری اطالعات جهان افزارنوین

تدبیرگران نوآوري رایسان 

تیم تعمیرات و نگهــداري خطوط لوله 
خاورمیانه 

خدمات مهندسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

خبره حسابان ره آورد

چشم اندار تجارت به دان 

داده پردازان احداث

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

رایان پرتو نگار

سنجه حساب 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان پرتو 
گستر آریا

سامانه های یكپارچه سیمرغ تجارت

گروه آموزش و پژوهش

  

  
  مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوري اطالعات

  

    نرم افزار  (جدید)شایگان سیستم 

 

شایگان سیستم

شرکت اطالع رسانی پیوند داده ها

شرکت آوید پیک فردا

شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو )مانیر(

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

صنایع فن آوری طراحان بهینه

مهندسی تكرو سیستم

مهندسی نرم افزار فرا پیام
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مهندسین مشاور نقش بوستان گستر

)MDS( مجتمع داده ها و سیستم ها

موسســه حقوقی و مطالعات اقتصادی 
آرمان ایرانیان

فاوا وب بیست و چهار

فناوری ارتباط امن خاورمیانه

فن آوران مشاور همراه آسایش

فناوری نوین زنجیره بلوکی سگال

همراهان سیستم گوهر

یوتاب ارتباطات آرینا 

نرم افزاری امن پرداز 

نوین آوازه گران فرا وب 

شرکت نواندیشان مدیا نام

شرکت ویرا سگال کارو

رهیاب ریان فردا

مدار گسترش فناوري اطالعات

کیان سرویس صدرا

گــروه فناوری اطالعــات و ارتباطات 
هیواتک 

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار 
فراپیام 

گروه فناوری اطالعات آتیه ویستانگر

گستره چتر نیلی

عصر امار و فناوری اطالعات

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

الماس هوشمند ایرانیان

آسمان صبح فردا

ارتباطات هدی ارقام 

الكترونیک تراکنش ویرا 

بهسازان ملت

بانک اقتصاد نوین

بانک آینده

به پرداخت ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

پرداز گستر تدبیر

پردازشگران سامان 

پرداخت اکترونیک سداد

 ن دارید

  

  

 

  
خودتان

  

 

ژوهش
  ن لوگو

موزش و پژ
بدون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

المللبین

ایراخابرات

بانكي م

بانكي

بانكي ي

  سپار

اتمي انرژي 
  ک

بی اطالعات 

مخ حقیقات

سیستم ران

ارغواني یاس

ویسهما

سازمان
تکسما

فناوري

تحمرکز
  

تحلیلگر

 پویا

ی صنایع

پویا

پردازش اطالعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

توسعه فن آوران لوتوس شبكه

توسعه فناوری رفاه پردیس

توسعه خدمات الكترونیكی آدونیس

ثامن ارتباط عصر 

تامین کاالی پتروسینا

تجارت الكترونیک پارسیان کیش 

تلكام سافت 

شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین 

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت توسعه فن افزار توسن

داده پردازی ایران 

رایانه خدمات امید

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

سامانه تبادل الكترونیک دفاتر پیشخوان 
دولت 

سامانه واریزی

مشــاورین بهبــود روش ها و 
سامانه های مبنا

فاوا هزاره کیش 

فن آوران اطالعات آسام

فناوری اطالعات ناواکو 

فرانگر صنعت کارت اریا

گرایش تازه کیش

گسترش فناوري هاي نوین

توسعه فناوري اطالعات خوارزمي

صنایع پرسو الكترونیک

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

آسیانت چهارمحال

ارتباطات مبین نت

افرا فناوری ایكاد 

بهسو نوران نارین 

افرانت

فرا ارتباط کویر کاشان 

پارس  لین

تندیس تالش و تفكر 

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین

داده پردازي پویاي شریف 

داده پردازان  اسپیناس وب  

رایان هوشمند نویان

روند تازه 

دانش افزار نارون شریف

شرکت راهكارهای هوشمند و یكپارچه آسا 

شرکت آوید پی فردا قشم

شرکت سكوی کسب و کار الكترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

ماتریس تحلیگران سیستم هاي پیچیده

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الكترونیک نگین توسن 

خدمات ماشین های اداری امیم رایانه

سامان امنیت پرداز کیش

سفیر آبي آرام 

شرکت سامانه واریزی

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

الكترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت سامان ایمن پرداز شرق پاژ

شرکت صنایع الكترونیک فاران
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دويست و پنجاه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت توسعه فن افزار توسن
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سامانه واریزی

مشــاورین بهبــود روش ها و 
سامانه های مبنا

فاوا هزاره کیش 
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فرانگر صنعت کارت اریا
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صنایع پرسو الكترونیک

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

آسیانت چهارمحال

ارتباطات مبین نت
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بهسو نوران نارین 
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فرا ارتباط کویر کاشان 

پارس  لین

تندیس تالش و تفكر 
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داده پردازان  اسپیناس وب  

رایان هوشمند نویان

روند تازه 

دانش افزار نارون شریف

شرکت راهكارهای هوشمند و یكپارچه آسا 

شرکت آوید پی فردا قشم

شرکت سكوی کسب و کار الكترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

ماتریس تحلیگران سیستم هاي پیچیده

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الكترونیک نگین توسن 

خدمات ماشین های اداری امیم رایانه

سامان امنیت پرداز کیش

سفیر آبي آرام 

شرکت سامانه واریزی

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

الكترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت سامان ایمن پرداز شرق پاژ

شرکت صنایع الكترونیک فاران
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سرگرمی

دويست و پنجاه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

فناوري اطالعات و ارتباطات پارس 
پردازش سدید

فن آوري اطالعات پارسیان میزبان

شرکت فن آوری اطالعات لونا پارس

فرابرد داده های ایرانیان

فناوري رادین پاسارگاد

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(

شرکت درگاه داده آسمان

شرکت فن آوری اطالعات
 لونا پارس 

کیانا پارسیان کیش

کلیدگستر آینده )نت بینا(

گروه شرکت های فن آوا

مؤسسه گسترش اطالعات و ارتباطات
و فرهنگی ندا رایانه

هاست ایران

شرکت هزار یک فرصت

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آوید رایانه هیراد 

پیشتازان اندیشه پویا

سرو حامی پارس

شرکت آوا فناوری ماندگار

خدمات آواژنگ

شرکت ارتباطات نوین اکابر

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند 

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شبكه پردازان ریتون

شرکت شبكه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار

شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان)کافه بازار(

شرکت مهندســی سیستم های اطالعاتی 
پیشرو

شبكه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

شبكه گستران یاقوت سرخ

آلبالو رایانه سخت افزار

آرین وب ایرانیان 

آرسسس پارت پرداز قرن

ایمن تصویر مهرگان 

ایمن سازان تارنمای ایرانیان 

امن پرداز ان سورنا 

ارم تک مبین

امواج گستر نوین

بانی رایان پرداز نو

توسعه فناوری برنا پارسه

تجارت سرو پارسه

توسعه فناوری تجارت حكمت

توسعه و تجهیز فدک رایان

پارس فایبرنت

پایه ریزان فناوری داتیس

پارس تكنولوژی سداد

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات 
خوزستان

شرکت رایانه همراه کیان 

رایان مهر الكتریک 

رابین نوآوری برساد

رادمان داده پردازی فرنام

رهنمون فناوری اطالعات

خدمات آواژنگ

خدمات کامپیوتري خانه سیستم

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

رایان ارتباط گستر تاو

داده پــردازان  فــن آوری اطالعــات و 
ارتباطات جم

سرو رایانه

 erpگروه 

لوگوي شرکت آگاهان عوض شود

  

گروه شبكه و سخت افزار

  )جدید(مانیا  فناوري آداك

  )جدید(تهران سامانه سیمرغ

سیمرغ سامانه تهران

شبكه گستر نسل جدید

فرا ارتباط گستر پویا

فناوران اهل قلم نوین

شبكه گستر فن آوا 

توسعه سرمایه گذاری گروه آروند 

برد پرداز رایانه 

بهاور فناوری ویرا

پارسیان فیبر ارتباط

پرتو بیتا جاوید

پیشرو توسعه نوآوران آرتا

ترویج صنعت سومی پارسیان 

تحلیلگران شبكه گستر پارسه

گروه شببكه و سختت افزار

 سه

 ن

 شک

پارسگستر

  

  

  

 رت

قزوین رایان

اندیمش ستر

گ شبكه ران

نوین عصر 

ارتباط وان

پرداز نوین

مها و انش

ر آروین

گسپیام

تحلیلگر

تكسان

کاوداده

راهكار پ

د سپهر

تحلیلگران اطالعات نگاره

تحلیلگران ارتباط ایرانیان

توسعه داده پردازي بنیس

تامین و توسعه فناوری کوثر

توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات 
راهكار مفید پرداز

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاك

فناوری اطالعات سهالن

فرصت کیش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مفتاح رایانه افزار

مهندسی رادین راهبرد رایانه 

شایان توسعه البرز 

شبكه پایدار فناوری اطالعات

شرکت ویرا اندیش خاورمیانه

شبكه هوشمند پدیده آپادانا

صبا کاربردلتا

صنایع پرسو الكترونیک

شــرکت مهندســی گســترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

شرکت توسعه ارتباطات پویا اندیش

ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
آرمان تندیس ایرانیان (فن آرا) 

کاسپین آبی  آریانا 

کارنما رایانه
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دويست و پنجاه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران
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پردازش سدید
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شرکت فن آوری اطالعات
 لونا پارس 

کیانا پارسیان کیش

کلیدگستر آینده )نت بینا(

گروه شرکت های فن آوا

مؤسسه گسترش اطالعات و ارتباطات
و فرهنگی ندا رایانه
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توسعه فناوری برنا پارسه
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توسعه فناوری تجارت حكمت
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ليست اعضاي حقوقي 
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ليست اعضاي حقوقي 
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ارتباطات جم
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توسعه داده پردازي بنیس
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توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات 
راهكار مفید پرداز

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاك

فناوری اطالعات سهالن
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مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مفتاح رایانه افزار
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شایان توسعه البرز 
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شرکت ویرا اندیش خاورمیانه
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خاورمیانه
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ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
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کارنما رایانه
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دويست و پنجاه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

کیسان صنعت ایرانیان 

کیسون

گروه مهندسین  فرایند

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

الیف سرویس پارسه

مهندسی رایان توان افزار

ماهان شبكه ایرانیان 

پــردازش  پرتو  مــاکان  شــرکت 
خاورمیانه 

مهندسی شبكه گستر 

مهندسی کارن پارت شرق 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

نوین ارتباط نوآوا

نوآوران سامانه سهند ایماژ

شرکت 

اندیشه پرداز دوران

انتقال داده پرشین

ویژن پالس اروپا 

نگرش تحلیل سیستم ها

نویان ابر آوران

نوآوران اندیش رایانه غرب

نوین داده پرداز روناش

یاشار طرح آذربایجان

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

پروژه کاران کوروش پرشیا ً

فناوران اطالعات بهاران 

اندیشه وران

سامانه ورز هزاره

کامپیوتری خانه سیستم

مدیریت پروژه نیروگاه های سوالر

ماهان شبكه ایرانیان 

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطالعات

آئین تجارت الكترونیک آوا

ایریسا

استاندارد تكنولوژی کایند 

اتصال صنعت میانه 

پارسین تجارت پایا کیش

پردیس خدمات هزاره کیش

توزیع برق آذربایجان 

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو  

ترابری بین المللی پرس

تجارت الكترونیک تدبیر کیش

پردازش هوشمند البرز

خدمات مشاور خرد پیروز 

زورق آرامش

راه آرمان مهر نیكان

شرکت فناوری اطالعات سات بان

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

مطبوع عمران

مهندسي و ساخت بویلر مپنا

گروه کارخانجات چیني مقصود

گسترش فناوری اطالعات 
ستاره ویدا

مهندسی آریا تدبیر ایلیا

مهندسی شریف برودت 

طبیعت زنده

فن   آوران سپاکو رایانه

فناوگستر روبینا

فن آوری اطالعات ویژن

نوین پردازان آتیه عصر ویرا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آکادمی یاسان

آماج فناوری اطالعات 
وارتباطات ایرانیان

الماس رایان ایرانیان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

سماتک

شاهین دریا خزر رامسر

فناوري اطالعات بین الملل

مؤسسه عالی مدیریت دانش

کهكشان  نور

شرکت علم یاران

گروه فنی مهندســی ایده ســازان 
مبتكر قرن

گذرگاه امن آسیا

مهندسی اوژن تدبیر پارس

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

الهه کوچک نرم افزار 

تیوا سیستم

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

شرکت به رسان پویا
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می
گر
سر

دويست و پنجاه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

مطبوع عمران

مهندسي و ساخت بویلر مپنا

گروه کارخانجات چیني مقصود

گسترش فناوری اطالعات 
ستاره ویدا

مهندسی آریا تدبیر ایلیا

مهندسی شریف برودت 

طبیعت زنده

فن   آوران سپاکو رایانه

فناوگستر روبینا

فن آوری اطالعات ویژن

نوین پردازان آتیه عصر ویرا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آکادمی یاسان

آماج فناوری اطالعات 
وارتباطات ایرانیان

الماس رایان ایرانیان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

سماتک

شاهین دریا خزر رامسر

فناوري اطالعات بین الملل

مؤسسه عالی مدیریت دانش

کهكشان  نور

شرکت علم یاران

گروه فنی مهندســی ایده ســازان 
مبتكر قرن

گذرگاه امن آسیا

مهندسی اوژن تدبیر پارس

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

الهه کوچک نرم افزار 

تیوا سیستم

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

شرکت به رسان پویا



84

سرگرمی

دويست و پنجاه


