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اخبار انجمن 

انتخاب مسئوالن جدید انجمن
به دنبــال برگزاری انتخابــات هیئت مدیرة 
انجمــن در مجمع عمومی مورخ 99/10/10، 
نخستین جلســۀ هیئت مدیرة جدید انجمن 
در تاریــخ 99/10/18 با حضــور کلیۀ اعضاء 
برگزار شد و مسئوالن جدید انجمن به شرح 

زیر برای مّدت سه سال انتخاب گردیدند: 
1- آقــای ابراهیم نقیب زادة مشــایخ، رئیس 

هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات 
2- آقای دکتر اســالم ناظمــی، نایب رئیس 
هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ فعالیت های 

علمی و فّنی 
3- آقــای مهنــدس محمدحســن محوری، 

خزانه دار 
4- آقــای مهندس ســّیدعلی آذرکار، دبیر و 

سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی 
5- آقای ســّیدابراهیم ابطحــی، عضو هیئت 

مدیره و سرپرست کمیتۀ آموزش 

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 شــمال 25 فصل است، در 
هر فصل یکی از دانشــمندان برجستۀ جهان 
نظراتش را دربارة آیندة هوش مصنوعی بیان 

کرده است. ویراستار این کتاب جان بروکمن 
و مترجم آن آقای ابراهیم نقیب زادة مشــایخ 

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

سپاسگزاری می گردد. 

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 این کتاب از طریق دفتر انجمن )تلفن 
66412861( و فروشــگاه اینترنتــی چــاره 

)www.chare.ir( امکان پذیر است. 

معماری سازمانی  وبینار  برگزاری 
چابک 

چهارمین وبینــار گروه تخّصصــی معماری 
ســازمانی انجمن انفورماتیک ایران با عنوان 

»معماری سازمانی چابک« در تاریخ دوشنبه 
29 دی ماه توسط خانم ها پریماه محمدپور و 

مطهره حاج محمدحسنی برگزار شد. 
در ایــن وبینار، مفاهیم، اصــول و طرز تفّکر، 
مدل ســازمانی، گردش کار، ســاختار تیم، 
چهارچوب ها و روش های معماری ســازمانی 
چابــک معرفی شــد. نزدیک بــه 50 نفر از 
عالقه مندان در این وبینار شرکت کردند. در 
پایان وبینار به پرســش های شرکت کنندگان 

پاسخ داده شد. 
انفورماتیک ایران بدین وســیله از  انجمــن 
خانم هــا محمدپور و حاج محمدحســنی به 
خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این 

وبینار صمیمانه قدردانی می نماید. 
الزم به ذکر اســت که فیلم ضبط شــدة این 
وبینار و ســایر وبینارهای برگزار شده توسط 
گروه تخّصصی معماری ســازمانی انجمن، از 
طریق وبگاه ایسمینار در دسترس کسانی که 
برای هر وبینار ثبت نام کرده اند قرار می گیرد. 

چهارچوب  نقش  وبینار  برگزاری 
ITIL4 در تحّول دیجیتال 

گروه تخّصصی راهبــری و مدیریت خدمات 
فّناوری اطالعات انجمــن انفورماتیک ایران، 
وبینار »نقش چهــار چوب ITIL4 در تحّول 
دیجیتــال« را در تاریــخ 18 دی ماه برگزار 
کرد. سخنران این وبینار آقای مهندس حمید 
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گردش، سرپرست این گروه تخّصصی بود. 
در ایــن وبینار ابتدا مفاهیــم و تعاریف تحّول 
دیجیتال تشریح شد و نمونه هایی از طرح های 
تحّول دیجیتال در شــرکت های پیشــرو دنیا 
ارائه گردید. ســپس توضیحاتــی در خصوص 
چهارچوب ITIL4 و مؤلفه های آن عنوان شد. 
در پایان کارکردهای چهارچــوب ITIL4 در 
تحّول دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
بنابر اظهار آقای مهندس گردش، همزمان با 
توســعۀ روند تحّول دیجیتال در کشور، نیاز 
ITIL4 جهت  به کارگیــری چهارچــوب  به 
مدیریــت خدمات مبتنی بر فّناوری اطالعات 
بیش از پیش احساس می شود. وی پیشنهاد 
کرد مدیران کســب وکار و فّناوری در کشور، 
به کارگیری چهارچوب ITIL4 را در طراحی 
و عملیاتی ســازی خدمات فّناوری محور در 
فضال تحّول دیجیتال، بیشتر از گذشته مورد 

توّجه قرار دهند. 
در این وبینار 30 نفر از عالقه مندان شــرکت 

کرده بودند. 

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 10 میلیون ریال و اعضای حقوقی 
با پرداخت 50 میلیون ریال به عضویت دائمی 

انجمن درخواهند آمد. 
تأمیــن محلّی ثابت برای دفتــر انجمن، از 
هدف هــای دیرپــای انجمن بوده اســت و 
هیئــت مدیــرة فعلی انجمــن تمام تالش 
خــود را بــرای تأمین بودجــۀ کافی برای 
 خریــداری 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: 

آقــای علــی موّفقــی اردســتانی )عضو . 1
پیوسته(

آقای وحید مجیدی )عضو پیوسته(. 2
آقای امیر خاوران )عضو پیوسته(. 3
خانم الدن جزی )عضو پیوسته(. 4
شــرکت توســعه و تجهیز فــدک رایان . 5

)عضو حقوقی(
شــرکت تجارت ســرور مانــدگار )عضو . 6

حقوقی(
شرکت گلرنگ سیستم )عضو حقوقی(. 7
شرکت ندا رایانه )عضو حقوقی(. 8
فنــاوری . 9 و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 

اطالعات )عضو حقوقی(
البــرز . 10 شــرکت داده ورزی فرادیــس 

)عضو حقوقی(
شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان . 11

کیش )عضو حقوقی(
شــرکت اطالع رســانی پیونــد داده ها . 12

)عضو حقوقی(
شــرکت توســعه فنــاوری اطالعــات . 13

جهان افزار نوین )عضو حقوقی(
شــرکت پرداخــت الکترونیک ســداد . 14

)عضو حقوقی(
شــرکت رایانــه همــراه کیــان )عضو . 15

حقوقی(

راه 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. 
و  اهــداف  از  آگاهــی  بــرای  عالقه منــدان 
 برنامه های این گروه تخّصصی به وبگاه انجمن 
)www.isi.org.ir(، بخش گروه های تخّصصی 

مراجعه کنند. 

علوم  مجّلــۀ  ارزیابی  نتیجــۀ 
رایانشی

بــر پایۀ ارزیابــی وزارت علــوم، تحقیقات و 

فّناوری از نشــریات علمی کشــور در ســال 
1399، مجلّۀ علوم رایانشــی، فصلنامۀ علمی 
انجمــن انفورماتیک ایران حائــز رتبۀ »ب« 

گردید. 

برگزاری دوره های تخصصی برای 
سازمان ها

برگزاری  آمادگی  ایــران  انفورماتیک  انجمن 
دوره های زیر را برای کارشناسان سازمان های 
مختلــف به صــورت حضــوری در محل آن 

سازمان ها و یا به صورت مجازی دارد: 
کارگاه نیــم روزه تدویــن توافقنامه های . 1

سطح خدمات 
کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار . 2

پیشخوان خدمات
کاتالــوگ . 3 طراحــی  روزه  نیــم  کارگاه 

خدمات 
کارگاه یــک روزه ابزارهــای مدیریــت . 4

خدمات فناوری اطالعات 
برون ســپاری . 5 روزه  نیــم  کارگاه 

خدمات و محصوالت فناوری اطالعات 
6 .  IT همسوســازی  روزه  نیــم  کارگاه 

با کســب وکار )IT Alignment( از طریق 
COBIT5

فنــاوری . 7 راهبــری  روزه  یــک  کارگاه 
اطالعــات )IT Governance( از طریــق 

COBIT5
فنــاوری . 8 راهبــری  روزه  یــک  کارگاه 

)IT Governance) اطالعات
تــدوام . 9 مدیریــت  روزه   نیــم  کارگاه 

ISO2012:22301 کسب و کار
فنــاوری . 10 راهبــری  روزه  نیــم  کارگاه 

ITBSC اطالعات و
راهبــرد . 11 تدویــن  روزه  نیــم  کارگاه 

خدمات فناوری اطالعات 
کارگاه یــک روزه مدیریــت خدمــات . 12

فناوری اطالعات 
13 . ITIL V3 Foundation کارگاه ســه روزه

2011
کارگاه یــک روزه مدیریــت مخاطرات . 14

فناوری اطالعات
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15 .CO� دوره جامــع  روزه   کارگاه ســه 
BIT5

کارگاه نیــم روزه توســعه نیازمندی ها . 16
CCMI�ACQ  و  بــر چارچــوب  مبتنــی 

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

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 پســت الکترونیکــی

تماس بگیرند.

اخبار ايران 

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

میرزاخانی( نموده است. 
ثبت نــام  جهــت  می تواننــد  متقاضیــان 
 و کســب اطالعــات بیشــتر بــه 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 نامــۀ ارتقاء اعضای هیئت 

علمی می باشد. 

برگزاری انتخابات ششمین دورۀ 
هیئت مدیرۀ سازمان نظام صنفی 

رایانه ای استان تهران
انتخابات ششمین دورة هیئت مدیرة سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران در تاریخ 
اّول آذرمــاه 1399 به صورت مجازی برگزار 
شد. این انتخابات در چهار شاخۀ شرکت ها، 
فروشــگاه ها، مشاوران و بازرس به عمل آمد. 
بر پایۀ آرای شــمارش شــده، افراد زیر در 
 بخش شــرکت ها به عضویــت هیئت مدیره 

درآمدند: 
خانم نازنین دانشــور و آقایــان محمدعلی 
علیرضــا  معروفــی،  آزاد  یوســفی زاده، 
عابدی نژاد، مازیار نوربخش، حمید توّســلی، 
کیوان جامه بزرگ، امیرمســعود اســکوئیلر، 
سّیدمجید  اسالمی،  محّمدی، حسین  جعفر 
اورعی، احســان زّرین بخش، نیما نامداری، 
کرم زاده، سّیدمحمدعلی  فرهاد  قربانی،  رضا 
شریفی الحســینی، حمید بابا دینیا و حسین 

زارعان. 
انجمــن انفورماتیک ایران بــرای همکاران 
خود در هیئت مدیرة ســازمان نظام صنفی 
 آرزوی موّفقیــت در انجام وظایــف محولّه 

می نماید. 

هجدهمین جشنواره تولید مّلی- 
افتخار مّلی

خانــۀ صنعــت، معــدن و تجــارت ایران، 
هجدهمین جشنوارة تولید ملّی- افتخار ملّی 
را در تاریــخ 28 بهمن ماه ســال جاری در 
محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی 

برگزار می کند. 
در ایــن رویداد کــه با حضور و ســخنرانی 
مقامات عالی رتبه و جمعی از تولیدکنندگان 
برتر کشــور برگزار می گردد، »جایزة تولید 
ملّی« پس از ارزیابی میزان رشــد و توسعه، 
به شــرکت ها و ســازمان هایی که در تثبیت 
 )GDP( و ارتقــاء تولیــد ناخالص داخلــی

تأثیرگذار هستند اهدا می گردد. 
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشــتر 
 می تواننــد به وبگاه جشــنواره به نشــانی

www.iranhim.ir مراجعه کنند.
 

الگوی اسالمی  دهمین کنفرانس 
ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، دهمین 
کنفرانس خود را با عنوان »الگوی اســالمی 
ایران پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا« در 
تاریخ 29 و 30 اردیبهشت 1400 به صورت 

مجازی برگزار می نماید. 
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشــتر 
می تواننــد به وبــگاه کنفرانس به نشــانی 

conference.olgou.ir مراجعه کنند

هشــتمین جشــنواره فّناوری 
اطالعات کشور 

هشتمین جشــنوارة فّناوری اطالعات کشور 
)IT weekend8( به صــورت غیرحضوری و 
همزمان با نمایشگاه ایران ایتکس )نخستین 
نمایشگاه مجازی فّناوری اطالعات کشور( از 
25 بهمن تا 5 اســفند 99 برگزار می شــود. 
این جشنواره از سوی گروه فّناوری اطالعات 
و ارتباطات شــریف و با همکاری و حمایت 
دانشگاه صنعتی شــریف و معاونت علمی و 

فّناوری ریاست جمهوری برگزار می گردد. 

بیســت و ششــمین کنفرانس 
بین المللی کامپیوتر 

بیســت و ششــمین کنفرانــس بین المللی 
کامپیوتر توســط انجمن کامپیوتــر ایران و 
دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی به طور مجازی در 
تاریخ 13 و 14 اســفند 1399 برگزار خواهد 

شد. 
دو زمینۀ علمی کنفرانس امســال »یادگیری 
عمیق« و »یادگیری و یاددهی الکترونیکی« 
در نظر گرفته شــده است. کلیۀ پژوهشگران، 
عالقه مندان  و  متخصصــان  صاحب نظــران، 
می توانند مقاالت خــود را که حاوی آخرین 
یافته هــای علمی در زمینه هــای محورهای 
کنفرانــس باشــد از طریق وبــگاه کنفرانس 
ارسال   csicc2021.kntu.ac.ir نشــانی  به 

نمایند. 
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جشــنوارة فّناوری اطالعات ایــران رویدادی 
اســت که در آن افراد سرشــناس در حوزة 
فّناوری اطالعات، تجربیات و داستان موفقیت 
و شکست های خود را در قالب سخنرانی های 
کوتــاه بــرای مخاطبــان مطــرح می کنند. 
ســخنرانی در این جشــنواره، الهام گرفته از 
کنفرانس TEDx انجام می شود. همچنین در 
حاشیۀ این سخنرانی ها میزگردهای تخّصصی 
اســتارتاپ های موفق و شکســت خورده نیز 

برگزار می گردد. 
برای اطالعات بیشــتر از برنامه های جشنوارة 
فّنــاوری اطالعات کشــور می توانید به وبگاه 

www.itweekend.ir مراجعه کنید.. 

اخبار جهان

 فشــار مضاعفی بــر کادر درمــان به وجود 
آورد. 

کامپیوتر ورلد، 18 ژانویۀ 2021

تأثیــر مثبت کرونــا بر فروش 
رایانه های شخصی 

دنیاگیــری ویــروس کرونا با وجــودی که 
بسیاری از کسب وکارها را با زیان های ماّدی 
هنگفتی روبرو ســاخت و بسیاری دیگر را به 
تعطیلی کامل کشاند اّما باعث شد تا فروش 
رایانه های شــخصی به باالترین میزان خود 

ظرف ده سال گذشته برسد. 
بر پایۀ گزارش مؤسســۀ آی دی سی، 302/6 
میلیون رایانۀ شــخصی در ســال 2020 به 
فروش رســیده که 13% بیش از دورة مشابه 
ســال گذشــته اســت. این میزان فروش، 
بیشترین مقدار از سال 2014 تا کنون بوده 

است. 
مؤسسۀ گارتنر، رقیب آی دی سی، نیز ادعای 
مشــابهی دربارة فروش رایانه های شــخصی 
کرده است هر چند آمار این دو با هم تفاوت 
دارد و گارتنر افزایش فــروش را 5%، یعنی 

کمتر از نصف آی دی سی می داند. 
اختــالف بین آی دی ســی و گارتنر در مورد 
تعداد رایانه های شــخصی فروش رفته-302 
میلیون در مقابل 275 میلیون- عمدتاً به این 
خاطر اســت که آی دی سی بر خالف گارتنر، 
»کروم بوک« را به عنوان رایانۀ شــخصی به 

شمار آورده است. 
ایــن افزایش فروش رایانه های شــخصی به 
خاطر کار از خانه توسط بسیاری از کارمندان 
بوده است. ســازمان های بزرگ برای تجهیز 
کارمندان راه دور خود، به خرید حجم زیادی 

رایانۀ شخصی روی آوردند. 
آموزش از راه دور در مدارس و دانشــگاه ها 
نیز دلیل دیگری بــرای افزایش تقاضا برای 
رایانه های شــخصی بوده اســت. بسیاری از 
مدارس، رایانه هــای قابل حمل ارزان قیمت 
خریــداری کرده و در اختیــار دانش آموزان 

برای آموزش از دور قرار داده اند. 
در کنار این ها، تقاضا برای رایانه های شخصی 

بازی محــور نیز به دلیل شــرایط قرنطینه و 
اقامت اجباری در خانه، افزایش چشمگیری 
داشته است. همین نیاز به بازی های رایانه ای 
همچنین باعث شد تا بسیاری از کسانی که 
رایانه های قدیمیشــان برای انجام بازی های 
جدید مناســب نبــود، به خریــد رایانه های 

شخصی تازه روی آورند. 
بر پایۀ گزارش آی دی ســی، لنــوو، هیولت 
پاکارد، ِدل، اپل و اِیســر به ترتیب بیشترین 
فروش رایانه های شــخصی را در سال 2020 
داشــته اند. در این میان، رشــد فروش اپل 
نســبت به سال گذشته بیشــتر از بقیه بوده 
اســت. آی دی ســی فــروش اپل در ســال 
2020 را 23/1 میلیــون دســتگاه بــرآورد 
 نموده کــه نشــانگر رشــدی 29 درصدی 

است. 
فروش کروم بوک )رایانۀ قابل حملی که تحت 
سیستم عامل کروم او اِس گوگل کار می کند( 
نیز در سال 2020 رشد فوق العاده ای داشته 
اســت. بر پایۀ گزارش گارتنر، در این ســال 
30 میلیون دستگاه از این رایانه ها به فروش 
رسیده که نشانگر 80% رشد نسبت به سال 

گذشته است. 
بنابر پیش بینی آی دی ســی، تمام نشــانه ها 
حاکی از ادامۀ این روند در سال 2021 است. 

کامپیوتر ورلد، 14 ژانویۀ 2021

برنامه ریــزی اپل بــرای کمک 
جوامع  در  فّناوری  گســترش  به 

رنگین پوستان
شــرکت اپل 100 میلیون دالر در برنامه ای 
با عنــوان »ابتکار عدالــت و برابری نژادی« 
ســرمایه گذاری می کند. این شرکت با درک 
این که آموزش، و دســتیابی بــه آن، کلید 
دســتیابی به فرصت ها و توانمندتر ساختن 
جوامع است، برنامه های زیر را اجرا می کند: 

سرمایه گذاری در مرکز نوآوری و یادگیری  	
دانشگاه ها و مؤسســات آموزشی که از نظر 

تاریخی به سیاه پوستان تعلّق داشته اند. 
تأسیس مرکزی در دیترویت برای آموزش  	

برنامه نویسی و فّناوری های نو به دانش آموزان. 

با  مقابله  در  اپل  کمک ســاعت 
کووید 19

ساعت اپل و دیگر پوشــیدنی های هوشمند 
می تواننــد نقش مهمی در مبــارزه با کووید 
19 بازی کنند و به کســب وکارها در مراقبت 
بهداشتی بهتر از کارمندانشان کمک نمایند. 
مطالعه ای که به تازگی در دانشگاه استنفورد 
صورت گرفته نشان می دهد که ساعت اپل و 
سایر پوشیدنی های مجّهز به حسگر که برای 
بــرازش اندام به کار می رونــد مانند گارمین 
و فیت بیــت، می توانند عالئــم اولیۀ روزهای 
عفونــت کوویــد 19 را پیش از بروز نشــانۀ 

بیماری، عالمت دهند. 
مطالعــۀ اســتنفورد نشــان داد کــه %81 
شــرکت کنندگان در این آزمایش که کووید 
19 داشــتند، 9/5 روز پیش از بروز نشــانۀ 
بیماری، دچار تغییراتی در ضربان قلبشان به 

هنگام استراحت بوده اند. 
بــا وجودی کــه این اخبار در مورد هشــدار 
زودهنــگام کووید 19 امیدبخش اســت اّما 
تا این زمان برنامکی بــرای پایش این عالئم 
طراحی نشده است. بخشی از آن به این علّت 
است که باید پیش از عرضۀ چنین محصولی، 
از قابلّیت اطمینــان این آزمایش ها اطمینان 
حاصل کــرد. نتایج مثبــت کاذب می تواند 
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سرمایه گذاری خطرپذیر برای کارآفرینان  	
رنگین پوست. 

اپــل ابتکار عدالت و برابری نژادی را به عنوان 
واکنشــی به تظاهرات سراسری علیه کشته 
شدن جورج فلوید اعالم کرده است. به گفتۀ 
تیم کوک، مدیرعامل اپل، همۀ ما در ساخت 
دنیایی با برابرنگری و عدالت بیشتر مسئولیت 
داریم و این پروژه های جدید، نشانۀ روشنی از 

تعّهد دیرپای اپل در این زمینه است. 

کامپیوتر ورلد، 13 ژانویۀ 2021

سرمایه گذاری اینتل در ویتنام 
شــرکت اینتل 475 میلیــون دالر دیگر در 
تأسیســات مونتاژ و آزمایش خود در ویتنام 
ســرمایه گذاری کــرده و بدیــن ترتیب کّل 
سرمایه گذاری خود را در آنجا به 1/5 میلیارد 
دالر رســانده است. این سرمایه گذاری جدید 
به منظور ارتقاء خط تولید محصوالت نسل 5 
اینتل، پردازنده های یکپارچه شده با فّناوری 
چندگانه )hybrid( و تراشــه های نسل 10 

صورت گرفته است.
تأسیســات اینتل در شهر هوشی مین ویتنام، 
بزرگ ترین تأسیسات مونتاژ و آزمایش اینتل 
در جهان اســت و این تراشه ســاز آمریکایی، 
راه اندازی تأسیسات مشــابهی را در مالزی و 

چین نیز در برنامه دارد. 
تأسیســات اینتل در ویتنــام بیش از 2700 
کارمند محلّی دارد و تا پایان ســال 2020، 
بیش از 2 میلیارد پردازنده تولید کرده است. 
اینتل ابتدا یک میلیارد دالر در ســال 2006 
برای تأسیسات خود در ویتنام سرمایه گذاری 
کرد و 475 میلیون دالر ســرمایه گذاری تازه 
را ظــرف 18 ماه از جون 2019 تا دســامبر 

2020 انجام داده است.

زد دی نت، 27 ژانویۀ 2021

مناسب ســازی  مغزهای  طراحی 
شده برای روبات ها

روبات های فعلی می توانند به سرعت حرکت 

کنند، اّما در شــرایط و وضعّیت های پیچیده 
مانند تعامل با انســان ها، غالباً ســریع عمل 
نمی کننــد. درک محّرک هــای محیطــی و 
محاسبۀ پاسخ، به حجم زیادی محاسبات نیاز 
دارد که زمان واکنش را به تأخیر می اندازد. 

اکنــون پژوهشــگران در ام آی تی راهی برای 
مقابله بــا این نابرابری بیــن »ذهن« و بدن 
روبــات پیدا کرده اند. ایــن روش که رایانش 
دارد،  نام   )robomorphic( روبات ریختــی 
از طــرح فیزیکی و کاربردهای در نظر گرفته 
شــدة روبات برای تولید یک تراشۀ رایانه ای 
مناسب ســازی شده که زمان واکنش و پاسخ 

روبات را به حداقل برساند، استفاده می کند.
این پیشــرفت می تواند در کاربردهای مختلف 
روبات ها، از جمله مراقبت پزشــکی از بیمارانی 
که دارای بیماری های واگیردار هستند به کار رود. 
سه مرحلۀ اصلی در عملیات یک روبات وجود 
دارد. نخستین مرحله، ادراک است که شامل 
جمع آوری داده ها با اســتفاده از حسگرها یا 
دوربین ها می باشــد. مرحلۀ دوم، نگاشــت و 
جانمایی اســت. یعنی بر پایۀ آنچه دیده اند، 
باید نقشــه ای از دنیای پیرامونشان بسازند و 
ســپس خود را در آن نقشــه جانمایی کنند. 
مرحلــۀ ســوم، برنامه ریزی بــرای حرکت و 
کنترل یا به عبارت دیگر تعیین روش و نحوة 
اقدام است. انجام این مراحل به توان رایانشی 
زیادی نیاز دارد و زمانبر است. الگوریتم های 
کنونــی نمی توانند با ســرعت الزم بر روی 

سخت افزار پردازنده اجرا شوند. 
به عقیدة پژوهشگران ام آی تی، با وجودی که 
عّده ای در تالش برای یافتــن الگوریتم های 
نرم افزاری  اّما پیشــرفت های  بهتری هستند 
به تنهایی نمی تواند راهگشــا باشد. از این رو 
آن ها ایدة ســاخت ســخت افزارهای بهتر را 
مطرح نموده اند و آن عبارت است از استفاده 
از یک ســخت افزار ویژه بــرای انجام وظایف 
رایانشــی خاص با کارایی بیشتر. یکی از این 
واحد  متداول،  شتاب بخش های سخت افزاری 
پردازش گرافیکی )GPU( اســت، یک تراشۀ 
ویژه برای پــردازش موازی. GPU برای تمام 
کاربردهــا بهترین انتخاب نیســت اّما برای 
آنچه برایش ساخته شده بهترین است. بدین 

ترتیب، شــما برای یک کاربرد خاص، کارایی 
بیشــتری به دســت می آورید. اغلب روبات ها 
هم برای کاربردهای خاصی طراحی شــده اند 
و بنابرایــن می تواننــد از این شتاب بخشــی 
سخت افزاری بهره مند گردند. به همین دلیل 
اســت که تیم پژوهشــی ام آی تــی، رایانش 

روبات ریختی را ایجاد کرده اند. 
مناسب سازی  طراحی سخت افزاری  سیستم، 
شــده ای را پدید می آورد تا نیازهای رایانشی 
خاص یــک روبــات را بهتر برآورده ســازد. 
کاربر، پارامترهای روبــات نظیر طرح اندام و 
چگونگی حرکت اتصاالت مختلف آن را وارد 
می کند و سیســتم این ویژگی های فیزیکی 
را به ماتریس های ریاضــی تبدیل می نماید. 
این ماتریس ها خلوت هســتند یعنی حاوی 
تعداد زیــادی صفر برای حرکت های ناممکن 
می باشــند. ســپس سیســتم یک معماری 
ســخت افزاری ویژه برای اجرای محاســبات 
فقط بر روی مقادیــر غیرصفر در ماتریس ها 
طراحــی می کند. در نتیجه، تراشــۀ طراحی 
شدة حاصل برای به حداکثر رساندن کارایی 
برای نیازهای رایانشــی روبات، مناسب سازی 
می شود. معماری سخت افزاری طراحی شده 
بــا اســتفاده از این روش برای یــک کاربرد 
خاص، بســیار بهتــر از CPUها و GPUهای 

موجود در بازار عمل خواهد کرد. 

ساینس دیلی، 21 ژانویۀ 2021

اجرای سفارش به کمک روبات ها
شــرکت والمارت قصــد دارد در تعدادی از 
فروشگاه های خود از روبات های کوچکی برای 
کمک به بســته بندی و تحویل سفارش های 

برخط استفاده کند. 
روبات ها در پشــت صحنه کار خواهند کرد، 
خوراکی هــای یخــزده و یخچالــی و برخی 
کاالهای کوچــک را جمع آوری کــرده و به 
قسمت بسته بندی منتقل می کنند. کارمندان 
فروشگاه نیز محصوالت تازه، گوشت، غذاهای 
دریایی و کاالهــای بزرگ تر مثل تلویزیون را 
برمی دارند و به قســمت بسته بندی و تحویل 

سفارش ها می آورند. 
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والمارت، بزرگ ترین خرده فروشــی دنیاست 
که 5000 فروشــگاه در آمریــکا دارد. تعداد 
فروشــگاه هایی کــه مجّهز به ایــن روبات ها 

می شوند اعالم نشده است. 
با همه گیری ویروس کرونا، سفارش از خانه و 
تحویل از درب فروشگاه رشد چشمگیری یافته 
است. مشــتریان از خانه سفارش های خود را 
می دهند و کاالهای خود را با ماشــین از درب 
فروشــگاه دریافت می کنند و دیگر نیازی به 
معّطلی برای دریافت سفارش در منزل ندارند. 
بنابر اعالن والمارت، از زمان شروع همه گیری، 
خدمات ســفارش برخط در این فروشگاه سه 
برابر شده و تعداد مشتریان جدید نیز تا چهار 
برابر افزایش یافته است. والمارت اعالم کرده 
که دلیلی نمی بیند کــه این نوع خدمات در 

آینده تغییر یابد. 

رویترز، 27 ژانویۀ 2021

افزایش درآمد مایکروســافت بر 
اثر همه گیری ویروس کرونا

بنابر گزارش مایکروســافت، خدمات رایانش 
ابری آزور50% رشد داشته است.

کار از خانه که بر اثر همه گیری ویروس کرونا 
رواج یافته اســت ســازمان ها را بر آن داشته 
تا به رایانش ابــری روی آورند. این امر باعث 
افزایــش چشــمگیر درآمد مایکروســافت و 

رقبایش نظیر آمازون و آلفابت شده است. 
شرکت مایکروســافت اعالم کرده است که در 
سه ماهۀ ســوم سال مالی گذشــته، 14/83 
میلیــارد دالر از خدمات ابری درآمد داشــته 
اســت. این میــزان باالتــر از برآوردهای وال 
اســتریت بوده اســت. درآمد بخــش رایانش 
شخصی مایکروسافت نیز در این دوره به 12/5 

میلیارد دالر بالغ گشته است. 
مایکروســافت همچنین اعالم کرده است که 
18 میلیون کاربــر ماهیانه 10 دالر بابت حق 
اشــتراک بازی های شــرکت می پردازند. این 
تعداد در ماه سپتامبر گذشته 15 میلیون نفر 
بوده است. بازی برخط اکس باکس الیو، ماهانه 
بیش از 100 میلیون کاربر فّعال دارد. همچنین 
بنابر اعالم مایکروسافت، نرم افزار Teams این 

شــرکت که بســتری برای کارگروهی است، 
روزانه 115 میلیون کاربر دارد که 60 میلیون 

آن از نسخۀ تلفن همراه استفاده می کنند.

رویترز، 27 ژانویۀ 2021

ســاخت یــک ســامانۀ هوش 
مصنوعی که مثل انسان ها شطرنج 

بازی می کند
مّدت هاست که هوش مصنوعی انسان ها را در 
بازی شطرنج مقهور قدرت خود ساخته است. 
در واقع، 15 ســال از زمانی که یک انســان 
موفق شــد در یک دوره مسابقات شطرنج بر 
یک رایانه پیروز شــود می گــذرد. اّما اکنون 
تیمی از پژوهشگران دانشگاه کرنل، دانشگاه 
تورنتو و مایکروسافت، موتوری بر پایۀ هوش 
مصنوعی برای بازی شــطرنج ساخته اند که 
صرفاً برای پیروز شــدن بر انسان ها طراحی 

نشده و سعی می کند مثل ما بازی کند. 
این نرم افــزار که »مایا« نام دارد لزوماً بهترین 
حرکت ممکن را نمی کند. بلکه تالش می کند 
تا حرکتی را انجام دهد که ما انســان ها انجام 
می دهیم. پژوهشــگران مدل خــود را بر پایۀ 
میلیون ها بازی برخط انسان ها آموزش داده اند، 
نه فقط با هدف برد. این رویکرد به پژوهشگران 
اجازه داده است تا مایا را برای سطوح مهارتی 
متفاوتی تنظیم کنند. آن ها 9 نسخه از نرم افزار 
برای بازی با انســان هایی با رتبــۀ 1100 تا 
1900 )به عبارت دیگر، مبتدی تا آماتور قوی( 

طراحی کرده اند. 
li�  پژوهشگران در ماه دسامبر، مایا را در وبگاه

chess.org در دسترس عالقه مندان قرار دادند. 
در همان هفتۀ نخســت، افراد 40،000 بازی با 
آن انجام دادند. پژوهشگران دریافتند که مایا در 
بیش از نیمی از اوقات در همان سطح مهارتی 
بازی می کند و هر چه سطح مهارتی باالتر رود، 
دّقت آن بیشتر می شود. به گفتۀ آن ها، سیستم 
قــادر بود یاد بگیرد که انســان ها در ســطوح 
مهارتی مختلف چه نوع اشتباهاتی می کنند و 
نیز سطح مهارتی را که انسان ها آن اشتباهات را 

تکرار نمی کنند تشخیص دهد.

یاهو نیوز،26 ژانویۀ 2021

خریداری شــرکت های  ادامــۀ 
فّناوری در سال 2021

در بحبوبۀ همه گیری ویروس کرونا، سال 2020 
بیش از آنچه هر کس انتظار داشــت، غیرقابل 
پیش بینی بود. اّما یک چیــز همچنان ثابت و 
بــدون تغییر ماند و آن هم خریــداری و ادغام 

شرکت های فّناوری بود. 
بر پایۀ آمارهای گلوبال دیتا، کّل معامالتی که در 
زمینۀ خریداری و ادغام شرکت های فّناوری در 
سال  2020 صورت گرفته، بالغ بر 634 میلیارد 
دالر بوده که افزایشی 91/8 درصدی نسبت به 

سال قبل از آن دارد. 
در بین ایــن معامالت می توان بــه خریداری 
شرکت زیلینکس توسط ادونسدمایکرو دیوایس 
به قیمت 35 میلیارد دالر و خریداری شــرکت 
اِسلک توسط سیلزفورس به قیمت 27/7 میلیارد 

دالر اشاره کرد. 
معامالتــی که در ژانویــۀ 2021 صورت گرفته 
نشــان می دهد که این روند در سال جدید نیز 
ادامه خواهد یافــت. بزرگ ترین خریداری های 
شــرکت های فّناوری در سال 2021 تاکنون به 

قرار زیر بوده است: 
28 ژانویه: خریداری شــرکت دانمارکی پیکان 
)بُن ســازة بازخورد کارمندی( توسط ُورک ِدی 
)تولیدکنندة نرم افزارهای مالی و منابع انسانی( 

به قیمت 700 میلیون دالر.
27 ژانویه: خریداری شــرکت آلمانی سیگناویو 
)فّعال در زمینۀ هوش فرایند کسب وکار( توسط 
شرکت نرم افزاری SAP به قیمت 177 میلیون 

دالر. 
20 ژانویه: خریداری شرکت رایک )تولیدکنندة 
نرم افزار( توسط شرکت سیتریکس )تولیدکنندة 
فضای کاری دیجیتال برپایۀ ابر( به قیمت 2/25 

میلیارد دالر. 
14 ژانویه: خریداری شــرکت آکاسیا )فّعال در 
زمینۀ فّناوری نوری( توســط سیسکو به قیمت 

4/5 میلیارد دالر. 
13 ژانویه: خریداری شرکت نوویا )تولیدکنندة 
تراشه های CPU( توسط کلکام به قیمت 1/4 

میلیارد دالر. 

کامپیوتر ورلد، 29 ژانویۀ 2021
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* این مقاله در سومین همایش ملّی پیشرفت های معماری سازمانی، 22 و 23 آبان 1398 ارائه شده است

چکیده
از مشکالت مهم در پیشبرد پروژه های دولت الکترونیکی در ایران عدم وجود مدل های مرجع ملی از جمله مدل مرجع نرم افزار است. ارائه مدل مرجع نرم افزار 
برای ایران منجر به کاهش هزینه خرید یا تمدید مجوزهای نرم افزاری اســتفاده شــده در دستگاه های دولتی می شود. همچنین این امر منجر به ایجاد سازوکاری 
برای یافتن راه حل های نرم افزاری مناســب برای تأمین نیازهای کســب وکاری دستگاه ها می شود. ســرانجام ، این مدل پایه ای برای توسعه متوازن و هماهنگ الیه 
نرم افزار در معماری ســازمانی دســتگاه ها بوده و با ارائه یک دید سراسری به کل دولت و دســتگاه های دولتی، سبد نرم افزارهای دولتی را بهتر می تواند مدیریت 
کند. در این مقاله ، روش توسعه مدل مرجع نرم افزار ایران با نام INARM بررسی شده و عناصر اصلی این مدل به طور خالصه معرفی شده است. در بخش سیستم 
این مدل ، 11 گروه سیستم ، 74 سیستم و بیش از 250 ماژول وجود دارد. بخش اجزای برنامه شامل 4 گروه مؤلفه برنامه ، 36 مؤلفه برنامه و بیش از 100 ماژول 

است. سرانجام ، قسمت واسط ها حاوی 16 واسط است. 
واژه های کلیدي: مدل مرجع نرم افزار  ، سیستم های مدل مرجع نرم افزار، مولفه های کاربردی مدل مرجع نرم افزار، واسط های مدل مرجع نرم افزار 
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1-مقدمه
مدل  های مرجع دولت الکترونیکی مدل  هایي هستند که براساس یک 
چارچوب استاندارد برای هر دولت به طور اختصاصی تعریف می  شوند 
و بــه بیان روابــط موجود بین موجودیت  های آن دولت و به توســعه 
اســتاندارد  ها و توصیفات در مورد یک چارچوب سطح باال و انتزاعی 
بــرای آن دولت مي  پردازند. مدل مرجــع نرم  افزار )ARM( چارچوبی 
است برای دســته  بندی سیستم  ها و مؤلفه  های نرم  افزاری برای کمک 
به شناسایی امکان اشتراک، اســتفاده مجدد، تحکیم یا تمدید مجوز 
استفاده از این نرم  افزارها. این اطالعات اغلب با ادغام با سایر مدل  های 
مرجع برای شناســایی امکانات فوق اســتفاده می    شــود. ARM یک 
دســته  بندی از انــواع نرم  افزارها، مؤلفه  ها و واسط  هاســت. این مدل 
نرم  افزارهایی را که از کســب  و  کار پشتیبانی می  کنند یا ممکن است با 
کمی شخصی  سازی از کسب  و  کار پشتیبانی کنند، دسته  بندی می  کند. 
طی بیش از یک دهه ای که از عمر معماری سازمانی در ایران می گذرد 
با وجود دســتاوردهای گسترده کشور در این حوزه، یکی از مشکالت 
مهم عدم وجــود مدل های مرجع بومی، از جمله مدل مرجع نرم افزار 
در کشــور بوده که نتیجه آن بروز چالش ها و موانعی در راه موفقیت 
حداکثــری طرح های معماری و از آن مهمتر عدم توســعه متقارن و 
یکپارچه دولت الکترونیکي در دستگاه  های اجرایي بوده است. فقدان 
مدل  های مرجع نرم  افزاری، مشکالت عدیده  ای به وجود آورده است و 
منجر به عقب افتادگي و یا رشــد نامتوازن توسعه دولت الکترونیکي 

در ایران شده است. 
در زیــر مهم ترین دالیل ضرورت ارائه مدل مرجــع نرم  افزار در ایران 

مطرح می  شود:
1.کاهش هزینه خرید/تمدید مجوز اســتفاده نرم  افزارها در هر یک از 

سازمان  های دولتی
2.ایجاد بســتری بــرای یافتن سیســتماتیک راه  حل هــا )مجموعه 
کاربردهای( مناسب جهت رفع نیازهای کسب  وکار دستگاه  های اجرایی

3.تبیین دقیق ارتبــاط )تاثیرگذاری/تاثیرپذیری( بین الیه نرم  افزار با 
الیه  های عملکرد، کسب  وکار، داده، زیرساخت و امنیت 

4.ارائه یک مدل مرجع برای نزدیک کردن و سازگار کردن دیدگاه هر 
یک از دستگاه  های اجرایی به راه  حل  های نرم  افزاری

5.ایجاد بســتری برای توســعه متــوازن و هماهنــگ نرم  افزارها در 
دستگاه  های اجرایی

6.ایجاد بســتری بــرای ارزیابی میــزان پیشــرفت برنامه های دولت 
الکترونیکی و بلوغ معماری ســازمانی در دستگاه های اجرایی )در الیه 

کاربرد و نرم  افزار(
7.مدیریت بهتر ســبد نرم  افزارها با دید سراســری بــه کل دولت و 

دستگاه  های اجرایی با هدف افزایش همکاری
8.پشتیبانی از سرمایه  گذاری و دارایی  های فعلی برنامه  های کاربردی 

فناوری اطالعات
9.کمک به دســتگاه  های اجرایی برای حذف هجــو و تکرار، افزایش 

سرویس  های اشتراکی و کاهش شکاف عملکردی
بــا توجه به توضیحات بــاال، هدف اصلی این مقالــه، انجام مطالعات 
تطبیقی گســترده، بررســی نرم افزارهای کاربردی موجود در کشور، 
مطالعه اســناد باالدستی و اســناد مربوط به کلیه طرح ها، پروژه ها و 
تحقیقــات مرتبط، با هدف ارائه یک مدل مرجــع ملی نرم افزار برای 

ایران بوده است.  
ســایر بخش های مقاله دارای ســاختار ذیل اســت. در بخش 2، به 
معرفی روش انجام تحقیق پرداخته شــده اســت. در بخش 3، مدل 
مرجع نرم افزار ایران معرفی شــده اســت. و در نهایت بخش 4 حاوی 

نتیجه گیری مقاله است.

2-روش انجام تحقیق
برای تدوین مدل مرجع نرم افزار، از ورودی های زیر اســتفاده شــده 

است:
1.انجام مطالعــات تطبیقی بر روی مدل های مرجع نرم افزاری الگو از 

کشورهای منتخب
2.مرور ســایر مدل های مرجع ملی تا مواردی که باید در مدل مرجع 
نرم افــزار ملی به ازای هر یک از عناصر ســایر مدل های مرجع دیده 

شود، شناسایی گردد. 
3.مرور اسناد باالدستی، که گاهی اوقات وجود عناصری را برای مدل 

مرجع ملی نرم افزار الزام می کنند.
4.بررســی نرم افزارهــای ارائه شــده در داخل کشــور )در محدوده 
نرم افزارهای عمومی و مشــترک(، با هدف متناسب سازی مدل مرجع 
نهایی با وضعیت فعلی نرم افزارهای داخلی و اطمینان از اجرایی بودن 

مدل ارائه شده 
ورودی های 2، 3 و 4 با هدف متناسب ســازی و بومی سازی الگوهای 
به دســت آمده از ورودی اول درنظر گرفته شده اند. همچنین با هدف 
کســب اطمینان بیشتر از جامعیت و تناســب مدل ارائه شده، عالوه 
بــر ورودی های مذکــور، چارچوب طبقه بندی فرآیندها  ارائه شــده 
توســط مرکز APQC ]1[ و نیز راهکارهای جامع نر م افزاری )به ویژه 
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ( ارائه شده توسط شرکت های 

مطرح مانند SAP و Sage، نیز درنظر گرفته شدند.

2-1 مطالعات تطبیقی
طبق روش شناســی انجــام تحقیق، یکی از ورودی هــای اصلی برای 
تدوین مدل مرجع نرم افــزار، نتایج حاصل از انجام مطالعات تطبیقی 
بــر روی مدل های مرجع نرم افزاری الگو از کشــورهای منتخب بوده 
اســت. در ابتدا کشورهایی که در زمینه دولت الکترونیکی و مدل  های 
مرجع فعالیتی داشــتند، با توجه به اسناد، وبگاه  ها و منابع شناسایی 
شــدند که بیش از 40 کشور را شامل می  شود. پس از شناسایی اولیه 
کشورها، با توجه به دسترس  پذیری منابع و تشابه با تحقیق حاضر، 18 
کشور به عنوان انتخاب  های اولیه انتخاب شدند. در نهایت، با توجه به 
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معیارهای عمومی و تخصصی زیر، از بین 18 کشور در مرحله انتخاب 
اولیه کشورها، 8 کشور به عنوان کشورهای نهایی انتخاب شدند. 

معیارهای عمومی

رتبه دولت الکترونیکی: این معیار رتبه کنونی دولت الکترونیکی در  	
بین کشورها را نشان می  دهد. 

قدمت دولت الکترونیکی: این معیــار قدمت دولت الکترونیکی را  	
نشان می  دهد.

دارا بــودن مدل های مرجــع دیگر: این معیار نشــان می  دهد که  	
مدل  هــای مرجع دیگر هم در کنار مدل مرجع نرم  افزار کشــور مورد 

نظر وجود دارد یا خیر؟
زبان اســناد: این معیار زبان اسناد و نگارش فایل  های در دسترس  	

را نشان می  دهد.

معیارهای تخصصی

لیست سیستم  ها: این معیار وجود لیست سیستم  ها و تقسیم  بندی  	
آن  ها را در اسناد دردسترس نشان می  دهد.

ارتباط سیســتم  ها: این معیــار وجود ارتباط بین سیســتم  های  	
پیشنهادی را در اسناد دردسترس نشان   می  دهد.

لیســت مولفه  های کاربردی: این معیار وجود لیســت مولفه  های  	
کاربردی را در اسناد دردسترس نشان می  دهد.

ارتباط مولفه  های کاربردی: این معیار وجود ارتباط بین مولفه  های  	
کاربردی را در اسناد دردسترس نشان می  دهد.

اطالعات واســط  ها: این معیار وجود اطالعات مرتبط با واسط  ها و  	
جزئیات آن ها را در اسناد دردسترس نشان می  دهد.

یکپارچگی سیستم  ها و مولفه  ها: این معیار وجود نحوه یکپارچگی  	
سیستم  ها و مولفه  های کاربردی را در اسناد دردسترس نشان می  دهد.

ارتباط با مدل  های مرجع دیگر: این معیار وجود نحوه ارتباط مدل  	
مرجع نرم  افزار با مدل  های مرجع دیگر را در اســناد دردسترس نشان 

می  دهد.
استانداردها، فّناوری  ها، بهترین تجربیات و اصول راهنما: این معیار  	

وجود اســتانداردها، فّناوری  ها، بهترین تجربیــات و اصول راهنما در 
مدل مرجع را نمایش می  دهد.

بــا توجه به معیارهای باال، کشــورهای زیر باالترین امتیاز را کســب 
نمودند:

آمریکا ]2[ 	
عربستان ]3[ 	
هند ]4[ 	
آفریقای جنوبی ]5[ 	
استرالیا ]6[ 	
نیوزلند ]7[ 	
بریتانیا ]8[ 	

2-2 مرور سایر مدل های مرجع ملی
در این بخش از تحقیق، مدل های مرجع ملی زیر بررسی شدند:

1.مدل مرجع عملکرد
2.مدل مرجع داده )چارچوب تعامل پذیری دولت(
3.مدل مرجع خدمات )مدل مرجع کسب و کار(

4.مدل مرجع امنیت
مــدل مرجع عملکرد ســنجه  های مورد نیاز بــرای مدیریت و پایش 
ورودی  ها، عملیات و خروجی  های ســازمان را مشــابه با یک سیستم 
تعریف و تعیین نموده اســت. لذا در این بخش باید مطمئن می شدیم 
که به ازای هر ســنجه از مدل مرجع عملکرد، ماژول یا ماژول هایی در 
سیستم)های( نرم افزاری یا مؤلفه)های( کاربردی مدل مرجع نرم  افزار 

پیش بینی شده اند که برآورد این سنجه را امکان پذیر می سازند.
در ارتباط بــا مدل مرجع خدمات، صرفا بخش پشــتیبانی این مدل 
بررســی شده اســت، زیرا پرداختن به حوزه های تخصصی هر یک از 
دســتگاه های اجرایی در محدوده مدل مرجع نرم افزار نیست. در این 
بخش باید مطمئن می شــدیم که به ازای هر خدمت کسب  وکاری از 
مدل مرجع خدمات، ماژولی در سیستم ها یا مؤلفه های کاربردی مدل 

مرجع نرم  افزار پیش بینی شده است که این خدمت را ارائه می  کند.
چارچوب تعامل  پذیری دولت شامل بخش  های مختلفی جهت تبیین 
تعامل  پذیری میان دستگاه  های اجرائی است. البته صرفا بخشی از این 
چارچوب کــه به تعیین برخی موجودیت  های داده  ای مشــترک بین 
دســتگاه  های اجرائی می  پردازد، در این تحقیق مد نظر بوده است. در 
این بخش باید مطمئن می شدیم که به ازای هر موجودیت داده اصلی 
از چارچوب تعامل  پذیری، ماژولی در سیســتم ها/مؤلفه های کاربردی 
مدل مرجع نرم  افزار پیش بینی شــده است که این موجودیت داده را 

مدیریت )ایجاد/ویرایش/حذف( می  کند.
با بررســی مدل مرجع امنیت، مشخص شد که چندین بخش از این 
مــدل از منظر مدل مرجــع نرم افزار اهمیت دارند. نخســتین بخش 
قابل توجه، اســتانداردهایی اســت که در مدل مرجــع امنیت برای 
مباحــث مرتبط با نرم افزار ارائه شــده اند. دومیــن بخش، اصول پایه 
امنیتی هســتند. این اصول دارای مولفه ها و زیرمولفه هایی هســتند 
که می بایســت در مدل مرجع نرم افزار نیز در نظر گرفته می شدند. و 
در نهایت، به عنوان آخرین بخش، در مدل مرجع امنیت، سطوح بلوغ 
مختلف امنیتی، به همراه ویژگی های هر سطح، در چهار زمینه )افراد، 
زیرســاخت، داده و نرم افزار( بیان شده است. در ارتباط با بخش مدل 
بلوغ، هدف از بررســی، اطمینان از این نکته بوده است که مولفه های 
هر ســطح بلوغ، توسط سیســتم ها و مولفه های کاربردی مدل مرجع 

نرم افزار پوشش داده شوند.

2-3بررسی اسناد باالدستی
در این بخش، مواد و بندهاي موجود در بالغ بر 20 ســند باالدســتی 
مرتبط، برنامه هاي توســعه فاوا و برنامه  های مرتبط با توســعه دولت 
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الکترونیکی در ســطح ملي مطالعه شده و تأثیرات آن ها بر مدل ملی 
مرجع نرم  افزار شناسایی شد. برخی از اسناد مطالعه شده عبارتند از:

ضوابط فنی اجرایي توسعه دولت الکترونیکی 	
آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی 	
چشم انداز 20 ساله جمهوری اسالمی ایران 	
برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران 	
نظام جامع فناوری اطالعات کشور 	
سند راهبردی جامعه اطالعاتی ایران 	
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 	
سند نقشه راه استقرار دولت همراه 	
قانون مدیریت خدمات کشوري 	

به عنوان نمونه، دو مورد اســتخراج شــده از اسناد باالدستی در ادامه 
ذکر می  شود: 

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 
کلیه دســتگاه های اجرایی موظف  اند ســامانه دریافت پرسش، انتقاد، 
پیشنهاد و شــکایت را ایجاد نمایند. )الزام به استفاده از یک سیستم 

مشخص در مدل مرجع(

سند راهبردی جامعه اطالعاتی ایران
ســامانه  ای برای ارزیابی پیوســته مهارت  های نیروی انسانی در کلیه 
دســتگاه ها و سازمان  های وابسته به قوای ســه گانه، در زمینه توسعه 
مهارت  های به کارگیری و اســتفاده از فّناوری اطالعات و به روزرسانی 
وضعیت این مهارت ها بر اســاس آن طراحــی و ایجاد گردد. )الزام به 

استفاده از یک سیستم مشخص در مدل مرجع(

2-4بررسی نرم  افزارهای داخلی 
به منظور بررســی آن دســته از ســامانه های نرم  افزاری ارائه شده در 
کشور، که به تعداد بیشتری در دستگاه  های اجرایی استفاده می  شوند 
)و بهتر اســت در هنگام سفارشی سازی و محلی سازی مدل مرجع، 
آن ســامانه ها نیز درنظر گرفته می شدند(، تعدادی شرکت نرم  افزاری 
به عنوان شرکت  های نمونه انتخاب شده و محصوالت آن  ها مورد بررسی 
قرار گرفته است. از میان شرکت  های مختلف نرم  افزاری مختلف ایران، 
18 شرکت نرم  افزاری مورد بررسی قرار گرفت. این انتخاب با توجه به 
معیارهای مختلفی همچون منابع در دسترس، شهرت شرکت و تعدد 
استفاده از سیستم  های ارائه شده توسط شرکت در سازمان های دولتی 
انجام شده اســت. پس از انتخاب شرکت  های نمونه، کلیه سیستم  ها، 
زیرسیســتم  ها و راهکارهای پیشنهادی این شــرکت  ها که مرتبط با 
نرم  افزارهای عمومی و مشترک ســازمان  های دولتی می  باشند، مورد 

بررسی قرار گرفتند. 
در راستای بررســی  های صورت گرفته، سیستم  های ارائه شده توسط 
شــرکت  ها با 8 حوزه خدمت موجود در مدل مرجع خدمات کشــور 
که شــامل حوزه  های مدیریت ارتباطات سودبران، توسعه قابلیت  های 

ســازمانی، برنامه  ریزی و راهبری، مدیریت فناوری اطالعات، خدمات 
اداری، مدیریــت دارایی  ها، مدیریت منابع مالی و مدیریت ســرمایه 
انسانی می  باشد، از نظر مشابهت عملکردهای اصلی مطابقت داده شد 
و درصد پوشــش هرکدام از این حوزه  ها توسط سیستم  های ارائه شده 
توسط شرکت  ها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این کار، 4 حالت 

پوششی زیر در نظر گرفته شده است:
بدون پوشــش )امتیاز 0(: در این حالت هیچ گروه خدمتی از یک  	

حوزه خدمت توسط سیستم   تحت بررسی پوشش داده نمی  شود.
پوشش ضعیف )امتیاز 1(: در این حالت تا 30% از گروه خدمت از  	

یک حوزه خدمت، توسط سیستم   تحت بررسی پوشش داده می  شود.
پوشش متوسط )امتیاز 2(: در این حالت تا 60% از گروه خدمت از  	

یک حوزه خدمت، توسط سیستم   تحت بررسی پوشش داده می  شود.
پوشش کامل )امتیاز 3(: در این حالت تقریبا کلیه گروه  های خدمت  	

از یک حوزه خدمت، توسط سیستم   تحت بررسی پوشش داده می  شود.
تعداد هر یک از حالت  های پوششــی باال به ازای هر یک از حوزه  های 

خدمت در جدول زیر نشان داده شده است:
در نمودار شــکل 1، درصد پوشش هر کدام از حوزه  های مدل مرجع 
خدمات به وســیله سیستم  های شرکت  ها آورده شده است. همان طور 
که نشان داده شده است، سه حوزه مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت 
منابع مالی و مدیریت دارایی  ها بیشــترین درصد پوشــش را در بین 
شــرکت  ها دارند و پس از آن، بــه ترتیب حوزه  هــای برنامه  ریزی و 
راهبــردی، مدیریت ارتباطات با ســودبران، خدمات اداری، توســعه 
قابلیت  های سازمانی و مدیریت فناوری اطالعات قرار گرفته    اند. چون 
سیستم  های ارائه شده توسط شرکت  های تحت بررسی به احتمال زیاد 
در اغلب دستگاه  های اجرایی اســتفاده می  شوند، می  توان درصد  های 
ارائه شــده را به عنوان بازنمایی وضعیت فعلــی معماری الیه کاربرد 
دســتگاه  های اجرایی نسبت به حوزه  های خدمت مدل مرجع خدمات 
دانســت. بخش هایی از مدل مرجع خدمات که توســط ســامانه های 
نرم افزاری فعلی پوشــش داده نمی شــوند، حتما الزم است در مدل 
مرجع نرم افزار دیده شوند تا طی یک برنامه تعیین شده توسط دولت، 

دستگاه ها آن ها را تهیه نمایند. 

جدول 1: تعداد هر یک از حاالت پوشش
پوشش کاملپوشش متوسطپوشش ضعیفبدون پوششنام حوزه

1872مدیریت سرمایه انسانی
0864مدیریت منابع مالی

3393مدیریت دارایی
81000خدمات اداری

11700مدیریت فناوری اطالعات
61200برنامه  ریزی و راهبردی

81000توسعه قابلیت  های سازمانی
مدیریت ارتباطات با 
8910سودبران )ذینفعان(
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3- مدل مرجع نرم افزار ایران
در این بخش، مدل مرجع نرم  افزار ایران معرفی می شود.

3-1 سلسله  مراتب سیستم  ها
در این قسمت، بخش اول مدل مرجع نرم افزار ایران، یعنی سیستم های 
نرم افزاری این مدل ارائه شــده است. شمای کالن این سیستم ها در 
شــکل 2 نشان داده شده است. این شما دارای 3 الیه اصلی است. در 
باالترین الیه، سیستم برنامه ریزی راهبردی سازمان قرار می گیرد. این 
سیستم بر اساس ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان، به تدوین 
مولفه های راهبردی سازمان، شــامل چشم انداز، مأموریت، راهبردها، 
اهداف و... می پردازد. نتایج حاصل از این برنامه ریزی، به عنوان یکی از 
ورودی های اصلی، به اغلب سامانه های دیگر مدل مرجع ارائه می شود 
تا مبنای برنامه ریزی های اجرایــی و عملیاتی در حوزه مربوط به هر 

یک از آن سامانه ها قرار گیرد. 
الیه دوم شــامل گروه سیســتم مدیریت خدمات است. از آنجایی که 
مأموریت اصلی اغلب دستگاه های اجرایی، ارائه خدمات به شهروندان، 
سازمان های دیگر و کسب وکارها اســت، این الیه به عنوان مهمترین 
الیه پس از برنامه ریزی راهبردی ســازمان، بــه حوزه های مربوط به 
مدیریت خدمات ارائه شــده به مشــتریان ســازمان )شامل تعیین و 
برنامه ریزی خدمات قابل ارائه، توسعه، استقرار، ارائه و اطالع رسانی و 
تبلیغ این خدمات و در نهایت، پیشخوان خدمات و مدیریت ارتباط با 

مشتریان این خدمات( می پردازد. 
در نهایت، الیه ســوم به سایر سیستم های عمومی سازمان می پردازد 
که به عنوان سیستم های عمومی، برای ارائه خدمات تخصصی سازمان 
به شهروندان، سازمان های دیگر و کسب وکارها، ایفای نقش می کنند. 
این الیه شــامل 9 گروه سیستم است که هر کدام به نوبه خود شامل 
چندین سیستم می باشند. هر سیستم نیز در سطح بعد از ماژول های 

مختلفی تشکیل شده است. 
سلســله مراتب کلیه سیستم ها در شــکل 3 نشان داده شده است. در 
ســطح اول این سلســله مراتب، گروه های سیستمی، و در سطح دوم، 

سیستم های هر گروه مشخص شده است.
الزم به ذکر است که در ســند اصلی مدل مرجع نرم افزار ایران ]9[، 
فهرست سیستم ها با شروع از گروه های سیستم در سطح اول و بیان 
سیستم ها و ماژول های مرتبط در سطوح دوم و سوم، ارائه شده است. 
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شکل 1: نمودار درصد پوشش شرکت ها بر هر حوزه خدمت

جدول 2: گروه مدیریت سرمایه انسانی

گروه سیستم/ 
توضیح 	سیستم/ ماژول

مدیریت سرمایه 
انسانی

این سیستم منابع انسانی دستگاه از جمله کارکنان،  	
کارکنان پاره-وقت و کارکنان قراردادی را مدیریت 

می  کند. این سیستم با هدف بهینه  سازی منابع انسانی 
در دستگاه دولتی و حداکثر کردن کارایی کارکنان 
ایجاد شده است. سیستم مدیریت سرمایه انسانی، 

عملکردهایی مانند تعاریف و مدیریت نقشه  راه شغلی، 
استخدام، تنظیم و ارزیابی کارایی، توسعه و آموزش 
مهارت  ها، مدیریت حضور و غیاب، پاداش و پرونده 

کارکنان را شامل می  شود.

برنامه  ریزی منابع 
انسانی

نرم  افزاري که برنامه ریزی در کلیه حوزه های  	
مختلف منابع انسانی، از جمله جذب نیروی انسانی، 

آموزش، رفاه، ارزشیابی، مدیریت مسیر شغلی، مرخصی 
و مأموریت، بازنشستگی و... را بر اساس اهداف و 

ر اهبردهای سازمان در حوزه منابع انسانی برعهده 
دارد. به طور خاص، این نرم افزار بر برنامه ریزی جذب و 

استخدام نیروی انسانی جدید تمرکز می کند. در این 
راستا، از فرآیندهاي شناسایي صالحیت  هاي نیروي 

کار الزم براي برآورده کردن اهداف راهبردی دستگاه 
اجرایی پشتیباني مي  کند. این نرم  افزار همچنین از 
روش  هاي انتخاب کارکنان با کیفیت باال و کارآمد 

با مهارت  ها و صالحیت  هاي مناسب، مطابق با اصول 
سیستم  هاي شایسته پشتیباني مي  کند. این رویه شامل 

توسعه یک استراتژي و برنامه مربوط به کارکنان، 
اطالع  رساني شغل خالي، و آغاز فعالیت  هاي قبل از 

استخدام مي  شود.

تدوین برنامه منابع 
انسانی

ماژولی که پشتیبان تدوین برنامه منابع انسانی در  	
کلیه حوزه های منابع انسانی شامل جذب، استخدام، 

آموزش، رفاه، مرخصی و مأموریت، ارزشیابی، مدیریت 
مسیر شغلی، حضور و غیاب، بازنشستگی و... است. 

این برنامه در هر یک از حوزه های مذکور، شامل 
هدف گذاری، زمانبندی، برآورد هزینه، تحلیل مخاطرات 

و تخصیص منابع است.
این ماژول شامل کارکردهای زیر است: 	
تعیین اهداف کوتاه مدت و درازمدت حوزه منابع  	

انسانی
برنامه ریزی و زمانبندی عملیات اجرایی منابع  	

انسانی
برآورد هزینه منابع انسانی 	
تخصیص منابع انسانی 	
تحلیل مخاطرات در حوزه منابع انسانی 	

پایش و بروزرسانی 
برنامه منابع انسانی

ماژولی که شامل کارکردهای زیر است: 	
سنجش تحقق اهداف برنامه 	
سنجش مشارکت )کارکنان( در اهداف حوزه منابع  	

انسانی
بازنگري و اصالح برنامه   هاي منابع انساني 	
اطالع رساني و ارائه برنامه   هاي به روز شده به  	

سودبران
تحلیل بازخورد پیشرفت برنامه منابع انسانی 	
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برآورد نیاز منابع 
انسانی

ماژولی که شامل کارکردهای برآورد نیاز سازمان به  	
منابع انسانی به تفکیک پست  های سازمانی، تخصص، 

واحد  سازمانی و محل جغرافیایی خدمت، با درنظر 
گرفتن وضعیت فعلی منابع انسانی، تغییرات ساختار 

سازمانی و نیازهای آینده می  شود. همچنین شامل 
کارکردهای زیر است:

شناسایی نیازهای راهبردی منابع انسانی 	
تعیین نقش  ها و مسئولیت هاي موردنیاز 	
جمع  آوری مهارت  های موردنیاز سازمان 	
تعیین هزینه  هاي منابع انساني 	
تعیین معیارهای مربوط به منابع انسانی سازمان 	
برنامه ریزی برای موارد استخدامی با فوریت 	

جذب و استخدام

کلیه امور مربوط به مدیریت درخواست  های جذب  	
نیرو )شامل جذب از طریق انتقال و مأموریت(، 

غربالگری و انتخاب داوطلبان، جذب نیروی جدید، 
استخدام و مدیریت اطالعات داوطلبان در این سیستم 

انجام می  شود.

مدیریت درخواست  های 
جذب نیرو

ماژولی که شامل کارکردهای زیر است: 	
تعیین روش  هاي جذب نیرو 	
منبع یابی نیرو 	
مدیریت جذب از طریق انتقال و مأموریت 	
آگهي کردن درخواست جذب نیرو 	
مدیریت وب سایت هاي داخلي یا خارجي  	

آگهي کننده مشاغل
بروزرسانی درخواست جذب نیرو 	
مطلع کردن سودبران مرتبط با جذب نیرو )به ویژه،  	

مدیر استخدام کننده(
مدیریت تاریخ درخواست جذب نیرو 	
پشتیبانی از شناسایی استعدادها 	
تعریف فراخوان مربوط به جذب استعدادها 	
ایجاد بانک سواالت آزمون استعدادیابی و بانک  	

شاخص  ها

مدیریت اطالعات 
داوطلبان

ماژولی که شامل کارکردهای زیر است: 	
جمع  آوری اطالعات پیش  زمینه داوطلبان 	
ایجاد پرونده )برای( متقاضي 	
ثبت اطالعات متقاضي 	
تکمیل طبقه  بندی جایگاه و سطح تجربه 	
آرشیو و حفظ سوابق کساني که استخدام نشده اند 	
ایجاد مخزن استعدادها 	

غربالگری و انتخاب 
داوطلبان

ماژولی که شامل کارکردهای زیر است: 	
تعریف مصاحبــه اســتعدادیابی و امتیازدهی برای  	

شاخص  ها
صدور کارت شرکت در آزمون استخدامی 	
برگزاری ارزشیابی برای هر دوره استعدادیابی 	
مصاحبه با داوطلبین 	
آزمون داوطلبین 	
امتیازبندی افراد شایسته 	
صدور کارنامه آزمون استخدامی 	
انتخاب و رد نمودن داوطلبان 	

جذب نیروی جدید
ماژولی که شامل کارکردهای زیر است: 	
تدوین و ارائه پیشنهاد شغل به نیروی جدید 	
مذاکره با نیروی جدید در مورد پیشنهاد 	
استخدام داوطلب 	

تشریفات آغاز کار
ماژولی که پشتیبان انجام مراحل و تشریفات ورود و  	

شروع به کار کارکنان جدید مانند معارفه و آموزش  های 
بدو خدمت، تخصیص وظایف، تشکیل پرونده پرسنلی، 

تخصیص محل کار و تجهیزات است.

تغییر و تمدید وضعیت 
استخدامی

ماژولی که از امور تغییر وضعیت استخدامی، تمدید  	
قرارداد و... پشتیبانی می  کند.

این ماژول شامل کارکردهای زیر است: 	
دریافت درخواست تغییر یا تمدید 	
بررسی/تائید درخواست تغییر یا تمدید 	
ارجاع و ارسال مدارک به مسئول مربوطه 	
بررسی پرونده کارمند 	
پوشش برگزاری جلسات و کارگروه های موردنیاز 	
استعالم از هسته گزینش 	
ارسال به کارگزینی جهت صدور حکم 	
ارسال به حسابداری/بایگانی 	

همچنین به ازای هر یک از سیســتم  های مورد اشاره در مدل مرجع 
ارائه شده، ارتباط بین ماژول  های آن سیستم ارائه شده است. به ازای 
هر ارتباط، مشخصه داده منتقل شده بین دو ماژول، در سطح کالن، 

تعیین شده است. 
در جدول 2، بخشــی از جزئیات دسته گروه مدیریت سرمایه انسانی 
)شــامل دو مورد از سیســتم های آن »برنامه ریزی منابع انســانی«، 

»جذب و استخدام«( به عنوان نمونه آمده است.

3-2سلسله مراتب مؤلفه  های كاربردی
در این بخش، سلســله مراتب کلیــه مولفه های کاربردی مدل مرجع 
نرم افزار کشــور ارائه شده است. سلســله مراتب مولفه ها در شکل 4 
نشان داده شــده است. در سطح اول این سلســله مراتب، گروه های 

مولفه، و در سطح دوم، مولفه های هر گروه مشخص شده است.

شکل 2: سلسله مراتب سیستم های موجود در مدل مرجع نرم افزار ایران
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شکل 3: ساختار درختی سلسله مراتبی سیستم ها

الزم به ذکر است که در سند اصلی مدل مرجع نرم افزار ایران، فهرست 
سلسله مراتبی هر یک از گروه  های مولفه با ذکر مولفه ها و ماژول های 
مرتبط در ســطوح دوم و سوم، ارائه شده است. همچنین به ازای هر 
یــک از مولفه  های کاربردی مورد اشــاره، ارتباط بین ماژول  های آن 
مولفه کاربردی ارائه شــده اســت. به ازای هر ارتباط، مشخصه داده 

منتقل شده بین دو ماژول، در سطح کالن، تعیین شده است.
در جدول 3، بخشی از جزئیات دسته گروه برنامه کاربردی »مدیریت 
توسعه نرم افزار« )شامل یکی از مولفه های آن به نام سیستم مدیریت 

اسناد( به عنوان نمونه آمده است.

4- نتیجه گیری
مدل مرجع نرم افزار ایران سیســتم ها و برنامه هــای کاربردی را که 
از قابلیت های ارائه ســرویس پشــتیبانی می کنند، دسته بندی کرده 
و بنابراین به دســتگاه ها این فرصت را می دهد تا راه حل های متدوال 
خود را به اشــتراک گذاشته و از آن اســتفاده مجدد نمایند. در این 
مقاله ، روش توســعه مدل مرجع نرم افزار ایران بررسی شد. عالوه بر 
این، سلســله مراتب سیستم ها و مولفه های کاربردی این مدل مرجع 

ارائه شد. به عنوان مطالعات آتی موارد زیر مد نظر خواهند بود:
تهیــه موارد کاربرد مدل مرجع نرم افزار ایران و شناســایی نحوه  	

جدول 3: گروه مولفه مدیریت توسعه نرم افزار
توضیحاتگروه/مؤلفه/ماژول

مدیریت توسعه 
نرم  افزار

این گروه شامل کلیه مولفه های کاربردی است که در توسعه 
سایر سامانه های نرم افزاری سازمانی قابل بکارگیری هستند. 

اغلب این مولفه ها، در توسعه بسیاری از سامانه های سازمان )به 
صورت مشترک( قابل استفاده هستند.

سیستم مدیریت اسناد  
)DMS(

این نوع نرم افزار، ذخیره و نگهداشت اسناد و فایل  های یک 
سازمان را کنترل و مدیریت می  کند. سیستم  های مدیریت 

اسناد جهت ذخیره، آرشیو و ردیابی اسناد الکترونیکی و تصاویر 
اسناد کاغذی مورد استفاده قرار می  گیرند. برخی دستگاه  های 

اجرایی به موجب مقررات الزم است پرونده  ها )یا سوابق( 
مختلفی را برای مدت زمان قابل مالحظه  ای نگه دارند، در 

برخی موارد، حجم تراکنش  های تولید اسناد بسیار باال است که 
انتظار می  رود در طول سال  ها به صورت نمایی افزایش یابد.

پویش و بارگذاری 
پویش و بارگذاری اسناد را پشتیبانی می  کند.اسناد

از ارجاع به سایر اسناد و اطالعات برای دستیابی به محتوای ارجاع اسناد
مرتبط پشتیبانی می  کند.

جستجو و بازیابی 
اسناد

جستجو و بازیابی اسناد بر عهده این ماژول است. این 
ابزار معموال از بازیابی اسناد از طریق ساختار عددگذاری 

ساخت  یافته )نمایه  سازی( پشتیبانی می  کند. تفسیر تصاویر در 
قالب متن )OCR( نیز برعهده این ماژول است.

مدیریت نسخه  ها، 
کنترل و تایید اسناد

از نسخه  گذاری، ویرایش و تصویب اسناد قبل از انتشار آن  ها 
محتوای اسناد پشتیبانی می  کند.

از آرشیو و انباره اسناد پشتیبانی می  کند.کتابخانه/مخزن اسناد
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استفاده از آن
شناسایی مخاطرات و مالحظات اســتفاده از مدل مرجع نرم افزار  	

ایران
تعیین چگونگی مشارکت دولت در توسعه سیستم های عمومی بر  	

اساس مدل مرجع نرم افزار ایران
تعیین وضعیت فعلی سیســتم های عمومی در سازمان های دولتی  	

ایران بر اساس مدل مرجع نرم افزار ایران
ایجاد چارچوبی برای ارزیابی کیفیت سیســتم های توســعه یافته  	

مبتنی بر مدل مرجع نرم افزار ایران
ایجاد یک قالب RFP برای هر یک از سیستم های ارائه شده در مدل  	

مرجع نرم افزار ایران
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ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266169/
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ح. حقیقــی و همــکاران، »مدل مرجــع نرم افزار ایران«، ســازمان فناوری . 9
اطالعات ایران، 1397.

شکل 4:  ساختار درختی سلسله مراتبی مولفه های کاربردی
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گزارش دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در روزهای سوم و چهارم دی ماه 
1399 با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی و انجمن انفورماتیک 
ایران به صورت مجازی برگزار شــد. در روز اول این کنفرانس مقاالت 
شــاخه های تئوری، هوش مصنوعی و زمینه های بین رشته ای و در روز 
دوم مقاالت شاخه سیستم ارائه شدند. در مجموع، هشت مقاله در روز 
اول و پنــج مقاله در روز دوم ارائه شــدند. هریک از مقاالتی که برای 

ارائه در کنفرانس  برگزیده شده بودند توسط حداقل سه داور با دقت 
و وسواس زیاد مورد داوری قرار گرفته بودند.

از جمله  نقاط قوت این کنفرانس ارائه 15 ســخنرانی علمی توســط 
اســاتید مجرب از دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی برجســته در سطح 
جهــان بود. در هر یک از این ســخنرانی ها، چالشــی علمی مطرح و 
راهکارهایی برای حل آن ارائه شــد. اگرچه این ســخنرانی ها از قبل 
ضبط شده بودند، شرکت کنندگان این فرصت را داشتند تا پس از هر 
ســخنرانی ســوال ها و نظرات خود را در خصوص مطالب مطرح شده 
به صورت برخط با سخنران در میان بگذارند. سخنرانی های علمی در 
این کنفرانس زمینه های وســیعی از علوم کامپیوتر را در بر می گرفت 
تا شــرکت کنندگان از طیف های مختلف بتوانند بهرة مناســب را از 

سخنرانی ها ببرند.
یکــی دیگر از جلســات این کنفرانس که مورد توجــه حاضرین قرار 
داشــت، میزگرد مربوط به پردازش کوانتومی بود که با حضور اساتید 
مجرب این زمینه به صورت برخط انجام شد. این اساتید شامل دکتر 
علی جوادی ابهری از مرکز تحقیقاتی واتســون شرکت IBM آمریکا، 
دکتر مهشید دالور از دانشکده انفورماتیک دانشگاه ادینبورو اسکاتلند 
و دکتر وحید کریمی پور از دانشــگاه صنعتی شــریف بودند. در این 
میزگــرد پس از مرور مختصر تاریخچۀ پــردازش کوانتومی، وضعیت 
حال و آینده و همچنین مســائل قابل حل توسط این مدل از رایانش 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی دیگر از جلسات این کنفرانس که وجه تمایز دیگری از این کنفرانس 
در مقایســه با ســایر کنفرانس های داخلی بوده اســت، جلسۀ پژوهش 
دانشــجویان دکترا بود. در این جلسه ســه پژوهش برگزیده از مجموعۀ 
پژوهش های ارسالی دانشــجویان دکترا ارائه شد و ایده های پیشنهادی 
ایشان توسط داوران و اساتید حاضر در جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و 
پیشنهادهایی در خصوص نحوه بهبود ایدة پیشنهادی یا روند کاری آینده 

به ایشان داده شد که مورد استقبال ویژة دانشجویان قرار گرفت.
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در کنــار ایــن کنفرانس چهــار کارگاه با عناوین جبــر خطی برای 
یادگیــری ماشــین، مهندســی بالکچیــن، یادگیری ماشــین در 
تحلیــل داده های مالــی و تئوری بازی در روز هــای جمعه 5 دی ماه 
الــی چهارشــنبه 10 دی ماه برگزار شــد. از این کارگاه ها اســتقبال 
خوبی شــد به طوری که برخی اساتید شــرکت کننده از دانشگاه های 
 معتبــر خارج از کشــور نیز آن را دنبــال کرده و از آن ها اســتقبال 

کردند. 
تمامی جلســات کنفرانس بــه صورت مجازی و با کیفیتی مناســب 
برگزار شد. در نهایت با نظرســنجی ای که در خصوص این کنفرانس 
از شــرکت کنندگان انجام گرفت، کیفیت مطلوب کنفرانس توســط 
شرکت کنندگان مورد تایید قرار گرفت. نتایج این نظرسنجی در ادامۀ 

این گزارش آورده شده است.

کیفیت علمی مقاالت ارائه شده از نظر شما چه اندازه بود؟

چه میزان سخنرانی های علمی اساتید برای شما مفید بوده است؟

کارگاه های کنفرانس چه میزان برای شما مفید بوده است؟

تا چه میزان میزگرد برگزار شــده در این کنفرانس مورد توجه شــما 
بوده است؟

چه میزان جلسۀ پژوهش دانشجویان دکترا برای شما جذابیت داشته 
است؟

کیفیت صــدا و تصویر در اتاق های مجازی تــا چه حد رضایت بخش 
بوده است؟

در مجموع رضایت شما از این دوره از کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 
چه میزان بوده است؟
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پژوهش هایی به شکل مطالعه موردی در مهندسی نرم افزار
تحقیق شما یک مورد محسوب می شود و مطالعه هم هست، اما آیا می توان آن را 

مطالعه موردی به حساب آورد؟

ترجمۀ علیرضا خلیلیان
khalilian@eng.ui.ac.ir :پست الکترونیکی

ORCID: 0000�0002�4079�703X

یادداشت مترجم
این مقاله ترجمه ای است از مطالعه پروفسور ُوهلین* ]1[ که در ژانویه 2021 نسخه پیش  از غلط گیری آن به طور برخط در وبگاه نشریه ممتاز اینفورِمیِشن اَند 
ســافتِور تکنولوژی** ارائه شد. پروفســور وهلین از صاحب نظران مطالعه های تجربی در مهندسی نرم افزار اســت و آثار فاخری در این زمینه تدوین کرده است. 
مقاله او ضرورت دقت و ســخت گیری را در کاربرد واژگان علمی به ما یادآوری می کند. توجه کنید که در ترجمه مقاله، مراجع انتهای مقاله و اســتنادهای بین متن 

را نیاورده ایم. 

چکیده
پیش زمینــه: مطالعه هــای موردی دائمــاً در آثــار و پژوهش های 
مهندســی نرم افزار منتشــر می شــوند و برای اجرای این مطالعه ها 
راهنماهایی نیز وجود دارد. تحقیق حاضر به این دلیل شــکل گرفت 
که متوجه شدیم گویا نام »مطالعه  موردی« به مطالعه هایی داده شده 
که به راســتی مطالعه موردی نبوده اند. هدف: قصد ما از این تحقیق 
این بود که می خواســتیم بفهمیم آیا نام »مطالعه موردی« به درستی 
در پژوهش های مهندســی نرم افزار اســتفاده می شود یا خیر. روش: 
برای این منظور در مخزن اِسکوپوس به دنبال مطالعه های موردی در 
مهندسی نرم افزار جســت وجو کردیم و 100 مقاله  اخیری را که پیدا 

کردیم، بررسی و دســته بندی نمودیم. نتایج: متأسفانه حدس ما در 
مورد اســتفاده نادرست از نام »مطالعه موردی« درست از آب درآمد. 
بر اســاس تعریــف مطالعه موردی، معلوم شــد نزدیک به 50 درصد 
از مقاله هایی که بررســی کردیم به راســتی مطالعه موردی نبوده اند. 
نتیجه گیری: پژوهشــگران یا باید مطمئن شــوند که از نام »مطالعه 
موردی« درســت اســتفاده می کنند یا برای تعریف فعلی آن باید نام 
دیگری انتخاب کنند. چون »مطالعه موردی« نام شــناخته شــده و 
باســابقه ای اســت، احتماالً نمی توانیم نام آن را تغییر دهیم. به همین 
دلیل تعریف دیگری از مطالعه موردی ارائه می کنیم که کاربرد واقعی 
آن را نشــان دهد و از پژوهشگران درخواست می کنیم که هنگام ارائه 
تحقیقات خودشان به دقت از تعریف روش های تحقیق مختلف تبعیت 

نمایند. 
* Wohlin
** https://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology
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1. مقدمه
مطالعه های موردی در مهندســی نرم افزار رایج هستند و برای اجرای 
آن ها راهنماهایی توسط ران سان و همکاران1 تدوین شده است. آن ها 
تعریفی از مطالعه موردی براســاس تعریف آن در دیگر رشته ها ارائه 
کردند؛ مثل تعریف یین2، بِن باســات3 و همکاران و رابســون4. تعریف 
ران ســان و همکاران از مطالعه موردی در مهندســی نرم افزار چنین 
اســت: »مطالعه موردی در مهندســی نرم افزار پژوهش تجربی است 
که روی چندین منبع از شــواهد اجرا می شود تا یک )یا چند( نمونه 
از پدیــده مهندســی نرم افزار امــروزی را در بافــت و زمینه5 کاربرد 
واقعی اش مورد بررسی قرار دهد، بخصوص هنگامی که مرز بین پدیده 

و زمینه اش را نتوان به وضوح مشخص کرد.«
تعریفی که ران سان و همکارانش ارائه کردند پنج جنبه ضروری دارد 

که در چند تعریف دیگر هم دیده می شود:
پژوهش یا بررسی تجربی، که رابســون و یین هم اشاره کرده اند.  	

جنبه تجربی صراحتاً در تعریف بن باسات نیامده است. 
پدیده امروزی، که رابســون و یین نیز بیان کرده اند. بن باسات از  	

واژه پدیده استفاده کرده ولی امروزی را در تعریف خود نیاورده است. 
در بافت و زمینه کاربرد واقعی، که یین به آن اشــاره کرده است.  	

رابســون در تعریــف خودش از کاربــرد واقعی اســتفاده نکرده ولی 
بن باسات به »محیط طبیعی« اشاره کرده است. 

استفاده از چندین منبع شواهد، که رابسون و بن باسات به آن اشاره  	
کرده اند. یین اشاره ای به چندین منبع نکرده است. 

مرز بین پدیده و بافت و زمینه اش واضح نیست، که یین و بن باسات  	
هر دو به آن اشــاره کرده اند. اما رابسون در تعریفش از مرز یاد نکرده 

است. 
دو جنبه ای که مطالعه موردی را از دیگر انواع مطالعه های پژوهشــی 
متمایــز می کند، »پدیده امروزی« و »بافــت و زمینه کاربرد واقعی« 
اســت. روش های پژوهشــی دیگری هم هســتند که برای آن ها باید 
داده های تجربی جمع آوری کنیم و از چندین منبع شــواهد استفاده 
کنیم، اما ســخت اســت معلوم کنیم این که مرز بین پدیده و بافت و 
زمینه اش واضح نیســت، دقیقاً به چیزی داللت دارد. یک جنبه ای که 
در این تعاریف نیامده، نقش پژوهشگر در ارتباط با پدیده ای است که 
مطالعه می کند. در مطالعه موردی، پژوهشگران با شرکت کنندگان در 
مطالعه کار می کنند، اما در پژوهش های کنشی )اقدامی(6 پژوهشگران 

»درگیِر« مطالعه هستند. 
تمرکز ما در این مقاله بر این اســت که ببینیم نام »مطالعه موردی« 
1� Runeson et al.
2- Yin
3� Benbasat et al.
4� Robson
5- اینجا از واژه context اســتفاده شــده اســت که آن را »متن« ترجمه می کنند. اما واژه »text« هم متن 
ترجمه می شــود که به معنی نوشتار اســت، درحالی که اینجا منظور ما محیط و محدودیت های دربرگیرنده یک 
پدیده اســت. به نظر می رسد ترجمه »بافت« هم مناسب نباشد چون برای »texture« به کار می رود. پیشنهاد 

ما »بافتار« است تا تمایز معنایی ایجاد شود و ابهام از بین رود. 
6- Action research

در رابطــه با پدیده های امــروزی و بافت و زمینــه کاربرد واقعی آن 
چطور اســتفاده می شــود. در ایــن مقاله پدیده امــروزی را این طور 
تعریــف می کنیم، چیزی که در حال حاضر رخ می دهد، نه چیزی که 
از اطالعــات تاریخی مثل داده ها یا مخازن متن باز اســتفاده می کند. 
مطالعه هایــی که فقط از اطالعات تاریخی به هر شــکل مثل داده یا 
نرم افزار اســتفاده می کنند، نیازمندی هــای تعریف مطالعه موردی را 
بــرآورده نمی کنند. افزون بر این، بافــت و زمینه کاربرد واقعی یعنی 
مطالعه هایی که تمرکزشــان بر رخدادهای است که در واقعیت روی 
می دهند یا دیده می شــوند، مثاًل در یک محیــط صنعتی. داده ها از 
رخدادها یا موقعیت های واقعی گرفته می شــوند و این داده ها اغلب با 

مردم سروکار دارد. 
اخیراً داور یکی از مقاله های ما خواسته بود که تحلیل خود را دوباره با 
شیوه ای که در تعریف یین آمده انجام دهیم. متاسفانه کار ما مطالعه 
مــوردی نبود، ما یک مــورد را ارائه کرده بودیم کــه مطالعه هم بود 
اما مطالعه موردی محســوب نمی شــد. در آن کار، مقاله پژوهشی را 
تحلیــل کرده بودیم و به این دلیل، جنبه پدیــده امروزی را برآورده 
نمی کرد. به عــالوه، تحلیل ما در بافت و زمینــه کاربرد واقعی انجام 
نشده بود. بنابراین به هیچ وجه مطالعه موردی محسوب نمی شد. نظر 
داور با برداشــت ما همســو بود که روش تحقیــِق »مطالعه موردی« 
اغلب اوقات به طور اشتباه برای مطالعه هایی به کار می رود که با تعریف 
مطالعه موردی هم خوانی ندارند. بنابراین، نظر داور منجر به این سؤال 
تحقیقی شد: ناِم »مطالعه موردی« در پژوهش های مهندسی نرم افزار 

چقدر اشتباه به کار می رود؟
ســاختار بقیه این مقاله به شکل زیر اســت: بخش 2 کارهای مرتبط 
در مورد ســنجش و نقد مطالعه های موردی را ارائه می کند. در بخش 
3 رویکرد پژوهشــی را تشــریح می کنیم که برای بررسی استفاده از 
نام »مطالعه موردی« در مقاالت پژوهشــی به کار بردیم. نتایج تحلیل 
مقاله ها را در بخش 4 ارائــه می کنیم. تهدیدهای علیه اعتبار مطالعه 
را در بخــش 5 بحث می کنیم. نهایتاً نتیجه گیــری در بخش 6 ارائه 

می شود. 

2. کارهای مرتبط
در زمینه مهندســی نرم افزار راهنماهایی بــرای پژوهش هایی از نوع 
مطالعه های موردی منتشــر شده اســت؛ مثل اثر ِورنِر7 و همکاران و 
ران ســان و همــکاران و نیز دیگر تعاریفی که در بخش قبلی اشــاره 
شــد. جســت جویی در گوگل اِســکالر انجام شــد و فهرست مراجع 
ورنر و ران ســان مــورد بازبینی قرار گرفت تــا مقاله هایی که به نوعی 
از مطالعه های موردی انتقاد کرده اند، شناســایی شود. از پژوهش های 
مطالعه موردی انتقاد شــده اســت، اگرچه این انتقاد از منظر اجرای 
مطالعه بوده اســت. انتقاد از مطالعه موردی عمدتــاً در مورد گرایۀ8 
7� Verner et al.
8� Bias
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انتخاب و تفسیر بوده و این که نتایج آن ها چندان قابل تعمیم نیستند، 
چنان که ایســِتربروک9 و همکاران و نیز ران ســان و همکاران نیز به 
آن اشــاره کرده اند. فاِلیِبرگ10 پنج سوءبرداشت در مورد مطالعه های 
موردی پیدا کرد اگرچه هیچ کدام از آن ها ارتباطی به این که چگونگی 
کاربرد عبــارت »مطالعه مــوردی« در هنگام توصیــف مطالعه های 

پژوهشی ندارد. 
هیچ نقدی در مورد اســتفاده از نام »مطالعه موردی« پیدا نشــد. با 
این حال ممکن است در مقاله ای به آن اشاره شده باشد، اما تا جائی که 
می دانیم ســؤال پژوهشی که در این مقاله مطرح کردیم، تمرکز هیچ 
مقاله ای نبوده اســت. هدف مقاله حاضر پر کردن این خأل پژوهشــی 

است. 

3. روش
هدف، بررســی نمونه ای از 100 مقاله  اســت که اخیراً منتشرشده تا 
استفاده از نام »مطالعه موردی« را در مهندسی نرم افزار بررسی کنیم. 
از روال زیر برای این کار استفاده شد. با استفاده از رشته جست جوی
“case study” AND “software engineering” OR (software 
development)

در اسکوپوس جست وجو کردیم. همچنین، جست وجو را فقط به نوع 
مقاله و هفت نشریه مهندسی نرم افزار محدود کردیم. انتخاب نشریه ها 
براساس مواردی است که سابقاً در رتبه بندی موسسه ها و دانشمندان 
به کار می رود. ما بازه زمانی را بین 2011 تا حال ]2020[ قرار دادیم 
تا وضعیت موجود را بسنجیم، با این فرض که این جست وجو دست کم 
به 100 مقاله منتج می شود. افزون بر اینها، ما 1( مقاله های روشگانی 
و 2( مقاله هایــی را که به مطالعه موردِی منتشرشــده در مقاله دیگر 
ارجاع می دهند نیز حذف کردیم. در بین مقاله هایی که از جست وجوی 
اسکوپوس پیدا شد، استفاده از نام »مطالعه موردی« را بررسی کردیم 
که تصمیم بگیریم مقاله را نگه داریم یا خیر. ســپس همه مقاله هایی 
که درنهایت باقی ماندند را باتوجه به چگونگی استفاده از نام »مطالعه 

موردی«، دسته بندی نمودیم. از دسته بندی زیر استفاده شد:
مطالعه موردی که پنج جنبه ذکرشده در بخش 1 را داشته باشد. 	
یک مورد، اما نه در زمینه و بافت کاربرد واقعی. 	
یک مورد، اما نه یک پدیده امروزی. 	
یک مــورد، اما چیزی که به خاطر نقش پژوهشــگر، باید به عنوان  	

پژوهش کنشی دسته بندی شود.

4. نتایج
جست وجو در اسکوپوس در 25 اکتبر 2020 انجام شد و با روشی که 
در بخش 3 گفتیم، 368 مقاله پیدا شــد. تعداد مقاله هایی که به ازای 

9� Easterbrook
10- Flyvbjerg

هر ســال در هفت نشــریه پیدا کردیم، تغییر زیادی در طی سال ها 
ندارد. کمترین تعداد مقاله ها 19 تا در 2011 است و بیشترین تعداد، 
46 تا در 2013 و 2020 اســت. پنج مقاله در فهرست انتشار قطعی 
در 2021 بودند. مقاله ها را از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب کردیم 

چون می خواستیم وضع موجود را بررسی کنیم. 
براســاس روش نمونه گیری که در بخش 3 بیــان کردیم، تحلیل ما 
مشتمل بر بررسی 106 مقاله شد چون 6 مقاله را حذف کردیم. شش 
مقاله حذف شــده یا روشگانی بودند یا بازبینی ادبیات، هرچند که به 
»مطالعه موردی« در مقاله اشــاره شده بود. در کل، 100 مقاله ای که 
باقی ماند از ِمی 2018 منتشــر شــده بودند تا 5 مقاله ای که انتشار 
قطعی آن ها 2021 بود، یعنی مــا 100 مورد از آخرین مقاله هایی را 
که مطالعه موردی انجام داده بودند و در اســکوپوس نمایه شــده اند، 

بررسی کردیم. 
دسته بندی نشــان داد که وقتی مقاله ای در بافت کاربرد واقعی انجام 
شده، یک پدیده امروزی را نیز مطالعه کرده است. بافت و زمینه کاربرد 
واقعــی و پدیده امروزی اغلب اوقات با هم مالزم بوده اند؛ مثاًل ارزیابی 
یک پیشنهاد )همچون فرایند، رویکرد، روش، فن یا ابزار جدید( روی 
داده ها یا مخازن نرم افزاری انجام شــده اســت. در این صورت بافت و 
زمینه واقعی نیســت و پدیده امروزی نیز بررسی نشده چون ارزیابی 
تنها روی داده های در مخزن انجام شــده، یعنی داده هایی در گذشته. 
در بعضی موارد، پژوهشگران دست ساخته ای توسعه داده اند یا به وجود 
آورده اند تا پژوهش خود را ارزیابی نمایند، که ممکن است آن را پدیده 
امــروزی درنظر بگیرنــد هرچند که در بافت و زمینــه کاربرد واقعی 

مطالعه نشده باشد. 
خروجی دســته بندی در جدول 1 نشان داده شده است. به این ترتیب 
معلوم می شــود که تنها 53 مطالعه در دســته مطالعــه موردی قرار 
گرفتنــد و 48 تــا از جنبه های ضروری مطالعه هــای موردی تبعیت 
نکرده انــد. بنابراین بررســی 100 مقاله اخیر نشــان می دهد که نام 

»مطالعه موردی« اغلب با تعریف آن هم خوانی ندارد.
جدول 1: دســته بندی 100 مقاله ای که ادعــا دارند مطالعه موردی 

هستند.

مطالعه 
موردی

در بافت و زمینه کاربرد 
واقعی نیست

در بافت و زمینه کاربرد واقعی 
نیست

و پدیده امروزی هم نیست

پژوهش 
کنشی

5333131

نمونه هایــی که ادعا می کنند مطالعه موردی هســتند ولی با تعریف 
هم خوانــی ندارند عبارت اند از: 1( ارزیابی یا مثال های تشــریحی در 
مقیاس کوچک مثاًل در یک آزمایشگاه، که باتوجه به هدفشان می توان 
بــه آن ها ناِم ارزیابی یا تشــریح بدهیــم. 2( مطالعه هایی از اطالعات 
موجود در مخــازن متن باز، پایگاه نقص دیگــر پایگاه ها. به این گونه 

مطالعه ها می توان نامی مثل تحلیل بایگانی بدهیم. 
در مواردی متوجه شدیم که نویسندگان فقط از یک روش جمع آوری 
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داده اســتفاده کرده اند مثــاًل فقط مصاحبه، با این حــال آن ها را هم 
مطالعه موردی به حساب می آوریم. در نهایت، اگر خود محقق در مورد 
تحت مطالعه شرکت داشته باشد، باید به آن ناِم پژوهش کنشی داده 

شود )مثل یک موردی که در جدول 1 ذکر کردیم(. 

5. تهدیدهای علیه اعتبار
تهدیــد اصلی علیه اعتبار بررســی مــا، گرایه مربوط بــه انتخاب و 
پژوهشگر است. تهدید انتخاب را با جست وجو در هفت نشریه برطرف 
کردیم. کیفیت مقاله هایی که در این هفت نشــریه منتشــر شده اند 
علی االصول باید بهتر از اثری باشــد که بختانه11 انتخاب شــده باشد. 
به همین دلیل درصد مقاله هایی که مطالعه موردی نیستند باید کمتر 
از خیلی جاهای دیگر باشــد. این موضوع داللت دارد بر این که نتایج 
به دست آمده باید محافظه کارانه باشد. گرایه پژوهشگر را نیز با تحلیل 
100 مقاله در کمتر از یک هفته برطرف کردیم تا مطمئن شویم نتایج 

سازگار هستند. 
فهرســت همه مقاله های بررسی شده در پیوســت A آمده است. در 
این فهرســت هم انگیزه شــمول و عدم شــمول هر مقاله آمده و هم 
دســته بندی آن ها مطابق آنچه در بخش های قبلی بیان شــد. به این 
ترتیب این تحقیــق را می توان تکرار کــرد. در مجموع، نتایج واضح 
هســتند و احتمال تأثیر تهدیدها بر نتایج وجود ندارد، هرچند بعضی 
مقاله ها را اگر محقق دیگری بررسی کند، ممکن است قضاوت دیگری 

داشته باشد. 

6. نتیجه گیری
از آنجائی که 47 درصد از مقاله هایی که بررسی کردیم، شرایط مطالعه 
موردی را ندارند، انتخاب نام و تعریف آن ها برای ما مســئله است. از 
این رو نتیجه می گیریم که نام و تعریف آن ها مناسب هدفشان نیست 
یا تعریف ها آن طور که شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته اند. اما 
چون نام »مطالعه موردی« بسیار باسابقه است، بعید است که بتوانیم 
آن را عوض کنیم. بنابراین در رابطه با استفاده از نام »مطالعه موردی« 

در مهندسی نرم افزار دو پیشنهاد داریم: 
اول این که پیشــنهاد می کنیم »مطالعه موردی« بهتر اســت این طور 

تعریف شود:

»مطالعه موردی«، پژوهش تجربی یک مورد با اســتفاده از چندین 
روش جمع آوری داده اســت تا پدیده امروزی را در »بافت و زمینه 
کاربرد واقعی« آن مطالعه کند و پژوهشگر)ان( نقش فعالی در مورد 

تحت بررسی نداشته باشند. 

هدف از این تعریف این اســت که به طور واضح نشــان دهد ارزیابی ها 
11� Randomly

یا تشــریح ها و تحلیــل اطالعات یا دست ســاخته های درون مخازن، 
مطالعه های موردی نیستند. از یک طرف، دسته بندی های مناسب تری 
برای مطالعه هایی که تابع تعریف رســمی »مطالعه موردی« نیستند، 
وجــود دارد. از طــرف دیگر، تعریــف »مطالعه مــوردی« همه انواع 
مطالعه هــای مختلفِ ممکــن را که در بافت و زمینــه کاربرد واقعی 

می توان انجام داد، دخالت نمی دهد. 
در تعریف جدید ما بر چندین روش جمع آوری داده هم تاکید می کنیم 
که ضرورت این ســه جنبه را روشــن نماییم. ضــرورت آن به خاطر 
این اســت که کنترِل متغیر مســتقل در بافت و زمینه کاربرد واقعی 
غیرممکن است. مصاحبه با چند نفر باعث نمی شود که مطالعه انجام 
شده یک مطالعه موردی باشد. در چندین مورد از تعاریف موجود برای 
مطالعه موردی، مفهوم »چندین منبع« واضح نیســت و پژوهشگران 
مختلف ممکن اســت برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند. افزون 
بر این ها، با دخالت دادن نقش پژوهشگر در تعریف، می خواستیم مرز 

بین مطالعه موردی با پژوهش کنشی را واضح تر نماییم. 
دوم این که از پژوهشگران، بازبینگران و ویراستاران درخواست می کنیم 
استفاده از نام های مختلف برای روش های تحقیق را با دقت بیشتری 
بسنجند. بهتر است پژوهشگران به تعریفی که استفاده می کنند ارجاع 
دهند. امیدواریم این کار باعث شــود مطالعه های بیشــتری را بتوانیم 

به درستی دسته بندی نماییم. 

مراجع
1- Claes Wohlin, Case Study Research in Software Engineering—It 
is a Case, and it is a Study, but is it a Case Study?, Information and 
Software Technology, Volume 133, 2021.
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مقدمۀ مترجم
سال گذشته، آقای احســان ریحانی منش، از اعضای گرامی انجمن انفورماتیک 
ایــران، با ارســال یــک نســخه از کتــاب »مهارت های نــرم: راهنمــای زندگی 
تولیدکنندگان نرم افزار« نوشتۀ جان سانمز، ترجمۀ آن را به من پیشنهاد کرد. در 
تعطیالت نوروز امسال، فرصتی شد تا به خواندن این کتاب جالب بپردازم. عبارت 
»مهارت هــای نرم«، عبارتی اســت که به قابلیت های ناملمــوس و غیرفّنی هر کار 
اشــاره می کند. در حوزۀ تولید نرم افزار، برخی از این مهارت ها عبارتند از تعامل 
با مشتریان، همکاران و مدیران، یافتن شغل مناسب، به دست آوردن امنیت مالی، 

حفظ تناسب اندام و یافتن عشق واقعی در زندگی. 
جان سانمز، نویســندۀ کتاب، خود تولیدکنندۀ نرم افزار، مدّرس و فردی است 
که به برنامه نویسان و مهندسان نرم افزار در دستیابی به هدف هایشان در زندگی 
کمک می کند. وی همچنین بنیان گذار بزرگ ترین وب نوشــت برنامه نویسان در 
اینترنت Simple programmar.com اســت. کتاب مهارت های نرم که 
در ســال 2014 انتشــار یافته، یکی از پرفروش ترین کتاب ها در رده بندی وبگاه 

آمازون بوده است. 
ترجمــۀ کتاب »مهارت هــای نرم: راهنمــای زندگی تولیدکننــدگان نرم افزار« 
به صورت یک سلســله مقالۀ دنباله دار تقدیم خوانندگان گرامی گزارش کامپیوتر 
می گردد و امیدوارم کّل کتاب نیز تا پایان سال از طرف انجمن انفورماتیک ایران 

منتشر گردد. 
مــن از خواندن این کتاب بســیار لّذت بــردم و حیفم آمد که آن را با شــما به 

اشتراک نگذارم. امیدوارم برای شما نیز جالب و آگاهی بخش باشد. 
از آقای ریحانی منش به خاطر معرفی این کتاب، صمیمانه تشکر می کنم. 

***

بخش 3- یادگیری
»درس هایی که در مدرسه آموخته ایم فراموش می شوند اّما آنچه باقی 

می ماند آموزش است.«
آلبرت اینشتین

دنیــای تولید نرم افزار دائماً در حال تغییر اســت. هر روز یک فناوری 
تازه پدیدار می گردد و آنچه دیروز یاد گرفته بودید نامربوط می شود. 
در این دنیای به ســرعت تغییریابنده، قابلّیت یادگیری بسیار اهمّیت 
دارد. تولیدکننــدگان نرم افزاری که بر ســر دانســته های خود درجا 
بزنند و مهارت هایشــان را توسعه نبخشند، خیلی زود عقب می مانند، 
فرصت های آینده را از دســت می دهند و به کار بر روی سیستم های 
موروثی1 گذشــته، تنّزل مقــام می یابند. اگــر می خواهید دچار این 

وضعّیت نشوید، باید چگونگی یادگیری را فرا بگیرید. 
در این بخش، هدف من این اســت که به شــما یــاد بدهم که چگونه 
خودآموزی کنید. می خواهم شــما را با یــک فرایند 10 مرحله ای که 
برای یادگیری سریع فناوری های تازه طراحی کرده ام آشنا کنم. من از 
همین فرایند برای درست کردن بیش از 30 دورة کامل آموزشی برای 
تولیدکنندگان نرم افزار، در کمتر از یک سال، استفاده کرده ام. همچنین 
به شــما توصیه هایی در مورد یافتن مربّــی، تربیت دیگران و چگونگی 

آزادسازی توانایی های بالّقوة خود برای جذب اطالعات، خواهم کرد. 

1� legacy systems

مهارت های نرم
راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم افزار

)قسمت دهم(
ترجمۀ ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ

mashayekh@isi.org.ir :پست الکترونیکی
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فصل 27- چگونگی خودآموزی 
هیچ اشکالی در رفتن به مدرسه و گرفتن یک آموزش خوب و مناسب 
وجود ندارد، اّما اگر آموزش شــما پس از فارغ التحصیلی متوّقف شود، 
نقطۀ ضعف بزرگی در زندگی شــما به وجود خواهد آورد. در واقع، اگر 
به طور مداوم مّتکی به کس دیگری برای آموزش دادن به خود باشید 
و هیچگاه مهارت های خودآموزی را فرا نگیرید، فرصت های پیشــبرد 

مهارت ها و دانش خود را بسیار محدود خواهید کرد. 
یکی از مهم ترین مهارت هایی که یــک تولیدکنندة نرم افزار می تواند 
فــرا بگیرد، مهارت خودآموزی اســت. خودآموزی، مهارتی حیاتی در 
دنیایی اســت که هــر روز یک فناوری تازه پدیدار می شــود و از یک 
تولیدکنندة نوعِی نرم افزارهای تحت وب انتظار می رود که دســت کم 
ســه زبان برنامه نویسی را بلد باشــد تا تازه برای یک موقعّیت شغلی 

سطح پایین شایستگی داشته باشد. 
اگــر می خواهید بهترین تولیدکنندة نرم افزاری که می توانید، باشــید 
باید خودآموزی را فرا بگیرید. متأســفانه، خودآموزی، مهارتی نیست 
که در مدرسه به شما آموزش داده شده باشد. در واقع، می توان گفت 
که دقیقاً عکس این آموزش داده می شود و سیستم های آموزشی برای 
پرداختن به یک گروه از دانش آموزان و دانشجویان طراحی شده اند نه 
به یک فرد. خودآموزی یا به عبارت دیگر، یادگیرِی چگونگی یادگیری، 

مهارتی است که باید خودتان به خودتان بیاموزید. 

واكاوی فرایند یادگیری
آیا تا کنون فکر کرده اید که چگونه یاد می گیرید و یادگرفتن یک چیز 
واقعاً به چه معنی است؟ ما چیزهایی را که به آن ها عالقه داریم تقریباً 
به صورت ناخودآگاه یاد می گیریم. هنگامی که یک نفر داستان جالبی 
را برای ما تعریف می کند، ما معموالً مجبور نیستیم یادداشت برداریم 
یا تالش کنیم دقیقاً آن چیزی را که اتفاق افتاده به خاطر بسپاریم. اّما 
با وجود این، اغلب ما می توانیم داســتانی را بشنویم و با تالش اندکی 

آن را تکرار کنیم. 
همیــن قضّیه در مورد کاری که انجام می دهیم هم صادق اســت. اگر 
من به شــما چگونگی انجام دادن کاری را نشــان دهم، ممکن اســت 
آن را فراموش کنید. اّما اگــر خودتان کاری را انجام دهید، به احتمال 
زیــاد یادتان می ماند. و اگر چیزی را که ســعی در یادگیریش دارید به 
کــس دیگری بیاموزید، نه تنها خودتان بــه یادتان می ماند بلکه درک 
عمیق تــری از آن پیدا می کنیــد. این ایده که همگی ما ســبک های 
یادگیری متفاوتی داریم، افسانه ای بیش نیست )برای اطالعات بیشتر به

مراجعه   http://simpleprogrammer.com/ss-learning-myth
کنیــد.( بهترین روش یادگیری ما از طریق انجام دادن و آموزش دادن 

است. یادگیری فّعال از بقیۀ روش ها بسیار مؤثرتر است. 
»بزرگ تریــن هدف آمــوزش، دانش افزایی نیســت بلکه عمل کردن 

است.«

هربرت اسپنسر
این گونــه درباره اش فکر کنید: شــما می توانید تمام کتاب هایی را که 
دربارة شیوة مناسب دوچرخه سواری اســت بخوانید. حتی می توانید 
فیلم دوچرخه سواری دیگران را هم ببینید. من می توانم دربارة فوت و 
فن دوچرخه سواری هم برای شما سخنرانی کنم. اّما اگر تا به حال سوار 
دوچرخه نشده باشید، نخســتین باری که سوار شوید زمین خواهید 
خورد. شما ممکن است اطالعات زیادی دربارة دوچرخه داشته باشید. 
شما ممکن است چیزهای زیادی دربارة فوت و فن دوچرخه سواری و 
بهترین انواع دوچرخه ها بدانید. اّما تا آنچه یاد گرفته اید را در عمل به 

کار نبرید، دوچرخه سواری را به طور واقعی یاد نخواهید گرفت. 
پس چرا بســیاری از تولیدکنندگان نرم افزار یک کتاب فّنی در مورد 
یک زبان برنامه نویســی یا چهارچــوب2 را برمی دارند و از اّول تا آخر 
می خوانند و امیدوارند تمــام اطالعات آن را جذب کنند؟ در بهترین 
حالت، با به کارگیری این رویکرد، شــما تمــام اطالعات را دربارة آن 
موضوع گردآوری کرده اید، اّما هنوز به طور واقعی آن را یاد نگرفته اید. 

خودآموزی
اگر می خواهید چیزی را یاد بگیرید، باید چه کار کنید؟ خوب، بهترین 
یادگیری شما هنگامی اتفاق می افتد که آن را در عمل به کار ببندید 
و یادگیری شــما هنگامی تقویت می شــود و درک عمیق تری از آن 
به دســت می آورید که آنچه را یاد گرفته اید بــه فرد دیگری آموزش 
دهید. تالش شما برای خودآموزی باید متمرکز بر رسیدن به نقطه ای 
باشــد که بتوانید به طور واقعی و هر چه زودتــر آن را به کار ببندید. 
عقیدة من این اســت که بهترین شیوة یادگیری، یک راست رفتن به 
سراغ ســروکلّه زدن و شروع کردن کار اســت. پیش از آن که حتی 
دقیقــاً بدانید که چــه کار دارید می کنید. اگر بتوانیــد به قدر کافی 
دربارة موضوعی دانش کسب کنید که آغاز به کارکردن با آن و به کار 
بســتن آن بکنید. در این صورت، طبیعت خاّلق و کنجکاو ذهن، شما 
را پیــش خواهد برد. هنگامی که ما به طــور فّعال بر روی چیزی کار 
کنیم، اطالعات بیشتری جذب می کنیم و پرسش های هدفمندتر و با 

معنی تری طرح می کنیم. 
به نظر کمی عجیب می رســد اّما نبایــد تعّجب کنید که بازی کردن، 
ســازوکاری قوی برای یادگیری اســت. ما این را به وضوح در قلمرو 
حیوانات می بینیم. بچه های حیوانــات زیاد بازی می کنند و از طریق 
همین بازی کردن هاســت که مهارت های مهم و مورد نیاز برای بقا را 
فرا می گیرند. تا کنون بچه گربه ها را دیده اید که چگونه شــکار موش 
را یــاد می گیرند؟ ما نیــز از طریق بازی کردن و ســروکلّه زدن یاد 
می گیریم، با فّعاالنه انجام دادن کاری بدون آن که واقعاً بدانیم که چه 

کار داریم می کنیم. 
به عنوان مثالی دیگر، هنگامی که جوان تر بودم، به یک بازی با ورق به 
نام »مجیک گدرینگ« می پرداختم. خیلی به این بازی عالقه داشــتم 

2- framework
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و ســاعت ها این بازی را می کردم. برای من، راهبرد الزم برای شکست 
دادن حریف با به کارگیری ترکیبی از ســرعت انتقال، خوش اقبالی و 

خالقّیت، خیلی جالب بود. 
در یــک مقطع، تقریباً تک تک هزاران ورق موجود در بازی را از حفظ 
داشتم. شما می توانســتید ورقی را نام ببرید و من می توانستم دقیقاً 
به شــما بگویم که آن ورق چه کار می کــرد و آمارهایش چه بودند. 
)هنوز هــم اطالعات اغلب ورق ها را به یاد دارم.( آیا فکر می کنید که 
می نشستم و سعی می کردم هزاران ورق را به خاطر بسپارم؟ نه، نیازی 
به این کار نداشــتم. بازی می کردم و ســرگرم می شدم. کنجکاوی و 
کاوش طبیعی ذهن به من کمک کرد تا آن همه اطالعات را با تالش 

کمی یاد بگیرم. 
به دست آوردن قابلّیت بازی کردن و سروکلّه زدن، ابزار قدرتمندی است 
که می توانید نه تنها برای ایجاد انگیزه، بلکه برای سرعت بخشیدن به 
فرایند یادگیری خــود، به کار بگیرید. پیش از آن که کتابی را دربارة 
موضوعی بخوانید، کتاب را ورق بزنید و از یک جایی شروع به خواندن 
و عقب و جلو رفتن کنید. نگران نباشــید اگر نمی دانید که دارید چه 
کار می کنید. صرفاً تفریــح کنید و لّذت ببرید و ببینید در خالل این 

تجربه، ذهنتان چه نوع پرسش هایی را مطرح می سازد. 
پس از این که ور رفتن با کتاب تمام شــد و همۀ پرســش ها به دست 
آمد، آنگاه برگردید و کتاب را بخوانید. اکنون با عالقه مندی بیشــتری 
برای کشف و جذب محتوای آن روی می آورید. پرسش هایی دارید که 
می خواهید پاسخشــان را به دست آورید و ایده ای از چیزهای مهم در 

ذهنتان وجود دارد. 
حــال می توانید آنچه را یــاد گرفته اید، دوباره در بــازی خود به کار 
ببندیــد. ببینید چگونه ابزارهای جدیدی که یــاد گرفته اید در بازی 
شما جای می گیرند و مسائلی را که داشتید حل می کنند. زمینه های 
جدیدی را کشف کنید و پرسش های تازه ای را که نیاز به پاسخ دارند 
به دســت آورید. این چرخه را بارها و بارها تکرار کنید تا دانشتان ذّره 
ذّره با هدف حل مسائلی که به هنگام بازی کشف کردید بیشتر شود. 
اطالعاتی که به این طریق به دست می آورید برایتان با معنی هستند، 

نه فقط کلماتی بر روی کاغذ. 
ســرانجام، برای استحکام بخشــیدن آنچه یاد گرفته اید، آن را به فرد 
دیگــری آموزش دهید. در این مقطع، شــما آماده هســتید تا دانش 
تازه یافتۀ خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، زیرا دربارة آنچه کشف 
کرده اید هیجان زده هستید و این از قدرِت بازی است. آموزش می تواند 
به ســادگی صحبت کردن با همســرتان دربارة آنچه یاد گرفته اید یا 
نوشــتن مطلبی در وب نوشت3 باشد. نکتۀ کلیدی، تکرار آن اطالعات 
به زبان خودتان و سازمان دهی افکار در جایی خارج از سرتان است. 

این دقیقاً همان مفهومی اســت که در پشت فرایند 10 مرحله ای من 
بــرای یادگیری وجود دارد و در چند فصل بعدی به مرور آن خواهیم 
پرداخت. من مقداری آن را رســمی تر کــرده ام و چند گام پیش نیاز 

3� blog

معرفی کرده ام که به شــما در ســازمان دهی یادگیری خود پیش از 
شــروع کمک کند، اّما اصل اساسی و کلیدی در این ایده، یادگیری از 
طریق بازی، تجربه و آموزش آنچه یاد گرفته اید به فردی دیگر اســت. 
این فرایند ســاده که به نظر همۀ ما طبیعی می رســد، ســاده ترین و 

ناب ترین روش یادگیری است. 

اقدامات

آخریــن چیزی که چگونگی انجام دادنش را به خودتان یاد دادید  	
چیست؟ از چه فرایندی برای یادگیری آن استفاده کردید؟ 

آخریــن باری که از یک ســرگرمی یــا عالقه مندی دیگــر واقعاً  	
هیجان زده شدید ِکی بود؟  چقدر دربارة آن سرگرمی یا موضوع مورد 
عالقه اطالع دارید؟ آیا تالش فوق العاده ای برای یادگیری آن کردید یا 

به طور عادی آن را از طریق بازی کردن یاد گرفتید؟ 

فصل 28- فرایند 10 مرحله ای من
در طول این ســال ها، تحت فشــار شــدیدی برای یادگیری ســریع 
فناوری ها، زبان های برنامه نویســی، چهارچوب ها4 و سایر مهارت های 
جدیــد قرار داشــته ام. گاهی وقت ها این فشــار، تقصیــر خودم بود 
زیرا به شــکل منطقی به ســراغ منابع نمی رفتم و کار را برای خودم 
ســخت می کردم. اّما صرفنظر از علّت آن، مرا مجبور کرد تا سیســتم 

تکرارپذیری برای خودآموزی درست کنم. 
در چند فصل آینده، شــما را با این سیســتم 10 مرحله ای که برای 
یادگیری ســریع به وجود آورده ام آشــنا خواهم کرد. صحبت مان را با 
این که این سیستم دقیقاً چیست و چگونه کار می کند آغاز می کنیم. 

ایده ای كه در پشت سیستم قرار دارد
اوایل دوران حرفه ایم، یادگیری من عمدتاً از طریق پیدا کردن کتابی 
دربارة موضوعی که می خواستم یاد بگیرم و خواندن آن از اّول تا آخر 
بود. فقط هنگامی که خواندن دربارة آن موضوع را به پایان می رساندم 
بود که ســعی می کردم آنچه را یاد گرفته ام به کار بندم. با استفاده از 
این فرایند، یادگیری حاصل می شــد اّما با آهنگ خیلی کند، و غالباً 
باید دوبــاره به کتاب رجوع می کردم تا خألهــای اطالعاتی خودم را 

دربارة آن موضوع پر کنم. 
هنگامی که عجلــه ای در کار نبود و یادگیری من بدون هدف واقعی و 
مشخصی صورت می گرفت، این رویکرد خوب بود. من سرانجام چیزی 
را که می خواستم یاد بگیرم، یاد می گرفتم و خواندن از اّول تا آخر کتاب، 
کار ســختی نبود، فقط زمانگیر بود. اّما هنگامی که دلیل مشخص تری 
برای یادگیری داشــتم و فشار زمانی هم پشت سرش بود، دریافتم که 
این رویکرد، کارایی ندارد و عملی نیست. خیلی وقت ها، زمان کافی برای 
این که یک کتاب را به طور کامل بخوانم نداشــتم و دریافتم که بخش 
عمدة مطالب کتاب، بیشتر به درد مراجعه می خورد تا یادگیری واقعی. 

4- framework
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نیازی که داشــتم مجبورم کرد به دنبال راه بهتری برای خودآموزی 
در قاب زمان فشــرده تری بگــردم. در بعضی موارد، فقط یک هفته یا 
کمتر برای به دست آوردن اطالعات دربارة یک موضوع وقت داشتم تا 
بتوانم آن را به یک نفر دیگر آموزش دهم. به این نتیجه رســیدم که 
طبیعی ترین کاری که در این شرایط می توانم انجام دهم، تعریف دقیق 
و روشن آنچه نیاز داشتم یاد بگیرم و جستجو برای بهترین منابعی که 
دقیقاً اطالعات مورد نیاز مرا داشــت و نادیده گرفتن اطالعات اضافی 

که برای برآورده ساختن هدفم مورد نیاز نبودند بود. 
متوّجه شــدم که برای این که بتوانم یک فناوری جدید را یاد بگیرم، 

نیاز به دانستن سه چیز اصلی دارم: 
1- چگونــه آغاز کنم- چیزهای اصلی که نیاز داشــتم بدانم تا بتوانم 
استفاده از هر آنچه را در حال یادگیریش بودم آغاز کنم، چه بودند؟ 
2- گســترة موضوع- چیزی که در حال یادگیریش بودم چقدر بزرگ 
و گسترده بود و با این امر چه می توانستم بکنم؟ من به دانستن تمام 
جزئیات برای شــروع نیاز نداشــتم و چنانچه یک دید کلّی و مناسب 
از کاری که می توانســتم انجام دهم و آنچه امکان پذیر بود داشــتم، 

می توانستم بعداً به جزئیات بیشتر دست یابم. 
3- مبانــی- ورای ایــن که چگونه آغاز کنم، موارد اســتفادة اصلی و 
متداول تریــن چیزهایــی که برای اســتفاده از یک فنــاوری نیاز به 
دانستنش داشــتم، چه بودند؟ آن بیست درصدی که می توانستم یاد 

بگیرم تا هشتاد درصد استفادة روزانۀ مرا پوشش دهد، چه بود؟ 
با به دست آوردن پاسخ این سه چیز، می توانستم از یک فناوری به طرز 
اثربخشی استفاده کنم، بدون آن که مجبور به یادگیری تمام جزئیات 
آن از پیش باشم. دریافتم که اگر می دانستم چگونه آغاز کنم، چه کار 
می توانستم بکنم و مبانی آن، می توانستم بقیۀ چیزهایی را که نیاز به 
دانستن شان داشتم بعداً فرا بگیرم. هنگامی که می خواستم همه چیز 
را از قبل یاد بگیرم، در واقع، وقتم را تلف می کردم زیرا آنچه واقعاً مهم 
بود با بقیۀ جزئیات کم اهمّیت دیگر، قاطی می شد. این رویکرد جدید 
به من اجازه داد تا فقط بر روی چیزهای مهم تمرکز کنم. بعداً هرگاه 
واقعاً به جزئیات بیشــتر نیاز داشتم می توانستم با مراجعه به کتاب یا 
سایر مراجع، خألهای اطالعاتیم را پر کنم. چند بار تاکنون یک کتاب 
فّنی را از اّول تا آخر خوانده اید و دریافته اید که فقط از بخش کوچکی 

از فناوری شرح داده شده در کتاب استفاده می کنید؟ 
من از این روش برای یادگیری زبان برنامه نویســی Go در یک دورة 
زمانی کوتاه استفاده کردم، فقط چند روز. تمرکز من بر روی یادگیری 
چگونگی کدنویســی به زبان Go در زودترین زمان ممکن بود. پس از 
آن بود که ایده ای کلّی از گســتردگی این زبان برنامه نویســی و انواع 
روال های کتابخانه ای موجود در آن، به دســت آوردم. می خواستم که 
حسی کلّی از این که آن زبان چه کار می توانست بکند، به دست آورم. 
ســرانجام، واردش شدم و مبانی را یاد گرفتم. فقط هنگامی آن مبانی 

را گسترش دادم که نیاز به درک عمیق تر پیدا کردم. 

سیستم 10 مرحله ای 
یافتن پاسخ آن ســه چیز )چگونه آغاز کنم، گسترة موضوع و مبانی( 
آنقدرها هم که به نظر می رســید آسان نبود. یادگیری این که چگونه 
باید اســتفاده از یک فناوری را آغاز کرد، می تواند چالش برانگیز باشد 
و غالباً پیداکردن آن بیســت درصدی که باید بدانید تا هشتاد درصد 
استفاده از آن فناوری را پوشــش دهد، کار ساده ای نیست. افزون بر 
این، غالباً یافتن توصیفی فشــرده از گســترة یک فناوری، برای من 
ســخت بود. خیلی وقت ها این اطالعات در سراسر یک کتاب یا چند 

کتاب مختلف پخش شده بود. 
برای حل این مســائل، نیاز به کمی تحقیق از قبل داشتم تا مطمئن 
شوم که می توانم اطالعاتی را که نیاز داشتم پیدا کنم و آن را به نحوی 

سازمان دهم که بیشترین کمک را به پیشرفتم بکند. 
ایدة اصلی فرایند 10 مرحله ای، آغاز کردن با به دســت آوردن درک 
کلّی از آنچه سعی در یادگیری آن دارید است- کافی است بدانید که 
چه نمی دانید. سپس اســتفاده از آن اطالعات در تعریف محدودة آن 
چیزی است که می خواهید یاد بگیرید، به همراه این که موّفقّیت را در 
چه می دانید و به کجا می خواهید برسید. وقتی به این اطالعات دست 
یافتیــد، می توانید منابع مورد نیازتان را پیدا کنید که در یادگیری به 
شــما کمک کنند. دّقت کنید که منظور از منابع، فقط کتاب نیست. 
ســرانجام، می توانید برنامۀ یادگیری خود را طراحی کنید، دوره ها یا 
کالس هایی را که برای یادگیری موضوع باید در آن ها شــرکت کنید 
مشــخص کنید و مطالب موجود را از صافی بگذرانید تا فقط آن هایی 

که به شما در رسیدن به هدفتان کمک می کنند باقی بمانند.
پس از این که این کار را انجام دادید و دانســتید که می خواهید چه 
چیزی را یاد بگیرید و چگونه آن را یاد بگیرید، می توانید مسیرهایی را 
که در برنامۀ یادگیری خود مشخص کرده اید در پیش بگیرید و فرایند 
»یادگیــری، عمل، یادگیری، آموزش« را بــه کار بندید تا همان طور 
که به ســوی هدف پیش می روید، درک عمیق تری از موضوع به دست 

آورید. 
بخش نخســت فرایند 10 مرحله ای، بخش تحقیقاتی است و یک بار 
انجام می شــود. اّما مراحل 7 تا 10 برای هر بخشــی کــه در برنامۀ 
یادگیری شــما وجود داشته باشــد، تکرار می شود. رمز اثربخشی این 
روش این اســت که شما را مجبور می کند که از پیش، هدفی را برای 
آنچه در صدد یادگیریش هســتید، به روشــنی تعریف کنید و شما را 
به طور مداوم از طریق عمل کردن به جای صرفاً خواندن یا گوش دادن 

به معلّم یا استاد، به سوی آن هدف پیش می راند. 
مــن توانســته ام زبان هــای برنامه نویســی را بــا اســتفاده از این 
روش، ظــرف چنــد روز یــاد بگیرم. هــزاران تولیدکننــدة نرم افزار 
دیگر هــم که در دوره هــای ویدیویی مــن دربارة ایــن فرایند 10 
 مرحلــه ای ثبت نــام کرده انــد، به نتایج مشــابهی دســت یافته اند 

.)http://simpleprogrammer.com/ss-10steps(
آیا این تنها راه یادگیری ســریع اســت؟ آیا این یک سیستم جادویی 
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اســت؟ نه. این فقط یک روش عملی برای یادگیری ســریع است از 
طریــق کاهش حجم محتــوای موجود و فقط در نظــر گرفتن آنچه 
اهمیت دارد و نقش بســتن آن محتوا در ســر شــما از طریق مجبور 
کردنتــان به خودآمــوزی و آموزش به دیگــران. در فصل های آینده 
به تشــریح این گام ها می پردازیم. شــما می توانید آن را به صالحدید 
خودتان اصالح کنید، هر چه را دوســت ندارید یا اثربخش نمی دانید 
کنار بگذارید و آنچه را عملی می یابید، نگه دارید. نهایتاً به روشی برای 
خودآموزی که برایتان عملی باشــد دست خواهید یافت- آیندة شما 

به این بستگی دارد. 

اقدامات
یک فناوری را که با آن به خوبی آشنایی دارید انتخاب کنید و ببینید 

می توانید این موارد را تعریف کنید
چگونه کارکردن با آن را آغاز کنید  	
گستردگی آن فناوری  	
بیست درصدی که باید بدانید تا بتوانید از هشتاد درصد آن استفادة  	

موثر کنید.  

فصل 29- مراحل 1 تا 6: این ها را یک بار انجام دهید 
در 6 مرحلۀ نخست فرایند 10 مرحله ای، شما بر انجام تحقیقات کافی 
از پیش، برای اطمینان یافتن از این که می دانید دقیقاً می خواهید چه 
چیز را یاد بگیرید و چگونه باید بفهمید که کار را به انجام رسانده اید، 
تمرکز خواهید کرد. شــما همچنین بهترین منابعی را که به شما در 
دســتیابی به هدفتان و طرح ریزی برنامه ای برای رسیدن به آن کمک 

می کنند، انتخاب خواهید کرد. 
این شش مرحلۀ نخست، تنها یکبار برای هر موضوعی که می خواهید 
یاد بگیرید انجام خواهند شــد. مراحل 7 تا 10 برای هر مؤلفه ای که 
در برنامۀ یادگیری خود در مرحلۀ 5 مشخص می کنید، تکرار خواهند 
شــد. با وجودی که مراحل 1 تا 6 را فقط یکبــار انجام می دهید، اّما 
از جمله مهم ترین مراحل هســتند زیرا زیربنای موّفقّیت یا شکســت 
آینده را تشــکیل می دهند. در خالل این شش مرحله، تمام کارهای 
آماده ســازی مورد نیاز را انجام خواهید داد تا برای یادگیری موضوع 
مورد نظرتان کاماًل آماده گردید. هر چه پایه ریزی بهتری انجام دهید، 

راحت تر به هدفتان خواهید رسید. 

مرحلۀ 1: به دست آوردن تصویر كّلی
یادگیری همیشه کار دشوار و نامعّینی است، زیرا هنگامی که یادگیری 
دربارة چیزی را آغــاز می کنید، هنوز اطالعات کافی ندارید که درک 
کنیــد به یادگیری چه چیزی نیاز دارید. دونالد رامســفلد، وزیر دفاع 
پیشین آمریکا، یکبار دربارة »ناشناخته های ناشناخته« صحبت کرده 

بود یا به عبارت دیگر، شما نمی دانید که چه چیزی را نمی دانید. 
اغلب تولیدکنندگان نرم افزار، کتابی را باز می کنند و شروع به خواندن 

آن می کننــد، بدون آن که بدانند چه چیــزی را نمی دانند. آن ها این 
»ناشناخته های ناشناخته« را رها می کنند تا بعداً کشف کنند. مشکل 
این رویکرد این اســت که احتمال دارد چیزهای اشتباه یاد بگیرید یا 
در مســیر اشتباه قرار بگیرید. مهم است که دست کم درک اندکی از 
موضوع، پیش از غرق شدن در آن، داشته باشید. پس از آن می توانید 
دقیقاً مشــخص کنید که به یادگیری چه چیزی نیاز دارید و بهترین 

راه را برای انجام آن در پیش گیرید. 
کاری کــه می خواهید در ایــن مرحله انجام دهید، به دســت آوردن 
تصویری کلّی از موضوعی اســت که می خواهید یاد بگیرید. دورنمای 
این موضوع از ارتفاع 10 هزار متری چیست؟ آیا می توانید همین قدر 
یاد بگیرید که بفهمید چه چیزی را نمی دانید و آن چیز چقدر بزرگ 

است؟ 
فرض کنید می خواهید عکاسی دیجیتال را یاد بگیرید. شما می توانید 
کار را با جســتجو در اینترنت برای هر چیــزی دربارة این موضوع و 
نگاه اجمالی به وب نوشت ها5 و موضوعاتی که دربارة عکاسی دیجیتال 
هســتند، آغاز کنید. شما احتماالً ظرف چند ســاعت، ایدة خوبی از 
گستردگی موضوع و انواع موضوعات فرعی وابسته پیدا خواهید کرد. 
بــرای تکمیل این مرحله، برخی تحقیقــات ابتدایی بر روی موضوعی 
که می خواهید یاد بگیرید، انجام دهید. شــما می توانید بخش عمدة 
این تحقیق را با اســتفاده از جســتجوهای اینترنتی انجام دهید. اگر 
اتفاقــاً کتابی دربارة آن موضوع در اختیار دارید، مقدمه اش را بخوانید 
و نگاهی اجمالی به سراســر کتاب بیندازید. اّما زمان زیادی را صرف 
این مرحله نکنید. یادتان باشــد که هدف این مرحله این نیســت که 
موضوع را همین جا یاد بگیرید، بلکه می خواهیم تصویری کلّی از این 

که دربارة چیست و چقدر گسترده و بزرگ است، به دست آوریم.

مرحلۀ 2: تعیین گستره
اکنون که دســت کم ایده ای از این که موضوع مورد نظرتان چیست 
و گســتردگی آن چقدر اســت به دســت آورده اید، زمان آن است که 
تمرکزتــان را محدود کنید به این که دقیقــاً می خواهید چه چیزی 
را یاد بگیرید. در هر پروژه ای، تعیین گســترة6 آن پروژه اهمیت دارد 
تا بدانید چقدر بزرگ اســت و بتوانید متناســب با آن، آماده شــوید. 

یادگیری هم از این مسئله مستثنی نیست. 
اگر به موضوع یادگیری عکاســی دیجیتال بــاز گردیم، در این نقطه 
شــما می خواهید دقیقاً مشخص کنید که این موضوع چقدر گسترده 
اســت و چگونه می توانید آن را به گستره های کوچک تر بشکنید. شما 
نمی توانید در یک زمان محدود، همه چیز را دربارة عکاسی دیجیتال 
یاد بگیرید. بنابرایــن، باید تصمیم بگیرید که بر روی چه محدوده ای 
تمرکز کنید و گســترة یادگیری شــما چقدر باید باشــد. شاید مثاًل 
بخواهید با چگونگی عکاســی از چهره )پرتره( آشنا شوید. این گسترة 

شما خواهد بود. 
5� blog
6- scope
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یکی از دالیل متداول ناکامــی در یادگیری، تالش برای پرداختن به 
یک چیز خیلی بزرگ اســت که باعث از توان افتادن فرد می شــود. 
تالش برای یادگیری »علم فیزیک« عملی نیســت. این موضوع بسیار 
گسترده و نامتمرکز است. شما در هیچ مّدت زمان معقولی نمی توانید 
همه چیز را دربارة علم فیزیک یاد بگیرید، و شاید در کّل زندگی خود 
هم نتوانید. شــما باید گسترة آن چیزی را که می خواهید یاد بگیرید، 
تعیین کنید. شــما باید با اســتفاده از اطالعاتی کــه در مرحلۀ قبل 
به دســت آورده اید، تمرکزتان را بر محدوده های کوچک تری معطوف 

کنید، چیزی که قابل کنترل تر باشد. 
در جــدول 29-1، چنــد نمونه از شکســتن یک موضــوع کالن به 

محدوده های بسیار کوچک تر، آورده شده است. 
دّقــت کنید که چگونه هر یک از این مثال ها، یک موضوع گســترده 
مثل #C را به موضوع کوچک تری محدود ساخته است. ما یک موضوع 
نســبتاً نامحدود و بی کران را می گیریم و یک گسترة مشخص را برای 
تمرکز کردن تعریف می کنیم. شــما همچنین توجه کنید که در این 
مرحله، دلیلی برای یادگیری را در موضوعی با گســترة مناســب قرار 
می دهیم. برای نمونه، شــما می خواهید عکاسی یاد بگیرید، و به طور 
مشــخص عکاسی دیجیتال، با هدف عکاســی از چهره. تعیین دلیلی 
برای یادگیری، به تعریف گســتره کمک می کنــد زیرا آدم ها معموالً 

چیزی را برای منظور و دلیل خاّصی یاد می گیرند. 
برای انجام این مرحله، از اطالعاتی که در مرحلۀ نخست گرد آورده اید 
برای رسیدن به یک گسترة مناسب برای آنچه می خواهید یاد بگیرید 
استفاده کنید. از دلیل تان برای یادگیری یک موضوع، به منظور تعیین 

گسترة آن کمک بگیرید. 
ممکن است وسوسه شوید که گسترة موضوعتان را بزرگ تر و با تمرکز 
کمتــر در نظر بگیرید زیرا می خواهید دربارة موضوعات فرعی مختلف 
در محــدودة موضوع خود یــاد بگیرید. اّما بهتر اســت در مقابل این 
وسوسه مقاومت کنید و تالش کنید. تا حّد امکان متمرکز باشید. شما 
باید موضوعات را یکی یکی یاد بگیرید. همیشه می توانید بعداً برگردید 
و دربارة ســایر موضوعات فرعی که از موضوع اصلی شــما منشــعب 
می شوند، هر چه می خواهید یاد بگیرید. اّما فعاًل توصیه می کنم فقط 

یک موضوع محدود و متمرکز را انتخاب کنید. 
آخریــن نکته دربارة این مرحله: از چهارچوب زمانی خود برای تعیین 
گســترة موضوع کمک بگیرید. اگر فقط یک هفتــه وقت دارید، باید 
دربارة آنچه در این چهارچــوب زمانی می توانید یاد بگیرید، واقع بین 
باشــید. اگر چند ماه وقــت دارید، آنگاه می توانید به ســراغ موضوع 
بزرگ تری بروید. گسترة موضوعتان را آنقدر کوچک کنید تا به اندازة 
مناســبی که با دلیل کلّی شــما برای یادگیری تطبیق می کند و در 

چهارچوب زمانی شما می گنجد، برسد. 

مرحلۀ 3: تعریف موّفقّیت
پیش از شروع هر کوششی، بســیار مهم است که تعریفی از موّفقّیت 

داشته باشــید. بدون آن، هم هدف گذاری دشوار است و هم دانستن 
این که چه موقع به هدف رسیده اید. پیش از آن که سعی در یادگیری 
چیزی بکنید، باید تصویر روشــنی از موّفقّیت در ذهن خود داشــته 
باشــید. هنگامی که بدانید هدفتان چیست، راحت تر می توانید از آن 
هدف به ســوی عقب برگردید و گام هایی را که باید برای رسیدن به 

آن بردارید، تعیین کنید. 
باز اگر به یادگیری عکاســی دیجیتال برگردیم، ممکن است تصمیم 
بگیریــد که معیار خوبی بــرای موّفقّیت، یادگیری اســتفاده از تمام 
ویژگی های دوربین دیجیتال، توانایــی توصیف آن ها و درک این که 

چرا و چه موقع باید از هر یک از آن ویژگی ها استفاده کرد، است. 
هدف از این مرحله، دستیابی به جملۀ دقیق و روشنی است که تعریف 
کنندة موّفقّیت برای کوشش های یادگیری شما باشد. بسته به این که 
تــالش می کنید چه چیزی را یاد بگیرید، این جمله می تواند متفاوت 
باشــد. اّما باید مطمئن شــوید که مجموعۀ مشــخصی از معیارهای 
موّفقّیت در اختیار دارید که می توانید از آن ها برای ارزیابی مناســب 

این که به هدف یادگیری خود رسیده اید یا نه، استفاده کنید. 
یک معیار خوب برای موّفقّیت، باید دقیق و نامبهم باشــد. از جمالت 
مبهم و نامشــخص دربارة آنچه می خواهید بدان دست یابید، استفاده 
نکنید. بلکه فهرســتی از کارهایی که می خواهید پس از رســیدن به 
هدفتان قادر به انجامشــان باشــید و نتایج مشخصی که می خواهید 
به دست آورید، تهیه کنید. جدول 29-2 چند نمونه از نشان می دهد. 
معیار موّفقّیت شــما اساساً توسط آنچه می خواهید از تجربۀ یادگیری 
خود به دست آورید، تعیین خواهد شد. فقط مطمئن باشید که چیزی 

موضوع با گسترة مناسبموضوع اّولیه

C# نیاز به نوشتن یک برنامۀ سادة پیشانه ای1 یادگیری C# یادگیری مبانی زبان
دارد

یادگیری عکاسی دیجیتال برای عکاسی از چهرهیادگیری عکاسی

یادگیری چگونگی نصب و تنظیم لینوکس اوبونتو و چگونگی استفاده یادگیری لینوکس
از ویژگی های ابتدایی

جدول 29-1: شکستن یک موضوع بزرگ به مؤلفه های کوچک تر و قابل 
کنترل تر

1- console application

معیارهای بد برای موّفقّیتمعیارهای خوب برای موّفقّیت

بتوانم از تمام ویژگی های دوربین دیجیتال استفاده 
کنم و توانایی توصیف آن ها را داشته باشم و بدانم 

چرا و چه موقع باید از هر ویژگی استفاده کنم.
بتوانم با دوربینم عکس های خوب بگیرم.

بتوانم یک برنامۀ کوچک در #C بنویسم که از همۀ 
بتوانم مبانی زبان #C را یاد بگیرم.ویژگی های مهم زبان استفاده کند.

بتوانم صفحۀ آغازه1 خود را ایجاد کنم که خالصۀ 
سوابق2 و کارهای مرا با استفاده از HTML5 بر 

روی اینترنت نشان دهد

یاد بگیرم که چگونه با استفاده از 
HTML صفحات وب بسازم.

جدول 29-2: نمونه هایی از معیارهای خوب و بد موّفقّیت

1- homepage
2� resume
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باشــد که بتوانید در پایــان فرایند آن را مــورد ارزیابی قرار دهید تا 
اطمینان یابید که به هدفتان رسیده اید. یک معیار خوب برای موّفقّیت 

همچنین شما را در مسیر حرکت به سوی هدف نگاه می دارد. 

مرحلۀ 4: یافتن منابع
یادتان می آید که در مدرســه از ما خواســته می شد دربارة موضوعی 
گزارش بنویســیم؟ اگر کل گزارش را بر پایــۀ فقط یک منبع- فقط 
یک کتاب- می نوشــتیم چه اتفاقی می افتاد؟ احتماالً یک نمرة صفر 
چاق و چلّه بابتش می گرفتیم. پس چرا هنوز بســیاری از ما هنگامی 
که می خواهیــم چیزی را یاد بگیریم، همیــن کار را می کنیم؟ فقط 
یک کتاب دربارة آن موضوع می خوانیم یا فقط از یک منبع برای کّل 

پژوهشمان استفاده می کنیم. 
برای موضوع عکاســی دیجیتال، شــما می توانید با جــزوة راهنمای 
دوربین تان شروع کنید، اّما نباید همانجا متوّقف شوید. شما می توانید 
وبگاه هــای متعددی را مخصوص عکاســی دیجیتال یا حتی نشــان 
ویژة7 دوربین خود بیابیــد. همچنین می توانید در وبگاه آمازون برای 
کتاب هایی دربارة عکاســی دیجیتال جســتجو کنیــد و حتی افراد 
خبره ای را پیدا کنید که بتوانید از آن ها درخواست راهنمایی کنید. 

به جای خواندن فقط یــک کتاب دربارة موضوع مورد نظرتان، تالش 
کنید تا منابع مختلفی را گردآوری نمائید تا به یادگیری شــما کمک 
کنند. منابع می توانند به شــکل های مختلفی بجز کتاب باشــند. در 
واقع، امروز با دســترس پذیری گستردة اینترنت و محتواهای مختلفی 
که بر روی آن در دســترس می باشند، شما می توانید برای تقریباً هر 

موضوعی که بخواهید یاد بگیرید، منابع بسیاری پیدا کنید. 
در این مرحله، شــما باید هر چه بیشــتر منبع دربــارة موضوعی که 
می خواهید یاد بگیرید، پیدا کنید. فعاًل نگران کیفّیت آن ها نباشــید. 
این مرحله شــبیه ذهن انگیزی8 اســت. بعداً منابعتــان را پاالیش و 

بهترین ها را انتخاب خواهید کرد. 
یکی از بهترین روش ها برای انجام این کار، استفاده از رایانه و جستجو 
برای موضوع مورد نظر است. من معموالً جستجوهایم را با آمازون آغاز 
می کنم تا ببینم چند کتاب می توانم پیدا کنم و بعداً به ســراغ گوگل 
می روم تا ببینم چه فیلم های ویدیویی، مقاالت وب نوشــت، نشرهای 
صوتی9 یا چیزهای مفید دیگری پیدا می کنم. شما حتی می توانید به 
کتابخانه ها هم سری بزنید. نکتۀ مهم این است که انواع منابع مختلف 
را پیدا کنید. شــما نباید صرفاً بــر روی دیدگاه های یک منبع منفرد 
تمرکز کنید و باید هر چه بیشتر به اطالعات مختلف دسترسی داشته 

باشید.

انواع منابع

کتاب ها  	
مطالب وب نوشت ها  	

7� brand
8� brainstorming
9- podcast

فیلم های ویدیویی برخط 	
افراد خبره دربارة موضوع مورد نظر  	
نشرهای صوتی  	
کد مبدأ10 	
پروژه های نمونه  	
مستندات برخط 	

مرحلۀ 5: ایجاد برنامۀ یادگیری
دّقت کرده اید که چگونه کتاب ها به فصل های مختلف تقسیم شده اند 
و آن فصل ها معموالً با نظم و ترتیب خاّصی، پشت سر هم به موضوع 
مورد بحث می پردازند؟ کتاب های فّنی خوب، شــالوده ای را پی ریزی 

می کنند که فصل های مختلف کتاب بر پایۀ آن شکل می گیرند. 
اکنــون که چندین منبع را پیــدا کرده اید، می توانیــد از آن ها برای 
به دســت آوردن ایده ای دربارة این که چه چیــزی را باید یاد بگیرید 
و بــه چه ترتیبی بایــد آن را یاد بگیرید، اســتفاده کنید. اکنون باید 
ایدة خوبی دربارة این که چه موضوعات فرعی را در ارتباط با عکاسی 
دیجیتال می خواهید یاد بگیرید، به دست آورده باشید. شما باید نگاهی 
به منابعی که دربارة عکاســی دیجیتال گردآوری کرده اید بیندازید و 

راهی برای شکستن موضوع به بخش های کوچک تر بیابید. 
برای اغلب موضوعات، یک توالــی طبیعی برای یادگیری وجود دارد. 
باید از نقطۀ A شــروع کنید، ســپس راهتان را به نقطۀ B باز کنید و 
همین طور پیش بروید تا نقطــۀ Z. این که تّکه های مختلف اطالعات 
را به صورت تصادفی- یک مقدار از این، یک مقدار از آن- یاد بگیرید، 
فایدة چندانی برای شــما نخواهد داشت. باید مسیر صحیحی که شما 
را از نقطۀ A، در کمترین زمان و با گذر از نقاط مشــخص شدة قبلی، 

به نقطۀ Z می رساند بیابید. 
در این مرحله، شما باید مسیر یادگیری خود را تعیین کنید. به آن، به 
شکل رئوس مطالب کتابی که می خواهید دربارة این موضوع بنویسید، 
فکر کنید. در واقع، مسیر یادگیری شما احتماالً خیلی شبیه فهرست 
مطالب آن کتاب خواهد بود. شــما اساســاً می خواهید به یک سری 
مؤلفه برســید که تک تک بر یادگیری آن هــا تمرکز کنید تا به هدف 

نهایی دست یابید. 
یک روش خوب برای ایجاد برنامۀ یادگیری، بررسی چگونگی آموزش 
موضوعی که می خواهید یاد بگیرید، توســط دیگران اســت. هنگامی 
که من بر روی این مرحله کار می کنم، غالباً به فهرســت مطالب چند 
کتابی که در مرحلۀ 4 به عنــوان منابع احتمالی انتخاب کرده ام، نگاه 
می کنم. اگر پنج نویسندة مختلف به یک شیوه و با یک ترتیب محتوای 
کتابشــان را به مجموعه ای از مؤلفه ها شکسته اند، به احتمال زیاد من 

هم برنامۀ یادگیری خود را با رویکرد مشابهی تنظیم خواهم کرد. 
این بدان معنی نیســت که شــما باید فهرســت مطالب یک کتاب را 
عیناً نسخه برداری کنید و آن را برنامۀ یادگیری خود بنامید. خیلی از 
کتاب ها بیش از آنچه را که شما نیاز به یادگیریش دارید تا به هدفتان 
10� source code  
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برســید پوشش می دهند و خیلی از کتاب ها نیز سازمان دهی ضعیفی 
دارنــد. با نگاه به تمام منابعی که گرد آورده اید، می توانید تصویر کلّی 
بهتری از محتوایی که باید پوشــش داده شود و ترتیب یادگیری آن، 

به دست آورید. 

مرحلۀ 6: پاالیش منابع
اکنون که می دانیــد می خواهید چه چیز را یاد بگیرید و آن را به چه 
ترتیبی باید انجام دهید، زمان تصمیم گیری در مورد این اســت که از 
چــه منابعی می خواهید برای انجام کار اســتفاده کنید. در مرحلۀ 4، 
تمام منابعی را که دربارة موضوع مورد نظر توانستید بیابید گردآوری 
کرده ایــد و در مرحلــۀ 5، از آن منابع برای ایجــاد برنامۀ یادگیری 
شــخصی خود استفاده کرده اید. اّما اکنون زمان پاالیش و تقلیل دادن 
آن منابع به تعداد کمی از باارزش ترین آن هاســت که به دســتیابی به 

هدفتان کمک کنند. 
در این مقطع، شــما احتماالً تعداد زیادی کتاب، مطالب وب نوشت و 
ســایر منابع را برای یادگیری عکاســی دیجیتال در اختیار دارید، اّما 
مســئله اینجاســت که نمی توانید از همۀ آن ها استفاده کنید. بخش 
زیــادی از داده ها زائد و افزون بر نیازند و همۀ آن ها با برنامۀ یادگیری 

شما انطباق ندارند. 
خواندن 10 کتاب و 50 مطلب وب نویسی شده، عملی نیست و حتی 
اگــر این کار را انجام دهید، بخش اعظم آن اطالعات، تکراری خواهد 
بود. پاالیش منابعتان به فهرســت کوچکی از بهترین ها که شما را در 

دستیابی به هدفتان کمک کند، اهمّیت زیادی دارد. 
به آن این گونه فکر کنید: برای مرحلۀ 6، شــما مربی تیم بســکتبال 
هستید و می خواهید بازیکنان تیم را انتخاب کنید. مطمئناً می خواهید 
بــه تمام بازیکنان فرصت بازی کردن بدهیــد، اّما این کار امکان پذیر 
نیست. شما باید منابعتان را به تعدادی که بتوانید اداره کنید، کاهش 

دهید. 
برای انجام این مرحلــه، تمام منابعی را که در مرحلۀ 4 گردآورده اید 
مرور کنید و ببینید کدامیک دارای محتوایی اســت که به شما کمک 
می کند تا بیشترین پوشش را به محتوای برنامۀ یادگیری خود بدهید. 
همچنین به اظهارنظرهایی که راجع به آن منابع شــده است نگاهی 
بیندازید و مشــّخص کنید کدام منابــع باالترین کیفیت را دارند. من 
معموالً برای کتاب هایی که می خواهم بخرم، به اظهارنظرها در آمازون 
نــگاه می کنم و فهرســت کتاب ها را به یکی یا دو تــا کتابی که فکر 

می کنم ارزش خریدش را دارند، محدود می کنم. 
پس از تکمیل این مرحله، آمادة رفتن به ســراغ نخســتین مؤلفه از 
برنامۀ یادگیری خود هستید. مراحل 7 تا 10 را برای هر مؤلفۀ برنامۀ 

یادگیری خود تکرار خواهید کرد تا شما را به مقصد برساند. 

اقدامات

موضوعی را که می خواهید یاد بگیرید انتخاب کنید و به طور واقعی  	
شــش مرحلۀ نخســت را که در اینجا آورده شــد انجام دهید. شاید 

بهتر باشــد از یک چیز کوچک تر شــروع کنید تا به این فرایند عادت 
کنید. فقط با خواندن این مراحل، چیز زیادی نصیب تان نمی شود. یک 

موضوع را انتخاب کنید.  

فصل 30- مراحل 7 تا 10: این ها را تکرار کنید 
حاال به بخش جالب و ســرگرم کننده می رسیم. شما چهار مرحلۀ بعد 
را برای هر مؤلفه ای که در برنامۀ یادگیری خود تعریف کرده اید تکرار 
خواهیــد کرد. هدف مراحل 7 تا 10، یادگیری مطلب با اســتفاده از 
فرمول »یادگیری-بازی- یادگیری-آموزش« اســت. شما با یادگیری 
آنچه برای شروع کافی است آغاز می کنید. سپس با آن کلنجار می روید 
تا هم یاد بگیرید و هم از طریق یافته های خود، به پرسش های تازه ای 
برسید. پس از آن، به قدر کافی برای انجام یک کار مفید، یاد خواهید 
گرفت. و ســرانجام، آنچه را یــاد گرفته اید به فــرد دیگری آموزش 
می دهید تا خألهایی را که در یادگیریتان وجود داشــته پر کنید و از 

طریق درک عمیق، ایده ها را در ذهن خود مستحکم سازید. 

مرحلۀ 7: یادگیری آنچه برای شروع كفایت می كند
دو اشتباه متداول در امر یادگیری وجود دارد که اغلب مردم، از جمله 
خود من، دچار آن می  شوند. نخســت، عمل زود هنگام، بدون دانش 
کافی و دوم، آماده شــدن بیش از حّد و عمل دیرهنگام. شما باید بین 
این دو موازنه برقرار کنید و یادگیری را فقط به قدری انجام دهید که 
بتوانید آغاز به عمل کنید، اّما نه آنقدر زیاد که دیگر به مرحلۀ کشــف 
توسط خودتان نرسید- و در این مرحله است که یادگیری به بهترین 

شکل انجام می شود. 
هدف ایــن مرحله، به دســت آوردن اطالعات کافــی دربارة موضوع 
یادگیری به قدری است که بتوانید شروع به بازی کردن در مرحلۀ بعد 
کنید. برای فناوری هایی مانند زبان های برنامه نویسی یا چهارچوب ها11، 
 این مرحلــه مســتلزم یادگیــری چگونگی نوشــتن برنامۀ ســادة 
»!Hello, world« یــا برپایــی محیــط تولید نرم افزار اســت. برای 
چیزهایی مثل عکاسی، می تواند مستلزم یادگیری دربارة تنظیم نور و 
کسب تجربۀ شخصی با چند منبع نور مختلف و تأثیرات آن ها باشد. 
نکتۀ کلیدی در این مرحله این اســت کــه زیاد جلو نروید. به راحتی 
می توان هیجان زده شــد و شروع به مصرف تمام منابعی که در مؤلفۀ 
مورد یادگیری دارید کرد. اّما بیشــترین موّفقّیت برای شــما موقعی 
به دســت می آید که بتوانید فریب این وسوسه را نخورید. در عوض، بر 
روی یادگیری کمترین مقداری که برای شــروع الزم دارید و شما را 
قادر می ســازد که در مرحلۀ بعد خودتان تجربه کنید، تمرکز نمائید. 
شــما می توانید منابعی را که گردآوری کرده اید ورق بزنید یا خالصۀ 
فصل ها یا مقدمه ها را بخوانید تا اطالعات کافی برای به دســت آوردن 

ایده ای کلّی دربارة کاری که انجام می دهید گردآوری کنید. 
آیا تا به حــال یک بازی ویدیویی جدید خریده اید که پیش از آن که 
11- framework
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شروع به بازی کنید، نگاهی به کتابچۀ راهنمایش انداخته باشید؟ این 
دقیقاً همان کاری اســت که می خواهید اینجا انجام دهید. پس از آن 
که کمی با آن سروکلّه  زدید و کلنجار رفتید، در مرحلۀ بعد می توانید 
بــه عقب برگردید و کتابچۀ راهنما را به طــور کامل بخوانید. اّما فعاًل 
مقدمات را به ســرعت یاد بگیرید و یک راســت به سراغ بازی کردن 

بروید. 

مرحلۀ 8: بازی كردن
این مرحله هم تفریحی و هم ترســناک اســت. تفریحی از این جهت 
که مثل نوعی بازی کردن اســت و ترسناک زیرا کاماًل نامحدود است. 
قاعده ای وجود ندارد. شما می توانید هرکاری را که خواستید برای این 
مرحله انجام دهید. این به شــما بستگی دارد که تصمیم بگیرید این 

مرحله را چگونه به بهترین شکل انجام دهید. 
در نگاه اّول ممکن اســت فکر کنید این مرحله ظاهراً مهم نیست، اّما 
بیایید راه دیگر را در نظر بگیریم: راه یادگیری اغلب مردم. اغلب مردم 
بــرای یادگیری یک موضوع، یا کتاب می خواننــد و یا فیلم ویدیویی 
دربارة آن تماشــا می کنند. ســعی می کنند هر چه می توانند از پیش 
اطالعات جذب کنند و سپس اقدام کنند. مشکلی که در این رویکرد 
وجود دارد این اســت که هنگامی که دربارة موضوع مطالعه می کنند، 
ایده ای از این که چه چیزی اهمیت دارد ندارند. صرفاً مســیری را که 

فرد دیگری برای آن ها تشخیص داده ، دنبال می کنند. 
برای این مرحله، با فرض این که می خواهید دربارة چگونگی تأثیر نور 
در عکاســی دیجیتال یاد بگیرید، می توانید شروع به سروکلّه زدن و 
بازی کردن با ســطوح مختلف نور در دوربین تان بکنید. می توانید به 
فضای باز بروید و شروع به تنظیم سطح نور و عکاسی در وضعّیت های 
مختلف کنید، بــدون آن که بدانید چه کار دارید می کنید. شــما از 
طریق کشــف کردن، یادگیری خواهید کرد و پرسش های زیادی هم 

برایتان مطرح می شود. 
اکنون رویکردی را که در اینجا پیشنهاد می کنم، در نظر بگیرید: هیچ 
چیز از پیش نمی خوانید اّما یکی از نخســتین کارهایی که می کنید، 
ســروکلّه زدن و تجربه کردن شخصی اســت. با این رویکرد، شما از 
طریق کشف و عمل، یاد خواهید گرفت. همین طور که کلنجار می روید 
و بازی می کنید، مغزتان به طور طبیعی پرسش هایی را شکل می دهد: 
این چطور کار می کند؟ چه می شــود اگر من ایــن کار را بکنم؟ این 
مســئله را چطور حل کنم؟ این پرسش ها شما را به سوی آنچه واقعاً 
اهمّیت دارد رهمنون می سازد. وقتی که برگردید و پاسخ پرسش های 
خودتــان را پیدا کنید، نه تنها خیلی پرارزش اســت بلکه بیشــتر از 
هنگامــی که مطالعــه می کردید به یاد خواهید ســپرد زیرا آنچه یاد 

می گیرید برایتان اهمیت خواهد داشت. 
در این مرحله، شــما می خواهید با آنچــه در مرحلۀ 7 یاد گرفته اید، 
به طور واقعی شــروع به کار کنید. نگران نتیجه اش نباشــید. فقط به 
کشــف کردن بپردازید. اگر دارید یک فناوری یا زبان برنامه نویســی 

جدید را یاد می گیرید، مثاًل می توانید یک پروژة کوچک در خالل این 
مرحله تعریف کنید و به طور آزمایشی انجامش دهید. پرسش هایی را 
که جوابی برایش ندارید، یادداشت کنید. فرصت خواهید داشت که در 

مرحلۀ بعد، به جستجوی پاسخ آن ها بپردازید. 

مرحلۀ 9: یادگیری آنچه برای انجام یک كار مفید كفایت می كند
کنجکاوی، مؤلفه ای کلیدی در امر یادگیری، به ویژه خودآموزی، است. 
هنگامی که بّچه بودیم، دوره های ســریع یادگیــری عمدتاً از طریق 
کنجــکاوی را تجربه کرده ایم. هر چیزی را که می خواســتیم بدانیم، 
ســوال می کردیم و به دنبال پاسخ آن می گشتیم تا به درک ما از آن 
پدیده کمک کند. متأســفانه، با بزرگ تر شــدن، مقدار زیادی از آن 
کنجکاوی از بین رفته زیرا ما خیلی از چیزها را بدون پرسش، درست 
فرض می کنیم. در نتیجه، یادگیری ما کمتر شده و آموزش برای ما به 

جای آن که جالب باشد، خسته کننده و مالل آور گشته است. 
هــدف این مرحله، بازگرداندن آموزش از طریق کنجکاوی اســت. در 
مرحلۀ 8، شــما با ســروکلّه زدن و بازی کردن، به پرسش های بدون 
پاسخی رســیدید. اکنون، زمان آن اســت که به آن پرسش ها پاسخ 
دهید. در این مرحله، به تمــام منابعی که گردآوری کرده اید مراجعه 
می کنید و مؤلفه ای را که در دست دارید به طور عمیق یاد می گیرید. 
به مثال عکاســی دیجیتال بازگردیم. اگر با ســطوح مختلف نور برای 
دوربین ســروکلّه می زنید و بازی می کنید، این همان نقطه ای اســت 
کــه باید با مطالعۀ منابع، به پرســش هایی که برایتان پیش آمده بود 
پاســخ دهید. شما می توانید در منابعی که گردآورده اید، هر چیزی را 
که دربارة نور است مطالعه کنید و به دنبال پاسخ برای پرسش هایتان 
بگردید. این فرصتی اســت تا به واکاوی منابع بپردازید و تا جایی که 

می توانید، یاد بگیرید. 
از این نترســید که بعد از یافتن پاسخ هایتان، به عقب برگردید، کمی 
بیشــتر بازی کنید و چیزهای تازه دربــارة موضوعتان یاد بگیرید. هر 
چقدر زمان نیاز دارید، با خواندن، امتحان کردن، دیدن و عمل کردن، 

صرف درک کامل موضوعتان کنید. 
البته به یاد داشــته باشــید که هنوز نباید تمــام منابعی را که گرد 
آورده اید به طــور کامل مصرف کنید. فقــط بخش هایی را بخوانید یا 
ببینید که مربوط به همان چیزی هســتند کــه االن می خواهید یاد 
بگیریــد. خواندن یک کتاب از اّول تا آخر، افتخاری به همراه ندارد. از 
منابع برای خودآموزی ناشی از پرسش هایی که با سروکلّه زدن و بازی 

کردن پیدا کرده اید، استفاده کنید. 
ســرانجام، معیارهــای موّفقّیتی را که در مرحلــۀ 3 تعریف کرده اید، 
فراموش نکنید. ســعی کنید آنچه را یاد می گیرید با هدف نهایی خود 
پیوند دهید. هر مؤلفه ای را که کاماًل یاد می گیرید باید شما را به سوی 

مقصد نهایی پیش ببرد. 

مرحلۀ 10: آموزش
»اگــر به من بگویــی، فراموش می کنم. اگر آمــوزش دهی، به خاطر 
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می سپارم. اگر مرا عماًل درگیر کنی، یاد می گیرم.«
بنجامین فرانکلین

اغلب مردم از آموزش دادن می ترســند. من هم همین طور بودم. آدم 
هنگامی که شایســتگی یا عدم شایستگی خود را برای آموزش آنچه 
می داند، یا فکر می کند که می داند، به یک نفر دیگر در نظر می گیرد، 
به راحتی ممکن اســت مورد هجوم افکار عــدم اعتماد به نفس قرار 
گیــرد. اّما اگر می خواهید مطلبی را عمقی یاد بگیرید و چنانچه واقعاً 
می خواهید که درک خوبی از یک موضوع به دســت آورید، باید آن را 

آموزش دهید. هیچ راه دیگری وجود ندارد. 
در واقع، شــما برای آموزش به دیگران، فقط نیاز دارید که یک گام از 
آن ها جلوتر باشید. گاهی اوقات، خبرگانی که چندین گام از شاگردان 
جلوترند، در آموزش دادن مشــکل دارند زیرا نمی توانند با شــاگردان 
ارتباط برقرار کنند. آن ها معموالً به توضیح جزئیاتی که به نظرشــان 
ساده می آید می پردازند زیرا به یاد نمی آورند که مبتدی بودن چگونه 

بود. 
اگــر می خواهید آنچه را کــه دربارة چگونگی تأثیر نور در عکاســی 
دیجیتــال یاد گرفته اید به فرد دیگــری آموزش دهید، باید یک فیلم 
ویدیویی ساده در یوتیوب درست کنید و مثال هایی را از منابع مختلف 
نور و این که چگونه بر عکس شما تأثیر می گذارند نشان دهید. حتی 
می توانید کار ســاده تری مانند توضیح دادن به دوســت یا همکارتان 
دربارة چگونگی تأثیرات نور در عکاسی دیجیتال انجام دهید. مطمئنم 

که خیلی ها به چنین گفتگویی عالقه مند هستند. 
در این مرحله، از شــما می خواهم که از گوشۀ امن تان خارج شوید و 
به آموزش آنچه فــرا گرفته اید به یک نفر دیگر بپردازید. مطمئناً این 
تنها راه برای دانســتن این است که خودتان چیزی را یاد گرفته اید و 
نیز راه خوبی اســت برای این که در حیــن تالش برای توضیح دادن 
آن به یک نفر دیگر، خألهای یادگیری خود را پر کنید. ســازمان دهی 
به اطالعــات به طریقی که برای دیگران قابل درک باشــد، فرایندی 
است که باعث می شــود موضوعی را که در حال یادگیریش هستید، 
در ذهنتان مورد موشــکافی و درک عمیق قرار دهید. من بزرگ ترین 
جهش های حرفه ای و بیشترین درک از موضوعات را هنگامی به دست 

آورده ام که شروع به آموزش دادن کردم. 
شــما می توانید آنچه را یاد گرفته اید به شــیوه های گوناگون آموزش 
دهید. می توانید در وب نوشــت تان12 مطلب بنویسید یا فیلم ویدیویی 
در یوتیوب درســت کنید. حتی می توانید با همسرتان در مورد آنچه 
یاد گرفته ایــد صحبت کنید و برایش توصیح دهیــد. نکتۀ مهم این 
اســت که زمانی را صرف بیرون آوردن آنچه یاد گرفته اید از ذهنتان 
و ســازمان دهی آن به شــکلی که برای فرد دیگری قابل درک باشد، 
می کنید. وقتی وارد این فرایند شــدید، متوّجه می شوید که بسیاری 
چیزها را که فکر می کردید یاد گرفته اید و درک کرده اید، بلد نیستید. 

12� blog

شما همچنین شــروع خواهید کرد به برقراری ارتباطاتی که پیش از 
این ندیده بودید و ساده ســازی اطالعات در ذهنتان، در حین تالش 

برای خالصه کردن و تکرار آن ها. 
ممکن اســت وسوسه شوید که این مرحله را حذف کنید. این مرحله 
برای به خاطر ســپردن اطالعات و به دســت آوردن درک عمیقی از 

موضوع، بسیار مهم است. 

روش های تدریس

قراردادن مطلب در وب نوشت 	
درست کردن درسنامه یا فیلم ویدیویی در یوتیوب  	
سخنرانی  	
گفتگو با دوست یا همسر  	
پاسخ دادن به پرسش ها در یک نظرگاه13 برخط  	

نکته های واپسین
یادگیــری چگونگی خودآموزی، نیازمند تعّهد و پشــتکار اســت. اّما 
پاداشــی که با انجام این کار در طول زندگی به دســت خواهید آورد، 
بی شمار اســت. این فرایند 10 مرحله ای، فرمولی جادویی نیست که 
شــما را بالفاصله هوشــمندتر کند، اّما می تواند به شما کمک کند تا 
پیش از آن که دســت بــه کاری بزنید، به ســازمان دهی مطالعاتتان 
بپردازید و با اســتفاده از سازوکار کنجکاوی طبیعی که پیشران اغلب 

ماست، جذب بیشتری از آنچه یاد گرفته اید داشته باشید. 
اگر مراحل این فرایند به کار شــما نمی آید یا حس می کنید پایبندی 
به مقّررات آن غیرضروری است، حتماً آن را کنار بگذارید. خود مراحل 
مهم نیستند. مفهومی که در پشت این فرایند یادگیری قرار دارد است 
که اهمّیت دارد. مهم این است که سیستمی ایجاد کنید که بتوانید از 
آن برای خودآموزی استفاده کنید، سیستمی که بتوانید آن را به طور 

مداوم برای گرفتن نتیجه به کار بندید. 

اقدامات

برای هر مؤلفۀ برنامۀ یادگیری خود که در فصل 29 ایجاد کردید،  	
با انجام مراحل 7 تا 10، تجربۀ یادگیری خود را به پایان برسانید. 

فعاًل هیچ مرحله ای را حذف نکنید. ببینید این فرایند برای شــما  	
چگونه کار می کند. آنگاه در صورت لزوم اصالحش کنید.  

13- forum
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پی آیند روایات آموزشی
روایت پنجم: تجربیاتی در تدوین و ارائۀ درس

تجارت الکترونیکی

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

و مسئول کمیته آموزش انجمن انفورماتیک ایران
abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی

 مقدمه
در پاســخ به ابتکار و فراخوان مشترک کرســی یونسکو در آموزش 
مهندسی و انجمن آموزش مهندســی ایران در زمستان 1398، در 
موضوع اشــتراک تجربیات یاددهی- یادگیری در آموزش مهندسی، 
اقدام به ارســال چهار نمونه از تجارب تدریسی خود به این فراخوان 
نمودم. در اردیبهشــت مــاه 99 داوران این فراخــوان، هفت تجربه 
ارســالی از جمله دو مورد مربوط به من را، در صورت هفت منتخب 
ایــن تجارب، اعالم و در خردادماه یکی از این دو رتبه دوم را در این 
مســابقه به دست آورد. گرد آوری تجارب آموزشی از طریق فراخوان 
عمومی، اقدامی شایســته با اثرات ترویجی است که می تواند ثمرات 
اثربخشــی در گردآوری یک حافظه زمانمند بــرای تدوین و انتقال 
تجارب آموزشی و ترویج گونه های موفق و ارزشمند آن برای اجرا و 
ارتقاء، بین اســاتید جوان را، به دنبال داشته باشد. به همین اعتبار 
بر آن شدیم از شــماره 247 گزارش کامپیوتر ، صفحاتی را به درج 
این گونه تجارب با عنوان پی آیند )سریال( روایات تجارب آموزشی، 
اختصــاص دهیم. از تمامی همــکاران دانشــگاهی مجرب و جوان 
دعوت می کنیم با ارســال تجارب نوآورانه آموزشــی خود به غنای 
این صفحات و تعمیــق این اقدام فرهنگی یاری رســانند. ما آماده 
نشــر این تجارب ارزنــده و معرفِی فرهیختگاِن نــوآوِر مبدِع آن، به 
جامعه انفورماتیک کشور هستیم. روایت اول تا چهارم را چهار شماره 

پیشــین به دروس شــیوه های ارائه مطالب علمی و فنی، مدیریت و 
برنامه ریزی راهبردی فناوری اطالعــات،  آداب فناوری اطالعات  و 
مدیریت پروژه های فناوری اطالعات  اختصاص دادیم. در این شماره 
به درس تجارت الکترونیکی پرداخته ایم و برای شــماره های بعد به 
دروِس مهندســی نرم افزار، تحلیل و طراحی ســامانه های اطالعاتی 
رایانه ای و آموزش الکترونیکی خواهیم پرداخت. امیدواریم با همت 
دوســتان عزیز، انتشار این صفحه با دروِس مختلِف اساتیِد پژوهشگِر 

عالقمند، استمرار یابد. 

روایت پنجم: تجارت الکترونیکی )طرح درس مصوب 
1395وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1 

بیان پیشــینه چهارچوب و محتوای برنامه و ارائه این درس از ابتدای 
برپائی گرایش فناوری اطالعات در دوره های دانشــگاهی کارشناسی 
مهندســی رایانه تا دورة اخیر ادغام گرایش ها، برای مدرسان فعلی و 
طراحان محتواهای آینده آن، می تواند مفید باشد. در آغاز دهه هشتاد 
در بازبینی برنامه های درسی ابالغی وزارت علوم – که توسط گروهی 
با گرایش غالب صنایعی تدوین شــده بود - در دانشــکده مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف که برای متناسب کردن آن با دانش 
و مهارت های مورد نیاز مهندسی کامپیوتر، صورت می گرفت. نگارنده 

1- )طرح و نگارش: سید ابراهیم ابطحی ، عضو وقت گروه فّناوری اطالعات کمیته برنامه ریزی درسی(
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که عضو کمیته بازبینی بود، با اســتدالل وجه نازل دانشی و مهارتی 
رایانــه ای برنامۀ مصّوب این درس،که بــه غیر از تاریخچه، وجه غالب 
اطالعاتی و سامانه ای و آشنایی با وبگاه های تجارت الکترونیکی داشت 
و کمتر واجد جنبه های مهارت آموزی رایانه ای بود، پیشنهاد بازبینی 
محتوا داد. در این بازبینی، با توجه به تعدادی درس جدید در خانواده 
خدمــات الکترونیکی2 که در آیندِه ایــن گرایش، قابل پیش بینی بود 
نظیر آموزش الکترونیکی3، بعد از درسی با عنوان مهندسی اینترنت4، 
با پیش نیازی درس شبکه های کامپیوتری5، درسی با عنوان مهندسی 
کاربرد6، به عنوان پیش نیاز دروس خدمات الکترونیکی از جمله درس 
تجارت الکترونیکی پیش بینی و طراحی گردید. اهداف درس مهندسی 
کاربرد، آموزش طراحی و تولید سامانه های کاربردی اینترنتی و وبی7 و 
ســپس طراحی و تولید سامانه های وبی تجارت الکترونیکی یا تجارت 
وبی8 بود. با جســتجو برای یافتن کتاب درسی مناسب با اهداف این 
برنامه درســی، کتاب مهندسی و باز مهندســی کاربردها نوشتِه عمر 
امجد9 به نظر می رســید گزینِه مناســبی اســت که اهداف مهندسی 
مجدد کاربردهــای موروثی10 و یکپارچه ســازی کاربردها11 را هم به 

درس می داد. 

2� e�services
3� e�learning
4� Internet Engineering
5- Computer Networks
6- Application Engineering
7- Internet & Web based Applications 
8- Web-Commerce
9- Amjad Umar
10- legacy Applications (RE)Engineerig
11- Applications Integration

باید یادآور شــد که آن زمان دروســی نظیر برنامه ســازی وب12 در 
دانشگاه ها تدریس نمی شد و سواد اینترنتی همگان ناکافی بود.

نگارنده چندین ترم درس مهندســی کاربــرد را با این محتوا و کتاب 
تدریس نمود و علیرغم دشــواری درس و محتوای نسبتا حجیم آن، 
رضایت نسبی مدرس و دانشجویان حاصل شد. در همین زمان، درس 
تجارت الکترونیکی پس از این درس، تدریس می شد. با گذشت زمان 
و ارائه درس مهندسی اینترنت، درج مفاهیم ارتباطات بین شبکه ای13 
در دروس شــبکه های کامپیوتری و افزایش ســواد اینترنتی عموم به 
ویژه دانشجویان و ســپس ارائه دروســی در موضوعات برنامه سازی 
وب و برنامه ســازی همراه14، به نظر می رســید شــرایط پیش نیازی 
دروس اینترنتــی برای دروس خدمــات الکترونیکی از جمله تجارت 
الکترونیکی ضرورت چندانی ندارد. از ســوئی دیگر درس مهندســی 
کاربرد، در آموزش عالوه بر دشــواری یافتن مــدرس متخصِص این 
حوزه، کــه باید دارای تجربــه عملی کافی هم می بود، با گســترش 
فناوری های یکپارچه ساز، ماهیت مستقلی در سیمای درسی با عنوان 
یکپارچه سازی ســامانه های کاربردی حتی در مجموعه دروس بعدی 
مصوب وزارت علوم یافت. اینک با گسترش حوزه های کاربردی تجارت 
الکترونیکی، امکان آموزش ضمنی ســایر خدمات الکترونیکی در آن، 
از منظر شــباهت های شــکلی و محتواهای متفــاوت، این درس را با 
کتاب درســی نسبتا مناسب و منابع جبرانی می توان برای مهندسین 
کامپیوتــر بدون پیش نیــاز عرضه کرد. از این منظــر نگارنده با این 
تحوالت این درس را با کتاب درسی زیر، مراجع مکمل، برنامه درسی 

و محتوای پیوست اینک ارائه می نماید. 

 

12 - Web-Programming
13 � internetworking
14 � Mobile Programming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) فناوري و تحقیقات  ،علوم وزارت1395(طرح درس مصوب  تجارت الکترونیکی : پنجم روایت 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

چیپ  بیان بارچوهشینه  محتواي  و  در  ب  اطالعات  فناوري  گرایش  برپائی  ابتداي  از  درس  این  ارائه  و  دانشگاهی ي  هادورهرنامه 
در مفید باشد.    تواندمی   ،آن  براي مدرسان فعلی و طراحان محتواهاي آینده  ،هاگرایش  ادغام  اخیر  ةدور  مهندسی رایانه تاکارشناسی  

در   -غالب صنایعی تدوین شده بود    گرایشکه توسط گروهی با   –ی ابالغی وزارت علوم  ه هاي درسبازبینی برنام  آغاز دهه هشتاد در
 ، هاي مورد نیاز مهندسی کامپیوترریف که براي متناسب کردن آن با دانش و مهارتدانشگاه صنعتی ش  دانشکده مهندسی کامپیوتر

که به ،درساین   مصوّب مۀبرنا  اي رایانه  مهارتیدانشی و    لناز  وجه  با استدالل  ،صورت می گرفت. نگارنده که عضو کمیته بازبینی بود
تاریخچه از  سامانه  ، غیر  و  اطالعاتی  غالب  آشنایوجه  و  با  اي  الکترونیکی  هاوبگاه ی  تجارت  کمتر  داشت  ي  ي هاجنبهواجد  و 

اي  هارتم رایانه  بازبینی  ،بودآموزي  این  در  داد.  محتوا  بازبینی  تع  ، پیشنهاد  به  توجه  خاندادبا  در  جدید  درس  خدمات واده  ي 

 
 ) درسی  ریزيبرنامه کمیته اطالعات اوريفنّ گروه وقت  عضو ، ابطحی  ابراهیم سید:  و نگارش  طرح( 1
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چاپ نهم کتاب تجــارت الکترونیکی )منظر مدیریتی و شــبکه های 
اجتماعی( نوشــته افرایــم توربان15 و همکاران نســخه 2018، هنوز 
می تواند کتاب درســی نســبتا مناســبی باشــد. مباحث مبانی بازار 
و بازاریابــی، کســب و کار و تجارت الکترونیکــی، مدل های خرده و 
عمده فروشــی الکترونیکی، تجارت الکترونیکی بین بنگاهی، خدمات 
الکترونیکی، کســب و کار متحرک و هوشــمند، تجارت و بنگاه های 
اجتماعی، بازاریابی، تبلیغات و امنیت تجارت الکترونیکی، سامانه های 
پرداخت الکترونیکی، تحقق ســفارش طی زنجیره تامین، راهبردهای 
تجــارت الکترونیکی و جهانی ســازی و مقررات و آداب کســب و کار 
الکترونیکی از کتاب درســی قابل تدریس است، هر چند به آن ها باید 
مثال هائــی از بنگاه های ایرانی تجارت الکترونیکی افزود. ســه کتاب: 
کســب و کار اجتماعی، انقالب پلت فرم و ســرمایه داری پلتفرمی که 
تصاویر جلد آنان در باال درج شده است، برای افزودن مطالبی در مورد 
تحول رقمی16، اقتصاد و مدل کســب و کاری بُن ســازه ای17 می توان 
15- Efraim Turban
16- Digital Transform
17-Platform Business Models & Economy

اســتفاده کرد. در پایان درس به آمار و اطالعاتــی در زمینه تجارت 
الکترونیکی در جهان و ایران نیز می توان اشاره کرد.

نگارنده برای افزودن جنبه های مهارتی به درس و در عین آشنا کردن 
مهارتی دانشــجویان با مفاهیم پرطرفدار کار آفرینی، ضمن ترســیم 
تصویری منتقدانه در قبال تبلیغات مبلغ یک سویه، سه تمرینک برای 
درس پیش بینی کرده اســت. با انتخاب ایده نوآورانه گروهی به عنوان 
تمرین یکم آغاز، با طراحی مدل کسب و کاری و تدوین برنامه تجاری 
برای اجرا و عملی ســازی ایده منتخب گروهــی به عنوان تمرین دوم 
ادامه و با نمونه سازی نرم افزاری از خدمت مولّد ایدة منتخب گروه در 

تمرین سوم، خاتمه می یابد. 
نگارنده برنامه ریزی کرده است، مدل تکوینی درس در ترم آتی اجرای 
مجازی درس دانشــکده مهندســی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 
)ترم دوم 1400-1399( را در قالب سینرگوژی باهم آموزی ابداعی، 
در دوران پرتــاب شــدگی کرونائی آمیخته و به اجــرا گذارد و نتایج 

پژوهشی حاصله را مکتوب و منتشر سازد.
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مدل پیشنهادي براي فرآیند مدیریت مشکل مبتني بر 
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چکیده
امروزه یکي از مشــکالت کلیدي تمامي سازمان ها و کسب وکارهاي جهاني، عدم صحیح مدیریت خدمات فناوري اطالعات و توسعه آن ها در جهت تحقق اهداف 
کالن ســازمان اســت. برطرف نمودن مشکل پیش آمده در هنگام استفاده از خدمات فناوري اطالعات در سریع ترین زمان ممکن و کمترین هزینه، از اولویت هاي 
کاري بخش فناوري اطالعات ادارات و ســازمان هاي فناوري اطالعات مي باشد. یکـــي از فرآیندهاي مرجع زیرســاخت فناوري اطالعات، مدیریت مشکل مي باشد 
که هدف آن کاهش اثرات نامطلوب رخدادها و مشــکالت بر کســب وکار و جلوگیري از وقوع مجدد آن هاست. در این تحقیق سعي بر آن است که یک مدل براي 
فرآیند مدیریت مشــکل مبتني بر چارچوب ITIL در نظر گرفته شــود که قابلیت اجرا در بخش فناوري اطالعات ادارات و شــرکت هاي تولیدي و ســازمان هاي 
فناوري اطالعات را داشته باشد بدین صورت که ابتدا اصول و اهداف این فرآیند و اجراي آن در زمینه خدمات فناوري اطالعات را بررسي کرده و سپس به دنبال 

روش هایي براي غلبه بر چالش هاي موجود باشد.
در این تحقیق براي ارزیابي ریشــه اي علل وقوع مشــکالت و امکان تشخیص آن ها و دقت بیشتر در محاسبه احتمال وقوع و کنترل آن ها از روش FMEA استفاده 
کردیم که شدت اثر را با شناسایي محاسبه وزن معیارهاي مرتبط با استفاده از رویکرد AHP به دست مي آوریم. این مدل مي تواند جهت شناسایي مشکالت، شناسایي 
علل ریشــه اي ریسک ها به متخصصین فناوري اطالعات کمک نماید. براي ارزیابي پیشــرفت هاي انجام شده، مجموعه اي از شاخص هاي عملکرد کلیدي یا KPIها را 
تعریف مي کنیم که بتوانیم از آن ها براي ســنجش یا مقایســه عملکرد خود استفاده کنیم. عالوه بر این از موافقت نامه هاي سطح سرویس نیز به عنوان یک پیش شرط 
براي ارزیابي تحقق وعده هاي مشتریان استفاده مي کنیم. انتظار مي رود با پیاده سازي و بومي کردن فرآیند مدیریت مشکل و توجه ویژه به خدمات برون سپاري شده 
در ادارات و0 سازمان هاي فناوري اطالعات به مواردي همچون تشخیص، ریشه یابي مشکالت نرم افزاري و برطرف کردن دائمي آن ها، ثبت مشکالت شناخته شده و 

راه  حل آن ها جهت مراجعات بعدي و کاهش زمان رفع مشکل برسیم.
واژه های کلیدي: ITIL، FMEA، رویکرد سلســله مراتبي AHP، مدیریت فناوري اطالعات، مدیریت مشــکالت، سازمان پشتیباني فناوری اطالعات، فرآیند 

مدیریت مشکل ITIL، خدمات فناوري اطالعات
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1-مقدمه
 ITIL مدیریــت خدمات فناوري اطالعات )ITSM( را به عنوان »اجرا و 
مدیریت خدمات IT با کیفیت، براي پاســخگویي به نیازهاي تجاري« 
تعریف مي کنــد ]1[. از آنجا کــه اســتفاده از فناوري هاي مدیریت 
اطالعات در ســال هاي اخیر به طور چشــمگیري افزایش یافته است، 
شــرکت ها خواســتار خدمات و راه حل هاي کارآمدتر فناوري هستند. 
بنابراین، ارائه دهندگان خدمات فناوري اطالعات نیاز به تمرکز بیشتر 
بــر کیفیت خدمات و روابط با مشــتریان خود نســبت به فناوري و 
ســازمان داخلي خود دارند ]2[. مدیریــت خدمات فناوري اطالعات 
)ITSM( زیرمجموعه علوم خدماتي محســوب مي شــود که مي تواند 
به عنوان مجموعــه اي از فرایندهایي براي تضمیــن کیفیت خدمات 
فناوري اطالعات، با توجه به سطح خدمات موردتوافق مشتري تعریف 
شود ]3[. در ســازمان هاي امروزي، بایستي به سمت استانداردسازي 
فرایندها در فناوري اطالعات حرکت نمــود. به منظور ارائه راهنمایي 
براي مدیریت اثربخش خدمات فناوري اطالعات، چندین اســتاندارد 
 و مــدل فرآینــد مرتبط با ITSM مطرح شــده اســت ]4-6[ مانند 
]IEC\ISO 2000، CMMI�SVC ]9-7 )مدل تکامل قابلیت یکپارچۀ 
خدمــات( ]10, 11[ و ITIL )کتابخانه زیربنایــي فناوري اطالعات( 
 IT به بهبود کیفیــت خدمات ITSM 12[. پیاده ســازي مدل هــاي[
 و رضایــت مشــتري و کاهش هزینه هــاي خدمات کمــک مي کند 
]13, 14[ بنابرایــن، اجــراي یک مــدل مرجع ITSM بــه یکي از 
اولویت هاي اصلي شرکت هاي فناوري اطالعات براي اطمینان از تداوم 
آن و به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه گذاري و فرصت هاي تجاري 
تبدیل شده اســت ]ITIL .]15 یک ساختار مشخص، ملموس و قابل 
اندازه گیري براي پیاده ســازي تجارب برتر در زمینه فناوري اطالعات 
مي باشــد و این استاندارد امروزه در حال تبدیل شدن به یک ضرورت 
جهت پیاده ســازي در سازمان هاي عصر اطالعات مي باشد. بسیاري از 
ســازمان ها اقدام به نصب و راه انــدازي تجربیات برتر در این خصوص 
نموده اند و از مزایاي این سیســتم ماننــد صرفه جویي در هزینه هاي 
مربوطه بهره مند شــده اند. معموال همه ســازمان ها کل این چارچوب 
را پیاده سازي نمی نمایند بلکه تنها قســمت هایي که مورد نیاز آن ها 
و متناســب با کســب وکار ســازمان بوده و با آن تناسب داشته باشد 
را پیاده ســازي مي نمایند. همان طور که پیشتر گفته شد پیاده سازي 
مدیریـت مشـــکل ITIL، پروژه پیچیده اي خواهد بود که بسیاري از 
کارمندان واحد فناوري اطالعات را مشــغول خواهد نمود و بســته به 
دامنه پروژه ممکن اســت ماه ها به طول انجامد. سازمان ها با یکدیگر 
متفاوتنــد؛ آن ها از لحاظ پرســنل، فرآیند ها، محیــط، میزخدمت و 
بسیاري موارد دیگر تفاوت دارند همین امر باعث شده که چالش هاي 
پیاده ســازي این فرایند در ســازمان ها متفاوت باشد نکته بسیار مهم 
دیگر این است که فرآیند مدیریـــت مشـــکل باید در زمان مناسب 
پیاده کرد، همچنین بخش پشــتیباني باید تجربه کافي براي مدیریت 
این فرآیند را داشته باشد در غیر این صورت کلیه تالش ها به ناکامي 

ختم خواهد شــد. مواردي که براي بخش پشــتیباني یک ســازمان 
مناســب است لزوماً براي بخش پشتیباني سازمان دیگر مفید نخواهد 
بود. عدم مدیریت پشتیباني صحیح، تاخیر در استفاده از ابزار مناسب 
و عــدم مدیریت صحیح منابــع نظیر زمان و هزینــه در هنگام بروز 
مشکل ]16[، همچنین شناسایي و حذف مشکالت بدون رفع ریشه اي 
آن ]17[، عــدم پذیرش فرایندهاي جدید و عدم درک این مســئله 
کــه چرا چنین تغییراتي الزم اســت ]18[، مقاومت کارکنان دربرابر 
پیاده سازي فرایند جدید ]19[، تمرکز تنها بر روي مشکالت واکنشي 
و بي توجه بودن به مشــکالت کنشــي ]20[، کمبــود وقت و منابع 
و عدم وابســتگي میــان اقالم پیکربندي ]21[، عــدم وجود نرم افزار 
خودکار جهت ثبت مشــکالت ]22[، تجزیه و تحلیل غلط مشکالت 
پیــش آمده و عدم تمایز بین حادثه و مشــکل ]23[، عدم اســتفاده 
صحیح از مدل پیشــنهادي وعدم آگاهي از تأثیرات ناشي از شکست، 
عدم آگاهي از فناوري هاي مورد نیاز ]24[ و عدم آگاهي از چالش هاي 
اجراي فرآیند مدیریت مشــکل ITIL درسازمان هاي فناوري اطالعات 
]25[، ناتوانــي فرآیند مدیریت مشــکل به دلیل عــدم ثبت صحیح 
مشــکالت و تجزیــه و تحلیل آن ها ]26[ همگــي باعث عدم صحیح 
پیاده سازي فرایند مدیریت مشکالت چارچوب ITIL مي باشد استفاده 
از یک روش مناسب پیاده سازي فرایندهاي ITIL و یک فرآیند مناسب 
براي آموزش ســودبران، عوامل مهم دیگري هســتند که بر موفقیت 
پیاده ســازي فرایندهاي ITIL ازجمله فرایند مدیریت مشــکل تأثیر 
مي گذارد ]27[. همچنین اســتفاده از یک روش جدید که بر اساس 
چرخه عمر مدیریت فرآیند کســب وکار است، مي تواند بسیار با  ارزش 
باشــد این روش به مدیران در طراحي فرآیندها و تصمیم گیري براي 

بهبود مستمر فرآیند مدیریت مشکل کمک مي کند ]28[.
مدیریت مشکل شامل یکي از مهم ترین فرآیندهاي مدیریت خدمات 
فناوري اطالعات است که شامل فعالیت هاي مورد نیاز براي تشخیص 
علت ریشه اي حوادث و تعیین راه حلي براي رفع این مشکالت و حفظ 
این راه حل ها اســت به طوري که سازمان قادر به کاهش تعداد و تأثیر 
حوادث در طول زمان باشد. این مدیریت با مدیریت حادثه و مدیریت 
تغییر، براي اطمینان از دسترسي به خدمات فناوری اطالعات و افزایش 
کیفیت به کار گرفته مي شود همچنین این مدیریت داراي یک ارتباط 
قوي با مدیریت دانش، و ابزاري مانند پایگاه داده براي ثبت راه حل هاي 
خطاهاي شناخته شده مي باشــد که در آینده براي سرعت بخشیدن 
به زمان برطرف کردن مشکل، شناسایي راه حل دائمي، کاهش تعداد 
حوادث اســتفاده مي شود]29[. در اکثر ســازمان هاي بزرگ تمام یا 
بخشــي از یک فعالیت یا کارکرد خــاص به یک تامین کننده خارجي 
خدمت برون سپاري مي شود و داراي پیمانکاران متعددي هستند که 
هماهنگي در گردش کارها و شیوه ارجاع و دریافت خدمات همچنین 
اندازه گیري میزان خدمت انجام شــده داراي اهمیت مي باشد و همه 
باید از یک فرایند مشخص استفاده نمایند. در بعضي سازمان ها فرآیند 
مدیریت مشکل به درستي اجرا نمي شود و به ارتباط بین این فرایند و 
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فرایند مدیریت حادثه که از نظر افزایش کیفیت پاسخگویي به مشکل 
بســیار حائز اهمیت است توجه کمتري شــده و ریسک و اثر اختالل 
حاصل از آن ها به طور صحیح مدیریت نمي شــود و در برخي از موارد 
در اثر وقوع مجدد مشکالت عالوه بر ایجاد هزینه هاي بي مورد، باعث 
کاهش دسترس پذیري و کاهش قابلیت اطمینان به سرویس هاي ارائه 
شده توسط آن سازمان مي شود. در بسیاري از موارد تیم هاي یکساني 
وظایف پشــتیباني و توســعه را بر عهده دارند، تقسیم وظایف درست 
نیست و نمي توان گزارش صحیح از حجم کار صورت گرفته انجام داد. 
در این تحقیق یک جریان اجراي مناســب و کاربردي براي مشکالت 
خدمات فناوری اطالعات برون ســپاري در نظر گرفته شده که قابلیت 
اجرا در بخش فناوري اطالعات سازمان هاي فناوري اطالعات و ادارات 
و شــرکت هاي تولیــدي را دارد. با پیاده ســازي و بومي کردن فرآیند 
مدیریت مشــکل در ادارات و سازمان هاي فناوري اطالعات موارد زیر 

بهبود می یابد:
پایداري سرویس هاي فناوری اطالعات از طریق حداقل کردن اثرات  	

نامطلوب وقایع، حذف کردن ریشه هاي مربوط به وقایع، جلوگیري از 
وقایع و مشکالت در آینده

بهبود بهره وري استفاده از منابع از طریق این فرآیند  	
کاهش هزینه هاي پیرامون کار و رفع مسایل و حوادث تکراري 	

 2-مدل پیشنهادي براي مدیریت مشکل
 اکثر مشکالت سازمان منحصر به فرد بوده و نیاز به راهکار مختص به 
خود را دارد. ممکن است برخي خرابي ها به علت مشکالت زیرساختي 
دائماً اتفاق بیفتد. در بعضي مواقع اگر هزینۀ راه حل قطعي باال باشــد 
ممکن اســت مشکل به صورت ریشــه اي حل نشود. براي اطمینان از 
تشخیص سریع تر مشکل، ایجاد یک مدل براي مدیریت این مشکالتي 
که در آینده ممکن اســت به وجود بیاید مي تواند مفید باشــد. مدل 
مشکل، مسیري براي مشــخص نمودن گام هاي الزم براي حل وفصل 
مشکل پیش آمده می باشد. مدل مشکل باید شامل موارد زیر باشد ]8[.

گام  هایي که باید براي حل وفصل مشکل طي کرد. 	
ترتیب و تقدم و تاخر گام ها با هر پردازش هم زمان و وابســته باید  	

رعایت شود.
مسئولیت هاي پیمانکار و سازمان باید مشخص باشد.)چه کسي چه  	

کاري را باید انجام دهد؟(
انجام کارهایي کــه باید قبل از حل وفصل مشــکل صورت گیرد  	

مانند پشتیبان گیري از داده، اقالم پیکربندي، فعالیت هاي الزم جهت 
انطباق با موارد امنیت 

زمان بندي و آستانه خاتمه عملیات 	
ارجاعات رویه ها- با چه کسي و در چه زماني باید تماس گرفت. 	
نگهداري مستندات مربوط به این مشکل 	

فرآیند مدیریت مشــکل نرمال با توجه به استاندارد ITIL و همچنین 

اطالعات ســازمان مورد مطالعه، طبق شــکل 1 شــامل 10 مرحله 
مي باشــد که با فعالیت »شناسایي مشکل« شــروع مي  شود. این 10 
مرحله، چرخه عمر یک مشکل را در مدل پیشنهادي نمایش مي دهد.

2-1 شناسایي یک مشکل
این فعالیت با اعالم مشــکل از جانب کاربــران محدوده/ پیمانکاران/ 
کارکنان به واحد فنــاوري اطالعات و یا از جانب ابزارهاي مدیریت و 
پایش رویداد )ابزارهاي داشبورد و گزارش گیري و پایش و...( و یا اعالم 
از جانب راهبرها )راهبرهاي نرم افزار، ســخت افزار، شــبکه، پایگاه داده 
و...( که مشکالت، رویدادهاي بالقوه و یا حوادث را مشاهده نموده اند، 

آغاز مي گردد.

2-2 بررسي و ثبت مشکل در میزخدمت
مشــکل به وجــود آمده به همــراه اطالعــات الزم از جمله اطالعات 
اعالم کننده، زمان اطالع رســاني و تاریخ اطالع رساني، تشریح مشکل 
و همه جزئیات مرتبط با آن توســط کاربر و یا کارشــناس پشتیباني 
در سیســتم میز خدمت ثبت مي گــردد تا بتوان رونــد انجام آن را 
کنترل کرد. کمیته راهبري موظف به انجام آموزش و آگاهي رســاني 
الزم بــه کلیــه کارکنان/پیمانکاران سیســتم مي باشــد، به  صورتي 
که کلیه کارکنان/پیمانکاران سیســتم بتوانند به ســرعت مشــکالت 
 مشــاهده شــده را به صورت رســمي در سیســتم میز خدمت ثبت 

کنند.

2-3 دسته بندي مشکل
براي دســته بندي مشکالت بهتر است روش مشابه با حوادث استفاده 
شــود به طوري که در آینده بتوان مشکل را به راحتي جستجو کرد و 
بتوان اطالعات کاملي را جهت گزارش گیري مدیریتي به دســت آورد. 
دسته بندي ها مي تواند شامل موارد امنیت، ذخیره سازي، پایگاه داده، 

اتصال، برنامه ریزي و کنترل تولید، ضّد ویروس و ایمیل باشد.

2-4 اولویت بندي مشکل
 مشکالت باید اولویت بندي شوند، اما تناوب و تأثیر از حوادث مربوط 
نیز باید در نظر گرفته شــود. سیستم کدگذاري در جدول )1( شرح 
داده شــده که میزان فوریت را با دادن یک سطح اولویت کلي تعیین 
مي کند. اولویت یک مشــکل بر اســاس میزان تأثیر آن بر کاربران و 
کســب وکار و همچنین فوریت آن تعیین مي شود. فوریت بدین معنا 
است که سازمان چقدر سریع مشکالت را برطرف مي کند. تأثیر نیز به 
معناي اندازه گیري میزان آسیب احتمالي است که این مشکل مي تواند 
در سازمان ایجاد کند. اولویت بندي کردن مشکالت به سازمان امکان 

مي دهد که از منابع تحقیقاتي به طور مؤثر استفاده کند. 
هنگامي کــه چندین مشــکل در یک زمان اتفاق مي افتد تشــخیص 
اولویــت آن ها و این که در ابتدا کدام مشــکل برطرف گردد بســیار 
مهم اســت. بنابراین روشي جهت ارزیابي و اولویت بندي مشکالت در 
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راســتاي بهبود عملکرد سیستم الزم اســت. بدین منظور مي توان از 
روش پیشنهادي زیر استفاده نمود.

 FMEA یکي از روش هاي پر کاربرد در ارزیابي و اولویت بندي ریسک
مي باشــد.FMEA رویکردي گام به گام براي شناسایي حاالت بالقوه 
خرابي و شکســت در فرآینــد طرحي و تولید یــک کاال یا ارائه یک 
 FMEA خدمت )با هدف پیشــگیري از وقوع خرابي  ها( اســت. هدف
افزایش قابلیت اطمینان فرآیند از طریق پیشــگیري از بروز نقص هاي 
شناســایي شده سیســتم و کاهش پیامدهاي نامطلوب ناشي از آن ها 
اســت که یک روش نســبتاً وقتگیر بوده و نیازمند اطالعات دقیق و 
ریز در مورد سیســتم تحت بررسي است. در FMEA حاصلضرب سه 
 Detect شــدت خطر و Severity ،احتمال وقوع Occurance عدد
 RPN اســت. عدد RPN احتمال کشــف، نمره اولویت خطرپذیري یا
به دســت آمده را به طور معمول عدد اولویت ریسک مي نامند. ناگفته 
پیداست که حاصل نهایي محاســبات عددي بین 1 و 1000 خواهد 
بود. آن دســته که داراي نمره PRN باالتري هســتند، مي بایســتي 
علت آن ها به ســرعت بررسي شــود. در برخي از مواقع ممکن است 
حاصلضرب این سه عدد یکسان بوده، در حالي که ماهیت ریسک هاي 
ایجاد شده متفاوت مي باشد یا در صورت داشتن فاصله کم از یکدیگر، 
اولویت بندي ریسک ها با مشــکل مواجه شود]29[. همچنین اهمیت 
نسبي این سه پارامتر در نظر گرفته نشده است]30[. بدین منظور ما 
جهت برطرف نمــودن محدودیت هاي روش FMEA از روش ترکیبي 
استفاده مي کنیم به این صورت که درقسمت ارزیابي شدت و محاسبه 
وزن هاي مربوط به عوامل ریســک، از روش تجزیه و تحلیل سلســله 
مراتبي AHP استفاده مي کنیم. مراحل انجام مدل پیشنهادي به شرح 

زیر مي باشد: 

2-4-1 تشکیل كمیته اي جهت بررسي و تحلیل
در این مرحله تیمي متشــکل از 4 کارشــناس که به فرایند مدیریت 

.FMEA مشکل آشنایي کامل دارند و یک نفر مشاور انجام تحلیل

2-4-2 مشخص كردن فرایند مدیریت مشکل 
در این مرحله گام هاي فرایند مدیریت مشکل با اجزا و عوامل تشکیل 

دهنده آن مشخص مي گردد.

2-4-3 شناسایي حاالت بالقوه خطا 
پس از بررســي آمار مشــکالت درســازمان مورد مطالعه در یک بازه 
زماني مشخص و مصاحبه با کارشناسان و مدیران واحدهاي سازمان، 
در نهایت 10 مشکل تکرار شونده که فراواني بیشتري در بازه 6 ماهه 
داشــتند با استفاده از دانش این افراد خبره در حوزه فناوري اطالعات 

شناسایي شد.

2-4-4 ارزیابي شدت اثر مشکالت
جهت محاســبه شــدت هر یک از مشــکالت از روش AHP )روش 

سلسله مراتبي( استفاده مي کنیم بدین صورت که با استفاده از دانش 
خبرگان، مقایســه زوجي معیارها انجام و با اســتفاده از روش تحلیل 
سلسله مراتبي معیارها و مشکالت را وزن دهي مي کنیم. براي این کار 
ابتدا جلســاتي با کارشناسان فرآیند حل مشکل براي شناسایي اولیه 
معیارهاي تأثیرگذاري جهت تخصیص وزن به مشکالت تشکیل داده 
و بعد از به دست آمدن معیارها، براي تعیین درجه اهمیت و تخصیص 
وزن به هر یک از آن ها از روش تحلیل سلســله مراتبي استفاده کرده 
و مشکالت موجود را وزن دهي مي کنیم. نکته قابل توجه این است که 
لیست مشکالت رتبه بندي شــده باید به طور مداوم بروز رساني  شود. 
معیارهاي تأثیرگذاري در ســازمان مورد مطالعه طي جلسات تشکیل 
شده با کارشناسان فرآیند حل مشکل و مدیر مشکل به ترتیب اولویت 

مطابق جدول 2 تعریف شد.

در روش سلسله مراتبي مراحل زیر را انجام مي دهیم.
ساختن سلسله مراتب تصمیم گیري: ابتدا یک نمایش گرافیکي از  	

مســئله که در آن هدف، معیارها و گزینه ها نشــان داده شــده باشد 
رسم مي کنیم. شــکل2 نمودارسلسله مراتبي انتخاب مشکل را نشان 

مي دهد.
مقایسات زوجي: 	

 )p1,p2,p3(مقایسات زوجي شامل مقایسات معیارها و مقایسه مشکالت
مي باشــد. براي محاســبه وزن معیارها و گزینه ها، ماتریس مقایسات 
آن ها را تشــکیل مي دهیم در این مرحله عناصر هر ســطح نسبت به 
سایر عناصر مربوط به خود در ســطح باالتر به صورت زوجي مقایسه 

جدول1: فوریت رفع اشکال
تعهد زماني رفع مشکلفوریت رفع اشکالاولویت

حداکثر 2 ساعتبالفاصلهاضطراري

حداکثر 8 ساعتدر طي ساعات کاريمهم

حداکثر 5 روز کاريدر طي 2 روز کاريعادی

جدول2: معیارهاي تأثیرگذاري در سازمان مورد مطالعه
معیارهاي اندازه گیري

تعداد کاربران درگیر مشکل یا تعداد مناطق درگیر 

نوع بحران)کسب وکار، امنیت، برنامه ریزي، غیربحراني(

تعداد افراد مورد نیاز با توجه به مهارت آن ها براي رفع مشکل

وجود راه حل از پیش مشخص براي رفع مشکل

تکرارمشکل)3 بار در هفته یا بیشتر، سه بار در ماه، سه بار در سال(

زمان الزم براي رفع مشکل)یک ساعت و کمتر، یک روز کاري، بیش از یک روز(

تعداد شکایات ثبت شده در سرویس دسک)کمتر از 3 عدد، بین 3 تا 6عدد، باالي 6 عدد(

نوع مشکل)کنشي، واکنشي(
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شــده و ماتریس هاي مقایسات زوجي تشکیل مي شوند. جهت تعیین 
اهمیت و ترجیح در مقایســات زوجي طبق جدول 3 از طیف 0 تا 9 

استفاده مي کنیم.
 معیارهــاي تأثیرگذاري همراه با وزن پیشــنهادي آن ها در جدول 4 

نمایش داده شده است.
ناسازگاري 	

فرآینــد تحلیل سلســله مراتبي بر اســاس مقایســه های زوجي بنا 
شده اســت و امکان بررسي حالت ها و ســناریوهاي مختلف را براي 
 Expert Choice تصمیم گیرندگان و مدیران فراهم مي کند. نرم افزار
داراي توانایي هاي بسیاري بوده و عالوه بر امکان طراحي نمودار سلسله 
مراتبي و طرح ســواالت مختلف دربــاره موضوع مورد تصمیم، داراي 
قابلیت تصمیم گیري نسبت به تغییرات در پارامترهاي مسئله )تحلیل 

حساســیت( و تعیین اولویت ها و محاسبه وزن نهایي و ناسازگاري نیز 
مي باشــد. موارد باال غیر از روش دســتي در این نرم افزار وارد و وزن 
ودرصد سازگاري به دست آمد. نرخ ناسازگاري 0/09 به دست آمد که 

کمتر از 0/1 و قابل قبول مي باشد.
به غیر از مشــخص کردن معیارهــاي تأثیرگذاري و تخصیص وزن به 
آن ها و محاســبه سازگاري، هر دسته از مشکالت را نیز مانند معیارها 
باید توســط کارشناسان سازمان مورد مطالعه وزن دهي و سپس وزن 
نهایي با در نظر گرفتن وزن معیارها محاســبه شود. در جدول 5 سه 
نمونــه از مشــکالت )p1,p2,p3( موجود در ســازمان مورد مطالعه 
)سازمان فاوا شهرداري اصفهان( را همراه با وزن نهایي آن ها مشاهده 

مي کنیم.

2-4-5 اختصــاص درجــه احتمال وقوع هر مشــکل با در نظر 
گرفتن علل بروز آن 

براي تعیین احتمال وقوع، مشخص مي کنیم که یک علت یا سازوکار 
بالقوه خطر با چه تواتري رخ مي دهد. احتمال وقوع هر مشــکل را بر 

مبناي 1 تا 10 طبق جدول 7 مي سنجیم. 

2-4-6 اختصاص درجه احتمال كشف هر مشکل
احتمال کشف، توانایي پي بردن به خطر قبل از اتفاق افتادن آن است. 
با در نظر گرفتن کنترل هاي موجود بر اساس جدول 6 احتمال کشف 

مشکل را تعیین مي کنیم.

2-4-7 محاسبه اولویت  ها )میزان اهمیت هر مشکل(
 در روش اســتفاده شــده در این تحقیق براي میزان سطح ریسک قابل 
قبول از عدد معیار ریسک استفاده مي کنیم. معیار ریسک شاخصي براي 

جدول3: ترجیحات، قضاوت شفاهي
9 Extremely preferred کامال مرجح

7 Very strongly preferred ترجیح خیلي قوي

5 Strongly preferred ترجیح قوي

3 Moderately preferred کمي مرجح)کمي با اهمیت(

1 Equally preferred ترجیح یکسان)بي تفاوتي در اهمیت(

2و4و6و8 ترجیحات بین فواصل

جدول4: معیارهاي تأثیرگذاري و وزن آن ها

وزنمعیارهاي اندازه گیري

0.502تعداد کاربران درگیر مشکل یا تعداد مناطق درگیر شهرداري

0.226نوع بحران )کسب وکار، امنیت، برنامه ریزي، غیربحراني(

0.094تعداد افراد مورد نیاز با توجه به مهارت آن ها براي رفع مشکل

0.044وجود راه حل از پیش مشخص براي رفع مشکل

0.038تکرارمشکل )3 بار در هفته یا بیشتر، سه بار در ماه، سه بار در سال(

0.033زمان الزم براي رفع مشکل)یک ساعت و کمتر، یک روز کاري، بیش از یک روز(

تعداد شکایات ثبت شده در میزخدمت )کمتر از 3 عدد، بین 3 تا 6عدد، باالي 
60.032 عدد(

0.030نوع مشکل)کنشي، واکنشي(

100

جدول 5: اولویت نهایي مشکالت در سازمان مورد مطالعه
وزنمشکل

0,598حمالت متعدد بر روي وبگاه هاي موجود بر روي اینترنت مانند درگاه
0,313از دسترس خارج شدن سامانه به دلیل عدم وجود مشخصات سخت افزاري مناسب

0,076پشتیباني بهتر از کارسازهاي لینوکس )نگهداري نسخه هاي پایگاه داده(

جدول 6: امتیازدهي عوامل ریسک

قابلیت کشف)D(شدت)S(احتمال وقوع )p(امتیاز

تقریبا غیر قطعيخطرناک بدون هشدارفوق العاده زیاد )≤ 1 در 2(10

خیلي بعیدخطرناک با هشدارخیلي زیاد ) 1 در 3(9

بعیدشدیدنقص هاي تکراري ) 1 در 8(8

خیلي کمزیادزیاد ) 1 در 20 (7

کمقابل توجهنسبتا زیاد ) 1 در 80 (6

متوسطمتوسطمتوسط ) 1 در 400 (5

نسبتا زیادکمنسبتا کم ) 1 در 2000 (4

زیادناچیزکم ) 1 در 15000 (3

خیلي زیادخیلي ناچیزبعید ) 1 در 150000 (2

تقریبا غیر ممکن )≥ 1 در 1
تقریبا قطعيهیچ150000 (



40

مقاله

دویست و پنجاه و یک

جداسازي میزان ریسک قابل قبول و غیرقابل قبول مي باشد. خطایي که 
عدد RPN آن باالتر از معیار ریسک باشد غیرقابل قبول و اگر پایین تر از 
معیار ریسک باشد قابل قبول خواهد بود. براي تعیین میزان معیار ریسک 
بدین صورت عمل مي کنیم که براي هر قســمت بر اساس عدد RPN و 
ســطح بحران آن، نموداري نقطه اي ترسیم مي کنیم. اولین نقطه اي که 
در ســطح بحران 3 قرار مي گیرد معیار ریسک براي دستگاه است. طبق 

اطالعات استخراج شده از جدول 8 نمودار نقطه اي 1 به دست آمد.
ســطح 1: سطح عادي که در آن هر ســه عامل عدد RPN داراي  	

عددي کمتر از 6 مي باشند و یا این که عدد RPN پایین است و نیاز به 
اقدامات پیشگیرانه احساس نمي شود که در اینجا مشکل 3 در سطح 

عادي است.
سطح 2: ســطح نیمه بحراني که در آن حداکثر یک عامل از سه  	

عامل عدد RPN داراي مقادیري باالتر از 6 است ولي عدد RPN پایین 
اســت. در این صورت ارایه اقدامات پیشگیرانه ضروري است. در اینجا 

مشکل 2 در سطح نیمه بحراني است.
سطح 3: سطح بحراني که در آن حداقل دو عامل از سه عامل عدد  	

RPN داراي مقادیر باالتر از 6 باشــند و عدد RPN نیز باال مي باشــد. 
مسلم است که این ســطح نیاز به اقدامات پیشگیرانه فوري دارد. در 

اینجا مشکل 1 در سطح بحراني است.

2-4-8 اجرا و پیاده سازي اقدامات پیشگیرانه واصالحي
اقدامات اصالحي ذکر شــده در جدول 7 )در انتهای مقاله( در جهت 
کاهش عدد عوامل شــدت اثر، احتمال وقوع و شناسایي خطا صورت 
مي پذیرد. در صورتي که امکان حذف وقوع خطا میســر باشــد حتما 
باید این کار را انجام دهیم. در غیر این صورت اقدامات اصالحي انجام 

مي دهیم. 
محاسبه عدد اولویت و اقدامات اصالحي براي سه مشکل یاد شده در 

جدول 7 آمده است.
اســتفاده از این مدل در ســازمان ها، میزان کارایي تصمیم گیري در 
فرآیند مدیریت مشکالت را افزایش داده و درنتیجه نتایج مثبتي براي 
سازمان ایجاد مي کند. بهینه سازي اولویت بندي مشکالت که بیشترین 
تأثیر را بر کســب وکار دارد، عالوه بر این که زیان هاي مالي را کاهش 
مي دهد باعث کاهش تعداد مشــکالت هم مي  گردد. بنابراین روشــي 
براي بخش اولویت بندي مشکل در چارچوب ITIL با ترکیب دو روش 

FMEA و AHP پیشنهاد گردید.

2-5 تحقیق و تشخیص مشکل
 پس از ثبت مشکل و اولویت بندي آن، کارشناس پشتیباني فني براي 
تشــخیص ریشه اي علت مشکل، بررســي هاي الزم را انجام مي دهد. 
سرعت و ماهیت این بررسي به شــدت اثر و ضرورت مشکل بستگي 
دارد. در ابتدا کارشناس پشتیباني به پایگاه داده خطاي شناخته شده 
)KEDB( مراجعه کرده تا مشــخص شــود که آیا مشــکل قبال اتفاق 
افتاده یا راه حلي براي آن پیدا شــده اســت. چنانچه خدمت مربوطه 

برون ســپاري شده باشد مشــکل در میز خدمت به پیمانکار مربوطه 
ارجاع داده مي شــود، پیمانکار موظف اســت ریشه مشکل را بررسي 
کــرده و با توجه به میزان اولویت مشــکل، مدت زمان الزم براي حل 

مشکل و همچنین راه حل مشکل را به سازمان ارائه دهد.

2-6 بررسي ریشه مشکل توسط پیمانکار و ارائه راه حل 
 پیمانکار ممکن است براي بررسي مشکل، نیاز به دسترسي به سیستم 
داشته باشد که این دسترسي به صورت حضوري و یا براي پیمانکاران 
راه دور از طریــق Remote Desktop و یــا Any Desk فراهــم 
مي کنیم. قبل از دسترســي پیمانکار به محیط واقعي نسخه پشتیبان 
و یا تصویر از سرویس و یا نرم افزار مورد نظر توسط بخش پایگاه داده 
تهیه و ســپس این دسترسي توسط واحد شبکه براي پیمانکار فراهم 
مي گردد. پس از انجام کار، پیمانکار موظف اســت گزارشي از عملیات 
صورت پذیرفته براي رفع مشــکل و همچنین راه حل رفع اشکال را به 
کارشــناس پشــتیباني فني ارائه دهد. بعد از آن کارشناس پشتیباني 
فني نظرات و راه حل ارائه شــده را یررسي و عملیات صورت پذیرفته 
را تاییــد مي نماید. در برخي موارد ممکن اســت پیمانکار یک راه حل 
موقت براي حوادث ناشي از مشکل پیدا کند، اما این راه حل براي غلبه 
موقت بر مشــکالت است. به عنوان مثال، اصالح دستي داده در پایگاه 
داده ممکن اســت باعث اجراي کامل و موفقیت آمیز برنامه شــود اما 
مهم است که پیمانکار یک راه حل دائمي براي آن مشکل پیدا کند. با 
پیدا کردن راه حل موقت تمام جزییات این راهکار را در سابقه مشکل 
مســتند مي کنیم. در برخي مــوارد، راه حل هاي موقت متعددي براي 
یک مشــکل وجود دارد که ممکن است با اجراي فعالیت هاي تحقیق 
و تشــخیص، نقاط بهبود شناسایي شود که اگر چه باعث رفع مشکل 

نمي شود ولي باعث بهبود در کیفیت راهکار موقت مي گردد.

2-7 ثبت خطاي شناخته شده 
پس از تشخیص مشکل و بخصوص زماني که یک راه حل موقت یافت 
شــد )هنوز ممکن است راه حل دائمي نباشد(، خطاي شناخته شده و 
راه حال آن را در پایگاه داده خطاي شــناخته شــده )KEDB( ذخیره 
مي کنیــم، به طوري کــه اگر این حادثه و یا مشــکل در آینده دوباره 
به وجــود آمدند، بــا مراجعه به این پایگاه داده بتوانیم این مشــکل و 
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راه حل آن را شناسایي و سرویس ها را سریع تر بازیابي کنیم. در برخي 
موارد، ثبت خطاي شــناخته شــده، حتي اگر به تشــخیص کامل یا 

راهکار موقت نرسیده باشد، نیز مفید خواهد بود.

2-8 تدوین راه حل مشکل
چنانچه براي رفع اشــکال هرگونه تغییري در عملکرد مورد نیاز باشد 
پیمانکار آن را اعالم می کند در این حالت پس از بررســي کارشــناس 

پشتیباني به فرآیند مدیریت تغییر ارجاع داده مي شود.

2-9 خاتمه مشکل
 هنگامي که مشــکل به طور کامل مرتفع شــد اطالعات تکمیلي، که 
شامل شــرح کامل کارهاي انجام شــده از تمام وقایع و ثبت راه حل 
آن در قســمت Solutions میز خدمت است را وارد کرده و به تمامي 
سودبرانی )ذینفعاني( که در فرآیند مدیریت مشکل شرکت داشته اند، 
اطالع  رساني کرده و درصورتي که کاربران حل مشکل را تائید کردند 

درخواست مشکل را مي بندیم.

2-10 بازبیني مشکالت اصلي 
 پس از بستن مشکل یک بازبیني براي آینده انجام مي دهیم. بازبیني 

شامل:
 مواردي که درست انجام شده است. 	
 مواردي که اشتباه انجام شده است. 	
 مواردي که مي تواند در آینده بهتر انجام شود. 	
 چگونگي جلوگیري از وقوع مجدد. 	

اطالعات به دســت آمده از این بازبیني ها را به صورت دستورالعمل کار 
یا سوابق خطا شناخته شــده، مستند کرده و اطالعات کسب شده از 
بازبیني را به مشــتري اطالع رساني مي کنیم که این به بهبود رضایت 
مشــتري کمک کرده و به حوزه بهره بردار و کسب وکار این اطمینان 
را مي دهیم که ســازمان، مســئولیت همه حوادث و مشکالت مهم را 

برعهده دارد و براي جلوگیري از وقوع مجدد آن ها تالش مي کند.

3- ویژگي هاي انحصاري مدل پیشنهادي
پاسخگویي سریع و با کیفیت به درخواست هاي مشتریان 	
کاهش تعداد مشکالت  	
بهبود کار تیمي و ارتباط با بقیه فرآیندها در سازمان 	
بهبود فعالیت هاي پیشگیرانه در سطوح خدمت 	
روش درست اولویت بندي مشکالت 	
کاهش اثرات نامطلوب خدمات و وقایع آن ها در کسب وکار 	
 

4- ارزیابی مدل پیشنهادي
 در ابتدا مدل پیشــنهادي و فرایند مدیریت مشــکل طراحي شده به 
صورت نمونه براي ســه گروه نرم افزار، سخت افزار و شبکه در سازمان 

مورد مطالعه )ســازمان فاواي شــهرداري اصفهان( پیاده سازي شد. 
فرم هاي مدیریت مشــکل و فرم »گزارش فعالیت هاي صورت گرفته 
پیمانکار« طراحي گردید در این فرم ها نام درخواســت کننده، عنوان 
مشــکل، اولویت آن، پیش بیني ریشه مشــکل، نظرات مدیر مشکل و 
همچنین تحلیل گر و پیمانکار مشخص و مستند مي شود به طوري که 
فرایند به راحتي قابل ردیابي و کنترل باشد. در بخش اولویت دهي به 
مشکالت جهت شناسایي اولیه معیارهاي تأثیرگذاري جهت تخصیص 
وزن به آن ها جلساتي با کارشناسان تشکیل شد و لیستي از معیارهاي 
تأثیرگذاري همراه با درجه اهمیت و وزن آن ها درآورده شــد. سپس 
این لیســت با کمي اصالح به تایید کمیته مدیریت مشکالت رسید تا 
در ابتدا مشــکالت با اولویت باال برطرف گردند. کاربران ملزم شــدند 
که درخواست هاي مشکل را در سیســتم میز خدمت به عنوان اولین 
نقطه تماس ثبت نمایند. شــیوه ارزیابي فعلي از پروژه انجام شده در 
ســازمان فناوري اطالعات به این صورت است که باید نرخ مشکالت 

جدول 8: مقایسه تعدادمشکالت قبل و بعد از اجراي مدل پیشنهادي
درصد کاهش تعدادمشکالت بازه زماني گروه

%3
107 اول

سخت افزار
104 دوم

%23
296 اول

نرم افزار
225 دوم

%14
117 اول

شبکه
100 دوم

جدول 9: مقایسه میانگین رفع اشکال قبل و بعد از اجراي مدل پیشنهادي

درصد کاهش زمان رفع اشکال 
)ساعت( سال گروه

%7,7
3,22 اول

سخت افزار
2,96 دوم

%27
10,36 اول

نرم افزار
7,54 دوم

%18
9,93 اول

شبکه
8,10 دوم

جدول 7: مقایسه تعدادمشکالت قبل و بعد از اجراي مدل پیشنهادي

درصد کاهش تعدادمشکالت بازه زماني گروه

%3
107 اول

سخت افزار
104 دوم

%23
296 اول

نرم افزار
225 دوم

%14
117 اول

شبکه
100 دوم
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برطرف شــده مربوط به خدمات برون ســپاري و میانگین زمان رفع 
مشــکل کاهش یابــد. نمــودار )2(و)3( نمودار مقایســه  اي از تعداد 
مشــکالت شناسایي شده و زمان رفع اشــکال نرم افزار، سخت افزار و 
شــبکۀ ثبت شده در میز خدمت در بازه زماني 6 ماهه در سازمان فاوا 
شهرداري اصفهان است که این اطالعات از گزارشات سیستم سرویس 
دســک استخراج شده اســت. جداول )8( و )9( نتایج استخراج شده 
از نمودارها است که نشــان مي دهند که تعداد مشکالت و زمان رفع 

اشکال روند کاهشي نسبت به بازه زماني قبل داشته است.
پس از اجراي مدل پیشــنهادي، طبق نظرات کارشناســي از ســوي 
مدیــران و کاربران ســازمان مــورد مطالعه، نواقص اعــالم و پس از 
بررســي هاي فراوان نواقص مرتفع گردید و در پایان مدل پیشنهادي 

بهبود داده شد و نسخه نهایي ارائه گردید.

نتیجه گیري
در کارهاي پیشــین در خصوص پیاده ســازي فرایند مدیریت مشکل 
مبتني بر ITIL، به چگونگي اثربخشی، یعنی توانایی کاهش مشکالت 
تکراری، اســتفاده از پایگاه داده خطای شــناخته شده به عنوان یک 
ابزار مفید پرداخته شــده است. در این تحقیق، ما عالوه بر موارد فوق 
براي ارزیابي ریشــه اي علل وقوع مشــکالت وامکان تشخیص آن ها و 
 FMEA دقت بیشتر در محاسبه احتمال وقوع و کنترل آن ها از روش
استفاده کردیم که شــدت اثر را با شناسایي محاسبه وزن معیارهاي 
مرتبط با استفاده از رویکرد AHP به  دست آوردیم. چگونگي ارزیابي و 
اولویت بندي ریسک ها در سازمان هایي که مبتني بر ITIL نباشند نیز 
مي تواند مورد استفاده قرار گیرد. با پیاده سازي مدیریت مشکل با این 

روش در سازمان مورد مطالعه، نتایج مطلوب زیر به دست آمد. 
• طبق داده هاي ثبت شده در میز خدمت تعداد مشکالت در سازمان 
مورد مطالعه نســبت به بــازه زماني قبل کاهش پیــدا کرد که این 
نشان دهنده شناسایي صحیح و ریشه یابي مشکالت کنشي و واکنشي 
و برطرف کردن دائمي آن ها بود. به عبارتي نرخ مشکالت برطرف شده 
مربوط به خدمات برون سپاري که به عنوان متغیر وابسته تعریف شده 
است افزایش پیدا کرد. همچنین طبق همین داده ها زمان رفع اشکال 
که به عنوان متغیر وابســته دیگر تعریف شده است در سه گروه مورد 

بررسي به خصوص گروه نرم افزار کاهش چشمگیري داشت. 
• بــا در نظر گرفتن اولویت مشــکالت طبق مدل پیشــنهادي ابتدا 
مشکالت با وزن باال که تعداد کاربران زیادي را تحت تأثیر قرار مي داد 
برطرف گردید که این امر باعث شــد تعداد درخواست ها کاهش پیدا 
کند و کار نیروي پشتیبان)بررســي، تایید کار و پیش بیني و...(کمتر 
گردد و چون در ســازمان مورد مطالعه هزینه منابع انســاني باالست 
بنابراین با کاهش تعداد مشــکالت شخص پشــتیبان مي تواند تعداد 
بیشتري از سیســتم ها را پشــتیباني کند و این باعث کاهش هزینه 

مي شود. 

• در خصوص مشــکالتي که نیاز به تغییر و توســعه پیدا مي کنند و 
پیمانکار به صورت فاکتوري عمل مي کند چنانچه تعدادشــان کاهش 

پیدا کند هزینه نیز کاهش پیدا مي کند.
• با کاهش تعداد مشــکالت ارجاع شــده به پیمانــکار مبلغ قرارداد 
بعدي پیمانکار به همان اندازه عرف 10% افزایش پیدا مي کند. زیرا در 
صورت افزایش تعداد مشکالت به دلیل مسائلي مانند دسترسي از دور 
بعد از ساعت اداري، اضافه کار پرسنل و... هزینه پیمانکار افزایش و در 

قراردادهاي بعدي با سازمان اعمال مي کند.
• با توجه به این که خدمات به دو دســته پشتیباني و توسعه تقسیم 
مي شوند قبل از اجراي این مدل در بسیاري از موارد تیم هاي یکساني 
وظایف را برعهده داشتند و گزارش صحیح از حجم کار صورت گرفته 

انجام نمي شد. 
• چون ســازمان مورد مطالعــه داراي پیمانکاران متعددي هســت 
قبل از اجراي مدل پیشــنهادي، مدیریت دریافت ســطح خدمات از 
آن هــا، هماهنگي در گردش کارها و شــیوه ارجاع و دریافت خدمات 
و از همــه مهم تر اندازه گیري نوع و میزان خدمات انجام شــده که از 
عوامل تصمیم  گیري براي مدیریت فناوري اطالعات است توسط آن ها 

یکسان نبود.
• تعداد زیادي از مشــکالت شــناخته شــده و راه حــل آن ها جهت 
مراجعات بعدي در پایگاه داده خطاي شناخته شده ثبت شد که قبل 

از این این کار انجام نمي شد. 
به طور کلي اجراي مدل پیشــنهادي موجب بهینه ســازي استفاده از 
منابع موجود در ســازمان، کاهش تعداد درخواســت ها، کاهش زمان 
رفع اشــکال، افزایش رضایت کاربران، شفافیت سازي و مستندسازي 
وظایف در تامین خدمــات، امکان بهره گیري از تجارب قبلي، کاهش 
دوباره کاري و حذف فعالیت هاي تکراري، توزیع عادالنه درخواســت ها 
بین افراد، مستندسازي کلیه مشکالت، امکان گزارش گیري مدیریتي 
بر اســاس KPI هــا و در نهایت ایجاد داشــبورد جهــت مدیریت و 

کارشناسان تیم IT شد. 

6- کارهاي آینده
 ،AHP و FMEA روش ارائه شــده در این تحقیق با اتکا به روش هاي
مشــکل یکسان بودن وزن هاي مربوط به عوامل ریسک را حل کرده و 
نســبت به روش FMEA از توانایي باالتري در اولویت بندي ریسک ها 
برخوردار مي باشد ولي به دلیل عدم قطعیت موجود در داده ها)نظرات 
متخصصــان( ممکن اســت نتایج نامطمئن و ناقص باشــد پس بهتر 
است در تحقیق آینده براي به دست آوردن احتمال کنترل ریسک ها، 
از درخت خطا و تحلیل درخت خطا )FTA( اســتفاده خواهد شــد و 
همچنین جهت برطرف نمودن مشکل عدم قطعیت موجود در داده ها 

از توابع عضویت فازي مثلثي در قالب اعداد Z استفاده شود.
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شکل2: سلسله مراتب انتخاب مشکل با اولویت باال

شکل1: جریان کلي فرایند مدیریت مشکل پیشنهادي
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جدول7: تغییرات مقادیر RPN قبل و بعد از انجام اقدامات اصالحي

SODاقدامات پیشنهاديDRPNکنترل هاي موجودOعلل بالقوهSاثرات خطرات بالقوهخطرات بالقوه
RPN

بعد از اقدام 
اصالحي

1
حمالت متعدد بر 

روي وبگاه  هاي موجود 
بر روي اینترنت مانند 

درگاه

- سرقت اطالعات و 
هویت ها

-عوض کردن صفحه 
پرداخت با وبگاه 

رخنه کننده در قسمت 
پرداخت الکترونیکي

- تغییر محتواي وبگاه

10

عدم استفاده 
از تجهیزات 

وپروتکل هاي امنیتي 
و حفاظتي مناسب

6

احتمال کمي وجود 
 دارد که

با کنترل موجود خطر 
ردیابي شود

7420

ابتدا یک راه حل اصالحي انجام 
گرفت بعضي از حمالت، از نوع باال 
بردن تعداد درخواست ها بر روي 
نرم افزار بود که براي شناسایي و 

اعتبارسنجي ترافیک از یک نوشتار 
استفاده مي شد که مي توانست پس 
از اجرا تکراري بودن درخواست ها را 
تشخیص دهد. بعد از آن یک راه حل 
پیشگیرانه انجام گرفت که استفاده 
از WAF بود که حمالت رخنه گران 

را تشخیص داده و آن ها را مهار 
مي کرد

844128

2
از دسترس خارج 

شدن سامانه به دلیل 
عدم وجود مشخصات 
سخت افزاري مناسب

 - اجرا نشدن برنامه
کاهش عملکرد و بازدهي 

 کارساز
- فروپاشی هاي متوالي

5

عدم وجود سخت افزار 
 RAM,( کافي

CPU( و نرم افزارهاي 
مدیریت منابع 

سیستم

7

در نیمي از موارد 
احتمال دارد که با 
کنترل موجود خطر 

ردیابي شود

4140

جهت پایش نرم افزارها و یا کنترل 
کردن RAM , CPU و IIS و 

به طورکلي قابل دسترس بودن 
 Application استفاده از نرم افزار

Manager

45480

3
پشتیباني بهتر از 

کارسازهاي لینوکس 
)نگهداري نسخه هاي 

پایگاه داده(

آسیب دیدن برخي از 
1داده ها

عدم استفاده 
ذخیره سازهاي 

استاندارد و مناسب
1

احتمال زیادي وجود 
دارد که با کنترل 

موجود خطر ردیابي 
شود

استفاده از ذخیره سازهاي استاندارد 22
1111و مناسب
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ویکی پدیا، بزرگ ترین دانشنامۀ اینترنتی جهان 20 ساله شد

ویکی پدیا، بزرگ ترین دانشــنامۀ اینترنتی جهــان که نزدیک به 55 
میلیــون مقاله را در 307 زبان زنده جهان به صورت رایگان در اختیار 
کاربران قرار می دهد، امروز جمعه پانزدهم ژانویه، بیست ساله شد. این 
دانشــنامه برای نخستین بار در تاریخ 15 ژانویه سال 2001 میالدی 
برابر با 26 دی 1379 خورشــیدی و فقط به زبان انگلیسی به دنیای 
تازه اینترنت پا نهاد و آغاز به کار کرد. این دانشــنامه بزرگ و رایگان 
در ابتدا با قابلیت های نســبتا محدود و تنها به عنوان یک مکمل برای 

دانشنامه »نیوپدیا« پا به عرصه جهان اینترنتی گذاشت.
نــام ویکی پدیــا واژه ای ترکیبی اســت که از واژه هــای ویکی )وبگاه 
مشارکتی( و انسیکلوپدیا )دانشنامه( گرفته شده است و این دانشنامه 
با استفاده از نرم افزار »مدیاویکی« به کاربران در سراسر جهان اجازه 

می دهد مقاالت خود را در اختیار خوانندگان قرار دهند.
حدود 55 میلیون مقاله به روز شــده این دانشــنامه در بیش  307 
زبان زنده جهان و توسط داوطلبان ناشناس به رشته تحریر درآمده و 

به صورت رایگان در اختیار کاربران اینترنت قرار داده می شود. در میان 
تمامی مطالب موجود در ویکی پدیا ســهم مقاالت انگلیســی به بیش 
از پنج میلیون می رســد و این زبان در جایگاه نخســت قرار می گیرد. 
ســوئدی 2/1میلیون، آلمانی و هلندی 1/8 میلیون، فرانســوی 1/7 
میلیون، روسی-ایتالیایی و اسپانیایی 1/2میلیون، لهستانی و ویتنامی 
1/1 میلیون، ژاپنی- پرتقالی و چینی هر کدام با نزدیک به 850 هزار 

مقاله در جایگاه های بعدی قرار دارند.
بخش فارسی دانشنامه ویکی پدیا در پایان سال 2003 آغاز به کار کرد 
و از آن زمان تاکنون مقاالت موجود به این زبان رو به رشد بوده است. 
با این که تعداد مقاالت موجود ویکی پدیای فارســی یک سال پس از 
آغاز به کار آن فقط به هزار مقاله می رسید اما این بخش امروزه بیش 
از 480 هــزار و 473  مقاله دارد. ویکی پدیای فارســی با 550 هزار و 
832 کاربر به هجدهمین بخش برتر در رده عمومی زبان ها و نخستین 

بخش برتر زبان های خاورمیانه ای ویکی پدیا تبدیل شده است.
جیمی ویلز و لری ســنگر آمریکایی که دو بنیان گذار اصلی دانشنامه 
ویکی پدیا هســتند، این دانشنامه را با هدف آفرینش و انتشار جهانی 
یک دانشــنامۀ آزاد به تمامــی زبان های زندة دنیا تأســیس کردند. 
بنیانگداران ویکی پدیا نخست می خواستند با دانشنامه های کالسیک 

جهان رقابت کنند.
بنیانگذاران ویکی پدیا در ســال 2003 بنیــاد »ویکی مدیا« را ایجاد 
کردنــد تا از این طریــق بر روند کاری این دانشــنامه و همچنین بر 
جنبه هــای حقوقــی و فنی آن نظارت کامل داشــته باشــند. بنیاد 
»ویکی مدیا« یک ســازمان غیرانتفاعی و خیریه آمریکایی اســت که 
دفتر مرکزی آن در ســان فرانسیسکو، در کالیفرنیا مستقر می باشد و 

بر اساس قوانین ایالت فلوریدا مدیریت می شود. 
بیست سال پس از تأســیس ویکی پدیا، بنیانگذاران آن بر این باورند 
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که شــمار زیاد داوطلبانی که مقاالت این دانشنامه را همواره تصحیح 
و به روز می کنند موجب شده است تا اشتباهات در اسرع وقت اصالح 

شوند.
بودجه ساالنه ویکی پدیا 120 میلیون دالر برآورد شده است و بین 85 
تا 90 درصد این بودجه از طریق کمک های شــخصی کاربران تأمین 

می شود.
دانشــنامۀ ویکی پدیا به طور طبیعی و با توجه به اخبار و تحوالت روز 
رشد می کند، تاجایی که این دانشنامه در سال 2020 و در پی شیوع 
ویروس کرونا بیش از هر سال دیگری بازدید کننده داشت. ویکی پدیا 
از اکتبر ســال 2020 تاکنون با ســازمان جهانی بهداشــت همکاری 
می کند تا اطالعــات موثقی درباره بیماری همه گیر کووید-19 را در 

اختیار کاربران قرار دهد. 
عالوه بر این، تصمیم ســازمان بهداشــت جهانی در راستای همکاری 
با ویکی پدیا نشــان می   دهد که این دانشنامه یکی از پر مخاطب  ترین 

منبع اطالعات پزشکی در جهان در سال 2020 بوده است.
انوشــه علی خان، یکی از کارکنان بنیاد »ویکــی مدیا« می گوید که 
علیرغم اهمیت و بزرگی ویکی پدیا، این دانشنامه هنوز سخنان زیادی 
برای گفتــن دارد و می خواهد در آینده بازتــاب »تمامی دانش های 

بشــری« باشــد. وی تاکید می کند که برای رسیدن به این هدف راه 
درازی در پیش است و باید نخست نابرابری ها برطرف شوند تا کاربران 
از تمام کشــورهای دنیا، به ویژه از مناطق محروم جهان بتوانند به این 

دانشنامه دسترسی پیدا کنند. 

برخی از جایزه های دریافتی توسط ویکی پدیا 
	  Digital« برای بخش »Golden Nica« در ســال 2004 جایزه

 »Prix Ars Electronica« از سوی »Communities

بخــش  	 بــرای   »Judges Webby« جایــزه  در  ســال 2004 
 International Academy of Digital« از سوی »Community«

 »Arts and Sciences

جایزه »Web Creation« به ویکی پدیای ژاپنی از ســوی انجمن  	
تبلیغ کنندگان ژاپن در سال 2004 

	  Science« به ویکی پدیای روسی در بخش »Runet Prize« جایزه
and Education« از سوی دولت روسیه در سال 2004

منبع: خبرگزاری فرانسه
15 ژانویۀ 2021
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بروکمن و مینسکی 1985

تراوش های ذهنی*
کتابی که باید خواند و خواندن آن را به همگان توصیه کرد

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ آموزش انجمن انفورماتیک ایران
abtahi@sharif.edu:پست الکترونیکی

مقدمه 
آخرین کتاب منتشــره انجمن انفورماتیک ایــران، کتاب وزین جان 
بروکمن1 اســت که با ترجمۀ درخشان آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ 
و عنوان اندیشــمندانه2 تراوش های ذهنی، حاوی 25 شیوه نگرش به 
هوش مصنوعی از منظر 25 فرد شــناخته شده و مشهور دنیای علم 
و فناوری به مبحث مهم، پرجنجال و گفتگوِی هوش مصنوعی اســت. 
* Brockman, “Possible Minds: Twenty-five Ways of Looking at Artificial Intelli�
gence” ,Edge Fundation , 2019
1 � Brockman, John, 1941.

2- عنوان پیشنهادی استاد گرانمایه آقای دکتر بهروز پرهامی

چرا خواندن این کتاب مهم را به همگان توصیه می کنیم:
ترجمه بســیار درخشان به زبان فارســی فاخر، پالوده و سرشار از  	

واژه های معادِل شــیرین، دلچسب و پر معنا، برای بیان مطالب علمی 
عمیق بین رشــته ای نو که بســیار بســیار، حتی به خواننده پردانش 
می آموزد. مداهنه نیســت ولی صادقانــه تاثیر آن را بر خود، به لحاظ 
فارســی روان، فنــی و ادیبانه، با ترجمه درخشــان اســتاد زنده یاد 
ابولحسن نجفی از رمان کالسیک سه جلدی برنده نوبل ادبی، خانواده 
تیبــو، اثر روژه مارتن دوگار، ترجمه ای که در ســیمای کاری تالیفی، 
خود را نشان می داد و این حسرت را بجا می گذاشت که کاش مترجم، 
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نویسنده متن بود، مقایسه کردم. هرچند قیاس ترجمه یک متن ادبی 
با یک متن فنی فقط به لحاظ اشتراک ترجمه به زبان فارسی می تواند 

دقیق نباشد.
واژه نامه دو زبانه بالغ بر سیصد واژه ای، حاوی بسیاری واژگان ساخته  	

و پیشنهادی مترجم که ســابقه عضویت در فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی را هم دارد که منبع بسیار خوب و آموزنده ای برای مترجمان، 
نویسندگان و مدرسان دانشگاهی می تواند باشد که در سال های اخیر 
کالس ها، جزوات و کتاب هایشــان عموما به دلیل احاطه ناکافی آن ها 
به زبان فارســی فنی، تبدیل به ملغمه هایی دل آزار و سرشار از واژگان 
بیگانه که حداقل از کارکرد گسترش دامنه فکر توسط زبان، بر مبنای 

نظرات ویگوتسکی بری هستند.
گزینش مناســب کتاب، که مترجم عزیز ما دیگــر در این حوزه  	

خبرگی بســیار یافته اســت – به شــهادت ترجمه های ارزشــمند و 
پرمخاطب اخیر ایشان مثال کار عمیق – انتخاب این کتاب با موضوعی 
روزآمد برای مرتفع ساختن نیازهای عاجل کارشناسان و دانشجویان 
کــه این گونــه مطالب یا با آن ها مطرح نمی شــود و یا اگر هم به آن 
اشــاره می شــود چون این کتاب، واجد این همه تنوع مضمون و نگاه 
 بــا رواداری و اجازه دادن به طرح دیدگاه های گاه متعارض و متفاوت 

نیست.
قلم رایانه ای بســیار زیبای انتخاب شده تحریر کتاب، که خواندن  	

رایانه ای این کتاب نســبتا مفصل را ســاده و کم زیان می کند و این از 
دیگر نقاط قوت کتاب است.

شناسنامه کتاب عنوان کتاب: تراوش های ذهنی: 25 شیوه نگرش 
به هوش مصنوعی

مترجم: ابراهیم نقیب زاده مشایخ.
ویراستار: جان بروکمن.

ناشر: انجمن انفورماتیک ایران با همکاری نشر اقتصاد فردا با حمایت 
مالی شرکت پویا.

زمان نشر: چاپ اّول آذرماه 1399.
تعداد صفحات: 358 برگ.

شمارگان: 1000 نسخه.
شابک: 978-96548-3-5- 978.

قیمت: 40000 تومان.
 

ساختار كتاب
 کتاب دارای یادداشــت مترجم، فهرســت مطالب، مقدمه، 25 فصل 
مطلب و هر فصل مختص نظر یک صاحب نظر و واژه نامه های انگلیسی 
– فارسی و فارسی– انگلیسی است. عناوین فصول و نام صاحب نظران 

به شرح زیر است: 

فصل 5فصل 4فصل 3فصل 2 فصل 1

چکار می توانیم بکنیم؟قانون سومهدف گذاری در ماشینمحدودیت های ماشین های یادگیرندهنادرست، اما مربوط تر از همیشه

دانیل دنتجرج دایسوناستوارت راسلجودیا پرلست لوید

فصل 10فصل 9فصل 8فصل 7فصل 6

آشفتگی غیر انسانی که ماشین ها ما 
بیایید آرزویی بهتر از منسوخ شدن یگانگی هوشرا در آن فرو برده اند

آینده نگری در باره فّناوری و پیام های دگر اندیشانهخودمان بکنیم
دست کم گرفتن قدرت ایده ها

استیون پینکرجان تالینمکس تگمارکفرانک ویلچکرادنی بروکز
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فصل 15فصل 14فصل 13فصل 12فصل 11

قرارداد انسان در معادله همش استفاده مصنوعی از انسانورای پاداش و تنبیه
اطالعات برای وینر، برای شانون گرادیان کاهشیمصنوعی

و برای ما

دیوید کایزرکریس اندرسونآنکا دراگانتام گریفیثدیوید دویچ

فصل 20فصل 19فصل 18فصل 17فصل 16

مرئی کردن نامرئی: مالقات هنر با راهبرد انسانآیا رایانه ها اربابان ما خواهند شد؟نخستین هوش ماشینیمقیاس بندی
هوش مصنوعی

هانس اوبریستالکس سندی پنتلندونکی راما کریشناندانیل هیلیسنیل گرشنفلد

فصل 25فصل 24فصل 23فصل 22فصل 21

هوش مصنوعی و آینده تمدناستفاده هنری از موجودات رایانیکیحقوق ماشین هارویای واقع گرایی الگوریست هاهوش مصنوعی در مقابل چهارساله ها

استفن ولفرامکارولینا جونزجرج چرچپیتر گالیسونآلیسون گوپنیک

محتوای كتاب
 در یادداشت مترجم آمده است: »جان بروکمن ... پایه گذار بنیاد اِج3 
است، ســازمانی برای گردهم آوردن متفّکران و پیشگامان حوزه های 
علمــی و فنی و فراهم ســاختن نظرگاهی برای تبــادل افکار و بیان 
دغدغه های آنان در موضوعــات مختلف دنیای فّناوری ... بروکمن در 
سال 2018 به سراغ هوش مصنوعی آمده است ... از پرسش شوندگان 
خواسته اســت تا نظرشــان را در بارِه آیندِه هوش مصنوعی در 7 تا 
15 صفحه بیان کنند. کتابی که در دســت دارید، در بردارنده ِ پاسخ 
25 نفر از دانشــمندان و اندیشمندان برجســته است که هر یک در 
فصلی مســتقل آورده شده است. تقریبا همه آن ها اتفاق نظر دارندکه 
پرسش هائی نظیر این که هوش فراگیر مصنوعی )یعنی هوشی همتراز 
با هوش انسان( چه موقع به دست خواهد آمد؟ چگونه ساخته خواهد 

3- Edge Foundation

شــد؟ آیا خطرناک خواهد بــود؟ و زندگی ما را تغییــر خواهد داد؟ 
پرسش های حیاتی و مهمی هستند، اما تقریبا روی بقّیه چیزها، حّتی 

تعاریف بنیادی، هم عقیده نیستند«.
در مقدمه ویراستار کتاب اصلی آمده است: »هوش مصنوعی، داستان 
زمانه کنونی ماست- داستانی در پس تمام داستان های دیگر. داستانی 
شبیه جنگ خیر و شــر در کتاب های دینی: هوش مصنوعی خوب و 
مفیــد در برابر هوش مصنوعی زیانبار و شــیطانی. این کتاب برآمده 
از گفتگوهای مداومی اســت که با تعدادی از مهم ترین اندیشمندان، 
هــم در دنیای هوش مصنوعی و هــم ورای آن، درباره این که هوش 
مصنوعی چیســت و به چه منظوری است، به عمل آمده است. آنچه 
خیلی زود در همان نخستین مالقات مشخص شد این بود که هیجان 
و هراســی که هم اکنون پیرامون هوش مصنوعــی در جامعه وجود 



51

گاه
ید
د

دویست و پنجاه و یک

دارد، شبیه وضعیتی است که ایده های نوربرت وینر4 در باره رایانیک5 
)علم ارتباطات و سامانه های کنترل خودکار در ماشین ها و موجودات 
زنــده.م.( در دهه 1960 به وجود آورد ... نوربرت وینر، دو ســال پس 
از انتشــار رایانیک، در سال 1950، کتاب استفاده انسانی از انسان ها6 
را منتشــر کرده که در آن به طور عمیق تــری مالحظاتش را در باره 
بهره کشی لگام گســیخته تجاری و دیگر پیامدهای پیش بینی نشده 

فناوری های جدید کنترل، بیان کرده بود«.

در ادامه نویســنده می نویســد: »در بین دالیلی که باعث شــده اند تا 
امروز کمتر ســخنی از رایانیک بشــنویم، دو دلیل عمده وجود دارد: 
نخســت، با وجودی که کتاب استفاده انســانی از انسان ها7 در زمان 
خودش کتاب مهمی انگاشــته می شد، اما خالف آرمان ها و آرزوهای 
بسیاری از همکاران وینر، از جمله جان فن نویمان و کلود شانون بود 
که عالقه مند به تجاری سازی فناوری های جدید بودند. و دوم این که 
جان مک کارتی، از بزرگان و پیشــتازان دانش رایانه، از وینر خوشش 
نمی  آمد و از بــه کار بردن واژه رایانیک امتنــاع کرد. مک کارتی در 
عوض، واژه هــوش مصنوعی را وضع کرده بود و بنیان گذار این حوزه 
شــده بود ... همه چیز تغییر کرده و این تغییرات ادامه خواهد داشت. 
اکنون هوش مصنوعی در همه جا حاضر است. اکنون اینترنت داریم. 
تلفن های هوشــمند داریم. بنیان گذاران شــرکت های مسلّط بر بازار 
همان شرکت هایی که بر شالق هایشان بوسه می زنیم. سرمایه هایشان 
بالغ بر 65، 90، 130 میلیارد دالر اســت. افراد برجســته و معروفی 
چون ایالن ماسک، نیک بوســتروم، مارتین ریس، الیزر یودکوفسکی 
و استفن هاوکینگ فقید، هشدارهای هولناکی درباره هوش مصنوعی 
داده انــد که باعث ایجاد موسســاتی با هدف ترویــج هوش مصنوعی 
خوب شــده اســت. اما آیا ما به تنهائی می توانیم این هوش مصنوعی 
بدون سرپرســت و ناظر، خودبهســاز8 و تحقق یافته را کنترل کنیم؟ 
پندها و هشــدارهای وینر در کتاب استفاده انسانی از انسان ها اکنون 
خیلی واقعی هســتند و باید در طلیعه انقالب هوش مصنوعی، توسط 
پژوهشــگران از نو مورد توجه قرار گیرند...اکنون زمان آن است که به 
4- Norbert Wiener
5- Cybernetics
6- نوربرت وینر، »اســتفاده انســانی از انسان ها: ســیبرنتیک و جامعه«، مترجم مهرداد ارجمند، ناشر آموزش 

انقالب اسالمی، چاپ اول، 1366.
7- The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society 
8- Self-improving

بررســی داستان تکامل هوش مصنوعی از زبان پیشتازان و پیشگامان 
این رشته، با وجود همه اختالف نظرها و دگراندیشی ها بپردازیم«.

مابقــی کتاب 25 فصل دیــدگاِه مختصر و بســیار خواندنِی نخبگاِن 
معتبــری در باره آینده هوش مصنوعی اســت کــه رنگین کمانی از 
بیشینه نگرش ها را ترســیم می کند که می تواند خواننده را در پایان، 
صاحب دیدگاهی شــخصی نماید. هر منظر نه ســلیقه ای است که به 
راحتی بشــود از آن گذشــت، بلکه هر منظر، واجد نکات فنی بسیار 
ظریفی است که می شود از آن آموخت و از این منظر حتی به کتاب، 
می تواند سیمائی آموزشی ببخشد. توضیحات روشنگر مترجم از مطالب 
میان رشته ای فراوانی که صاحبنظران در کتاب مطرح می کنند، موفق 
شده اســت کتاب را برای عموم خوانندگان هم، قابل فهم و یادگیری 
نماید البته با تالش و رنج بســیار و حساسیت های یاددهندگی ایشان 
که بــرای خوانندگان از مطالب مطروحه، کامــال رفع ابهام می کند و 
ایــن کار با چنان ایجاز و ظرافتی صــورت می گیرد که هیج جا باری 
بر دوش متن نیســت و این امــر نقطه قوت دیگری بر ترجمه مترجم 

فرهیخته ماست.

 ویرایش تحریری کتاب )توصیه برای چاپ های بعدی(
 ایرادات تحریری که عموما خیلی هم مهم نیستند و در بسیاری موارد 
ناگزیــر می نمایند، در چند مورد محدود متاســفانه در این کتاب هم 

واقع شده اند که امید است در چاپ های بعدی برطرف گردند. 

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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حلقه های مفقودۀ مدیریت پروژه
سّیدعلی آذرکار

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

ali.azarkar@pdpsoft.com :پست الکترونیکی

چکیده
پروژه عناصر زیادی دارد: نیازمندی ها، زمان بندی، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، اطالع رسانی، مخاطره، تدارکات و مواردی از این دست. هر پروژه ای پیچیدگی 
خاص خود را دارد و مدیریت آن به نحوی که با موفقیت خاتمه یابند، بســیار دشــوار اســت؛ حتی اگر این عناصر »ناچیز و کم اهمیت« باشند. اجرای پروژه، بخش 
عمده ای از عمر آن را تشکیل می دهد. اگرچه بخش اجرای پروژه، نسبت به سایر بخش ها دارای وزن و اهمیت بیشتری است، ولی به نظر می رسد آنچنان که باید 
مورد تاکید و توجه قرار نگرفته است. مطالب منتشر شده، دوره های آموزشی، نشست های تخصصی و کنفرانس ها انرژی کافی را برای روش ها و فنون آماده سازی 
مدیران پروژه به منظور پایش و گزارش دهی عملکرد ندارند. هیچ کدام از این ها، جایی برای انتقال دانش، توجه به معیارها و شــاخص های عملکرد یا اســتفاده از 
آن ها برای کنترل پروژه نیست. مقاله ای که خواهد آمد، این ادعا را بررسی کرده و استفاده از »مدیریت ارزش کسب شده«* و تعمیم آن یعنی »زمان بندی کسب 

شده«** را به عنوان راه پیش  رو پیشنهاد می کند.

* Earned Value Management )EVM)
** Earned Schedule )ES)

1- مقدمه
طی 30 ســال گذشته، یعنی از ســال 1980 تاکنون، تحوالت قابل 
توجهی در حوزه توســعه نرم افزار، نظام های کیفیت و مدیریت پروژه 
رخ داده است. زیربنای این دستاورد از حیث عملی، قویاً با کار معدود 
خبرگان حوزه کیفیت و رویدادهای جهانی که طی 70 ســال گذشته 

رخ داده، مرتبط است.
بعــد از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده آمریکا کشــوری پیشــگام 
در حوزه صنعت بود. این کشــور تولیــد می کرد، دنیا مصرف می کرد. 
دغدغه ای برای کیفیــت محصوالت آمریکایی وجود نداشــت؛ آن ها 
مســتقل از کیفیت خود به فروش می رفتند. این موفقیت اقتصادی تا 
حدود دهه 1970 به همین منوال بود، ولی بعد از آن بازار محصوالت 

آمریکایی رو به افول گذاشت. 
با شــروع بازســازی های بعد از جنگ جهانــی دوم، راهبران تجاری 
ژاپن شــیوه ها و روش های تولید را که ایــاالت متحده، حین و پیش 
از جنگ جهانی دوم از آن بهره می بردند فرا گرفته و به کار بســتند. 
از همه مهم تــر این بود که فنون کیفیت توســط ادوارد دمینگ1 به 
ژاپنی ها آموزش داده شد. همان گونه که دمینگ برای راهبران ژاپنی 
پیش بینی کرده بود، رشد اقتصادی کشور ناشی از استفاده اختصاصی 
آن ها از فنونی بود که وی از والتر شــوارت2 در آزمایشگاه های بل فرا 

گرفته بود.
طی دهه 1980 میالدی صنعت خودروســازی ژاپن در فتح بازارهای 
ایاالت متحده رشد چشم گیری داشت. این موفقیت زنگ خطری برای 
1� Edward Deming
2- Walter Shewhart
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سازندگان آمریکایی بود که تصور می کردند واقعاً رقیبی جّدی ندارند. 
این گونه بود که انقالب کیفیت در ایاالت متحده شروع شد.

تا مدت ها کیفیت بخــش هزینه بر فرآیند تولید بود و به همین دلیل 
تا حد زیــادی هم نادیده گرفته می شــد. در این برهه، اســتفاده از 
ویدئوها و سمینارهای دمینگ امری عادی بود. همه صنایع عزم خود 
را برای بهبود عملیات و روش های تجاری با اســتفاده از شــیوه های 
دمینــگ جزم کرده بودند. با تاکیدی فراگیر، روش های کنترل آماری 
فرآینــد و بهبود فرآیند به طور یکســان هم به مدیران و هم کارگران 
آموزش داده شــد. برای کسانی که خیلی پیر نیستند و این دوره های 
آموزشــی را تجربه کردند، قطعاً تجربه »Red Bead«  را به روشــنی 
به خاطر دارند. تجربه ای که چشــم و ذهن مــا را به مفهوم تغییرات 
طبیعی بــاز کرد. اگر تاکنون چیزی از این تجربه نشــنیده اید، اکیداً 
 توصیه می کنم درباره آن اندک تحقیقی بکنید؛ ارزش وقت گذاشــتن 

دارد.
در امتداد تمرکز روزافزون روی کیفیت، ایده »دانش عمیق«3 توسط 
دمینگ  مطرح شــد. این دانش هیچ گاه نمی تواند توســط مدیران و 
کارکنانی که مرتباً در حال تغییر شــغل هستند، به دست آید. دمینگ 
طرفدار ایــن نظریه بود که درک عمیق از شــرکت و محصوالت آن 
فقط از طریق ســال ها تجربه و پیشــرفت ســازمان حاصل می شود. 
دمینگ تاکید داشت که بهبود کیفیت نیازمند داشتن درک کاملی از 
فرآیندی است که محصوالت آن کسب وکار را تولید کرده و می سازند. 
دمینگ، به ســیاق ویژگی صریح و بی ادبانه خود، مدیریت را به شدت 
تحقیــر و احتمــاالً آن ها را این گونه مورد خطاب قــرار می داد: »اگر 
 نمی دانید چــه کاری انجام می دهید، چگونه انتظار دارید پیشــرفت 

کنید؟«
جــوزف جوران4 و فیلیــپ کرازبی5 تاثیرات بی نهایــت قابل توجهی 
بــر انقــالب کیفیت در ایاالت متحد داشــتند. جــوران بر آموزش و 
مهارت آموزی مدیریت و موضوعات انسانی مرتبط با مقاومت در برابر 
تغییر تمرکــز کرد. »اصل پارتو«6 بر پایه کارهــای جوزان به ادبیات 
حوزه کیفیت اضافه شــد. در کتاب »کیفت رایگان است«، کرازبی به 
وضوح موارد کســب وکاری را برای کیفیت و بهبودهایی که به دست 
می دهد، بیان کرد. او اجماالً بر این باور است که سرمایه گذاری و ایجاد 
یک نظام خوب کیفیت چندین برابر هزینه های خود را بر می گرداند. 
کرازبی شــبکه بلوغ مدیریت کیفیت7 را پیشنهاد و ارائه داد که بیانگر 
ویژگی های یک نظام کیفیت بر اســاس 5 سطح تکوینی بود: 1( عدم 
قطعیــت، 2( بیداری، 3( آگاهی، 4( خرد، 5( قطعیت. با بهره گیری از 
ایــن چارچوب کرازبی قالبی برای درک و بهبود نظام کیفیت در برابر 

کسب وکارها قرار داد.

3- Profound knowledge
4- Joseph Juran
5- Philip Crosby
6� Pareto
7� Quality Management Maturity Grid 

2- فرهنگ کیفیت 
شروع شگفت انگیز موفقیت کسب وکارهای ژاپنی، که مقارن از دست 
دادن ســهم بازار و شکســت پروژه ها در آمریکا بود، انگیزه ای را برای 
یک تغییر شــگرف به وجود آورد. واژه ای که می توانند توصیف کننده 
این خروج ناگهانی از شیوه ها و فرهنگ سنتی و مرسوم کسب وکاری 
است، »تغییر بُن انگاره )پارادایم(« نامیده می شود. این واژه اکنون رایج 
شــده و بخش جدایی ناپذیر ادبیات افرادی هســتند که امروزه درگیر 
بهبود فرآیند و کیفیت هستند. تاسیس »موسسه مهندسی نرم افزار«8 
)یا SEI( در ســال 1984 و انتشار اولین نسخه »پیکره دانش مدیریت 
پروژه«9 )یا PMBOK( در ســال 1987، ناشــی از اشــتیاق ناامیدانه 
برای بهبود و به رســمیت شناختن کیفیت به عنوان یک مسیر بود. با 
هدف تاکید بر پذیرش فرهنگ کیفیت، دولت ایاالت متحده در ســال 
1987 جایزه ملی تعالی کارایی، را به نام »جایزه ملی کیفیت مالکوم 
بالدریــج«10 را بنا کرد. قصد و نیت این جایزه تشــویق و شناســایی 
کســب وکارهای آمریکایی با هدف به دســت آوردن کیفیت هایی در 
ســطح جهانی بود. برای کسب این جایزه، شرکت باید تعالی را هفت 
حوزه  عملکردی نشان می داد: 1( رهبری، 2( طرح ریزی راهبردی، 3( 
تمرکز بر مشتری، 4( سنجش، تحلیل و مدیریت دانش، 5( تمرکز بر 

نیروی کار، 6( مدیریت فرآیند و 7( نتایج قابل ارائه.
بدون شک شــناخته شده ترین سهم موسســه مهندسی نرم افزار در 
حوزه بهبود فرآیند توســعه نرم افــزار و کیفیت محصول، ابداع »مدل 
 بلوغ قابلیت«11 یا CMM بود. بر اســاس کارهای اولیه واتس همفری،
12 »مدل بلوغ قابلیت« از انطباق »شبکه بلوغ مدیریت کیفیت« کرازبی 

با رویکرد بهبود مرحله ای برای توسعه نرم افزار، تکامل یافت. این مدل 
با 5 سطح از بلوغ فرآیند تبیین می شود: 1( آغازین، 2( مدیریت شده، 
3( تعریف شــده، 4( مدیریت کّمی شــده، و 5( در حال بهینه سازی. 
این مــدل قالبی را برای بهبود ســازمان های نرم افزاری ارائه کرد که 
می توانســت به شکل عینی ارزیابی شود. شــواهد دال بر این بود که 
»پروژه هایی که توســط سازمان هایی با سطوح 4 یا 5 بلوغ، با احتمال 
بســیار زیاد محصوالتی ارائه می دهند که نیازمندی های مشــتری را 
برآورده و محقق می کند.« اگر چه این موسســه تالش خود را بر روی 
نرم افزارهای نظامی )در مرحله اول، ســامانه های نیروی هوایی ایاالت 
متحده( متمرکز کرد، ولی بعداً مدل فوق در سطح گسترده ای توسط 

شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای تجاری به کار گرفته شد.
سند »پیکره دانش مدیریت پروژه« که هم اکنون ویرایش چهارم13 آن 
نیز قابل دسترس است، به عنوان تجسمی از ترکیب دانش و شیوه های 
مدیریت پروژه به رســمیت شناخته شده است. در این سند، مدیریت 
تخصصــی پروژه در قالب فعالیت هایی برای نه حوزه دانشــی که طی 

8- Software Engineering Institute (SEI)
9- Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
10- Malcolm Baldridge National Quality Award 
11- Capability Maturity Model (CMM)
12- Watts Humphrey

13- این مربوط به متن خود مقاله است. نسخه ششم سند در سال 2021 منتشر شده است.



54

مقاله

دویست و پنجاه و یک

پنج مرحله عمر فرآیند پروژه رخ می دهند، عرضه شده است. دیدگاه 
بهبود کیفیت »موسســه مدیریت پروژه«،14 این اســت که از طریق 
استانداردسازی روش های مشخص شــده در »پیکره دانش مدیریت 
پروژه« و تاییــد مدیران از طریق آزمون های این موسســه، می توان 
انتظار بهبودهایی در نتایج پروژه داشــت. به عبارت دیگر، با افزایش 
تعداد مدیران پروژه آگاه به روش ها و شیوه های مدیریت پروژه، درصد 
فزاینــده ای از پروژه ها باید با کیفیت قابــل قبول و در ظرف زمانی و 

هزینه ای خود، به پایان برسند.
هم »موسســه مهندسی نرم افزار« و هم »موسســه مدیریت پروژه«، 
یک هدف بیشــتر ندارند: »نهادینه کردن کیفیت در سازمان، فرآیند 
و محصول.« با این حال، با مقایســه این دو رویکرد، مشاهده می شود 
سازمانی که از شیوه های »موسســه مدیریت پروژه« بهره می برد، در 
بهترین شرایط می تواند در ســطح 3 بلوغ )از پنج سطح تعریف شده 
در »مــدل بلوغ قابلیت«( قرار گیرد. در واقــع این مدل تمایزی بین 
ویژگی های مطلوب سازمان ها و پروژه ها ایجاد می کند که در »پیکره 
دانش مدیریت پروژه« خیلی روشن نیست. بسته به این که سازمان ها 
چه رویکردی در اســتفاده از »پیکره دانش مدیریــت پروژه« دارند، 
ممکن اســت خط مشی شــرکت برای مدیریت پروژه های خود وجود 
نداشته نباشــد. اگر روشگان مدیریت ناســازگار باشد و برای کاربرد 
استاندارد در ســازمان مناسب سازی نشده باشــد، در بهترین حالت 

شرکت در سطح 2 بلوغ »مدل بلوغ قابلیت« قرار خواهد داشت.
تفاوت مهم تر، روح حاکم بر این دو رویکرد اســت. در حالی که »مدل 
بلوغ قابلیت« در جســتجوی بهبود است، ولی »پیکره دانش مدیریت 
پــروژه« با اعطای گواهی PMP 15 خــود را محدود به بهبود از طریق 
استانداردسازی کرده است. در »مدل بلوغ قابلیت«، سطح 4 به دنبال 
یافتن شــواهدی دال بر استفاده مدیریت از داده ها برای کنترل پروژه 
و بهبود فرآیند اســت. عالوه بر آن، این سطح بلوغ نیازمند یک نظام 
کیفیت بــه منظور جلوگیری از توزیع و انتشــار نواقص در فرآیندها 
اســت. در ســطح 5، از کاربرد کنترل آماری فرآینــد، با هدف درک 
تغییــرات فرآیندی با هدف کاهش تغییــرات طبیعی در فرآیندهای 
ســازمانی، بهره گرفته می شــود. تحقق ســطوح 4 و 5 بلوغ منجر به 

کاربرد و مزایای بلند مدت مدیریت دانش در سازمان می شود.
در »پیکره دانش مدیریت پروژه« به استفاده از داده ها و سنجه ها برای 
تهیه گزارش های عملکرد اشــاره شده و بحث مختصری از »مدیریت 
ارزش کسب شــده« نیز به عنوان روشی برای کنترل پروژه، به میان 
آمده اســت. عالوه بر آن، »پیکره دانش مدیریت پروژه« اشاره ای هم 
به داشتن و استفاده از داده های مربوط به عملکرد پروژه و سنجه های 
کیفی دارد، ولی به قدر کافی به این که مدیر پروژه یا ســازمان را وادار 
کند داده-محور باشــد، نمی پردازد. در فقدان سنجه ها و شاخص های 
عملکردی، تصمیم های مدیریتی به طور تام مبتنی بر شهود و تجربه 
هســتند. آیا این که مدیران باید به درســتی از دغدغه های احتمالی 
14- Project Management Institute (PMI)
15- Project Management Professional

مربوط به عملکرد پروژه مطلع باشند، اهمیتی ندارد؟ و آیا منطقی به 
نظر نمی رســد که اخذ تصمیم های آگاهانه تر می تواند احتمال تحقق 

موفقیت آمیز پروژه را افزایش دهد؟
به طور مشــابه، هنگامی که سنجه ها و شاخص ها با فرهنگ سازمانی 
عجین نشــده باشــند، بهبود نظام مند پایه محکمی نخواهد داشــت. 
چگونه معلوم می شود که یک بهبود مورد نیاز است؟ نکته دیگر این که 
بعــد از اعمال تغییر، وقتی هیچ یا اندک شــاهدی از چگونگی اجرای 
فرآینــد فعلی یا کیفیت محصوالت آن وجــود ندارد، مدیریت چگونه 
آگاه می شــود که آیا بهبود محقق شده یا خیر؟ به عالوه، هنگامی که 
سنجش و تحلیل یک شــیوه مرسوم و جاری در سازمان نیست، نیاز 
جــّدی هم برای کاربرد مدیریت دانش برای بهبود طرح ریزی پروژه و 

درک بهبود دراز مدت و مسیر فرآیند وجود ندارد.

3- بهبود شیوه ها
پیام مقاله تا اینجا باید روشــن شــده باشــد: »پیکره دانش مدیریت 
پروژه« استانداردی را برای بهروش ها16 ایجاد کرده ولی مشوق فرهنگ 
بهبود مســتمر نیســت. بر خالف »مدل بلوغ قابلیت«، ارزیابی این که 
آیــا به روش های »پیکره دانش مدیریت پروژه« به شــکل درســتی 
پیاده ســازی و اجرا شــده، وجود ندارد. بدون درک کاملی از این که 
آیا بهروش ها اســتفاده می شــوند یا خیر، چگونه می توان موفقیت یا 
شکســت پروژه را ارزیابی کرد؟ در این حال، سازمان چگونه می تواند 
شــیوه ها و خط مشی های خود را بهبود داده تا از این طریق محیطی 
را ایجاد کند که پروژه ها به شکل موفقیت آمیزی تحویل شده، تلفات 

کاهش یافته و در نهایت باعث شکوفایی کسب وکار شود؟ 
روشــگانی که برای پر کردن این خأل وجود دارد، »مدل بلوغ مدیریت 
پروژه سازمانی«17 یا OPM3 است. مدل بهبود مدیریت پروژه در ابتدا 
در اکتبر ســال 2003 تدوین و بعداً در سال 2008 با هدف همسویی 
با نشــر چهارم »پیکره دانش مدیریت پروژه«، به روز شــد. این مدل 
استانداردی از بهروش ها برای ارزیابی و توسعه قابلیت مدیریت پروژه 
است. این در واقع رویکردی برای درک رفتار مدیریت پروژه و تمرکز 

بر حوزه هایی از عملکرد است که نیازمند بهبود هستند. 
»مدل بلوغ مدیریت پروژه ســازمانی« تالش دارد تا همان روشی که 
»مــدل بلوغ قابلیت« در زمینه بهبود فرآیند توســعه نرم افزار دارد را 
برای حوزه مدیریت پروژه نیز ایجاد کند. سطوح بلوغ در این مدل این  
گونه نام گذاری شده  است: 1( استاندارد شده، 2( سنجش، 3( کنترل، 
و 4( بهبود مســتمر. ویژگی فرآیندی هر کدام از این چهار سطح بلوغ 
بســیار شبیه سطوح متناظر آن در مدل نرم افزاری بلوغ قابلیت است. 
در ابتدا، فرآیندهای ســازمانی استاندارد می شود. بعد از جاری سازی 
اســتانداردها، ســنجش فرآیند به تبع آن انجام می شــود. با داشتن 

سنجه ها، کنترل و سپس بهبود فرآیند مقدور و ممکن می شود. 

16- Best Practices
17- Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)
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چارچوب حوزه پروژه در »مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی«، 9 حوزه 
فرآیندی را که ارتباط بین فرآیندهای »پیکره دانش مدیریت پروژه« 
و بهروش های »مدل بلوغ مدیریت پروژه ســازمانی« را نشان می دهد، 
شناســایی می کند. از میان 44 فرآیند »پیکره دانش مدیریت پروژه« 
که در 9 حوزه دســته بندی شــده ، فقط 4 فرآیند به طور مستقیم با 
اجرای پروژه مرتبط اســت: کنترل زمان بندی، کنترل هزینه، کنترل 

کیفیت و پایش و کنترل مخاطره. 
از این منظر که »اجرا« طوالنی ترین مرحله پروژه اســت و بیشترین 
منابع را به خود اختصاص داده و اســتفاده می کند، مناســب به نظر 
می رسد که روش ها و ابزارهای این فرآیندهای مهم کنترلی با تفصیل 
بیشتری بحث شوند. اگر چه »سنجش« سطح مهمی در رویکرد »مدل 
بلوغ مدیریت پروژه سازمانی« برای بهبود است، ولی راهنمایی اندکی 
درباره آنچه که تحقیق موفقیت آمیز آن را شــکل می دهد، ارائه شده 
است. »مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی« ویژگی  سنجه ها را توصیف 
می کند، ولی برای پیشــرفت و حرکت به ســوی سطوح »کنترل« و 

»بهبود مستمر« وجود اطالعات دقیق تری مفید خواهد بود. 

4-مسیر پیش  رو 
برای تاکید بر اهمیت ســنجه ها، گاهی از لرد کلوین18 نقل قول هایی 
می شــود. یکی از آن هــا، به ویژه بر این نکته تاکیــد دارد: »در علوم 
فیزیکی، اولین گام اساســی در مســیر یادگیری هر موضوعی، یافتن 
اصول شمارش عددی و روش های عملی برای سنجش کیفیتی مرتبط 
با آن اســت. بارها گفته ام هنگامی که بتوانید چیزی را که درباره آن 
صحبــت می کنید اندازه گیری کرده و با اعــداد بیان کنید، می توانید 
ادعــا کنید چیزی دربــاره آن می دانید؛ ولی وقتــی نمی توانید آن را 
اندازه گیری کرده و با اعداد بیان کنید، دانش شما کافی نیست؛ ممکن 
اســت در ابتدای راه کسب دانش باشید، ولی مستقل از نوع دانش، با 
این فکر به ســختی در مسیر پیشرفت »جایگاه علم« حرکت خواهید 

کرد.«
اگر چه این سخنان کلوین در باب علوم سخت، مانند فیزیک و شیمی 
اســت، ولی نکته او به همان اندازه در مورد مدیریت پروژه هم صادق 
اســت. هنگامی که مدیر پروژه سنجه های عینی عملکردی از هزینه و 
زمان ندارد، نمی تواند به شکل هوشمندی عکس العمل نشان دهد و به 
تبع آن، شانس زیادی برای هدایت پروژه در مسیر اتمام موفقیت آمیز 
آن نخواهد داشــت. در این شرایط، مدیر از دانش شخصی و شهودی 

خود به عنوان مبنای تصمیم گیری بهره برده و استفاده می کند.
همچنان که پیش تر بحث شــد، در »پیکره دانــش مدیریت پروژه« 
از »مدیریت ارزش کســب شــده« فقط به عنوان یــک »ابزار و فن« 
برای کنترل کارایی هزینه و زمان یاد شــده اســت. به عالوه، »مدل 
بلوغ مدیریت پروژه ســازمانی« سنجه ها و شــاخص های عملکردی 
»مدیریت ارزش کســب شــده« را فقط به عنوان رویکردی که باید 

Lord Kelvin -18 – فیزیکدان انگلیسی

برای تحقق ســطح »ســنجش« در بهبود مدیریت پروژه لحاظ شود، 
به رسمیت شناخته است. بدون شک، از قدرت و سودمندی روشگان 
ارزش کسب شده چنان که باید و شاید استفاده نشده است. بنابراین، 
این موضوع که فقدان تأکید بر »مدیریت ارزش کســب شده« در این 
دو مستند اصلی، پیشــرفت تخصص مدیریت پروژه را در رسیدن به 

»جایگاه علم« کند کرده، جای بحث دارد.
هنگامی که عملکرد پروژه به شکل کیفی شناخته شده باشد، می توان 
گفت »چیــزی« درباره آن می دانیم. با این حــال و در کل، توصیف 
کیفی اطالعات کافی و الزم برای تحلیل و اقدام مدیریتی نیست. فقط 
هنگامی که عملکرد توسط سنجه های عینی توصیف می شود، مدیران 
پروژه می توانند واقعاً درک عمیقی از آن به دست آورده و برای بهبود 

فرصت موفقیت، تدابیر مستدلی را فرموله کنند.
»مدیریت ارزش کســب شــده« بــا قدمتی بیش از 40 ســال، یک 
روشــگان خوش تعریف برای مدیریت پروژه است و قابلیت آن را دارد 
که ســنجه های کّمی را برای ارتقای مدیریت پروژه به سطح یک علم 
فراهم ســازد. این رویکرد مدیریتی توسط استانداردها، کتب درسی، 
یک مدل بهبــود، نهادهای ارائه دهنده گواهینامه هم برای افراد و هم 
برای ســازمان ها، موسسات آموزشی و برنامه های کاربردی خودکاری 
که توســط عرضه کنندگان مختلف ارائه شــده، پشــتیبانی می شود. 
»مدیریت ارزش کسب شده« هم اکنون یک فّناوری با زیرساخت های 
در خور توجه اســت. »مدیریت ارزش کسب شده« در واقع تقریباً 20 
ســال قدیمی تر از »پیکره دانش مدیریت پروژه« اســت ولی شاید از 

حیث کاربردی بسیار بالغ تر از آن باشد. 
قابلیت شناخته شده و دسترسی به روش های مدیریتی، این سوال را 
به ذهن ما متبادر می سازد که چرا از »مدیریت ارزش کسب شده«در 
سطح گسترده ای اســتفاده نمی شــود؟ دالیل این امر را نمی توان با 
قطعیت برشــمرد، ولی آنچه در ادامه می آید به عنوان یک جمع بندی 
منطقی در این باب ارائه می شود. در ابتدا، استفاده از »مدیریت ارزش 
کسب شده« برای پیمانکاران بخش دفاعی ایاالت متحده که کارهای 
توســعه سامانه های موشــکی را انجام می دادند، الزامی بود. در اواخر 
دهه 1960 و طی دهه 1970، ایجاد ســامانه های مناسب سازی شده 
»مدیریت ارزش کســب شده« برای هر کاربرد، موضوع ساده ای نبود. 
تامین قابلیت های رایانشــی برای ایجاد ارتباط بین حسابداری زمان، 
زمان بندی پروژه و ارزش کســب شده )کار محقق شده( و هزینه های 
واقعی، پرهزینه و گران بود. »مدیریت ارزش کســب شده« و فّناوری 
رایانشــی الزم برای اســتفاده عملی از آن، هنوز در ابتدای راه بودند. 
ســامانه های اولیه »مدیریت ارزش کسب شده« احتماالً هم از حیث 
کاربرد ســخت و دشوار بودند و هم دقت کافی را نداشتند. جمع همه 
این ها، یک تصــور عمومی ایجاد کرده بود که در آن »مدیریت ارزش 
کسب شده« به شکل وحشتناکی پیچیده است، انجام آن بسیار دشوار 
است، بار ســنگینی بر دوش کارمندان و مدیران می گذارد، و ایجاد و 
پیاده ســازی آن پرهزینه و گران اســت. بدیهی است که با این تصور، 
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احتمال به کارگیری »مدیریت ارزش کســب شده« بسیار پایین )کم( 
بود. هنوز هم این نگرش وجود داشــته و در جامعه امروزی مدیریت 

پروژه شایع و فراگیر است. 
با این حال، این شهرت منفی »مدیریت ارزش کسب شده« در شرایط 
حاضر به شــکل کلی وجود ندارد. همان گونه که پیش تر بحث شــد، 
»مدیریت ارزش کســب شــده« توسط مســتندات و تجارب فراوانی 
پشتیبانی می شود. »مدیریت ارزش کسب شده« اکنون می تواند بدون 
دشــواری های بی مورد، پیاده سازی شده و اســتفاده شود. احتماالً پر 
دردسرترین مانع پیاده ســازی، گزارش دهی ارزش کسب شده است؛ 
یعنــی ارزیابی تحقق پروژه. گزارش دهــی منظم یک گذار مهم برای 
همه اســت، هم برای افراد و هم برای سازمان ها. در هر حال، هر گاه 
گزارش دهی یک انتظار مرســوم و عادی شود، محیطی برای شفافیت 
و پاســخگویی برای همه افراد درگیر به وجــود می آید. هر دو ویژگی 
مطمئناً نتایج و دســتاوردهای مطلوبی هســتند. به طور قطع موانع 
زیادی در مسیر پیاده سازی وجود دارد ولی در کل، این ها بیشتر برای 
زمانی اســت که یک ســامانه پیچیده یا حتی گواهی شده »مدیریت 

ارزش کسب شده« الزم باشد.
درک ایــن موضــوع که عناصر توصیه شــده توســط »پیکره دانش 
مدیریت پروژه« به منظور آماده ســازی اجرای پروژه، عناصر ضروری 
برای به کارگیری »مدیریت ارزش کســب شــده« است، مهم و قابل 
توجه است؛ یعنی ساختار شکست کار، تخمین های هزینه و زمان کار، 
توالی کارها و ایجاد زمان بندی. گام بعدی که تجمیع اطالعات در خط 
مبنای سنجش عملکرد19 اســت، مرجع الزم را برای تحلیل عملکرد 
در »مدیریت ارزش کســب شــده« ایجاد می کند. نکته کلیدی این 
مقاله این اســت که هنگامی که از راهنماهای پذیرفته شده مدیریت 
پروژه استفاده می شــود، برداشــتن گام بعدی که همانا به کارگیری 
»مدیریت ارزش کســب شده« باشد، دیگر کار سخت و طاقت فرسایی 
نیســت. بر عکس، هنگامی که اســتفاده از »مدیریت ارزش کســب 
شــده« روش اســتاندارد ســازمان برای کنترل و گزارش دهی پروژه 
باشد، این خود مشــوق استفاده از راهنماهای »پیکره دانش مدیریت 
پــروژه« و بهروش های »مدل بلوغ مدیریت پروژه ســازمانی« خواهد 
بود. همچنین، هنگامی که »مدیریت ارزش کســب شده« پیاده سازی 
شــد، تا حد زیادی بهبودهایی را در شــیوه های مدیریت پروژه ایجاد 
و تســهیل می کند و به همین دلیل باعث تشــویق به تحقق سطوح 
باالتر »مدل بلوغ مدیریت پروژه ســازمانی« )سنجش، کنترل و بهبود 

مستمر( می شود.
»مدیریت ارزش کســب شــده« یک تمرکز اولیه روی ابعاد هزینه ای 
پروژه ها داشته ولی شــاخص هایی را هم برای ارزیابی عملکرد زمانی 
دارد. با این حال، اســتفاده از این شــاخص های زمانی، به دلیل رفتار 
ناقــص آن ها در خصــوص پروژه های با تاخیر، از حیــث مفید بودن 
محدودیت دارد. برای رفع این نقصان، »زمان بندی کســب شده« در 

19- Performance Measurement Baseline

سال 2003 تدوین و ابداع شد. »زمان بندی کسب شده«،  »مدیریت 
ارزش کسب شده« را تعمیم داده و تحلیلی قابل اطمینان را از عملکرد 

زمانی پروژه ارائه می دهد. 
»زمان بندی کســب شــده« و »مدیریت ارزش کسب شده« در کنار 
هــم ظرفیت فوق العاده ای برای اندازه گیــری و تحلیل عملکرد پروژه 
فراهم می سازد. مدیران پروژه می توانند با به کارگیری »مدیریت ارزش 
کسب شده«، وضعیت عملکرد فعلی هزینه را ارزیابی، هزینه نهایی را 
پیش بینی، و عملکرد مورد نیاز را برای تحقق اهداف هزینه ای تعیین 
کنند. به روشــی مشابه، به کارگیری »زمان بندی کسب شده« قابلیت 
انجــام تحلیل زمان بنــدی را ایجاد می کند؛ یعنــی گزارش وضعیت، 
پیش بینی زمان خاتمه و عملکرد آتــی مورد نیاز برای تحقیق تاریخ 
مطلوب پایانی )خاتمه(. عالوه بر این، »زمان بندی کسب شده« مفهوم 
جدیدی را هم معرفی می کند: »تبعیت از زمان بندی20«. این ســنجه 
میــزان درک چگونگی اجرای پروژه را افزایــش می دهد. این مفهوم 
توانایی تحلیل عملکرد مســیر بحرانی، شناسایی محدودیت ها، موانع 
و حوزه های بالقوه دوباره کاری را فراهم می ســازد. به عالوه، هنگامی 
که عملکرد پروژه ضعیف اســت، »زمان بندی کســب شده« در کنار 
»مدیریت ارزش کسب شده«، به مدیران پروژه توانایی اتخاذ تدابیری 
را برای اصالح و بازیابی می دهد. از بحث های انجام شده در این مقاله 
باید روشن شده باشد که روش های عددی ذاتی موجود در »مدیریت 
ارزش کسب شده« و »زمان بندی کسب شده«، عناصری که می تواند 
مدیریت پروژه را به سوی »جایگاه علم« سوق دهند، فراهم می سازد.

ورای اســتفاده از برنامه های کاربــردی برای پایش و کنترل پروژه در 
زمان اجرا، داده های عددی در ایجاد ســابقه از پروژه نقش و مشارکت 
دارند. ســابقه اجرا، به همراه سایر مســتندات پروژه، سابقه کاملی از 
پروژه را شکل می دهد. گردآوری سوابق رسمی پروژه بعداً میزان مفید 
بــودن داده ها را به منظور طرح ریزی پروژه هــای جدید و نیز تحلیل 
اقدامات بهبود ارتقا می دهد. به عنوان یک پیامد طبیعی، بدون شــک 
در این شــرایط سازمان به ســوی به کارگیری مدیریت دانش ترغیب 

شده و حرکت خواهد کرد.
از طریق اســتفاده توامان »زمان بندی کســب شــده« و  »مدیریت 
ارزش کســب شده« این بحث مطرح می شــود که عملکرد پروژه در 
کنار شــیوه های ســازمانی بهبود پیدا خواهد کرد. شــواهد عددی از 
عملکرد به همراه قابلیــت تحلیل، به عنوان نتیجه ای از کاربرد آن ها، 
ورودی های اولیه را برای تحقق ســطوح باالتــر »مدل بلوغ مدیریت 
پروژه ســازمانی« ایجاد می کند. ســنجه های عملکرد در ســطح 2 
وجود دارند. تحلیل ســنجه ها و شاخص های مشتق شده، روش هایی 
را کنتــرل پروژه برای تحقق ســطح 3 به آن ها نیاز دارد، به دســت 
 می دهد. به تبع آن، کاربرد مدیریت دانش تحقق ســطح 4 را تسهیل 

می کند. 
هم اکنون یک گام پیشــرفت در مدیریت پروژه از طریق پیاده سازی 

20� Schedule adherence
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»مدیریت ارزش کسب شــده« و »زمان بندی کسب شده« به راحتی 
قابل حصول است.

5- خالصه
در دهــه 1980، کیفیت نیروی محرکه بهبود برای فرآیند و محصول 
شــد. رویکرد تحقق کیفیــت حاصل کارهای اولیه والتر شــوارت، با 
اصالحاتی که بعدها توســط دمینگ، جوران و کرازبی انجام شد، بود. 
بر پایه کارهای ارزشــمند این افراد، همفری و »موسســه مهندسی 
نرم افــزار« نظام کیفیت را به منظور کاربرد ســازمانی برای توســعه 
نرم افزار رســمیت داد. متعاقب آن، »موسسه مدیریت پروژه« ایده ها 
و مفاهیم ارائه شده توســط »موسسه مهندسی نرم افزار« را در حوزه 

مدیریت پروژه به کار گرفت.
تجســم کیفیت برای مدیریت پروژه مجموعه ای از شــیوه هایی است 
که در »پیکره دانش مدیریت پروژه« آمده اســت؛ روشگان بهبود این 
شیوه ها هم در »مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی« لحاظ شده است. 
آنچه مشــاهده شــده این اســت که »مدیریت ارزش کسب شده« و 

»زمان بندی کسب شده« به قدر کفایت در مستندات »موسسه مدیریت 
پروژه« مورد تاکید و توجه قرار نگرفته  است. می توان سازمان ها را به 
پیاده سازی »مدیریت ارزش کسب شده« و »زمان بندی کسب شده« 
تشــویق و نشــان داد این کار به تقویت شیوه های برتر و پشتیبانی از 
کیفیت کمــک می کند. قصد از به کارگیری »مدیریت ارزش کســب 
شده« در کنار »زمان بندی کسب شــده« بهبود عملکرد پروژه، و در 
ضمن پیشــرفت و بالغ شدن رفتار سازمانی است. این ادعا وجود دارد 
که به کارگیری و اســتفاده از سنجه ها و روش های تحلیلی »مدیریت 
ارزش کسب شــده« و »زمان بندی کسب شده«، مدیریت پروژه را به 
»جایگاه علم« می رساند. و در نهایت این که، تحقق این وضعیت، منجر 

به مدیریت دانش و بهبود مستمر خواهد شد.

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

Walt Lipke, Is Something Missing from Project Management 
CrossTalk, July/August 2013, pp. 16-20.
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پیش گفتار
ســخن گفتن از استادی موســس، یاوری پایدار و عضو شماره یک و 
در عین حال برجســته انجمن انفورماتیک ایران، نویسنده یکی از دو 
کتاب پرشمارگان مبانی رایانه برای عموم در دهه شصت، مولف اولین 
کتاب مســتند پیشــینه رایانه در ایران به شــکل تاریخ شفاهی متن 
شده، اولین شاهد پیشینه نگار فعالیت های رایانه ای خود در ایران و از 
نخســتین پیشکسوتان این حوزه و به قولی تاریخ زنده صنعت، بازار و 

صنف کامپیوتر ایران، کاری ســخت و دشوار است. پس با درج بخشی 
از مصاحبه ای با ایشــان با عنوان بدون تاریخ، بدون امضا1 این یادواره 

را آغاز می کنیم: 
»دکتر لطفعلی بخشی یک پدیده کم نظیر در تاریخ فناوری اطالعات 
ایران اســت. کمتر کســی را می تــوان دید که همچون این اســتاد 
سرشناس اقتصاد در دانشگاه عالمه تمام  قد در تالقی صنف، صنعت و 
1 - پیوســت ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی، شــماره 64، 12 دی، 1397، مصاحبه کننده: 

آرش برهمن.

همه کتاب های دکتر لطفعلی بخشی
استادی از نسل شاهدان عینی و راویان صادق پیشینۀ 

بخش انفورماتیک ایران
سّید ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
و مسئول کمیته آموزش انجمن انفورماتیک ایران

abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی
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دانشگاه کامپیوتر ایستاده باشد. کودتای 28 مرداد 1332 را به چشم 
دیــده، در ابتدای دهه 40 از خانواده و محله ای چنان آســیب پذیر به 
دانشــگاه تهران رفته که وقتی در کنکور قبول شده کل محله را آذین 
بســته اند. مدیر کامپیوتر مرکز آمار ایران بوده، در دانشــگاه کامیپوتر 
درس داده. اولین کارت قدیمی ترین تشکل علمی کشور یعنی انجمن 
انفورماتیــک به نام اوســت. کتاب فوق العــاده اش تاریخچه کامپیوتر 
در ایران مجموعه ای اســت شــنیدنی و دســت اول از ورود و توسعه 
کامپیوتر در ایران از سال 1341 تا 1365 و البته توقفش برای قریب 
به یک دهه پس از انقالب اســالمی. پابند ماندن در ینگه دنیا نشــده 
و جالب اســت که نسلی از دانشــجویان ایران در دهه 60 و اوایل 70 
او را با کتاب مشــهور مبانی کامپیوترش می شناسند که برای سال ها 
کتاب درسی بســیاری از آن ها بود. در تشــکل های صنفی متعددی 
از آرد و نان گرفته تا ســیمان یکی از چهر های شناخته شــده است و 
برای همه آن ها از رســانه های چاپی گرفته تا کانالی تلگرامی را اداره 
می کند. در میانه 70 سالگی کوچک ترین زنگاری از کهولت بر ذهن و 
جانش ننشسته. هنوز سرزنده، صریح، شوخ و سرشار از امید و زندگی 
است. منتقد سیاست های اقتصادی امروز دولت و نایب رئیس انجمن 
اقتصاددانان ایران است. یک راهنمای کسب و کار برای استارت آپ ها 
در ایران نوشته و وقتی درباره آینده حمل و نقل شهری و تاکسی های 
آنالین حرف می زنیم از دره سیلیکونی برایم نکته می آورد. گالیه دارد 
که می خواهد کایت  ســوار شود ولی »قدسی«، همسر عزیزش، اجازه 
نمی دهد. خودش به شــوخی می گوید ابوالمشاغل است اما چنان در 
ورای کامپیوتر شــیفته زیستن و زندگی است که تمام نشدنی به نظر 

می رسد«.
 

سال تولد
1326

محل تولد
تهران

سوابق تحصیلی:
کارشناســی و کارشناسی ارشــد اقتصاد از دانشــگاه تهران، دکتری 

اقتصاد از دانشگاه پونا در هندوستان 
سوابق مدیریتی:

مدیر مرکز کامپیوتر دانشــگاه آزاد،  مدیرکل مرکــز کامپیوتر وزارت 
کشاورزی،

 رئیس و عضو هیات موسس انجمن انفورماتیک ایران،
 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، و نایب 

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران.

متولد 1326 است هرچند حدس زدنش چندان آسان نیست. خودش 
هم می گوید: »ســال های ســال هر جایی برای جلسه می رفتم چون 
جثــه ام کوچک بود و ســرخوش بودم می گفتند این بچــه را چرا با 

خودتان آورده اید ولی حاال فکر کنید به دوره ای از زندگی ام رسیده ام 
کــه دیگر در هر جمعی می روم از همه پیرترم. فکر کنم از ما با عنوان 
»آنتیک« یاد می کنند.« این شــوخ طبعی اش در مواجهه با خویشتن 
یادگاری اســت از محله ای که در آن به دنیا آمده: خیابان گرگان در 
نظام آباد قدیم. پدرش در جســت و جوی کار از ســوادکوه مازندران به 
تهران آمده و پســر اولش یعنی لطفعلی در خانه کوچکی اجاره ای که 
صاحبخانه و همســایه اش یک قاضی دادگستری است به دنیا می آید. 
اســم پدرش را روی این نورچشــمی خانواده می گذارد. همان قاضی 
تبدیل به خانواده دوم شــان می شــود و هرچند بعدها با به دنیا آمدن 
پنج بچه دیگر و از دســت رفتن یک خواهر کوچکش از آن اتاق های 
کوچک اسباب کشی می کنند اما رابطه آن ها ادامه می یابد. خانواده پدر 
و مادر من هر دو آدم های نماز خوان و معتقدی بودند ولی اعتقاد شان 
برای خودشان بود و به ما بچه ها تحمیل نمی کردند. آن قدر در زمینه  
تربیت بچه ها باز بودند که به شــوخی خودمان و آشنایان به خانه مان 
می گفتیم هتل بخشــی. البته بخشی از این لقب هم برای این بود که 
همیشه، تمام مدت سال، بستگان ما از شمال می آمدند و در همان دو 

اتاقی که داشتیم سکنی می گزیدند.
در پشــت جلد کتاب کامپیوتر و من! ایشان آمده است: دکتر لطفعلی 
بخشی از نخســتین برنامه نویسان ایران و از پیشکسوتان کامپیوتر و 
انفورماتیک در کشور است. او در سال 1345 با استخدام در مرکز آمار 
ایران با اولین کامپیوترهای وارد شده به ایران کار کرد، با کامپیوترهایی 
به اندازه یک اتاق که به نحو خاصی برنامه ریزی می شدند، وی سپس 
در مراکز کامپیوتری ســتاد ارتش، وزارت کشــاورزی و دانشگاه آزاد 
ایــران به فعالیت خــود ادامه داد. آقای دکتر مولف کتاب »آشــنایی 
با کامپیوتر و داده پردازی« اســت که جــزء اولین کتاب های آموزش 
کامپیوتر در ایران می باشــد و سال ها در دانشگاه ها مورد تدریس قرار 
گرفته است. این کتاب که در سال 1363 چاپ شد، با استقبال فراوان 
حدود دویست هزار نســخه از آن فروش رفت و بسیاری با این کتاب 

وارد دنیای کامپیوتر شدند...مردی که تنها سرگرمیش کار است.
شوخ طبعی، فروتنی، رواداری، جوانی در اندیشه و دانایی، عشق بی پایان 
فضیلت مآب به کار و تالش – گوهر فراموش شده و با تاسف در اکثریتی 
از ما، از سِر جهل، ضد ارزش انگاشته شده - از دکتر بخشی شخصیتی 
ساخته است که توصیف آن برای ناآشنایان با ایشان ممکن است مداهنه 
آمیز بنماید. آثار گرانقدر اخیر خاطره نگارانه ایشان در کنار حضورشان 
در نشــر اقتصاد فردا، ســیمای اراده معطوف بــه فرهنگ این پیر دیر 
آمــوزش و تعلیم و تعلم رایانه را رونمایی می کند و ســردیس ماندگار 
ایشــان را شایسته حضور در ردیف اول پیشگامان عرصه رایانه در ایران 
در موزه رایانه ایران که دیر یا زود برپا خواهد شــد، می نماید. تا آن روز 
این نوشته های جسته و گریخته را برخاستن به حرمت حضور سرزنده 

ایشان در این بخش باید شمرد، که به بلندی آفتاب باد.
ادامــه این یادواره را صرف مروری بر میراث فرهنگی یعنی کتاب های 

منتشره به قلم ایشان می نماییم: 
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 عنوان کتاب: آشــنائی با کامپیوتر و 
داده پردازی.

پدیدآورنده: لطفعلی بخشی.
ناشر: نشر فردا.

زمان نشر: نوبت اول چاپ 1363.
تعداد صفحات: 242 برگ.

شــمارگان: تــا چــاپ نهــم بالغ بر 
200,000 نسخه.

.QA 76.B3 1363 : شماره راهنما
روایت انتشار کتاب موثر و پر شمارگان 
آشــنایی با کامپیوتر و داده  پرازی که 
هم زمان با کتاب پُرشمارگان آشنایی 
بــا کامپیوتر دکتــر بهــروز پرهامی 
انتشــار یافت را از زبان دکتر بخشــی 
در مصاحبه با ماهنامه شــبکه شماره 
53 در فروردین و اردیبهشــت 1384 

بخوانیم: 
پــس از پیــروزی انقالب اســالمی و 
تعطیلی دانشــگاه ها دیدم که بهترین 

فرصت برای نوشــتن کتابی برای دانشــجویان کامپیوتر همین زمان 
اســت. یعنی خاطره همان اولین کالس کامپیوتر که داشتیم و برای 
من واقعا بسیار مشکل بود، باعث شد که سعی کنم مبانی کامپیوتر را 
به ساده ترین بیان و شیواترین زبان بگویم به نحوی که تا حد ممکن 
برای خوانندگان ملموس باشــد. ماجرای چاپ آن کتاب هم خودش 
داســتانی دارد. در آن موقع به چند ناشــر مراجعه کردم که با سردی 
آن ها مواجه شدم. نتیجه این شــد که تصمیم گرفتم خودم کتاب را 
چاپ و توزیع کنم. خالصه کتاب را با ســه هزار نسخه منتشر کردم. 
هر چند که خیلی ها گفتند که فروش نمی رود و زیان سنگینی در پی 
دارد. در هر صورت کتاب چاپ شــد و همه را آوردم در منزلم چیدم 
و کم کم شروع کردم به توزیع. جالب است بدانیدکه همه نسخه های 
کتــاب طی کمتر از دو ماه فروش رفت. چاپ دوم را منتشــر کردم و 
آن ها هم در همان مدت به انتها رســید. رســیدم به چاپ ســوم که 
تصمیم گرفتم با اصالحاتی آن را دو باره چاپ کنم. چاپ سوم را پنج 
هزار نســخه منتشر کردم که آن هم به سرعت به پایان رسید. بعد به 
بحران کاغذ رســیدیم و امکان انتشار مستقل کتاب وجود نداشت. در 
نتیجه با جهاد دانشــگاهی صحبت کــردم و از چاپ چهارم به بعد از 
آن طریق منتشــر شد که کتاب توسط آن ها در تیراژ 20 هزار نسخه 
بــه چاپ می رســید و این روند تا چاپ دهم ادامــه یافت، ولی خوب 
چون مباحث PC در آن آورده نشده بود، دیگر در همان زمان متوقف 
شــد. فکر می کنم این کتاب ضمن آن کــه از جمله اولین کتاب های 
کامپیوتری ایران بود، از جملــه پرفروش ترین کتاب های کامپیوتری 

ایران نیز بوده است.

در  کامپیوتر  تاریخچــه  کتاب:  عنوان 
ایران 1341-1365 

پدیدآورنده: لطفعلی بخشی. 
با  ایــران  انفورماتیک  انجمن  ناشــر: 

همکاری نشر اقتصاد فردا. 
زمان نشر: چاپ اّول تیرماه 1393.

تعداد صفحات: 84 برگ.
شمارگان: 1000 نسخه.

شابک: 978-600-94527-1-2.
قیمت: 7000 تومان.

مقدمه 
 در پیشــگفتار انجمــن انفورماتیک ایران در این کتاب آمده اســت: 
نگارش پیشــینه فعالیت های حوزه تخصصی رایانه فناوری اطالعات، 
در قالب پژوهش های حرفه ای، تحلیل های دانشــگاهی، پایان نامه های 
تحصیلی، در کنار روایت های شخصی از پیشینه فعالیت های این حوزه 
و خاطرات حرفه ای، بخشــی از حافظه تاریخی این بخش را تشــکیل 
می دهند. این مجموعه ها، در کنار تاریخ شــفاهی بخش رایانه ایران با 
ارزش های اســتنادی متفاوت، گام آغازین برپائی موزه رایانه ایران را 

می سازند. 
طــرح برپائی موزه رایانه ایران از طرح های قدیمی انجمن انفورماتیک 
ایران اســت که به علت کمبود منابــع مالی و اطالعاتی، برپائی آن به 
درازا کشــید. سلسله مطالب »ســیمای رایانه در ایران«- چاپ شده 
در نه شــماره گزارش کامپیوتــر ماهنامه انجمــن انفورماتیک ایران 
)شماره های  122، 123، 124، 125، 127، 128، 129، 130 و 131 
(، طی ســال های 75-72 و مستخرجه از پایان نامه کارشناسی ارشد 
و پژوهش دانشــگاهی »نقش انفورماتیک در برنامه توسعه در ایران« 
منتشر شده در سال 1363- می تواند گام نخستین این پیشینه نگاری 

تلقی شود. 
اما جای کتابی مستقل در این زمینه خالی بود که خوشبختانه حاصل 
زحمات آقای دکتر لطفعلی بخشــی، عضو هیئت موسس و نخستین 
هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران و از پیشکســوتان بخش رایانه 
کشور، با عنوان »تاریخچه کامپیوتر در ایران« گامی نخستین در نوع 

خود است. 

محتوای كتاب
 کتاب دارای فهرســت مطالب، پیش گفتار انجمن انفورماتیک ایران، 
پیش گفتار نویســنده، دو فصل مطلب، سه پیوست، فهرست منابع و 
مآخذ و فهرســت بی عنواِن تصاویر، جداول و نمودار اســت. عناوین 

فصول، مطالب و پیوست های کتاب به شرح زیر است:
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فصل اّول: تاریخچه كامپیوتر در ایران قبل از انقالب.
1-1- ماشین های قبل از کامپیوتر 

2-1- ورود کامپیوتر 
3-1- کاربردهای کامپیوتر 

4-1- برخی پروژه های بزرگ دولتی 
5-1-کاربرد کامپیوتر در بخش خصوصی 

6-1- نقش و وضعیت شرکت های چند ملیتی و شرکت های ایرانی 
7-1- ساخت کامپیوتر در ایران 

8-1- آموزش کامپیوتر 
9-1- کتب و نشریات کامپیوتری 

الف- کتب
ب- نشریات

10-1- نقش کامپیوتر در اقتصاد ایران تا قبل از انقالب 
الف- زمینه های بازار واقعی
ب- زمینه های بازار کاذب

ج- نقش کامپیوتر در اقتصاد ایران 
ه- اعتبارات کامپیوتر و انفورماتیک

و- بازرسی از مراکز کامپیوتری دولتی

  فصل دوم: وضعیت كامپیوتر در ایران بعد از انقالب. 
 2-1-نقش و وضعیت شرکت های چندملیتی و شرکت های ایرانی

 2-2- کاربردهای کامپیوتر
 2-3- آموزش کامپیوتر

 2-4-ساخت کامپیوتر در ایران 
 2-5-نهادها، سازمان ها و انجمن های فعال کامپیوتری بعد از انقالب

 الف- انجمن انفورماتیک ایران
 ب- شرکت کامپیوتری ایز ایران
 پ- کمیسیون ملی انفورماتیک

 ت- شورای عالی انفورماتیک کشور
 ث- بخش کامپیوتر مرکز پژوهش های خواص و مواد و نیرو

 ج- شورای هماهنگی انفورماتیک
 چ- مرکز تحقیقات مخابرات

 2-6- کتب و نشریات کامپیوتری
 الف- نشریات منظم کامپیوتری

 ب- گزارش های مختلف درباره کامپیوتر
 پ- ترجمه و تالیف کتب کامپیوتری

 و اما امروز...............................
 پیوست 1: وظایف مرکز آمار ایران در قبال امور محاسبات الکترونیکی کشور.

 پیوست 2: فهرست سازمان های استفاده کننــده از کامپیوتر در سال 
.1349

 پیوست 3: قانون تاسیس شورای عالی انفورماتیک کشور.

ترویج و نقد 
تهیه و مطالعه این کتاب ارزنده – که صحت و سالمت قریب به اتفاق 
مطالب ومحتوای آن قابل تایید و راســتی آزمایی است - را با جرئت 
به همه دست اندرکاران بخش انفورماتیک کشور شامل شخصیت های 
حقوقی و حقیقی شــامل کارشناسان، مدیران، دانشجویان و مدرسان 
جوان دانشــگاهی می توان توصیه کرد. بخصوص برای توّهم زدائی از 
گروهی از تــازه واردان این بخش، که زمان آغــاز فعالیت های آن را 
همزمــان با دانش آموختگی یا آغــاز دوران کار حرفه ای یا مدیریتی 
خود می پندارند که عالوه بر پایمال کردن زحمات ده ها ســال صدها 
پیشکســوت - که با زحمــات خود طی نیم قرن اخیر، کشــور را در 
لبه دسترسی، شــناخت، اســتفاده و حداقل به کارگیری این فناوری 
قرارداده و نگهداشــته اند- در شــناخت موقعیت خود دچار اشــتباه 

تاریخی می توانند بشوند.
اما بیان محاسن این کتاب به معنی چشم فروبستن بر برخی از ایرادات 
آن نیســت که مهم ترین آن ارجاعــات ناکافی یا معرفی ناکامل منابع 
اســت، که شایسته اســت در چاپ های بعدی، اصالح گردد. علیرغم 
زبان و بیان ســاده و شــیرین کتاب، به وضوح ناویراسته بودن آن به 
چشــم می خورد که این مورد هم به اصالح توصیه می شــود. برخی 
ایرادات زبانی که به اصالت متن هم لطمه می زند در این مســیر قابل 
اصالح اســت مثال عباراتی نظیر مقادیر کالن یا درشت در این مسیر 
قابل اصالح اســت. ایرادات شــکلی کتاب، که بیشتر نیز به ناویراسته 
بودن احتمالی آن بر می گردد، از فهرســت مطالب آغاز می شــود که 
در آن عــالوه بر توزیع نامتوازن مطالب و نارســا بودن عناوین برخی 
سرفصل ها، به لحاظ شکلی هم، وحدت رویه در تقسیم بندی ها لحاظ 
نشده و برخی مطالب براســاس الفبائی و برخی غیرالفبائی )ابجدی( 

رده بندی شده اند.

 عنوان کتاب: کامپیوتر و من ! 1394-
 .1345

 پدیدآورنده: لطفعلی بخشی. 
 ناشــر: انجمن انفورماتیــک ایران با 

همکاری نشر اقتصاد فردا. 
زمان نشر: اردیبهشت ماه 1394.

تعداد صفحات: 186 برگ.
شمارگان: 500 نسخه.

شابک: 978-600-94527-3-6.
قیمت: 10000 تومان.

مقدمه 
 این کتاب دکتر بخشی شرح حال خودنوشته ای است که در نوع خود 
به ویژه برای دســت اندرکاران در بخــش انفورماتیک کم نظیر و قابل 
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الگوبرداری اســت. کتاب در عنوان هم، این نگاه متفاوت و واسازانه را 
بــا معنی ضمنِی قابل توجه، منعکس می کند و آن اشــاره ضمنی به 
واقعیت ممزوج بــودن این حرفه با ابزارهای مورد اســتفاده آن، نزد 
حرفه ای های آن است. تکه بندی مطالب کتاب به اجزائی کوچک و هر 
یک تقریبا مســتقل در عین پیوستگی و جامعیت آن در سیمای یک 
دفترچۀ مهم ترین خاطرات برگزیده، حتی به آن ارزش ادبی می بخشد 
و آن را برای نســل جوان که حوصله مطّول خوانی ندارد، دارای جاذبه 

مطالعاتی می کند.

محتوای كتاب
 در پیشگفتار انجمن انفورماتیک ایران در این کتاب آمده است: ایجاد 
موزه و تدوین تاریخ شــفاهی برای هر بخش از امور کشــور، می تواند 
برای نســل حاضر و آیندگان نشانگر گذشته و روند تکاملی آن بخش 
باشد. بدیهی است که روایت های شخصی در تاریخ شفاهی هر بخش 
جایگاه ویژه ای دارد ... اینک کتاب کامپیوتر و من، که حاوی خاطرات 
شفاهی دکتر بخشی از کار با رایانه از اولین روزهای ورود کامپیوتر به 
ایران تا زمان حاضر اســت، پیش روی شماست. با مرور این خاطرات، 

بخش های زیادی از روند کار با کامپیوتر در ایران نیز مرور می شود. 
کتاب دارای فهرســت تفصیلی مطالب، فهرســت عکس ها و تصاویر، 
پیشــگفتار انجمن انفورماتیک ایران، پیشــگفتار نویســنده، سرآغاز، 
بیســت و چهار بخــش مطلب، بخش آخر، فهرســت منابع و ماخذ و 

شناسه اسامی است. عناوین بخش های کتاب به شرح زیر است:
بخش 1: دانشگاه تهران.

بخش 2: مرکز آمار ایران.
بخش 3: اسامی برخی افراد شاغل در امور کامپیوتری در سال 1348.

بخش 4: پایان لیسانس و آغاز فوق لیسانس.
بخش 5: خدمت سربازی.

بخش 6: مرکز کامپیوتر ارتش.
بخش 7: برخی دیگر از افراد فعال در امور کامپیوتری در سال 1350.

بخش 8: پایان فوق لیسانس.
بخش 9: ادامه کار جهانی و یوسفیان.

بخش 10: ادامه کار من در ارتش.
بخش 11: استخدام در مرکز خدمات ماشینی وزارت کشاورزی.

بخش 12: تدریس، کارهای پاره وقت و تاسیس شرکت.
بخش 13: خانواده کامپیوتری.

بخش 14: داستان های خنده دار.
بخش 15: دانشگاه آزاد ایران.

بخش 16: کتاب آشنایی با کامپیوتر و داده پردازی.
بخش 17: انجمن انفورماتیک ایران.

بخش 18: تدریس در دانشگاه.
بخش 19: معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد.

بخش 20: همکاری با صنعت سیمان.

بخش 21: همکاری با صنعت آرد و نان.
بخش 22: تحصیل دکتری اقتصاد در هند.

بخش 23: آشتی دوباره با کامپیوتر.
بخش 24: کتاب تاریخچه کامپیوتر در ایران و آخرین کار.

بخش آخر این کتاب بســیار خواندنی، آموزنده ترین بخش آن اســت 
که استاد پیشکسوت ما کار داوطلبانه و حرمت آن را به شکل ضمنی 
بــا بیان صورت مفصل فعالیت های داوطلبانه بی مزِد امروزش، به همه 
می آموزد، کار داوطلبانه ای که امروزه نه تنها از شــاخص های توسعه 
جوامع در عین حال از مهم ترین جنبه های اخالق فضیلت گرای فردی 

است.

ناگفته های شرکت سازی  عنوان کتاب: 
و شرکت داری در ایران. 

پدیدآورنده: لطفعلی بخشی. 
 ناشر: نشر اقتصاد فردا. 

زمان نشر: چاپ اول مهر ماه 1397. 
تعداد صفحات: 128 برگ.

شمارگان: 1000 نسخه.
شابک: 978-600-97073-3-1.

قیمت: 20000 تومان.

مقدمه 
 در ابتدای کتاب پیش از فهرســت مطالب مولف کتاب نوشته است: 
ســالم بر خوانندگان. اگر در فکر راه اندازی شــرکت یا کسب وکاری 
هستید، این کتاب را بخوانید. اگر دارای شرکتی هستید نیز از خواندن 
این کتاب ســود خواهید برد. مشارکت در زمینه های کسب و کار در 
امور صنعتــی، تجاری و مطبوعاتی، مجموعــه ای از تجارب گوناگون 
پیش رویم نهاد که دستمایه تالیف این کتاب شد. بسیاری از اطالعات 
و راهکارهای تدوین شــده در این کتاب، با تجربیات ناخوشــایندی 
به دســت آمده که تالش کرده ام با نوشــتن آن ها، از تکرار آن توسط 

شما پیشگیری کنم.

محتوای كتاب
کتاب دارای فهرســت مطالب، پیشگفتار، مقدمه، چهارفصل مطلب و 

پسگفتار است. عناوین فصل های کتاب به شرح زیر است:
 فصل اول: مقدمات ایجاد کسب و کار.

 فصل دوم : پیش نیازهای ثبت شرکت.
 فصل سوم : اقدامات پس از ثبت شرکت.

 فصل چهارم : امور شرکت داری.
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عنوان کتاب: اصول بیمه. 
مولف : لطفعلی بخشی. 
ناشر: نشر اقتصاد فردا. 

زمان نشر: چاپ سوم، 1394.
تعداد صفحات: 248 برگ.

شمارگان: 2000نسخه.
شابک: 978-964-9359-27-4. 

قیمت: 27500 تومان.

 

محتوای كتاب
»اصول بیمه« کتابی پایه ای و اساســی اســت و افزون بر دانشجویان 
رشــته های مختلف ماننــد اقتصاد، حســابداری و مدیریت که اصول 
بیمه ای بخش جدانشــدنی فعالیت آنان است، نمایندگان و کارگزاران 
بیمه ای که به تازگــی فعالیت خود را آغاز کرده انــد می توانند از این 
اطالعات اســتفاده مناسبی در فعالیت های اجرایی خود داشته باشند. 
»بیمــه در ایــران«، »اقتصاد بیمه«، »بیمه مســئولیت« و همچنین 
»قراردادهای بیمه ای« از فصل های این کتاب هســتند. در این کتاب 
چهل و دو جدول درباره اصول بیمه ای به رشــته تحریر در آمده است 
که همراه موضوعاتی از قبیل »بیمــه اموال«، »بیمه اعتباری و زیان 
اموال«، »بیمه اشــخاص« و »بیمه بازرگانی« دیدگاه های وسیعی را 

برای مخاطبان خود فراهم می کند.
در بخشــی از این کتاب آمده اســت: »افراد بشــر همواره در زندگی 
با مخاطرات، مشکالت و خســاراتی مواجه بودند. هرچند عامه مردم 
وقــوع این مشــکالت و مخاطرات را به قضا و قدر و بخت بد نســبت 
می دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع 
آن ها پیشــگیری کرد. از ســوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای 
به وقوع پیوســت چگونه می توان از ضررهای آن کاســت و خسارت 
آن را جبــران کرد. به مرور مردم متوجه شــدند که این خســارت و 
خطرات، مقدرات از پیش تعیین شــده نیستند و می توان آن ها را به 
 حداقل ممکن رســاند و یا خسارت ایجاد شــده را به طریقی جبران 

کرد«.

عنوان کتاب: مالیه عمومی.  
نویسنده: لطفعلی بخشی. 

ناشر: نشر اقتصاد فردا. 
زمان نشر: نوبت سوم، 1394.

تعداد صفحات: 243 برگ.
شمارگان: 2000 نسخه.

شابک: 978-964-9359-25-0. 
قیمت: 27500 تومان.

عنوان کتاب: خرید و سفارشات خارجی
)زنجیــره تامیــن و تــدارک کاالهای 

خارجی(. 
نویسنده: لطفعلی بخشی. 

ناشر: نشر اقتصاد فردا. 
زمان نشر: نوبت اول 1390.
تعداد صفحات: 184 برگ.

شمارگان: 2000 نسخه.
شابک: 978-964-9359-24-3.

قیمت: 8400 تومان.
 

بازرگانی  بیمه هــای  کتــاب:  عنوان 
بین المللی. 

نویسنده: لطفعلی بخشی. 
ناشر: نشر اقتصاد فردا. 

زمان نشر: نوبت دوم 1396.
تعداد صفحات: 184 برگ.

شمارگان: 600 نسخه.
شابک: 978-964-9359-28-1.

قیمت: 35000 تومان.

عنوان کتاب: خاطرات خطیر کوه. 
نویسنده: لطفعلی بخشی. 

ناشر: نشر اقتصاد فردا. 
زمان نشر: نوبت اول 1399.
تعداد صفحات: 200 برگ.

شمارگان: 1000 نسخه.
شابک: 978-922-9654-82-8. 

این آخرین کتاب نشر شــده دکتر بخشی است. اما ما در انتظار نشر 
سه کتاب دیگر نوید داده شده ایشان، در کتاب کامپیوتر و آثاِر بیشتر، 

می مانیم و برای ایشان آرزوی سالمت و عمر طوالنی می نماییم:
جغرافیای اقتصادی ایران. 	
پرداخت های بین المللی. 	
راز و رمزهای راه اندازی کسب وکار. 	



64

ش
گزار

دویست و پنجاه و یک

انتشار نوزدهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی

نوزدهمین شمارة مجلۀ علوم رایانشی، نشریۀ علمی انجمن انفورماتیک 
ایران، در زمســتان 1399 منتشر شد. در این شماره، 7 مقاله به چاپ 
رسیده اســت که عنوان چکیدة آن ها برای اطالع خوانندگان گزارش 

کامپیوتر در زیر آمده است: 

1- تحلیل کاربرد الگوهای طراحی اینترنت اشیاء
نویسنده: زهرا بهمن پور، رامان رامسین 

چکیدۀ مقاله: الگوها راه حل هایی هســتند کــه افراد خبره برای حل 
مسائل تکرار شونده ارائه می دهند. در واقع الگو با ساختار سطح باالیی 
که از یک راه حل ارائه می دهد می تواند در حل مشکالت عینی مختلف 
مورد اســتفاده قرار گیرد. یکی از حوزه هایی که خصوصا در چند سال 
اخیر بســیار مورد توجه قرار گرفته و محققان به استخراج الگو در آن 
پرداخته اند، اینترنت اشــیاء1 است. روز به روز اشیاء بیشتری در حال 
اتصال به شبکه جهانی هستند و در این میان سازمان ها و شرکت های 
مختلف هریک در حال ارائه راه حل های خود در این حوزه هستند؛ اما 
عدم یکپارچگی و وابستگی این راه حل ها به فّناوری باعث شده تا قابل 
به کارگیری در کاربردهای مختلف نباشــند. در این نوشتار سعی شده 
با مطالعه الگوهــای  طراحی مختلفی که تا به امروز در حوزه اینترنت 
اشــیاء ارائه شده اند، مجموعه یکپارچه ای از این الگوها به همراه حوزه 
به کارگیری آن ها، در کنار هم ارائه شود. این الگوها طیف گسترده ای 
از کاربردها مانند راه اندازی و ثبت، مصرف انرژی، ارتباطات، و امنیت 
دســتگاه ها را پوشش می دهند. ســپس این الگوها براساس مشابهت 
بــا هم، مکمل بودن برای هــم، و نیازمندی های غیر کارکردی ای که 

برآورده می کنند، دسته بندی شده اند.

1- Internet of Things (IoT)

مبتنی  پروتئینی  بهبود تشخیص کمپلکس های   -2
بر خوشه بندی دوگانه داده های بیان ژن

نویسنده: امیر لکی زاده
چکیدۀ مقاله: بــا توجه به نقش کمپلکس هــاي پروتئیني در انجام 
بسیاري از کارکردهاي ســلولي موجودات زنده، کشف آن ها مي تواند 
به درک عمیق تر سازوکار های تنظیمي سلول، توصیف فرآیند تکامل 
در ســیگنال ها ي ســلولي، پیش بیني عملکرد زیســتي پروتئین هاي 
کشف شــده و از همه مهم تر تحقق اهداف درماني)تشخیص بیماري و 
طراحي دارو( منجر شــود. رویکردهای محاسباتی ارائه شده تاکنون به  
منظور تشخیص کمپلکس های پروتئینی، به  طور عمده بر خوشه بندی 
شبکه  برهم کنش پروتئین-پروتئین تمرکز دارند و این در حالی است 
که شبکه های  برهم کنش، عالوه  بر این که نوفه دار می باشند، به تنهایی، 
فاقد سازوکار الزم برای در نظر گرفتن ماهیت پویای سلول در فرآیند 

تشخیص کمپلکس های پروتئینی می باشند.
در این مقاله، مدلي ســه الیه مبتني   بر رویکرد خوشــه بندی  دوگانه 
براي تشــخیص کمپلکس هاي پروتئیني از منابع داده ای  مختلف ارائه  
شــده اســت. الیه های اول، دوم و سوم مدل پیشــنهادی، به ترتیب 
وظیفه پویاســازی، کاهش نویز و تشــخیص نهایــی کمپلکس های 
پروتئینــی را بر عهده  دارنــد. مجموعه ارزیابي های مختلف،  نشــان 
مي دهد که روش پیشنهادي توانسته است با استفاده از منابع داده اي 
مختلف در الیه های ســه گانه، ضمن مدیریت بهتر چالش هاي اصلی 
مســئله  مانند نوفه دار بودن منابع داده ای و ضرورت مدل سازی پویای 
فرآیند تشــخیص به کمک داده های بیان ژن، دقت فرآیند تشخیص 
کمپلکس هاي پروتئیني را بر اساس سنجنده  های مرتبط و در شرایط 

گوناگون، به میزان قابل  توجهی بهبود دهد.
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بر اساس مدل سازی  3- جاسازی عبارت پرس وجو 
موضوعی

نویسندگان: مریم بیابانی، احمدعلی آبین 
چکیدۀ مقاله: افزایش حجم منابع متنی ســبب شده است تا اهمیت 
فرآیند جســتجو بیش از پیش در حوزه بازیابی اطالعات آشکار گردد. 
این فرآیند امر چالش برانگیزی اســت زیرا در بســیاری موارد کلمات 
پرس و جوی به کار رفته توســط کاربران با کلمــات موجود در متون 
تفاوت دارد و یا از عباراتی برای پرس و جو استفاده می شود که فرآیند 
جســتجو را گمراه می نماید. بســیاری از روش های پیشــین، عبارت 
پرس و جو را به عنوان کیســه ای از کلمــات در نظر گرفته و محل قرار 
گرفتن و یا معنــی کلمات را لحاظ نمی کنند. اخیرا روش های مبتنی 
بر جاســازی کلمات کارایی خود را در بسیاری از کاربردهای بازیابی 
اطالعات به طور موثر نشان داده اند. در این تکنیک، بردار جاسازی شدة 
عبارت پرس وجو از ترکیب بردار جاساز کلمات حاصل می شود. از این 
بردار جهت ادامۀ فرایند جســتجو اســتفاده می شود. در این پژوهش 
روشی مبتنی بر مدل سازی موضوعی برای جاسازی عبارت پرس وجو 
ارائــه شده اســت که با لحاظ کــردن موضوعات موجــود در عبارات 
پرس و جــو، عبارت پرس وجو را فارغ از تعــداد و محل کلمات به  یک 
نقطه در فضای جدیدی نگاشــت کرده و از آن ها جهت پردازش های 
بعدی اســتفاده می نماید. روش پیشــنهادی بر  روی مجموعۀ آزمون 
Stack Overflow ارزیابی و تحلیل شده اســت. نتایج به دســت آمده 
نشــان دهنده افزایش دقت روش ارائه شــده در مقایسه با روش های 

موجود است.

4- مرور و مقایســۀ الگوریتم هاي شــبکۀ عصبي 
بازگشتِي عمیِق LSTM و GRU در مدل سازي داده هاي 

سري زماني نرخ ارز
نویسندگان: مرضیه یراقی، اعظم ربیعی

چکیدۀ مقاله: این مقاله به مرور و مقایسۀ دو شبکۀ عصبي بازگشتي 
LSTM و GRU در مدل سازي داده هاي سري زماني نرخ ارز مي پردازد. 
این دو الگوریتم، ساختار خاصی از شبکه های عصبی بازگشتِی عمیق 
هستند که به علت داشتن سلول حافظه و دروازه های کنترلي، توانایی 
کنتــرل جریان اطالعات و تعیین زمان بهینه برای به خاطر ســپردن 
و فرامــوش کردن دارند. در این گزارش پیش بینی نرخ دالر آمریکا به 
ریال ایران با اســتفاده از شبکه عصبی بازگشتی ارزیابی شد. دادگان 
مورد آزمایش، نرخ برابری دالر آمریکا به ریال با 8687 رکورد از ابتدای 
سال 1371 تا اخر سال 1396 است. داده های خاِم نرخ ارز، بین صفر 
ویک نرمال سازی می شوند و با معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی 
 GRU با شبکه عصبی بازگشتی LSTM نتایج شبکه عصبی بازگشتی
در کنار یکدیگر مقایسه شدند. هدف اصلی مقایسه عملکرد دو شبکۀ 
عصبي بازگشــتي LSTM و GRU در پیش بیني نرخ ارز می باشد. در 

آزمایشات مربوط به شبکه GRU، در مقایسه با LSTM، جذر میانگین 
مربعات خطا برای پیش بینی تغییرات نرخ ارز 20 درصد کاهش یافت.

5- ارائه رویکردی نویــن مبتنی بر یادگیری بیزی 
برای تامیــن کارای منابع برنامه هــای کاربردی در 

محیط های ابری
نویسندگان: مصطفی قبائی آرانی، سمانه كربالیی مهدی

چکیدۀ مقاله: تامین منابع برنامه های کاربردی چندالیه در محیط های 
ابری با یکسری چالش ها روبروست. که شامل کسر تامین، اضافه تامین 
و نوسان است. در این مقاله برای مرتفع کردن چالش های مطرح شده 
همچنین بهینه سازی زمان بندی درخواست های کاربران و پاسخ دهی 
به آن ها، تقلیل مشــکل تخطی از ســرویس، به ارائه رویکردی بهبود 
 2”MAPE“ یافته مبتنی بر یادگیری ماشــین با بهره گیــری از حلقه
 )LRM(می پردازیم. در مرحلۀ تحلیل این حلقه از مدل رگرسیون خطی
و در مرحلۀ برنامه ریزی، از روش مبتنی بر نظریۀ بیز به منظور بهینه 
نمودن اقدامات اســتفاده شده است. ســپس رویکرد پیشنهادی خود 
 DPM�RA  و Stat�RA با روش های FIFA را تحت بار کاری واقعــی
مقایســه نموده ایم که راهکار ارائه شده نسبت به راه کارهای پیشین، 
منجر به افزایش تعداد ماشــین های مجازی به میــزان 10 درصد با 
بهبود نرخ مقیاس بندی، کاهش 8 درصدی میانگین بهره وری، کاهش 
3 درصدی زمان پاسخ دهی، در نتیجه کاهش 5 درصدی هزینه تمام 

شده و  افزایش 1 درصدی سود حاصل شده است.

برنامه هاي  پویای  و  بهینــه  اجراي  بارگذاري و   -6
تلفن همراه در لبه شبکه

نویسندگان: انتصار حسینی، محسن نیک رأی
چکیدۀ مقاله: پردازش لبه با دسترســی چندگانــه3 و پردازش لبه 
ســیار)MEC(4 به کاربــران تلفن همــراه اجازه می دهد تــا کارهای 
پردازشــی خود را به لبه شــبکه منتقل کنند. MEC قابلیت  پردازش 
لبه و برنامه را در لبه شــبکه فراهــم می کند. در این مقاله، یک مدل 
بارگذاری پویا براساس بهینه ســازی لیاپانوف پیشنهاد شده است که 
پایداری سیســتم را بر اساس وضعیت فعلی سیستم حفظ می کند. ما 
از دو روش زمان بندی در دو ماشــین مجازی استفاده می کنیم که در 
روش اول کارها با زمان اجرای بیشــتر اولویــت باالتر)HTHP(5 و در 
روش دوم کارهــا با زمان اجرای کمتر اولویت باالتر)LTHP(6 خواهند 
داشــت. نتایج کار با دو روش به ترتیب ورود و با گردش نوبت مقایسه 
می شوند. مقادیر نشــان می دهد که صرفه جویی در مصرف انرژی در 

2- Monitor, Analyze, Plan, Execute_Knowledge (MAPE-K)
3- Multi-access Edge Computing
4- Mobile Edge computing
5- Higher execution Times takes have
6- Lower execution Times takes have the Higher Priority
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HTHP و LTHP به ترتیب 38 و 55/2 درصد اســت. زمان پاســخ به 
کارهای ارســالی به ترتیــب 199,76 و 182,96 میلی ثانیه در هر دو 
روش HTHP و LTHP است که برای کارها با تعداد زیاد و حجم داده و 
پردازش بزرگ، بهتر عمل می کنند. در این سیستم از 521 کار موجود 
برای اجرا، تنها 75 کار در دســتگاه تلفن همراه به صورت محلی اجرا 
می شوند که این کارها اندازه داده و پردازش و انرژی مصرفی کمتری 
دارنــد. بقیه کارها با اندازه داده و پردازش بیشــتر برای اجرا به الیه 

MEC ارسال می شوند.

بهینه ســازی  الگوریتم  بــا  انتخــاب ویژگی   -7
حاصلخیزی زمین های کشــاورزی برای تشــخیص 

صفحات وب هرز
نویسندگان: محمد سخی دل هوسین، فرهاد سلیمانیان قره چپق

چکیدۀ مقاله: در فضای اینترنت، امکان به کارگیری انواع ســرویس ها 
و خدمات متعدد برای کاربران مهیا شــده اســت. همزمان با رشد و 
گسترش اســتفاده از اینترنت، تعداد هرز نویســان  وب افزایش یافته 
اســت. صفحات وب هرز به اشــکال مختلفی چون تبلیغات تجاری و 
ویروس هایی نهان شــده در صفحات وب جایگذاری می شود. صفحات 
وب هــرز عالوه بر تهدید امنیت کاربــران در وب، موجب هدر رفتن 

منابع سیســتم و ایجــاد ترافیک مخــرب نیز می گردند؛ لــذا ارایه 
راهکارهایی جهت مقابله با وب هرز ضروری به نظر می رســد. یکی از 
روش های شناسایی و مقابله با صفحات وب هرز، طبقه بندی صفحات 
با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین است. در این مقاله، مدلی 
جدید برمبنای الگوریتم حاصلخیزی زمین های کشاورزی و بیز ساده 
با عنوان  FFANB7 برای تشــخیص صفحات وب هرز پیشــنهاد شده 
اســت. در مدل FFANB از الگوریتم حاصلخیزی زمین های کشاورزی 
برای انتخاب ویژگی و بیز ساده برای طبقه بندی نمونه ها استفاده شده 
اســت. هدف مدل FFANB کاهش ویژگی ها به منظور افزایش صحت 
بااستفاده از الگوریتم حاصلخیزی زمین های کشاورزی می باشد که از 
مجموعه داده WEBSPAM-UK2007 که از معتبرترین مجموعه داده 
در زمینه شناسایی صفحات وب هرز می باشد استفاده شده است. این 
مجموعه داده شامل سه دســته ویژگی با عناوین ویژگی های مبتنی 
بر محتــوا )96 ویژگی(، ویژگی های مبتنی بــر پیوند )41 ویژگی( و 
ویژگی های مبتنی بر پیوند تبدیل یافته )138 ویژگی( می باشــد که 
تعــداد کل ویژگی ها برابر با 275 ویژگی اســت. نتایــج ارزیابی های 
صورت گرفته برروی مدل FFANB نشان دهنده درصد دقت 0/9241 
و صحت 0/9584 می باشــند که حاکی از برتــری مدل FFANB در 

مقایسه با بسیاری از روش های پیشین می باشد.
7- Farmland Fertility Algorithm Naive Bayes (FFANB)
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برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره
انجمن انفورماتیک ایران

گزارش مجمع عمومی
مجمع عمومی ساالنۀ انجمن انفورماتیک ایران )دعوت دوم( در ساعت 
16 چهارشنبه 99/10/10 به صورت مجازی برگزار گردید. ابتدا آقای 
دکتر لطف علی بخشــی به عنوان رئیس، خانم ســمیرا افشار به عنوان 
منشی و خانم یاسمن فرجی و آقای دکتر عباس نوذری دالینی به عنوان 
ناظر با رأی اعضای حاضر به عنوان هیئت رئیسۀ مجمع انتخاب شدند. 
سپس آقای دکتر بخشی با اعالم این که دعوت دوم مجمع عمومی با 
هر تعداد اعضای حاضر رســمّیت می یابد، و با اعالم حضور آقای دکتر 
محمــد گنج تابش به عنوان ناظر کمیســیون انجمن های علمی ایران، 

رسمّیت جلسه را اعالم کرد و مجمع وارد دستور جلسه شد. 
ابتدا آقــای دکتر ناظمی رئیس هیئت مدیرة انجمن، گزارش عملکرد 
ســال گذشــتۀ انجمن را به اطالع حاضران رساند. سپس صورت های 
مالی و ترازنامۀ انجمن مربوط به دورة مالی ســال گذشــته به اطالع 
مجمع رســانده شد و آقای دکتر افشین نیاکان بازرس قانونی انجمن 
گــزارش خود را مبنی بــر تأیید صورت های مالــی قرائت کرد. آنگاه 
عملکرد مالی و ترازنامۀ انجمن به رأی گذاشــته شد که به اتفاق آراء 
به تصویب رســید. گزارش عملکرد ســاالنه و گزارش بازرس در ادامه 

آمده است. 
بند بعدی دســتور جلســه، افزایش حق عضویت ها بود که پیشنهاد 

هیئت مدیره در این خصوص نیز به اتفاق آراء به تصویب رسید.
آخرین بند دســتور جلســۀ برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
قانونــی انجمن بود که اعضای حاضر با شــمارة ملّی خود و از طریق 
ایمیل رأی خود را به نشانی پست الکترونیکی انجمن ارسال کردند. 

گزارش انتخابات هیئت مدیره و بازرس
در انتخابــات هیئت مدیره و بازرس انجمن، جمعــاً 46 رأی تا وقت 
تعیین شده از سوی مجمع دریافت گردید. دو رأی به دلیل آن که از 
سوی اعضای پیوستۀ انجمن ارســال نشده بود کنار گذاشته شد و با 
شمارش 44 رأی معتبر، افراد زیر به مّدت سه سال به عضویت هیئت 

مدیرة انجمن برگزیده شدند. 
43 رأی 1- آقای ابراهیم نقیب زادة مشایخ  
39 رأی 2- آقای دکتر اسالم ناظمی   
34 رأی 3- آقای سّیدابراهیم ابطحی   
24  رأی 4- آقای محمدحسن محوری  
20 رأی 5- آقای سّیدعلی آذرکار   

همچنین آقایان مهندس علیرضا خلیلیان و آقای دکتر علیرضا باقری 
هر کدام بــا 12 رأی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب 

شدند. 
آقای دکتر افشین نیاکان نیز با 34 رأی به عنوان بازرس قانونی انجمن 

انتخاب گردید. 

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: 
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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-ترتیــب دادن وبینار علم داده ها بــا 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 1399

7- برگزاری نخســتین کنفرانس ملی انفورماتیــک ایران با همکاری 
پژوهشگاه دانش های بنیادی در تاریخ 25 و 26 دی ماه 1399

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. 
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 
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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. 

گزارش بازرس قانونی انجمن انفورماتیک ایران
به مجمع عمومی مورخ 99/10/10

به استحضار می رساند که گزارش فعالیت های هیئت مدیره و همچنین 

صورت هــای مالی انجمن انفورماتیک ایران در ســال مالی منتهی به 
1399/06/30 مورد بررسی واقع شد که مورد تأیید اینجانب می باشد. 
در این ســال مالی، کار حســابداری انجمن همچون ســال گذشته 
به صورت اســتاندارد توســط حســابدار رســمی انجام شــد و دفاتر 
قانونــی ســال 1398 در موعد مقــّرر در اختیار ادارة امــور مالیاتی 
قرار داده شــد. متأســفانه ادارة امور مالیاتی هنوز نســبت به صدور 
 بــرگ تشــخیص مربــوط به عملکــرد مالــی 1397 اقــدام نکرده

 است. 
عملکــرد هیئت مدیره در مورد جذب اعضای دائمی انجمن به منظور 
تأمیــن بودجه برای خریــداری محلّی برای دفتر انجمن متأســفانه 
باافزایش شدید قیمت مسکن به سرانجام نرسید. امید است با حمایت 
بیشتر اعضای عادی و حقوقی انجمن از این طرح، شاهد برآورده شدن 
این آرزوی دیرینۀ هیئت مدیره های انجمن در سال های آتی باشیم. 

خوشــبختانه با تــالش هیئت مدیره، برای جــذب اعضای حقوقی از 
یک ســو و الکترونیکی کردن و حذف هزینه های چاپ مجلّه گزارش 
 کامپیوتــر از ســوی دیگر، تراز مالی این ســال انجمــن مثبت بوده

 است. 
لذا از مجمع محترم تقاضای تصویب عملکرد هیئت مدیرة انجمن طی 
دورة فوق را می نمایم. امید است هیئت مدیره علیرغم امکانات محدود 

کماکان در پیشبرد امور انجمن از موفقیت کامل برخوردار باشد. 

                                      با احترام
                                        افشین نیاکان

                                           بازرس قانونی انجمن انفورماتیک ایران
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معرفی استاندارد 23643
قابلیت های ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت 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

1- مقدمه
طــی دو دهۀ اخیر، اهمیت ابزارهای تصدیق1 ایمنی و امنیت نرم افزار 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت. اهم دالیل آن را می توان 

به شرح زیر برشمرد:
پیچیدگی سریع و فزاینده سامانه های نرم افزاری 	
افزایش یکپارچگــی بین برنامه های مختلف کاربردی نرم افزاری و  	

سامانه ها
روند رو به افزایش حمالت سایبری 	
ضرورت عاجل نیاز توجه به نیاز ایمنی در سامانه های نرم افزاری با  	

دارای حساسیت متوسط به باال 
در کنار این ها، ناشــناخته بودن ریشــه و منبع مولفه های نرم افزاری 
که برای توسعه ســامانه های بزرگ و پیچیده استفاده شده، روشن و 
مشخص نیست. این موضوع حتی برای نرم افزارهای متن     باز هم صادق 
اســت. این روند رو به افزایش بوده و به همین دلیل اهمیت تصدیق 

ایمنی و امنیت برنامه های کاربردی نرم افزاری دو چندان می شود. 
درک این موضوع مهم است که تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار لزوماً 
بــه معنی تصدیق ایمنی و امنیت ســامانه از طریق نرم افزار به عنوان 
یک مولفه نیست. در هر حال، سامانه ای که مشتمل بر چندین مولفه 
1- Verification

نرم افزاری بوده که هر کدام جداگانه تصدیق نشــده باشــند، ایمنی و 
امنیت آن در هیچ سطحی قابل تضمین نیست.

برای پاسخ گویی به این نیاز، اســتاندارد ISO/IEC 23643 )با عنوان 
»مهندســی سامانه ها و نرم افزار - قابلیت های ابزارهای تصدیق ایمنی 
و امنیت نرم افزار«( که از این پس در این مقاله »اســتاندارد« نامیده 
شــده، با هدف تببین قابلیت های ابزارهــای تصدیق ایمنی و امنیت 

نرم افزار تدوین شده است.  
توسعه و به روزرسانی مستمر در نرم افزار و متعاقب آن ارائه نسخه های 
جدیــد، می طلبد که فعالیت تصدیــق ایمنی و امنیت آن نیز ماهیتی 
مســتمر داشته باشــد. الزم اســت تصدیق نرم افزار از حیث ایمنی و 
امنیت برای هر نســخه جدید اعمال شود. در روشگان های چابک که 
بازه ارائه نسخه جدید محصول کم است، حجم بیشتری از فعالیت های 
تصدیق، در قیاس با روشــگان های سنتی مانند آبشاری، الزم خواهد 
بود. تصدیق نه تنها در زمان توسعه نرم افزار که در زمان نگهداری آن 
نیز الزم اســت؛ هر کجا ایمنی و امنیــت نرم افزار می تواند در معرض 

خطر قرار گیرد.
در حوزه مهندســی نرم افــزار، صحه گذاری2 به این ســوال پاســخ 
می دهــد که »آیا ما محصول درســتی را می ســازیم؟«؛ تصدیق هم 

2- Validation



71

رد
ندا

ستا
ا

دویست و پنجاه و یک

به این ســوال پاســخ می دهد که »آیا محصول را به شــکل درستی 
می ســازیم؟« صحه گذاری نرم افزار به معنی کنترل این موضوع است 
که آیا محصــوالت، هدف )کاربرد( مورد نظر را آن گونه که توســط 
نیازمندی ها و مشخصات بیان شده، محقق می کند؟ تصدیق  نرم افزار 
کنترل می کند که آیا مشــخصات و نیازمندی ها توسط برنامه در حال 
اجرا یا بازنگری فراوردهای آن را )مدل، شــبه کد، مشــخصه( محقق 

می کند یا خیر.
این اســتاندارد دیدگاه خود را محدود به نرم افزار کرده و به حوزه های 
ســخت افزاری نمی پردازد. این اســتاندارد همچنین موضوع ابزارهای 

آزمون که در استاندارد ISO/IEC 30130 بحث شده نمی پردازد.3
هدف این استاندارد تبیین قابلیت ها و نیازمندی های ابزارهای تصدیق 
ایمنی و امنیت نرم افزار است. این استاندارد مستقل از حوزه کاربردی 
نرم افزار، روش های توســعه، زبان )های( برنامه نویسی استفاده شده و 

مواردی از این دست است. 
این استاندارد نه تنها نیازمندی هایی را برای عرضه کنندگان این ابزارها 
مشــخص کرده که راهنمایی هایی را هم به کاربران و توسعه دهندگان 
این ابزارها ارائه می دهد. کاربــران این گونه ابزارها می توانند، به طور 
مثال، نهادهایی باشند که تصدیق را انجام می دهند و توسعه دهندگانی 
کــه نیاز دارند به ابعاد ایمنی و امنیت نرم افزار آگاه بوده و آن ها را مد 
نظر قرار دهند. تالش اســتاندارد این اســت که عرضه کنندگان را به 
ســمت تولید محصوالت هرچه باکیفیت تر هدایت کرده و به کاربران 

نیز در درک و شناخت ویژگی های این ابزارها، کمک کند.
توجه شود که در این اســتاندارد، »امنیت نرم افزار« به معنی توانایی 
نرم افــزار در حفاظــت از دارایی های خود در قبال هــر تهدید کننده 
ناشــناس و نامعتبر اســت. »ایمنی نرم افزار« هم بــه معنی توانایی 

نرم افزار و مواجهه با مخاطرات غیر قابل قبول است.

2- مشخصات
مشخصات این استاندارد در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

3- ساختار 
ساختار این استاندارد به شرح زیر است:

بند 1: هدف و دامنه کاربرد 	
بند 2: مراجع الزامی 	
بند 3: اصطالحات و تعاریف   	
بند4: کوته نوشت ها 	
بند 5: مدل هایی برای ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار  	
بند 6: موارد کاربرد ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار 	
بنــد 7: نمــودار ارتباط موجودیت ها در تصدیــق ایمنی و امنیت  	

نرم افزار
3- این استاندارد در شماره 241 گزارش کامپیوتر، بهمن و اسفند 1397، به اجمال بیان شده است.

بند 8: دسته ها، قابلیت ها و نیازمندی های ابزارهای تصدیق ایمنی  	
و امنیت نرم افزار

	 ISO/IEC 15504 ارزشیابی سطوح تضمین در استاندارد :A پیوست
 پیوســت B: نحوه اســتفاده این اســتاندارد به همراه اســتاندارد 	

ISO/IEC 20741

کتابشناسی 	

4- مدل هایی برای ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت 
نرم افزار 

مدلی که برای این منظور الزم اســت، باید قابلیت ها و نیازمندی های 
این ابزار را حســب ورودی ها، خروجی ها و فرآیندها تعریف کند. این 

مدل شامل سه عنصر است )شکل شماره 1(.
مجموعه ای از موارد کاربرد که بر به کارگیری و استفاده از ابزارهای  	

ایمنی و امنیت نرم افزار تمرکز دارند.
مجموعه ای از هســتارها که نشان دهنده اقالم قابل شناسایی بوده  	

و در فعالیت های مربوط به تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار مشــاهده 
می شوند.

دسته بندی ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار  	

جدول 1: مشخصات استاندارد 
23643شماره:

-قسمت:

استاندارد بین المللینوع سند:

Software and systems engineering — Capabilities of عنوان التین:
software safety and security verification tools

مهندسی سامانه ها و نرم افزار - قابلیت های ابزارهای تصدیق ایمنی عنوان فارسی:
و امنیت نرم افزار

30تعداد صفحات:

2020سال چاپ:

تک زبانه، انگلیسیزبان:

نداردشماره ویرایش:

نداردمتمم و اصالحیه:

استاندارد)های( 
-جایگزین شده:

کد رده بندی 
:)ICS( استانداردی

-

ایزونهاد استانداردگذار:

شماره استاندارد 
معادل فارسی:

-

-ناشر استاندارد فارسی:

-سال چاپ:

-شماره ویرایش:

-تعداد صفحات:
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انجام فعالیت های تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار، از جمله استفاده از 
ابزارهــا، هر زمانی که نرم افزاری را که از حیث ایمنی یا امنیت دارای 
حساسیت است توســعه می دهد، ضروری است. همان گونه که اشاره 
شــد، هر توسعه جدید در نرم افزار نیازمند اجرای فعالیت های تصدیق 

ایمنی و امنیت خاص خود است. 
هــر چه موضوع اهمیت ایمنی و امنیت در صنایعی که به شــدت به 
نرم افزار وابســته بوده و به آن متکی هستند بیشتر می شود، عبارات، 
مفاهیــم و نگرانی هایی هم به وجود آمــده و ظهور می کنند. واژگانی 
مانند امنیت ســایبری، اینترنت اشیاء، یا سامانه ســامانه ها4 تا چند 
سال پیش وجود نداشــت. اّما در حال حاضر توسط اغلب افرادی که 
دســت اندرکار توسعه سامانه ها و نرم افزار هستند، استفاده می شود. به 
همین دلیل نیاز اســت یک واژگان مشــترک بین توسعه دهندگان و 

کاربران ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار نیز تدوین شود.
هم ایمنی و هم امنیت نرم افزار دارای اهمیت یکســانی هستند. با این 
حال، یک ابزار واحد که بتوانــد نیازمندی های این هر دو حوزه را به 
شکل هایی مدیریت کرده و پوشش دهد، وجود ندارد. به همین دلیل 
زمانی که الزم اســت کاربران خود یا کارفرمای خود را قانع کنند که 
می تــوان به ایمنی و امنیت نرم افزار هدف در کلیات آن اعتماد کرد، 
نیاز دارند از چندین ابزار )که به معنی چندین دســته از ابزارها است( 

استفاده کنند.
صنعت نرم افزار چندین روشــگان را برای توســعه نرم افزار به رسمیت 
شناخته است: مدل آبشاری، چابک، وی )V( یا نمونه سازی. در خصوص 
ایمنی و امنیــت نرم افزارهای حیاتی، این فعالیت همگام با روشــگان 
اســتاندارد توســعه )که در آن فعالیت های فرآیند توسعه تعریف و به 
خوبی نشــان داده شــده( با همان ترتیب و با همان نام، اجرا می شوند. 
بدیهی است که نرم افزار نمی تواند آزمون شود مادامی که برنامه نویسی 
نشده باشد؛ تصدیق هم انجام نمی شود یا ابزارهای تصدیق قابل استفاده 

نخواهد بود مگر این که نیازمندی ها از پیش مشخص شده باشند.
در شکل شــماره 2 این فرآیند در روشگان توسعه V نشان داده شده 

است. 
در این شکل، هر مربع نشان دهنده یک فعالیت و هر فلش خاکستری 

4- System of Systems

نشان دهنده جریان فرآورده ها بین این فعالیت ها است. متنی درون هر 
مربع نیز چند ابزار نمونه که برای انجام کارهای تصدیق/صحه گذاری 
الزم اســت را بیان می کند. فلش های افقی نیز بیانگر ارتباط بین زوج 
فعالیت ها در زمان اجرای فعالیت های تصدیق و صحه گذاری هستند. 
به ازای هر فعالیت تصدیق و صحه گذاری در ســمت راســت شکل، 
فلش نشــان دهنده فعالیت متناظر توســعه در ســمت چپ است که 
دســتاوردهای تصدیق و صحه گذاری در قبال آن انجام می شود. الزم 
به ذکر اســت که اقدامات مرتبط تصدیق واقعاً بالفاصله پس از تحقق 
دستاوردهای ســمت  چپ اجرا شوند. پیش از ورود به مرحله توسعه. 
اقدامات صحه گذاری هم فقط پس از پیاده سازی و قبل از فعالیت های 

تصدیق و صحه گذاری انجام می شود.
به طور دقیق تر، این تناظر باید وفق استاندارد رعایت شود:

انطباق تصدیق و صحه گذاری واحد برای مشخصه های تفصیلی و  	
طراحی

انطباق تصدیق و صحه گذاری یکپارچه سازی نرم افزاری با مشخصه 	
انطباق یکپارچه سازی سامانه با نیازمندی ها و مشخصه های کلی  	

5-موارد کاربرد ابزارهــای تصدیق ایمنی و امنیت 
نرم افزار 

طبــق تعریف، مــورد کاربرد عبارت اســت از سلســله اقداماتی که 
ســامانه در تعامل با کاربران آن )کنشگران ســامانه( انجام می دهند. 
موارد کاربرد در این ســند، در ســطحی تعریف شده اند که کاربران با 
یک یا چند ابزار تصدیق ایمنــی و امنیت نرم افزار تعامل دارند. نحوه 
 و چارچــوب انتخاب خود ابزار در موضوعی اســت که در اســتاندارد

ISO/IEC 20741 تشریح شده است.5
حســب ماهیت، این استاندارد تالش دارد به جای ارائه مشخصه هایی 
برای ساخت ابزارها، با بیان موارد کاربرد به درک خواننده از محیطی 

که با آن تعامل خواهد داشت، کمک می کند.
5- این استاندارد در شماره 235 گزارش کامپیوتر، مهر و آبان 1396، به اجمال تشریح و بیان شده است.

شکل 1: ساختار کلی مدل  ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار

شکل 2: ایمنی و امنیت در چرخه توسعه نرم افزارهای بحرانی
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کنشگرهای تصدیق نرم افزار عبارت هستند از: 
توسعه دهندگانی که کارهای توســعه و تصدیق را در چرخه عمر  	

توســعه محصول انجــام می دهند. این افراد همــه محصوالت میانی 
که باید تصدیق شــود را تولید می کنند. آن ها همچنین صحه گذاری 
محصوالت میانــی و انجام آزمون را، گاهی در کنار مشــتری، انجام 

می دهند.
ارزیاب هایی که محصول را در مقایســه با یک اســتاندارد ایمنی  	

یــا امنیت، تصدیق و صحه گــذاری می کنند. کار این افراد مســتقل 
از کار توســعه است ولی آن ها ممکن اســت متعلق به همان سازمان 

)توسعه دهنده محصول( بوده یا یک شخص ثالث باشد.
نهادهای گواهی دهنده که نتایج تصدیق را که تا کنون تولید شده،  	

بررســی کرده و تصدیق های بیشــتری را اگر الزم باشد، انجام داده و 
)نتایــج( را ارائه می دهند. در صورت قابــل قبول بودن، گواهینامه ای 

برای نرم افزار صادر می شود.
شکل شــماره 3، شــمای کلی از موارد کاربرد تصدیق و کنشگرهای 
مرتبط آن را نشــان می دهــد. هدف تصدیــق و بحرانی بودن هدف 
تصدیق6 عامل اصلی متمایز بین موارد کاربرد است. هر چه حساسیت 
هدف تصدیق )از منظر ایمنی و امنیت( باالتر باشــد، فرآیند تصدیق 
کامل تر و مقصل تــر بوده و به تبع آن، ارزیاب های خبره تری هم الزم 

خواهد داشت.
میزان رســمی بودن فرآینــد تصدیق با میزان بحرانــی بودن هدف 
تصدیق، متغیر و به آن وابســته است. در برخی موارد اجرای تصدیق 
غیررسمی یا نیمه رســمی کفایت می کند؛ ولی در موارد بحرانی، یک 
تصدیق رسمی الزامی است. برای نرم افزارهایی با سطح بحرانی پایین، 
وقتــی قصد از تصدیق دریافت گواهینامه نیســت، وجود یک ارزیاب 

مستقل همواره الزم نخواهد بود.

5-1- تصدیق نرم افزارهای با سطح بحرانی پایین
برای این دســته از نرم افزارها، مهندســان و توســعه دهندگان اغلب 
آزمون های مربوط به توســعه را انجام داده و به مدل ها و مشخصه ها 
توجهی ندارند، چرا که این ها اغلب گذرا و غیررســمی هســتند. اگر 
هدف از تصدیق، اخذ گواهینامه اســت برای رســیدن به یک کمینه 
6- Target of Verification - TOV

ســطح از ایمنی و امنیت، اقدامات دیگری باید انجام شود. سناریوی 
الزم باید شامل اقدامات زیر باشد: 

مشخصه ها و طراحی غیررسمی  	
پیاده سازی  	
تصدیق از طریق آزمون 	
یکپارچه سازی  	
انتخابات یک طرح واره ارزشیابی و اعطای گواهی برای نرم افزارهایی  	

با سطح بحرانی پایین - تصدیق توسط شخص ثالث
انتخاب کمینه ســطح مطلوب اعطای گواهی - تصدیق توســط  	

شخص ثالث
ارزشیابی هدف تصدیق برای تعریف سطح ایمنی و امنیت - تصدیق  	

توسط شخص ثالث 
اعطای گواهی توسط یک نهاد گواهی دهنده برای دریافت تایید -  	

تصدیق توسط شخص ثالث 
استقرار/پذیرش 	
به روزرسانی/نگهداری  	
ارزشیابی مجدد - تصدیق توسط شخص ثالث  	

5-2- تصدیق نرم افزارهای با سطح بحرانی متوسط
این دســته از نرم افزارها یک تصدیق جامع الزم ندارند، ولی در عین 
حــال رویکردی جدی به منظو تولید محصــوالت میانی )فرآورده ها( 
اســتفاده می شود. محصوالت میانی ممکن است از زبان های مختلفی 
استفاده کرده که ممکن است نیازمند ترجمه های ساالنه  بین اقدامات 
باشــد. برای هر اقدام، بهترین کار استفاده از فقط یک زبان است. اگر 
هدف از تصدیق دریافت گواهی اســت، گام های دیگری برای محقق 
کمینه ســطح ایمنی و امنیت وجود دارد. ســناریوی الزم باید شامل 

اقدامات زیر باشد:
صالحیت ابزارها )به عنوان نمونه مترجم ها( 	
تعریف نیازمندی ها، ترجیحاً با اســتفاده از زبان های شبه رســمی  	

تعریف مشخصه
انتخاب ســطح گواهی و تعریف هدف تصدیق - تصدیق توســط  	

شخص ثالث
تعریف مشخصه های تفصیلی، ترجیحاً با استفاده از یک زبان  رسمی  	

تعریف مشخصات 
طراحی تفصیلی با استفاده از یک زبان شبه رسمی طراحی )مانند  	

)UML

پیاده سازی  	
آزمون واحد - با هدف به دست آوردن یک درک شهودی از هدف  	

تصدیق )تا کنون( 
تصدیق مولفه های هدف تصدیق به منظور بررســی صدق پذیری  	

مشخصه ها
یکپارچه سازی مولفه ها  	
آزمون یکپارچه سازی 	

شکل 3: موارد کاربرد ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار
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تصدیق و صحه گذاری نرم افزار یکپارچه شــده – تصدیق توســط  	
شخص ثالث

یکپارچه سازی سامانه 	
ارزشــیابی هدف تصدیق در یک سطح تعریف شــده از ایمنی یا  	

امنیت – تصدیق توسط شخص ثالث
اخذ گواهی با هدف اخذ تایید - تصدیق توسط شخص ثالث 	
استقرار/پذیرش 	
به روزرسانی/نگهداری 	
ارزشیابی مجدد – تصدیق توسط شخص ثالث 	

5-3- تصدیق نرم افزارهای با سطح بحرانی باال
هر ســازمانی که نرم افزارهایی را توسعه می دهد که دارای مولفه هایی 
با سطح بحرانی باال است )به عنوان مثال، سامانه های نهفته(، می تواند 
فرآینــد تصدیق ایمنی و امنیت محصول خود را ابتدا بدون قصد اخذ 
گواهینامه شــروع کرده و ســپس برای ارزشیابی توسط شخص ثالث 

اقدام کند. سناریوی الزم باید شامل اقدامات زیر باشد:
صالحیت ابزارها )به عنوان نمونه، مترجم ها( 	
تعریف نیازمندی ها – ترجیحاً با اســتفاده از یک زبان شبه رسمی  	

برای توصیف مشخصات
انتخاب ســطح گواهی و تعریف هدف تصدیق – تصدیق توســط  	

شخص ثالث
بیان تفصیلی مشخصه ها توسط یک زبان رسمی توصیف مشخصات  	

)ACSL یا Z یا B یا VDM�SL مانند(
پاالیش مشخصه ها )اختیاری( یا طراحی رسمی با استفاده از یک  	

وارسی7 رسمی انطباق
پیاده سازی 	
آزمون واحد – با هدف درک شهودی از هدف تصدیق )تا کنون( 	

7� Check

تکمیل آزمون واحد با استفاده از تحلیل ایستای برنامه – تصدیق  	
توسط شخص ثالث

تصدیق مولفه های هدف تصدیق با هدف اســتخراج عیوب سطح  	
پایین )خطاهای زمان اجرا( و عیوب سطح باالی رفتاری

تصدیق رسمی مولفه ها – تصدیق توسط شخص ثالث 	
یکپارچه سازی مولفه ها 	
آزمون یکپارچه سازی 	
تصدیق و صحه گذاری تصدیق هدف یکپارچه شده 	
یکپارچه سازی سامانه 	
آزمون سامانه روی سامانه هدف 	
ارزشــیابی هدف تصدیق در یک سطح تعریف شــده از ایمنی یا  	

امنیت – تصدیق توسط شخص ثالث
استقرار/پذیرش 	
به روزرسانی/نگهداری 	
ارزشیابی مجدد – تصدیق توسط شخص ثالث 	

6-ارتباط بین موجودیت های فرآیند تصدیق ایمنی 
و امنیت نرم افزار

اســتفاده از یک مجموعه واژگان مشترک و خوش تعریف برای ابزارها، 
خدمات و روش های تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار، که ممکن است 
توســط نمایندگان شخص ثالث ارزشیابی، مقایســه و انتخاب شود، 
اهمیت دارد. شــکل شماره 4 موجودیت های مرتبط در این فرآیند را 

نشان می دهد. 
مهم تریــن موجودیت ها در دنیای ابزارهــای تصدیق ایمنی و امنیت 
نرم افزار، عبارت هســتند از: »نرم افزار«، »تصدیق« و »ابزار تصدیق.« 
روشــن اســت که در هر بار انجام فرآیند تصدیــق، منظور از هدف 
تصدیق »نرم افزار« است، که ممکن است خود مشتمل بر مجموعه ای 
از چندین نرم افزار باشــد. ارزیاب فردی است که از ابزارهای تصدیق 
برای انجام کارهای تصدیق اســتفاده می کند. هــر ابزار از روش ها و 
فنــون خاص خود اســتفاده کرده و معموالً از چندیــن ابزار در کنار 
هم )به عنوان مکمل یکدیگر( اســتفاده می شود. هدف تصدیق توسط 
ارزیاب، ارزشیابی شده و اگر نرم افزار عاری از آسیب  پذیری های )ذکر 
شــده( در سطح مورد نظر از ایمنی و امنیت باشد، گواهی توسط نهاد 

گواهی دهنده به آن اعطا می شود.

7- دسته بندی ابزارهای تصدیق ایمنی نرم افزار 
از آنجا که نرم افزار معموالً شــامل برنامه ها، رویه ها، قواعد و مستندات 
مرتبط اســت و پیچیدگی های خاص خود را دارد، تصدیق آن  ها ممکن 
است مشکل باشــد. به دلیل وجود همین پیچیدگی، ابزارهای تصدیق 
ایمنی و امنیت نرم افزار به چند دســته تقسیم می شوند. این استاندارد 
ابزارهای مرتبط را به دســته های مختلفی )حســب قابلیت های آن ها( 

شکل 4: ارتباط بین موجودیت های تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار
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تقســیم می کند. این قابلیت ها امکان این که ابزارها بتوانند کد یا سایر 
فرآورده هــای نرم افزاری را تصدیق کنند، فراهم می ســازند. این ابزارها 
قابلیت های زیر را برای انجام فعالیت های تصدیق طی فرآیند توســعه 

نرم افزار دارا هستند:
	 Specifiction and Require- )ابزارهای مشــخصه و پاالیــش 

)ments

	 )Model�checking( ابزارهای وارسی کننده مدل
	 )Program Analysis( ابزارهای تحلیل برنامه
	 )Proof( ابزارهای اثباتی
	 )Monitoring( ابزارهای پایشی
	 )Programming Rules Checking( وارسی کننده های قواعد برنامه

7-1-ابزارهای مشخصه و پاالیش
این دســته از ابزارها شــامل آن هایی هســتند که مشــخصه رسمی را 
پیاده سازی کرده اند )زبان ها و فنون تعریف مشخصه بر مبنای ریاضی(. این 
ابزارهــا برای توصیف برنامه نرم افزاری با هدف تحلیل رفتار آن و با هدف 
کمک به طراحی آن )از طریق ویژگی های مورد نظر توسط استدالل های 
جدی و اثربخش( استفاده می شود. این مشخصه ها رسمی هستند، به این 
معنی که یک قاعده نحوی و یک معنای رسمی داشته که می تواند برای 
استنتاج اطالعات مفید استفاده شــود. در این صورت، امکان استفاده از 
فنون رســمی تصدیق برای نمایش این که طراحی/پیاده سازی سامانه در 
مقایسه با مشخصه های آن صحیح و درست است، استفاده می شود. روش 
دیگر، پاالیش گام به گام مشخصه به روشی صحیح برای تبدیل آن به یک 

طراحی )که بعداً پیاده سازی خواهد شد( است.

7-2- ابزارهای وارسی كننده مدل 
کاربــرد این دســته ابــزار عمدتــاً در تصدیق خــودکار ویژگی های 
سامانه هایی با حاالت محدود است. این دسته از ابزارها شامل آن هایی 
هســتند که امکان کنترل خودکار )یا دستی( مشخصه در یک مدل 
داده شــده )به عنوان نمونه، خودکاره8( که بیان گر رفتار سامانه است 
را فراهم می کند. این مشخصه می تواند شامل ویژگی ها ایمنی و زنده 
بودن ســامانه باشــد. این مدل می تواند از روش های مختلفی مانند 

تحلیل متن برنامه یا به شکل مستقل انجام شود.

7-3- ابزارهای تحلیل برنامه
ایــن دســته شــامل ابزارهایی اســت که قــادر هســتند عیوب و 
آســیب پذیری هایی که طی مراحل برنامه نویســی )در چرخه توسعه 
نرم افزار( ایجاد شده را کشف کنند. این ابزارهای می توانند »ابزارهای 
تحلیل ایســتای« برنامه هم نامیده شــده که مستقیماً مرتبط با متن 

برنامه است.

7-4- ابزارهای اثباتی
این ابزارها، دســته ای هســتند که به اثبات ریاضی برخی مشخصه ها 

8� Automaton

با اســتفاده از برنامه های رایانه ای که »اثبات کننــده قضیه«9 نامیده 
می شــوند، کمک کند. این ابزارها، خود شــامل دو نوع هستند: )1( 

اثبات کننده های خودکار و )2( اثبات کننده های نیمه خودکار.

7-5- ابزارهای پایشی
این ابزارها مشــخصه یک نرم افزار کاربردی را در زمان اجرا وارســی 
می کند. این مشــخصه ممکن اســت مرتبــط با منابع رایانشــی یا 
ویژگی های ایمنی و امنیت آن باشــد. این ویژگی ها توسط یک زبان 
تعریف مشخصه )که بعداً می تواند اجرا و ارزشیابی شود(، بیان شود. 

بر خالف ابزارهای تحلیل برنامه، این دسته از ابزارها کاربرد گسترده ای 
ندارد، چــرا که تصدیق را فقط بر روی تعــداد محدودی از اجراهای 
برنامه انجــام می دهند. به دلیل ماهیت پویای این دســته از ابزارها، 

عملکرد آن اهمیت دارد.

7-6- وارسی كننده های قواعد برنامه
این ابزارها قواعد نحــوی10 و معنایی11 را که در راهنمای مرجع زبان 

برنامه نویسی مورد استفاده تصریح شده، الزام می کند.

8- رده های ابزارهای تصدیق امنیت نرم افزار
طبق این اســتاندارد، ابزارهــای مرتبط با تصدیــق ایمنی و امنیت 

نرم افزار، به دسته های زیر تقسیم می شوند:
	 )Vulnerability Analysis( ابزارهای تحلیل آسیب پذیری
	 )Security Modeling( ابزارهای مدل سازی امنیت
	 )Threat Modeling( ابزارهای مدل سازی حمالت

8-1- ابزارهای تحلیل آسیب پذیری
این ابزارها قابلیت کشــف آســیب پذیری ها یا زمینه هــای حمله به 
نرم افزار را دارند. تحلیل آسیب پذیری موضوع متفاوتی با آزمون است، 
چرا که تحلیل آســیب پذیری به دنبال یافتن راهی است که نرم افزار 
نبایــد کار کند. به همین دلیل، مشــخصه های »منفــی« باید حین 
تحلیل آسیب پذیری ارزشیابی شــوند )مانند این »فقط کلمات عبور 
معتبرپذیرفته می شــوند« و نه چیز دیگر(. با توجه به ماهیت تحلیل 
آســیب پذیری، ابزارهای این دسته شواهدی را دال بر این که نرم افزار 
عاری از هر گونه آســیب پذیری به دســت نمی دهند بلکه در عوض، 

فهرستی از آسیب پذیری های یافت شده در آن را نشان خواهند داد.

8-2- ابزارهای مدل سازی امنیت
ابزارهای این دســته به مدل ســازی امنیت مانند تعریف دارایی های 
آســیب پذیر، اهداف امنیت و نیازمندی هــای امنیت کمک می کند. 
ماحصل این مدل سازی مبنایی برای فعالیت های بعدی تصدیق است. 
آن ها در واقع اهداف و نیازمندی های واقعی را، که فرآیند تصدیق باید 

9� Theorem Prover
10� Syntax
11- Semantics
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امنیتی پشتیبانی می کنند، مانند STRIDE )مدلی که برای شناسایی 
حمالت امنیتی رایانه ای است(. 

9- قابلیت های ابزارهای تصدیق ایمنی نرم افزار
جدول شــماره 2، قابلیت های ابزارهای تصدیــق ایمنی نرم افزار را بر 

حسب دسته آن، نشان می دهد.
قابلیت های عمومی این ابزارها به شرح زیر هستند:

	 )Parsers( تجزیه کننده ها
تحلیل معنایی 	
تولید کد 	
تحلیل مخاطره 	

10- قابلیت نرم افزارهای تصدیق امنیت نرم افزار
جدول شــماره 3، قابلیت های ابزارهای تصدیــق ایمنی نرم افزار را بر 

حسب دسته آن، نشان می دهد.
قابلیت های عمومی این ابزارها به شرح زیر هستند:

	 )Parsers( تجزیه کننده ها
تحلیل معنایی 	
تولید کد 	
تحلیل مخاطره 	

11- نیازمندی های مشترک ابزارهای تصدیق ایمنی 
و امنیت نرم افزار

نیازمندی های ابزارهای تصدیق و ایمنی نرم افزار ممکن است مربوط به 
همه ابزارها یا خاص یک دســته معین از ابزارها باشند. نیازمندی های 

مشترک همه ابزارهای تصدیق و ایمنی نرم افزار به قرار زیر است:
عرضه کننــده ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار باید اطالعاتی 
را در خصــوص قابلیت کاربرد ابزارها، از منظر تحلیل ایمنی و امنیت، 
ارائه دهند. این اطالعات باید توضیح دهد که ابزارها کدام فعالیت های 
چرخه عمر توســعه را پوشش داده و کدام ویژگی های ایمنی و امنیت 

را مدیریت می کند.
عرضه کننده ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار باید اطالعاتی  	

را در خصوص قابلیت  کاربرد ابزارها – از منظر موارد کاربرد تصدیق - 
ارائه دهند. این اطالعات به کاربر اجازه می دهد تا کفایت ابزار را برای 

مشکلی که وجود دارد، بررسی کند.
عرضه کننده ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار باید اطالعاتی  	

را در خصوص دســته و قابلیت ابزار، آن گونــه که در جدوال 2 و 3 
آمده، ارائه دهد.

عرضه کننده ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار باید اطالعاتی  	
را در خصوص هم سنجی نرم افزار ارائه دهد.

جدول 2: قابلیت های ابزارهای تصدیق ایمنی نرم افزار
قابلیت هانام رده

ابزارهای مشخصه و 
پاالیش

انواع داده های انتزاعی
حساب محموالت )Predicate Calculus( یا منطق مرتبه اول

)Algebraic Specifications( مشخصه جبری
)Temporal Logic( منطق زمانی

)Functional Specifications( مشخصه کارکردی

ابزارهای وارسی کننده 
مدل 

)Symbolic Model Checking( وارسی  مدل نمادین
)Bounded Model Checking( وارسی مدل محدود شده

)Explicit-State Model Checking( وارسی مدل حالت صریح

ابزارهای تحلیل برنامه
)Hoare Logic( منطق هور

)Abstract Interpretation( تفسیر انتزاعی
مترجم ها

ابزارهای اثباتی
تحلیل  گراف های جریان کنترلی و داده ای

)Deductive Proofs( اثبات استقرایی
)Proof Assistants( دستیاران اثباتی

ابزارهای پایشی

پایش برخط )Online( )استفاده از نتایج حین اجرا(
پایش برون خط )Offline( )استفاده از نتایج بعد از اجرا(

پایش روی  خط )Inline( )پایشگرهایی که در درون متن برنامه 
قرار دارند(

پایش خارج از  خط )Outline( )پایشگرهایی که خارج از متن 
برنامه قرار دارند(

وارسی کننده های 
قواعد برنامه

قواعد نحوی برنامه نویسی
قواعد معنایی برنامه نویسی

تصدیق کننده زمانی حین اجرا
خطازدای حافظه

جدول 3: قابلیت نرم افزارهای تصدیق امنیت نرم افزار
قابلیت هانام رده

ابزارهای تحلیل آسیب پذیری

ابزارهای شبکه
OSINT

مرور کد )متن برنامه(
)Decompiler( مترجم وارونه

شبیه ساز
پایش

)Log( تحلیل سوابق
کنترل

مقاوم سازی

ابزارهای مدل سازی امنیت
ویژگی های امنیتی ابزارهای توسعه نرم افزار

بازبینی غیررسمی
بازرسی رسمی کد )متن برنامه(

ابزارهای مدل سازی حمالت

درختواره تهدید
تاثیرات تهدید

نقاط آسیب پذیر برای تهدید
موارد کاربرد نادرست

STRIDE
مدل سازی سامانه ای

)OWASP دیگر فنون مدل سازی )مانند

آن ها را تایید کند، تعریف می کنند.

8-3- ابزارهای مدل سازی حمالت
این دســته از ابزارها، آن هایی هستند که از فنون مدل سازی حمالت 
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11-1 نیازمندی های ابزارهای مشخصه و پاالیش
ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار که با ارزشــیابی مشخصه ها 
و پاالیش نرم افزار کار می کنند، همواره بر زبان رســمی مشــخصه بنا 
شده اند. بر این اساس، عرضه کننده ابزار باید اطالعات زیر را ارائه دهد:

راهنمای مرجع یک زبان مشخصه 	
دستوری مانند BNF برای توصیف نحو زبان 	
معنای توصیف کننده منظور ساختار زبان 	
مشخصه  وارسی کننده نوع، سازگار با راهنمای مرجع 	

11-2 نیازمندی های ابزارهای وارسی كننده مدل
وارســی کننده های مدل روی »متن برنامه« به عنوان مدل یا روی یک 
»بازنمایی« دیگر عمل می کنند. هنگامی که ابزار وارســی کننده مدل 
روی متن برنامه به عنوان مدل عمــل می کند، عرضه کننده ابزارهای 

تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار باید اطالعات فنی زیر را ارائه دهد:
راهنمای کاربری ابزار وارسی کننده مدل 	
ارجاعی به زبان مشخصه استفاده شده برای بیان خواص )در صورت نیاز( 	
هم ســنجی ها در خصوص کاربردهای استفاده شده توسط ابزار و  	

عملکرد مشاهده شده
ارجاع به زبان برنامه نویسی )راهنمای مرجع(، اگر ابزار تحلیل یک  	

زبان برنامه نویسی مشخص را پشتیبانی می کند.
پوشش زبان برنامه نویسی؛ این که کدام بخش پوشش داده شده و  	

کدام بخش نشده است.
اگر ابزار وارســی کننده مدل روی یک بازنمایــی دیگر عمل می کند، 
عرضه کننده ابزارهای تصدیــق ایمنی و امنیت نرم افزار باید اطالعات 

فنی زیر را ارائه دهد:
زبــان بازنمایی مدل )به عنوان مثــال، خودکاره های زمان مند( به  	

همراه نحو و معنا
روشگانی برای ساخت مدل توسط زبان بازنمایی مدل 	
ردیابــی تفصیلی؛ هنگامی که وارســی کننده مدل امکان تصدیق  	

برخی خواص را ندارد.
روشگانی برای وارسی انطباق مدل و زبان برنامه نویسی اصلی 	

11-3 نیازمندی های ابزارهای تحلیل برنامه
عرضه کننــده ابزارهای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار که در دســته 
ابزارهای تحلیل برنامه قرار می گیرنــد، باید اطالعاتی را در خصوص 
زبان های برنامه نویسی و نیز نوع فنون تصدیقی که توسط ابزار استفاده 

شده، ارائه دهند. این اطالعات به قرار زیر است:
راهنمای مرجع ابزار تحلیل 	
ارجاعی به زبان مشخصه ای که برای بیان خواص استفاده شده )در  	

صورت نیاز(
ابزار تحلیل برنامه 	
هم ســنجی ها در خصوص کاربردهای استفاده شده توسط ابزار و  	

عملکرد مشاهده شده
قابلیت تفکیک بن سازه های میزبان و هدف 	

11-4 نیازمندی های ابزارهای اثباتی
اگر ابزار ارائه شــده در دســته ابزارهای اثباتی قرار دارد، عرضه کننده 

ابزار باید اطالعات کافی در خصوص موارد زیر ارائه دهد:
مد )حالت(: خودکار یا دستی 	
نوع استنتاج استفاده شده 	
زبان/منطق استفاده شده برای بیان محموالت 	
راهبردها و تاکتیک های اســتفاده شده برای هدایت اثبات ها؛ زبان  	

تعریف راهبردها و تاکتیک  ها
فهرستی از نتایج ممکن یک اثبات )درست، نادرست، ...( 	
امکان حصول یک ضدمثال در صورت عدم وجود اثبات  	
هم ســنجی ها در خصوص کاربردهای استفاده شده توسط ابزار و  	

عملکرد مشاهده شده

11-5 نیازمندی های ابزارهای پایشی
اگر ابزار ارائه شده در دســته ابزارهای پایش باشد، عرضه کننده ابزار 

باید اطالعات کافی در خصوص موارد زیر ارائه دهد:
ماهیت زبان برنامه نویسی پشتیبانی شده 	
نوع خواص پایش شده 	
زبان مشــخصه استفاده شده برای بیان خواص مطلوب، در صورت  	

نیاز
محدودیت هــا، از منظر ســاختارهای زبان برنامه نویســی تحت  	

پشتیبانی
قابلیــت ارائه یک ضدمثال به کاربر در صورت یک خاصیت محقق  	

نشده
میزان زمان اجرا و حافظه مصرف شــده به منظور مقایسه اجرای  	

برنامه در زمان وجود پایش و بدون وجود پایش
این که پایش مبتنی بر حالت است یا ردیابی 	

11-6 نیازمندی های ابزارهای كنترل كننده قواعد برنامه
این دســته از ابزارها در ســطح نحوی یا معنایی زبان برنامه نویســی 
کار می کنند. عرضه کنندگان این ابزارها باید اطالعاتی را در خصوص 

موارد زیر ارائه دهند:
زبان برنامه نویسی هدف، که قواعد آن وارسی خواهد شد. 	
قواعد الزام شده یا ارجاعی به قواعد استاندارد برنامه نویسی  	
استانداردهای زبان برنامه نویسی هدف و گونه های مد نظر آن 	
ارجاع نتایج تولید شــده توســط ابــزار با راهنمــای مرجع زبان  	

برنامه نویسی
سهولت در پیکربندی ابزار 	
ماهیت و ساختار آمارهای ارائه شده 	
شرایط یکپارچگی با تحلیل گرهای کد )در صورت امکان( 	
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11-7 نیازمندی های ابزارهای تحلیل آسیب پذیری
عرضه کننده های ابزارهای تحلیل آسیب پذیری باید اطالعات زیر را در 

خصوص محصول خود ارائه دهند:
فنون تحلیلی پشتیبانی شده توسط ابزار 	
نوع تحلیل آسیب پذیری 	
نوع حمالتی که پویش و کشــف شده و نوع آسیب پذیری هایی که  	

بالقوه قابل کشف هستند.
نوع نیازمندی های امنیتی که ابزار می تواند وارسی  کند، به همراه  	

سطح اعتماد مربوط
انباره آسیب پذیری های یافت شده حین تحلیل 	

11-8 نیازمندی های ابزارهای مدل سازی امنیت
مدل ســازی امنیت، با تعریف محدوده از طریق مشخص کردن این که 
چه چیزی طی فرآیند تصدیق کشف شده و چه چیزی کشف نخواهد 
شــد، آغاز می شود. بعد از مشخص کردن ســامانه های و نرم افزارهای 
کاربردی تصدیق شده، مدل ســازی امنیت معموالً نیازمند گردآوری 

داده ها از منابع مختلف است.
عرضه کننده های ابزارهای مدل ســازی امنیت باید اطالعات زیر را در 

خصوص محصول خود ارائه دهند:
فنون مدل سازی پشتیبانی شده 	
انباره ای از خواص مدل ســازی پشتیبانی شــده )مانند دارایی ها،  	

اهداف امنیت، یا نیازمندی های امنیت( 
	 )Exported( قالب مدل  های صادره
مشخصات قالب مدل 	
پشتیبانی از تصدیق مدل در قبال جامعیت یا کمینه نیازمندی ها 	

11-9 نیازمندی های ابزارهای مدل سازی تهدید
 عرضه کننده های ابزارهای مدل ســازی تهدید باید اطالعات زیر را در 

خصوص محصول خود ارائه دهند:
فنون پشتیبانی شده در خصوص تحلیل و مدل سازی تهدید 	
انباره تهدیدهای گردآوری شده 	
خواص تهدیدهای گردآوری شده )شامل، توصیف تهدید، دارایی های  	

متاثر از تهدید، ارتباط با اهداف امنیت یا دیگر عناصر امنیت(

12- خالصه
طی ســال های اخیر، توســعه نرم افزارهایی که حساسیت های خاص 
عملکردی خود را داشــته و دارای ســطح بحرانی باال هستند، رو به 
افزایش بوده اســت. به دلیل پیچیدگــی نرم افزارها، موضوع ایمنی و 

امنیت آن ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. 
اســتاندارد ISO/IEC 23643 با عنوان »مهندسی سامانه ها و نرم افزار 
- قابلیت های ابزارهــای تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار«، که در این 
مقاله به اجمال بررســی شــد، به تببین قابلیت های ابزارهای تصدیق 

ایمنی و امنیت نرم افزار می پردازد. این اســتاندارد تالش می کند که 
هم واژگانی خوش تعریف برای حوزه تدوین کند و هم موجودیت های 
فرآیند تصدیق ایمنی و امنیت نرم افزار را احصا کند. عالوه بر آن، یک 
دسته بندی هم از ابزارهای تصدیق ایمنی نرم افزار و امنیت نرم افزار به 

همراه نیازمندی ها و قابلیت های آن ها ارائه کرده است. 
ایــن اســتاندارد، ابزارهای مربوط بــه تصدیق ایمنــی نرم افزار را به 

دسته های زیر تقسیم می کند:
ابزارهای مشخصه و پاالیش  	
ابزارهای وارسی کننده مدل  	
ابزارهای تحلیل برنامه  	
ابزارهای اثباتی  	
ابزارهای پایشی  	
وارسی کننده های قواعد برنامه 	

این اســتاندارد همچنین ابزارهای مربوط به تصدیق امنیت نرم افزار را 
به دسته های زیر تقسیم می کند:

ابزارهای تحلیل آسیب پذیری  	
ابزارهای مدل سازی امنیت  	
ابزارهای مدل سازی حمالت  	

اینترنت اشیاء

یخچال: بهت گفتم وقتی از اداره برمی گردی خونه سز زاه 
شیر بگیر. چرا حرف گوش نمی کنی؟
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جایزۀ نوانلینا برای جنبه های ریاضی علوم کامپیوتر*

شــاید معروف ترین جایزه در زمینۀ جنبه های ریاضی علوم کامپیوتر 
جایزة رولف نوانلینا )Rolf Nevanlinna( باشد که از سال 1982، هر 
چهار ســال یک بار، به یکی از پژوهشگران برجستۀ جوان )زیر چهل 
ســال( در علوم کامپیوتر نظری اعطاء شــده است. این جایزه، شامل 
مــدال و وجه نقــد، همانند مدال فیلدز از طــرف اتحادیۀ بین المللی 
ریاضی )IMU( در جریان کنگرة بین المللی ریاضیدانان اهدا می شود. 
برندة آن از میان کسانی انتخاب می شود که صاحب دستاوردهای مهم 

در مباحثی از نوع مباحث زیر باشد. 
- پیچیدگــی محاســبه، منطــق زبان هــای برنامه نویســی، تحلیل 
الگوریتم هــا، رمزنگاری، بینایی کامپیوتری، تشــخیص الگو، پردازش 

اطالعات و مدل سازی هوش. 
- محاسبات علمی و آنالیز عددی، جنبه های محاسباتِی بهینه سازی و 

نظریۀ کنترل، جبر کامپیوتری. 
این جایزة به نام رولف نوانلینا، ریاضیدان معروف فنالندی، نامگذاری 
شــده و ده دوره با همیــن نام )و با تصویر نوانلینــا روی مدال( اعطا 
شــد ولی در ســال 2018، کمیتــۀ اجرایی IMU بــا اعتراضاتی در 
مورد این نامگذاری روبه رو شــد که مبنــای آن، فعالیت های نوانلینا 
در دورة جنــگ جهانی دوم به طرفداری از آلمــان نازی بود. مجمع 
عمومی IMU تصمیم گرفت که از کنگرة بعدی ریاضیدانان )2022( 
 IMU Abacus Medal نــام نوانلینا را از این جایزه بــردارد و آن را 

بنامد. 

برندگان 
نــام برندگان جایزۀ نوانلینا )از 1982 تا 2018( و عنوان زمینۀ 

پژوهشی آن ها از این قرار است: 

1982: رابــرت تارجــان )Robert Tarjan(، طراحــی و تجلیل  	
 الگوریتم هــای گــراف و داده ســاختارهای دارای بهتریــن زمــان 

اجرا 
1986: لزلی ولینت )leslie Valiant(، پیچیدگی مسائل شمارشی  	

و نظریۀ یادگیری
1990: الکســاندر رازبوروف )alexander Rzborov(، کران های  	

پایین برای اندازة مدارهای بولی
1994: اوی ویگدرسون )Avi Wigderson(، شبه تصادفی بودن  	

و رمزنگاری
1998: پیتر شور )Peter Shor(، الگوریتم کوانتومی برای مسئلۀ تجزیه 	
2002: مدهو ســودان )Madhn Sudan(، قضیۀ PCP و کدگشایی  	

لیستی
2006: یــان کالینبــرگ )Jon Kleinberg(، نظریۀ شــبکه های  	

پیچیدة گراف و الگوریتم 
2010: دانیل اسپیلمن )Daniel Spielman(، آنالیز نرم الگوریتم ها  	

و کدهای مبتنی بر گراف و محاسبات عددی مبتنی بر گراف 
2014: سوباش خت )Soubhash Khot(، حدس بازی های یکتا و  	

نظریۀ تقریب ناپذیری 
	  ،)Cosntantion Daskalakis( 2018: کنستانتینوس داسکاالکیس

پیچیدگی محاسباتی تعادل نش و الگوریتم در حوزة اقتصاد * این مطلب از مجلۀ اخبار، پژوهشگاه دانش  های بنیادی، شمارة پیاپی 96، بهار 1399 نقل شده است.
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سرگرمی

اندر فواید آموزش مجازی
این روزها که به خاطر شیوع ویروس کرونا آموزش در تمام دانشگاه های 
کشور به صورت مجازی برگزار می شود، انواع و اقسام تقلّبات در انجام 
امتحانات توّسط دانشــجویان صورت می گیرد و کار به جایی رسیده 
اســت که برای امتحان دادن به جای دانشــجویان آگهی های رسمی 
متنوعی در وبگاه ها وجوددارد، البته با نرخ های مختلف: از هفتاد هزار 
تومن بــرای نمره 10 و گذراندن درس تا دو میلیون تومن برای نمرة 
18 به باال. جالب این که نصف قیمت را از قبل می گیرند و نصف دیگر 

را وسط امتحان!
در همین راســتا پیش بینی می شود به زودی شاهد آگهی هایی مانند 

آگهی زیر باشیم: 
»ماهی سیصد هزار تومن برای کسی که به جای من از رشتۀ مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شود. متقاضی این کار 
باید مرد باشــد زیرا اسم من مردانه است و در بعضی امتحان ها که از 
طریق اسکایپ برگزار می شود باید چهره و صدای مردانه داشته باشد. 
فردی که برای این کار داوطلب می شود باید در تمام کالس ها حضور 
یابد، تمام امتحان هــا را با نمرة قبولی خوب بگذراند و تمام تمرین ها 
و پروژه های درســی را بموقع تحویل دهد و همۀ این کارها را باید به 

اسم من بکند.«

یادگیری ماشین
مصاحبه کننده: تخّصص اصلی شما چیه؟

مصاحبه شونده: یادگیری ماشین 

مصاحبه کننده: عالیه. حاصل جمع 9+6 چند میشه؟
مصاحبه شونده: صفر

مصاحبه کننده: نه ... 15 میشه.
مصاحبه شونده: باشه. یک سؤال دیگه بپرسید. 
مصاحبه کننده: حاصل جمع 4+20 چند میشه؟

مصاحبه شوند: 15

گفتگو 
پدر: پسرم داری با کامپیوتر چکار می کنی؟

پســر: دارم در دورة برخط چگونگــی یادگیری تقاضای وام برای یک 
دانشگاه برخط ثبت نام می کنم. 

کار از خانه
همسرم آمده باالی سرم و میگه اگه کامپیوتر را خاموش نکنم سرم را 

می کوبد به صفحه کلید. 
نگران نباشــید دوستان، فکر می کنم داره شــوخی می لرراشمت 52 

رزراااا 2 ییخا 2 ج 77 ک 

مسابقه با کامپیوتر 
کامیپوترم منو توی شطرنج شکست داد 

ولی منم توی کیک بوکسینگ اونو شکست دادم. 

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(

رایانش دانش محور نوین تک

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                            



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 
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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
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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(

رایانش دانش محور نوین تک

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 
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مهندسی نرم افزار فرارای ) سهامی خاص(                            

مبنا داده ارتباط شبكه                            



ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

نماد ایران

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

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مهندسی نرم افزار فرا پیام

مهندسین مشاور نقش بوستان گستر

)MDS( مجتمع داده ها و سیستم ها

موسســه حقوقی و مطالعات اقتصادی 
آرمان ایرانیان

متین شبكه ویستا

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 

نیكو داده ی مجازی زیگورات

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 
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رهیاب ریان فردا

مدار گسترش فناوري اطالعات

کیان سرویس صدرا

گــروه فناوری اطالعــات و ارتباطات 
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گروه شرکت های مهندسی نرم افزار 
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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
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 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 



ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت سامان ایمن پرداز شرق پاژ

شرکت صنایع الكترونیک فاران

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 

تلكام سافت 

شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین 

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

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

دانش افزار نارون شریف

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 

پارس تكنولوژی سداد

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



ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران
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مؤسسه گسترش اطالعات و ارتباطات
و فرهنگی ندا رایانه

هاست ایران
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توسعه فناوری برنا پارسه

تجارت سرو پارسه

توسعه فناوری تجارت حكمت

توسعه و تجهیز فدک رایان

پارس فایبرنت

پایه ریزان فناوری داتیس
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الیف سرویس پارسه

مهندسی رایان توان افزار

ماهان شبكه ایرانیان 
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مهندسی شبكه گستر 
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اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

پروژه کاران کوروش پرشیا ً

فناوران اطالعات بهاران 

اندیشه وران

سامانه ورز هزاره

کامپیوتری خانه سیستم
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استاندارد تكنولوژی کایند 
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شرکت فناوری اطالعات سات بان

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
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مهندسی کاربرد سیستم سدید

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

شرکت به رسان پویا


