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معرفی گروه تخصصی معماری 
سازمانی انجمن انفورماتیک ایران

 Enterprise( در حدود 35 ســال از طرح مفهوم معماری ســازمانی
Architecture( می گــذرد. ايــن رويکــرد هر چنــد در اصل برای 
برنامه ريزی سیســتم های اطالعاتی در مقیاس سازمانی طراحی شده 
بود، به تدريج در حوزه های ديگر فناوری اطالعات نیز به کار گرفته شده 
و امــروزه حتی در زمینه ای فراتر از حوزه فنــاوری اطالعات )به عنوان 
مثال برنامه ريزی راهبردی ســازمانی، بهبود و بازمهندســی فرآيندها، 
مديريــت تغییر و تحوالت ســازمانی و ...( نیز کاربــرد دارد. همچنین 
کاربســت اين روش به عنوان يك فرآيند عمومی در همه سازمان های 
بزرگ و متوسط به رســمیت شناخته شده است. در کشور ما نیز بیش 
از دو دهه از معرفی و کاربرد معماری سازمانی می گذرد و سازمان های 
دولتی و خصوصی متعددی تجاربی در زمینه به کارگیری آن داشته اند. 
هم چنین ايجاد رشته ها و دروس دانشگاهی مرتبط با معماری سازمانی 
در بعضی از مراکز دانشگاهی کشور، امروزه به ايجاد يك جامعه حرفه ای 

از متخصصان و عالقه مندان اين حوزه در کشور انجامیده است.
سال هاســت که نیاز به ايجاد يك تشکل حرفه ای که جامع استادان، 
دانش آموختــگان، پژوهنــدگان، کنش ورزان و ســاير عالقه مندان به 
مباحث معماری ســازمانی باشد، در کشــور احساس می شد. به دلیل 
مشــکالت اجرايی که برای تاسیس يك تشکل جديد و مستقل وجود 
دارد، تصمیم گرفته شــد از ظرفیت انجمن انفورماتیك ايران به عنوان 
قديمی ترين و فراگیرترين تشــکل علمی و حرفه ای کشــور در حوزه 
فناوری اطالعات استفاده شود و گروه تخصصی معماری سازمانی 

در انجمن در سال 99 با اين هدف شکل گرفت.
اين گروه ماموريت خود را »ايجاد هم افزايی و افزايش سرمايه اجتماعی 
در بین فعاالن و عالقه مندان به معماری سازمانی از طريق تولید، انتشار 
و اشتراک دانش به صورت جمعی« تعريف کرده است. تولید محتوای 

علمی و ترويجی، برگزاری وبینارهای تخصصی و انتشار مقاالت مرتبط 
با معماری ســازمانی از جمله برنامه های تعريف شده برای گروه است. 
در ســال 99 چهار وبینار تخصصی توسط همکاران گروه برگزار شد و 
مورد اســتقبال خوب عالقه مندان قرار گرفت. برگزاری 9 وبینار ديگر 
هم در برنامه ســال 1400 گروه قرار گرفته است. اين وبینارها توسط 
متخصصان و مشــاوران معماری سازمانی شاغل در دانشگاه و صنعت، 

در داخل و خارج کشور ارائه خواهد شد.
همچنین گروه تخصصی معماری ســازمانی با ايجاد وبگاه اختصاصی 
خود )به نشــانی www.isi-ea.ir( و فعالیت در شبکه های اجتماعی 
حرفه ای، اطالع رسانی و اشتراک محتوای فنی و تخصصی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
در ايــن ويژه نامه »گــزارش کامپیوتر« 7 مقالــه از اعضا و همکاران 
گروه تخصصی معماری ســازمانی انجمن منتشــر می شود که حاصل 
فعالیت های جمعی انجام شــده گروه تا کنون اســت. امید اســت با 
پیوســتن جمع بیشــتری از عالقه مندان به گروه و مشارکت آنان در 
فعالیت های برنامه ريزی شــده، در آينده شــاهد تولید و انتشار نتايج 

بیشتر و پربارتری از اين فعالیت ها باشیم.
از همــه اســتادان، دانشــجويان، دانش آموختگان، کنــش ورزان و 
عالقه منــدان به پژوهش و کاربرد معماری ســازمانی دعوت می کنیم 
با شــرکت در رويدادهای علمی که از ســوی گروه برگزار می شود و 
هم چنین با پیوستن به اقدامات جمعی ما، گروه را در انجام ماموريت 

و تحقق اهدافش ياری رسانند.
                                           رضا کرمی

                                         سرپرست گروه تخصصی معماری سازمانی
                                      انجمن انفورماتیک ایران
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اخبار انجمن 

انتخاب  و  عمومــی  مجمع  ثبت 
هیئت مدیرۀ انجمن 

ســرانجام پس از کش وقوس هــای فراوان، با 
لطف آقای میرزايی، معاون محترم ادارة ثبت 
شرکت ها و با پیگیری مجّدانه آقای مهندس 
محوری، خزانه دار انجمن، مراحل ثبت مجمع 
عمومی و انتخابــات هیئت مديرة انجمن در 

ادارة ثبت شرکت ها تکمیل گرديد. 
امید اســت به زودی مراحــل ثبت برگزاری 
جلســۀ هیئت مديــره و انتخاب مســئوالن 
انجمــن نیــز در ادارة ثبت شــرکت ها پايان 
پذيرد و با درج آگهی های مربوط در روزنامۀ 
رســمی، فعالیت هیئت مديرة جديد انجمن 

به صورت رسمی آغاز گردد. 

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

زير برای مّدت سه سال انتخاب گرديدند: 
1- آقــای ابراهیم نقیب زادة مشــايخ، رئیس 

هیئت مديره و سرپرست کمیتۀ انتشارات 
2- آقای دکتر اســالم ناظمــی، نايب رئیس 
هیئت مديره و سرپرست کمیتۀ فعالیت های 

علمی و فّنی 
3- آقــای مهنــدس محمدحســن محوری، 

خزانه دار 

4- آقــای مهندس ســّیدعلی آذرکار، دبیر و 
سرپرست کمیتۀ عضويت و روابط عمومی 

5- آقای ســّیدابراهیم ابطحــی، عضو هیئت 
مديره 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 انفورماتیك 

ايران انتشار يافت. 
در اين کتاب که شــامل 25 فصل است، در هر 
فصل يکی از دانشمندان برجستۀ جهان نظراتش 
را دربارة آيندة هوش مصنوعی بیان کرده است. 
ويراستار اين کتاب جان بروکمن و مترجم آن 

آقای ابراهیم نقیب زادة مشايخ است. 
کتاب تراوش هــای ذهنی بــا حمايت مالی 
شــرکت پويا انتشــار يافته که بدين وسیله 
از مديريــت محتــرم آن شــرکت صمیمانه 

سپاسگزاری می گردد. 
خريد اين کتاب از طريق دفتر انجمن )تلفن 
66412861( و فروشــگاه اينترنتــی چــاره 

)www.chare.ir( امکان پذير است. 

برنامه ریزی  وبینــار  برگــزاری 
قابلیت مبنا 

نخســتین وبینــار ماهانــۀ گــروه تخصصی 
معماری ســازمانی انجمن انفورماتیك ايران 
در سال جاری با عنوان »برنامه ريزی قابلیت 

مبنا، پیشنهاد يك طرح پژوهشی« در تاريخ 
25 تیــر ماه برگزار شــد و مورد اســتقبال 

عالقه مندان قرار گرفت. 
در اين وبینار که توسط آقای مهندس رضا کرمی، 
سرپرســت گروه تخصصی معماری سازمانی و 
مديرعامل شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان 
ارائه شــد، شــرکت کنندگان با مفهوم قابلیت 
 )CBP( کسب وکار، اصول برنامه ريزی قابلیت مبنا
و يك روشگان تیپ CBP آشنا شدند و در پايان، 
چند مسئلۀ باز و قابل پژوهش در اين حوزه برای 

عالقه مندان تشريح شد.
فايل ارائۀ وبینار از وبگاه گروه تخصصی معماری 
سازمانی انجمن )www..isi-ea.ir( و ويدئوی 
ضبــط شــدة آن از طريق وبگاه ايســمینار 
)www.eseminar.tv( قابل دسترسی است. 
انجمن انفورماتیك ايران بدين وسیله از آقای 
مهندس رضا کرمی به خاطــر برگزاری اين 

وبینار صمیمانه سپاسگزاری می نمايد. 

به عنوان  رهبــان  دکتر  انتخاب 
یکی از سرآمدان علمی کشور 

فدراسیون ســرآمدان علمی کشور، زير نظر 
معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری، 
بــا هدف دســتیابی به مرجعّیــت علمی، به 
شناسايی مســتمر افراد توانمند و حمايت از 
ايشان و تیم تحقیقاتیشان می پردازد. امسال 
نیز چهارمین نشســت سرآمدان علمی کشور 
با حضــور معــاون علمی و فنــاوری رئیس 

جمهوری برگزار شد. 
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در رتبه بنــدی ســال 1400، صــد نفــر از 
ســرآمدان علمی کشــور قــرار گرفته اند که 
يکی از آنان آقای دکتر محمدحسین رهبان، 
استاديار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه 
صنعتی شريف و سرپرســت گروه تخصصی 
هوش مصنوعی انجمن انفورماتیك ايران بود. 
انجمن انفورماتیك ايــران اين موفقیت را به 
آقای دکتر رهبان صمیمانه تبريك می گويد. 

و  هنر  تخصصی  گروه  تشــکیل 
فناوری 

گروه تخصصی هنر و فنــاوری به عنوان يکی از 
گروه های تخصصی انجمن فعالیت خود را آغاز 
کرد. سرپرستی اين گروه تخصصی با آقای مهدی 
انصاری اســت و آقايان شاهین انتظامی و امیر 
اشرف زاده در کمیتۀ راهبری گروه عضويت دارند. 
مأموريــت گروه تخصصی هنر و فناوری، ايجاد 
زمینۀ مناسب برای شکوفايی استعدادها و بروز 
خالقیت علمی و بهره گیری از توانمندی ايشان 
در تحقق و تقويت فضای علمی و هنری است. 

اهداف اين گروه تخصصی عبارتند از: 
شناسايی و گردآوری فعاالن و عالقه مندان  	

حوزة هنرهای ديجیتال 
خلق بســتری بــرای هم افزايــی در میان  	

هنرمندان، فناوران و ساير فعاالن 
تولید و به اشتراک گذاری دانش و تجربه  	
افزايش مشــارکت جمعی و داوطلبانه در  	

فعالیت های علمی بــه منظور ترويج فرهنگ 
کارگروهی 

امید اســت عالقه مندان به مأموريت و اهداف 
اين گروه تخصصی، با مشــارکت فّعال خود 
کمیتۀ راهبری گروه را در پیشبرد فعالیت های 

گروه ياری نمايند. 

راه اندازی کمیتۀ بین الملل انجمن 
کمیتۀ تخصصــی تعامالت بین المللی انجمن 
انفورماتیك ايران به منظور ارتباط با انجمن ها 
و سازمان های بین المللی مرتبط و نیز معرفی 

انجمن و فعالیت های آن راه اندازی گرديد. 
اهداف و فعالیت های برنامه ريزی شــده برای 

اين کمیته به قرار زير است: 

شناســايی و ثبــت اطالعــات انجمن ها،  	
سازمان ها و اشخاص حقوقی مرتبط در سطح 

بین المللی 
طراحــی و تدويــن راهکارهــای برقراری  	

ارتباط دوســويه و منســجم بــا انجمن ها و 
نهادهای بین المللی 

معرفی وظايف، ظرفیت ها و دســتاوردهای  	
انجمن به زبان انگلیسی 

تــالش بــرای معرفی متخصصــان ايرانی  	
به منظور کسب کرسی های بین المللی 

تالش برای انعقاد تفاهم نامه میان انجمن و  	
سازمان ها و نهادهای بین المللی 

دريافــت اطالعات از نهادهای بین المللی و  	
اطالع رســانی آن به جامعۀ علمی و حرفه ای 

کشور 
تالش برای دريافت بودجه های پژوهشی از  	

سازمان های مردم نهاد بین المللی 
راه اندازی و تقويت وبــگاه انجمن به زبان  	

انگلیسی 
دريافــت اطالعات الزم برای شــرکت در  	

جوايز بین المللی و اطالع رسانی مناسب آن 
تالش برای برگزاری رويدادها و همايش های  	

مشــترک و جلــب حمايــت ســازمان های 
بین المللی برای برگزاری رويدادهای علمی 

شناســايی و معرفی متخصصان بین المللی  	
در حوزه های تخصصی مختلف 

سرپرســت کمیتۀ بین الملــل انجمن، آقای 
مهندس حســین زارعان، عضو هیئت مديره 
گروه رايان نظم و رئیس کمیسیون صادرات 
نرم افــزار نظام صنفی رايانه ای تهران اســت. 
اعضــای عالقه مند انجمن را بــه همکاری با 

کمیتۀ بین الملل انجمن دعوت می نمائیم. 

عضویت دائمی در انجمن
هیئت مديــرة انجمن به منظور تأمین بودجۀ 
الزم برای خريــداری محلّی ثابت برای دفتر 
انجمن، نوع عضويت جديدی را با عنوان عضو 

دائمی انجمن در نظر گرفته است. 
بنابرايــن مصّوبــۀ هیئت مديره کــه بايد به 
تصويب مجمــع عمومی آينــدة انجمن نیز 
برسد، اعضای حقیقی با پرداخت 10 میلیون 

ريال و اعضای حقوقی با پرداخت 50 میلیون 
ريال به عضويت دائمی انجمن درخواهند آمد. 
تأمیــن محلّی ثابــت برای دفتــر انجمن، از 
هدف های ديرپای انجمن بوده است و هیئت 
مديــرة فعلی انجمن تمام تالش خود را برای 
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خريداری محلّی 

بدين منظور به کار گرفته است. 
امید اســت با حمايت اعضــای انجمن از اين 
طرح، بودجۀ الزم برای برآورده ســاختن اين 

هدف مهم فراهم گردد. 
تاکنون اين افــراد و شــرکت ها به عضويت 

دائمی انجمن درآمده اند: 
آقــای علی موّفقــی اردســتانی )عضو . 1

پیوسته(
آقای وحید مجیدی )عضو پیوسته(. 2
آقای امیر خاوران )عضو پیوسته(. 3
خانم الدن جزی )عضو پیوسته(. 4
آقای علیرضا خلیلیان )عضو پیوسته( . 5
شــرکت توســعه و تجهیز فدک رايان . 6

)عضو حقوقی(
شــرکت تجارت ســرور ماندگار )عضو . 7

حقوقی(
شرکت گلرنگ سیستم )عضو حقوقی(. 8
شرکت ندا رايانه )عضو حقوقی(. 9

ارتباطات و فناوری اطالعات . 10 پژوهشگاه 
)عضو حقوقی(

البرز )عضو . 11 شرکت داده ورزی فراديس 
حقوقی(

پارســیان . 12 الکترونیك  تجارت  شــرکت 
کیش )عضو حقوقی(

شرکت اطالع رسانی پیوند داده ها )عضو . 13
حقوقی(

شرکت توســعه فناوری اطالعات جهان . 14
افزار نوين )عضو حقوقی(

شرکت پرداخت الکترونیك سداد )عضو . 15
حقوقی(

شرکت رايانه همراه کیان )عضو حقوقی(. 16
 شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت . 17

و اصلیت ماندگار
 شرکت نويان ابرآروان. 18
 شــرکت فناوری اطالعات و ارتباطات . 19

پاسارگاد آريان
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برگزاری دوره های تخصصی برای 
سازمان ها

برگزاری  آمادگی  ايــران  انفورماتیك  انجمن 
دوره های زير را برای کارشناسان سازمان های 
مختلــف به صــورت حضــوری در محل آن 

سازمان ها و يا به صورت مجازی دارد: 
کارگاه نیم روزه تدويــن توافقنامه های . 1

سطح خدمات 
کارگاه يــك روزه طراحــی و اســتقرار . 2

پیشخوان خدمات
کارگاه نیــم روزه طراحــی کاتالــوگ . 3

خدمات 
کارگاه يــك روزه ابزارهــای مديريــت . 4

خدمات فناوری اطالعات 
کارگاه نیم روزه برون سپاری خدمات و . 5

محصوالت فناوری اطالعات 
کارگاه نیــم روزه همسوســازی IT  با . 6

کسب وکار )IT Alignment( از طريق 
COBIT5

فنــاوری . 7 راهبــری  روزه  يــك  کارگاه 
از طريق   )IT Governance( اطالعات 

COBIT5
فنــاوری . 8 راهبــری  روزه  يــك  کارگاه 

)IT Governance) اطالعات
کارگاه نیم روزه  مديريت تدوام کسب و . 9

ISO2012:22301 کار
فنــاوری . 10 راهبــری  روزه  نیــم  کارگاه 

ITBSC اطالعات و
کارگاه نیم روزه تدوين راهبرد خدمات . 11

فناوری اطالعات 
کارگاه يــك روزه مديريــت خدمــات . 12

فناوری اطالعات 
13 . ITIL V3 Foundation کارگاه سه روزه

2011
کارگاه يــك روزه مديريــت مخاطرات . 14

فناوری اطالعات
15 .COBIT5  کارگاه سه روزه دوره جامع
کارگاه نیــم روزه توســعه نیازمندی ها . 16

مبتنــی بر چارچــوب CCMI-ACQ  و 
ISO/IEC29148:2011 استاندارد

دورة دو روزة اسکرام مستر حرفه ای. 17
ويژگی های اين کارگاه ها عبارتند از : 

مشــارکت گروهی، بحث و انجام سناريو،  	
حل نمونه آزمون های امتحانی 

استفاده از مثال های مرتبط با حوزه فعالیت  	
هر کسب وکار 

برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس  	
دارای مدرک بین المللی 

برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی  	
ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن  	

انفورماتیك ايران 
ارائه مستندات آموزشی 	

عالقه مندان می توانند با دفتر انجمن انفورماتیك 
ايران )66412861 و 66412976( و يا نشانی 
  member@isi.org.ir الکترونیکی  پســت 

تماس بگیرند.

اخبار ايران 

یازدهمیــن کنفرانس بین المللی 
کامپیوتر و مهندسی دانش

ايــن کنفرانس در تاريــخ 6 و 7 آبان 1400 
از سوی دانشگاه فردوســی مشهد به صورت 

مجازی برگزار می گردد. 
محورهای اصلی کنفرانس به قرار زير است:  	
شبکه های رايانه ای و امنیت  	
بینايی ماشین و کاربردهای آن 	
يادگیری ماشین و کاربردهای آن 	
مهندسی نرم افزار و دانش  	
معماری رايانه و طراحی رقمی  	

 iccke2021.um.ac.ir نشانی وبگاه کنفرانس
است. 

دوازدهمیــن کنفرانــس مّلی و 
دومین کنفرانس بین المللی بینایی 

ماشین و پردازش تصویر ایران
ايــن کنفرانــس در تاريخ 4 اســفند 1400 
توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن 
بینايی ماشین و پردازش تصوير ايران در شهر 

اهواز برگزار خواهد شد. 
محورهای اصلی اين کنفرانس، هوش مصنوعی 

و مهندسی برق و الکترونیك می باشد. 

mvip2022. کنفرانــس  وبــگاه  نشــانی 
ismvipconf.ir است. 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی 
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

ايــن کنفرانس در تاريــخ 27 مهرماه 1400 
توسط دانشگاه صنعتی سّجاد در شهر مشهد 

برگزار خواهد شد. 
محورهای اصلی کنفرانس به قرار زير است: 

علوم کامپیوتر  	
مهندسی صنايع  	
مديريت )عمومی( 	
رياضیات 	
مهندسی برق و الکترونیك  	
مهندسی عمران )عمومی( 	
علوم کشاورزی 	

نشــانی بــه  کنفرانــس  رســمی   وبــگاه 
icors2021.sadjad.ac.ir می باشد. 

بین المللی  کنفرانس  هجدهمین 
انجمن رمز ایران

ايــن کنفرانس در تاريخ 10 و 11 شــهريور 
1400 توسط دانشگاه اصفهان برگزار خواهد 
شد. هدف از برگزاری اين کنفرانس، هم افزايی 
دانش پژوهشگران و صنعت گران حوزة امنیت 
اطالعات و رمزشناسی و نیز انتشار يافته های 

نو و بديع در اين زمینه است. 
محورهای اصلی اين کنفرانس به قرار زيرند: 

مبانی رمزشناسی  	
و  	 رمزنگاری  الگوريتم هــای  پیاده ســازی 

حمالت مرتبط 
امنیت شبکه  	
پروتکل های امنیتی  	
امنیت رايانش  	
مهندســی امنیــت و امنیــت خدمــات  	

الکترونیکی 
نهان سازی اطالعات  	
جرم يابی در فضای مجازی  	
امنیت در اينترنت اشیاء 	
رمزنگاری پساکوانتومی 	
امنیت زيرساخت های حیاتی  	
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بیشــتر  اطالعــات  بــرای  عالقه منــدان 
 می تواننــد بــه وبــگاه کنفرانس به نشــانی

iscisc2021.ui.ac.ir مراجعه کنند.

ســی و پنجمیــن جشــنواره 
بین المللی خوارزمی

ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران، 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی 
را برگــزار می کنــد. هدف از برگــزاری اين 

جشنواره به قرار زير است: 
ترويــج فرهنگ کارآفرينــی دانش بنیان و  	

تجاری سازی نتايج تحقیقات
ارج نهادن بــه مقام واالی پژوهشــگران،  	

نوآوران و فناوران کشور
فراهــم آوردن بســتری مناســب بــرای  	

همکاری های علمی و فناوری در سطح جهانی
شناسايی، معرفی استعدادها در زمینه های  	

مختلــف علمــی و صنعتــی و حمايــت از 
برگزيدگان جشنواره

از جملــه زمینه هــای علمی مــورد پذيرش 
طرح می توان به مهندسی نرم افزار و فناوری 

اطالعات و برق و کامپیوتر اشاره کرد. 
مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارســال طرح به 
دبیرخانۀ جشــنواره تا پايان شهريور 1400 

است.
عالقه مندان بــرای دريافت اطالعات تکمیلی 
 می تواننــد بــه وبگاه جشــنواره به نشــانی

www.hkwarizmi.ir  مراجعه کنند.

برگزاری ششمین دورۀ مسابقات 
ICT challenge

ششــمین دورة مسابقات ICT challenge با 
هدف شناســايی افراد مســتعد و توانمند در 
حوزة فنــاوری اطالعات و ارتباطات در تاريخ 
24 و 25 تیرمــاه 1400 به صــورت مجازی 

برگزار شد. 
اين دوره از مســابقات توســط گروه فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات شــريف طراحی و با 
حمايت دانشــگاه صنعتی شــريف و معاونت 
علمی و فناوری رياســت جمهــوری برگزار 

گرديد. 

گزارش کاملی از اين مســابقات در شــمارة 
آيندة گزارش کامپیوتر درج خواهد شد. 

برگزاری چهارمین جشنوارۀ مّلی 
زن و علم 

مراســم اختتامیه چهارمین جشــنوارة ملّی 
زن و علــم )جايزة مريم میرزاخانی( در تاريخ 
19 تیــر مــاه 1400 با حضور معــاون اول 
رئیس جمهوری، وزيــر علوم و معاون رئیس 
جمهوری در امور زنان و خانواده در دانشگاه 

تربیت مدرس برگزار شد. 
برگزيدگان اين جشنواره عبارت بودند از: 

ســپیده خويی، اســتاد گروه علــوم پايه  	
پرديس علوم دانشگاه تهران 

يگانه، دانشیار دانشکدة  	 ســمیرا محمدی 
فناوری هــای نوين پزشــکی دانشــگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی 
نهله غروی نايینی، اســتاد دانشکدة علوم  	

انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
فتحیه فتاحی زاده، اســتاد دانشکده علوم  	

انسانی دانشگاه الزهرا 
محدثــۀ معینی فر، اســتاديار فقه و مبانی  	

حقوق اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی 
پروين میرمیران، اســتاد دانشــکدة علوم  	

تغذيه و صنايع غذايی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی 

منصوره موّحدين، استاد دانشکدة پزشکی  	
دانشگاه تربیت مدرس 

مريم غالمی، دانشــجوی دکتری تخصصی  	
بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید 

صدوقی يزد
زهرا نصیری قیداری، دانشــیار دانشــکدة  	

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شريف
ســارا درباری کوزه گران، دانشیار دانشکدة  	

مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تربیت 
مدرس 

ملیحه عباسعلی پورکبیره، استاد دانشکدة  	
دامپزشکی دانشگاه تهران 

پرستو پورعاشوری نودهی، دانشیار دانشگاه  	
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

لعبــت تقوی، دانشــیار دانشــکدة منابع  	

طبیعی و محیط زيست دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم و تحقیقات 

فاطمــه مهدی زاده ســراج، اســتاد گروه  	
معماری دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهشید قربانیان، استاديار گروه شهرسازی  	
دانشگاه علم و صنعت ايران 

فــروغ اســرافیلیان، عضو هیئــت علمی  	
دانشگاه تربیت مدرس

اخبار جهان

تأثیر هوش مصنوعی بر توســعۀ 
فین تک ها

بر پايــۀ مطالعه ای که بر روی 80 شــرکت 
فّعال در زمینۀ تولید برنامه های رايانه ای برای 
پشــتیبانی از خدمات مالی )فین تك( صورت 
گرفته، هوش مصنوعی ظرف 5 ســال آينده، 
بیشترين تأثیر را در بین فناوری های نوپديد 
 ،)API( مانند رابط های برنامه نويسی کاربردی
زنجیــرة بلوکی، رويکرد تصويــری به تولید 
نرم افــزار )low-code( و رايانــش کناره ای 
)نزديك ساختن محاسبات و انبارة داده ها به 

منبع داده ها( دارد.  
بر پايۀ ايــن مطالعه، 67% فین تك ها عقیده 
دارند که هوش مصنوعی، فناوری نوپديدی 
خواهد بود که ظرف 5 سال آينده بیشترين 
تأثیــر را بر روی اين بخش خواهد داشــت. 
اين مطالعه همچنین نشــان داده است که 
 )API( کاربــردی  برنامه نويســی  رابط های 
در طول ســال آينــده بیشــترين تأثیر را 
بــر روی فین تك ها خواهد داشــت و %90 
اين شــرکت ها هم اکنون از آن ها اســتفاده 
می کنند. رشــد عمدة استفاده  از APIها در 
ســال جاری به خاطر تبادالت فوری بانکی 

خواهد بود. 
ايــن مطالعــه همچنین نشــان می دهد که 
اســتفاده از زنجیرة بلوکی بــرای حفاظت و 

محرمانگی، بیشتر و بیشتر خواهد شد.

کامپیوتر ويکلی،13 جوالی 2021
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فناوری  مشــاغل  رشــد  ادامۀ 
اطالعات در آمریکا

صنعت فناوری اطالعات آمريکا شــاهد رشد 
مشاغل در ســال 2021 تا کنون بوده است. 
تعداد استخدام ها در ماه ِمی 57،100 مورد و 
در ماه جون 69،000 مورد بوده است. با ثابت 
ماندن بازار مشــاغل در دورة بهبودی پس از 
کوويد، حقوق هــا در بخش فناوری اطالعات 
شــروع به افزايش کرده انــد و رقابت برای پر 
کردن برخی موقعّیت های شغلی، به آن دامن 

زده است. 
بررســی حقوق ها نشــان می دهد که حقوق 
مديران فنــاوری اطالعات در ســازمان های 
بزرگ با میانگین 3/2% بیشــترين افزايش را 
داشته اســت. اين میزان در سازمان های ردة 
متوســط 1/2% بوده اســت. حقوق مديران 
میانی بخش فناوری اطالعات در سازمان های 
بزرگ 0/6% و در ســازمان های ردة متوسط 

1/3% افزايش داشته است. 
بیشترين افزايش حقوق ها متعلّق به مديران 
بــوده و کارمندان بخش فنــاوری اطالعات 
در ســازمان های بــزرگ تنهــا 0/4% و در 
سازمان های ردة متوسط 0/7% افزايش حقوق 

داشته اند. 
در ســال 2020 و در اوج همه گیــری کرونا، 
بیش از 100 هزار شــغل از دست رفت، هر 
چند دو ســوم آن ها بعداً به کار بازگشتند، به 
اين ترتیب، تعداد مشاغل فناوری اطالعات در 
سال 2020 در حدود 33،200 شغل کمتر از 
2019 بوده اســت. آمارها نشان می دهد که 
تاکنون در سال جاری 69،000 استخدام در 
بخش فناوری اطالعات صورت گرفته که اين 
تعداد 16،700 مورد بیشتر از بیشترين تعداد 
مشاغل ســال 2020 که مربوط به ماه فوريه 

می باشد است. 
در حــال حاضــر تخمین زده می شــود که 
بیش از 3/6 میلیون شــغل در حوزة فناوری 
اطالعات در آمريکا وجود داشــته باشد. نرخ 
بیکاری در بخش فناوری آمريکا در ماه جون 

2/2% بوده است.

کامپیوتر ورلد، 5 جوالی 2021

جریمۀ 500 میلیون یوروئی گوگل
ادارة رقابت فرانسه، 500 میلیون يورو جريمه 
برای گوگل به خاطر عدم مذاکرة »صادقانه و 
جّدی« با سازمان های خبری در مورد استفاده 

از محتويات آن ها، در نظر گرفته است. 
گــوگل اعالم کرده اســت که ايــن تصمیم، 
تالش های آن ها برای رســیدن بــه توافق را 
ناديــده گرفته اســت. اين جريمــه، آخرين 
درگیــری و رودرويی در زمینــۀ حق تألیف 
)کپــی رايت( بین شــرکت های فنــاوری و 

سازمان های خبری است.
ســال گذشــته، ادارة رقابت فرانسه از گوگل 
خواســت که با ســازمان های خبری بر سر 
نتايج  در  محتويــات  اســتخراج  چگونگــی 
جســتجو، اخبار و ســاير خدمات به مذاکره 

بپردازد و به توافق برسد. 
در ســال 2019، فرانســه نخســتین کشور 
اتحاديۀ اروپا شد که رهمنود جديدی را برای 
حق تألیف ديجیتال به صورت قانون درآورد. 
در نتیجه، گــوگل تصمیم گرفــت که هیچ 
محتوايی را از ناشران اتحاديۀ اروپا در فرانسه 
در خدماتی مانند جستجو و اخبار نشان ندهد 
مگر آن که ناشران با انجام اين کار به صورت 

رايگان موافقت کنند. 

بی بی سی، 14 جوالی 2021

رایگان  وبگاه ســازهای  بهترین 
2021

يــك وبگاه ســاز خــوب، رابطی بــا کاربرد 
آســان بــرای پیاده ســازی آنچــه می بینید 
داده ها  انبارة  زيــادی  تعداد   ،)WYSIWYG(
و يك ويرايشــگر تصويری خــوب در اختیار 

مشتری قرار می دهد. 
بهترين وبگاه سازهای رايگان در سال 2021 

به قرار زير بوده اند: 
1 .)wix.com( ويکس
2 .)wordpress.com( وردپرس
3 .)site123.com(123 سايت
4 .)weebly.com( ويبلی
5 .)simplesite.com( سیمپل سايت

داليل زيادی برای ســاخت وبگاه شــخصی 

وجود دارد. همرسانی عکس ها و مستندات به 
دوستان و اعضای خانواده، انتشار داستان و يا 
وب نوشت دربارة زندگی و مسافرت هايتان، از 

جملۀ آن هاست. 
ورای صفحات شــخصی رايگان که توســط 
فیســبوک، لینکداين، اينســتاگرام، توئیتر و 
ساير شبکه های اجتماعی در اختیار گذاشته 
می شود- که در اين صورت اطالعات شخصی 
شــما بخشــی از اطالعات شــبکه می شود- 
وبگاه ســازها به کاربران امکان می دهند تا با 
طراحی، تدارک و نگهداری يك وبگاه شخصی 
در چند دقیقه يا ســاعت، سهم شخصی خود 

را در اينترنت داشته باشند. 

زد دی نت، 13 جوالی  2021

راه های تــازۀ کارکردن در دورۀ 
بهبودی پس از همه گیری 

شیوة کارکردن ما به طور بالقّوه برای همیشه 
تغییر کرده است. شیوة تعامل ما با شرکت ها 
نیز تغییر يافته اســت و مشــتريان انتظارات 
بیشــتری برای خدمت رسانی سريع و تعامل 
فوری بر پايــۀ بُن ســازه های ديجیتال پیدا 

کرده اند. 
اکنون مدتی اســت کــه همــه از خانه کار 
می کنند و احتماالً در آينده نیز به اين شیوه 
ادامــه خواهند داد. بر پايۀ گــزارش گارتنر، 
نزديك به نیمی از کارمندان )41%( دست کم 
برای مدتی در آينده، حتی با برداشــته شدن 
به  اجتماعی،  فاصله گــذاری  محدوديت های 
کار از دور ادامه خواهنــد داد. افزون بر اين، 
82% مديران شــرکت ها در نظر دارند که به 
کارمندانشان اجازه دهند تا به دورکاری ادامه 

دهند. 
لزوم ايــن تغییر شــیوة کار، باعث شــد تا 
ســازمان ها راهبردهای تحّول ديجیتالی خود 
را سرعت بخشــند و به رويکردهای »ابری« 
روی آورند. برای بســیاری از شرکت ها، اين 
کار بر خالف میل باطنی آن ها بود اّما اکنون 
که انجام گرفته اســت، دنیايی از فرصت های 

تازه را پیش چشم آن ها گشوده است. 
برای نمونــه، گارتنر پیش بینی کرده اســت 
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که هزينه کــرد در بخش فناوری اطالعات در 
جهان با 8/4 درصد افزايش نســبت به سال 
2020، به 4/1 تريلیون دالر در ســال 2021 

برسد. 
برای بسیاری از کســب وکارها، اين تازه آغاز 
نوآوری های بیشتر بر پايۀ رايانش ابری ظرف 

سال های آينده است. 

زد دی نت،14 جوالی  2021

زیست شناسی به کمک رایانه 
پژوهشگران از هوش مصنوعی برای به دست 
آوردن درک بهتری از رشــد و تقسیم سلّولی 
بــدون فرضّیات پیش پنداشــتی، اســتفاده 
کرده اند. آن ها با استفاده از يك شبکۀ عصبی 
يادگیری عمیق، توانسته اند با دقت بیشتری 
فرايندهای پیچیــده ای را که در طول زمان 
بر اندازة ســلّول تأثیر می گذارد، مدل سازی 
کنند. اين دســتاورد می تواند به پیشرفت در 
میکرب شناسی و تولید صنعتی ريزاندامگان ها 

بینجامد. 
دانشــمندان در مرکــز مطالعــات صنعتی 
عمیقی  يادگیری  الگوريتم  توکیو،  دانشــگاه 
را برای پیش بینی اندازة يك ســلّول در زمان 
رشد و تقسیم طراحی کرده اند. با به کارگیری 
يك شــبکۀ عصبــی مصنوعی کــه نیازمند 
فرضیاتی کــه هم اکنون در زيست شناســی 
به کار گرفته می شــود نیســت، رايانه قادر به 
پیش بینی های دقیق تــر و پیچیده تری از آن 

چه قباًل امکان پذير بوده، گشته است. 
نیز همچون علــوم طبیعی  زيست شناســی 
ديگــر، از مدل های رياضی بــرای گنجاندن 
داده هــا و پیش بینی دربارة آينده اســتفاده 
می کند. اّمــا به دلیــل پیچیدگی های ذاتی 
ســامانه های زنده، بســیاری از اين معادالت 
بر پايۀ ساده ســازی فرضیات قــرار دارند که 
همیشــه فرايندهای زيست شناختی واقعی را 
مرکز  پژوهشگران  اکنون  نمی دهند.  انعکاس 
الگوريتم  توکیو،  دانشــگاه  مطالعات صنعتی 
يادگیری عمیقی را پیاده ســازی کرده اند که 
می تواند از اندازه گیری ســلّول های منفرد در 
طــول زمان برای پیش بینــی اندازة آن ها در 

آينده اســتفاده کند. از آنجا که رايانه به طور 
خودکار الگوها را در داده ها تشخیص می دهد، 
محدوديت های مدل هــای متعارف کنونی را 

نخواهد داشت. 
ايــن روش قابل تعمیم به ســاير جنبه های 
زيست شناسی بجز پیش بینی اندازة سلّول نیز 
می باشد. در آينده، علوم زيستی از مدل های 
برگرفته از هوش مصنوعی بیشتر از مدل های 
انسانی استفاده خواهند کرد. اين امر می تواند 
به کنتــرل کارآمدتــر ريزاندامگان هايی که 
برای تخمیر محصوالت و تولید دارو استفاده 

می کنیم بینجامد.

ساينس ديلی، 9 جوالی 2021

جایگزیــن ســاختن تجهیزات 
هوآوی در آمریکا

کمیســیون ارتباطات فــدرال آمريکا رأی به 
نهايی کردن يــك برنامۀ 1/9 میلیارد دالری 
برای جبران خسارت شــرکت های مخابراتی 
برای جايگزين ســاختن تجهیزات شبکه های 
مخابراتی شــرکت های چینی مانند هوآوی و 
زدتی ای داد. اين تصمیم به خاطر تهديدهای 

امنیت ملّی گرفته شده است. 
ســال گذشته، کمیســیون ارتباطات فدرال، 
محصوالت هــوآوی و زدتــی ای را به عنوان 
تهديدات امنیتی برای شــبکه های مخابراتی 
تشــخیص داد کــه باعــث ممنوعیت خريد 
تجهیزات از اين شرکت ها گرديد. کمیسیون 
ارتباطــات فدرال در ماه دســامبر گذشــته 
از شــرکت های مخابراتــی خواســت که به 
جايگزيــن ســاختن محصوالت هــوآوی و 

زدتی ای بپردازند. 
اين درخواســت، شــرکت های مخابراتی در 
آمريکا را با هزينه های باال و مشکل در يافتن 
نیروی کار بــرای جايگزينی تجهیزات مواجه 

ساخته است. 
تصمیم کمیســیون ارتباطات فدرال مبنی بر 
می شود  جبران خسارت، شامل شرکت هايی 
که بین 2 تا 10 میلیون مشــتری دارند. اين 
کمیســیون در ماه ســپتامبر 2020 برآورد 
کرده بود کــه جايگزينی تجهیزات هوآوی و 

زدتــی ای، 1/837 میلیارد دالر هزينه خواهد 
داشت.

کمیسیون ارتباطات فدرال در ماه مارچ گذشته 
سه شــرکت چینی ديگر را نیز به دو شرکت 
قبلی اضافه کرد و خريد محصوالت و خدمات از 
آن ها را برای بنگاه های دولتی ممنوع کرد. اين 
سه شرکت عبارتند از هايترا، هانگژو ديجیتال 

تکنولوژی و ژيجیانگ داهوا تکنولوژی. 

رويترز، 13 جوالی 2021

دورکاری باعث تشــدید حمالت 
رایانه ای

پــس از آن که کارمندان شــروع به کار از خانه 
کرده اند، شــرکت های مالی مجبــور به تقويت 
سامانه های دفاعی خود در مقابل حمالت رايانه ای 
گشــته اند. در واقع، دورکاری امکانات تازه ای را 

برای حمالت رايانه ای فراهم ساخته است. 
کوويد-19 نخســتین آزمايش جّدی قوانین 
مالی شــديدتری بود که پس از بحران مالی 

جهانی در سال 2008 وضع گشت. 
حمالت رايانه ای نظیر جعل، بدافزار و باج افزار 
از 5000 مــورد در هفته در فوريۀ 2020 به 
بیش از 200،000 مــورد در هفته در اپريل 

2021 رسیده است. 

رويترز، 13 جوالی 2021

گام بلند فیزیکدان ها به ســوی 
رایانش کوانتومی 

تیمــی از فیزيکدان های دانشــگاه هاروارد و 
ام آی تی، نوع ويــژه ای از رايانــۀ کوانتومی، 
معروف به شبیه ســاز کوانتومــی برنامه پذير، 
را کــه قادر بــه انجام عملیات بــا 256 بیت 

کوانتومی )کیوبیت( است، ساخته اند. 
اين ســامانه، گام مهمی به ســوی ســاخت 
ماشین های کوانتومی در مقیاس بزرگ است 
کــه می توانند پیشــرفت های عظیمی را در 
فناوری های ارتباطات و بســیاری حوزه های 
ديگــر به وجود آورنــد و قابلیت هايی را فراتر 
از حتی ســريع ترين اَبَررايانه های امروزی در 

دسترس قرار دهند. 
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کیوبیت ها، بخش سازندة بنیادی در رايانه های 
کوانتومی و منبع قدرت پردازشی عظیم آن ها 
هســتند. تعداد وضعیت های کوانتومی که با 
تنها 256 کیوبیت امکان پذير است، از تعداد 

اتم ها در منظومۀ شمسی بیشتر است. 
هم اکنون، اين شبیه ساز به پژوهشگران امکان 
داده اســت تا چند وضعیت جالب و کم نظیر 
مواد را که پیــش از اين هرگز به طور تجربی 
دريافت نشده بود مشاهده کنند. اين تجربیات 
می تواند به دانشمندان در طراحی مواد جديد 
با ويژگی های شگفت انگیز و جالب کمك کند. 
پژوهشگران در حال حاضر سرگرم کار  بر روی 
بهبود ســامانه از طريق بهبود کنترل لیزر بر 
روی کیوبیت ها و برنامه پذيرتر کردن ســامانه 
هســتند. همچنیــن در حال بررســی امکان 
استفاده از اين سامانه برای کاربردهای جديد 
و حل مســائل چالش برانگیــز دنیای واقعی 
که به طــور طبیعی قابل کدگــذاری بر روی 

کیوبیت ها می باشند هستند. 

ساينس ديلی، 9 جوالی 2021

خریداری شــرکت سوگو توسط 
تِنسنت

ادارة تنظیــم مقــررات ضدانحصــار چین، 
خريداری شرکت ســوگو که دارندة سومین 
جويشگر پرطرفدار اين کشور است را توسط 
شرکت چینی تِنسنت تصويب کرد. بهای اين 

معامله 3/5 میلیارد دالر است. 
60% سهام سوگو قباًل در بازار بورس فناوری 
آمريکا عرضه شده بود و بدين ترتیب، سوگو 
آخرين شرکت چینی است که به دنبال بروز 
تنش بین آمريکا و چین از بازار آمريکا خارج 

می شود. 

رويترز، 13 جوالی 2021

سازگارتر کردن کارسازهای رایانه 
با محیط زیست

الگوريتم جديدی که توســط پژوهشــگران 
دانمارکی نوشــته شده است می تواند به نحو 

چشــمگیری مصرف منابع کارسازهای رايانه 
در جهان را کاهش دهد. کارســازهای رايانه 
در حال حاضر يکی از منابع مهم آلوده کنندة 
محیط زيســت هســتند و رويکــرد فناوری 
اطالعات به فناوری های ســبز ضرورت دارد. 
پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ انتظار دارند که 
فناوری اطالعات بالفاصله  شرکت های عمدة 

به استفاده از اين الگوريتم روی آورند. 
يکی از جنبه های منفی اســتفادة گسترده از 
اينترنت، تأثیری است که به خاطر میزان بسیار 
زياد مصرف برق بر محیط زيست می گذارد. در 
حال حاضر، انتشــار گاز CO2 از مراکز داده به 
اندازة مقدار گازی است از کّل ترافیك هوايی 
در جهان انتشــار می يابد و اين در حالی است 
که انتشــار گاز CO2 از مراکز داده ظرف چند 

سال آينده دو برابر خواهد شد. 
مســئله ای که اکنون در سامانه های رايانه ای 
به صورت يك مســئلۀ بنیــادی در آمده، اين 
اســت که برخی کارســازها دارای بار اضافه 
هســتند در حالی کــه کارســازهای ديگر 
دارای ظرفیت خالی می باشند. تیم پژوهشی 
دانشگاه کپنهاگ به اين مسئله پرداخته و آن 
را بسیار ســريع تر از راه حل های کنونی حل 
کرده است. بدين ترتیب، مصرف منابع به نحو 

چشمگیری کاهش خواهد يافت. 
شــرکت های بزرگ فناوری، از جمله ويمیو و 
گوگل، مشــتاقانه ايــن الگوريتم جديد را در 
سامانه های خود پیاده سازی کرده اند. بُن سازة 
بازی های تصويری ويمیو گزارش کرده است 
که اين الگوريتــم مصرف پهنای باند آن را با 
ضريب 8 کاهش داده است. شايان ذکر است 
که به پیش بینی سیسکو، در سال آينده %82 
ترافیك اينترنت به بازی های تصويری برخط 

تعلّق خواهد گرفت. 
در حــال حاضــر، کارســازها بــا دريافــت 
درخواســت های بیشــتر از مشــتريان دچار 
اضافه بار می شوند اين اتفاق مثاًل هنگامی که 
 تعداد زيادی از کاربران به تماشای يك فیلم 
نت فلیکــس می پردازنــد روی می دهــد. در 
نتیجه، سامانه ها بايد برای دستیابی به توازن 
توزيع در میان کارسازها، مشتريان را بارها در 

بین کارسازها انتقال دهند. 

الگوريتــم جديد، مشــتريان را تا حد امکان 
کارســازها  بین  يکنواخت تــری  نحــو  بــه 
توزيــع می کند و انتقال آن هــا را به حداقل 
ممکن می رســاند. همچنیــن محتويات را از 
نزديك ترين محل به کارساز بازيابی می کند.

برای مثال، جهــت اطمینان از توزيع متوازن 
مشــتريان بین کارســازها به نحوی که هیچ 
کارسازی باری بیشتر از 10% ساير کارسازها 
نداشته باشد، الگوريتم قديمی بايد صدها بار 
مشــتريان را بر روی کارسازها انتقال می داد. 
الگوريتم جديد تعداد انتقال ها را به 10 عدد 
کاهش می دهد، حتی اگر میلیاردها مشتری 

و کارساز در سامانه وجود داشته باشند. 

ساينس ديلی، 6 جوالی 2021

پیش بینی ساختمان پروتئین ها با 
هوش مصنوعی

 دانشــمندان در آزمايشــگاه ديپ مايند در 
بريتانیا که زيرمجموعۀ شــرکت گوگل است، 
ابتــدا در پايــان ســال پیش اعــالم کردند 
کــه با کمك يك برنامۀ هــوش مصنوعی به 
نام آلفافولد توانســته اند شــکل ســاختمان 
پروتئین ها را که يکی از بزرگ ترين چالش های 
 علم زيست شناسی بوده با دقت تعیین کنند. 
اکنــون پــس از گذشــت حــدود 7 مــاه، 
مســئوالن آلفافولد در همکاری با آزمايشگاه 
میکروب  شناســی مولکولی اروپــا می گويند 
که ســاختمان 350 هزار پروتئین، از جمله 
حــدود 20 هزار پروتئین متعلّق به انســان، 
 و ســاير اندامگان هــا را پیش بینــی کننــد. 
جزئیات ساختمانی بیش از صدهزار پروتئین 
که پژوهشــگران در ســی چهل سال اخیر با 
زحمت زياد شناســايی کرده انــد در اختیار 
برنامۀ آلفافولد گذاشــته شــد تا رابطۀ میان 
توالی اسیدهای آمینه آن ها و ساختمان کلّی 
آن هــا را بیاموزد. آلفافولد با کمك قواعد علم 
فیزيك و شــیمی، ساختمان پروتئین هايی را 

که قباًل نديده پیش بینی می کند. 

بی بی سی، 25 جوالی 2021
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ارزش معماری سازمانی
مروری بر پژوهش های اخیر 

رضا کرمی
شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان

karami@golsoft.com :پست الکترونیکی

مقدمه
بیش از ســه دهه از معرفی مفهوم معماری سازمانی می گذرد. در اين 
سه دهه، معماری ســازمانی از يك ابزار طراحی و مديريت سامانه های 
اطالعاتی در مقیاس ســازمانی، به يك بهروش مديريتی پذيرفته شده 
در بیشــتر سازمان های متوســط و بزرگ دنیا بدل شده است. ادبیات 
نظری، چارچوب ها، راهنماهای عملی، ابزارها و تکنیك های بســیاری 
برای توجیه، ترويج و راهبری ايجاد و اســتفاده از معماری سازمانی در 
طول اين ســال ها هم از سوی محافل دانشگاهی و هم از طرف فعاالن 
و مشــاوران اين حوزه در صنعت تهیه و منتشر شده است. با وجود آن 
که معرفی و گسترش استفاده از معماری سازمانی از همان آغاز با وعده 
منافع متعدد اين رويکرد در برنامه ريزی و مديريت سازمان ها همراه بوده، 
موضوع اثبات و تحلیل ارزش آفرينی معماری ســازمانی تا اکنون نیز به 
عنوان يك چالش نظری باقی مانده است. منتقدان معماری سازمانی بر 
اين باورند که شواهد تجربی کافی برای اثبات منافع وعده داده شده در 
مورد آن وجود ندارد. هم چنین جمعی از پژوهندگان حوزه سامانه های 
اطالعاتــی و علوم مديريت، از نبود يك چارچوب نظری تبیین گر برای 
ارزش آفرينی معماری ســازمانی ناخرسندند. به همین دلیل، در سالیان 
اخیــر پژوهش های نظری متعددی برای جبــران اين نقیصه در مراکز 

دانشگاهی و پژوهشی طرح و اجرا شده است.
در اين مقاله نتايج 6 پژوهش معتبر و نسبتاً جامع در اين زمینه را که 
همگی در يك دهه گذشته اجرا و منتشر شده اند، مرور خواهیم کرد. 

1- دیدگاه هــای متعارف در مــورد ارزش و منافع 
معماری سازمانی 

زکمن در مقاله دوران ســاز خود که در آن نخســتین بار مفاهیم پايه 
معماری ســازمانی را به صورت کمابیش نظام مند معرفی کرد، منافع 
معماری ســازمانی يا آنچه را خود در آن زمــان »چارچوب معماری 
ســامانه های اطالعاتی1« می نامیــد، به صورت زيــر جمع بندی کرد 

:]Zachman89[
تسهیل ارتباطات حرفه ای در جامعه سامانه های اطالعاتی 	
درک ضرورت ايجاد و توسعه »بازنمايی های معمارانه2« 	
برقراری ارتباط بین روشــگان ها و ابزارهــای متنوعی که در حوزه  	

سامانه های اطالعاتی مورد استفاده است
بهبود روش های کالسیك توسعه سامانه های اطالعاتی 	

روشــن اســت که همه اين منافع ادعايی اوالً در حوزه ســامانه های 
اطالعاتــی و ثانیاً ناظر بــه جنبه توصیفی معماری ســازمانی، يعنی 
استانداردســازی توصیفات و تســهیل ارتباطاتی کــه برمبنای اين 
توصیفات شــکل می گیرد، بیان شــده اســت. اما زکمن رويکردی را 
ابــداع کرده بود کــه امکانات و منافع بالقــوه آن، فراتر از تصور اولیه 
خودش بود. مفاهیم و روش های معماری ســازمانی به سرعت در همه 
حوزه هــای فناوری اطالعات )فراتر از ســامانه های اطالعاتی( و ورای 
1- Information systems architecture framework

Architectural representations -2
 )Model( يا مدل )View( زاکمــن اين اصطالح را کمابیــش به مفهومی به کار می برد که ما امروزه با عنوان ديد

از آن ياد می کنیم.

مقــاله ویــژه
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جنبه توصیفی آن، برای طراحی معماری مطلوب فناوری اطالعات در 
ســازمان ها به کار گرفته شد. عالوه براين ارزش و منافع معماری برای 
ايجاد هم راستاســازی فناوری اطالعات و کسب وکار، به ويژه از منظر 
راهبردی مورد توجه روزافزونی قرار گرفت، تا جايی که 12 ســال بعد 
از انتشار مقاله اولیه، زکمن در مقاله معروف ديگری، معماری سازمانی 
را يك »عنصر اصلی در رقابت پذيری سازمان ها« و »يك مسئلۀ حیات 

و ممات3« قلمداد کرد.
امروزه در ادبیات معماری ســازمانی، معموالً دستاوردهای عمده زير 

به عنوان منافع معماری سازمانی ذکر می شود4:
هم راستاسازی فناوری اطالعات و کسب وکار 	
اجرای هماهنگ راهبردهای سازمانی 	
کل گرايی و حذف افزونگی ها و دوباره کاری ها 	
يکپارچه سازی و بازکاربرد منابع 	
کاهش هزينه ها 	
چابکی و مديريت موثر تغییرات 	
انعطاف پذيری 	
مديريت پیچیدگی 	
تعامل پذيری  	

از ديدگاه آکادمیك، مهم ترين اشــکال اين ادعاها در دو نکته اســت: 
اوالً شواهد تجربی معتبری برای پشتیبانی از اين ادعاها ارائه نمی شود 
و ثانیاً، يك نظريه تبیینی مشــخص برای نحوه ارزش آفرينی معماری 
سازمانی وجود ندارد. در سال های اخیر تالش های زيادی در دانشگاه ها 

و مراکز پژوهشی برای رفع اين دو نقیصه صورت گرفته است.

2- سهم معماری سازمانی در تحقق اهداف راهبردی
يکی از نخســتین بررسی های جامع در مورد ارزش معماری سازمانی، 
پژوهشی است که واسیلیس بوخاراس و همکارانش از دانشگاه اوترخت 
 .]Boucharas-10[ هلند، در ســال 2010 نتايج آن را منتشر کردند
در اين پژوهش، ابتدا بــا روش مرور نظام مند ادبیاتSLR( 5( بر روی 
613 منبع مرتبط، منافع ادعايی، زمینه های کاربرد و ســازوکارهای 
ارزش افزايی معماری سازمانی استخراج شده و سپس با کاربرد روش 
همنهادســازی پژوهش های تصمیم گرا6، اين مواد در قالب يك مدل 
مرکب از اين سه عنصر جايابی شده است. پژوهشگران در اين فرآيند 
100 منفعت7 مشخص در 29 زمینه کاربرد8 و 3 سازوکار ارزش افزای 
معماری9 شناسايی کرده اند. ســپس برای کشف روابط علّی بین اين 
عناصــر، منافع شناسايی شــده در قالب يك »نقشــه منابع معماری 

3- Survival issue
4- به عنوان مثال، نگاه کنید به ]مهجوريان-99[ صص 102-96

5- Systematic Literature Review (SLR)
6- Decision-oriented research synthesis method 
7-Benefit
8- Context
9- EA value-creation mechanism

ســازمانی10« يا EABM نمايش داده شده اســت. پژوهشگران برای 
ساماندهی عناصر شناسايی شده در قالب EABM از ساختار نقشه های 
راهبرد11 کاپالن-نورتون استفاده کرده اند، با اين تفاوت که هر منظر12 
اين نقشــه به چندين مقوله تفکیك شده است. نقشه حاصل در شکل 

)1( نمايش داده شده است.
همان گونه که از اين نقشه برمی آيد، بیشترين منافع معماری سازمانی 
)52%( در منظر رشــد و يادگیری و 30% اين منافع در منظر داخلی 
جايابی شــده اند. منظر مالی با 16% و منظر مشتری تنها با 2% منافع 
در رده های بعدی قرار دارند. درصد بسیار پائین منافع منظر مشتری، 
ماهیت درون گرای سازوکار ارزش افزايی معماری سازمانی را به خوبی 

نشان می دهد.
پژوهشــگران ســپس روابط علّی بین اين منافع را نیز تحلیل کرده و 
نمايش داده اند. برای نمونه بخشــی از ايــن نمودار علت و معلولی در 

شکل )2( نمايش داده شده است.
همچنیــن ارتباط بین منافع و 29 زمینه کاربرد تعیین شــده اســت. 
طراحی سازمانی، مديريت سبد پروژه ها، تطابق سنجی با مقررات، توسعه 
سامانه ها و کاهش هزينه های فناوری اطالعات از جمله زمینه های کاربرد 
شناسايی شده است. اين منافع از طريق 3 سازوکار ارزش افزايی، شامل 
استانداردهای معماری سازمانی، مدلهای معماری سازمانی و چارچوب 

راهبری IT/IS به تحقق اهداف سازمانی ياری می رسانند.
پژوهش بوخــاراس و همکاران، هر چند پژوهشــی مبتنی بر ادبیات 
و بدون ارجاع به شــواهد عینی اســت، اما برای نخستین بار فهرست 
جامعــی از منافع ادعايی معماری را براســاس يك مدل ذهنی معتبر 

ارائه و زمینه را برای پژوهشهای بعدی آماده کرده است.

3- پیشران های ارزش در معماری سازمانی 
در ســال 2013 لوئیس ســیلوا رودريگز و لوئیس آمارال از دانشگاه 
مینهوی پرتغال، نتايج پژوهشــی را منتشــر کردنــد که موضوع آن 
 .]Rodrigues-13[ شناسايی پیشران های ارزش معماری سازمانی بود
ايــن پژوهش برمبنــای روش دلفی و بــا نظرخواهــی از 63 نفر از 
صاحبنظران معماری سازمانی انجام شده بود. در نتیجه پژوهش، 29 
پیشران ارزش برای معماری سازمانی شناسايی شده و اهمیت نسبی 
هر يك از اين پیشــران ها، تعیین شــده بود. شکل )3( حاوی جدول 

نتايج اهمیتسنجی اين پیشران هاست.
پژوهشــگران همچنین با انجام تحلیل خوشه ای، اين پیشران ها را در 
5 دسته )خوشــه همگن( دسته بندی کردند. نتايج اين تحلیل، نشان 
می دهد که هم راستاسازی مهم ترين پیشران ارزش از نظر کارشناسان 
معماری سازمانی بوده است. ساير پیشران های مهم تر )15 پیشران 3 

خوشه اول( در شکل )4( نمايش داده شده است.

10- EA Benefits Map (EABM)
11- Strategy Map
12- Perspective
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شکل 1: نقشه منافع معماری سازمانی

شکل 2: روابط عّلی بین بخشی از منافع معماری سازمانی

4- منافع درک شده معماری سازمانی 
برخالف پژوهش های قبلی، پژوهش هنك و همکاران که در سال 2014 
منتشر شد ]Henk-14[، معطوف به ارزش يا منافع درک شده13 توسط 
ســودبران متفاوت معماری ســازمانی بود. به اين منظور پژوهشگران 
ابتدا چارچوبی برای دســته بندی منافع درک شده، با عنوان چارچوب 
EAVF طراحی کردند و ســپس با ارسال و دريافت پرسشنامه از 287 
پاســخگو که در ســازمان های دولتی و خصوصی هلند بین سال های 
2013 تا 2014 با کارکرد معماری سازمانی، چه به عنوان توسعه دهنده 
و چه به عنوان اســتفاده کننده، سروکار داشتند، میزان منافع معماری 
ســازمانی را در چهار منظر مالی، مشــتری، درونی و رشد و يادگیری 
)منظرهای نقشه راهبرد نورتون-کاپالن( و در سه فاز توسعه معماری، 

تحقق )پیاده سازی( معماری و استفاده از معماری سنجیدند. 
13- Perceived benefits
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نتايج حاصل از اين پیمايش در شکل )5( نمايش داده شده است. در 
هر ســلول اين جدول، درصد پاسخگويانی که معماری سازمانی را از 

آن منظر و در آن فاز مثبت ارزيابی کرده اند، درج شده است.
در اين جدول، کمترين ارزش درک شــده مربوط به منظر مشــتری 
است. اين يافته با نتايج پژوهش های پیشین، مانند پژوهش بوخاراس 
]Boucharas-10[ ســازگار است و نشان دهنده جهت گیری درونی 
ارزش افزايی معماری سازمانی است. بیشترين ارزش دريافت شده، در 
مرحله توسعه گزارش شده است. پژوهشگران اين يافته را نشان دهنده 
اهمیت معماری در ايجاد يك بینش مشترک معمارانه )دريافت ديد 

واحد از سازمان بین سودبران مختلف( تفسیر کرده اند. 
هر چه از مرحله توســعه معماری به سمت استفاده از نتايج معماری 
حرکــت می کنیم، تاثیر مثبت معماری کمتر می شــود )برای مثال، 
ستون منظر مالی را ببینید(. اين کاهش اثرات معماری، نشان دهنده 
دشــواری تبديل بینش معمارانه به اقدامات و نتايج ملموس است که 

در اکثر سازمان ها مشاهده می شود.
بیشــترين ارزش درک شده، در منظر رشــد و يادگیری ارزيابی شده 
اســت که احتماالً ناشــی از ارزش معماری ســازمانی برای ترسیم 
وضعیت آينده سازمان است. در اين بعد، میزان تاثیر مثبت معماری 
ســازمانی در پروژه ها )مرحلۀ تحقق معمــاری( کمتر از تاثیر آن در 

عملیات جاری سازمان )مرحلۀ استفاده( برآورد شده است.
يك نکته جالب ديگر در نتايج اين پژوهش، ســازگاری نســبتاً زياد 
بین ارزش درک شده توسط سودبران مختلف معماری سازمانی است.

شکل 4: مهم ترین پیشران های ارزش معماری سازمانی 

شکل 3: پیشران های ارزش معماری سازمانی به ترتیب اهمیت نسبی

 Learning &
GrowthInternalCustomerFinancial

BSC Per-
spective

Phase

82.1%78.2%48.4%78.1%Develop-
ment

53%50%47.5%75.9%Realization
77.6%57.9%29.8%47.5%Use

EAVF شکل 5: نتایج پیمایش منافع درکشده معماری سازمانی در قالب مدل

شکل 6: چارچوب نظری پژوهش فورتوئیس و همکاران

5- نظریه سازی برای ارزش معماری سازمانی 
پژوهش فورتوئیس و همکاران که نتايج آن در سال 2015 منتشر شد 
]Foorthuis-15[، معطوف به بنیادنهــادن يك نظريه تببینی برای 
ســازوکار ارزش آفرينی معماری سازمانی است. در اين پژوهش منافع 
معماری ســازمانی در دو سطح پروژه و سازمان، با ترکیبی از مطالعه 
ادبیات موضوع، يافته های تجربی و مدل ســازی نظری، شناســايی و 
تبیین شــده است. مدلی که پژوهشــگران برای ساماندهی يافته های 
خود از آن اســتفاده کرده اند، در شــکل )6( نمايش داده شده است 

)عناوين داخل شکل به عنوان مثال ذکر شده است(.
در اين چارچــوب، مجموعــه ای از روش ها يا فرآيندهــای معماری 
سازمانی14 در قالب يك رويکرد معماری سازمانی15، تحت تاثیر عوامل 

14- EA practices
15- EA approach
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زمینه ای16 ممکن اســت به صورت بی واســطه يا باواســطه به تامین 
منافعی برای ســازمان منجر شود. پژوهشــگران 10 روش يا فرآيند 
معماری )مانند پیوست معماری پروژه ها، تبادل دانش، مدل سازی، ...( 
و 18 منفعت )مانند کل نگری، هم راستايی، مديريت پیچیدگی، ...( با 
مرور ادبیات معماری سازمانی اســتخراج کرده اند. سپس از پیمايش 
میدانی )جمع آوری نظرات 293 فعال معماری ســازمانی در هلند، از 
صنايــع مختلف( میزان تاثیر هر يــك از روش ها را در حصول منافع 
ارزيابی و ســرانجام مدل نهايی را به شــکل ارائه شــده در شکل )7( 

جمع بندی کرده اند.
مطابق يافته های اين پژوهش، مهم ترين سازوکار ارزش آفرينی معماری 
سازمانی، تطابق ســنجی پروژه های توسعه ای اســت. اين سازوکار از 
ســويی واسطه ارزش آفرينی ساير سازوکارها )مانند تسهیم و اشتراک 
دانش بین اعضای پروژه، ارزيابی تطابق و ارتباط با مديريت( محسوب 
می شود و از سوی ديگر خود نیز به طور مستقیم به شکل گیری بینش 

معمارانه در سازمان کمك می کند.
بايد در نظر داشــت هدف اين پژوهش، نظريه سازی برای درک نحوه 
ارزش آفرينی معماری ســازمانی بوده است و نه ارزيابی ادعاها در اين 
زمینه. به همین دلیل پژوهشــگران، آزمون تجربــی اين نظريه را به 

پژوهش های آينده موکول کرده اند.

6- تاثیر معماری ســازمانی در موفقیت پروژه های 
نرم افزاری

يکی از معدود پژوهش های دانشــگاهی که برپايه شواهد تجربی در 
زمینه ارزش معماری ســازمانی انجام شــده، پژوهشی است که در 
سال 2017 توســط کورک و همکاران در دانشگاه آنتورپ بلژيك و 
با مشارکت Standish Group اجرا شده است ]Kurek-17[. گروه 
استنديش يك مؤسســه پژوهشی است که از سال 1994 در زمینه 
علل شکســت پروژه های نرم افزاری مطالعه می کند. اين مؤسسه در 
نتیجه اين تحقیق طوالنی، پايگاه داده حجیمی متشکل از اطالعات 
بیش از 120 هزار پروژه نرم افزاری در بیش از 1000 سازمان فراهم 
کرده که گنجینه ای از اطالعات واقعی در مورد مشکالت اجرای اين 
16- Contextual factors

گونه پروژه هاســت. در پروژه پژوهشــی کورک و همکاران، مؤسسه 
اســتنديش برای نخســتین بار، داده های خود را در اختیار يك تیم 
پژوهشی خارج از مؤسســه قرار داده تا از آن ها برای ارزيابی میزان 
تاثیر معماری ســازمانی در موفقیت پروژه های نرم افزاری اســتفاده 

کنند.
پژوهشــگران از بین اين سازمان ها، 28 ســازمان را که بین سال های 
2011 تا 2016 معماری ســازمانی خود را توسعه داده بودند انتخاب 
و داده های 3078 پروژه را که بین ســال های 2007 تا 2016 در اين 
ســال ها اجرا شــده، تحلیل کرده اند. اين پروژه ها به دو دسته »قبل 
از معماری ســازمانی« و »بعد از معماری ســازمانی« تقســیم شده 
و شــاخص های مختلف در اين دو دســته با هم مقايســه شده است. 
پژوهشــگران فرض کرده اند که در اين ســازمان ها، ساير عوامل غیر 
از ايجاد معماری ســازمانی، تغییر معنی داری نکــرده و برنتايج تاثیر 

نگذاشته است.
يافته های پژوهش به وضوح تاثیر مثبت توسعه معماری سازمانی را در 
پائین آوردن نرخ شکست پروژه های نرم افزاری نشان می دهد. به عنوان 
مثال، نتايج پژوهش نشــان داده اســت بعد از پیاده ســازی معماری 
ســازمانی، تعداد پروژه های موفــق 14/5% افزايش و تعداد پروژه های 

شکست خورده 26/2% کاهش يافته است. )شکل 8(
همچنیــن 90% ســازمان های نمونه، اظهار کرده اند که پیاده ســازی 
معماری ســازمانی اثرمثبتی بر موفقیت پروژه ها داشته است. يکی از 
يافته های جالب توجه ديگر، همبستگی مثبت تاثیر معماری سازمانی 
و اندازه پروژه هاســت، به اين معنی که هر چه مقیاس پروژه ها بزرگتر 
باشــد، پیاده ســازی معماری ســازمانی تاثیر مثبت بیشتری بر روی 

موفقیت آن ها دارد.
  

7- ارزش معماری سازمانی: حقایق و افسانه ها 
يکی از جديدترين پژوهش های منتشرشده در مورد ارزش معماری 
ســازمانی، پژوهش انجام شده توســط گونگ و جانسن است که در 
سال 2019 منتشر شده است ]Gong-19[. پژوهشگران با کاربست 

شکل 7: چکیده مدل نظری حاصل از پژوهش فورتوئیس و همکاران
شکل 8: تغییرات در نرخ موفقیت و شکست پروژه های نرم افزاری، قبل و بعد 

از توسعه معماری سازمانی



17

اله
مق

دويست و پنجاه و چهار

روش SLR بــر روی 200 مقاله که بین ســال های 2006 تا 2016 
منتشــر شــده، ادعاهای ارزش آفرينی معماری سازمانی را استخراج 
و بخشــی از اين ادعاهــا را که برای آن ها داليل و شــواهد تجربی 
ذکر نشــده به عنوان »افسانه17« معرفی کرده اند. پژوهشگران اذعان 
دارند که افســانه ها ممکن است برای ايجاد انگیزش و کسب تعهد و 
همراهی در سازمان مفید باشند و به همین دلیل نوعی اعتبار عملی 
داشته باشند، اما نبود شواهد عینی و تجربی، آن ها را از اعتبار علمی 

تهی می کند. 
در مجموع 5 افسانه در مورد ارزش آفرينی معماری سازمانی شناسايی 

و معرفی شده است:
معماری سازمانی ]به خودی خود[ ارزش آفرين است.. 1
معماری سازمانی باعث کاهش پیچیدگی می شود.. 2
معماری سازمانی همه جنبه های سازمان را پوشش می دهد.. 3
معماری سازمانی بايد صرفاً به وضع مطلوب بپردازد.. 4
معماری سازمانی يك تالش ]يا پروژه[ يکباره است.. 5

در واقــع آنچه پژوهندگان برپايه مطالعات خود به عنوان افســانه های 
ارزش آفرينــی معماری ســازمانی شناســايی کرده اند، بــا آنچه که 
کنش ورزان18 معماری ســازمانی به آن رسیده اند، تطابق نسبتاً کاملی 
دارد. تالش برای رفع يا غلبه بر برخی از اين »افســانه ها« در جامعه 
معماری ســازمانی، منجر به ابداع روش ها و رويکردهای نوينی در اين 

حوزه شده است.

8-جمع بندی 
همه پژوهش های انجام شده در زمینه ارزش آفرينی معماری سازمانی، 

با فرض دو نقیصه زير تعريف و اجرا شده است:
اول، نبود يك نظريه تبیینی منســجم در مورد سازوکار ارزش آفرينی 
معمــاری ســازمانی، و دوم، کمبــود شــواهد تجربی کافــی برای 
تحقیق پذيری ادعاهای ارزش آفرينی که از سوی مدافعان و کنش ورزان 

معماری سازمانی مطرح می شود.
با وجود  دشــواری های مفهومی و عملی که برای رفع اين دو نقیصه 
وجود دارد، از جمله عدم توافق و اجماع عمومی در مورد مفهوم معماری 
ســازمانی، تاثیر زياد زمینه های کاربرد در منافع معماری سازمانی و 
تعــداد نه چندان زيــاد تجارب در دســترس، در نتیجه پژوهش های 
انجام شــده در يك دهه اخیر، اکنون ديدگاه روشــن تری نســبت به 
چارچوب ارزش آفرينی معماری ســازمانی شــکل گرفته است. تقريباً 
همه اين پژوهش ها بر مجموعه نســبتاً ثابتی از منافع آشکار معماری 
سازمانی را )مانند همراســتايی، مديريت پیچیدگی، مديريت تغییر، 
...( صحه می گذارند، هر چند در مورد نحوه تقســیم بندی اين منافع و 
مهم تر از آن، در مورد تبیین سازوکار و چگونگی تاثیرگذاری معماری 
ســازمانی، اجماعی وجود ندارد. عالوه بر اين، بیشتر اين پژوهش ها، 
17- Myth
18- Practitioners 

ماهیت غیرمستقیم، درون گرا و توانمندساز معماری سازمانی را تائید 
می کنند. همچنین گرايش مشــهودی به تاکید بر جنبه های راهبری 
معماری سازمانی19 )مثاًل از طريق تطابق سنجی20 پروژه ها با معماری( 

قابل تشخیص است.
هرچند دغدغه هايــی که انگیزه تالش بــرای يافتن بنیان نظری 
محکمی برای ارزش آفرينی معماری ســازمانی اســت، از ديدگاه 
آکادمیك کاماًل موجه محســوب می شــود، اما به نظر می رسد در 
عرصه عمل، گســترش کاربرد معماری ســازمانی با ســرعت بس 
بیشــتری از اين پژوهش های توصیفــی و تبیینی روی می دهد و 
هنوز تا دســتیابی به يك نظريه جامــع و تحقیق پذير برای تببین 
چرايی و چگونگی ارزش آفرينی معماری ســازمانی، راه درازی در 

پیش باشد. 
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مروری بر ابزارهای معماری سازمانی
علی رضایی

مدیریت خدمات مشاوره معماری سازمانی شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان
a.rezaee@golsoft.com :پست الکترونیکی

چکیده
یکی از ارکان مهم بهره برداری از قابلیت معماری سازمانی، توصیفات، مستندات و دارایی های معماری سازمان است. این مستندات به صورت ساختارمند و از طریق 
فرآیندهای اختصاصی در قالب یک مخزن معماری نیازمند نگهداری می باشند. میان کیفیت نگهداری از مخزن معماری و موفقیت قابلیت معماری سازمانی در تحقق 
اهداف خود، همبســتگی باالیی وجود دارد. نقش یک ابزار تخصصی معماری ســازمانی به عنوان پشتیبان ساختار و فرآیندهای مرتبط با مخزن، بسیار کلیدی خواهد 
بود. در این مقاله، پس از تشــریح دالیل نیاز به یک ابزار تخصصی معماری ســازمانی، به معرفی ویژگی های مورد انتظار از این گونه ابزارها می پردازیم و در ادامه، 

برخی از مهم ترین نرم افزارهای این حوزه را بررسی و مرور خواهیم کرد.
واژه های کلیدي: ابزار معماری سازمانی، مخزن معماری سازمانی، انتخاب ابزار، معماری سازمانی

مقدمه
معماری سازمانیEA(1( رويکردی برای ارائه بازخوردهای پیشگیرانه و 
فعاالنه به نیروهای برهم زننده وارده به سازمان است. اين بازخوردها با 
شناسايی و تحلیل اجرای تغییرات در مسیر چشم انداز و دستاوردهای 
کسب وکار صورت می گیرد ]1[. به کارگیری قابلیت2 معماری سازمانی 
بالغ در يك ســازمان بزرگ، حجم عظیمی از مســتندات معماری را 
ايجاد می کند. مديريت و اســتفاده موثر از اين مستندات نیازمند يك 
طبقه بندی رســمی برای انواع مختلف دارايی هــای معماری در کنار 
فرآيندهای اختصاصی و ابزار ذخیره ســازی محتوای معماری می باشد 
]2[. در چارچوب Togaf به منظور نگهداشــت دارايی های معماری، 
ساختاری به عنوان مخزن معماری3 ارائه شده است. رابطه مستقیمی 
میــان کیفیت جمع آوری، نگهداشــت و ارائه مســتندات معماری با 
موفقیــت قابلیت معماری ســازمانی وجود دارد. در ايــن میان، ابزار 

1- Enterprise Architecture
2- Capability
3-Architecture Repository

معماری ســازمانی نقشی اساســی در نگهداری از اين مخزن خواهد 
داشت. الزم است که ابزار معماری سازمانی از ساختار اتخاذ شده برای 
مخزن معماری و فرآيندهای نگهداری آن پشتیبانی کند. در اين مقاله، 
پس از تشــريح داليل نیاز به يك ابزار تخصصی معماری سازمانی، به 
معرفــی ويژگی های مورد انتظار از اين گونــه ابزارها می پردازيم و در 
ادامه، برخــی از مهم ترين نرم افزارهای اين حوزه را بررســی و مرور 

خواهیم کرد.

2- ابزار معماری سازمانی
در اين بخش، به تعريف، داليل الزام و زمان به کارگیری ابزار معماری 

سازمانی خواهیم پرداخت.

2-1 ابزار معماری سازمانی چیست؟
ابزار معماری ســازمانی، نرم افزاری اســت که با ارائــه کاربردهايی به 
منظور برنامه ريزی، تحلیل، طراحی و اجرای راهبردی از فعالیت های 

مقــاله ویــژه
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معماران ســازمان و ساير سودبران کســب وکاری و فناوری اطالعات 
پشــتیبانی می کند. يك ابزار معماری سازمانی با نگهداشت اطالعات 
در زمینه های کســب وکار، راهکار، فناوری و ســاير نماها و مدل های 
معماری ســازمانی به تصمیم گیری راهبردی کمك خواهد کرد. اين 
ابزارها، اطالعات مربوط به معماری ســازمانی را ذخیره، ساختارمند، 
تحلیــل و ارائه می کنند. اين اطالعات در کاربردهای مختلف معماری 

سازمانی، موفقیت کسب وکاری را امکان پذير می کنند ]1[.

2-2- به ابزار معماری سازمانی نیاز داریم؟
داده هــا، فرآورده ها، مدل ها و نماهای معماری نقشــی اساســی در 
فرآيندها و کاربردهای معماری سازمانی دارا هستند. از اين رو با شروع 
معماری سازمانی در هر سطحی در سازمان، نیاز به رويه های مشخصی 
برای نگهداشت، به روزآوری و استفاده از اين اطالعات احساس خواهد 
شــد. در حالی که ممکن است بیشــتر تالش های معماری سازمانی 
با اســتفاده از ابزارهای اداری )مثــل Microsoft Office(، ابزارهای 
طراحی نمــودار )مثل Microsoft Visio( و ابزارهای مديريت دانش 
)مثــل Lotus Notes( موفقیت آمیز به نظر برســند اما در يك نقطه 
خاص، استفاده از ابزارهای تخصصی و جامع تر برای معماری سازمانی 
تبديــل به يك ضرورت می شــود ]1[. به بیــان دقیق تر، جامعیت و 
نیاز به يکپارچگی که يکی از ارکان اصلی رويکرد معماری ســازمانی 
می باشــد، ضرورت اســتفاده از ابزارهای تخصصی اين زمینه را ايجاد 

می کند.
برای تدقیق در اين موضوع، در ادامه اشکاالت استفاده از نرم افزارهای 
عمومی و مزايای استفاده از ابزارهای معماری سازمانی را مرور خواهیم 

کرد.

2-2-1- اشکاالت استفاده از نرم افزارهای عمومی
از عمده مشــکالت مربوط به استفاده از نرم افزارهای عمومی می توان 

به موارد زير اشاره نمود:
دامنه هــای مختلف معماری به صورت ايزولــه و بدون ارتباط با هم  	

نگهداری خواهند شد و ارتباط معناداری میان آن ها نخواهد بود.
توصیفات مدل ها به طور جداگانه نگهداری خواهند شد. 	
امکان انجام بســیاری از تحلیل ها، نظیــر تحلیل آثار تغییر محدود  	

می شود.
بسیاری از انواع مدل ها قابل مدل سازی نخواهند بود. 	
آن چه مدل می شــود، در حد يك نقاشی باقی خواهد ماند. به بیان  	

دقیق تر، منطق مدل ها برای ابزارهای عمومی قابل فهم نیست.
اعمــال تغییرات در مدل های معماری هزينه زيادی به منظور حفظ  	

يکپارچگی آن را منتج می شود و سرانجام دچار شکست خواهد شد.
اعمال حاکمیت و مديريت نیازمندی های معماری نیازمند ابزارهای  	

ديگری خواهد بود و نیازمندی يکپارچگی ابزارهای متعدد را به وجود 
خواهد آورد.

2-2-2- مزایای استفاده از ابزاهای تخصصی معماری سازمانی

از جملــه مهم ترين مزيت های به کارگیری ابزارهای تخصصی معماری 
سازمانی، می توان به موارد زير اشاره نمود:

مدل ها به عنوان بخشــی از يــك مدل واحــد و يکپارچه ذخیره  	
خواهند شد و روابط بین دامنه های مختلف معماری سازمانی را شامل 

می شوند. اين يکپارچگی، تحلیل تغییر را ممکن و سهل تر می سازد.
توصیفــات هر مدل و اصول معماری ســازمانی به همراه هر يك از  	

آن ها، قابل ذخیره خواهد بود.
امکان کار تیمی و دسترســی هم زمان بــه اطالعات وجود خواهد  	

داشت.
ســهولت کنترل قواعد نحوی مدل ها طبق اســتانداردهای مختلف  	

انجام می پذيرد.
طیف گسترده تر و متنوعی از زبان های مدل سازی و چارچوب های  	

معماری سازمانی قابل استفاده خواهد بود.
امکان پیاده سازی فرآيندهای حاکمیت معماری و مديريت تغییرات  	

در ابزارهای معماری سازمانی وجود دارد.

2-3- چه زمانی به ابزارهای معماری سازمانی نیاز داریم؟
همان طور که پیش تر اشاره شــد، يکپارچگی يکی از ملزومات اصلی 
رويکرد معماری ســازمانی می باشــد. با توجه به اين که مســتندات 
مربوطــه در ابزارهای عمومی از يکپارچگی کافی برخوردار نیســتند؛ 
بهترين زمان برای به کارگیری ابزارهای معماری ســازمانی، شروع هر 
 A و Preliminary کار معماری خواهد بــود )به عنوان مثال: مراحل
در شــکل 1(. بايد به اين نکته توجه داشــت که مهاجرت از يك ابزار 
معماری سازمانی که )به مرور زمان و با گسترش کاربردهای معماری 
در ســازمان هدف( برخی از نیازها را پاسخگو نیست، کاری به مراتب 
کم هزينه تــر و ســهل تر از مهاجرت از يك ابــزار عمومی خواهد بود. 
بنابراين حتی در مراحل اولیه راه اندازی معماری سازمانی، به کارگیری 
يك ابزار تخصصی که ويژگی های محدودتری را شــامل می باشــد به 

استفاده از ابزارهای عمومی ارجحیت خواهد داشت.
همچنین، اگر که قابلیت معماری ســازمانی و چرخه های مختلف آن 
بدون اســتفاده از ابزار معماری در حال اجرا می باشد )به عنوان مثال: 
مراحل B تا H در شــکل 1(، احتماالً معماران شــما دچار مشکالت 
يکپارچه ســازی هســتند و تهیه، ارائه فرآورده های الزم به سودبران 
مختلف، انجــام تحلیل های معماری و حتی تهیه مقدمات و اطالعات 
الزم برای آن بر عهده معماران و نیروی انســانی می باشد و در نتیجه 
زمان  زيادی صرف خواهد شــد. به بیان ساده  تر، بیشتر زمان معماران 
به اصالح و هماهنگ ســازی مدل ها می گذرد. بنابراين بهتر است که 

همین امروز مهاجرت از ابزارهای عمومی آغاز شود.

2-4- نقش ابزار در چرخه معماری سازمانی
در اين بخش، به برخی موارد کلیدی از نقش ابزار معماری ســازمانی 
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 ADM4 در چرخه معماری اشــاره خواهیم کرد. به اين منظور چرخه
از چارچــوب Togaf5 را )به عنوان يکی از پرکاربردترين روش ها( مبنا 
قــرار خواهیم داد. کاربرد ابزار در هر يك از مراحل اصلی اين روش به 

شرح زير می باشد )شکل 1(:
مرحلــه زمینه معماری6 )شــامل فازهــای Prelim و A(: تعريف  	

متامدل و چارچوب اختصاصی و مدل سازی های اولیه
مرحله تحويل معماری7 )شامل فازهای B، C و D(: مديريت مخزن،  	

تعريف شناسنامه مولفه های معماری، مدل سازی، تولید خودکار نماها، 
تحلیل، گزارش گیری، کنترل قواعد نحوی مدل ها طبق اســتانداردها 

و مديريت نسخ
مرحله برنامه ريزی گذار8 )شــامل فازهای E و F(: مديريت مخزن،  	

تحلیل و مدل سازی
مرحلــه حکمرانــی معماری9 )شــامل فازهــای G و H(: مديريت  	

تغییرات، مديريت نیازمندی ها

3- انتخاب ابزار معماری سازمانی
در اين بخش با شــرح ويژگی های کلیدی و عام از ابزارهای معماری 
ســازمانی، به نکاتی که در انتخاب ابزار معماری بايد مورد توجه قرار 
گیرد اشــاره خواهد شــد و در ادامه طبقه بندی های معتبری از اين 

ابزارها معرفی می شوند.

3-1- ویژگی های مورد انتظار از ابزارهای معماری سازمانی
ويژگی هايی که يك ابزار معماری ســازمانی بايد داشته باشد، ارتباط 
مســتقیمی با فرانامه ها، کاربردها و چارچوب معماری سازمانی مورد 
استفاده در سازمان دارد. اما به طور کلی، می توان مواردی را مشخص 

4- Architecture Development Method
5- The Open Group Architecture Framework
6- Architecture Context
7- Architecture Delivery
8- Transition Planning
9- Architecture Governance

نمود که هر ابزار معماری سازمانی بهتر است از آن ها پشتیبانی نمايد. 
اين موارد عبارت اند از:

پشتیبانی از روشگان ها و انواع نماهای پیشنهادشده در آن ها 	
واسط کاربری کارآمد و آسان برای استفاده 	
تولید خودکار انواع نما يا فرآورده يا تحويل دادنی معماری 	
کنترل قواعد نحوی در مدل سازی طبق استانداردهای مورد استفاده 	
مديريت مخزن متمرکز معماری سازمان 	
مديريت دسترسی 	
پشتیبانی توسط تأمین کننده 	
مديريت نیازمندی ها 	
مديريت تغییرات معماری 	
ارائه گرافیك های واضح، زيبا و متعادل 	
تعريف شناسنامه های مؤلفه های معماری 	
تبادل اطالعات با ساير ابزارهای معماری 	
انتشار اطالعات موجود در مخزن در قالب ابزارهای عمومی-اداری 	
ايجاد پرتال های اطالع رسانی و انتشار اطالعات 	
تعريف فرامدل اختصاصی 	
تحلیل اثر تغییرات، تحلیل فاصله و ... 	
مقايسه snapshotهای معماری و تحلیل آن 	
مديريت نسخ 	

3-2- چگونه یک ابزار معماری سازمانی انتخاب كنیم؟

انتخاب ابزار معماری سازمانی مناسب، مثل انتخاب هر ابزار و نرم افزار 
ديگری نیاز به يك فهرست نیازمندی ها خواهد داشت. برای تهیه اين 
فهرست، چارچوب معماری اختصاصی سازمان، اصول و استانداردهای 
مورد اســتفاده، محدوديت های فنــی و نیازمندی هــای يکپارچگی 
ســازمانی بررسی می شوند. همچنین می توان از بازبینه های10 معمول 
در انتخاب ابزار معماری استفاده نمود. در اين روند، بايد توجه داشت 
که هیچ ابــزاری به صورت کلی بهترين ابــزار نخواهد بود. به منظور 
افزايش هماهنگی ابزار منتخب با ويژگی های مورد انتظار، پیشــنهاد 
می شود در صورت امکان پروژه های پايلوت کوچکی با ابزارهای نامزد 
انجام گیرد و نســخ رايگان ابزارهای رايج به کار گرفته شود. همچنین 
درگیر کردن ســاير کاربران و سودبران )به غیر از معماران( و دريافت 

بازخوردها و انتظارات آن ها، می تواند مفید باشد.

3-3- ابزارهای معتبر معماری سازمانی
بررسی های متعددی از ابزارهای معماری سازمانی صورت گرفته است. 
يکی از اين بررســی ها را Forrester انجام داده اســت )شکل 2(. در 
گزارش Forrester دوازده محصول بررسی، تحلیل، امتیازدهی و در 

چهار گروه اصلی طبقه بندی شده اند ]3[. 
همچنین يکی ديگر از بررسی های معتبر مربوط به Gartner می باشد 
)شــکل 3(. در گزارش مربوطه، توانايی اجرا و کامل بودن چشم انداز 
10- Checklist 

]2[  Togaf در چارچوب ADM شکل 1: چرخه
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شانزده محصول با معیارهايی اندازه گیری شده است و نهايتاً در چهار 
گروه اصلی طبقه بندی شده اند ]1[.

4- گزینه های موجود
در اين بخش برخی از ابزارهای معماری ســازمانی موجود بررســی و 
به ويژگی های اصلی آن ها اشــاره خواهد شد. با توجه به اطالعات در 
دســترس از اين محصول ها، سعی شده است که ويژگی های شاخص 
هر نرم افزار در چهار گروه مديريت مخزن معماری، نگهداشــت مخزن 
معماری، گزارش دهی و ســاير ويژگی های شــاخص ابزار مطرح شود. 
توجه شود که اطالعات اين بخش در زمان تهیه اين مقاله، جمع آوری 
شده اســت و با گذشت زمان و انتشار نســخه های جديد نرم افزارها، 

تغییراتی خواهد داشت.

BizzDesig -1-4
BizzDesign محصول شــرکتی به همین نام می باشــد. اين شرکت 
سال 2001 در هلند تاسیس شــده است ]4[. به اطالعات مربوط به 
قیمت در وب ســايت اشاره نشده اســت. ويژگی های ابزار اين شرکت 

عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

 TOGAF، پشتیبانی از چندين استاندارد و چارچوب محبوب از جمله -
Zachman، ArchiMate، IAF، PEAF، DYA، NIST 800-53 و ...

- ايجاد فرامدل دلخواه و يا استفاده ترکیبی و ويژه سازی چارچوب ها 
و استانداردها

- مديريت مخزن متمرکز مبتنی بر وب
- مديريت دسترسی کاربران

- ابزارهای مديريت تغییر منطبق بر استانداردها
- ايجاد و کنترل نقشه راه پروژه

- يکپارچگی با نرم افزارهای مايکروسافت
نگهداشت مخزن معماری: 	

- ايجاد خودکار مدل ها

- سهولت مدل سازی
- رفع خودکار ناسازگاری های مدل ها

- ابزارهای تحلیلی شامل نمودارهای حرارتی
- جمع آوری خودکار داده ها

ساير ويژگی های شاخص: 	
- شامل 7 محصول يکپارچه: مديريت فرآيندهای کسب وکار، مديريت 
پورتفلیــو، راهبرد و مدل کســب وکار، حاکمیت، ريســك و انطباق، 

مديريت تجربه مشتری، مديريت داده ها، مديريت معماری سازمانی

Abacus -2-4
 Abacus محصول شــرکت Avolution می باشــد. اين شرکت سال 
2001 در بريتانیا تاسیس شــده است ]5[. استفاده از نسخه محدود 
اين ابزار برای 30 روز رايگان است. ساير نسخه های نرم افزار بستگی به 
درخواست مشتری قیمت دهی می شوند. ويژگی های ابزار اين شرکت 

عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

 TOGAF ، پشتیبانی از بیش از 100 استاندارد و چارچوب از جمله -
ArchiMate ،Frameworx  و ...

- ايجاد فرامدل دل خواه، ترکیب و ويژه سازی چارچوب ها و استانداردها
- مديريت مخزن متمرکز مبتنی بر وب

- مديريت دسترسی کاربران
 SharePoint ،Excelيکپارچگی با ساير نرم افزارهای عمومی نظیر -
 ServiceNow و  ،Visio ،Google Sheets ،Technopedia ،SSO

- يکپارچگی در سطح رابط کاربری
نگهداشت مخزن معماری: 	

- به روزرسانی خودکار مدل ها
- شامل الگوريتم های بدون نیاز به کدنويسی برای اجرای سناريوهای 
وضع مطلوب، پیش بینی هزينه، ريسك و عملکرد نقشه راه های پروژه 
- جمــع آوری داده هــا از طريــق فعالیت های روزمره ســازمان و يا 

فهرست های در دسترس افراد

]3[ Forrester شکل 2: طبقه بندی ابزارهای معماری سازمانی توسط]1[ Gartner شکل 3: طبقه بندی ابزارهای معماری سازمانی توسط
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گزارش دهی 	
- ايجاد داشبورد مبتنی بر اطالعات مخزن

- ايجاد نمودارهای تعاملی و پويا

ADOIT -3-4
 ADOIT محصول BOC Group می باشد. اين شرکت سال 1995 در 
اتريش تاسیس شده است ]6[. نسخه تك کاربره و برخط اين محصول 
رايگان است. قیمت نسخه های سازمانی به درخواست مشتری بستگی 

دارد. ويژگی های ابزار اين شرکت عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

- مديريت مخزن متمرکز مبتنی بر وب
Rest API يکپارچگی با ساير نرم افزارها از طريق -

- مديريت دسترسی محتوای مخزن
Togaf و Archimate پشتیبانی از -

- امکان ايجاد نقشه راه معماری برای مقاطع زمانی فعلی يا مطلوب
- دسترسی همزمان کاربران

نگهداشت مخزن معماری: 	
- تبادل اطالعات دسته ای از/به مخزن

- سهولت مدل سازی  و پیشنهاد ارتباطات میان مولفه ها
- ورود اطالعــات در قالــب فهرســت و تعیین تاريخ هــای اعتبار و 

دسته بندی آن ها
- جستجوی پويا در محتوای مخزن

- ايجاد ماتريس های تقابلی
گزارش دهی 	

- خروجی های مختلف در قالب تصاوير
RTF و PDF ايجاد خروجی های -

- ايجاد داشــبورد و گزارش های نموداری از محتوای مخزن با تنظیم 
دسترسی

ساير ويژگی های شاخص: 	
- دسترسی موبايل به مخزن

- محیط کاربرپسند
- يکپارچه با ADONIS )نرم افزار ديگر  همین شــرکت برای مديريت 

فرآيندهای کسب وکار(

HOPEX -4-4
 MEGA International محصول يك شرکت فرانسوی به نام HOPEX 
می باشد که در سال 1991 تاسیس شده است ]7[. اطالعات دقیقی از 
شیوه قیمت گذاری اين محصول در دسترس نیست. ويژگی های ابزار 

اين شرکت عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

- ويژه سازی فرامدل معماری ســازمانی در سطح انواع عناصر، روابط 
و ويژگی ها

- انطباق پذيری باال با فرآيندهای معماری سازمانی

- ايجاد و پیکربندی گردش کار و پرسشنامه های جمع آوری داده
API توسعه پذيری با استفاده از -

- مديريت کاربران، نقش ها و گروه های کاربری
- مديريت احراز هويت

- مديريت دسترسی
- دسترسی همزمان کاربران

نگهداشت مخزن معماری: 	
- مديريت نسخه های مخزن

- تبادل اطالعات در قالب MS Excel و نســخۀ پشتیبان اختصاصی 
نرم افزار

گزارش دهی 	
- گزارش ساز اختصاصی

RTF ايجاد قالب های گزارش در قالب -
- ايجاد انواع نمودارها

)HTML( تولید خروجی وب -

iServer for Enterprise Architecture -5-4
 Orbus محصول شرکت iServer for Enterprise Architecture 
Software اســت. اين شرکت از ســال 2004 در بريتانیا فعال است 
]8[. اطالعات دقیقی از شــیوه قیمت گذاری اين محصول در دسترس 

نیست. ويژگی های ابزار اين شرکت عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

 -پشــتیبانی از اســتانداردها و چارچوب های معماری سازمانی نظیر
 ITIL 2011، COBIT 5، TOGAF 9.2، BPMN 2، IT4IT، ArchiMate 

و ... 
-يکپارچگی بومی با Microsoft Visio و توســعه مدل ها و نمودارها 

در آن
-تبديل Visio به يك نرم افزار چندکاربره

- مخزن مرکزی به منظور توسعه مشارکتی
- امکان طراحی فرامدل اختصاصی يا استفاده از فرامدل های آماده

Rest API توسعه پذيری از طريق
- ايجاد نقشه راه کاربرد، زيرساخت و پروژه

نگهداشت مخزن معماری: 	
- ابزارهای تصمیم سازی و تحلیل

XML و MS Excell تبادل اطالعات از طريق -
MS Office و فرمت های PDF، JPEG مديريت اسناد در قالب -

گزارش دهی 	
- تهیه خروجی های وب، مستندات

- خروجی تصاوير زيبا و منطبق با نیازمندی های سودبران مختلف از 
يك نمودار واحد

ساير ويژگی های شاخص: 	
- شامل 4 محصول يکپارچه: مديريت پورتفولیو فناوری اطالعات، تجزيه 

و تحلیل فرآيند، مديريت ريسك و انطباق، مديريت معماری سازمانی
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- محیط کاربرپسند
- پشتیبانی و مستندات آموزشی

Enterprise Architect -6-4
 Sparx محصول شــرکت استرالیايی Enterprise Architecture 
Systems اســت. اين شرکت در سال 1996 تاسیس شده است ]9[. 
قیمــت اين محصــول از 300 دالر تا 700 دالر متغیــر خواهد بود. 

ويژگی های ابزار اين شرکت عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

 ArchiMate، پشتیبانی بسیاری از استانداردها و چارچوب ها نظیر -
UML، BPMN، Togaf ، UPDM و ...

- الگوهای آماده مبتنی بر انواع چارچوب ها و استانداردها
- مديريت دسترسی کاربران، نقش ها و گروه های کاربری

- مديريت مخزن معماری متمرکز
API توسعه پذيری با استفاده از -

نگهداشت مخزن معماری: 	
مديريت نسخه ها و  BaseLineهای معماری

XML و CSV تبادل اطالعات در قالب -
- رديابی روابط مولفه ها به صورت چندسطحی

- شبیه سازی پويای مدل ها
- امکانات همکاری، بررســی و اظهار نظر کاربــران درباره مولفه ها و 

مدل ها
- امکانات تحلیلی نظیر ماتريس های تقابلی، نقشه های حرارتی و ...

نگهداری فهرست های معماری
گزارش دهی 	
ايجاد خروجی در قالب RTF، PDF، HTML و فرمت های تصويری 	
ساير ويژگی های شاخص: 	

- کاربردپذيری در حوزه های کسب وکار، نرم افزار، سامانه ها و معماری
- يکپارچه با Pro Cloud Server برای ايجاد دسترسی مبتنی بر وب

QualiWare X -7-4
 QualiWare X محصول شرکت دانمارکی QualiWare می باشد. اين 
شــرکت در سال 1991 تاسیس شده است ]10[. قیمت اين محصول 
طبق درخواست مشتری محاســبه و اعالم می شود. ويژگی های ابزار 

اين شرکت عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

- پشتیبانی از فرآيندهای مديريت پورتفولیو کاربرد، معماری اطالعات، 
مديريت ريسك، مديريت فرآيندهای کسب وکار و مديريت تغییر

 - پشــتیبانی از اســتانداردها و چارچوب هــای معماری ســازمانی:
 TOGAF، Zachman، OIO EA، FEAF-II، DNDAF، ArchiMate،

BPMN 2، UML، DMN
نگهداشت مخزن معماری: 	

- ابزار هوش مصنوعی استخراج اطالعات از تصاوير )اسناد، وايت برد و ...(

- قابلیت های مديريت اسناد معماری )جستجو، هشتگ ها و ...(
- محیط کاربرپسند

- محیط توسعه مدل تحت وب با دسترسی هم زمان چند کاربر
گزارش دهی 	

- قابلیــت همکاری با ســاير بُن ســازه ها به منظــور مديريت کار و 
انتشار دانش از طريق اعالن ها، رســیدگی به درخواست های تغییر و 

نمودارهای تصويری
ساير ويژگی های شاخص: 	

- شامل 4 محصول يکپارچه: مديريت فرآيندهای کسب وکار، کسب وکار 
ديجیتال، مديريت ريسك و انطباق، مديريت معماری سازمانی

Essential -8-4
 Enterprise Architecture محصول شرکت بريتانیايی Essential 
Solutions می باشــد. اين شرکت از ســال 2000 فعال است ]11[. 
قیمت اين محصول طبق درخواست مشتری محاسبه و اعالم می شود. 

ويژگی های ابزار اين شرکت عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	

- فرامدل اختصاصی کامل به منظور رفع نیازهای گزارشی آتی
Rest API توسعه پذيری از طريق -

- مديريت مخزن متمرکز
- مديريت دسترسی

- مديريت کاربران
- امکانات دريافت و تحلیل پیشنهاد ايده های معماری

نگهداشت مخزن معماری: 	
- قابل پیکربندی برای وارد کردن داده ها از ساير نرم افزارها )ابزارهای 

PMO و ...(
- ايجاد فرم های ورود اطالعات اختصاصی

- سهولت کاربری
- امکانات همکاری، بررســی و اظهار نظر کاربــران درباره مولفه ها و 

مدل ها
گزارش دهی 	

XML و MS Excell، CSV تبادل اطالعات در قالب -
- قالب های از پیش آماده گزارش دهی

- نمايش محتوای مخزن در بُن سازه های موبايل و مبتنی بر وب
ساير ويژگی های شاخص: 	

- قابل ارائه در سه نسخه ابری، سرور و متن باز

Visual Paradigm -9-4
 Visual Paradigm محصول شــرکتی به همین نام می باشــد. اين 
شــرکت از سال 2002 در هنگ کنگ فعال اســت ]12[. قیمت اين 
محصول از 100 دالر تا 2000 دالر متغیر است. ويژگی های ابزار اين 

شرکت عبارت اند از:
مديريت مخزن معماری: 	
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نظیــر معمــاری  و چارچوب هــای  اســتانداردها  از  پشــتیبانی   - 
 ArchiMate ،BPMN ،UML ،TOGAF ، Zachman ،DoDAF ،CMMN

و ...
- مدل ها و الگوهای آماده مبتنی بر انواع چارچوب ها و استانداردهای 

معماری، نرم افزار، فرآيند، مديريت پروژه، طراحی تجربه کاربر و ...
- مديريت مخزن متمرکز

- مديريت دسترسی
- مديريت کاربران

نگهداشت مخزن معماری: 	
- امکانات تحلیلی  نظیر ماتريس های تقابلی

- امکانات همکاری، بررســی و اظهار نظر کاربــران درباره مولفه ها و 
مدل ها

- پشــتیبانی از بســیاری از نرم افزارهای مکمل و مشابه جهت تبادل 
اطالعات مدل طراحی شده با آن ها

Use Case امکان برقراری ارتباط فرآيندها با -
- شبیه سازی مدل ها و فرآيندها به منظور بهبود

- مديريت اسناد معماری
- طراحی فرم های جمع آوری داده
- محیط توسعه نمودار تحت وب

گزارش دهی 	
XML تبادل اطالعات از طريق -

- گزارش ساز اختصاصی به منظور انتشار در قالب های متنی و وب

Archi -10-4
 Archi يــك ابزار متن باز11 اســت. اين ابزار کــه ويژگی های اصلی 

11- Open Source

ساير ابزارهای تخصصی معماری ســازمانی را دارا نیست، صرفاً برای 
مدل سازی با استاندارد Archimate کاربرد دارد. از ديگر ويژگی های 

اين ابزار می توان اشاره کرد به:
Canvas و نمودار Archimate پشتیبانی از -

- نمايش و پنهان سازی عناصر استفاده شده در نمودار
- قابلیت ترسیم پیش طرح نمودارها

- نمايش روابط و مولفه های ممکن جهت راهنمايی در ترسیم نمودارها
- ايجاد نمودارهای چند سطحی

- قابلیت اجرا در ويندوز، مك و لینوکس

سپاسگزاري
با ســپاس فراوان از آقايان مهنــدس رضا کرمی و مهندس حمیدرضا 
اقیری که با اشــتراک تجربیات و هم فکری هايشان، در تهیه اين مقاله 

اينجانب را ياری نمودند.

مراجع
1. www.gartner.com
2. www.pubs.opengroup.org
3. www.forrester.com
4. www.bizzdesign.com
5. www.avolutionsoftware.com
6. www.us.boc-group.com
7. www.mega.com
8. www.orbussoftware.com
9. www.sparxsystems.com.au
10. www.qualiware.com
11. www.enterprise-architecture.org
12. www.visual-paradigm.com
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پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش های بنیادی سومین کنفرانس 
ملــی انفورماتیك ايران را با همکاری انجمن انفورماتیك ايران و با هدف 
رشد و توسعه دانش انفورماتیك برگزار می کند. دو دوره گذشته کنفرانس 
در ســال های 1398 و 1399 نیز توســط پژوهشکده علوم کامپیوتر و 
انجمن انفورماتیك ايران برگزار شــده اســت. تأکیــد اين کنفرانس بر 
جنبه های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توســعه ای انفورماتیك است که 

از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند.
ســومین دوره اين کنفرانس در تاريــخ 23-24 دی ماه 1400 در محل 
پژوهشــکده علوم کامپیوتر )در صورت برگزاری حضوری( يا به صورت 
مجازی برگزار خواهد شــد. در اين دوره، مقاالت در چهار شــاخه اصلی 

بررسی و برای ارائه )شفاهی يا پوستر( انتخاب خواهند شد:
1( شاخه سیســتم که مقاالت مربوط به سیستم های کامپیوتری را در 
زمینه های مختلــف مانند معماری کامپیوتر، شــبکه های کامپیوتری، 

سیستم های عامل، و مهندسی نرم افزار می پذيرد.
2( شاخه تئوری که مقاالت دريافتی در زمینه های الگوريتم های موازی، 
کوانتومی، توزيع شده، هندسه محاسباتی، روش های صوری و پیچیدگی 

محاسبات را مورد بررسی قرار می دهد.
3( شاخه هوش مصنوعی که طیف وسیعی از مقاالت مرتبط با يادگیری 
ماشین، رايانش نرم، شناسايی الگو، داده کاوی، پردازش زبان های طبیعی، 

و بینايی ماشین را پوشش می دهد.
4( شاخه زمینه های میان رشته ای که بر روی موضوعات مشترک میان 
ساير شــاخه ها مانند رايانش ابری، پردازش داده های کالن، زنجیره  های 
بلوکی، اينترنت اشیاء، و تعامل انسان و کامپیوتر متمرکز است. کنفرانس 
تنها مقاالت نوشته شده به زبان فارسی که به صورت همزمان تحت بررسی 
در ساير کنفرانس ها و مجالت نباشند را می پذيرد. مقاالت دريافتی توسط 
اساتید و محققان هر شاخه داوری می شوند و در نهايت تعدادی از آن ها 
برای ارائه در کنفرانس انتخاب خواهند شــد. جزئیات زمانبندی مهلت 
ارسال و داوری مقاالت، و نیز قالب مورد استفاده برای نگارش مقاالت در 

آينده نزديك بر روی وبگاه کنفرانس قرار خواهد گرفت.

عالوه بر ارائه مقاالت پذيرفته شــده در چهار شــاخه اصلی، برنامه های 
متنوع ديگری نیز برای کنفرانس در نظر گرفته شــده است تا گروه های 
هدف بیشتری بتوانند از کنفرانس بهره مند شوند. يکی از اين گروه های 
هدف، دانشجويان تحصیالت تکمیلی می باشند. جهت اشتراک يافته های 
پژوهشی و علمی اخیر اين دسته از دانشجويان، در کنار ديگر برنامه های 
کنفرانس، بخش ارائۀ »پژوهش دانشــجويان دکترا« در نظر گرفته شده 
است. هدف اين بخش فراهم آوردن فرصت برای دانشجويان جهت ارائۀ 
پروژة تحقیقاتی خود )انجام شده يا در دست انجام( به جامعۀ علمی کشور 
و گرفتن بازخورد تخصصی از استادان و پژوهشگران حوزة مربوطه است. 
دانشجويان مقطع دکتری که از پروپوزال خود دفاع کرده اند و دانشجويان 
مقطع کارشناســی ارشــد که قصد دارند تحقیقات خود را ادامه دهند، 

می توانند با ارسال پژوهش های خود در اين بخش شرکت کنند.
از ديگر برنامه های کنفرانس می توان به برگزاری کارگاه های علمی اشاره 
کرد. در اين دوره از کنفرانس، کارگاه های متعددی برگزار خواهد شد که 
شرکت در آن ها برای عموم ثبت نام کنندگان آزاد است. اين کارگاه ها طیف 
وسیعی از موضوعات پژوهشی داغ مرتبط با علوم کامپیوتر و انفورماتیك 
مانند تئوری بازی ها، مهندســی بالکچین، و يادگیری ماشین را پوشش 
می دهند. عالوه بر کارگاه های علمی، سخنرانی های علمی بخش ديگری 
از برنامه های کنفرانس را شکل می دهند. سخنرانان مدعو در اين بخش 
همگی از پژوهشگران و محققان بنام در حوزه کاری خود هستند و تجربه 
فراوانی در زمینه  سخنرانی خود دارند. سخنرانان از دانشگاه های برتر داخل 
و خارج از کشــور به ارائه آخرين دستاوردهای پژوهشی خود می پردازند. 
اين فرصت کم نظیری برای شرکت کنندگان در کنفرانس است تا بتوانند 
از آخرين يافته های علمی در حوزه های تحقیقاتی مختلف مطلع شده و از 
اين يافته ها در پژوهش های آتی خود بهره ببرند. با نزديك تر شدن به زمان 
برگزاری کنفرانس، جزئیات مربوط به کارگاه ها و سخنرانی های علمی از 
قبیل موضوعات کارگاه ها و نیز سخنرانان مدعو در اختیار عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت.

سومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
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 )BIZBOK(مقدمه ای بر بدنه دانش معماری کسب وکار
زهره حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه الزهرا
Zohre.hasani1998@gmail.com :پست الکترونیکی

 مینا رنجبرفرد
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

m.ranjbarfard@alzahra.ac.ir :پست الکترونیکی

چکیده
BIZBOK شامل مجموعه اصلی مفاهیم و فرآورده های معماری کسب وکار است که هر سازمانی را قادر به ایجاد، برقراری ارتباط و مدیریت معماری کسب وکار 
مربوطه خود می سازد. راهنمای BIZBOK * شامل یک مجموعه رو به رشد از مفاهیم، مقررات و بهروش های در حال ظهور است که توسط بسیاری از دست اندرکاران 
معماری کســب وکار در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. انجمن معماری کسب وکار، حامی راهنمای BIZBOK، این راهنما را به عنوان استاندارد در حال 
ظهور برای ایجاد، گسترش و استفاده از معماری کسب وکار در یک سازمان ترویج می دهد. این مقاله به معرفی راهنمای BIZBOK پرداخته و بخش های اصلی آن 

شامل، پایگاه دانش معماری کسب وکار، طرح های معماری کسب وکار و سناریوهای معماری کسب وکار را شرح می دهد.
واژگان کلیدی: معماری کسب وکار، BIZBOK، معماری سازمانی

)BIZBOK( 1- مرور کلی بر دانش معماری کسب وکار
معماری کســب وکار به عنوان »طرحی از بنــگاه اقتصادی که درک 
مشــترکی از سازمان فراهم می کند و برای همسويی اهداف راهبردی 
و خواســته های تاکتیکی مورد اســتفاده قرار می گیرد«، تعريف شده 
است. اين تعريف بارها توسط کمیته های استاندارد و دست اندرکاران 
بیان شده اســت. اگر تعريف را تجزيه کنیم، چندين عنصر مهم دارد 
که پايه و اســاس معماری کســب وکار و بهروش ها را که اساسی ترين 
جنبه معماری کسب وکار هستند تشکیل می دهد. يك کسب وکار در 
مرزهای شــرکت آغاز يا پايان نمی يابد. بنابراين، معماری کسب وکار 
بايد بتواند بخش هايی از کسب وکار را نیز که شامل منافع سودبران و 

موارد برون سپاری شده است، نشان دهد.

راهنمای مجموعه دانش معماری کسب وکار)BIZBOK( يك راهنمای 
عملی برای دست اندرکاران معماری کسب وکار و افرادی که مايلند از 
معماری کســب وکار برای حل چالش های کسب وکار استفاده کنند، 
فراهم می کند. اين راهنمای عملی به شکل بهروش ها، از شرکت های 
متعدد و رهبران معماری کســب وکار جمع آوری شــده اســت. افراد 
حرفه ای معماری کسب وکار، اهمیت داشتن يك راهنمای جامع و در 
عین حال کاربرپســند را برای تعداد رو به رشد سازمان هايی که اين 

رشته را پذيرفته اند، درک می کنند.
راهنمــای BIZBOK در هر مرحله از عملکرد معماری کســب وکار به 
ســازمان ها سود می رســاند. با تمرکز بر شــاغالن و دست اندرکاران، 
راهنمای BIZBOK به سازمان های در حال پیشرفتي گره خورده است 

* Business Architecture Body of Knowlege

مقــاله ویــژه
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که متعهد شــده اند مقداری از منابع خود را به معماری کســب وکار 
اختصاص دهند. سازمان هايی که تازه شروع به کار کرده اند، می توانند 
از آن به عنوان راهنما اســتفاده کنند تا مبنايی برای روش قابل اتکاء 
معماری کســب وکار ايجاد کنند. برای آن سازمان هايی که يك روش 
معماری کسب وکار ثبت شده دارند، تیم ها را قادر می سازد تا بهروش ها 
را تقويت کنند و جنبه هايی از معماری کســب وکار را که ممکن است 
تا اين زمان کمتر مورد تأکید قرار گرفته باشند، در خود جای دهند.

راهنمای BIZBOK با گره زدن مفاهیم، رشته ها و بهروش های مختلف 
در يك چارچوب کلــی، تصويری کامل از معماری کســب وکار ارائه 
می دهد. عالوه بر اين، راهنمای BIZBOK قابلیت ترکیب و استفاده از 
طیف گسترده ای از شیوه های کسب وکار و رشته های نوظهور را دارد. 
در نتیجه اســتاندارد ساخت، استقرار و استفاده از معماری کسب وکار 
در يك ســازمان است. راهنمای BIZBOK با کمك دست اندرکاران به 
طور عملیاتی به دســت آمده است و نمايانگر مجموعه ای رو به رشد از 
مشــارکت دست اندرکاران معماری کســب وکار در صنايع مختلف در 

سراسر جهان است.
راهنمای BIZBOK چارچوبی برای معماری کســب وکار ارائه می دهد. 
مفهــوم چارچوب، مفاهیــم تجويزی يا محدودکننــده را در عمل به 
معماری کســب وکار تحمیل نمی کند بلکه يك چارچوب بنیادی ارائه 

می دهد که ســازمان ها می توانند بر اســاس الزامــات منحصر به فرد 
معماری کسب وکار، ناشی از چالش های دنیای واقعی بر اساس آن بنا 
و شخصی ســازی شوند. اين چارچوب از سه بخش اصلی تشکیل شده 

است که در شکل 1 نشان داده شده است.
در چارچوب معماری کســب وکار سه مولفه مهم وجود دارد که شامل 
پايگاه دانش معماری کســب وکار1، طرح های معماری کســب وکار2 و 
فرانامه های معماری کسب وکار3 می شود. پايگاه دانش معماري کسب 
و کار در قســمت میاني چارچوب قــرار دارد. در ادامه هر يك از اين 

مولفه ها شرح داده می شود.

2- پایگاه دانش معماری کسب وکار
دامنه های نشان داده شده در قسمت میانی شکل 1 از راه های مختلف 
با يکديگر مرتبط هســتند. يك کســب وکار به واحدهای کسب وکار 
تقسیم می شود که هريك دارای قابلیت های4 خاصی هستند. قابلیت ها 
از طريق مجموعه ای از جريان هــای ارزش که به اطالعات نیاز دارند 
فعال می شوند. سازمان، قابلیت، جريان ارزش و اطالعات پايه و اساس 
1- Business Architecture Knowledgebase
2- Business Architecture Blueprints
3- Business Architecture Scenarios
4- Capabilities

شکل 1: چارچوب معماری کسب وکار
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 کار وکسب يمعمار چارچوب :1  شکل

 
 

 3روکاکسب  ي معمار  هاي طرح ،  2کاروکسب  ي دانش معمار  گاهیپاد که شامل  سه مولفه مهم وجود دار  وکارکسب  ي در چارچوب معمار
در ادامه هر یک از پایگاه دانش معماري کسب و کار در قسمت میانی چارچوب قرار دارد. شود. می 4وکارکسبي معمار ي هافرانامه و 

 شود.ها شرح داده می این مولفه
 

 ر وکاکسب ي دانش معمار گاهیپا  .2
وکار کسب   ي به واحدها  وکارکسب  کیمرتبط هستند.    گریکدیمختلف با    هاي ز راها  1  شکلقسمت میانی    نشان داده شده در  ي هادامنه
 از یارزش که به اطالعات ن  هاي انی جر   اي از ق مجموعهیها از طرتی هستند. قابل  یخاص  5ي هات یقابل  ي دارا  کیشود که هری م  میتقس

هسته توسط   نیدهند. ای م  لیکار را تشکوکسب  ي و اساس معمار   هی پا  اطالعاتارزش و  جریان    ،تی. سازمان، قابل شوندمی دارند فعال  
 ي جنبه ها  ریبا سا  سهیدر مقا  رایشوند زی در نظر گرفته م  نیادیچهار دسته بن   نینشان داده شده است. ا  1در شکل    یداخل  رهیدا

  نامه بیمه  تیریمد   ي،مشتر  تیریمشابه امروز را داشت: مد  ي هاقابلیت   مهیشرکت ب   ش یمثالً صد سال پ   .هستند  داریکار نسبتاً پاوکسب 
 خودکارسازي نشده بودند.  شیها صد سال پ ت ی قابل نیکه ا ی. در حالخسارت تیریو مد

 دهدمی   نشان  را  وکاراز کسب   ییهانشان داده شده است، جنبه   1شکل   در  رهیدا  ی رون یکار که در لبه بوکسب  ي گسترده معمار  ي نما
هم   شی و رقبا صد سال پ  انیمشترنند.  کمی  کمک  مختلف  هاي راه  به  وکارکسب  ي ها روشاما به گسترش    کنندی م  رییتغ  شتریکه ب

داشته بوجود  احتمال  به  اما  از مشتر  اربسی  هاآن  ادیز  اریساند،  رقبا  انیمتفاوت  محصوالت   ب،یترت  نهمی  به.  اندبوده  ي امروز  ي و 
 کنند.  رییو مقررات تغ هااستیها، س  کیها، تاکتراهبرد مات،تصمی با همراه مکرر طور  به است ممکن  شوندهارائه

به همراه نحوه تعامل آنکسب  کی  یواقع  ي ا یدن  ي هاوکار جنبه کسب  ي معمار براوکار  به مد  ي ها  به سواالت   رانیکمک  در پاسخ 
 وکار کسب  ي سواالت که برگرفته از معمار  نیپاسخ ا  .دهدینشان مرا    چگونهو    ، چرای، کجا، چه زمان ي زی، چه چیچه کس  ی مانندمتداول
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معماری کســب وکار را تشــکیل می دهند. اين هســته توسط دايره 
داخلی در شــکل 1 نشان داده شده اســت. اين چهار دسته بنیادين 
در نظر گرفته می شــوند زيرا در مقايسه با ساير جنبه های کسب وکار 
نســبتاً پايدار هستند. مثاًل صد سال پیش شــرکت بیمه قابلیت های 
مشابه امروز را داشت: مديريت مشتری، مديريت بیمه نامه و مديريت 
خســارت. در حالی که اين قابلیت ها صد ســال پیش خودکارسازی 

نشده بودند.
نمای گسترده معماری کســب وکار که در لبه بیرونی دايره در شکل 
1 نشان داده شده است، جنبه هايی از کسب وکار را نشان می دهد که 
بیشتر تغییر می کنند اما به گسترش روش های کسب وکار به راه های 
مختلف کمك می کنند. مشــتريان و رقبا صد ســال پیش هم وجود 
داشــته اند، اما به احتمال بسیار زياد آن ها بسیار متفاوت از مشتريان 
و رقبای امــروزی بوده اند. به همین ترتیب، محصوالت ارائه شــونده 
ممکن اســت به طور مکرر همراه با تصمیمات، راهبردها، تاکتیك ها، 

سیاست ها و مقررات تغییر کنند.
معماری کســب وکار جنبه های دنیای واقعی يك کسب وکار به همراه 
نحوه تعامل آن ها برای کمك به مديران در پاسخ به سواالت متداولی 
مانند چه کســی، چه چیزی، کجا، چه زمانی، چرا و چگونه را نشــان 
می دهد. پاسخ اين ســواالت که برگرفته از معماری کسب وکار است، 
برای توســعه برنامه هــا، ايجاد و اجرای تصمیمات کســب وکار مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. اين جوهره معماری کسب وکار است و پايه و 

اساس مطالب ارائه شده در راهنمای BIZBOK می باشد.
معماری کسب وکار يك ســطح کامال جديد از شفافیت کسب وکار را 
ايجاد می کند که به تیم های مديريتی اجازه می دهد تا برنامه ريزی را 
ساده کرده، ارزش ابتکارات ســرمايه گذاری شده را در برابر راهبرد ها 
ارزيابی کــرده و راهنماهای تبديل موثرتری را طراحی کنند. اين امر 
به اين دلیل امکان پذير است که طرح های معماری کسب وکار از يك 
مجموعه واژگان مشــترک، چارچوب اســتاندارد شده و پايگاه دانش 
مشــترک کسب وکار نشئت می گیرند. اين به آن معنی است که نتايج 
داشــبورد در عمل با جريان ارزش، قابلیت ها، ديدگاه های اطالعاتی، 
اهداف، و ديگر ديدگاه های کســب وکار همســو می شــود. در نتیجه 
مديران، تیم های برنامه ريزی، تحلیل گران و ســاير سودبران اين کار 
را از طريق يك ديد مشــترک می بینند و بسیاری از سردرگمی ها که 
اغلب در واحدهای کســب وکار، جلســات راهبرد، و پروژه ها مشاهده 

می شود، از بین می رود.
از پايگاه دانش معماری کســب وکار بــرای ذخیره اطالعات مربوط به 
کسب وکار استفاده می شود که به روش های مختصر سازمان يافته برای 
محیط سازمان مشخص شــده است. به عنوان مثال، شرکت ها دارای 
بخش ها و دپارتمان هايی هستند در حالی که دولت ها ممکن است از 
اصطالحات مختلف استفاده کنند. اين که پايگاه دانش چگونه سازمان 
يافته اســت، تا حدی امر مي کند که کسب وکار چگونه مي تواند ديده 
شود. رويکردهای عمومی و همچنین رويکردهای خاص سازماندهی به 

ساختار پايگاه دانش وجود دارد. به عنوان مثال، يك سازمان دولتی در 
مقايسه با بیمارستان يا يك شرکت حمل ونقل دارای ساختار سازمانی 
منحصر به فرد اســت. پايگاه دانش معماری کسب وکار وسیله ای برای 
يك هدف اســت - نه به خودی خود هدف. پايگاه دانش وسیله ای را 
برای ثبت، شبیه سازی، مشاهده و به اشتراک گذاری طیف گسترده ای 
از اطالعات فراهم می کند که می تواند به آسانی به طرح های کسب وکار 
مفید تبديل شــود. در حالی که اين کار ممکن است شامل يك پايگاه  
داده ساده يا يك ابزار پیچیده باشد، درک اين مفاهیم برای ايجاد يك 

مبنای قوی و بلند مدت برای معماری کسب وکار مهم است.

3- طرح های معماری کسب وکار
بخش دوم طرح های معماری کسب وکار شامل بحث در مورد نگاشت 
دقیق طرح های معمول کســب وکار به همراه رهنمودهايی برای نحوه 
استفاده از اين طرح ها در عمل مي شود. هر طرح معماری، اطالعاتی را 
در مورد يك جنبه مشخص از کسب وکار در يك زمینه خاص در اختیار 
مديريت قرار می دهد. طرح های کســب وکار شــفافیت کسب وکاری 
را ايجاد می کنند که تحول کســب وکار را در واحدهای کســب وکار، 
قابلیت ها و ســودبران امکان پذير و ساده می کند. درجه شفافیت ارائه 
شده توسط اين طرح ها امروزه در بسیاری از سازمان ها به ندرت وجود 
دارد. در نتیجه، بسیاری از جلسات برنامه ريزی درک الزم از چگونگی 
به حداکثر رساندن ســرمايه گذاری های مرتبط با راه حل را از دست 
می دهند، در حالی که تضمین می کنند موفقیت يك واحد کسب وکار 
برای کل شرکت مشکلی ايجاد نمی کند. به عنوان مثال، شرکتی را در 
نظر بگیريد که در حال ايجاد چندين راه حل  رقابتي ثبت نام5 برای يك 
پايگاه مشتری يکسان در سرتاسر چندين خط محصول بود. هر پروژه 
می توانســت در اصل موفق شــود، اما پیچیدگی و نارضايتی بیشتری 
در پايگاه مشــتری ايجاد می کرد. معماری کســب وکار، شفافیت الزم 
برای کشف اين نوع مســائل را فراهم می کند، پیش از اين که پول و 

حسن نیت از بین برود.
اين بخش از راهنمای BIZBOK آنچه را که می توان »معماری کســب 
وکار پايه« نامید ايجاد می کند و پیشــینه، اصول، دســتورالعمل ها و 
فرانامه هــای کاربرد را برای ايجاد و نگاشــت ديدگاه های اساســی و 
گسترده کسب وکار ارائه می دهد. اين بخش خود را از بخش های ديگر 
راهنمای BIZBOK متمايز می کند زيرا معماری کســب وکار مبنا6 را 
فراهم می کند که اقدامات و فرانامه های مختلف معماری کســب وکار 
بر مبنای آن به وجود می آيند. به عبارت ديگر، شــیوه ها و فرانامه های 
مطرح شــده در بخش های بعدی راهنمــای BIZBOK از طريق ايجاد 
معماری کســب وکار پايه در اين بخش امکان پذير می شوند. عالوه بر 
ارائه مبنايی برای شــیوه های مختلف کسب وکار و فرانامه ها، هر يك 
از بخش های اين قسمت ممکن است به صورت مستقل مورد استفاده 
5- Enrollment solutions
6- Baseline business architecture
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قرار گیرد. در ادامه به معرفــی بخش های مختلف طرح های معماری 
کسب وکار پرداخته می شود.

بخش 1.3: نگاشت راهبرد کسب وکار- در اين بخش چگونگی  	
ايجاد، مديريت و اســتفاده از نگاشــت راهبرد کسب وکار برای کمك 
به ســازمان ها برای کنترل چگونگــی دنبال نمودن اهداف خود، مورد 
بحث قرار می گیرد. اين بخش، راهبرد را تعريف می کند، رويکردهای 
ايجاد راهبرد، جزيیات رويکردهای تدوين راهبرد ها را مورد بحث قرار 
می دهد و راهبــرد را با ديگر جنبه های معماری کســب وکار مرتبط 
می ســازد. تعريف اين چارچوب يکپارچه يك گام اساســی در جهت 
به دســت آوردن ارزش برتــر از رويکردهای راهبردی موجود اســت. 
پايگاه دانش معماری کســب وکار راهی برای سازمان ها فراهم می کند 
تا ساختاری برای پشــتیبانی از اين نوع مخزن پويا و در حال تکامل 
فراهم کند که نشــان دهد چگونه يك سازمان اهداف خود را تعريف 

و پیگیری می کند.
بخش2.3: نگاشــت قابلیت- در اين بخش نحوه شناســايی،  	

نقشــه، مديريت و اســتفاده از قابلیت های کسب وکار مورد بحث قرار 
می گیرد. نقشــه اولیه حاصل از اين تمرين نقشه قابلیت است. از آنجا 
که قابلیت ها مجزا نیســتند، در اين مورد بحث می شــود که چگونه 
قابلیت های کســب وکار در برنامه ريزی مورد اســتفاده قرار می گیرند 
و چگونه در ديگر جنبه های کســب وکار ديده می شــوند. اين بخش 
قابلیت را تعريف می کند، در مورد مزايای مرتبط بحث می کند، اصول 
و دســتورالعمل های نگاشــت را مطرح می کند، فرآيند نگاشت را به 
تفصیل شــرح می دهد، در مورد برنامه ريــزی مبتنی بر قابلیت بحث 
می کند و قابلیــت را به ديگر جنبه های معماری کســب وکار مرتبط 
می سازد. نگاشت قابلیت کسب وکار، هسته اصلی معماری کسب وکار و 

نقطه شروع عالی برای عملکرد معماری کسب وکار است.
بخش3.3: نگاشــت ســازمان- اين بخش از طــرح معماری  	

راهنمايی هايی را برای ايجاد نگاشــت سازمان ارائه می دهد که امکان 
مشاهده ساختار سازمانی کســب وکار را فراهم می کند. همانند ديگر 
بخش های طراحی در راهنمای BIZBOK، راهکارهايی برای نگاشــت 
ســازمان ارائه می شود اما تیم های نگاشــت به يك رويکرد تجويزی 
محدود نمی شــوند. نگاشت ســازمان يك جزء حیاتی برای معماری 
کسب وکار فراهم می کند. درحالی که قابلیت و ارزش ماهیت کسب وکار 
را نشان می دهد، نگاشت سازمان ما را از واحدهای کسب وکار داخلی 
يا اشــخاص ثالث مطلع می کند که اين قابلیت هــا را دارند و در اين 

نقشه های ارزش شرکت می کنند.
بخش4.3: نگاشــت ارزش- در ايــن بخش دربــاره چگونگی  	

شناســايی، نقشــه و تحلیل ارزش مبادله شــده بین يك ســازمان و 
سودبران مختلف ) مانند مشتريان، شرکا، يا موسسان(  که با آن تعامل 
دارند بحث می شــود. نگاشت ارزش يك رويکرد قدرتمند برای کمك 
به ســازمان ها برای تمرکز بر تعامالت کسب وکار/سودبران از ديدگاه 
مبتنی بر ارزش فراهم می کند. از اين شــفافیت می توان برای فراهم 

نمودن امکان بررسی مجدد فعالیت های يك شرکت به منظور استفاده 
بهتر از فرايندها و دارايی های موجود خود و ارائه ارزش بیشتر استفاده 
کرد. ممکن است برای کمك به هدايت سرمايه گذاری در ايجاد تغییر 
در قابلیت های يك سازمان به منظور پشــتیبانی از ايجاد انواع ارزش 
برای تبادل با سودبران استفاده شود. نگاشت ارزش يك نقطه ورودی 
برای شــناخت فرصت هاســت و فرصت هايی فراهــم می کند که يك 
سازمان در محیط های کسب وکار چالش برانگیز با آن ها مواجه است.

بخش5.3: نگاشــت اطالعات- در اين بخش به بررســی نقش  	
نگاشــت اطالعات در معماری کســب وکار پرداخته می شود. همانند 
ديگر بخش های طــرح کلی راهنمــای BIZBOK، اين بخش مفهوم 
اطالعــات را تعريف می کند، يك طبقه بندی برای انواع اطالعات ارائه 
می دهد، مزايا و اصول نگاشــت اطالعات را مشــخص می کند، نقشه 
و فرآيند نگاشــت را تعريف می کند و اســتفاده از نگاشت اطالعات و 
دانش در يك کســب وکار و همچنین در زمینه معماری کســب وکار 
را مورد بحث قرار می دهد. نکته مهم نگاشــت اطالعات اين است که 
يك واژگان مشــترک توسط کســب وکاری ايجاد می شود که از تمام 
حوزه های کســب وکار عبور می کند. فناوری اطالعات و معماران داده 
ديگر مجبور نیســتند حدس بزنند که بهترين راه برای همسو کردن 

اطالعات چیست زيرا کسب وکار نقشه را ايجاد کرده  است.
بخش6.3: نگاشت ابتکار- در اين بخش توضیح داده می شود که  	

چگونه ابتکارات در چارچوب معماری کســب وکار همسو می شوند تا 
توانمندســازی حاکمیتی که هماهنگی راهبردی آن ابتکارات را ارائه 
می دهد، فعال شــود. اصطالح »ابتکار« خود ممکن است برای برخی 
افراد ناآشــنا باشــد. اغلب افراد با اصطالحات پروژه، برنامه، يا ســبد 
آشــنايی بیشتری دارند. در چارچوب معماری کسب وکار همه اين ها 
به عنوان انواع ابتکارها در نظر گرفته می شوند. تعريف ابتکار عمل اين 
اســت: »يك روش عملی که در حال اجرا اســت يا برای اجرا انتخاب 
شــده  است«. اقدامات ابتکاری يك ســازمان نشان دهنده گزينه هايی 
هستند که سازمان درباره نحوه پیگیری تغییر انجام داده  است که به 
آن امکان رسیدن به اهداف خود را می دهد. نگاشت ابتکار رويکردی را 
ارائه می دهد که به سازمان ها اجازه می دهد تا نسبت به سبد ابتکارات 
خود ديد روشــني به دســت آورند. اين قابلیت ديد شامل همسويی 
با عناصر باال به پايین مانند اهداف و ارزش اســت. با اســتفاده از اين 
روابط، ســازمان ها می توانند به آسانی ارزيابی کنند که کدام ابتکارات 
را انتخــاب کنند تا حداکثر همســويی و ارزش را از ســرمايه گذاری 
خود در ابتکارات فراهم کنند. عالوه بر اين، نگاشــت ابتکار يك ابزار 
قدرتمند فراهم می کند که به ســازمان ها امکان مي دهد تا همسويی 
مداوم ابتکاراتی که در حال حاضر ايجاد شــده و در اوج هســتند را 
با ســرعت بیشتري ارزيابی کنند. اين پشــتیبانی برای ارزيابی پويای 
اقدامات ابتکاری ايجاد شــده در اوج، اين امکان را برای ســازمان ها 
فراهم می سازد تا به آســانی با اهداف در حال تغییر سازمانی سازگار 

شوند.
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بخش7.3: نگاشــت محصول- اين بخش طرح هــای معماری،  	
پیش زمینه و راهنمای نگاشــت محصوالت در معماری کســب وکار 
را فراهم می کند. محصوالت روشــی هستند که در آن کسب وکارها 
ارزش آفرينی کرده و درآمد کســب می کننــد. آن ها نقش مهمی در 
فعالیت های کسب وکار دارند که شامل تعیین راهبرد، تعريف ابتکار و 

سرمايه گذاری عملیاتی هستند. 
نگاشــت محصوالت بر فلســفه ای کمی متفاوت از رويکردهای اصلي 
نگاشت تکیه دارد که برای مثال شامل نگاشت قابلیت و ارزش می شود. 
محصوالت، مانند اقدامات ابتکاری و راهبرد ها، مفاهیم فرارتری برای 
بســیاری از کسب وکارها هســتند زيرا محصوالت پويا هستند و بايد 
براســاس يك مبنای همیشــگی نهايی، اصالح، يا متوقف شوند تا با 
بازارهای در حال تغییر ســريع همگام بماننــد. به عالوه، محصوالت 
بر رابطه خود با ســاير مفاهیم کسب وکار همچون جريان هاي ارزش، 
قابلیت ها و سازمان تکیه می کنند تا تصوير کامل تری از نقش خود در 
يك کسب وکار ارائه کنند. در نتیجه، نگاشت محصول به شدت متکی 
بر نگاشت متقابل به ديگر جنبه های معماری کسب وکار است. همانند 
ديگر بخش های طراحی در راهنمای BIZBOK اصول، دستورالعمل های 
اعتبارسنجی و مثال های نگاشت برای نگاشت محصول ارائه می شود، 

اما تیم های نگاشت به يك رويکرد تجويزی محدود نمی شوند.
بايد ظرفیت  	 معماری کسب وکار  بخش8.3: نگاشت سودبران- 

نشــان دادن نقش سودبران کلیدی در يك کسب وکار را داشته باشد. 
در اين بخش به بحث در مورد اهمیت نگاشــت سودبران در معماری 
کســب وکار و اصول مرتبط و دستورالعمل های نگاشت پرداخته شده  
اســت. عالوه بر ايــن، موقعیت های نمونه ای فراهم شــده که در آن 
نگاشت سودبر می تواند سرمايه گذاری های جريان ارزش را تحت تاثیر 
قرار دهد که به نوبه خود ســرمايه گذاری های قابلیت را آغاز می کند. 
نگاشــت ســودبران اغلب ناديده گرفته می شــود، اما نقش مهمی در 
معماری کلی کســب وکار ايفا می کند. اين بخــش يك نمای کلی از 
مفهوم سودبر و نگاشت سودبر ارائه می دهد که در انتشار آتی راهنمای 

BIZBOK گسترش خواهد يافت.

 4- فرانامه های معماری کسب وکار
يکــی ديگر از اجزای مهم اين چارچوب، فرانامۀ معماری کســب وکار 
است. فرانامه ها زمینه ای را برای استفاده از طرح  های معرفی شده در 
بخش3 را فراهم می کنند. تاکید بر اين ست که اين تنها يك فهرست 
نمونه است و کسب وکارها با موقعیت های ديگری مواجه خواهند شد 
که از اين فهرســت متفاوت است. عناوين فرانامه مندرج در راهنمای 

BIZBOK شامل موارد ذيل است:
1- تحلیل سرمايه گذاری

2- انتقال به مدل کسب وکار مبتنی بر مشتری محوری
3- تحلیل ادغام و اکتساب

4- عرضه محصول/خدمات جديد
5- جهانی سازی 

6- برون سپاری قابلیت کسب وکار
7- ساده سازی زنجیره تامین 

8- واگذاری
9- انطباق با مقررات 

10- مديريت تغییر
11- کاهش هزينه عملیاتی

12- استقرار سرمايه گذاری مشترک
فرانامه های معماری کســب وکار، شــفافیت کســب وکار در ابتکارات 
خاص کســب وکاری را ارائه می دهد. براســاس نوع سناريوی موجود، 
معماری کسب وکار به طور متفاوتی اعمال می شود. بحث های مربوط 
به معماری کسب وکار که در ادامه می آيد جنبه های مختلف مشترک 
با يك فرانامۀ مشخص را به همراه چگونگی کمك معماری کسب وکار 
به مد نظرقرار دادن اين مســائل توصیف می کنند. فهرست فرانامه ها 
در اين بخش به هیچ وجه کامل نیســت. کسب وکارها با تغییراتي در 
هر يك از فرانامه های باال مواجه خواهند شد. همچنین با فرانامه های 
منحصر به فردی روبرو خواهند شد که در نمونه گیری موجود فهرست 
نشده اند. نسخه های آتی راهنمای BIZBOK از نظر وسعت فرانامه های 
بررســی شــده و از نظر عمق بحث برای هر فرانامه گسترش خواهد 
يافت. در ادامه به شــرح هريك از فرانامه های نامبرده پرداخته خواهد 

شد.
بخش1.4: تحلیل سرمایه گذاری  	

بیشــتر سازمان ها بر اين باورند که برای تعیین هرگونه سرمايه گذاری 
در ســازمان خود فرآيندهای نسبتاً رسمی دارند. با اين حال، در عمل 
بســیاری از تصمیمات ســرمايه گذاری ســازمانی در سراسر سازمان 
با نظارت يا شــفافیت نسبتاً کمی گرفته می شــود. در حالی که اين 
ســرمايه گذاری ها از منابع مختلفی نشــئت می گیرند، يك خروجی 
معمول اين اســت که ســازمان ها دارای رفتارهــای مفرط متعددی 
هســتند. اين افزونگی ها می تواند نتیجه ادغام يا اکتساب سازمان های 
ديگر و يا نتیجه رفتارهای توســعه يافته داخلی در میان محصوالت يا 
بخش های مستقل بازار باشد. مهم نیست که علت اصلی اين افزونگی ها 
چیست، سازمان ها با گزينه ادامه تامین مالی برای هزينه های عملیاتی 
مازاد و پذيرش ناســازگاری رفتاری مواجه هستند که معموال نتیجه 
می دهد؛ و يا ســعی در تعیین چگونگی ساده و موثرکردن سازمان و 
کاهش تعداد رفتارهای متمايز در يك حوزه کسب وکار خاص از طريق 
سرمايه گذاری دارند. فرانامۀ تجزيه و تحلیل سرمايه گذاری زمانی وارد 
عمل می شــود که مديريت می خواهــد از مجموعه ای از مفاهیم قوی 

مورد توافق برای مقايسه و تقابل سرمايه گذاری ها استفاده کند.

نقش معماری كسب وكار 
سازمان ها اســتفاده از معماری کســب وکار را به عنوان ابزاری برای 
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ارزيابی و مقايســه فرصت های ســرمايه گذاری و ارزيابی هزينه های 
جاری در سازمان به عنوان يك کل آغاز کرده اند. نمونه هايی از مفاهیم 
تجزيه و تحلیل سرمايه گذاری که می توانند از معماری کسب وکار بهره 

ببرند، شامل موارد ذيل است:
* مقايســه و تقابل ســرمايه گذاری های خاص در سراسر واحدهای 
کســب وکار براساس اثرات دارای همپوشــانی بر قابلیت های خاص و 

جريان های ارزش.
* برآورد هزينه های ساالنه مربوط به يك قابلیت داده شده.

* تعیین اولويت های بودجه براساس قابلیت ها و جريان های ارزش.
بخش2.4: انتقال به مدل کسب وکار مبتنی بر مشتری محوری 	

امروزه بسیاری از ســازمان ها دارای يك خط تولید، واحد کسب وکار، 
يا مدل کســب وکار متمرکز بر منطقه هســتند. اين مدل های کسب 
وکار معموال ديدگاه ها/نماهای7 مشــترک مشتريان را غیر قابل درک 
می سازند. ادغام و اکتساب اين ديدگاه ها/نماها را بیشتر غیرقابل درک 
می کند. اتخاذ يك ديدگاه مشتری محور می تواند برای يك سازمان با 
ســابقه ده ساله خط محصول يا واحد کسب وکار سنتی متمرکز دشوار 
باشــد. اگرچه بسیاری از ســازمان ها گام هايی را برای يکپارچه سازی 
مجدد اطالعات برداشــته اند، اطالعات مشــتری معموال در ســیلوها 
)اشــاره به واحدهای سازمانی( ذخیره می شــود. اين يکپارچه سازی 
مجدد ممکن است تنها جنبه کوچکی از روبرو شدن با چالش ديدگاه 
360 درجه از يك مشــتری باشــد. به عنوان مثــال، مديران در يك 
موسسه مالی اظهار داشتند که يك مشتری بايد بدون توجه به واحد 
کســب وکار، خط تولید، يا منطقه درگیر با آن مشتری، به عنوان يك 
مشتری واحد در نظر گرفته شود. مديريت همچنین خواستار شفافیت 
کامل هر معامله برای هر مشتری در هر زمان می باشد، با درک کامل 
اين که مشتری از محصوالت و خدمات شرکت ديگر استفاده می کند.

نقش معماری كسب وكار
معماری کسب وکار می تواند برای درک پیچیدگی انتقال به يك مدل 
کســب وکار مشتری محور و تســهیل ايجاد يك برنامه بین کارکردی 
برای پرداختن بــه آن، قابلیت ديد فراهم کند. معماری کســب وکار 
تصويرســازی تعامل مشتری را از طريق جريان های ارزش متمرکز بر 
مشــتری و قابلیت هايی که اين جريان های ارزش را فعال می ســازند، 

ممکن می سازد. نقاط تمرکز تحلیل معماری کسب وکار عبارتند از:
* شناسايی تمام مشــتريان مواجه با جريان های ارزش و فرآيندهای 

مرتبط که آن جريان های ارزش را اجرا می کنند.
* شناســايی قابلیت هــای مديريت مشــتری و نگاشــت های واحد 

کسب وکار مربوطه.
*  ارزيابی اثرات گسترش منابع برای اين قابلیت ها که معموال شامل 

نگاشت معماری فناوری اطالعات به قابلیت ها می شود.
* بررسی مفهوم اطالعات در نگاشت های معماری داده برای برجسته 

کردن افزونگی گسترش داده که بايد مورد توجه قرار گیرد.
7- Views

اطالعــات معماری کســب وکار مبنايی برای شــروع تجزيه و تحلیل 
اثر8 فراهم می کند و به شناســايی گزينه های کوتاه مدت و بلندمدت 
بــرای انتقال به مشــتری محوری کمــك می کند. اين نــوع تطبیق 
مدل کســب وکار اغلب سال ها طول می کشــد، اما معموال گزينه های 
کوتاه مــدت وجود دارند کــه می توانند بر روی رويارويی مشــتری با 
جريان هــای ارزش و قابلیت های کم تر از حد تمرکز کنند. نگاشــت 
معماری کسب وکار، کانون توجه را بر روی پیچیدگی ها و فرصت های 

واقعی درگیر در چنین تحوالتی قرار می دهد.
بخش3.4: تحلیل ادغام و اکتساب 	

اکتســاب معموال يك شرکت را زير چتر شرکت ديگر قرار می دهد در 
حالی که ادغام، بیشــتر ادغام دو ســازمان را در يك سازمان در نظر 
می گیرد. تفاوت بین ادغام و اکتســاب، همــراه با راهبرد های اجرايی 
برای آن ادغام يا اکتساب، رويکردهای تاثیرگذار بر همسويی سازمانی 
اســت. ادغام دو بانك در يك بانك، مقابل يك شــرکت ســهامی که 
يك شــرکت وابسته يا غیر مشابه را زير بال خود می آورد. در بسیاری 
از موارد، يك شــرکت نیاز به ادغــام عملیات های اضافی، قابلیت های 
مالی، واحدهای کسب وکار و ديگر جنبه های شرکت با موجوديت تازه 

به دست آمده دارد.
در حالی که تصمیم برای اجرای ادغام يا اکتساب يك فعالیت اجرايی 
اســت، ارزيابی قابلیــت ماندگاری و هزينه های مرتبــط با ايجاد يك 
نهــاد ترکیبی، ورودی ضروری برای اخذ آن تصمیم اســت. هنگامی 
کــه تصمیم به حرکت رو به جلو با ادغام گرفته شــد، فرآيند منطقی 
کردن موجوديت کســب وکار حاصل، اغلب موفقیت يا شکست ادغام 
يا اکتســاب را تعیین می کند. شکست همیشه مطلق نیست و ممکن 
است خود را در هزينه های عملیاتی اغراق آمیز، ناتوانی در همسوسازی 
رويکردها، يا ناتوانی در همسوســازی مشتريان و راهبرد های مشترک 

نشان دهد.

نقش معماری كسب وكار
اســتفاده از معمــاری کســب وکار بــرای ادغام يا اکتســاب بر روی 
همپوشــانی بین قابلیت ها، جريان های ارزش و اطالعات تمرکز دارد 
همان طــور که به واحدهای کســب وکار موجود قبــل و بعد از ادغام 
مربوط می شود. تجزيه و تحلیل قبل از ادغام، مبنايی برای برنامه ريزی 
کار همسوسازی و يکپارچه سازی کسب وکار فراهم می کند و می تواند 
به عنوان پايه ای برای مقايســه و تقابل موجوديت متصور در وضعیت 

آتی مورد استفاده قرار گیرد.
* شناســايی قابلیت های مشترک در دو ســازمان که نیازمند اصالح 
قراردادهــای نام گذاری و تعاريف برای ايجاد يك ديدگاه مشــترک از 

کسب وکار است.
* نگاشت قابلیت های مشترک برای واحدهای کسب وکار برای هر دو 

سازمان، ايجاد يك تحلیل اولیه به عنوان ورودی ادغام/اکتساب.
* شناســايی جريان هــای ارزش مشــترک در دو ســازمان، تعیین 
8- Impact Analysis
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مجموعه ای از اولويت ها برای همسوسازی جريان های ارزش.
* انجام تحلیــل متوالی جريان ارزش/فرآيندها بــرای ارزيابی درجه 

پیچیدگی فرآيند و سازگاری مورد نیاز.
* براساس اولويت های اجرايی، اولويت ها را برای همسوسازی جريان 

ارزش و قابلیت های مربوطه ترسیم کنید.
بخش4.4: عرضه محصول/خدمات جدید  	

تولیــد محصوالت و خدمات جديد برای رقابت در بازار در حال تحول 
ضروری اســت. نوآوری ســريع از طريق محصوالت و خدمات جديد، 
هدفی اســت که بسیاری از ســازمان ها برای رفع اين نیازها در حال 
اتخاذ آن هســتند. اما نوآوری سريع چیزی نیست که بتوان آن را به 
شیوه های موجود پیوند زد و نیازمند توازن بین نرخ نوآوری و توانايی 

رسیدن به شفافیت و ثبات در به کارگیری آن نوآوری است.
راه اندازی يك محصول يا ســرويس جديد معمــوال با تحقیقات بازار، 
طراحی، مهندسی، برنامه ريزی توسعه و در نهايت خود توسعه واقعی 
شــروع می شود. در حالی که برخی ســازمان های بزرگ ممکن است 
اين فرآيند را به خوبی تثبیت کرده  باشــند، بســیاری ديگر اين کار 
را نکرده انــد. يك فرانامۀ معمولی با يــك برنامه راه اندازی محصول يا 
خدمات با درگیر کردن بازاريابــی، طراحی محصول و ديگر بازيگران 
کلیدی شــروع می شــود. در بســیاری از مــوارد، برنامــه راه اندازی 
نیاز بــه درگیر کردن چندين خط کســب وکار داخلــی و همچنین 
تامین کنندگان خارجی يا شــرکای کسب وکار دارد. برنامه نیز معموال 
بايد فناوری اطالعات را درگیر کند. در همه موارد، شــناخت تاثیرات 
متقابــل کارکردی بر جريان ارزش، قابلیت هــا، اطالعات و واحدهای 

کسب وکار مهم است. 

نقش معماری كسب وكار
سازمان با ايجاد چارچوبی که عناصر ارزش در کسب وکار را به ارتباط 
مشتری با فرآيندها در حوزه تحلیل کسب وکار تبديل کند به مشکل 
نزديك شد. ســازمان گام های تسهیل شده معماری کسب وکار زير را 

برای پشتیبانی از گسترش محصول برداشت:
* تعیین جريان های ارزشــی مورد نیاز برای به دست آوردن، حفظ، يا 

در غیر اين صورت پردازش محصول/خدمات جديد.
* شناســايی فرايندهــای فعلی کــه اين جريان هــای ارزش را اجرا 
می کنند تا تعیین کنند که آيا گزينه های اســتفاده مجدد مشــترک 

برای محصول/خدمات جديد وجود دارد يا نه.
* با اســتفاده از نقشه برداری جريان/قابلیت ارزش، مشخص کنید که 
آيا قابلیت های بهبود يافته يــا جديد و اطالعات مرتبط برای ترکیب 

محصول/خدمات جديد مورد نیاز است.
* با تعیین اين که قابلیت هــای موجود يا جديد کجا تحت تاثیر قرار 

گرفته و يا بايد ايجاد شوند، تاثیر سازمان را ارزيابی کنید.
* تمرکز بر بهبود و يا افزودن قابلیت در تمام واحدهای کســب وکار 

مورد نیاز مربوطه برای بهبود و يا گسترش آن قابلیت ها.

* منابع مورد نیاز برای استقرار جريان ارزش، قابلیت و پیشرفت های 
مربوط به اطالعات، تغییرات و/يا افزوده ها بیشتر را شناسايی کنید.

 توســعه محصــوالت و خدمات جديد اغلب نقاط ضعف زيرســاخت 
کســب وکار را شناسايی می کند که می تواند فرصتی برای بهبود نحوه 
ارائه محصوالت و خدمات موجود نیز باشد. در اينجا به اين نکته اشاره 
می شــود که توسعه يك خط جديد کســب وکار، شباهت های زيادی 
با توســعه محصوالت و خدمات جديد دارد. اين ســناريو را می توان 

براساس آن تنظیم کرد.
بخش5.4: جهانی سازی 	

ورود به بازارهای جهانی نیازمند توانايی توســعه مدل های کسب وکار 
شــرکت برای ادغام بازارها، مناطق، کشورها، ارزها و ساير جنبه های 
توســعه جهانی اســت. تاثیر ورود يك شــرکت به بازارهای جهانی 
می تواند بسیار گسترده باشد. اثرات بايد از قبل پیش بینی شوند و در 
يك برنامه براساس توانايی تیم مديريت برای تصويرسازی اثرات بین 

کارکردی و بین رشته ای گنجانده شوند.
تحول جهانی يك ابتکار بلند مدت است که شکل های مختلفی دارد. 
ممکن است شامل توسعه منطقه ای به اروپا، آسیا يا آمريکای شمالی 
باشد، يا ممکن است شامل راهبرد کشوری باشد. هر واحد کسب وکار 
اصلی احســاس تاثیر می کند. نیاز کلیدی اين فرانامه کســب سريع 
ديدگاه در مورد ابعاد متعدد شرکت است که تحت تاثیر توسعه جهانی، 

از جمله مشتريان، شرکا و دولت های خارجی قرار دارد.

نقش معماری كسب وكار
معماری کسب وکار از طريق آشــکارکردن تمام واحدهای کسب وکار 
و نهادهای خارجی از تحول جهانی پشــتیبانی می کند. اين واحدها و 
نهادهای خارجی ممکن اســت براساس قابلیت ها و جريان های ارزش 
تاثیرپذيرفته، تحت تاثیر توســعه جهانی باشند. ارزيابی اقدام جهانی 
شــدن و اثرات آن نیازمند توجــه به ســازمان، قابلیت ها، اطالعات، 
جريان های ارزش، مشتريان و شرکای کسب وکار است. موارد زير بايد 

از ديدگاه معماری کسب وکار گنجانده شوند:
* ارزيابــی تمام جريان های ارزش متاثر از اقدام جهانی ســازی که به 

احتمال زياد شامل تمام جريان های ارزش در سطح خارجی است.
* تعیین قابلیت هايی که اين جريان های ارزشی را ممکن می سازند و 

تحت تاثیر جهانی شدن قرار دارند.
* ايجــاد يك برنامه اولويت برای همزمان کــردن جريان های ارزش 
و قابلیت هــای مربوطه و مطرح کردن راه حل هــا به طور همزمان در 

سراسر واحدهای کسب وکار.
* براســاس تاثیرات اطالعاتی، يك راهبرد پشــتیبانی برای بازسازی 
معماری اطالعات به منظور فعال کردن برنامه اولويت بندی شده ايجاد 

کنید.
پیچیدگی های جهانی ســازی، ســازمان ها را به دلیل عدم شفافیت و 
افزونگی های ذاتی در سراســر واحدهای کسب وکار جهانی به چالش 
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می کشــد. ايجاد اين قابلیت ديد با اســتفاده از معماری کســب وکار 
چالش اولیه را نشــان خواهد داد، اما بدون شــفافیت برای ديدن اين 
که کجا قابلیت ها، مفاهیم اطالعاتی و جريان های ارزشــی تداخل يا 
همپوشــانی دارند، قرار دادن يك راهبرد در جای خود برای پرداختن 
به جهانی شدن از ديدگاه استقرار عملیاتی مشکل است. اين امر امروزه 
برای بســیاری از شــرکت های جهانی که تالش می کنند تا نیازهای 
مشتری، محصول، مالی، نظارتی و موارد مرتبط را ساده و همسوسازی 

کنند، درست است.
بخش6.4: برون سپاری قابلیت کسب وکار 	

برون ســپاری بخش مهمی از بسیاری از مدل های کسب وکار است که 
باعث افزايش قابلیت های داخلی می شود که يك سازمان فاقد آن است 
يا نمی خواهد آن را داشــته باشد. جريان ها و قابلیت های ارزش خاص 
اغلب برون سپاری می شوند، اما بسیاری از کسب وکارها برون سپاری را 
از اين ديدگاه نمی بینند. در نتیجه، در مورد حاکمیت و مسئولیت های 
مالکیت فقدان شــفافیت وجود دارد و در به تصوير کشــیدن محیط 
کلی کسب وکار که شــرکت در آن عمل می کند، ناتوانی وجود دارد. 
نمونه های رايج از قابلیت های برون ســپاری شده عبارتند از: مديريت 
منابع، مديريــت مالی، مديريت فناوری اطالعات و مديريت تدارکات. 
قابلیت های ديگر برای خطوط تولید خاص برون ســپاری شده و برای 
سايرين تامین می شوند. به عنوان مثال، يك شرکت بیمه ممکن است 
مديريت محصول را برای محصوالت بهداشتی خود برون سپاری کند، 

اما همین قابلیت را برای خط بیمه اتومبیل خود داشته باشد.

نقش معماری كسب وكار
در هــر يك از نمونه هــای قبلی، درک قابلیت هــای خاص واحدهای 
کسب وکار به منظور درک فرصت های برون سپاری، همسويی سازمانی، 
همزمانی در سراســر واحدهای کسب وکار، فرصت های خودکارسازی 
مشترک و روش های بهبود ارائه ارزش ضروری است؛ همان طور که از 

طريق جريان های ارزشی خاص مورد نیاز است.
يــك نکته مهم در مورد معماری کســب وکار اين اســت که محدود 
به مرزهای شــرکت نیســت بلکه صرف نظر از اين که آيا کسب وکار 
به دامنه های شــريك توســعه می يابد يا خیر، می تواند به طور کامل 
يك کســب وکار را نشان دهد. اين نکته بسیار مهمی است که شخص 
يك فرانامۀ برون ســپاری را ارزيابی يا مديريت  کند. عوامل مرتبط با 

معماری کسب وکار که بايد در نظر گرفته شوند عبارتند از:
* ارزيابی اين که آيا يك يا تعداد بیشــتری از يك جريان ارزش بايد 

برون سپاری شوند.
* تعیین اين که کدام واحدهای کسب وکار قابلیت هايی دارند که بايد 

از طريق نقشه برداری واحد کسب وکار/قابلیت برونسپاری شوند.
* شناســايی جايی که قابلیت های مشــترک بین شرکای کسب وکار 

داخلی و خارجی بايد هماهنگ يا در غیر اين صورت همسو شوند.
* تعیین اين که در کجا مفاهیم اطالعاتی خاصی در سراسر مرزهای 

کسب وکار به اشتراک گذاشته می شوند تا اين مفاهیم را بتوان به طور 
معمول در آن مرزها درک کرد.

اين فرانامه ممکن اســت بــرای موقعیت های برون ســپاری جديد يا 
پیشــنهادی و همچنین برای موقعیت هايی که در آن برون سپاری در 
حال حاضر وجود دارد، با تمرکز بر بهبود چگونگی مديريت کار اعمال 

شود.
بخش7.4: ساده سازی زنجیره تامین 	

فرانامــۀ زنجیره تامین می تواند به طور قابل توجهی توســط صنعت و 
شرکت متفاوت باشد. تامین کنندگان و شرکای کسب وکار با چندين 
واحد کسب وکار در يك شرکت مشخص درگیر می شوند. درمورد اول، 
شرکت ممکن اســت متحمل هزينه های باال يا عدم پیوستگی از يك 
ارائه کننده واحد شود. در مورد دوم، هزينه های باال و عدم پیوستگی 
ممکن اســت از روابط اضافی تامین کننده ريشــه بگیرد. اين مفهوم 
شامل قابلیت های کسب وکار برون سپاری شده است که معموال منجر 

به نقاط کور کسب وکار می شود.
يك شرکت مخابراتی را در نظر بگیريد که از منابع بسیاری از خدمات 
پشتیبانی مشــتری اســتفاده می کند. در يك موقعیت واقعی، شش 
مرکز پشتیبانی جداگانه با يك کسب وکار تماس گرفتند تا بگويند که 
قرارداد خدمات ســهواً اصالح شده  است. هر واحد به سوابق مختلفی 
دسترسی داشت و ظاهراً از سیستم های مختلفی استفاده می کرد. هر 
واحد با توجه به تنوع مدارک از سیستم های مختلف استفاده می کرد. 
هیچ راهی برای اصالح اين مساله با توجه به نمايندگان مرکز خدمات 
وجود نداشت. اين سازمان به يك نقشه از آنچه که با مراکز پشتیبانی 
خدمات در جريان بود نیاز داشت و معماری کسب وکار می تواند چنین 

نقشه ای را فراهم کند.

نقش معماری كسب وكار
همان طور که قبال گفته شد، معماری کسب وکار به دامنه های شخص 
ثالث گســترش می يابد که به نوبه خود، معماری کســب وکار را قادر 
می ســازد تا در سراسر واحدهای کسب وکار و مرزهای شرکت قابلیت 
ديد ايجاد کند. گســترش تصويرسازی واحدهای کسب وکار و نگاشت 
های قابلیت فراتر از مرزهای شــرکت، ديــدگاه کامل تری از معماری 
کســب وکار ايجاد می کند. در فرانامۀ زنجیره تامین باال، تصويرسازی 
معماری کسب وکار می بايست گسترش يابد تا قابلیت خدمات مشتری 
و همــه تامین کننــدگان داخلی و خارجی که ايــن قابلیت را فراهم 

کرده اند را، در نظر بگیرد.
به عالوه، سازمان بايد قادر به تصويرسازی جريان های ارزشی مشترک 
و اســتقرار فرآيند مربوطه، اطالعات و محصوالتی باشد که به اين اين 
واحدهای کسب وکار نگاشــت می شوند. هنگامی که اين سطح جديد 
شــفافیت ايجاد شــد، مديريت می تواند يك نقشه راه برای استاندارد 
کردن، ســاده کردن و يا تحکیم ايــن پیچیدگی ها به منظور کاهش 

هزينه ها و افزايش خدمات مشتری ايجاد کند. 
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معماری کســب وکار در برخی از فرانامه های زنجیــره تامین ممکن 
اســت به میزان بیشتری از مشــارکت تامین کننده نیاز داشته باشد. 
اين مســئله خصوصا زمانی درست است که يك يا چند شخص ثالث 
نقش مهمی در مواجهه مشــتری با قابلیت ها و جريان های ارزش ايفا 

می کنند.
بخش8.4: واگذاری 	

واگذاری شــامل اخذ يك خط کسب وکار و فروش آن به يك شرکت 
ديگر اســت. برای مثال، يك شــرکت بیمه را در نظر بگیريد که قصد 
دارد واحــد بیمه های انفرادی خود را واگذار کنــد. اين کار می تواند 
اشــکال مختلفی داشته باشــد و ممکن اســت الزم باشد که برخی 
از قابلیت هــای خاص در شــرکت باقی بماننــد و همچنین به واحد 
کسب وکار يا واحدهايی که واگذار شــده اند، بروند. اين امر همچنین 
برای جريان های ارزش و مفاهیم اطالعاتي نیز صادق اســت. داشتن 
يك نقشه کامل از جنبه های پنهان کسب وکار، به مديريت قابلیت ديد 
می دهد تا اين تصمیمات را بگیرد و ســپس افراد و منابع بیشتر را به 

معادله ربط دهد.

نقش معماری كسب وكار
معماری کســب وکار توانايی تصويرســازی اين کــه چه چیزی باعث 
واگذاري يك خط کســب وکار مي شــود و اين جــدا کردن چگونه بر 
جنبه های مختلف اکو سیســتم کســب وکار تاثیر می گذارد را، فراهم 
مــي آورد. همه واحدهای کســب وکار، جريان هــای ارزش، قابلیت ها 
و مفاهیــم اطالعاتی متاثــر از يك واگذاری بايد بــرای تحلیل تاثیر 
شناسايی شوند. در فرانامۀ واگذاری، جنبه های معماری کسب وکار که 

بايد به عنوان بخشی از تحلیل در نظر گرفته شوند عبارتند از:
* واحدهای کسب وکار متصل شده به کسب وکار خطوط شخصی.

* قابلیت های کسب وکار مرتبط.
* جريان ارزشی که اين قابلیت ها را فعال می کند.

* مشتريانی که به آن واحدهای کسب وکار وابسته هستند.
* منابعی که آن قابلیت ها و جريان های ارزش را خودکار می کنند.

بخش9.4: انطباق با مقررات 	
مســائل مربوط به تنظیم مقررات به طیف گســترده ای از جنبه های 
درون يك شــرکت خاص رســید و اثرات می توانند موج دار باشــند. 
برای مثــال، تغییر در قانــون حريم خصوصی می توانــد بر چندين 
بخــش، مدل های اطالعاتی، فرآيندها و فرآورده های فناوری اطالعات 
تاثیر بگذارد. اين ها تغییرات نظارتی بســیار تهاجمی هســتند که در 

حوزه های مختلف بر سازمان تاثیر می گذارند.
تحت اين ســناريو، شــرکت بايد يك برنامه ايجاد کنــد، واحدهای 
کسب وکار مربوطه و شــرکا را درگیر کند، اسناد کلیدی را شناسايی 
کند، فرآيندهــای تحت تاثیر تغییر را تغییر دهــد و يك برنامه تاثیر 
سیستم ها ايجاد کند. بسیاری از سازمان ها ممکن است اين مسئله را 
يك مســئلۀ فناوری اطالعات در نظر بگیرند، اما تغییرات اين ماهیت 

بايد در ســطوح بی شماری در سراسر کســب وکار هماهنگ شود. به 
منظور تعیین اولويت ها و ايجاد يك راهبرد اســتقرار مرحله به مرحله، 
می بايســت جنبه های سیاســتی خاص الزامات نظارتی به جنبه های 

مختلف سازمان نگاشت شود.

نقش معماری كسب وكار
معماری کسب وکار با ارائه نقشه سطح باال و پايین از جنبه های نهفته 
و فرآورده هــای کســب وکار، از تغییرات نظارتی پشــتیبانی می کند. 
معماری کســب وکار مبنايی برای ترسیم سیاست های مختلف مربوط 
بــه الزامات نظارتی بــرای واحدهای کســب وکار، جريان های ارزش، 
قابلیت هــا و مفاهیم اطالعات فراهم می کنــد. برنامه ريزی انطباق با 
مقررات و اجرای پروژه های بعدی نیازمند نگاشــت و پیگیری تکامل 

عناصر زير در معماری کسب وکار است:
* سیاست های کسب وکار برای قابلیت های کسب وکار.
* واحدهای کسب وکار مرتبط با قابلیت های مربوطه.

* مفاهیم اطالعاتی مرتبط با آن قابلیت ها.
* جريان های ارزش و فرآيندهای پشتیبانی.

يك گام که بايد در پرداختن به انطباق نظارتی در نظر گرفته شــود، 
درگیر کــردن همه طرف های مربوطه برای رســیدگی به الزامات در 
ســطح ريشه ای اســت. واحدهای کســب وکار می توانند در تیم های 
مشترک سازماندهی شــده حول يك جريان ارزش مشترک، قابلیت، 
يا مفهوم اطالعات درگیر شوند. اين مرحله به منظور پاسخ به مقررات 
جديد در مقابل پاســخ به حسابرســی برای تايید انطباق با مقررات 

موجود منحصر به فرد است.
بخش10.4: مدیریت تغییر 	

امروزه توانايی واکنش موثر و کارآمد به تغییرات در پويايی شرکت های 
داخلی و خارجی چالش بزرگی برای سازمان ها است. برای مثال، نیاز 
به پاســخ به يك الزام قانونی برای درگیر کردن تمام تامین کنندگان 
يك ماده معین از مناطق خاص به منظور اضافه کردن ســربار به آن 
مــاده را در نظر بگیريد. تاثیر چنین تغییــری در خريد، برنامه ريزی، 
حســابداری، و ديگر واحدهای کســب وکار موج می زنــد. همچنین 
دارايی های مربوط به فناوری اطالعات را تحت تاثیر قرار می دهد. برای 
يك ســازمان بزرگ و متنوع، يا يك سازمان با چندين بخش، چنین 

وضعیتی مستلزم هماهنگی عمده است.

نقش معماری كسب وكار
فرانامــۀ مديريت تغییر برای تعیین ويژگی های يك تغییر مشــخص 
نیاز به جزئی شــدن در معماری کســب وکار دارد. از ديدگاه مديريت 
تغییــر، توانايــی انجام تجزيه و تحلیل ســريع تغییــرات و اثرات در 
يك اکوسیستم کسب وکار بســیار شفاف، توسعه سريع مسیرنماهای 
ابتکاری را فراهم می کند که می توانند به سرعت و به طور موثر هزينه 
شوند. معماری کســب وکار با ايجاد امکان مشاهده تاثیرات در طیف 
وسیعی از ديدگاه های کســب وکار براي مديران و تحلیلگران فرانامۀ 
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مديريت تغییــر را توانمند می کند. اين ديدگاه ها شــامل موارد ذيل 
است:

* اثرات مرتبط با فرآيندها، براســاس جريان ارزش/تجزيه و تجمیع 
فرآيند.

* قابلیت ها متاثر از يك تغییر تا يك جريان ارزش.
* مفاهیم اطالعات متاثر از تغییر به يك يا چند قابلیت.

* واحدهــای کســب وکار که بايد براســاس قابلیت/نگاشــت واحد 
کسب وکار درگیر شوند.

* اثرات منابع اضافی مبتنی بر نگاشت کسب وکار/فناوری اطالعات.
بخش11.4: کاهش هزینه عملیاتی 	

کاهش هزينه عملیاتی فرصت هايی را برای کارآمدتر کردن کسب وکار 
در تالش بــرای کاهش هزينه ها شناســايی می کند. ايــن فرانامه با 
دستورالعمل های مديريتی برای يافتن مناطق درون شرکت مشخص 
می شــود که در آن هزينه ها را می توان کاهش داد. اين کار می تواند 
شامل همسوسازی مجدد مبتنی بر قابلیت، ساده سازی جريان/ فرآيند 

ارزش، تثبیت واحد کسب وکار يا عوامل ديگر باشد.
فرانامــه ای را در نظــر بگیريد که در آن يك واحــد عملیاتی از يك 
شرکت تلفن وجود دارد که مســئول زمان بندی تماس های خدماتی 
برای مشــتريان کسب وکار و مسکونی اســت. واحد کسب وکار کال به 
دنبال تعیین سقف مخارج اســت. اين بدان معنی است که هیچ فرد 
جديدی نمی تواند استخدام شــود. محیط کسب وکار بايد راهی برای 
محدود کردن منابع پرســنلی و در عین حال حمايت از رشد حجمی 
پیــدا کند. در اين مثال، موضوع انجام کار بیشــتر با همان منابع بود 
- شــکل ديگری از کاهش هزينه عملیاتی. اين ســازمان بايد عواملی 
چون واحد کســب وکار، جريان ارزش و منابع - نه فقط کاهش تعداد 

افراد- را در نظر می گرفت.

نقش معماری كسب وكار 
در اين مثال شرکت ارتباطات از راه دور، يك نقشه معماری کسب وکار 
ســه واحد کســب وکار با قابلیت های مديريت صدور صورتحســاب 
مشــترک پیدا کرد. همین واحدهای کسب وکار مسئول يك مرحله از 
يك جريان ارزش بودند که متکی بر قابلیت های صدور صورتحســاب 
بود. تمرکز روی بهبود قابلیت ها و آن مرحله خاص جريان ارزش بود. 
جريان ارزش به ســه مجموعه فرآيند نگاشت شد، که برای آن مرحله 
از جريان ارزش استاندارد و خودکار شدند. قابلیت های مرتبط به طور 
نسبی بالفاصله بهبود يافت، در حالی که معیارهای بلند مدت نیازمند 
اصالح سیســتم های کاربردی موروثی برای رســیدگی به اين مسائل 

پیچیده تر بود. 
به عــالوه، مفاهیم اطالعــات در طي تالش برای تثبیــت فرآيند به 
صورت همزمان برای آن مرحله از جريان ارزش همسو شدند. پس از 
اتمام اين کار، سه واحد صورتحســاب در يك واحد کسب وکار ادغام 
شدند. اين يك مثال خوب است که نشان می دهد چگونه يك ديدگاه 

وســیع تر از کسب وکار، کســب وکار را به عنوان يك کل در چشم انداز 
نگاه داشــت در حالی که تحلیل و تفکیك ســريع را محدود می کرد. 
واحدهای کسب وکار، مفاهیم اطالعات، قابلیت ها و جريان های ارزش 

همگی در اين اقدام نقش داشتند. 
بخش12.4: استقرار سرمایه گذاری مشترک  	

سرمايه گذاری های مشــترک به طور فزاينده ای در توسعه کسب وکار 
جهانی مهم هستند زيرا در کشــورهای خاصی مانند چین مورد نیاز 
هســتند. اين فرانامه با نیاز به تعريف روشن قابلیت و مرزهای جريان 
ارزش مشخص می شــود و تضمین می کند که يك کسب وکار خاص 
نقش خود را می داند در حالی که شريك نیز نقش خود را می داند. در 
اين حالت، ديدگاه کسب وکار دوباره فراتر از مرزهای شرکت گسترش 

می يابد تا يك ديدگاه کامل از سرمايه گذاری مشترک ايجاد شود.

نقش معماری كسب وكار
شناسايی قابلیت های مواجهه با مشتری و غیر مواجهه با مشتری يکی 
از جنبه های اصلی اين فرانامه اســت که همچنین به تعريف روشني 
از همسويی ســودبران در سراسر يك يا چند جريان ارزش نیاز دارد. 
معماری کســب وکار به ويژه در چنین فرانامه ای مهم اســت زيرا در 
مرزهای سازمانی نامحدود است و ديدگاهی را ارائه می دهد که ممکن 
اســت در روش های تحلیل ســنتی در نظرگرفته نشده  باشد. همانند 
ســاير فرانامه ها، جريان های ارزش و قابلیت ها ممکن اســت در بین 
مدل های شريك به اشتراک گذاشته شــوند، اما مهم است که بدانیم 
چه چیزی به اشتراک گذاشته می شود، چه چیزی به اشتراک گذاشته 

نمی شود و چگونه در هر مورد واکنش نشان دهیم. 

 مراجع:
1-Business Architecture Guide., )2013). “A Guide to the Business 
Architecture Body of KnowledgeTM (BIZBOKTM Guide)”, https://
www.businessarchitectureguild.org/
2- Kaur, K., (2020), “What is BIZBOK?”, https://www.webagesolu-
tions.com/blog/what-is-bizbok
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COBIT قابلیت معماری سازمانی در چارچوب
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v.akhoondi@gmail.com :پست الکترونیکی

1- کوبیت 2019
امــروزه فناوری اطالعــات اهمیتی حیاتی در پشــتیبانی، پايداری و 
رشد ســازمان ها يافته  و به ابزاری مهم در خلق ارزش برای سودبران 
)ذينفعان( تبديل شــده  اســت؛ از اين رو به کارگیری بهینه فناوری 
اطالعــات در راســتای نیازمندی ها و اولويت های کســب وکار امری 
ضروری گشته و الزم است سازمان ها منابع محدود خود را صرف اين 
زنجیره نموده و ريســك هايی را که ممکن است مانع تحقق اين هدف 

شوند، مديريت نمايند.
استقرار حاکمیت فناوری اطالعات در سازمان ها، رويکردی است که آن ها 
را در ايجاد و مديريت اين زنجیره توانمند می ســازد )شــکل1(. کوبیت 
چارچوبی اســت که با در نظر گرفتن نیاز فوق، به اســتقرار حاکمیت و 
مديريت فناوری اطالعات در سازمان ها کمك می کند تا از طريق تطبیق 

و همراستا کردن1 فناوری اطالعات با کسب وکار، زمینه خلق ارزش برای 
سودبران در کنار مديريت هزينه ها و ريسك ها فراهم گردد. 

کوبیت بــه هر دو موضوع حاکمیت و مديريــت در فناوری اطالعات 
توجه داشته و اصول شش گانه زير را مدنظر قرار داده است:

خلق ارزش برای سودبران.. 1
توجه به تمامی اجزاء سیستم حاکمیتی و ارتباط آن ها به صورت . 2

يك مجموعه واحد.

1- Alignment

چکیده 
در این مقاله با مبحث معماری سازمانی در COBIT1 )کوبیت( نسخه 2019 آشنا می شویم. چارچوب کوبیت با هدف افزایش اثربخشی و کارایی فناوری اطالعات 
در ســازمان ها از طریق اســتقرار حاکمیت و مدیریت فناوری اطالعات ارائه شــده است. این چارچوب از اجزاء مختلفی تشــکیل شده و در مستندات خود به معرفی 
آن ها و نحوه ارتباطشــان برای دســتیابی به هدف فوق می پردازد. یکی از این اجزاء، اهداف حاکمیتی و مدیریتی2 یا به عبارتی قابلیت هایی3 است که سازمان ها را در 
دســتیابی به اهداف خود توانمند می ســازد، برای این منظور کوبیت  40 قابلیت را مدنظر قرار داده که یکی از آن ها قابلیت معماری سازمانی است. این قابلیت همسو 
با روش توســعه معماری )ADM(4 چارچوب معماری ســازمانی TOGAF5 )توگف( طراحی شده و در این مقاله، مشخصات این قابلیت و ارتباط آن با دیگر اجزاء 

مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی: معماری سازمانی، حاکمیت و مدیریت فناوری اطالعات، مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

1- Control Objectives for Information and Related Technology
2- Governance and Management Objectives
3- Capabilities
4- Architecture Development Method
5- The Open Group Architecture Framework

شکل1: خلق ارزش از طریق حاکمیت فناوری اطالعات در سازمان

مقــاله ویــژه
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وجود انعطاف و تغییرپذيری در سیســتم حاکمیتی متناسب با . 3
تغییر شرايط.

تمايز بین موضوعات حاکمیتی و مديريتی و توجه به ســاختار و . 4
فعالیت های مورد نیاز هريك از آن ها.

طراحی سیستم حاکمیتی متناسب با نیازهای سازمان.. 5
پوشش فناوری اطالعات نسبت به تمامی بخش های کسب و کار و . 6

نه فقط بخش فناوری اطالعات.

کوبیــت 2019 جديدترين نســخه از اين چارچوب اســت که پس 
 ISACA2 از انتشــار نســخه 5 در ســال 2012، از ســوی موسســه
ارائه شــده اســت. نســخه جديد، برگرفتــه از دانــش و تجربه 25 
 ســاله بوده و بــا چارچوب ها و اســتانداردهای متعــددی از جمله:
 CMMI7 و   ITIL3 ،TOGAF ،PMBOK4 ،SAFe5، IT4IT ،SFIA6

هماهنگی دارد )شکل2(.
همان طور که در شــکل2 مشاهده می شود محتوای کوبیت 2019 در 
قالب 4 مســتند تشريح شــده و در هر يك از مســتندات بخشی از 

چارچوب توضیح داده شده است:
آشنايی با چارچوب کوبیت8 	
اهداف حاکمیتی و مديريتی9 	

2- Information Systems Audit and Control Association
3- Information Technology Infrastructure Library
4- Project Management Body Of Knowledge
5- Scaled Agile Framework
6- Skills Framework for the Information Age
7- Capability Maturity Model Integration
8- Introduction and Methodology
9- Governance and Management Objectives

راهنمای طراحی10 	
راهنمای پیاده سازی11 	

در شکل2 مشاهده می شود که هسته اصلی کوبیت12 يکی از مهم ترين 
اجزاء چارچوب اســت. اين هسته از 40 قابلیت حاکمیتی و مديريتی 
برای پشتیبانی از کسب وکار تشکیل شده است )شکل3(. اين قابلیت ها 
هر کدام هدفی را دنبال کرده و نیازمندی خاصی را مرتفع می سازند.

کوبیت قابلیت ها را در 5 دامنه تقســیم بندی کرده اســت. يك دامنه 
مربوط به قابلیت هــای حاکمیتی و چهار دامنه مربوط به قابلیت های 
مديريتی اســت. هر دامنه بر موضوعاتی تمرکز دارد که سازنده عنوان 

دامنه هستند. جزئیات بیشتر دامنه ها در جدول1 بیان شده است:
در مســتند دوم از مجموعه مســتندات کوبیت )اهداف حاکمیتی و 
مديريتی( توضیحــات کاملی در ارتباط با هر يــك از قابلیت ها ارائه 
شده اســت. در اين مقاله به جهت ارتباط قابلیت معماری سازمانی با 
ديگر قابلیت ها، توضیح مختصری در خصوص هر يك از قابلیت ها در 

پیوست1 ارائه شده است.
ايجاد قابلیت ها در ســازمان و ارتقا ســطح بلوغ آن ها می بايســت به 
تدريج و با در نظر گرفتن نیازمندی ها و اولويت های ســازمان صورت 
پذيــرد، از اين رو کوبیت با ارائه مفاهیم فاکتورهای طراحی13 و حوزه  
تمرکز14 به سازمان ها در متناسب سازی15 اين چارچوب با نیازمندی ها 

و اولويت های آن ها کمك می کند )مستند راهنمای طراحی(.
10- Designing an Information and Technology Governance Solution 
11- Implementing and Optimizing an Information and Technology Governance 
Solution
12- COBIT Core Model
13- Design Factors
14- Focus Area
15- Tailoring

شکل2: نمای کلی کوبیت 2019
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شکل3: هسته اصلی کوبیت

جدول1: مشخصات دامنه ها

تعدادنوع دامنهموضوعات تمرکز دامنهعنوان دامنه
توضیحاتقابلیت ها

EDM15حاکمیتیارزيابی، هدايت، نظارت
اين دامنه حاکمیتی، بر ارزيابی موضوعات راهبردی، کمك به مديريت ارشد در هدايت 

سازمان به سمت اهداف راهبردی و همچنین نظارت بر میزان پیشرفت دستیابی به 
اهداف تمرکز دارد.

APO214مديريتیهماهنگی، برنامه ريزی، سازمان دهی
اين دامنه مديريتی، بر موضوعات مربوط به پشتیبانی از اهداف و راهبردهای سازمان 
از طريق سازماندهی و هماهنگی فناوری اطالعات با اهداف و همچنین برنامه ريزی و 

پشتیبانی از فعالیت های فناوری اطالعات متمرکز است.

BAI3اين دامنه مديريتی، بر موضوعات تامین و استقرار راهکارهای فناوری اطالعات به 11مديريتیساخت، تامین، استقرار
منظور پشتیبانی از برنامه های تدوين شده تمرکز دارد.

DSS4اين دامنه مديريتی، بر موضوعات ارائه و عملیاتی کردن راهکارها و همچنین پشتیبانی 6مديريتیجاری سازی، خدمات، پشتیبانی
از خدمات فناوری اطالعات تمرکز دارد.

MEA5و ارزيابی میزان دستیابی به اهداف و 4مديريتینظارت، سنجش، ارزيابی IT اين دامنه مديريتی، بر نظارت به عملکرد
همسويی فناوری اطالعات در تامین نیازمندی ها تمرکز دارد.

1- Evaluate, Direct, Monitor
2- Align, Plan, Organize
3- Build, Acquire, Implement
4- Deliver, Service, Support
5- Monitor, Evaluate, Assess

مراحل طراحی سیســتم حاکمیتی در شــکل4 قابل مشاهده است، 
همان گونه که مالحظه می شــود طراحی سیستم از 4 مرحله تشکیل 
شــده و در هر مرحله موضوعاتی که نیاز است سازمان برای طراحی 
سیســتم مطلوب و مورد نیاز خود به آن ها پاسخ گفته و در خصوص 
آن ها تصمیم گیری نمايد مشــخص شــده اند. در مســتند راهنمای 
طراحی سیســتم حاکمیتی، توضیحات الزم در خصوص اين مراحل 

نیز بیان شده است.

بــه منظور پیاده ســازی سیســتم طراحی شــده، کوبیت نقشــه راه 
پیاده ســازی و اســتقرار سیســتم حاکمیتــی و مديريتــی را در 
مســتند راهنمــای پیاده ســازی خود بیان کرده اســت )شــکل5(، 
همان گونــه که مشــاهده می شــود 7 مرحله برای پیاده ســازی در 
 نظر گرفته شــده و رهنمودهای الزم در مســتند مذکور ارائه شــده 

است.
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کوبیت همچنین اذعان نموده است که:
پوشش دهنده تمامی موضوعات مرتبط با فناوری اطالعات در يك  	

سازمان نیست.
چارچوبی برای سازمان دهی فرايندهای کسب وکار نیست. 	
چارچوبی فنی برای مديريت فناوری ها نیست. 	
چارچوبی کمك کننده به تصمیم گیری بوده و الزام کننده نیست. 	

2- معماری سازمانی
اصطالح معماری يادآور يك طرح و ديد همه جانبه و کالن بر ساختار 
و رفتار موجوديتی اســت که دارای خواصی چون پیچیدگی و پويايی 
بوده و تهیه و نگهداشت آن مستلزم داشتن توجه ويژه ای به جامعیت، 

يکپارچگی، انعطاف پذيری و تعامل پذيری است.
معماری سازمانی رويکردی است جامع و يکپارچه که جنبه ها و عناصر 
مختلف يك سازمان )سیســتم( را با نگاه مهندسی تفکیك و تحلیل 
نموده و شــامل مجموعه مستندات، مدل ها، اســتانداردها و اقدامات 
اجرايی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوريت 
فناوری اطالعات اســت که در قالب يك چرخه تکرارپذير اجرا شده و 

به صورت مداوم توسعه داده شده و به روزرسانی می شود.
برخی از فوايد و دستاوردهای معماری سازمانی به قرار زير است:

شناسايی و حذف دوباره کاری ها، موازی کاری ها و ناهماهنگی ها 	
هماهنگی فناوری اطالعات با کسب وکار 	
بهره وری بهتر و طول عمر باالتر 	
قابلیت توسعه و گسترش آينده 	
کاهش هزينه های پیاده سازی، نگهداشت و توسعه 	
مديريت پیچیدگی سیستم ها و سرويس ها 	
پیش بینی و آمادگی برای شرايط آينده 	

يکی از مفاهیم مهم در معماری ســازمانی مفهوم چارچوب16 اســت. 
چارچــوب در ادبیات معماری ســازمانی به معنای ســاختار، روش و 
اســتانداردهای انجام معماری اســت. چارچوب مشخص می کند که 
معماری شــامل چه عناصر و دامنه هايی است، چگونه انجام می شود، 
16- Framework

چه محصوالتی تولید شــده و براســاس کدام استانداردها و مدل های 
مرجع عمل می شــود. همچنین چارچوب می تواند شامل برنامه ريزی 
و اقدامات الزم برای آموزش، اســتقرار و نگهداشت معماری سازمانی 

باشد. 
چارچوب هــای مختلفــی در حوزه معماری ســازمانی وجود دارد که 
ممکن اســت همه منظوره بوده يا برای مقصود خاصی طراحی شده 
باشند. تشريح چارچوب ها در اين مقاله امکان پذير نیست اما به جهت 
اين که کوبیت از چارچوب توگف در قابلیت معماری ســازمانی خود 
اســتفاده کرده اســت، در ادامه توضیح مختصــری در خصوص اين 

چارچوب ارائه خواهد شد.
جديدترين نســخه توگف در سال 2018 توســط Open Group و 
با مشارکت جمع گسترده ای از مشــاوران اين حوزه از سراسر جهان 
منتشــر شده است. اين چارچوب عالوه بر مستندات رسمی معماری، 
اسناد راهنما، مطالعات موردی، بهروش ها17، گزارش ها و استانداردهای 

تکمیلی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
توگف پرکاربردترين چارچوب معماری سازمانی موجود است که مبنای 
توسعه بسیاری از چارچوب های جديد نیز بوده است. اين چارچوب از 
چهار اليه کسب و کار، داده، نرم افزارهای کاربردی و فناوری پشتیبانی 
می کند. توگف از 6 مولفه تشکیل شده که يکی از مولفه های آن روش 

توسعه معماری )ADM( است )شکل6(. 
همان گونه که مالحظه می شود روش توسعه توگف از مراحل مختلفی 
تشــکیل شده است که در ادامه شرح مختصری از هر فاز بیان خواهد 

شد: 
مرحلۀ مقدماتــی )آغازین(: در اين مرحلــه فعالیت هايی مانند: 
مشخص شدن محدوده معماری، اصول معماری، ساختار تیم و تامین 

و راه اندازی ابزارهای معماری سازمانی انجام می شود.
چشم انداز معماری: شناسايی سودبران و دغدغه های آن ها، تعیین 
نیازمندی هــای کالن معماری و تهیه ورودی هــای الزم برای مرحلۀ 
17- Best Practices

شکل4: مراحل طراحی سیستم حاکمیتی

شکل5: نقشه راه پیاده سازی سیستم حاکمیتی
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کسب و کار در اين مرحله انجام می شود.
معماری کسب و کار: معماری کســب و کار پیشران معماری فناوری 
اطالعات اســت. در اين مرحله مدل های مرجع، ديدگاه ها و ابزارهای 
مورد نیاز آماده می شــود، سپس معماری کسب و کار برای دو وضعیت 
موجود و مطلوب تدوين شــده و براساس آن ها تحلیل شکاف صورت 

می گیرد.
معماری سیستم های اطالعاتی: اين مرحله شامل معماری داده و 
معماری نرم افزارهای کاربردی است. برای اين دو بخش نیز مدل های 
مرجع، ديدگاه ها و ابزارهای مورد نیاز آماده شده و معماری موجود و 
مطلوب تهیه شده و سپس تحلیل شکاف انجام می شود. خروجی اين 

مرحله پس از دريافت بازخوردها نهايی می شود.
معماری فناوری: اين مرحله بر معماری زيرســاخت سخت افزاری و 
نرم افزاری، شــبکه ارتباطی، امنیت و ديگر عناصر پشتیبانی کننده از 

معماری  اليه های قبل تمرکز دارد. 
فرصت هــا و راهکارها: در اين مرحله تحلیل هــای صورت گرفته 
تجمیع و نهايی شــده و مســیر تحول از معماری موجود به معماری 

مطلوب تهیه می شود. 
اولويت بندی بســته های کاری  ايــن مرحله  برنامه ریزی گذار: در 
)پروژه هايــی( که در مرحلۀ قبل تعريف شــد ه اند بــا در نظر گرفتن 
مواردی مانند: ارزش کســب و کاری، منابع مورد نیاز و محدوديت های 

موجود، تعیین شده و برنامه گذار نهايی می شود.
راهبری پیاده سازی: در اين مرحله برنامه پیاده سازی معماری تهیه 
شــده و تیم معماری وظیفه نظارت بر تطابق پیاده سازی با معماری را 
عهده دار است. همچنین مستندات معماری براساس نتايج پیاده سازی 

به روزرسانی می شود.
مدیریت تغییرات معماری: ايــن مرحله صرفا در ادامه مرحله های 
قبل نبوده و فعالیتی پیوســته اســت. مديريت تغییرات کسب و کار و 
فناوری، شناســايی نیازمندی های جديد سودبران و ساير متغیرها در 
اين مرحله انجام می شــود که ممکن است چرخه جديدی از معماری 

را فعال کند.

مديريت نیازمندی ها: اين بخش بر مديريت نیازمندی ها تمرکز داشته 
و با همۀ مراحل در ارتباط اســت. وجود مخــزن نیازمندی ها در اين 
بخش ســبب می شود که نیازمندی های جمع آوری شده، طبقه بندی، 
جمع بندی و به روزرسانی شده، سودبران مختلف از نیازمندی ها آگاهی 
يافته و نیازمندی های ثبت شــده، در اين چرخه يا چرخه های بعدی 

مورد توجه قرار گیرند.

3- معماری سازمانی در کوبیت
قابلیــت مديريت معماری ســازمانی يــا به تعبیر کوبیــت، معماری 
ســازمانی مديريت شــده، يکی از قابلیت های دامنه APO اســت که 
در شکل3 مشخص شــده است. اين قابلیت به توصیف اجزاء سازمان 
و ارتباط آن ها بــا يکديگر می پردازد. با کمك اين قابلیت، ســازمان 
قــادر خواهد بود معماری موجود و معمــاری مطلوب )هدف( خود را 
با توجه به اهداف ســازمان، در اليه های فرايندهای کسب و کار، داده و 
اطالعات، نرم افزارهای کاربردی و فناوری مشخص کرده و برنامه گذار 
به معماری مطلوب را طراحی و پیاده ســازی نمايد. بهبود هماهنگی 
فناوری اطالعات با کســب و کار، افزايش چابکی سازمان در واکنش به 
تغییرات، ارتقــاء کیفیت اطالعات و صرفه جويی در هزينه ها از طريق 
اســتفاده مجدد از مولفه های ساخته شده از ديگر اهداف اين قابلیت 

است.

3-1- مولفه های قابلیت
کوبیــت، موفقیت در ايجاد و توســعه اهــداف حاکمیتی و مديريتی 
)قابلیت ها( را مستلزم توجه به 7 وجه يا مولفه18 می داند. اين مولفه ها 
در کنار يکديگر ســبب توســعه قابلیت ها و به تبع آن توانمندسازی 

سازمان می شود. اين مولفه ها عبارتند از:
فرايندها19 	
ساختارهای سازمانی20 	
گردش اطالعات21 	
افراد، مهارت ها و شايستگی ها22 	
اصول، سیاست ها و رويه ها23 	
فرهنگ، اخالق و رفتار فردی و سازمانی24 	
خدمات، زيرساخت ها و برنامه های کاربردی25 	

در ادامه مولفه های قابلیت معماری ســازمانی توضیح داده شده و در 
پیوســت2 نیز اين مولفه ها براساس قالب ارائه شده در مستند اهداف 

18- Component
19- Processes
20- Organizational Structures
21-  Information Flows and Items
22- People, Skills and Competencies
23- Policies and Procedures
24- Culture, Ethics and Behavior
25- Services, Infrastructure and Applications

)ADM( شکل6: روش توسعه معماری توگف
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حاکمیتی و مديريتی کوبیت، به طور کامل تشريح شده اند:

3-1-1- مولفه فرایندها شــامل مجموعه ای از فعالیت های ســاختار 
يافتــه برای دســتیابی به اهداف تعیین شــده و تولید مجموعه ای از 

خروجی ها به منظور پشتیبانی از اهداف کالن IT است.
قابلیت معماری سازمانی شامل 5 فرايند است که در جدول2 نمايش 

داده شده است:
هر يك از فرايند ها شامل مشخصات زير است که در پیوست2 تشريح 

شده اند:
- فعالیت هايی که الزم است در هر فرايند انجام شود.

- سطح بلوغ هر فعالیت که مطابق روش CMMI اندازه گیری می شود.
- نمونه معیارهای سنجش دستیابی به اهداف.

- منابع و مراجع مرتبط برای کسب اطالعات بیشتر.
همان طور که پیش از اين اشاره شد، قابلیت معماری سازمانی کوبیت 
مبتنی بر روش توسعه چارچوب توگف )ADM( است، بدين منظور در 
شکل7 نگاشت فرايندهای قابلیت معماری سازمانی کوبیت با فازهای 

ADM جهت آشنايی با نحوه ارتباط اين دو ارائه شده است:

3-1-2- مولفه ساختارهای سازمانی بیانگر نهادهای اصلی تصمیم گیر 
در يك سازمان هستند.

در کوبیــت نقش هايی بــرای اجرای فرايندهــا و فعالیت های قابلیت 
معماری ســازمانی در نظر گرفته شــده اســت که در جدول3 قابل 

مشاهده است:
همان طور که در جدول3 مالحظه می شود نسبت نقش ها با هر فرايند، 
بــا دو حرف A و R که برگرفته از حرف اول کلمات Accountable و 
Responsible هستند، مشــخص شده  است. تیم معماری نسبت به 
اجرا و موفقیت تمامی فرايندها مســئولیت دارد و برای ساير نقش ها 
نیز مشــخص شده است که در کدام فرايندها سهیم بوده و الزم است 
ايفای نقش کنند. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد کوبیت چارچوبی 
است که الزم است ســازمان ها آن را متناسب با نیاز خود شکل داده 
و مورد اســتفاده قرار دهند، اين موضوع برای نقش ها و شرح وظايف 

آن ها نیز صادق است. 
 

3-1-3- مولفه گردش اطالعات شــامل تمامــی اطالعات مورد نیاز 
تولید شــده و استفاده شــده توسط سیســتم حاکمیتی و مديريت 

سازمان است.
قابلیــت معماری ســازمانی با ديگر قابلیت هــا و فرايندهای آن ها در 
ارتباط اســت. اين قابلیــت از خروجی های ديگــر قابلیت ها به عنوان 
ورودی اســتفاده کرده و همین طور خروجی های خــود را در اختیار 
ديگر قابلیت ها قرار می دهد. در شــکل8 گردش اطالعات بین قابلیت 

جدول2: فرایند های قابلیت معماری سازمانی

فرایند های قابلیت معماری سازمانی

APO03.01 - تعیین چشم انداز معماری

APO03.02 - تعريف معماری مرجع

APO03.03 - انتخاب فرصت ها و راهکارها

APO03.04 - تهیه برنامه پیاده سازی

شکل7: ارتباط بین فرایندهای قابلیت معماری سازمانی کوبیت با فازهای APO03.05ADM - ارائه خدمات معماری سازمانی

جدول3: نقش های مرتبط با فرایندهای معماری سازمانی

فرايندهای معماری سازمانی
ات
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APO03.01 RRRRARR- تعیین چشم انداز معماری

APO03.02 RRRRARR- تعريف معماری مرجع

APO03.03 RRRRARR- انتخاب فرصت ها و راهکارها

APO03.04 RRRRRARR- تهیه برنامه پیاده سازی

APO03.05 RRRRRAR- ارائه خدمات معماری سازمانی
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APO03.01 
Develop the enterprise architecture 
vision

APO03.02 
Define reference architecture

APO03.03 
Select opportunities and solutions

APO03.04 
Define architecture implementation

APO03.05 
Provide enterprise architecture services

APO02.05 
Define the strategic plan 
and road map

EDM04.01 
Evaluate resource 
management

Outside COBIT

BAI02.01
Define and maintain business 
functional and technical 
requirements

BAI03.01 
Design high-level solutions

BAI03.02
Design detailed solution 
components

APO01.04 
Define and implement the 
organizational structures

APO01.06
Optimize the placement of 
the IT function

APO01.07
Define information (data) 
and system ownership

APO14.01
Define and communicate 
the organization’s data 
management

APO14.03
Establish the processes and 
infrastructure for metadata
management

APO02.03
Define target digital 
capabilities

BAI01.01
Maintain a standard approach 
for program management

BAI01.02
Initiate a program

BAI11.01
Maintain a standard approach 
for project management

BAI02.01
Define and maintain business 
functional and technical 
requirements

BAI02.02
Perform a feasibility study 
and formulate alternative 
solutions

BAI03.02
Design detailed solution 
components

BAI03.12
Design solutions based on 
the defined development 
methodology

APO02.05 
Define the strategic plan and 
road map

APO05.02
Evaluate and select programs 
to fund

APO02.05 
Define the strategic plan and 
road map

BAI02.01
Define and maintain business 
functional and technical 
requirements

DSS05.03
Manage endpoint security

DSS05.04
Manage user identity and 
logical access.

DSS05.06
Manage sensitive documents 
and output devices.

Outside COBIT

APO13.02 
Define and manage an 
information security
risk treatment plan

BAI03.12
Design solutions based on 
the defined
development methodology

شکل8: گردش اطالعات بین قابلیت معماری سازمانی با دیگر قابلیت ها
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معماری سازمانی با ديگر قابلیت ها مشخص شده است:
جزئیات مربوط به گردش اطالعات در پیوســت2 ارائه شــده اســت. 
همچنین برای آشــنايی با ديگر قابلیت ها پیوست1 و جهت آشنايی با 

فرايندهای اشاره شده در شکل8، پیوست3 را مالحظه نمايید.

3-1-4- مولفــه افراد، مهارت ها و شایســتگی ها بــه مهارت ها و 
شايســتگی های الزم برای تصمیم گیری صحیح و انجام موفقیت آمیز 

فعالیت ها و اجرای اقدامات اصالحی مورد نیاز اشاره دارد.
کوبیــت مهارت های زيــر را برای قابلیت معماری ســازمانی ضروری 
دانسته و برای آشنايی با هر مهارت، مرجعی را مشخص نموده که در 

پیوست2 قابل مشاهده است:
طراحی معماری 	
تحلیل داده 	
معماری کسب و کار 	
طراحی سرويس/محصول 	
معماری راهکار 	

3-1-5- مولفــه اصول، سیاســت ها و رویه ها بر ارائــه راهنماهای 
کاربردی برای مديريت فعالیت ها تاکید دارد.

کوبیت رعايت نکات زير را برای اين مولفه الزم می داند:
تعريف اصول کلی به منظور تعیین قوانین و دستورالعمل های الزم  	

برای به کارگیری در فرايندهای معماری، رويه ها، اليه ها و نحوه مصرف 
منابع و دارايی های سازمان.

تعريف اصول معماری به منظور کمك به بهبود تصمیم گیری. 	

اطمینــان از هماهنگ بودن معماری موجــود و مطلوب )هدف( با  	
اهداف و راهبرد های سازمان.

3-1-6- مولفه فرهنگ، اخالق و رفتار فردی و ســازمانی که اغلب 
به عنوان عوامل موفقیت در فعالیت های حاکمیتی و مديريتی سازمان 

دست کم گرفته می شوند.
کوبیت رعايت نکات زير را برای اين مولفه الزم می داند:

ايجاد محیطی که در آن مديريت و بخش های مختلف ســازمان به  	
اهمیت نقش معماری سازمانی در دستیابی به اهداف سازمان پی برده 
و اين تفکر در ســازمان توســط رده های مختلف ترويج گردد نه فقط 

توسط معماران سازمانی.
داشــتن رويکردی جامع نگر نسبت به معماری که پیوند دهنده اجزاء  	

مختلف معماری باشد و اجتناب از پرداختن صرف به موضوعات تخصصی.

3-1-7- مولفــه خدمات، زیرســاخت ها و برنامه های کاربردی که 
توانمندساز سازمان در انجام فعالیت هايش هستند.

کوبیت راه اندازی و به روزرســانی انباره معمــاری26 را برای اين مولفه 
توصیه کرده است.

منابع و مراجع:
1. COBIT Introduction and Methodology, ISACA, 2019.
2. COBIT Governance and Management Objectives, ISACA, 2019.
3. Opengroup.org

چارچوب معماری سازمانی ايران، نسخه1، 1395.. 4
مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی، امیر مهجوريان، 1399.. 5

26- Architecture Repository

پیوست1 - فهرست اهداف حاکمیتی و مدیریتی - کوبیت 2019

توضیح27عنوان قابلیتکد قابلیت

EDM01Ensured governance framework 
setting and maintenance

حصول اطمینان از وجود يك چارچوب حاکمیتی سازگار، يکپارچه و همسو با اهداف و استراتژی های سازمان 
که تامین کننده ارزش برای سازمان باشد.

EDM02Ensured benefits deliver
حصول اطمینان از ارائه تصويری دقیق و قابل اطمینان از هزينه های انجام شده و منافع کسب شده برای 

پوشش نیازمندی های کسب و کار.

EDM03Ensured risk optimization
حصول اطمینان از اين که ريسك های مرتبط با IT شناسايی و مديريت شده و  فراتر از آستانه پذيرش ريسك 

سازمان قرار نداشته باشند.

EDM04Ensured resource optimization.حصول اطمینان از تامین بهینه منابع مورد نیاز سازمان

EDM05Ensured stakeholder engagement.IT تعامل با سودبران و حصول اطمینان از پشتیبانی آن ها از راهبرد و نقشه راه

APO01Managed I&T management 
framework

پیاده سازی يك رويکرد مديريتی IT، سازگار با سیستم حاکمیتی و پوشش دهنده نیازمندی های آن.

APO02Managed strategy
پشتیبانی از ايجاد راهبرد تحول ديجیتال در سازمان و حصول اطمینان از اين که هر اقدامی با يك راهبرد 
کالن در ارتباط خواهد بود. همچنین فراهم کردن زمینه امکان تغییر در تمام جنبه های مختلف سازمان، از 

کانال ها و فرايندها گرفته تا داده ها، فرهنگ، مهارت ها، مدل عملیاتی و مشوق ها.

27- به منظور دريافت توضیحات کامل تر، مستندات کوبیت را مالحظه نمايید. 
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توضیح27عنوان قابلیتکد قابلیت

APO03Managed enterprise architecture
توصیف اجزاء تشکیل دهنده سازمان و ارتباط آن ها با يکديگر و همچنین ارائه اصول راهنمای طراحی و تکامل 
آن ها در طول زمان که سبب توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف راهبردی و انجام عملیات استاندارد، 

منعطف و کارا شود.

APO04Managed innovation
دستیابی به مزيت رقابتی، نوآوری در کسب و کار، بهبود تجربه مشتری و بهبود کارايی و اثربخشی عملیات 

سازمان با بهره گیری از پیشرفت هایIT و فناوری های نوظهور.

APO05Managed portfolio.بهینه سازی عملکرد سبد طرح ها28 در پاسخ به تغییر تقاضاها و اولويت های سازمان

APO06Managed budget and costs و ايجاد شفافیت و IT و سودبران سازمان به منظور به کارگیری موثرتر منابع IT تقويت انسجام بین بخش
پاسخگويی نسبت به انجام هزينه ها و ارزش زايی راهکارها و خدمات برای کسب و کار.

APO07Managed human resources.بهینه سازی قابلیت های منابع انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمان

APO08Managed relationships تقويت دانش، مهارت ها و رفتارها و بهره گیری موثر از ديگر منابعی که سبب افزايش اطمینان و اعتماد متقابل و
برقراری ارتباط موثر با سودبران کسب و کار و بهبود خروجی ها  شود.

APO09Managed service agreements و خدمات و سطح خدمات قابل ارائه، با نیازهای فعلی و آتی سازمان مطابقتIT  اطمینان از اين که محصوالت
دارد.

APO10Managed vendors
مديريت محصوالت و خدمات مرتبط با IT که توسط پیمانکاران و فروشندگان برای تأمین نیازهای سازمان 

ارائه می شوند. اين فعالیت ها شامل جستجو و انتخاب فروشندگان، مديريت روابط با آن ها، مديريت قراردادها و 
بررسی و نظارت بر عملکرد آن ها است.

APO11Managed quality.ارائه اطمینان بخش راهکارها و خدمات فناوری اطالعات منطبق بر نیازمندی های کیفی سودبران سازمان

APO12Managed risk با مديريت ريسك های سازمان و شناسايی، ارزيابی و کاهش تاثیر IT يکپارچه سازی مديريت ريسك های
ريسك ها در سطحی قابل پذيرش برای سازمان.

APO13Managed security مديريت فاکتورهای شدت و احتمال وقوع ريسك های ناشی از حوادث امنیت اطالعات در سطحی قابل قبول
برای سازمان.

APO14Managed data.اطمینان از به کارگیری داده ها به عنوان يك دارايی بسیار مهم در دستیابی به اهداف سازمان

BAI01Managed programs مديريت طرح های موجود در سبد سرمايه گذاری سازمان به صورت هماهنگ و براساس يك رويکرد استاندارد
شامل مراحل آغازين، برنامه ريزی، اجرا و کنترل و همچنین نظارت بر کسب ارزش مورد انتظار از آن ها.

BAI02Managed requirements definition
شناسايی راه کارها و تحلیل نیازمندی ها پیش از تملك يا تولید آن ها تا اطمینان حاصل شود که با الزامات 

استراتژيك سازمان شامل فرايندهای کسب و کار، برنامه های کاربردی، داده ها، زيرساخت ها و خدمات مطابقت 
دارند.

BAI03Managed solutions identification 
and build

حصول اطمینان از پشتیبانی اهداف راهبردی و عملیاتی با کمك محصوالت و خدمات IT که مقرون به صرفه 
بوده و بموقع در اختیار سازمان قرار می گیرند.

BAI04Managed availability and capacity.حفظ دسترس پذيری و ظرفیت ارائه خدمات در شرايط فعلی و پیش بینی ظرفیت مورد نیاز در آينده

BAI05Managed organizational change ايجاد آمادگی و متعهد کردن سودبران برای انجام تغییرات مورد نیاز در کسب و کار و کاهش ريسك عدم
موفقیت.

BAI06Managed IT changes تحويل سريع و مطمئن تغییرات مورد نیاز کسب و کار و کاهش تاثیر منفی ريسك ها بر ثبات و يکپارچگی
محیط تغییر يافته.

BAI07 Managed IT change acceptance and
transitioning.پیاده سازی و استقرار مطمئن راهکارها مطابق با انتظارات و خروجی های توافق شده

BAI08Managed knowledge ارائه دانش و اطالعات مورد نیاز برای پشتیبانی از کارکنان در ايفای نقش در حاکمیت و مديريت سازمان و
اتخاذ تصمیمات آگاهانه.

BAI09Managed assets.در طول چرخه حیات آن ها و استفاده بهینه از ارزش ارائه شده توسط آن ها IT مديريت دارايی های

BAI10Managed configuration تهیه اطالعات مورد نیاز از دارايی های مورد استفاده در سرويس ها با هدف مديريت موثر آن ها و همچنین
ارزيابی تاثیر تغییرات و حوادث برروی خدمات.

28- Programs
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توضیح27عنوان قابلیتکد قابلیت

BAI11Managed projects
ايجاد ارزش برای سازمان از طريق تحقق خروجی های پروژه و مديريت ريسك ها، از طريق برقراری ارتباط موثر 

با سودبران و مشارکت دادن آن ها در پروژه.
حصول اطمینان از وجود سهم حداکثری پروژه در طرح و پورتفولیو مربوطه.

DSS01Managed operations.منطبق بر برنامه ريزی صورت گرفته IT تحويل خروجی های محصوالت و خدمات عملیاتی شده

DSS02Managed service requests and incidents افزايش بهره وری و به حداقل رساندن اختالالت از طريق پاسخ سريع به درخواست های کاربر و رفع مشکالت
ناشی از حوادث.

DSS03Managed problems افزايش دسترس پذيری، بهبود سطح خدمات، کاهش هزينه ها و افزايش رضايت مشتری از طريق کاهش
مشکالت عملیاتی و شناسايی علل ريشه ای به عنوان بخشی از حل مشکل.

DSS04Managed continuity سازگاری سريع، تداوم عملیات و حفظ دسترسی به منابع و اطالعات، در سطح پذيرفته شده، در شرايط وقوع
رخدادی قابل توجه.

DSS05Managed security services.به حداقل رساندن تاثیر حوادث و آسیب پذيری های امنیت اطالعات برروی کسب و کار

DSS06Managed business process controls
تعیین کنترل های الزم برای فرايندهای کسب و کار به منظور اطمینان از حفظ يکپارچگی اطالعات و امنیت 

دارايی های اطالعاتی که در فرايندهای کسب و کار يا فعالیت های برون سپاری شده مورد مصرف قرار گرفته يا 
تولید می شوند. 

MEA01 Managed performance and conformance
monitoring

جمع آوری و اعتبارسنجی اهداف سازمان و فناوری اطالعات و معیارهای سنجش آنها.
سنجش و ارزيابی عملکرد سازمان و میزان دستیابی به اهداف و ارائه گزارش های به موقع در اين خصوص.

MEA02Managed system of internal control کسب اطمینان سودبران کلیدی از اجرای مطلوب عملیات، دستیابی به اهداف سازمان و مديريت صحیح
ريسك ها، توسط سیستم کنترل داخلی.

MEA03 Managed compliance with external
requirements.و فرايندهای پشتیبان کسب و کار IT اطمینان از رعايت قوانین و مقررات و الزامات در فرايندهای مرتبط با

MEA04Managed assurance ،ايجاد نقشه راه کارا و موثر، مبتنی بر رويکردهای پذيرفته شده، برای قادر ساختن سازمان در انجام برنامه ريزی
طراحی، اجرا و بازنگری فعالیت های تضمین کیفیت.

پیوست2 - مشخصات قابلیت معماری سازمانی - کوبیت 2019

عنوان دامنه

)APO( هماهنگی، برنامه ريزی، سازمان دهی

هدف مديريتی

)APO3( معماری سازمانی مديريت شده

توضیح

قابلیت معماری سازمانی، ايجاد و تداوم يك معماری مشترک، متشکل از اليه های فرايند کسب و کار، داده و اطالعات، نرم افزارهای کاربردی و فناوری را مدنظر دارد.
تولید مدل های مورد نیاز برای توصیف معماری موجود )پايه( و معماری مطلوب )هدف( مبتنی بر اهداف سازمان و فناوری اطالعات و همچنین تعريف نیازمندی های مربوط به طبقه بندی ها، 

استانداردها، دستورالعمل ها و رويه ها و ابزارها و الگوهای مورد نیاز، از ديگر فعالیت های اين قابلیت است.
قابلیت معماری سازمانی به دنبال افزايش هماهنگی فناوری اطالعات با کسب و کار، افزايش چابکی، بهبود کیفیت اطالعات و صرفه جويی در هزينه ها از طريق استفاده مجدد از مولفه های ساخته 

شده است.

هدف

توصیف اجزاء تشکیل دهنده سازمان و ارتباط آن ها با يکديگر و همچنین ارائه اصول راهنمای طراحی و تکامل آن ها در طول زمان که سبب توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف 
استراتژيك و انجام عملیات استاندارد، منعطف و کارا شود.

اهداف سازمان و اهداف پشتیبان )فناوری اطالعات( که بیشترين ارتباط را با اين قابلیت دارند

اهداف همسو )فناوری اطالعات(30اهداف سازمان29                

29- Enterprise Goals
30- Alignment Goals
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EG01_ بهینه سازی سبد محصوالت و خدمات رقابتی
EG05_ ارتقا فرهنگ مشتری مداری در ارائه خدمات

EG08_ بهینه سازی عملکرد فرايندهای داخلی کسب وکار
EG12_ مديريت طرح های تحول ديجیتال 

 AG06_ چابکی در تبديل نیازمندی های کسب وکار به راهکارهای عملیاتی
 AG08_ توانمندسازی و پشتیبانی از فرايندهای کسب وکار با استفاده از 

فناوری و نرم افزارهای کاربردی

نمونه معیارهای ارزيابی اهداف فناوری اطالعاتنمونه معیارهای ارزيابی اهداف سازمان

:EG01
الف- درصد محصوالت و خدمات محقق کننده اهداف درآمدی و يا سهم بازار.

ب- درصد محصوالت و خدمات محقق کننده اهداف رضايت مشتری.
ج- درصد محصوالت و خدمات محقق کننده مزيت رقابتی.

د- عرضه به موقع محصوالت و خدمات جديد به بازار.
:AG06

الف- میزان رضايت کسب وکار از پاسخگويی به موقع IT به نیازمندی های جديد.
ب- عرضه به موقع خدمات و محصوالت جديد مبتنی بر IT به بازار.

ج- میانگین زمان تبديل اهداف راهبردی IT به راهکارهای مورد توافق و تأيید.
د- تعداد فرايندهای کلیدی کسب وکار که تحت پوشش زيرساخت و نرم افزارهای 

کاربردی به روز هستند.

:AG08 
الف- مدت زمان اجرايی شدن خدمات و فرايندهای کسب وکار مبتنی بر فناوری 

اطالعات.
ب- تعداد طرح های کسب وکار برنامه ريزی شده برای پشتیبانی توسط IT که 

به دلیل موضوعات مرتبط با فناوری دارای تاخیر در زمان ارائه يا افزايش بودجه 
نسبت به مقدار پیش بینی شده هستند.

ج- تعداد تغییرات فرايندی کسب وکار که به دلیل موضوعات مرتبط با فناوری 
شامل تاخیر در ارائه يا دوباره کاری می شوند.

د- تعداد د- تعداد نرم افزارها يا زيرساخت هايی که به صورت جزيره ای بوده و 
يکپارچه نیستند.

:EG05 
الف- تعداد اختالل مشاهده شده در ارائه خدمات به مشتری.

ب- درصد رضايتمندی سودبران کسب وکار از تحقق سطح خدمات توافق شده.
ج-تعداد شکايت های مشتريان.

د-روند بررسی رضايت مشتريان.

:EG08 
الف- سطح رضايت مديران سازمان از بهبود فرايندهای کسب و کار.

ب- سطح رضايت مشتريان از بهبود ارائه خدمات.
ج- سطح رضايت تامین کنندگان از بهبود زنجیره تامین.

:EG12 
الف- تعداد طرح های محقق شده براساس زمانبندی و بودجه بندی.

ب- میزان رضايتمندی سودبران از طرح های عرضه شده.
ج- درصد طرح های تحول کسب وکار که متوقف شده اند.

د- درصد طرح های تحول کسب وکار که گزارش های وضعیت آن ها به صورت منظم ارائه می شود.

مولفه فرايندها

نمونه معیارهافرايند اول: APO03.01 - تعیین چشم انداز معماری

چشم انداز معماری، توصیفی کالن از معماری موجود و مطلوب سازمان است که پوشش دهنده دامنه های کسب 
وکار، داده و اطالعات، نرم افزارهای کاربردی و فناوری است. چشم انداز معماری ابزاری کلیدی برای ارائه منافع 
بالقوه حاصل از پیاده سازی معماری پیشنهادی به سودبران سازمان است. چشم انداز معماری توصیف کننده آن 
است که چگونه تغییرات و قابلیت های جديد از اهداف و راهبرد سازمان پشتیبانی کرده و دغدغه های سودبران 

را برطرف خواهند نمود.

الف- سطح بازخورد سودبران به معماری.
ب- میزان پوشش دامنه های کسب وکار، داده و اطالعات، نرم افزارهای کاربردی و 

فناوری توسط معماری مبنا و معماری هدف و تواتر به روزرسانی ها.

APO03.01 فعالیت های
سطح بلوغعنوان فعالیت

شناسايی سودبران کلیدی و اهداف و دغدغه های آن ها و همچنین استفاده از نماهای31 معماری جهت کمك به مديريت موثرتر و رفع نیازمندی های سودبران.

2

شناسايی اهداف و محرک های استراتژيك سازمان و همچنین محدوديت های تاثیرگذار بر سازمان و پروژه ها، مانند: زمانبندی، منابع و ... .

هماهنگی اهداف معماری با اولويت های برنامه استراتژيك.

بررسی اهداف سازمان و شناسايی گزينه های تحقق اهداف.

ارزيابی آمادگی سازمان برای تغییر.

تعیین محدوده معماری وضع موجود )مبنا( و معماری وضع مطلوب )هدف( و مشخص کردن مواردی که در محدوده قرار دارند و همچنین مواردی که خارج از محدوده هستند 
)لزومی ندارد که معماری موجود و مطلوب هر دو در يك سطح مشابه از جزئیات توصیف شوند(.

بررسی اهداف و برنامه های استراتژيك سازمان و اطمینان از ارتقا برنامه با بهره گیری از فرصت های موجود در معماری سازمانی.

تدوين چشم انداز معماری برمبنای دغدغه های سودبران، نیازمندی های مرتبط با قابلیت های کسب وکار، محدوديت ها و اصول تعريف شده. )ديد سطح باال از معماری های مبنا و 
هدف(.

31- Views
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تأيید و تشريح اصول مورد نیاز معماری با توجه به اصول سازمان و همچنین اطمینان از اين که تعاريف و مفاهیم مورد استفاده به دور از ابهام بوده و با همان مضمون در 
سازمان جاری هستند.

3 شناسايی ريسك های ناشی از تغییر در سازمان مبتنی بر چشم انداز ترسیم شده و همچنین ارزيابی سطح ريسك ها مانند: ريسك های بحرانی، متوسط، کم و تدوين استراتژی 
کاهش تاثیر برای ريسك های با درجه باال.

تدوين طرح توجیهی32 معماری سازمانی و طراحی برنامه های کالن و بیان کار معماری و حصول اطمینان از همسويی و يکپارچگی پروژه با راهبرد سازمان.

4تعريف ارزش های مورد انتظار از معماری و اهداف و معیارهای پذيرش آن.

جزئیات راهنماراهنمای مرتبط )استانداردها، چارچوب ها، ديگر الزامات(

NIST33, 20173.15 - مديريت طرح

TOGAF, 9.2چشم انداز معماری - A 6. فاز

نمونه معیارهافرايند دوم: – APO03.02 تعريف معماری مرجع

معماری مرجع توصیف کننده معماری موجود و معماری مطلوب )هدف( برای دامنه های کسب وکار، داده و 
اطالعات، نرم افزارهای کاربردی و فناوری است.

الف- آخرين تاريخ به روزرسانی معماری و يا دامنه های آن.
ب- تعداد درخواست های ارائه شده برای توسعه معماری که مورد تأيید قرار 

گرفته اند.

APO03.02 فعالیت های

سطح بلوغعنوان فعالیت

تشکیل و نگهداری انباره معماری شامل استانداردها، اجزاء قابل استفاده مجدد، مدل ها، نماها، ارتباطات و وابستگی اجزاء، با هدف سازماندهی و نگهداری معماری.

3

انتخاب ديدگاه هايی )از انباره( که به معمار در نمايش دغدغه های سودبران و نحوه پوشش آن ها در معماری کمك می کند.

انتخاب مدل های مورد نیاز برای پوشش  نمای خاص الزم برای هر ديدگاه )برای اين منظور از ابزارها و روش های انتخاب شده و همچنین سطح تجزيه مناسب استفاده کنید(.

توصیف دامنه معماری پايه در حدی از جزئیات که برای پشتیبانی از معماری هدف و افزايش احتمالی محدوده آن الزم به نظر می رسد با استفاده از اطالعات موجود در انباره 
معماری.

توسعه و نگهداری مدل معماری فرايند به عنوان بخشی از معماری مبنا و هدف. برای اين منظور استانداردهايی برای يکدست شدن مستندات وضع کرده و نقش ها و 
مسئولیت های سودبرانی را که در تدوين مدل ها مشارکت دارند مانند: صاحب فرآيند، کاربران فرآيند، تیم فرآيند و ساير دست اندرکاران را مشخص کنید.

توسعه و نگهداری مدل معماری اطالعات به عنوان بخشی از معماری مبنا و هدف که با راهبرد سازمان در بدست آوردن، ذخیره و استفاده از اطالعات با هدف کمك به 
تصمیم گیری بهتر، همسويی داشته باشد.

بررسی مدل های معماری از بعد دقت و انسجام داخلی. انجام تحلیل شکاف بین معماری موجود و معماری هدف و تعیین اجزای جديد و همچنین اجزايی که نیاز به تغییر 
دارند و در نهايت حل ناسازگاری ها و اولويت بندی آن ها برای توسعه معماری مطلوب.

بررسی رسمی و دقیق معماری پیشنهادی نسبت به اهداف اولیه و بیانیه معماری، با کمك سودبران. 

نهايی شدن معماری دامنه های کسب وکار، داده و اطالعات، نرم افزارهای کاربردی و فناوری و ايجاد سند تعريف معماری.

جزئیات راهنماراهنمای مرتبط

CMMI, 2014بُن سازه34 و معماری - رويکرد معماری / يکپارچگی داده

ITIL V3, 2011و معماری سازمانی IT 5.4 - راهبرد سرويس

NIST, 20183.1 - آماده سازی

NIST, 20173.5 - مديريت پیکربندی

TOGAF, 9.2

7. فاز B - معماری کسب و کار
8. فاز C - معماری سیستم های اطالعاتی

9. فاز C - معماری سیستم های اطالعاتی، معماری داده
10. فاز C - معماری سیستم های اطالعاتی، معماری نرم افزارهای کاربردی

11. فاز D - معماری فناوری

نمونه معیارهافرايند سوم:  APO03.03– انتخاب فرصت ها و راهکارها

طی اين مرحله الزم است بخش های کسب وکار و فنی در يك 
همکاری مشترک، با تحلیل شکاف بین معماری مبنا و معماری 
هدف و شناسايی فرصت ها و راهکارها و همچنین محدوديت های 

پیاده سازی، به انتخاب و دسته بندی بسته های کاری در قالب 
پروژه های همسو با طرح های سرمايه گذاری سازمان بپردازند تا 

اطمینان حاصل شود که هر پروژه بخشی از تغییرات پیش بینی شده 
برای سازمان است. 

الف-تعداد تغییرات شناسايی شده در تحلیل شکاف  برای دامنه های کسب وکار، داده و اطالعات، نرم افزارهای کاربردی و 
فناوری.

ب- درصد سودبران کلیدی سازمان از حوزه های کسب وکار و IT که به بررسی فرصت ها و راه کارهای توسعه و همچنین 
محدوديت های پیاده سازی پرداخته و آمادگی سازمان را برای انجام پروژه های تحولی مورد سنجش قرار می دهند.

32- Business Case
33- National Institute of Standards and Technology
34- Platform
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APO03.03 فعالیت های

سطح بلوغعنوان فعالیت

تعیین و نهايی کردن تغییرات کلیدی سازمان و بررسی تاثیر بالقوه فرهنگ و قابلیت های سازمان بر پیاده سازی معماری و گذار به وضعیت مطلوب. 

3

شناسايی محرک های تاثیرگذار بر سازمان که می توانند بر پیاده سازی معماری تاثیرگذار باشند با بررسی برنامه های مختلف کسب و کار و میزان بلوغ فعلی معماری سازمانی.

بررسی، ارزيابی و يکپارچه سازی نتايج تحلیل شکاف بین معماری موجود و معماری هدف با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند: راهکارهای بالقوه، فرصت ها، ارتباط اجزاء و تطابق 
.IT با برنامه های فعلی توسعه

ارزيابی نیازمندی ها، شکاف ها، راهکارها و ساير عوامل برای شناسايی حداقل نیازمندی های عملکردی که قابل تجمیع در بسته های کاری بوده و پیاده سازی آن ها سبب افزايش 
کارايی و اثربخشی معماری هدف گردد.

تجمیع نیازمندی ها و تطبیق آن ها با راهکارهای بالقوه.

ارائه گزارش در خصوص بررسی و بازنگری وابستگی  اجزاء و محدوديت های موجود بر سر راه پیاده سازی معماری و گذار به وضع مطلوب.

ارزيابی و تأيید میزان آمادگی سازمان و ريسك های پیش روی در مسیر گذار.

تدوين استراتژی سطح باالی سازمان برای پیاده سازی و گذار با توجه به اهداف، استراتژی ها و زمان بندی های مدنظر سازمان.

شناسايی و دسته بندی بسته های کاری عمده در قالب طرح ها و پروژه ها با در نظر گرفتن رويکرد پیاده سازی برنامه استراتژيك سازمان.

تهیه معماری های انتقالی برای محدوده ای از تغییرات مورد نیاز در معماری هدف که الزم است به صورت افزايشی35 انجام شوند.

جزئیات راهنماراهنمای مرتبط

CMMI, 2014بُن سازه و معماری - رويکرد معماری / يکپارچگی داده

TOGAF, 9.2فرصت ها و راهکارها - E 12. فاز
نمونه معیارهافرايند چهارم:  APO03.04– تهیه برنامه پیاده سازی

تهیه برنامه پیاده سازی و گذار که با پورتفولیو طرح ها و پروژه ها  هماهنگ باشد. اطمینان حاصل کنید که اين 
طرح  ارائه ارزش به سودبران را محقق نموده و منابع مورد نیاز  طرح پیش بینی شده و در دسترس هستند.

الف- وجود تعريفی بدون ابهام از الزامات حاکمیتی برای پیاده سازی معماری.
ب- درصد سودبران آگاه از برنامه پیاده سازی و گذار.

APO03.04 فعالیت های

سطح بلوغعنوان فعالیت

تعبیه نکات الزم در برنامه پیاده سازی و گذار به عنوان بخشی از برنامه ريزی طرح و پروژه و اطمینان از اين که اين برنامه در راستای نیازمندی های سودبران و تصمیم گیران 
مرتبط است.

3 تأيید مراحل انتقال و بروزرسانی مستند تعريف معماری.

تهیه و تکمیل برنامه پیاده سازی و گذار، شامل الزامات حاکمیتی و همچنین يکپارچه کردن فعالیت های اين برنامه با برنامه ريزی طرح و پروژه.

تعامل با سودبران در خصوص نقشه راه معماری، مشخصات معماری مطلوب، اصول و دستورالعمل های معماری، خدمات قابل ارائه معماری و ديگر موارد مورد نیاز.

جزئیات راهنماراهنمای مرتبط

CMMI, 2014بُن سازه و معماری - استانداردهای معماری

TOGAF, 9.2برنامه ريزی گذار - F 13. فاز

نمونه معیارهافرايند پنجم: APO03.05 – ارائه خدمات معماری سازمانی

ارائه خدمات معماری سازمانی در سازمان که شامل هدايت و نظارت بر پیاده سازی پروژه ها و رسمیت بخشیدن 
به کارها از طريق عقد قراردادها و همچنین پیگیری ارزش پیش بینی شده پروژه ها و تداوم انطباق با اهداف 

سازمان است.

الف-میزان بازخورد مشتری ها از خدمات معماری سازمانی
ب-درصد پروژه هايی که از چارچوب و روش استفاده مجدد از مولفه های تعريف 

شده استفاده می کنند.
ج- درصد پروژه هايی که از خدمات معماری سازمانی استفاده می کنند.

د-منافع تحقق يافته پروژه که نتیجه فعالیت های صورت گرفته در معماری 
سازمانی است.

APO03.05 فعالیت های

سطح بلوغعنوان فعالیت

تأيید محدوده و اولويت ها و ارائه راهنما برای توسعه و استقرار راهکارها )به طور مثال استفاده از معماری سرويس گرا(.

3
مديريت نیازمندی های معماری سازمانی و پشتیبانی از کسب و کار و IT با ارائه مشاوره در زمینه اصول معماری، مدل ها و ديگر اجزاء معماری و اطمینان از اين که تغییرات و 

توسعه های صورت گرفته در راستای اصول و نیازمندی های معماری است.

مديريت سبد خدمات معماری سازمانی و اطمینان از همراستا بودن آن ها با اهداف راهبردی و توسعه راهکارها.

35- Incremental
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شناسايی اولويت های معماری سازمانی. هماهنگ کردن اولويت ها با محرک های تعیین کننده ارزش، شناسايی و تعريف معیارهای ارزش، اندازه گیری معیارها و اطالع رسانی در 
4خصوص آن ها.

ايجاد يك فروم جهت ارائه رهنمودهای معماری، مشاوره به پروژه ها، راهنمايی در خصوص انتخاب فناوری و اندازه گیری میزان تطابق با استانداردها و دستورالعمل ها، از جمله 
5انطباق با الزامات خارجی و داخلی کسب و کار.

جزئیات راهنماراهنمای مرتبط

CMMI, 2014بُن سازه و معماری - استانداردهای معماری

ITIL V3, 20113.9 - معماری مبتنی بر سرويس

TOGAF, 9.2پیاده سازی حاکمیت - G 14. فاز
15. فاز H - مديريت تغییر معماری

مولفه ساختارهای سازمانی

فرايندهای معماری
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APO03.01RRRRARR - تعیین چشم انداز معماری

APO03.02 RRRRARR– تعريف معماری مرجع

APO03.03RRRRARR - انتخاب فرصت ها و راهکارها

APO03.04 RRRRRARR– تهیه برنامه پیاده سازی

APO03.05RRRRRAR - ارائه خدمات معماری سازمانی

جزئیات راهنماراهنمای مرتبط

TOGAF, 9.241. گروه معماری

مولفه گردش اطالعات36

خروجی هاورودی هافرايند ها

قابلیتخروجیورودیقابلیت

APO03.01
تعیین چشم انداز 

معماری
APO02.05محدوده معماری تعیین شدهنقشه راه راهبردیAPO02.05

EDM04.01طرح توجیهی و ارزش های مدنظر معماریاصول راهنمای معماری سازمانی
APO02.05
APO05.02

اصول معماریراهبرد سازمانبیرون از کوبیت
BAI02.01
BAI03.01
BAI03.02

APO03.02
APO01.04تعريف معماری مرجع

تعريف ساختار و وظايف سازمان 	
دستورالعمل های عملیات سازمان 	

APO01.04مدل معماری فرايند

36- تعدادی از خروجی ها، ورودی فرايندهای زيادی هستند، از اين رو کوبیت آن ها را در جدول گردش اطالعات قابلیت ها ذکر نکرده و به صورت فهرست وار در مستند اهداف حاکمیتي و مديريتي ارائه داده است.
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APO01.06
	 IT ارزيابی گزينه های سازماندهی
	 IT تعیین عملیات قابل پوشش توسط

مدل معماری اطالعات

APO02.05
APO14.03
BAI02.01
BAI03.02
DSS05.03
DSS05.04
DSS05.06

APO01.07دستورالعمل های طبقه بندی داده

معماری موجود و معماری مطلوب

APO13.02
BAI02.01
BAI03.01
BAI03.02
BAI03.12

APO14.01راهبرد مديريت داده

APO14.03مستندات متاديتا

راهبرد معماریبیرون از کوبیت

APO03.03
انتخاب فرصت ها و 

راهکارها
APO02.03پیشنهادات تغییرات معماری سازمانی

APO02.05معماری های انتقال

بیرون از کوبیت
محرک های معماری 	
استراتژی های معماری 	

APO03.04
تهیه برنامه پیاده سازی

برنامه پیاده سازی معماری
BAI01.01
BAI01.02
BAI11.01

نیازمندی های حاکمیت معماری
BAI01.01
BAI11.01

BAI01.02نیازمندی های منبع

APO03.05
راهنمای توسعه راهکارارائه خدمات معماری سازمانی

BAI02.01
BAI02.02
BAI03.02
BAI03.12

جزئیات رهنماراهنمای مرتبط

NIST, 20173.1 - آماده سازی: ورودی ها و خروجی ها

TOGAF, 9.2

6. فاز A - چشم انداز معماری
7. فاز B - معماری کسب و کار

9. فاز C - معماری سیستم های اطالعاتی، معماری داده
10. فاز C - معماری سیستم های اطالعاتی، معماری نرم افزارهای کاربردی

11. فاز D - معماری فناوری
12. فاز E - فرصت ها و راهکارها

13. فاز F - برنامه ريزی گذار
14. فاز G - پیاده سازی حاکمیت

15. فاز H - مديريت تغییر معماری

مولفه افراد، مهارت ها، شايستگی ها

جزئیات راهنماراهنمای مرتبطمهارت

A.5 - طراحی معماریe-CF37,2016 طراحی معماری

37- European e-Competence Framework
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SFIA V6, 2015DTANتحلیل داده

SFIA V6, 2015STPLمعماری کسب وکار و سازمان

 A.4– برنامه ريزی سرويس/محصولe-CF,2016 برنامه ريزی سرويس/محصول

SFIA V6, 2015ARCHمعماری راهکار

مولفه اصول، سیاست ها و رويه ها

جزئیات راهنماراهنمای مرتبطتوضیح سیاستسیاست مرتبط

اصول معماری

تعريف اصول کلی به منظور تعیین قوانین و دستورالعمل های الزم برای به کارگیری در فرايندهای معماری، 
رويه ها، اليه ها و مصرف منابع و دارايی های سازمان.

تعريف اصول معماری به منظور کمك به بهبود تصمیم گیری.
اطمینان از هماهنگ بودن معماری موجود و مطلوب با اهداف و  راهبردهای سازمان.

TOGAF, 9.220. اصول معماری

مولفه فرهنگ، اخالق و رفتار فردی و سازمانی

جزئیات راهنماراهنمای مرتبطعناصر فرهنگی کلیدی

ايجاد محیطی که در آن مديريت و بخش های مختلف سازمان به نقش معماری سازمانی در دستیابی به اهداف سازمان پی برده و اين 
تفکر در سازمان توسط رده های مختلف ترويج گردد و نه فقط توسط معماران سازمانی.

همچنین داشتن رويکردی جامع نگر به معماری که پیوند دهنده اجزاء مختلف معماری باشد با اجتناب از پرداختن صرف به 
موضوعات تخصصی.

مولفه خدمات، زيرساخت ها و برنامه های کاربردی

انباره معماری

پیوست3 - فرایندهای مرتبط با قابلیت معماری سازمانی - کوبیت 2019

توضیحکد و عنوان فرايندکد قابلیت

EDM04EDM04.01 - Evaluate resource manage-
ment

بررسی و ارزيابی مداوم منابع مورد نیاز برای نیازهای فعلی و آتی کسب و کار و IT )اعم از منابع انسانی 
و مالی( و همچنین نحوه کسب و به کارگیری اين منابع.

APO01

 APO01.04 - Define and implement the
organizational structures

طراحی ساختارهای سازمانی با هدف توانمندسازی سازمان در تصمیم گیری موثرتر و کاراتر و اطمینان 
از در نظر گرفته شدن موضوعات مورد نیاز IT در ساختار. 

 APO01.06 - Optimize the placement of the
IT function

قرار گرفتن قابلیت های IT در ساختار سازمانی به منظور انعکاس اهمیت استراتژيك و وابستگی 
 .IT عملیات سازمان به

 APO01.07 - Define information (data) and
system ownership

تعريف مسئولیت های مالکیت اطالعات )داده ها( و سیستم های اطالعاتی و اطمینان از اين که آن ها به 
صورت موثر طبقه بندی و مديريت می شوند.

APO02
APO02.03 - Define target digital capabilities تعیین قابلیت های مورد نیاز برای محصوالت و خدمات آتی سازمان با در نظر گرفتن استانداردهای

مرجع، روش های توصیه شده و فناوری های نوظهور.

 APO02.05 - Define the strategic plan and
road map

تدوين استراتژی جامع ديجیتال با همکاری سودبران مربوطه و همچنین نقشه راهی که گام های الزم 
برای دستیابی به اهداف را مشخص می کند.

APO05 APO05.02 - Evaluate and select programs
to fund

اولويت بندی و انتخاب طرح ها جهت تخصیص منابع مالی با توجه به برنامه استراتژيك و نقشه راه 
توسعه IT و همچنین الزامات ترکیب سبد سرمايه گذاری.

APO13
APO13.02 - Define and manage an informa-

 tion security and privacy risk treatment
plan

تهیه برنامه امنیت اطالعات که تشريح کننده چگونگی مديريت ريسك های امنیت اطالعات در راستای 
راهبرد و معماری سازمانی است. 

حصول اطمینان از اين که توصیه های مربوط به پیاده سازی و ارتقا امنیت اطالعات، براساس طرح 
توجیهی تأيید شده، به عنوان بخشی جدايی ناپذير از توسعه خدمات و راه حل ها و همچنین فعالیت های 

کسب و کار، پیاده سازی شده و مورد عمل قرار می گیرد.

APO14

 APO14.01 - Define and communicate the
 organization’s data management strategy

and roles and responsibilities

تعیین نحوه مديريت و بهبود دارايی های داده ای در راستای اهداف و استراتژی های سازمان و 
اطالع رسانی به تمامی سودبران در خصوص راهبرد مديريت داده. 

تعیین نقش ها و مسئولیت ها برای اطمینان از اين که داده های سازمان به عنوان دارايی  مهم مديريت 
می شوند و استراتژی مديريت داده ها به روشی موثر و پايدار اجرا و نگهداری می شود.

 APO14.03 - Establish the processes and
infrastructure for metadata management

فراهم کردن فرايندها و زيرساخت های الزم برای تعیین و توسعه فراداده ها، تقويت و پشتیبانی از به 
اشتراک گذاری داده ها، اطمینان از سازگاری داده ها، بهبود پاسخگويی به تغییرات کسب و کار و کاهش 

ريسك های مربوط به داده ها.
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توضیحکد و عنوان فرايندکد قابلیت

BAI01

 BAI01.01 - Maintain a standard approach for
program management

وجود يك رويکرد استاندارد برای مديريت طرح ها به منظور کمك به سیستم حاکمیتی و مديريتی 
برای تصمیم گیری بهتر و تمرکز بیشتر برروی ايجاد ارزش برای کسب و کار و دستیابی به اهداف 

سازمان.

BAI01.02 - Initiate a program
شروع طرح با کسب تأيید نتايج مورد انتظار و دريافت مجوز برای ادامه کار که می تواند شامل توافق 
در مورد تأيید ماموريت طرح )از طريق تأيید طرح توجیهی يا پیش نويس آن(، حمايت مالی از طرح، 
تعیین اعضای هیات مديره طرح، تهیه چکیده ای از طرح و بررسی و به روزرسانی طرح توجیهی باشد.

BAI02

 BAI02.01 - Define and maintain business
functional and technical requirements

شناسايی، اولويت بندی و توافق برروی نیازمندی های اطالعاتی، عملکردی و فنی )با در نظر گرفتن 
طرح توجیهی( که به کسب نتايج مورد انتظار کسب و کار از طريق راهکارهای IT کمك می کنند.

 BAI02.02 - Perform a feasibility study and
formulate alternative solutions

انجام مطالعه امکان سنجی در خصوص راه کارهای بالقوه و انتخاب مناسب ترين آن ها. در صورت امکان، 
اجرای يك سناريو آزمايشی به منظور بررسی نکات و بهبودهای احتمالی نیز توصیه می شود. 

BAI03

BAI03.01 - Design high-level solutions
طراحی کالن راهکار با توجه به فرايندهای کسب و کار، فناوری و گردش اطالعات، با استفاده از روش 

مناسب مانند: روش چابك يا فازبندی شده و حصول اطمینان از مشارکت سودبران در اين فرايند.
اطمینان از همسو بودن برنامه ها با راهبرد IT و معماری سازمانی و به روزرسانی آن ها در صورت وجود 

مالحظات در اليه های پايین تر مانند: برنامه های جزئی تر.

BAI03.02 - Design detailed solution compo-
nents

طراحی تدريجی ابعاد مختلف راهکار با توجه به: فرايندهای کسب و کار و نحوه پشتیبانی IT از آن ها، 
موضوعات زيرساختی، فناوری، وضعیت تامین کنندگان و محتوای SLA38 و OLA 39های مرتبط.

 BAI03.12 - Design solutions based on the
defined development methodology

طراحی، توسعه و پیاده سازی راهکارها براساس متدولوژی متناسب با استراتژی و نیازمندی های 
سازمان. مانند: روش های توسعه آبشاری، چابك يا ترکیبی.

BAI11 BAI11.01 - Maintain a standard approach for
project management

ايجاد و توسعه رويکردی استاندارد برای مديريت پروژه ها متناسب با نیازهای سازمان، با هدف 
توانمندسازی سیستم مديريتی در مديريت نیازمندی ها، زمان، هزينه، ريسك ها و ارائه خروجی های 

مورد نیاز ... .

DSS05

DSS05.03 - Manage endpoint security
حصول اطمینان از برقراری امنیت اطالعات در مراحل پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطالعات در 
سخت افزارهای موجود در شبکه خصوصا نقاط پايانی مانند: لپ تاپ ها، PCها، دستگاه های تلفن 

همراه و ... .
 DSS05.04 - Manage user identity and logical

access
اطمینان از برقراری حق دسترسی تمامی کاربران به اطالعات موردنیاز مطابق نیازمندی های 

کسب و کار.

 DSS05.06 - Manage sensitive documents and
output devices

در نظر گرفتن اقدامات امنیتی برای حفاظت از دارايی های فیزيکی حساس ITمانند: فرم های 
اطالعاتی، توکن های امنیتی و ديگر سخت افزارها.

38- Service-Level Agreement
39- Operational-Level Agreement
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مهارت های نرم
راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم افزار

)قسمت سیزدهم(

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

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. 

***

فصل 39- سیستم سهمیه بندی من
من تا کنون سیســتمی را که برای دستیابی به حداکثر کارايی از آن 
استفاده می کنم برايتان شرح داده ام، اّما بخش ديگری هم وجود دارد 
که درباره اش زياد صحبت نکرده ام. اين بخش در سیستم کارايی من، 
تا جايی که می دانم، منحصر به فرد است. من حتی نشنیده ام که کس 
ديگری درباره اش صحبت کند و مشابه آن را در هیچ سیستم کارايی 

ديگری نیز نديده ام. من آن را سیستم سمهیه بندی می نامم. 
من از سیستم ســهمیه بندی برای اطمینان از اين که پیشرفت قابل 
اندازه گیری و معّینی به ســوی مهم تريــن هدف های روزانه و هفتگی 
داشــته ام، استفاده می کنم. در اين فصل، مبانی سیستم سهمیه بندی 
و اين که چگونه می توانید از آن استفاده کنید را برايتان بازگو خواهم 

کرد. 

مشکل 
يکی از عمده ترين مشکالتی که با تمام سیستم های کارايی که امتحان 
کردم داشتم اين است که هیچیك از آن ها به کارهای تکراری که در 
هــر روز اتفاق می افتند به خوبی نمی پرداختند. من همچنین خواهان 
راهی برای ادارة کارهای بزرگی که هفته ها يا ماه ها تکمیلشــان طول 

می کشید بودم. 
من متوّجه شدم که کارهای مختلفی دارم که هر هفته تکرار می شوند. 
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هر هفته بايد وب نويســی1 کنم، نشر صوتی2 تولید کنم، ورزش کنم و 
به ســوی هدف های عمده ام پیشروی کنم. من حتی کارهای روزانه ای 
دارم که در هر روز تکرار می شوند. مطمئنم که شما نیز چنین تعهدات 

روزانه و هفتگی داريد. 
من همیشــه از زير انجام اين نوع کارهای تکراری در می رفتم زيرا يا 
چیزی را دربارة کاری که قرار بود انجام دهم فراموش می کردم و يا به 
قدری که انتظار داشتم، وقت پیدا نمی کردم. هرگز نمی توانستم آنقدر 
کــه برنامه ريزی کرده بودم کار انجام دهم و همیشــه حس می کردم 

چون مداومت ندارم نمی توانم پیشرفت کنم. 
شــايد شما خواسته باشــید که يك برنامۀ ورزشــی را انجام دهید و 
متوّجه شده باشــید که آنقدر که انتظار داشتید به باشگاه نمی رويد. 
شــايد وب نوشتی داشته باشید و دوست داريد که به طور مرتّب آن را 
بروزرســانی کنید، اّما ماه ها می گذرد بدون آن که کاری کرده باشید. 
شما می دانید که اگر می توانستید به طور مداوم وب نويسی کنید نتیجۀ 
خیلی بهتری می گرفتید، اّما با وجود اين، هیچگاه وقت پیدا نمی کنید 

تا آنقدر که دوست داريد وب نويسی کنید. 

در نظر گرفتن سهمیه
مــن دريافتم که تنهــا راه برای تضمین اين که پیشــرفت مداوم در 
کاری که دنبال می کنم داشــته باشم اين اســت که هدف معّینی را 
برای میزان پیشرفتی که بايد در يك دورة زمانی از پیش تعريف شده 

داشته باشم، مشّخص کنم. 
من در برنامۀ ورزشــی ام، با تعیین سهمیه برای تعداد دفعاتی که بايد 
درهفتــه می دويدم، ســه بار، و تعداد دفعاتی کــه بايد در هفته وزنه 
می زدم، آن هم ســه بار، به موّفقّیت هايی دســت يافته بودم. تصمیم 

گرفتم که اين سهمیۀ هفتگی را رعايت کنم. 
من همچنین يك ســهمیۀ هفتگی برای وب نويســی و چند سهمیۀ 
ديگر برای ســاير کارهايی که می خواستم مطمئناً به طور مرتّب انجام 
دهم، مانند تولید فیلم های ويديويی برای يوتیوب و نشــرهای صوتی، 
تعیین کردم. من برای هر کاری که بايد بیش از يك بار انجام می دادم 
ســهمیه تعیین کردم. من به طور دقیق مشــّخص کردم که هر چند 
وقت يك بار بايد هر کار تکراری را انجام دهم. می توانســت ماهی يك 
بار، هفته ای چهار بار يا روزی دو بار باشــد. اگر قرار بود تکرار شــود، 
بايــد تعريف می کردم که چند وقت يك بار، و بايد به انجامش متعّهد 
می شــدم. از آسمان سنگ هم ببارد بايد کاری را که تعّهد کرده بودم، 

انجام دهم. اين سهمیه ها را خیلی جّدی گرفتم. 
چیزی که متوّجه شــدم اين بود که کارايی بسیار بیشتری نسبت به 
قبــل پیدا کرده بودم. و بهترين قســمتش اين بود کــه اين کارها را 
به شــکل يکنواخت و مداومی انجام می دادم و در نتیجه می توانستم 
پیشــرفتم را در طول زمان اندازه گیری کنم. دقیقاً می دانستم که چه 

حجم کاری را در مّدت زمان معلومی می توانستم انجام دهم. 
1- weblogging
2- podcast

يکی از بزرگ ترين موّفقّیت هايی که با اين سیســتم به دست آوردم در 
تولید برنامه های آموزشــی برای شرکت آموزش برخط پلورال سايت3 
بود. برای خودم ســهمیه قرار دادم که هر هفته سه قسمت را تکمیل 
کنم )هر قسمت، يك بخش 30 تا 60 دقیقه ای از يك درس بود. اغلب 
برنامه های آموزشــی من دارای 5 قسمت هســتند.( با قرار دادن اين 
سهمیه برای خودم، توانستم بیش از 55 برنامۀ آموزشی را در کمتر از 
سه ســال تکمیل کنم. به سرعت، تولیدکنندة برتر پلورال سايت شدم 
و سه برابر بیشــتر از هر فرد ديگری برنامۀ آموزشی برای آن شرکت 

تولید کردم. 

نمونه های سهمیه
هفته ای سه بار می دوم.  	
هر هفته يك مطلب در وب نوشتم قرار می دهم.  	
هر روز يك فصل را می نويسم.  	
هر هفته 50 پومودورو را انجام می دهم.  	

شــما هم امتحــان کنید. همین حاال کمی وقت بگذاريد و فهرســت 
ســهمیه های خود را تهیه کنید. به اين فکر کنید که می خواهید هر 
هفته يا هر ماه چه دســتاوردهای داشــته باشید و آن ها را روی کاغذ 
بنويســید. االن الزم نیســت به انجام آن ها متعّهد شويد ولی همین 

تمرين هم می تواند مفید باشد. 

سیستم سهمیه بندی چگونه كار می كند
ممکن اســت اين پرســش برايتان پیش آمده باشــد که سیســتم 
ســهمیه بندی چگونه کار می کند. در واقع، خیلی ساده است. يك کار 
را که به صورت تکراری انجام می دهید انتخاب کنید و سهمیه ای برای 
تعداد دفعاتی که آن کار را در يك فاصلۀ زمانی معّین انجام می دهید، 
قــرار دهید. فاصلــۀ زمانی شــما می تواند ماهانه، هفتگــی يا روزانه 
باشــد، اّما به هر حال بايد فاصلۀ زمانی مشــّخصی داشته باشید. اگر 
پروژة بزرگی داريد، بايد راهی برای شکســتن آن به کارهای تکراری 
کوچك تر بیابید. من برای دوره های آموزشــی پلورال سايت، توانستم 

کار را به قسمت های مختلف تقسیم کنم. 
بــرای اين کتــاب، کار را به فصل های مختلف تقســیم کردم )ضمناً 

سهمیۀ من برای اين کتاب، يك فصل در هر روز است.(
پــس از آن که کاری را که می خواهید انجــام دهید تعريف کرديد و 
مشــّخص کرديد که چند وقت يك بار می خواهید آن را انجام دهید، 
گام بعدی تعّهد اســت. اين بخش بسیار مهمی است زيرا بدون تعّهد 
واقعــی، موّفق نخواهید شــد. تعّهد واقعی يعنی شــما آنچه را تعّهد 
کرده ايد، تا آنجا که در قدرتتان باشد، انجام می دهید. يعنی هیچ چیز، 

بجز ناتوانی جسمی، شما را از تکمیل کار باز نمی دارد. 
اين ايده، هستۀ مرکزی سیســتم است. شما هیچ گزينۀ ديگری بجز 
انجام کاری که برنامه ريزی کرده ايد، نداريد. در ذهن شــما، گزينه ای 
به نام شکســت وجود ندارد. زيرا اگر به خودتان اجازه دهید که از زير 
3- Pluralsight
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يــك کار در برويد، باز هم اين کار را تکرار خواهید کرد و خیلی زود، 
»سهمیه« معنیش را به طور کلّی از دست خواهد داد. 

اگر تعّهد شــما ضعیف و سســت باشد، کّل سیســتم فرو می پاشد. 
بنابراين، بايد ســهمیه های دست يافتنی و قابل نگهداری تعیین کنید. 
خودتان را متعّهد به کاری نکنید که می دانید نمی توانید انجام دهید. 
در غیر اين صورت،  خود را در موقعّیت شکســت قرار خواهید داد. با 
تعّهدی کوچك شــروع کنید و پس از آن که در رســیدن به هدفتان 

موّفق شديد، آن ها را پررنگ تر و برجسته تر کنید. 
اگر ســهمیه ای که در نظر می گیريد خیلی زياد باشــد، من فقط يك 
قانون برای آن می شناسم: شما نمی توانید از فاصلۀ زمانی که سهمیه 
بايد در آن انجام شود دســت بکشید. در يك مقطع، من تعّهد کردم 
که هر هفته پنج قســمت از دوره های آموزشی پلورال سايت را تکمیل 
کنم. برای چند هفته توانستم به تعّهدم عمل کنم، اّما انجامش بسیار 
سخت بود و در اغلب هفته ها مجبور بودم شنبه ها و يکشنبه ها هم کار 
کنم. هنگامی که تصمیم گرفتم تا از میزان سهمیه کم کنم، مطمئن 
شــدم که سهمیۀ پنج قسمتی در هفته را تکمیل کرده ام و سپس آن 
را به ســه سهمیه برای هفتۀ بعد کاهش دادم. من در میانۀ کار توّقف 
نکردم و قاعده را بر هم نزدم، زيرا می دانســتم که انجام اين کار باعث 
 می شــود تا احترام گذاشتن به رعايت ســهمیه را در آينده از دست 

بدهم. 

قوانین سیستم سهمیه بندی
يك کار تکراری را انتخاب کنید.  	
يك فاصلۀ زمانی را که آن کار بايد در آن انجام گیرد و تکرار شود،  	

تعريف کنید. 
سهمیه ای برای تعداد دفعاتی که آن کار بايد در خالل فاصلۀ زمانی  	

در نظر گرفته شده انجام گیرد، تعريف کنید. 
تعّهد. تعّهدی محکم و پابرجا برای برآورده ســاختن آن ســهمیه  	

برعهده گیريد. 
تنظیم. سهمیۀ خود را بیشتر يا کمتر کنید، اّما اين کار را در وسط  	

يك فاصلۀ زمانی انجام ندهید. 
بســیار خوب، اکنون وقت عمل کردن است- مشّخص کردن تعّهدی 
برای خود. کاری را انتخاب کنید که برای آن سهمیه در نظر گرفته ايد 
و متعّهد به انجامش شــويد. قوانین سیســتم سهمیه بندی را در نظر 
بگیريد و برای شــروع، سیستم ســهیمه بندی را فقط برای يك کار 

اِعمال کنید. 

چرا سیستم سهمیه بندی خوب عمل می كند
راز اين که چرا سیستم ســهمیه بندی خوب عمل می کند به داستان 
الک پشت و خرگوش برمی گردد. بهتر است آدم آهسته و پیوسته کار 

کند تا آن که گهگاه سريع اّما بدون پیوستگی و يکنواختی. 
مشکلی که اغلب ما با حفظ کارايی در بلندمّدت داريم، نگه داشتن يك 
آهنگ ثابت و پايدار است. در طول زمان، اگر هر روز يك آجر کوچك 

به طور صحیح در سرجايش قرار داده شود، نهايتاً ديوار بلندی ساخته 
خواهد شد. تمرکز کردن بر روی کار بزرگی که در دست انجام داريم، 
منصرف کننده و يأس آور اســت اّما فکر کردن به فقط قرار دادن يك 
آجر، کار ســاده ای اســت. نکتۀ کلیدی، دنبال کردن سیستمی است 
که مطمئن ســازد هر روز، هفته يا ماه، آن آجر را در سر جايش قرار 

می دهید. 
سیســتم ســهمیه بندی همچنین از طريق تنظیم برنامه ای که بايد 
دنبــال کنید و حذف نیاز به تصمیم گیری، به شــما کمك می کند تا 
بر ضعف اراده غلبه کنید. به دلیل آن که متعّهد شــده ايد که در يك 
فاصلۀ زمانی کاری را به دفعات تکرار کنید، ديگر نبايد تصمیم بگیريد 
کــه کاری را انجام بدهید يا ندهید- شــما می دانید که بايد انجامش 
دهید. هر زمان که الزم باشد در طول روز تصمیم گیری کنید، مجبور 
می شــويد از ذخیرة محدود ارادة خود مصرف کنید. تصمیم گیری را 
با اجباری کردن آن در قالب ســهمیه، از پیش رو برداريد و از تخلیۀ 
ارادة خود جلوگیری کنید. )يك کتاب عالی در بارة اين موضوع، کتاب 

»قدرت اراده« نوشتۀ ِکلی مك گونیگال است.(

اقدامات
فهرســتی از تمام کارهای تکــراری خود در زندگــی تهیه کنید.  	

به ويژه بر روی آن چیزهايــی تمرکز کنید که هم اکنون به طور مداوم 
و يکنواخــت انجام نمی دهید اّما می دانید که اگر اين کار را می کرديد 

به نفعتان بود. 
دســت کم يك کار را انتخاب کنید و به انجام سهمیه ای برای يك  	

فاصلۀ زمانی مشــّخص، متعّهد شويد. تعّهدتان را جّدی بگیريد. سعی 
کنید به تعّهدتان دســت کم برای پنج فاصلۀ زمانی عمل کنید. تصّور 
کنید که اگر اين ســهمیه را برای چند ماه يا چند ســال ادامه دهید 

چه اتفاقی می افتد.  

فصل 40- خود را پاسخگو بدانید
دو نوع انگیزه وجــود دارد که می تواند باعث انجام کار گردد: داخلی، 
انگیــزه ای کــه از درون ما برمی خیــزد، و خارجی، انگیــزه ای که از 

جريمه ها و پاداش های بیرونی سرچشمه می گیرد. 
انگیزة درونی، بســیار اثربخش تر از انگیزة بیرونی اســت. هنگامی که 
انگیزة درونی داشــته باشیم، کار بیشتری می کنیم و نیز تمايل داريم 
که کار بهتری هم انجام دهیــم. بنابراين، بايد کاری کنیم که انگیزة 

اصلی را از دورن خود بیابیم، نه از خارج. 
اين موضوعی اســت که در اين فصل به آن می پردازيم. خودانگیزی با 
پاسخگو دانســتن خود، به خود. قول دادن به خود، اگر نتوانید به آن 
عمل کنید، فايده ای نخواهد داشــت. اگــر عالقه منديد که دربارة اين 
موضوع بیشتر بدانید می توانید کتاب »انگیزه« دانیل پینك را مطالعه 

کنید. 
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قابلّیت پاسخگوبودن
اغلب ما هر روز ســر ســاعت به محل کار خــود می رويم زيرا بايد به 
کارفرمايمان پاســخگو باشیم. حفظ شــغلی که داريم باعث می شود 
کارهايی را انجام دهیم که اگر دســت خودمان بود انجام نمی داديم. 
اگر اکنون برای کس ديگــری کار می کنید و اين فرصت را داريد که 
يــك روز در هفته کارتان را از خانه انجــام دهید، يا کار آزاد داريد و 
برای خودتان کار می کنید، احتماالً خیلی زود متوّجه شده ايد که اين 

مفهوم پاسخگوبودن چقدر قوی و نیرومند است. 
نخســتین باری که کاری داشتم که از خانه انجام می دادم، قصدم اين 
بــود که صبح زود از خواب بیدار شــوم و کارم را آغاز کنم، اّما چنین 
نمی کردم. من آدم از زيرکار در روئی نبودم. فقط عادت نداشــتم که 
به خودم پاسخگو باشم. عادت داشتم که يك عنصر خارجی بر رفتارم 
تأثیــر بگذارد. وقتی بــه اختیار خودم بود که کار کنــم يا نکنم، کار 
نکــردن را انتخــاب می کردم. و فکر می کنم ايــن طبیعت اولیۀ همه 

انسان هاست.
اين تجربه، اخالق کاری مرا در معرض يك نقص اساسی و جّدی قرار 
داد و بــر روی کارايی من نیز تأثیر گذاشــت. من به جای انگیزه های 
درونی، تحت تأثیر انگیزه های بیرونی بودم. پاسخگو بودن به کارفرما، 
مرا تحت کنترل نگه می داشــت، اّما به محض اين که اختیار دســت 
خودم می افتاد، حس پاسخگويی به خود و کنترل رفتارم را نداشتم. 

برای حفظ کارايی، هنگامی که کســی باالی ســر آدم نیست، ايجاد 
حس پاســخگو بودن به خود، اهمّیت فراوانی می يابد. شما می توانید 
اين را درســتکاری هم بنامید زيرا هر دو اين ها بخشــی از يك ايدة 
کلّی هســتند. بدون حس پاســخگو بودن به خود، همیشه وابسته به 
انگیزه های خارجی برای کارکردن می مانید و به سادگی می توان شما 

را با يك تشويق يا تنبیه کوچك، تحت کنترل درآورد. 
تســلّط بر خود و خويشــتنداری، هنر خودانگیزی اســت و در مرکز 
خودانگیزی، پاســخگوبودن به خود قــرار دارد. اگر می خواهید نتايج 
قابل اطمینان و پیش بینی پذيری داشــته باشــید که وابسته به تأثیر 
و نفوذ يك نفر ديگر نباشــد، بايد ياد بگیريــد که چگونه به خودتان 

پاسخگو باشید. 

پاسخگوشدن به خود
من برای مّدتی طوالنی با مشکل تحت تأثیر انگیزه های خارجی بودن، 
دست و پنجه نرم می کردم. بايد ياد می گرفتم که خودم را کنترل کنم 
تا در کارم اثربخش و کارآمد باشم. سرانجام فهمیدم که چگونه اسب 

سرکشی را که درونم خانه کرده بود، رام کنم. 
برای ايجاد پاسخگوشدن به خود، بايد ابتدا نوعی ساختار و سازمان به 
زندگیتان بدهید. اگر نمی دانید که قرار اســت چه کاری انجام دهید، 
نمی توانیــد خودتان را به هیچ چیز پاســخگو نگاه داريد. هنگامی که 
شاغل هستید، معموالً بايد روزهای مشّخصی به سرکار برويد و ساعت 
ورود و خروجتان هم معلوم اســت. با وجودی که بعضی از اين چیزها 

می تواند انعطاف پذير باشــد، اّما هنوز آنقدر سفت و سخت هستند که 
می توان آن ها را به طور دقیق تعريف کرد. شما می دانید که چه چیزی 

نقض مقّررات است و بايد به مسئول باالدستتان پاسخگو باشید. 
شما بايد خودتان داوطلبانه با قانون گذاری برای خود، چنین ساختاری 
را در زندگیتان به وجود آوريد. شــما نیــاز داريد تا قوانین خودتان را 
برای نوع زندگی ای که دوســت داريد داشته باشید، وضع کنید و بايد 
اين کار را هنگامی انجام دهید که فکرتان آســوده و راحت اســت، نه 

هنگامی که درگیر کاری هستید و ذهنتان آشفته و مغشوش است. 
شــما احتماالً همین حاال هم قوانینی برای خودتان تعريف کرده ايد، 
مثاًل مســواک زدن هر روزه يا پرداخت به موقع صورت حســاب ها. اّما 
خوب است که قوانینی برای هر محدوده ای از زندگی خود که برايتان 
مشکل  ساز اســت يا برای موّفقّیت تان حساس است، وضع کنید. اين 
ســاختار اضافی به شــما کمك می کند تا تمرکزتان را حفظ کنید و 
کاری را که قرار است، انجام دهید و تحت فرمان هوس ها و احساسات 

نباشید. 
يکی از کارهايی که گاهی وقت ها می تواند کمك رسان باشد اين است 
کــه آدم يك گام از خودش بیــرون بیايد و فکر کند چگونه زندگی و 
فّعالیت هــای هر هفته اش را زمان بندی می کرد، اگر قرار نبود خودش 
آن فعالیت هــا را انجام دهد. تصّور کنیــد در حال يك بازی ويديويی 
هســتید که بايــد فّعالیت های هر روز خودتــان را برنامه ريزی کنید. 
چگونه برنامه ريزی و زمان بنــدی می کرديد؟ چه رژيم غذايی و چند 
ساعت خواب برای خودتان در نظر می گرفتید؟ پاسخ به اين پرسش ها، 
نامزدهای خوبی برای قوانینی هستند که می توانید برای پاسخگو نگاه 

داشتن خود استفاده کنید. 

پاسخگوبودن خارجی
ممکن اســت اين گونه به نظرتان برســد که وقتی فقــط به خودتان 
پاسخگو باشــید، نقض کردن قوانینی که وضع کرده ايد آسان خواهد 
بود. داشــتن کمی کمك خارجی در اين شرايط می تواند مفید باشد. 
شما هنوز می توانید قوانین خودتان را تعريف کنید و بنابراين انگیزه، 
هنوز داخلی است زيرا کسی که قوانین را می گذارند خود شما هستید 
اّما می توانید از فرد ديگری برای واداشــتن شما به رعايت آن ها کمك 

بگیريد. 
اين کــه از ديگران برای پاســخگو نگاه داشــتن خودتــان در قبال 
چیزهايی که توافق کرده ايد کمك بگیريد، نشــانۀ ضعف نیست. شما 
می توانید شريکی برای پاسخگوبودن خود به خدمت بگیريد. يك فرد 
ايده آل برای اين کار کســی است که هدف مشــترکی با شما داشته 
باشــد. می توانید بــه او قوانین تان يا هدف هايی را که برای به دســت 
آوردنشــان تالش می کنید بگويید و با گزارش منظم فّعالیت هايتان- 
هم موّفقّیت ها و هم ناکامی ها- به يکديگر، همديگر را پاســخگو نگاه 

داريد. 
غالباً فکر اين که بايد شکست ها و ناکامی ها را به شريك پاسخگويی تان 
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گزارش کنید، کافی است تا شما را از عمل مغاير برنامه و هدف هايتان 
باز دارد. شما همچنین می توانید تصمیم گیری های مهم را با مشورت 
شريك پاسخگوئی تان انجام دهید تا اطمینان پیدا کنید که تصمیمی 

که می گیريد واقعاً در بلندمّدت به نفع شماست.
من يك گروه پیشگام دارم که همانند يك گروه پاسخگو عمل می کند. 
ما هر هفته مالقات می کنیم و هر کدام دربارة آنچه در هفتۀ گذشــته 
انجــام داديم و آنچــه برنامه ريزی کرده ايم کــه انجام دهیم، صحبت 
می کنیم. با بحث دربارة برنامه هايمان در گروه، همديگر را برای دنبال 
کردن برنامه هايمان پاســخگو نگاه می داريم. هیچکس نمی خواهد که 
با عمل نکردن به تعهّدش، گروه را ســرخورده و نومید کند. از وقتی 
که اين گروه را راه اندازی کرده ام، کارآئیم به نحو چشمگیری افزايش 

يافته است. 
علنی کردن هر چه بیشتر فعالیت هايتان نیز می تواند ايدة خوبی باشد. 
من هر هفته مطالب وب نوشــت4، نشــر صوتی5 و فیلم های ويديويی 
يوتیوب را منتشــر می کنم. اگر يك هفته اين کار را نکنم، می دانم که 
ناديده گرفته نمی شود. بنابراين، تنبلی را کنار می گذارم و کاری را که 
قرار اســت انجام دهم، انجام می دهم. اگر کارتان را در معرض وارسی 
عمومی قرار دهید مفید اســت زيرا می تواند به شــما انگیزه دهد که 

دّقت بیشتری در انجام دادن آن بکنید. 
نکتۀ مهم اين اســت که مطمئن شــويد که بايد بــرای فعالیت ها و 
اقداماتتان پاســخگو باشــید. هنگامی که خودتان را مقّید به رعايت 
اســتانداردی که خودتان ايجاد کرده ايد بکنید، کارايی شــما بســیار 

بیشتر خواهد شد. 

اقدامات
تصمیم بگیريد که دوســت داريد چگونه زندگی کنید و وقتتان را  	

بگذرانیــد و قوانینی برای کمك به تضمین اين که در جهت درســت 
حرکت می کنید، وضع کنید. 

يك سیستم پاسخگو بودن ايجاد کنید تا کمك کند که آن قوانین  	
را رعايت کنید.   

فصل 41- بایدها و نبایدهای چندوظیفگی  
چندوظیفگی6. بعضی هــا آن را بالی کارايی می خوانند و بعضی ديگر 
بر سرش قســم می خورند. البته اين روزها بیشتر و بیشتر گرايش به 

سمت حذف و کنار گذاشتن کامل چندوظیفگی است. 
من فکر نمی کنم که به همین سادگی باشد. به نظر من، بعضی کارها 
برای چندوظیفگی مناســبند و بعضی نیستند. اگر می خواهید کارايی 
خود را به باالترين ســطح برسانید، بايد ياد بگیريد که چه موقع از آن 
اســتفاده کنید و چه موقع نکنید و نیز چگونــه به نحو مؤثری از آن 

استفاده کنید. 
4- blog
5- podcast
6- multitasking

چرا چندوظیفگی به طور كّلی بد است
اغلــب پژوهش های اخیــر بر روی چندوظیفگی نشــان می دهند که 
چندوظیفگــی تقريباً همــواره به کاهش کارايــی می انجامد، حتی با 
وجودی که کســانی که آن را به کار می برند ممکن اســت فکر کنند 
که باعث افزايش کارايی شان می شود. برای مشاهدة خالصه ای از اين 
پژوهش هــا می توانید بــه مقاله ای از انجمن روان شناســی آمريکا در 
نشــانی )http://simpleprogrammer/ss-multi-task( مراجعه 

کنید. 
به نظر می رسد که دلیل آن، ريشه در ناتوانی ما در انجام چندوظیفگی 
به طور واقعی داشته باشد. برای بسیاری از فّعالیت ها ممکن است فکر 
کنیم که داريــم آن ها را همزمان انجام می دهیــم اّما در واقع، آنچه 
می کنیم انتقال مداوم بین کارهاســت. ايــن انتقال بین کارها، عاملی 
است که بر روی کارايی اثر می گذارد. هر چه بیشتر اين انتقال صورت 
گیرد، زمان بیشتری برای آن که مغز شما خودش را تطبیق دهد، هدر 
می رود. چندوظیفگی به معنی انجام دو يا بیشــتر کار به طور همزمان 
اســت، و اين همان گونه که کمی بعد درباره اش صحبت خواهیم کرد 
می توانــد مؤثر و نتیجه بخش باشــد، اّما در اغلب مــوارد، کاری که 

می کنیم، در واقع انتقال بین کارهاست نه انجام همزمان آن ها. 
اگــر اهمّیت تمرکــز را در کارايی در نظر آوريــد )همان گونه که در 
فصل 36 درباره اش صحبت کرديم(، اين مســئله به خوبی قابل درک 
می شــود. هنگامی که چند کار را به طور همزمان انجام می دهید، در 
واقع تمرکزتــان را بر روی يك کار از بین می بريد و بعد وقتی دوباره 
به آن کار برگشــتید، مّدتی طول می کشد تا تمرکزتان را بر روی آن 
کار دوباره به دســت آوريد. و هنگامی کــه در حالت تمرکزکردن قرار 
نداشــته باشید، احتماالً بیشتر در معرض تعلّل يا اجازه دادن به ديگر 
وقفه ها برای پرت کردن حواســتان قرار می گیريد. اگر در نظر بگیريد 
که بیشــترين میزان کارايی شــما هنگامی به دست می آيد که تمرکز 
کامل داشته باشــید، مؤثرنبودن انتقال سريع بین کارها بیشتر قابل 

درک می گردد. 
اّمــا اين فقط برای انواع خاّصــی از کارها که در واقع نمی توانید دو يا 
چند تــا از آن ها را همزمان انجام دهید يا انجــام آن ها باعث از بین 
رفتن تمرکزتان می شود، صادق است. اگر در عمل بتوانید چند کار را 
با يکديگر ترکیب کنید، می توانید افزايش چشمگیری در کارايی خود 
به دست آوريد، اّما به اين موضوع کمی بعد خواهیم رسید. فعاًل بیايید 
دربارة يك راهبرد مؤثرتر برای پرداختن به کارهايی که به طور طبیعی 

تالش می کنیم که همزمان انجام دهیم، صحبت کنیم. 

كاركردن دسته ای بسیار مؤثرتر است
مــن در روز تعداد زيادی نامۀ الکترونیکی دريافت می کنم. قباًل عادت 
داشــتم هرگاه که نامۀ جديدی می رســید، خبرش بر روی رايانه به 
آگاهیم رسانده می شد. تقريباً هرگاه که نامۀ جديدی می رسید، کاری 
را که در حال انجامش بودم، متوّقف می کردم و آن نامه را می خواندم 



59

نی
ند
خوا

دويست و پنجاه و چهار

و جــواب می دادم. اين کار، کار خوبــی نبود زيرا دائماً تمرکزم از بین 
می رفت و هیچگاه هم در »حالِت پرداختن به نامه های الکترونیکی«7 

قرار نمی گرفتم. 
کاماًل واضح است که کاری که در اين وضعّیت می کردم، چندوظیفگی 
نبود. من صرفاً به کاری که در دســت داشتم وقفه می دادم تا به نامۀ 
الکترونیکی دريافتی بپــردازم. انتقال بین کارها بود نه چندوظیفگی. 
برای مثال، برای من امکان پذير نبود که به هنگام نوشــتن اين کتاب 
به نامۀ الکترونیکی پاســخ دهم. صفحه کلید يا انگشت به اندازة کافی 
نداشتم که بتوانم اين دو کار را همزمان انجام دهم. نحوه ای که اکنون 
نامه های الکترونیکی را مديريت می کنم، به صورت دسته ای8 است. هر 
روز چنــد بار نامه های الکترونیکی ام را وارســی می کنم و به نامه های 
فوری پاســخ می دهم. اّما به طور کلّی، تمام نامه های الکترونیکی ام را 
يکبار در روز پردازش می کنم. تمام صندوق پستی ام را نگاه می کنم و 
نامه هايی را که الزم باشد پاسخ می دهم. اکنون کارايی بسیار بیشتری 
دارم زيرا به کارهای ديگــرم وقفه نمی دهم و هنگامی که در »حالِت 
پرداختن به نامه های الکترونیکی« قرار می گیرم می توانم با ســرعت 

خیلی بیشتری به نامه ها رسیدگی کنم. 
منظورم از بیان اين موضوع برای شــما چیســت؟ خوب، اگر شما هم 
با چندوظیفگی در طول روز مشــکل داريــد و بايد چند کار مختلف 
را به انجام برســانید، شايد بهتر باشــد که ياد بگیريد چگونه کارها را 
دســته بندی کنید و به جای آن که کارهــا را در طول روز به صورت 
تّکه تّکه انجام دهید، بر روی يك سری از کارهای مرتبط، در يك زمان 
و به طور يکجا کار کنید. نامه های الکترونیکی نقطۀ آغاز خوبی اســت، 
اّمــا هر کار ديگری هم که در فواصــل زمانی کوچك انجام می دهید، 

مورد خوبی برای دسته بندی است. 

زمینۀ های بالقّوۀ دسته بندی
پرداختن به نامه های الکترونیکی  	
تماس های تلفنی 	
اشکال زدايی برنامه ها  	
جلسات کوتاه مّدت 	

دســته بندی کارهای مرتبط به جای کار بــر روی آن ها در زمان های 
مختلــف در طول روز، دو مزيّت عمده دارد. نخســت، تمرکزتان را بر 
روی کارهای بزرگ تری که در طول روز در حال انجامش هســتید از 
دســت نمی دهید. و دوم، می توانید تمرکز عمیق تری بر روی کارهايی 
که به طور معمول وقت کافی برای رســیدن به تمرکز برايشان صرف 
نمی کنید، به دست آوريد. پاســخ دادن به تنها يك نامۀ الکترونیکی، 
آن قدر وقت نمی گیرد که بر روی اين کار تمرکز پیدا کنید اّما پاســخ 
دادن به 20 نامۀ الکترونیکی پشــت سر هم می تواند شما را در حالِت 
پرداختن به نامه های الکترونیکی قرار دهد و با تمرکز بیشــتری اين 

کار را انجام دهید. 
7- email mode
8- batch

اکنون برای چند لحظه بــه زمینه هايی در زندگی خود که می توانید 
آن ها را با هم در يك دسته قرار دهید فکر کنید. چه نوع فّعالیت هايی 
را زيــاد انجام می دهید، اّما به صورت پخش شــده در طول زمان؟ آيا 
می توانید تّکۀ زمانــی بزرگ تری را کنار بگذاريد و همۀ آن ها را يکجا 

انجام دهید؟ 

چند وظیفگی واقعی
بسیار خوب، اکنون که بدی های چندوظیفگی را گفتیم، بیايید دربارة 
چندوظیفگی واقعی صحبت کنیم. يعنی هنگامی که دو کار را به طور 
واقعی در يك زمان انجام می هید، نه اين که به ســرعت از يکی سراغ 

آن ديگری برويد و برگرديد. 
مــن از مزايای انجام چندوظیفگی واقعی در افزايش کارايی خود بهره 
برده ام. اين کنار تنهــا هنگامی معنی دارد که بتوانید دو کار را با هم 
ترکیب کنید و هر دو را يکجا انجام دهید. در اين صورت اســت که از 
مزايايش بهره مند خواهید شد. نکته اش اينجاست که تشخیص دهید 
چــه کارهايی را می توان با يکديگر ترکیــب کرد بدون آن که کارايی 

انجام هر يك بیشتر از بازده کلّی، کاهش يابد. 
من متوّجه شده ام که می توان کاری را که به فّعالیت ذهنی نیاز ندارد 
با کاری که نیازمند تمرکز فکری است ترکیب کرد. مثاًل هم اکنون که 
مشغول تايپ کردن اين فصل هستم، از طريق گوشی هايم به موسیقی 
هم گوش می کنم. مطمئن نیســتم که گوش کردن به موســیقی به 
فّعالیت ذهنی نیاز دارد يا نه، اّما در مورد خودم به اين نتیجه رسیده ام 
که گوش کردن به موســیقی به هنگام نوشتن، بر کارايی و بازده من 
در امر نوشــتن می افزايد. موســیقی به من کمك می کند که کلمات 
راحت تر و روان تر به ذهنم آيند و نیز احتمال بروز پرت انديشــی های9 

ديگری را که تمرکزم را به هم زنند، کاهش می دهد. 
به عنوان يــك مثال بهتــر، من معمــوالً فعالیت های ورزشــی را با 
فّعالیت های آموزشــی ترکیب می کنم. هنگامی که در باشگاه ورزشی 
مشــغول دويدن يا وزنه زدن هستم، غالباً به يك کتاب شنیداری10 يا 
نشر صوتی11 گوش می کنم. متوّجه شده ام که می توانم در حین گوش 
کردن به يك چیز آموزشــی، فّعالیت جسمی انجام دهم بدون آن که 
تأثیر منفی داشــته باشــد. بدين ترتیب توانسته ام در خالل دويدن و 

وزنه زدن، مطالب بسیاری را فرا بگیرم. 
اّما تصّور کنید چه اتفاقی می افتاد اگر می خواســتم در خالل نوشتن 
اين فصل به يك کتاب شنیداری گوش دهم. يا به مطالب کتاب توّجه 
نمی کردم و يا قادر به نوشــتن نمی شدم. مغز ما نمی تواند دو فّعالیت 

ذهنی را يکجا و همزمان انجام دهد. 
نکتۀ کلیدی، يافتن زمان هايی در طول روز اســت که يا ذهنتان و يا 
جسمتان درگیر نباشد. هنگام رانندگی، زمان بسیار خوبی برای گوش 
دادن به کتاب های شنیداری است. برای رانندگی به تمرکز زيادی نیاز 

9- distractions
10- audio book
11- podcast
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نداريد و می توانید در همان حین چیزهای زيادی ياد بگیريد. 
به عنــوان مثالی ديگر، تســمۀ چرخانی12 که در خانــه دارم، محفظۀ 
کوچکــی دارد که رايانۀ قابــل حملم روی آن جــا می گیرد. دلیلی 
نمی بینــم که نتوانم هنگامی که روی تســمه راه می روم، به نامه های 
الکترونیکی پاســخ دهم. حتی متوّجه شــده ام که به هنگام راه رفتن 
روی تســمۀ چرخان می توانم کد هم بنويســم. ظاهــراً راه رفتن يا 
ساير فّعالیت های جســمی به تمرکز کمی نیاز دارند. به همین دلیل، 
پیشــنهاد می کنم کارهايی را که به تمرکز خیلی زيادی نیاز ندارند با 
فّعالیت های جســمی ترکیب کنید. البته حل مسائل پیچیدة رياضی 
به هنگام وزنه زدن، بســیار ســخت خواهد بود. من هم آن را امتحان 

نکرده ام. 

اقدامات
هر کار همزمانی را که چند وظیفگی واقعی نیســت، کنار بگذاريد.  	

سعی کنید در طول روز در هر زمان فقط بر روی يك چیز کار کنید. 
روش پومودورو خیلی کمك رسان است. 

کارهــای کوچکی را که می توان به جای چند بــار در طول روز يا  	
هفته، يك بار انجام داد با يکديگر دسته بندی کنید. 

دنبــال زمینه هايی کــه می توانید چند وظیفگــی را به طور واقعی  	
پیاده ســازی کنیــد بگرديد. هر زمــان که فّعالیــت غیرذهنی انجام 
می دهیــد، تالش کنید آن را با يك فّعالیت ديگر ترکیب کنید. هرگاه 
يــك فّعالیت ذهنی انجام می دهید، ســعی کنید آن را با يك فّعالیت 

جسمی ترکیب کنید.  

فصل 42- دلزدگی
يکی از بزرگ ترين موانع کارايی، وضعّیتی از لحاظ جســمی و ذهنی 
اســت که به دلزدگی13 معروف است. همۀ ما هنگامی که پروژه ای را 
آغاز می کنیم، شوروشوق و انرژی زيادی داريم، اّما پس از مّدتی، حتی 

فکر کردن به آن هم حالمان را بد می کند. 
اغلــب مردم اين حالت را دلزدگــی می نامند و هرگز نمی توانند آن را 
پشت ســر گذارند. اين امر باعث تأسف است زيرا اگر بتوانید ترتیبی 
دهید تا اين احســاس دلزدگی را از خود دور کنید، درخواهید يافت 
که انرژی بازيافته درست در آنسوی ديواری قرار دارد که شما سرتان 

را به آن می کوبید. 
در اين فصل، می خواهیم دربارة اين که دلزدگی چیست، چگونه پیش 
می آيد و چرا من فکر می کنم که در اغلب موارد فقط يك توّهم است، 

صحبت کنیم. 

چگونه دلزده می شوید
ما انســان ها ابتدا دربارة هر چیز تازه، هیجان زده و باانگیزه هستیم اّما 
بعد، همین که با آن آشــناتر می شــويم و زمان می گذرد، شوروشوق 
12- treadmill
13- burnout

نخستین را از دست می دهیم و يا حتی از آن بیزار می شويم. 
اين يك چرخۀ طبیعی در زندگی اســت و مطمئنم که شــما تاکنون 
بارهــا آن را تجربه کرده ايد. به ياد بیاوريد هنگامی که ماشــین تان را 
تازه خريده بوديــد. يادتان می آيد که چقــدر از رانندگی با آن لّذت 
می برديد و چه حس خوبی به شما می داد؟ اين وضعّیت چقدر پابرجا 
بود؟ چقدر طول کشــید تا کاًل نســبت به ماشین تان بی توّجه شويد؟ 

چقدر طول کشید تا به نظرتان »قديمی« شد؟
شــما احتماالً همین تجربــه را با يك کار جديد هم داشــته ايد. من 
نخستین روز کارم را در چند شغل مختلف به ياد می آورم. هیجان زده، 
امیدوار و مشــتاق شروع کردن بودم. اّما مّدت زيادی طول نکشید که 
بخش عمدة آن شوروشوق فروکش کرد. مّدت زيادی طول نکشید تا 
سرانجام بی میلی شديدی از رفتن به سر کار پیدا کردم و حس کردم 

که ديگر نمی توانم ادامه دهم. 
اتفاقی که می افتد اين اســت که »تازگی« بــه تدريج از بین می رود و 
واقعّیــت جای آن را می گیرد. اگر پروژة تــازه ای را آغاز کنید يا تالش 
کنید مهارت تازه ای را فراگیريد، سرانجام به نقطه ای می رسید که عالقه 

و انگیزه تان کم می گردد و پیشرفتتان خیلی کند و ناچیز می شود. 
و باالخره به جايی می رسید که هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی، 
احســاس فرسودگی و بی رمقی می کنید. ممکن است تالش کنید که 
اين واقعّیــت را انکار يا پنهان کنید، اّما خودتــان می دانید که ديگر 
دربارة آن کار، پروژه، تمرين ورزشی و نظاير آن، هیجان زده و مشتاق 

نیستید. نوعی حس دلزدگی در شما پديد می آيد. 
هر چه شــديدتر کار کنید و کار بیشــتری انجــام دهید، آهنگ اين 
احســاس دلزدگی را شتاب بیشتری می بخشید. به همین دلیل است 
که کارآمد و ثمربخش بودن خیلی ســخت اســت. هر چه کارآمدتر 

باشید، کمتر حس کارآمد بودن و ثمربخش بودن می کنید. 
در واقع، به مانع ذهنی برمی خوريد

اغلب ما فکر می کنیم که مرحلۀ دلزدگی، پايان راه است و نمی توانیم 
عبور از آن را تصــّور کنیم. فکر می کنیم که انگیزه و عالقۀ خود را از 

دست داده ايم و بنابراين، بايد به سراغ کار ديگری برويم. 
آن کار را رها می کنیم و به جستجوی کار تازه ای می پردازيم. خواندن 
آن کتاب را نیمه کاره رهــا می کنیم، پروژه ای را که فقط چند هفته 
تــا تکمیلش باقی مانــده، کنار می گذاريم و به دنبــال يك چیز تازه 
می گرديم. چیزی که واقعاً شــور و اشتیاقش را داشته  باشیم. زيرا اگر 
هنوز شوروشــوقی به چیزی که از آن دلزده شديم داشتیم که از آن 

دلزده نمی شديم. 
گاهی اوقات فکر می کنیم که به مرخصی نیاز داريم. اّما اغلب هنگامی 
که از تعطیالت برگشــتیم، حتی احساس دلزدگی شديدتری از قبل 
پیــدا می کنیم. نه تنها انگیزه و عالقۀ خود را از دســت داده ايم بلکه 

انرژيمان هم از بین رفته است. 
در اغلب موارد، واقعّیت اين است که حس دلزدگی کاماًل طبیعی است 

و نشانگر مشکلی جّدی نیست. 
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واقعّیــت اين اســت که اغلب مــا در هر کاری کــه در پیش گیريم، 
ســرانجام به مانع ذهنی برمی خوريم. يعنی به نقطه ای می رســیم که 
انگیــزه و عالقۀ اّولیه مان از بین می رود و نتايج و پیشــرفت هايی که 

به دست می آوريم آنقدر نیست که آن انگیزه و عالقه را بازگرداند. 
هنگامی که پروژة تازه ای را آغاز می کنید، عالقۀ شما در باالترين حّد 
است. اّما درست همانند همان حس ماشین جديد، سطح عالقه مندی 
به سرعت کاهش می يابد. سوخت و عامل محّرک عالقه مندی، امید و 
انتظار است. بیشترين عالقه مندی ما به کارها هنگامی است که هنوز 

به طور واقعی آن ها را شروع نکرده ايم. 
انگیزه در نقطۀ شــروع پايین اســت اّما به تدريج همپای پیشرفت در 
کار، سطح انگیزه نیز باال می رود. موّفقّیت های اّولیه، باعث می شوند که 
احساس انگیختگی بیشتری کنید. و اين انرژی شما را پیش می برد. 

اّما در طول زمان، آهنگ کند پیشرفت ها و نتايج، انگیزة شما را کاهش 
می دهد. و ســرانجام خود را در وضعّیتــی می يابید که انگیزه و عالقۀ 
شما هر دو به پايین ترين سطح رسیده اند. اين همان مانع ذهنی است. 

آن سوی مانع ذهنی
متأســفانه اغلب افراد هرگز از اين مانــع ذهنی عبور نمی کنند. کافی 
اســت به دور و برتان نگاه کنید تا ببینید که اين مسئله واقعّیت دارد. 
چند نفر را می شناســید که پیش از آن که کاری را به انجام برسانند 

آن را رها کرده اند؟ 
به ســابقۀ خودتان نگاه کنید. گنجۀ شما چقدر پر است از پروژه های 
نیمه تمام، کتاب های نیمه خوانده، ســازهای خاک گرفته و کفش های 
ورزشــی بی اســتفاده مانده؟ من خــودم بارها به ايــن مانع ذهنی 
برخورده ام و نتوانسته ام از آن عبور کنم. گنجۀ من پر است از هوس ها 

و شوروشوق هايی که به شکست انجامیده اند. 
اّما خبرهای خوبی هم برايتان دارم. يادتان می آيد که قول دادم روش 
رهايی از دلزدگی را به شما ياد بدهم؟ االن می خواهم اين کار را بکنم. 

خیلی ساده است. حاضريد؟ 

از مانع عبور كنید. 
بله، به همین سادگی است. شــوخی نمی کنم. کاماًل جّدی می گويم. 
نگاه سريعی به عالقه، انگیزه، پیشرفت ها، نتايج و مانع بیندازيد. دّقت 
کنید که اگــر بتوانید به ترتیبی از مانع عبور کنید، چه اتفاقی بعد از 
آن می افتد؟ ناگهان انگیزه و عالقه مندی شما به ادامۀ کار باز می گردد 

و پیشرفت ها و نتايج با سرعت زيادی به دست می آيند. 
اجازه دهید توضیح بیشــتری دربارة اين که چه اتفاقی می افتد و چرا 
مانــع وجود دارد بدهم. همان گونه که پیش از اين بحث کرديم، اغلب 
افــراد پس از روبروشــدن با مانع ذهنی، کار را رهــا می کنند و ادامه 
نمی دهند. آن ها تالش نمی کنند که از مانع عبور کنند زيرا احســاس 
دلزدگی و واماندگی می کنند. پیش از روبروشدن با مانع، رقابت شديد 
بود. دوندگان بسیاری در مسابقه شرکت داشتند. همگی هیجان زده و 

مشتاق بودند. مسیر، باز بود و جلوی کسی گرفته نشده بود. 

اّما به دلیل آن که تعداد زيادی پشــت مانــع می مانند و از آن عبور 
نمی کنند، آن ســوی مانع خیلی خلوت اســت و رقابت زيادی وجود 
ندارد. اغلب دوندگان از مسابقه کنار کشیده اند و آن ها که از مانع عبور 
کرده اند، بخش بزرگ تری از جايزه نصیبشــان می شود زيرا دوندگان 

کمی باقی مانده اند. 
اگر بتوانیــد به ترتیبی از مانع عبور کنید، به ناگهان کارها آســان تر 
می شود و انگیزه و عالقۀ شما بازمی گردد. ما در پروژه های تازه ای که 
آغاز می کنیم، انگیزه و عالقۀ زيادی داريم، اّما ســطح انگیزه و عالقۀ 
ما درکارهايی که در آن ها تســلّط و مهارت داريم نیز خیلی باالست. 
شروع کردن يادگیری گیتار، آسان و مفّرح است. اّما ادامه دادن مسیر 
و مهارت يافتن در نوازندگی گیتار بسیار زمانگیر و خسته کننده است. 
حال اگر از اين مانع عبور کنید و گیتاريســت خوبی شويد، بیشترين 

سرخوشی و لّذت را خواهید برد. 
اگــر بتوانید ســختی ها را تحّمل کنید و بتوانیــد از مانع عبور کنید، 
درخواهید يافت که صرفاً با ناديده گرفتن دلزدگی خود، آن را درمان 
کرده ايد، تحّمل ســختی، راز غلبه بر دلزدگی اســت. شــما با موانع 
بیشــتری هم روبرو خواهید شــد اّما هر بار که يك مانع را پشت سر 
بگذاريد، انرژی و انگیزة مضاعفی به دست خواهید آورد. به عالوه، تعداد 

کسانی که بايد با آن ها رقابت کنید، کمتر و کمتر می شوند. 

عبور از مانع
بسیار خوب، ممکن است هنوز به آنچه می گويم اطمینان پیدا نکرده 
باشــید. منظورم اين است که واقعاً نسبت به ادامۀ کاری که در دست 
داريد احســاس دلزدگی می کنید. هنگامی که صبــح از خواب بلند 
می شويد، جداً حس می کنید که دوست نداريد پشت رايانه بنشینید و 
تايپ کنید. دلتان می خواهد به يك کلبۀ جنگلی برويد و ديگر مجبور 

نباشید که با رايانه کار کنید. 
اّما شايد ... فقط شــايد بدتان نیايد که تالشی برای عبور از اين مانع 
بکنید. شــايد بخواهید ببینید که آيا در آن سوی مانع، جامی از طال 

وجود دارد يا نه. 
خوب، در اين صورت من به شما می گويم چگونه اين کار را بکنید. 

شما تاکنون گام نخست را برداشته ايد. يعنی پی برده ايد که چیزی در 
آن ســوی مانع در انتظارتان می باشد. اغلب افراد پشت مانع می مانند 
زيــرا درک نمی کنند که اگر از مانع عبور کنند، کارها بهتر می شــود. 
دانســتن اين که تالش های شما بیهوده نیست، به شما کمك می کند 

که مقاومت کنید و سرانجام مانع را پشت سربگذاريد. 
اّما متأســفانه اين کافی نیست. تالش برای عبور از مانع، هنگامی که 
انگیزة کافی وجود نداشته باشد، واقعاً دشوار است. اگر انگیزه نداشته 
باشید، حس نمی کنید که داريد پیشروی می کنید. بلکه درست عکس 
آن را حس می کنید. چیزی که به آن نیاز داريد، ســازماندهی است. 
شايد بد نباشــد فصل 40 را دربارة پاسخگوشمردن خود مرور کنید، 
اّما اساســاً بايد مجموعه ای از قواعد را بــرای خودتان ايجاد کنید که 
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مطمئن سازند که به سمت جلو حرکت می کنید. 
بــرای مثال، همین کتاب را در نظر بگیريد. هنگامی که ابتدا شــروع 
به نوشــتن آن کردم، خیلی هیجان زده بودم. فکر می کردم هیچ چیز 
لّذت بخش تر از اين نیســت که تمام روز بنشــینم و کتابم را بنويسم. 
مّدت زيادی طول نکشــید که هیجان اّولیه رخت بربســت. اّما همین 
که شــما االن داريد اين کتاب را می خوانید نشان می دهد که من آن 
را تا آخر نوشته ام. چگونه اين کار را کردم هنگامی که انگیزه و عالقه 
از بین رفت؟ برنامۀ زمان بندی بــرای خودم قرار دادم و به آن وفادار 
ماندم. آفتابی بود يا بارانی، حس خوبی داشتم يا نداشتم، هر طور شده 
بايد هر روز يك فصل را می نوشتم. بعضی روزها بیشتر هم می نوشتم 

اّما همیشه دست کم يك فصل نوشته می شد. 
شــما هم می توانید رويکرد مشابهی را برای کمك به عبور از مانع در 
پیش بگیريد. می خواهید گیتار زدن ياد بگیريد؟ زمان مشــخصی را 
برای تمرين در هر روز قرار دهید. اين کار را حتی پیش از نخســتین 
جلســۀ درس انجام دهید- هنگامی که انگیزه و عالقه داريد. هنگامی 

که نهايتاً به مانع ناگزير برخورديد، اين ســاختار و سازماندهی به شما 
کمك می کند که از آن عبور کنید. 

اقدامات
به تمــام پروژه های نیمه تمام و کارهايی که بــه عهده گرفتید اّما  	

هرگــز آن ها را تکمیل نکرده ايد، فکر کنید. چه چیزی باعث شــد تا 
آن ها را نیمه کاره رها کنید؟ اکنون دربارة آن ها چه حسی داريد؟ 

تصمیــم بگیريد که بار بعد که پــروژه ای را برمی داريد، حتماً آن را  	
به پايان برســانید. برای خود، قواعد و الزاماتی را قرار دهید که شما را 
مجبور کند از موانعی که به ناگزير بر ســر راهتان قرار خواهند گرفت 

عبور کنید. 
اگر در زندگی حرفه ای يا شخصی خود با مانعی مواجه شديد، تالش  	

کنید تا از آن عبور کنید و آن را پشــت سر گذاريد. به اين فکر کنید 
که در آن سوی مانع چه چیزی ممکن است در انتظارتان باشد. خیال 

کنید که انگیزه و عالقه مندی شما باالخره باز می گردد. 
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فصلی از یک کتاب- تاریخ شفاهی ارتباطات )بخش یکم( 
روایِت شاهِد عینِی عامل: مهندس نصراهلل جهانگرد*

از بیش از 37 سال** حضور راهبردی با اراده ای معطوف به تغییر بهبود طلب
در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران
)مرداد ماه 1379 - مهرماه 1379(

مقدمه
 تاريخ شــفاهی ارتباطات در ايران که جلــد اول آن به روايت وزرای 
منصوب پس از انقالب، اختصاص يافته است، منتشر و توزيع شد1. اين 
فعالیت در قالب طرحی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به ثمر 
رســیده اســت. در مقدمه آن ثبِت تاريخ شفاهی، تالشی برای تبديل 
دانش ضمنی به دانش صريح شمرده شده است. در اين طرح 45 نفر 
از پیشکسوتان و مديران پیشــین بخش ارتباطات، در 204 جلسه و 

* عضو برجسته انجمن انفورماتیك ايران
** از 1363 تا کنون 

1- معرفی اين کتاب را در بخش معرفی کتاب اين شماره می توانید بخوانید.

294 ســاعت، مقابل دوربین تاريخ شفاهی قرار گرفته اند. حاصل اين 
مستندســازی، تعدادی مستند تلويزيونی و چند مجلد کتاب توصیف 
شــده اســت که امیدواريم همه به تدريج منتشر و در اختیار همگان 

قرار گیرد. 
به جهت روايت شاهدان عینی - البته با همه ايرادات ناگزير تاريخ های 
شفاهی – اين مجموعه خواندنی است. در اين میان غیر از فعالیت های 
عیان و غیرقابل اغماض، بعضا، روايت های متناقض، اغراق گونه يا کتمان 
شــده و در مواری کم يا زيادانگارانه ِکار خود يا ديگری، قابل مشاهده 

است. اما همین ويژگی به آن ارزش جامعه شناحتی هم می بخشد. 
در ايــن مجموعه روايت صادقانه و منصفانه مهندس نصراهلل جهانگرد از 
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دوران کوتاه ســه ماهه تصــدی دولتی خود با تکیه بر حافظه منضبط و 
اقدامات برنامه ای ايشان طی سالیان، تبديل به بیان بخش قابل مالحظه ای 
از تاريخ فناوری اطالعات و ارتباطات ايران شــده است. به همین دلیل با 
اخذ اجازه از ايشان به شکل پی آيند طی پنج شماره در صفحاتی مستقل، 
به تدريج، تمامی آن را به ويژه جهت اطالع خوانندگان جوان خود باز نشر 

خواهیم کرد که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.
برای باز نشــر اين مصاحبه، ســاختار پنج بخشــی زير برای نشر 55 
صفحه اين مصاحبه طی پنج شــماره متوالی در نظر گرفته شده است 

که عناوين فرعی هر بخش انتخاب ماست که امیدواريم بپسنديد:
بخش یکم: از مدرســه عالی برنامه ريــزی و کاربرد کامپیوتر تا مرکز 

تحقیقات مخابرات ايران ) صفحات 107-119(.
بخش دوم: رقمی)ديجیتالی( شــدن مخابرات کشور )صفحات 130-

.)119
بخش ســوم: از انتخابات الکترونیکی تا اســتحاله مرکز تحقیقات 

مخابرات ايران )صفحات 130-140(.
بخش چهارم: طرح تکفا )از طراحی تا پیاده سازی( )صفحات 140-149(.
بخش پنجم: شکل گیری دولت الکترونیکی ايران )صفحات 149-162(.
سّید ابراهیم ابطحی

 
***

بخش یکم - از مدرســه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر تا مرکز 
تحقیقات مخابرات ایران 

نصراهلل جهانگرد 
سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران

آقــای مهندس جهانگــرد، با انتخــاب دکتر عارف به عنــوان اولین 
رئیس ســازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و استعفای ايشان از اين 
وزارتخانه، از مرداد 1379 تا مهر 1379 به عنوان سرپرســت وزارت 
پســت و تلگراف و تلفن منصوب شدند. ســابقه حضور ايشان در اين 
وزارتخانه به ســال 1363 می رســد و در حال حاضر مشغول فعالیت 
هستند. در اين دوره نیز سمت های مديريتی مختلفی در اين مجموعه 

بر عهده داشته اند. 

قبل از آن که بخواهیم در خصوص مســائل مربوط به دوره وزارت شما 
وارد بحث شــویم، از شما می خواهم بیوگرافی کوتاهی از خودتان بیان 

کنید. 
اين کار خیلی خوبی اســت که شروع شده و انشاءاهلل اطالعاتی که افراد 
مختلف می دهند، به تاريخ نگاری صنعت ارتباطات کشور در بعد از انقالب 

کمك کند. تحصیالت من در مقطع لیسانس، رشته کامپیوتر بود. 
چه سالی؟

من ورودی ســال 55 هســتم و در دوره تحصیلمان دو سه سالی به 
اعتصابات خورديم. 

کدام دانشگاه؟
من مدرســه عالی کامپیوتر قبول شــدم. اين مرکز را مرحوم انواری 
تاســیس کرده بود که در واقع اکستنشنی از دانشگاه شريف شد. آن 
طور که من شــنیدم، ايشــان در آنجا در رابطه با اين که کامپیوتر، از 
ساير علوم جدا شــده و به عنوان رشته ای مجزا شود، اختالف سلیقه 
پیدا کرده بودند. به خاطر همین، مدرســه عالی کامپیوتر را تاسیس 
کردند که به نظر من کارنامه خیلی موفقی داشــتند. ايشــان دو سال 
پیش مرحوم شدند. خداوند رحمتشان کند. فکر می کنم کل دوره اين 
مدرسه حدود 10 ســال بود و اولین سرمايه ها و کارشناسان فناوری 
اطالعات کشــور از فارغ التحصیالن اين مجموعــه بودند. البته بعد از 

انقالب و انقالب فرهنگی در گروه های مختلفی پخش شديم. 
یعنی در زمان انقالب فرهنگی شما همچنان دانشجو بودید؟

بله، چون اعتصابات دانشــجويی ســال 55 و 56 دوران تحصیلمان را 
طوالنی کرد. هم در سال 55 و هم در سال 56 يك ترم منحل شد. در 
سال 56 که همه مان را رها کردند که به سربازی برويم. بعد از انقالب 
هم وارد فعالیت های دانشــجويی شدم و بخشی از کارهای بین المللی 
را به همراه تعدادی از دوســتان انجام می داديم. بخشی از کارهای ما 
کنترل گزارش هايی بود که به دست رئیس جمهور که آن زمان مقام 

معظم رهبری بودند، می رسید. 
این فعالیت های دانشجویی را کجا انجام دادید؟

بعــد از انقــالب من وارد دفتر تحکیم شــدم و در يك دوره هم عضو 
شورای مرکزی بودم. 

در دوره اول؟
نه. دوره اول که دوستان ديگری مثل آقای احمدی نژاد، آقای موسوی 
و آقای رحیمی بودند. ســری اول، بچه ها در جريان النه بودند. دوره 
دوم، حول مســئله انقالب فرهنگی پا گرفت که ما بیشتر در اين دوره 
فعال بوديم. در هر صورت، من در سال 63 فارغ التحصیل شدم. علتش 
هم اين بود که بعد از انقالب به دلیل فعالیت های دانشجويی، کم واحد 
برمی داشــتم، در نتیجه دوره لیسانســم تقريباً 9 سال طول کشید تا 

تمام شد. 
آن زمان که دیگر مدرسه عالی کامپیوتر نبود. 

نه، تقسیم شــديم. عده ای از دوســتان به اصفهان رفتند، عده ای به 
دانشــگاه صنعتی شريف و تعداد زيادی هم به دانشگاه شهید بهشتی 
رفتند. تعداد کمی هم به دانشــکده های ديگر رفتند و تحصیالتشان 

را ادامه دادند. 
شما کدام دانشگاه رفتید؟

دانشــگاه شهید بهشتی. من از ســال 62 به صورت پراکنده به مرکز 
تحقیقات مخابرات هم می رفتم. 

یعنی قبل از این که فارغ التحصیل شوید؟
بله، علتش هم اين بود که با تعدادی از دوســتان هم دوره ای فعالیت 
می کرديم و می خواســتیم موضوعات تخصصــی از يادمان نرود. برای 
همین، در هفته، نصف روز به مرکز تحقیقات می رفتیم و به مرور ديگر 
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تمام وقت شديم. در آنجا، برای اولین با آقای قنبری ديدار کردم. يکی 
از دوستان مشترکمان، واسطه اين ديدار بود. من به او گفتم می خواهم 
به مجموعه ای بروم که به رشته ما نزديك باشد. ايشان هم اين مرکز را 
معرفی کردند و ما هم با دو نفر از دوســتانمان، آقای دکتر بیك زاده و 
آقای دکتر مقدم پیش آقای قنبری رفتیم که معاونت پژوهشی مرکز 
بود. اين دو نفر از هم دوره ای های ما بودند که بعدها تحصیالتشــان را 
ادامه داده و مدرک دکترای خــود را گرفتند. آن زمان، رئیس مرکز، 
آقای انتظاری بودند. آقای مهندس قنبری ازحضور ما خیلی استقبال 
کردند و ما شروع به کار کرديم. من بعد از آن که فارغ التحصیل شدم، 
آقای انتظاری گفت ديگر بــه صورت تمام وقت اينجا باش و يك کار 
درست و حسابی انجام بده. دفتر تحکیم هم ساختاری داشت که وقتی 
فارغ التحصیل می شدند، ديگر آنجا مسئولیتی نداشتند. به اين ترتیب، 
من از سال 63 به صورت تمام وقت در مرکز تحقیقات مخابرات ايران 
مشغول خدمت شــدم. حاال اين که در دورة آقای رجايی نخست وزير 
و در دوره فعالیت های دانشــجويی چه کارهايی کردم، انشااهلل بايد در 
جلسه ديگری در مورد آن گفتگو کنیم. ورود من به صنعت ارتباطات، 

به اين ترتیب بود. 
از بچه های مدرسه عالی کامپیوتر، اشــخاص دیگری هم در مجموعه 

مخابرات به کار مشغول بودند؟
می توان گفت شرکت مخابرات، تقريباً تا دهه 60 کاماًل مخابراتی بود. 
يعنی فقط فارغ التحصیالن رشــته مخابرات و رشته هايی مثل فیزيك 
در آنجا بودنــد. فارغ التحصیالن کامپیوتر که در آن ســال ها کال کم 
بودنــد. ما اولین گروه از مجموعه کامپیوتــر بوديم که به ابتکار آقای 
قنبری آمديم و در بخش مخابراتی، يعنی بخش PCM قرار گرفتیم که 
بخش مهمی از شبکه انتقال وقت بود که هنوز هم در پیکره مخابرات 
است. به اين ترتیب، ما به عنوان فارغ التحصیالن کامپیوتر وارد عرصه 
مخابرات شديم و از ادغام اين دو حوزه با هم ايده های جديدی حاصل 
شــد و تاثیرات زيادی روی مخابرات گذاشت. البته خود آقای قنبری 
هم از بخش کامپیوتر بود. من افراد کامپیوتری ديگری در مخابرات را 
به ياد نمی آورم. هم دوره ای های ما وارد تلکام يا مخابرات نمی شدند و 
بیشتر دنبال شرکت های کامپیوتری می رفتند. عده ای هم برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشــور رفتند که تعدادشان هم زياد بود. تعدادی 
هم جذب مرکز کامپیوتری مانند ســازمان برنامه و بانك ها شدند. آن 
موقع، نیروهای کامپیوتری کم بودند و پشــتیبانی کامپیوترهايی که 
پیش از انقالب باقی مانده بودند، خیلی مســئله دار شده بود. يکی از 
شــرکت های خوبی که آن زمان باقی مانده بود، شــرکت داده پردازی 
فعلی يا IBM سابق بود و تعداد متخصصان کامپیوتری که بتوانند کار 
پشتیبانی انجام دهند، معدود بود. به هر ترتیب، ما از اولین گروه هايی 

بوديم که از کامپیوتر وارد حوزه مخابرات شديم. 
این گروهی که وارد مرکز تحقیقات شــدید، آیا تحت عنوان خاصی در 

این مرکز به فعالیت مشغول شدند؟
آن موقع، مرکز تحقیقات ســه بخش کلی داشــت. يك بخش، بخش 

ســوئیچ بود که آقای دکتر شرافت، هدايت کلی آن را بر عهده داشت 
اما چون ايشــان در خود مخابرات و قســمت های ديگر هم مسئولیت 
داشتند، عمال مهندس قنبری و ساير نخبگانی که آنجا بودند، خودشان 
اين بخش را می چرخاندند. بخش پشــتیبانی هم داشتیم که کارهای 
مکانیــك، طراحی بدنه و چاپ بورد را انجام می داد و بخش اداری هم 
که ســرجای خود بود. فرهنگ مرکز تحقیقات، فرهنگ بسیار خوبی 
بود و روحیــۀ کاوش گرايانه ای در آنجا وجود داشــت و گروه بندی ها 
خیلــی فعال و چابــك بودند. از طرف ديگر، فضــای اعتقادی بعد از 
انقالب ســبب شــده بود که عالقه به نوآوری، خالقیت و اقتدار ملی 
در مردم تقويت شــود. در نتیجه انرژی بسیار عظیمی آنجا جمع شده 
بود و دســتاوردهای استراتژيکی برای کشــور داشت. ما گاهی با هم 
حرف می زنیم، خیلی ناراحت می شويم. چون برای مثال موسسه اتری 
)ETRI( که موسسۀ تحقیقات الکترونیك و مخابرت کشور کره است، 
در ان زمــان خیلی از ما عقب تر بود و زمانی که ما ســوئیچ های 256 
شــماره ای داشــتیم، آن ها از ما نمونه گرفتند. البته آن ها آن زمان با 
ژاپــن کار می کردند، ولی از ما عقب تر بودنــد. اما حاال همه می دانیم 
که کره چقدر پیشــرفت کرده و چقدر از ما جلوتر است و محصوالت 
آن را در ايــن حوزه ها می بینیم. اما ما به دلیل نقص سیســتمی که 
در بقیه حلقه های زنجیره توســعه ايران وجود دارد، نتوانستیم نتايج 
کارهايمان در مرکز تحقیقات را به جريان صنعتی ايران منتقل کنیم. 
تفکر صنعتی ايران، تفکر کپی است. البته نمی توان حتی به آن، تفکر 
صنعتی گفت بلکه تفکر پیش صنعتی است. من گاهی با دوستان حوزه 
صنعت شــوخی می کنم و می گويم تفکر صنعت مــا در حد و اندازه 
پیــکان باقی مانــد و کارهای نو کمتر در آن انجام می شــود. اگر چه 
دوستان خوش فکری می شناسم که آنجا هستند و زحمت می کشند، 
اما برآيند کلی اين است. سیاست های اقتصادی و اجتماعی ايران هم 
مزيد بر اين علت اســت. در هر حال، مرکز تحقیقات کمك بزرگی به 
صنعت IT و ICT ايران کرده و ما در اين دهه، دســتاوردهای عظیمی 
در زمینه تربیت نیرو، محصوالت و موارد ديگری چون استانداردسازی 
و چابك سازی داشتیم. اين که چقدر اين دستاوردها در بدنه مخابرات 
به کار گرفته شــد، نسبی اســت و در بعضی جاها موفق بوديم. برای 
مثال در بخش ما، محصول ديگری که کامل شــد، دستگاه TDM بود 
که در آن زمان، در ارتباطات اهمیت زيادی داشت و به محض آن که 
وارد چرخه تولید شــد و وارد مخابرات شد، همه برندهای خارجی که 
آن را عرضه می کردند، قیمت هايشــان را نصف و بعد هم يك چهارم 
کردند. يا وقتی مرکز تحقیقات، سوئیچ ساخت، قیمت آن به يك پنجم 
کاهش يافت و به 50 مارک رســید. پیش از آن، هر ســوئیچ را 250 
مارک می خريديم. بعد هم که کارخانه های تولیدی در کشور راه افتاد. 
متاسفانه از سال 79 و 80 که پای چینی ها به ايران باز شد، شروع به 
دامپینگ کردند و با سیاســت های پشتیبانی مالی شان، مديران وقت 
مجذوب قیمت گذاری آن ها شــدند و دســت از حمايت تولید داخلی 
برداشتند و اين باعث شد که شرکت های داخلی ما ضعیف و در نهايت 
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ورشکست و حذف شــدند. برخی از آن ها هم که باقی مانده اند، بازده 
پايینی دارند. گفتم مرکز تحقیقات، سه بخش کلی داشت. يك بخش 
ديگر هم بخش راديويی و سیســتم های مايکروويو بود که رئیس آن 

بخش، مرحوم دکتر حکاک بود. 
همان که در دانشــکده برق دانشگاه تربیت مدرسه بودند و از عراق به 

ایران آمده بودند؟
بله، خدا رحمت شــان کند. چند ســال پیش به دلیل ابتال به سرطان 
مرحوم شــدند. ايشــان خدمات زيادی انجام دادند. در آن قســمت، 
بخشــی به عنوان بخش PCM وجود داشــت که در واقع بخش شبکه 
بود و ما وارد اين بخش شديم و با نظر آقای انتظاری حکم مسئولیت 
ايــن بخش را به من دادند و تا ســال 73 و حدود يك دهه مســئول 
ايــن بخش بودم. اين بخش PCM بود که ما بعدها با افزودن مباحث 

فناوری اطالعات وارد حوزه Data Communication شديم. 
یعنی از 73 به بعد؟

از سال 63.
یعنی از همان سالی که وارد شدید.

بله، يك سال بعد از آن، کم کم دستگاه های مودم 2400 در آنجا طراحی 
و ساخته شد. آن زمان، اين مودم خیلی رايج بود. برای مثال آن موقع، 
مودم 2400 جزء مودم های خیلی مدرن بود. در بخش سوئیچ هم که 
بعد از چند سال، سیســتم های کامپیوتری آمد و در دنیای مخابرات 
 Computer&Communication ادغام شــد که اصطالحاً بــه آن
می گفتنــد و تحت عنوان C&C در دنیا نام گذاری شــده بود به طور 
عرف هم کارهای C&C در آن بخش انجام می شــد. اين ســه بخش 
در مرکز تحقیقات وجود داشــت و می توان گفت که آن دهه، دوران 
پر برکتی بود و تا ســال 72 و 73 که آقای انتظاری و آقای قنبری از 
آنجا رفتند، صنعت ارتباطات ايران به سطح متوسط تکنولوژی دست 
پیدا کرده بود. از جمله آن که در بخش ســوئیچ تا ســوئیچ های 400 
شــماره در تیراژ زياد تولید شد و زير بار رفت و شايد هنوز در بعضی 
جاها زير بار باشــد. اين ســوئیچ ها تحت عنوان سوئیچ فجر شناخته 
می شــدند. هم چنین اولین PC به نام کامپیوتر الله در ايران ســاخته 
شــد که خیلی با ارزش بود و متاســفانه ايران به دلیل عقب افتادگی 
بخش تولید به جايی نرســید. چون طراحی PC ما شايد حتی زودتر 
از طراحی PCهايی بود که در دنیا اعالم شــد، اما بخش تولید کشور 
قادر نبود اين PC را در حد اســتاندارد تولیــد و عرضه کند. بنابراين 
فقط تعداد محدودی از آن درســت شد و در جاهای مختلفی به کار 
گرفته شــد. در بخش راديويی هم سیستم های راديويی خیلی خوبی 
ســاخته شد و تکنولوژی انتقال تا سطح متوسط در کشور بومی سازی 
شد که شامل تکنولوژی آنتن ها و تکنولوژی رادار می شد. در بخش ما 
هم تجهیزات PCM تا 8 مگابیت ساخته و بومی سازی شد. همچنین 
در اين بخش، مودم ها ســاخته شدند. بعد ما از سال 66 تا 68 هم به 
کارمان ادامه داده و طراحی شبکه ديجیتال به تاسیس شرکت ديتای 
ايران منجر شــد. تاريخچه تشــکیل اين شرکت هم خیلی مهم است 

کــه توضیح خواهم داد. همان طور که گفتم تا ســال 72 و 73 مرکز 
تحقیقات، مولد ســطح متوســط تکنولوژی ارتباطات در ايران شد و 
شــايد بتوان گفت از قَِبل آن نزديك به صد شرکت در ايران به وجود 
آمد. اما شــايد بهترين دستاورد مرکز تحقیقات، آموزش هزار نفر آدم 
نخبــه در صنعت ICT ايران بود و می توان گفت که نســل اول و دوم 
متخصصان  IT و تکنولوژی در حوزه ICT کســانی بودند که يا با اين 
مرکــز کار کردند  يا به نحوی با آن همکاری داشــتند. اين مهم ترين 

دستاورد مرکز تحقیقات در آن دهه بوده است. 
شما اشاره کردید در سال 63 وارد مرکز تحقیقات شدید. این مرکز از 

چه زمانی شکل گرفت و در چه حوزه هایی فعال بود؟
مرکز تحقیقات در حدود ســال 49 تاســیس شد. با همکاری رسمی 
بین ايران و ژاپــن، دو وزارتخانه تفاهم کردند چنین مرکز تحقیقاتی 
بسازند. اين مرکز، مديريت دوجانبه ای داشت که رياست بخش علمی 
آن را دانشکده فنی دانشگاه تهران و رياست اجرايی آن را وزارت پست 
و تلگراف و تلفن وقت به عهده داشــتند، يعنی تا پیش از انقالب، در 

مرکز تحقیقات، دو مدير سر کار بود. 
ژاپنی ها هم کاری بر عهده داشتند؟

ژاپنی ها به عنوان ضلع ســوم مجموعه بودند و بــرای انجام پروژه ها، 
کمك های علمی و فکری می کردند. من تقســیم بندی قبل از انقالب 
را نمی دانــم که دقیقــا چطور بود. مرکز تحقیقــات، پیش از انقالب، 
مجموعه کتابخانۀ بسیار قوی داشت و ما تقريباً سالی در 600 نشريه 
بین المللی عضو می شديم. گاهی حتی تا صد هزار دالر در سال، کتاب 
برای اين کتابخانه خريداری می شــد و در واقــع غنی ترين کتابخانه 
تخصصی کشــور دراين رشــته بود. ما بعدها برای انجام پروژه فکس، 
که مســئولیتش بر عهده من بود، از اين کتابخانه استفاده کرديم. من 
يــادم رفت که بگويم يکی از پروژه های مــا در بخش خودمان، پروژة 
دســتگاه فکس يا نمابر بود که دســتگاه پیچیده ای است و با عنايت 
خدا، توانستیم از صفر تا صد آن را طراحی کرده و بسازيم. دستگاهی 
که ساختیم قابلیت رقابت بین المللی هم داشت. اما در آنجا هم بحث 
عقب افتادگی بخش تولید کشــور، مانع از آن شد که ما در اين بخش 

صاحب صنعت شويم. 
بعد از انقالب هم خرید مجله و کتاب برای این کتابخانه ادامه داشت؟

بعد از انقالب و در دهه ای که ما حضور داشتیم، اين کار همچنان ادامه 
داشت. در آنجا مخزنی بود که تمام کتاب های انتشارات های تخصصی 
را کپــی کرده و به آنجا آورده بودند. ايــن مخزن، اتاق خیلی بزرگی 
بود که از کف تا ســقف آن، مجله و کتاب چیده شــده بود. ما وقتی 
می خواستیم از منابع آنجا استفاده کنیم، با اجازه کتاب دارها از نردبان 
باال می رفتیم و دنبال کتاب يا مجله مورد نظرمان می گشــتیم. چون 
آن موقــع که خبری از کامپیوتر، ديتابیس و جســتجوی کامپیوتری 
نبود. من برای آن که بفهمم عقبه تکنولوژی دستگاه فکس کجاست، 
خیلــی مطالعه کردم. آن قــدر، کتاب ها و مجالت را زير و رو کردم تا 
به مقاله ای رســیدم که متعلق به همین انتشــارات بود. براساس اين 
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مقاله، در جنگ جهانی دوم، هواپیماهای آمريکايی از آســمان تصوير 
بر می داشتند و به زمین فکس می کردند که اين تصاوير، تصاوير سیاه 
و ســفید مبهمی بود. اين اسناد را در آن کتابخانه پیدا کردم. از ديگر 
اسنادی که در آنجا وجود داشت، اســناد مطالعات مربوط به شرکت 
»ُسفِرُکم« فرانســه بود که در سال 55 انجام شده بود و در آن آينده 
مخابرات کشور تا سال 1370 را پیش بینی کرده و راه حل داده بود. 

یعنی طرح جامع داده بود؟
بله، يادم هســت که در آنجا برای ســال 70، پیش بینی شده بود که 
دستگاه فکس در شــبکه خدمات مخابرات کشــور وارد خواهد شد. 
مطالعات، نشــان مــی داد که مشــاوران اين شــرکت، تکنولوژی را 
می شناســند و فرابرد توســعه مخابرات ايران را تا ســال 70 تخمین 
زده اند. من اين اسناد را که در قطعات بزرگ، چاپ شده بود، آوردم و 
خواندم و از برآوردهای آن ها اســتفاده کردم. در اوايل انقالب و همان 
ســال های 62 و 63 دستگاه فکس تجاری نبود و مرکز تحقیقات اين 
دســتگاه را خريده بود. اين دستگاه در مرکز کامپیوتر ما قرار داشت و 
برای فکس به خارج از کشور از آن استفاده می کرديم. من يادم هست 
که سپاه هم اين دستگاه را اوايل جنگ خريده بود و برای ارسال نقشه 

از آن استفاده می کرد. 
شما جزئیات مطالعات شرکت »ُسفِرُکم« و چشم اندازی که برای مخابرات 

ایران تا سال 70، پیش بینی کرده بود را به یاد دارید؟
نه، »ُســفِرُکم« يك شرکت مشاور بود که در جاهای ديگر هم مشاوره 

داده است. 
شرکت بِل آمریکا هم طرحی برای مخابرات ایران داشت. این دو طرح 

با هم ارتباطی نداشتند؟
بل، کمپانی آمريکايی است که در واقع بیشتر کمپانی تحقیقاتی بود. 
AT&T هم شــرکت مخابراتی آمريکايی اســت که بعدها همه ادغام 
شــدند و هنوز هم وجود دارند و در آمريکا کار می کنند. به طور کلی 
شــروع مخابرات ايران با زيمنس بود و بعد از آن به تدريج NEC ژاپن 
وارد شــد، منتها می توان گفت مخابرات ايران در دهه 70 با زيمنس 
و NEC راه افتــاد و هر کدام از اين دو شــرکت، پیشــخوان صنعتی 
در ايران درســت کرده بودند. به طوری که کارخانه ITMC به صورت 
مشترک با زيمنس و کارخانه ITI به صورت مشترک با NEC در شیراز 
درست شده بود و کاالهای خود را از طريق اين دو کارخانه وارد ايران 
می کردند. ظرفیت های تولید بااليی هم ايجاد کرده بودند که بیشــتر 
مونتاژ بود. شرکت »ُسفِرُکم« هم، يك شرکت مشاور بود و در جاهای 
مختلف مشاوره داده اســت و مدارک آن در اسناد کشور وجود دارد. 
اين شــرکت، برای ســرويس مخابرات طرح داده بود اما برای صنعت 
مخابــرات به عنوان تولید تجهیزات طرحی نداده بود. اين شــرکت با 
تحلیل آمار جمعیت، تقاضا و چند عامل ديگر برآورد کرده بود کشور 
بايد چه تعداد خط تلفن داشــته باشــد و اين خطوط در کجاها بايد 
عرضه شود و چه ســرويس هايی بايد افزوده شود. همه اين موارد در 
آن اســناد موجود بود. نمی دانم هنوز اين اســناد در مرکز تحقیقات 

نگهداری می شــود يا نه. چون بعداً شنیدم در دهه 70 و 80 مديرانی 
که در اين مرکز بودند، در اين زمینه ســهل انگاری کرده اند و خیلی از 
اســناد و مدارک از بین رفته اســت. اما تا سال 73 که ما آنجا بوديم، 
مخزن داده های آنجا سالم بود و حفظ شده بود. بعد از آن نمی دانم با 
آن ها چه کردند. بعدها، آدم های مدرنی هم ســرکار آمدند ولی توجه 
کافی به مستندسازی و ريشه های تخصصی در کشور کم شد و کارها 

خیلی سطحی انجام می شد. 
ســرویس هایی که در اســناد »ُسفِرُکم« به آن اشــاره شده بود، چه 

سرویس هایی بودند؟
سرويس های داده بود. 

یعنی سرویس های داده را هم در آن پیش بینی کرده بودند؟ 
بلــه، مودم ها را پیش بینی کرده بودنــد، فکس هم بود ولی به صورت 
اُورتلکام. يعنی آن زمان هنوز دانش ادغام IP با مخابرات وجود نداشت 
و مخابــرات به صورت پــروژه FDM و بعد هــم TDM و ATM بود. 
بحث ادغام دنیای IT و دنیای مخابرات از ســال 75 و 76 در کشــور 
ما باز شــد. بنابراين، می توان گفت صنعت مخابرات در ايران تا ســال 
66 و 67 سیســتم آنالوگ بود و بیشــتر تجهیزات آن هم در شــیراز 
ســاخته شده و در کشور استفاده می شــد. البته برخی از سوئیچ های 
پرظرفیت را از خارج و معموالً هم از زيمنس می خريديم. فکر می کنم 
ما يك نشست جالبی در سال 66 داشتیم که البته بايد دوستان سال 
دقیق آن را بگويند. در آن ســال آقای مهندس صفری، معاوت توسعه 
مهندســی مخابرات و اقای مهندس داوری نــژاد، معاوت انفورماتیك 
ســازمان برنامه، ما را به نشســتی دعوت کردند و من به همراه آقای 
انتظاری و آقای قنبری به آنجا رفتیم. آقای داوری نژاد گفت که تعداد 
خطوط مودم کشــور، که عمدة مصرف کنندگان آن بانك ها هستند، 
به بیش از 500 خط رســیده اســت و نظم و نگهداری آن ها درست 
انجام نمی شــود و در مخابرات به اين وضع توجه نمی شــود. به خاطر 
همین، دفعات قطع شــدگی زياد است و مشکالت فراوانی ايجاد کرده 
اســت. شــما برای اين موضوع چه فکری می خواهید بکنید؟ ما تازه 
آن زمــان، در مرحلۀ مودم های نوع 600 بوديم، يعنی بیشــتر از آن 
هم در کشــور و حتی در دنیا نبود. در مخابــرات، پروتکل هايی برای 
نگهداری تجهیــزات مخابراتی وجود دارد و تکنســین های مخابرات 
که آموزش ديده اند، ايــن موارد را رعايت می کردند. اما چون مودم ها 
تازه به مجموعۀ مخابرات اضافه شــده بود، در نتیجه در پروتکل های 
نگهداری آن ها استاندارد چندانی وجود نداشت. به خاطر همین، خط 
دچار افت يا قطعی می شــد و تا صدای مشتری درنمی آمد، سراغ حل 
آن نمی رفتند. يعنی اســتاندارد نگهداری پايین بود. آن شــب، خیلی 
روی اين موضوع بحث شــد. من آنجا ايــن موضوع را طرح کردم که 
در دنیا تلکام در حال ديجیتالی شــدن است و شبکه های ما هم بايد 
ديجیتالی شوند. اگر ما به سمت ساختار ديجیتال نرويم، ديگر امکان 
توســعۀ تکنولوژی وجود ندارد. ادامه راه ديتا آن نیســت که ما تعداد 
مودم ها را بیشــتر کنیم و پروتکل های نگهداری مان را بهبود بخشیم. 



68

ش
گزار

دويست و پنجاه و چهار

البته اين کار هم الزم اســت اما راه حل اصلی نیست و در نهايت بايد 
ديجیتال شود. آقای صفری از اين طرح استقبال کرد و گفت چه کار 
می خواهید بکنیــد؟ ما گفتیم که حاضريم اين کار را طراحی کنیم و 
به شــما بدهیم. بنابراين تصويب شد تا کارگروهی با مسئولیت ما در 
مرکز تحقیقات تشکیل شود و اين مسئله را بررسی و برای آن راه حل 
ارائــه دهیم. ما در مرکز تحقیقــات، حدود 30 نفر از افرادی را که در 
بخش های مختلف کار می کردند، شناسايی و برای انجام اين کار جمع 
کرديم. طی 6 ماه گفتگو، مطالعه و تست روی ظرفیت موجود کشور، 
مــا هم اطالعات وضع موجــود را درآورديم و هم آن که چه کارهايی 
می توانیــم در اين زمینه انجام دهیــم. در نهايت، گزارش 150،140 
صفحه ای تهیه شد. در اين گزارش که افق وضع موجود تشريع شده و 
پیشنهاد ديجیتالی شدن شبکه در آن ارائه شده بود و همان زمان به 

وزير وقت آقای غرضی تقديم شد. 
همه روی این موضوع که باید به ســمت دیجیتال شدن حرکت کرد، 

متفق القول بودند؟
نه. بايد اقنــاع هم صورت می گرفت. مديريت وقــت مخابرات، کمی 
روی ايــن موضوع تامل کردند و تقريبــاً بعد از چند ماه موافقت خود 
را اعالم کردند. بحث ديجیتال در آن زمان مطرح شــد و دوستان به 
تدريــج آن را پذيرفتند. علت هــم آن بود که وقتی اين تغییر در دنیا 
انجام شــده بود، تامین کنندگان تجهیزات، ديگــر تجهیزات قديم را 
تولید نمی کردند و نمی فروختند. در مخابرات هم که دوســتان حدود 
90 درصد از محصوالت خارجی اســتفاده می کردند که يا از زيمنس 
يا NEC بود. ما هم تجهیزاتی را که در مرکز تحقیقات می ســاختیم، 

خیلی می جنگیديم که آن ها را پذيرفته و در شبکه استفاده کنند. 
این موضوع در مورد همه تجهیزات تولیدی مرکز مخابرات صادق بود؟

اصال بحث بین ما و بچه های مخابرات در مورد تجهیزات ساخته شده 
در اين مرکز، تاريخی اســت. اول آن که در بخش تست تعداد کمی از 
آن ها بودند که واقعاً اعتقاد داشتند و به فرآيند تست کمك می کردند. 
تعــداد زيادی از آن ها يا اعتقاد نداشــتند يا فکــر می کردند اين کار 
معطلی اســت و يا به هر دلیل ديگــری موافق نبودند. خالصه در اين 
بخش، چالش های زيادی داشتیم. بعد هم که تجهیزات تولید می شد، 
بــه کارگیری آن در مخابرات مصیبت بــود چون اولین ضرر اين کار، 
آن بود که ديگر نمی توانســتند خريد خارجی انجام دهند و خیلی از 

جذابیت های خريد خارجی برای آن ها از بین می رفت. 
پس این مباحث از همان سال ها هم مطرح بود؟

اوه بلــه. از روز ازل بــود. حتی من برای بازديد از دســتگاه TDM به 
کارخانــه ITI شــیراز رفته بــودم. وقتی از خط تولیــد بازديد کردم، 
متوجه شــدم لحیم کاری بوردهايی که ما طراحی کرده ايم، استاندارد 
کیفی الزم را ندارد و با کیفیت بســیار بدی تولید می شــود. اصاًل اين 
لحیم کاری ها، آن قدر بد انجام شــده بود که معلوم بود اين بورد کار 
نخواهــد کرد. با ديدن اين وضعیت خیلی عصبانی شــدم و به تهران 
آمدم و به رئیس مرکز گفتــم که آن ها نمی خواهند که کارهای ما را 

تولید کنند. فقط هــم تجهیزات از ژاپن می آورند و مونتاژ می کنند و 
کارکنــان آنجا هم دوره ای به ژاپن می روند و حق ماموريت می گیرند. 
بنابراين، نمی توان آنجا تولید داخلی انجام داد. اما متاســفانه بیش از 
صد تا از اين بوردها را تولید کردند و همه  آن ها در مخابرات رد شد و 
به مرکز تحقیقات پس فرستادند که هم موجب بدنامی کار ما می شد 
و هم مصیبت بزرگی برای ما بود که بنشــینیم همه آن ها را عیب يابی 

کنیم. 
وقتــی آن گزارش را تهیه کرديم، آقــای غرضی تصمیم گرفت که 
هســتۀ ديتا درست کند که منجر به ايجاد شرکت ديتا شد. مدتی 
هم دنبال دوستان مرکز تحقیقات مثل آقای قنبری بودند که ايشان 
را مديرعامل آنجا کنند اما ايشان با لطايف الحیلی از آن عبور کرد، 
اما تعدادی نیرو به آن ها داديم. فکر کنم آقای شــهاب را به عنوان 
اولین مديرعامل اين شــرکت منصوب کردند. از ديگر کســانی که 
به اين شــرکت رفتند، يکی هم آقای حسین شیخ عطار بود و يکی 
ديگر از دوستان که خیلی زحمت کشیدند تا اين شرکت پا گرفت. 
براساس آن گزارش، آقای غرضی به دولت گفتند که 200 میلیون 
دالر پول الزم اســت تا ايــن کار را انجام دهیم. تولد ديتا موازی با 
مخابرات شروع شد، نه اين که مخابرات دگرديسی کند، اين اتفاق، 
آغاز شــکافی بود که بعــدا خواهم گفت که ما را از دگرديســی و 
نوآوری عقب انداخت. مقاومت بدنۀ مخابرات در برابر تحول خیزی، 
تحول پذيری و استمرار آن  ها برای آن که سیستم های قبل را حفظ 
کنند، ســبب شد تا نظام داده به شــکل موازی با آن ها جلو بیايد. 
پس ما ســه دوره در مخابرات داريم که نقطۀ عطف هستند. يکی 
ســال 66 تا 68 اســت که از آنالوگ به ديجیتال منتقل شــديم و 
ادامۀ شــبکه ديجیتال، کامل شدن سافت سوئیچ است که تا سال 
75-76 جلو می آيد. ما در ســال 76-75 که مشغول تدوين برنامه 
سوم شــديم، چالش بزرگمان اين بود که آيا سوئیچ های مخابرات 
در آينــده بر پايــه IP خواهد بود يا بر پايه ATM. بخش توســعۀ 
مهندســی وقت از ATM دفاع می کرد و مــا از IP دفاع می کرديم. 
وقتی که موفق نشــديم آن ها را قانــع کنیم، توافقی انجام داديم و 
گفتیم دورة کوتاهی هر دو خط را تست کنیم. آن موقع، من معاون 
وقت وزارتخانه بودم و به شــرکت ديتا گفتم برای خودت شــاخه 

توسعه مهندسی درست کن. 
این بحث ها در زمان وزارت آقای دکتر عارف بود، درست است؟

بله. در نتیجه آقای مطلب پور که آن زمان مدير شــرکت ديتا بود، 
نیرو گرفتند و برای اين شــرکت، بخش توســعه مهندسی درست 
کردند که اين کار منجر به آن شده بود که باز شبکه ديتای کشور، 
چند ســال جدا از شبکه مخابرات خط می کشید و لینك می داد و 
مودم نصب می کرد. اگر هم جايی چیزی الزم داشــت، از مخابرات 
اجاره می کرد و تجهیزات می گرفت. خالصه اين مســیر تا يکی دو 
 ATM ســال جلو آمد و توسعه مهندسی شرکت مخابرات، سیستم
خريــد. اما آن ها رفته رفته ديدند که دنیا تغییر کرده و ATMها در 
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حال جمع شــدن هســتند و تبديل به IP Base شده اند. پس از 
حدود ســال 80 پذيرفتند که شبکه مخابرات، IP شود و اين نقطۀ 
عطف دوم صنعت مخابرات کشــور بود که باز ما توفیق داشتیم در 
اين مقطع خدمت دوستان باشــیم. نقطۀ عطف سوم هم به دورة 
بعد از ســال 92 رسید. از ســال 82 و 83 جمع بندی ما اين بود 
کــه بدون اين مراکز داده نمی تواند کار کند. برای همین در قانون 
برنامه چهارم که بايد از ســال 84 شــروع به اجرا می شد، نوشتیم 
که مخابرات ايران بايد مراکز داده کشــوری نصب کند. متاســفانه 
در دولت آقای احمدی نژاد، توســعه علمی و فنی مخابرات متوقف 
بود. چون وزير وقت که آمد، عمده وقتش را ســر خصوصی سازی 
مخابرات گذاشــت و حتی در مصاحبه ای عنوان کرد ما مســئول 

ديتای کشور نیستیم. 
در حالی که در برنامه چهارم این وجود داشت. 

من در جايی گفتم که وزير می گويد من مســئول ديتا نیســتم، 
پس کاری نمی شــود کرد و ايشــان از اين حرف دلخور هم شده 
بود. حتــی خبرنگاری که اين مطلب را گفتــه بود، مورد عقوبت 
قــرار داده بود. من حــرف خودش را تکرار کــرده بودم. بعد هم 
مخابرات را به شــکل حراج واگذار کردنــد. يعنی مثل قالی ايوان 
مدائن تکه پاره کردند و بردند و بعد از ســال ها، هنوز خســارتش 
جبران نشــده است. آن زمان، مدل خصوصی سازی که ما طراحی 
کرده بوديم، خیلی منطقی بود. ما شــرکت مادر و شــرکت های 
فرعی درســت کرده بوديم اّما آن ها آمدند و از هول شان، شرکت 
مادر را به فروش گذاشــتند. آن وقت چیز ديگری به نام شــرکت 
مادر و زيرساخت درست کردند که به لحاظ منطق علمی، اساس 
علمی نداشــت. االن هم با شرکت های مخابراتی روبرو هستیم که 
شرکت کم توان و زيان دهی شده است و مشکالت فراوان دارد. اين 
مسائل را بايد در جای خودش توضیح دهیم. به هر حال، در دوره 
آقای سلیمانی هیچ کار مهمی برای ديتا نشد. در دوره وزير بعدی، 
موضوع ديتا بر شــرايط کشور تحمیل شده و آثار گسترش ديتا و 
شبکه های ديتا و سرويس های اينترنتی در کشور کم کم محسوس 
شده بود. اين امر منجر به آن شد که مقام معظم رهبری براساس 
گزارش هايی که تهیه شده بود، فکر کنم در سال 90 شورای عالی 
فضای مجازی را تاسیس کردند و عمال وزير وقت دوره دوم آقای 
احمدی نژاد وارد اين چرخه شــد. در آنجا هم اختالف شديدی با 
دبیر وقت داشــتند، در نتیجه، کارشان به تخريب يکديگر گذشت 
تا آن کــه دولت آقای روحانی روی کار آمد. بنابراين، ما حدود 8 
ســال نوعی سکته در توســعه مخابرات داريم. در نتیجه وقتی ما 
ســال 92 به وزارتخانه آمديم، موضوع شبکه و شبکه سازی جديد 
محل بحث شد. دستوراتی هم از قبل در قانون کشور آمده بود که 
شــبکه ملی اطالعات برپا شود که کار خاصی نکرده بودند. به اين 
ترتیب، ما وارد طراحی شــديم و به طور کلی می توان گفت که در 
اين دوره، کل معماری تغییر کرد و اين معماری مبتنی بر مبادلۀ 

ديتای پر ظرفیت شد و شکر خدا در حال حاضر در سراسر کشور 
شــبکه پرظرفیت موبايل روی اين بســتر سوار اســت. بنا بر اين 
می توان گفت اينجا، نطقه عطف ســوم تاريخ مخابرات است و اين 
توفیق برای من و دوستانم بوده که در هر سه مقطع در بخش های 

مطالعه، تصمیم گیری و اصالح آن مشارکت داشته باشیم. 
حاال من بــه دهه 70 برگردم. آن زمان، وقتــی مطالعات ما به پايان 
رسید، شرکت ديتا درست شــد و در کنار شرکت مخابرات شروع به 
کار کــرد. مخابرات هم به تدريج به اين ســمت رفت که تجهیزات را 
ديجیتالی کند. می توان گفت که اين کار تقريباً 20 سال طول کشید 
و در اواخر دهه 80 شبکۀ ايران به طور کامل ديجیتالی شد. البته دنیا 
در حال حرکت به سمت سیستم های جديدتری است که امیدوارم در 
آينده در اين بخش، شکاف تکنولوژی نداشته باشیم و بتوانیم زودتر از 
سیستم های جديد در شبکه مان استفاده کنیم. در حال حاضر، شبکه 
ثابت به علت عدم مديريت صحیح و عدم ســرمايه گذاری در نوسازی 
تجهیــزات و قابلیت يافتن برای ديتا و ارائه ســرويس، در حال زيان 
است و امیدوار هستیم که بتواند اين عقب افتادگی را جبران کند چون 

شبکه اصلی کشور است. 

ادامه دارد ... 

نه بابا بزرگ، گوش کن
باید روی کروم دابل 

کلیک کنی
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تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران 
مستندسازی تجربه با نقشۀ ذهنی 

سید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی

مقدمه
 نشر صفحات مســتقل و مستمری با عنوان معرفی کتاب در گزارش 
کامپیوتر ســابقه ای بیش از 28 ســاله دارد، احتماال از شــماره 120 
گزارش کامپیوتر در شــهريور ماه 1372. در اين شــماره می خواهم 
از مديران گروه هــای تخصصی انجمن که در دوره جديد فعالیت های 
انجمن، اهداف بزرگ تری را درنظر دارند دعوت نمايم، با شناســايی و 
برقراری ارتباط کاری با ناشران، مولفان و مترجمان کتاب های مرتبط 
با موضوع تخصصی فعالیت های گروه تخصصی خود و با فراهم آوردن 
يك شــبکه ارتباطی علمی، زمینه را بــرای معرفی ادواری کتاب ها و 
پايان نامه هــای تحصیلی روزآمد و ارزشــمند داخلــی و خارجی در 
ماهنامــه گزارش کامپیوتر و ويژه نامه هــای تخصصی آن، در موضوع 

تخصصی فعالیت گروه خود، فراهم نمايند.
در ســال هايی که از انتشــار اين صفحه می گذرد با تنوع بخشیدن به 

گونه های کتاب هايی که معرفی می شــوند، از منظری میان رشــته ای 
تالش کرده ايم به فرهنگ سازی از طريق ارج نهادن به کارهای نوآورانه 
و خالق، مشوق مولفان، مترجمان و ناشران نوجو باشیم. همان گونه که 
با نشر همه کتاب های يك مولف در شماره های اخیر مشاهده کرده ايد 
که به معرفی چهره های آغازگر معتبر، در زمینه های مختلف اين حوزه 
پرداخته ايم که عالوه بر ادامه آن، امیدواريم در شــماره های بعد آن را 
به مترجمان و ناشــران هم تسری دهیم. هرچند در شماره هايی نیز با 
توجه به موضوع و ويژگی های ممتاز برخی کتاب ها به تفسیر تفصیلی 
آن ها پرداخته ايم اما هنوز قصد گشــودن مباحــث نقادانه در معرفی 
کتاب نداريم زيرا در عســر و حرجی که فرهنگ انديشــان در تألیف 
يا ترجمــه کتاب های فنی با آن مواجهند اين اقــدام فعال واقع بینانه 
نمی نمايــد. در همه اين موارد و يا شــیوه هايی ديگر در اين زمینه از 

همه اعضای محترم انجمن طلب هم انديشی و همکاری می کنیم.
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در اين شــماره به معرفی يك کتاب تاريخ شفاهی، دو کتاب تألیفی از 
دکتر محســن صديقی مشکنانی -که در شماره های پیشین مجموعه 
کتاب هايشان را معرفی کرديم- و دو کتاب ترجمه ای با موضوعات تازه 
می پردازيم و با توجه به کاهش شمارگان نشر، که تا 150 نسخه نازل 
شــده است، همگان را برای تهیه نســخی از اين کتب – چه کاغذی 
و چه الکترونیکی - به عنوان حمايت فرهنگی نشــر، دعوت می کنیم 
هر چند آگاه هســتیم خريد کتاب 120 هزار تومانی در ســبد خريِد 
فرهنگِی بسیاری، به جبر شرايط معیشتی، کمترمی تواند جايی داشته 

باشد.
 بر اســاس موقعیت های ترسیم شده فوق، در اين شماره چهار کتاب 
در موضوعات مرتبط با اين زمینه ها را انتخاب کرده ايم که برای تهیه 

و مطالعه به شما معرفی و توصیه می کنیم.

عنــوان کتــاب: تاريخ شــفاهی 
ارتباطــات در ايران جلد اول، وزرای 
ارتباطات پــس از انقالب گردآورنده 
)کارشناس گفتگو و تدوين(: علیرضا 

زمانی. 
ناشر: نشر گويا. 

زمان نشر: چــاپ نخست، زمستان 
.1399

تعداد صفحات: 510 برگ.
شمارگان: 300 نسخه.

شابک: 7291-56-8- 978-622.
قیمت: 120000 تومان.

مقدمه 
 تاريخ شــفاهی ارتباطات در ايران که جلــد اول آن به روايت وزرای 
منصوب پس از انقالب، اختصاص يافته است به جهت روايت شاهدان 
عینــی - البته با همه ايرادات ناگزير تاريخ های شــفاهی – خواندنی 
اســت. در اين میان غیر از فعالیت های عیان و غیرقابل اغماض، حتی 
بعضا، روايت های متناقض، اغراق گونه يا کتمان شــده و در مواری کم 
يا زياد انگارانه ِکار ديگری يا خود، به آن ارزش جامعه شــناحتی هم 
می بخشد. در اين میان روايت مهندس نصراهلل جهانگرد از دوران کوتاه 
ســه ماهه تصدی دولتی خود با تکیه بر حافظــه منضبط و اقدامات 
برنامه ای ايشــان طی سالیان، تبديل به بخش مهمی از تاريخ فناوری 
اطالعات در ايران شده است که به همین دلیل با اخذ اجازه از ايشان 
به شکل پی  آيند از اين شماره در صفحاتی مستقل، به تدريج، تمامی 
آن را جهت اطالع خوانندگان جوان خود باز نشر خواهیم کرد که شما 

را به خواندن آن دعوت می کنیم.
در مقدمه اين کتاب، ثبِت تاريخ شــفاهی، تالشی برای تبديل دانش 

ضمنی به دانش صريح شــمرده شده است. در سخن آغازين آن آمده 
اســت: 45 نفر از پیشکســوتان و مديران پیشین بخش ارتباطات، در 
204 جلســه و 294 ساعت، مقابل دوربین تاريخ شفاهی قرار گرفتند 
و به انتقال تجارب خود پرداختند. حاصل اين مستندسازی ارزشمند 
– در قالب پروژه ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات – تعدادی 
مستند تلويزيونی و چند مجلد کتاب است که به تدريج منتشر خواهد 
شــد. اولین مجلد تاريخ شفاهی ارتباطات در ايران که پس از دو سال 
کار بــا عنوان فرعــی وزرای ارتباطات پس از انقالب در پايان ســال 

گذشته منتشر و امسال توزيع شده است، کتاب مورد بحث ماست.

محتوای كتاب
کتاب دارای فهرســت مطالب، مقدمه، ســخن آغازين، تصاوير و متن 
مصاحبه با هفت وزير و يك سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن - 
که بعدا به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تغییر يافت – است. در 
اين مصاحبه ها عالوه بر پیشینه زيستی و تحصیلی مصاحبه شوندگان، 
روايت آن ها از فعالیت هايشــان طی دوران خدمت درج شده است که 

يك دوره چهل ساله و ده دولت را در بر می گیرد.
 

کنترل  و  مديريــت  کتاب:  عنوان 
پروژه های فناوری اطالعات: 

 PMBOK-6 ،رويکرد چابك 
صديقــی  محســن  نویســنده: 

ُمشِکنانی. 
ناشر: نشر ُمِمد.

زمان نشر: 1399.
تعداد صفحات: 204 برگ.

شمارگان: )الکترونیکی:
 sadighim.ir/books/itpm(.
شابک: 978-600-99786-6-3.

قیمت: 32000 تومان.

مقدمه 
 نويسنده در مقدمه کتاب نوشته اســت: اين کتاب برای دانشجويان 
درس مديريت و کنترل پروژة فناوری اطالعات، به عنوان کتاب درسی، 
و برای دانشــجويان مهندســی نرم افزار و برای کسانی که مستقل از 
رشته تحصیلی خود، در شــاخه های مختلف علوم و مهندسی رايانه، 
عمال دســت اندرکار تولید و ارائه خدمت هستند، قابل استفاده است. 
اين کتاب تمام محورهای دانشــی نسخه ششم پیکره دانشی مديريت 
پــروژه به عنوان اســتاندارد رايج در بر دارد. عــالوه بر آن به ممزوج 
بودن مديريت و مهندســی در اين مضمون، نشانه گذاری، مدل سازی، 
انتخــاب، آزمايش موثر، پايان دهــی و مديريت نگهداری نیز پرداخته 

است.
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محتوای كتاب
کتاب دارای فهرســت مطالب، فهرست شــکل ها، فهرست جدول ها، 
مقدمــه ، و شــش بخش و 21 فصــل مطلب، واژه نامه انگلیســی به 
فارسی و فارسی به انگلیسی و صورت مراجع است. عناوين بخش ها و 

فصل های کتاب به شرح زير است: 
بخش اول: مفاهیم بنیادی 

 فصل 1: مفاهیم اصلی )مديريت، کنترل، مهندســی، پروژه، فناوری 
اطالعات(.

 فصل 2: مديريت و مهندسی، هر دو.
 فصل3: پیکرة دانش مديريت پروژه.

بخش دوم: مدیریت یکپارچگی )مجتمع سازی( پروژه. 
 فصل 4: انتخاب.

 فصل 5: مدل سازی برای مديريت بهتر پروژه.
 فصل 6: نشانه ها و کنترل.
 فصل 7: تاثیرات سازمان.

بخش سوم: محدودۀ پروژه. 
 فصل 8: مديريت محدودة پروژه.
 فصل 9: مديريت سودبران پروژه.

 فصل 10: مديريت نیروی انسانی پروژه.
 فصل 11: مديريت زمانبندی پروژه.
 فصل 12: مديريت تدارکات پروژه.

 فصل 13: مديريت هزينه های پروژه.
بخش چهارم: مدیریت ارتباطات پروژه. 

 فصل 14: مستندسازی پروژه.
 فصل 15: رسمیت.

 فصل 16: درخواست پیشنهاد و قرارداد.
بخش پنجم: کیفیت پروژه. 

 فصل 17: مديريت کیفیت پروژه.
 فصل 18: مديريت خطر. 

بخش ششم: فراتر از يك پروژه خاص. 
 فصل 19: مهندسی و مديريت حوزه ی فعالیت. 

 فصل 20: فرصتی که ديگران ندارند! 
 فصل 21: مهارت مديريت پروژه.

عنوان کتاب: مستندسازی تجربه با 
نقشه ذهنی.

نویسنده: محسن صديقی ُمشِکنانی.
ناشر: نشر ُمِمد.

زمان نشر: اول، 1399.
تعداد صفحات: 43 برگ.

شمارگان: 100 نسخه.
شابک: 600-946738-9--978.

قیمت: 13800 تومان.

مقدمه 
 در مقدمه کتاب آمده اســت: مستندسازی تجربه قطعا گام مهمی در 
تدوين و نگهداری و اســتفاده مجدد از آگاهــی و در نهايت مديريت 
دانش است. نويسنده برای فراهم کردن امکان بازيابی سريع، روشن و 
دقیق به کارگیری نرم افزارهای رّسام نقشه ذهن را پیشنهاد می کند و 

در اين کتاب با مثال آموزش می دهد. 

محتوای كتاب
کتاب دارای فهرســت مطالب، مقدمه، شش بخش مطلب و نوشته ای 
در معرفی نويسنده است. عناوين شش بخش مطلب به شرح زير است:

 بخش اول: معرفی نقشه ذهن.
 بخش دوم: معرفی روش.

 .MindMapper بخش سوم: معرفی نرم افزار 
 بخش چهارم: يك مثال: مستندسازی تجربه با نقشه ذهن. 

 بخش پنجم: چند کاربرد ديگر. 
 بخش ششم: پرسش و تمرين. 

 
نرم افزار  پارادکــس  کتاب:  عنوان 
)ظهور و افــول بــازار نرم افزارهای 

تجاری(. 
نویسنده: استفان اوگريدی. 

مترجم: سید علی آذرکار. 
ناشر: نشر چهار درخت. 

زمان نشر: چاپ اول، 1399.
تعداد صفحات: 108 برگ.

شمارگان: 150 نسخه.
شابک: 978-622-7023-51-0.

قیمت: 35000 تومان.

مقدمه 
 استفان اوگريدی1 نويســنده کتاب در تشريح تناقض نرم افزار نوشته 
اســت: »...با اين حال هنگامی که نرم افزار به شکل حريصانه ای جهان 
را می   بلعیــد، چیز غريبی در حال وقوع بود. حتی هنگامی که نرم افزار 
بیشتر و بیشتر حیاتی و برافکن می شد، ارزش تجاری نرم افزار در حال 
نزول بود. نرم افزاری که روزی بیلیون ها دالر درآمد در هر فصل ايجاد 
می کرد، اکنون به شــکل فزاينده ای رايگان در دســترس عموم قرار 
می گرفت. شرکت هايی که روزگاری با يکديگر در جنگ تجاری بودند 
و بر ســر تمايز محصوالت مالکانه مشابه، نزاع می کردند، حاال بر روی 
يك بُن سازه مشترک با يکديگر مشارکت داشته و برای پیاده سازی ها 
و خدمات رقابت می کنند. توســعه دهندگانی که مشــکالت جالب را 
بــا نرم افزار حل می کنند، منفعت بیشــتر را در هزينــه کردن برای 
دسترسی رايگان به آن، تا تالش برای دريافت پول از آن می بینند. اين 
1 - Stephen  O’Grady
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پارادوکس نرم افزار است: قوی ترين برافکنی که تا کنون وجود داشته 
و خالــق درآمدهای خالص چندين بیلیون دالری در بازارهای جديد، 
حاال روزانه در حال از دســت دادن ارزش تجاری است. همان گونه که 
صنعت فناوری قاطعانه در سال 1981 پذيرفت که پول در سخت افزار 
اســت و نه نرم افزار، همان صنعت امروز عمدتا بر اين فرض تکیه دارد 
که درآمد واقعی در نرم افزار اســت. به هر حال، شــواهد حاکی از آن 
اســت که نرم افــزار ارزش کمتری، از حیث تجاری، نســبت به آنچه 
بســیاری آگاهی دارند، برخوردار اســت و روزانه از ارزش آن کاسته 
می شود. و اين که اين روند با احتساب همه احتماالت، برگشت ناپذير 
است. حال، ســوال پیِش روی کل صنعت اين است که در آينده چه 
اتفاق خواهد افتاد«. بقیه کتاب در جستجوِی پاسِخ اين پرسش است.

اســتفان اوگريدی، تحلیل  گر ارشــد و بنیانگذار شرکت ردمونك2 در 
ســال 2002 در شهر پورتلند اســت. او زاده نیويورک، دارای مدرک 
کارشناسی تاريخ از کالج ويلیامز با حوزه کاری کمك به شرکت ها در 
توسعه کســب وکار است. در عین حال او نويسنده مقاالتی در تحلیل 
روندهای صنعــت در نیويورک تايمز، بیزينس ويك و وال اســتريت 

ژورنال هم هست.

محتوای كتاب
کتاب دارای فهرست مطالب، فهرست اشکال، فهرست جداول و شش 

بخش مطلب با عناوين زير است:
 بخش اول: پارادوکس نرم افزار چیست؟ 

 بخش دوم: شاهد ؟ 
 بخش سوم: چگونه اين اتفاق افتاد؟

 بخش چهارم: پارادوکس نرم افزار در عمل.
 بخش پنجم: چه بايد کرد؟

 بخش ششم: آخرين نظرات.

عنوان کتاب: سالم دنیا. 
 انسان بودن در عصر ماشین، درايت 

و تیزهوشی
 در عصــر شــبکه های اجتماعی و 

الگوريتم ها 
نویسنده: هانا فرای. 
مترجم: عباس نتاج. 

ناشر: انتشارات تمدن علمی. 
زمان نشر: تابستان 1399.
تعداد صفحات: 296 برگ.

شمارگان: 440 نسخه.
شابک: 978-622-631-083-3.

قیمت: 65000 تومان.

2 - Redmonk

مقدمه 
 در پشــت جلد کتاب آمده است: هانا فرای3، استاد دانشگاه لندن، در 
کتاب ســالم دنیا4 به مزايا و معضالت احتمالی الگوريتم ها در زندگی 
کنونی و آينده انســان  ها می پــردازد. وقتی بحث در بــاره الگوريتم 
مطرح می شــود، معموال يا بسیار خوشبین هســتیم و بر اين باوريم 
که الگوريتم هــا می توانند زندگی ما را به مدينه فاضله تبديل کنند و 
يا فکر می کنیم، موجب انقراض نوع بشــر خواهند شد. خواندن کتاب 
ســالم دنیا اين توانايی را در اختیار ما می  گذارد که بتوانیم با ديد باز، 
اهمیت و کارايی الگوريتم ها را در بخش های مختلفی نظیر بهداشت، 
درمان، حمل و نقل، جرم و عدالت، قدرت، اطالعات و هنر درک کنیم 
و به طور همزمــان از تکیه کردن بیش از حد به الگوريتم ها و اعتماد 

بیجا خودداری نمايیم.
خانم فرای در يادداشــِت در باره نام کتاب، خاطــرات خود را از دريافت 
جايزه ای مشــترک با خواهرانش از پدر، در سن هفت سالگی ياد می کند 
که رايانك کوچك هشــت بیتی زد.اکس.اسپکتروم5 بوده است که برای 
نسل ما يادآور خاطرات شیرينی است. انتخاب نام سالم دنیا را به عادت 
پیام اولین برنامه هايی که انسان می نويسد و دستورالعمل آموزشی برايان 
کرنیکان در کتاب آموزشی برنامه نويسی خود برای اولین برنامه، نسبت 
می دهد و به پاسخ او در مقابل پرسش خبرنگار مجلِه فوربس و کارتونی که 
در آن جوجه ای تازه از پوسته تخم مرغ خود خارج شده هنگام تولد گفته 
است سالم دنیا به عنوان منبع الهام اشاره می کند. او ادامه می دهد: سالم 
دنیا يادآور لحظه نخست برقراری ارتباط میان انسان و ماشین است. البته 
مرز میان کنترل کننده و کنترل شونده به صورت ظاهری قابل مشاهده 
نیست، اما بیان نوعی همکاری است و به نوعی می توان گفت، امکانی ايجاد 
می کند که بدون يکی از طرفین ممکن نبود. فرای نوشــته اش را با اين 
عبارت پايان می دهد: توجه به اين نکته که هیچ دستگاهی بدون کمك 

انسان ساخته نمی شد، به ما حس ارزشمندی در عصر ماشین می دهد.

محتوای كتاب
 کتاب دارای فهرســت مطالب،مقدمه، نتیجه گیری با عنوان انسان به 

عالوه ماشین و هفت عنوان مطلب به شرح زير است:
 عنوان اول: قدرت.

 عنوان دوم: داده ها.
 عنوان سوم: عدالت.

 عنوان چهارم: پزشکی.

 عنوان پنجم: خودروها.
 عنوان ششم: جرم.
 عنوان هفتم: هنر.

3- Hannah  Fry
4- Hello  World
5- ZX-Spectrum
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معماری سازمانی چابک2.0
)Agile 2.0 Enterprise Architecture(
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دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات
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چکیده
معماری ســازمانی چابک2.0 بُن انگارۀ1 جدیدی برای پوشــش نقاط ضعف و مشــکالت موجود در معماری ســازمانی چابک 1.0 اســت. در این مقاله معماری 
ســازمانی چابک 2.0 معرفی و ویژگی ها، مشــخصات و ضرورت به کارگیری آن تبیین می شــود. به جهت بررســی به کارگیری معماری ســازمانی چابک 2.0 و 
استخراج ویژگی ها و مشخصات آن مستندات، منابع و مقاالت مرتبط با چابکی 1.0 و چابکی 2.0 مطالعه و بررسی شده اند. در نهایت با تعریف تعدادی شاخص 
برای معماری ســازمانی چابک 1.0 و معماری ســازمانی چابک 2.0 بحث و تحلیل انجام شــده است. معماری ســازمانی چابک 2.0 برخی از نقاط ضعف معماری 
ســازمانی چابک 1.0 را مرتفع نموده اســت. مهم ترین ویژگی های معماری ســازمانی 2.0 عبارتند از: نزدیک شدن به معماری تک صفحه ای، افزایش سرعت و 
تطبیق پذیری معماری، تاکید بر تیم ســازی، رهبری و مدیریت تیم های چابک، تاکید بر کشــف دغدغه ها و نیازمندی های سودبران )ذینفعان( معماری، تاکید بر 
شروع تغییر به جای پاسخگویی به تغییر. به کارگیری ایده معماری سازمانی چابک2.0 با توجه به نقاط ضعف و مشکالت موجود در معماری سازمانی چابک 1.0 

می تواند برای سازمان ها به خصوص سازمان های کوچک و چابک و از جمله استارتاپ ها مفید باشد. 
واژه های کلیدی: چابک 2.0 2، معماری سازمانی چابک، 2.0 3 توسعه چابک 2.0 4، سازمان 2.0 5، مدیریت 2.0 6

1- paradigm
2- Agile 2.0
3- Agile 2.0 Enterprise Architecture
4- Agile Development 2.0
5- Enterprise 2.0
6- Mnagement 2.0 

مقــاله ویــژه
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1- مقدمه 
معمــاری ســازمانی مجموعه ای از ســاختارها و فرآيندهايی اســت 
کــه وضعیت حال و آينده يك ســازمان را توصیف نموده و ديدهای 
مختلــف معماری را برای انجام ماموريت ســازمان مبتنی بر فناوری 
اطالعات نمايش می دهد]4[. چابکی به توانايی پاسخگويی به تغییرات 
پیش بینی نشــده محیط کســب وکار گفته می شود. چابکی به مفهوم 
تندی، ســرعت، ســبکی و زيرکی اســت و به خالقیت و نوآوری نیاز 
دارد. چابکــی به معنای توانايی در خیالبافی کــردن در زمینه تولید 
محصوالت و فرآورده های جديد و راه های انجام کســب وکار مناســب 
اســت. به عبارت ديگــر چابکی به توانايی خالقیت و پاســخگويی به 
تغییرات مکرر و پیش بینی نشــده به منظور رســیدن به منافع مورد 
نظر گفته می شــود]1،2[. يکی از نظريه های مطرح شــده در حوزه 
معماری ســازمانی مفهوم چابکی است. معماری سازمانی چابك 1.0 
از بیانیــه چابك 1.0 و اصول حاکم بر آن متاثر اســت]46[. معماری 
ســازمانی چابك 1.0 موجب ورود بُن انــگارة چابکی به چرخه فرآيند 
معماری ســازمانی گرديد، با اين حال دارای نقاط ضعفی است. نبود 
راهکار برای تحقــق معماری تك صفحه ای1، نبود راهکار مشــخص 
برای تیم ســازی چابك، نبود راهکار مشخص برای کشف دغدغه ها و 
نیازمندی های سودبران و نبود برنامه مشخص برای شروع تغییرات به 
جای پاسخگويی به تغییرات از مهم ترين نقاط ضعف معماری سازمانی 
چابك 1.0 هســتند. معماری ســازمانی 2.0 برای بهبود نقاط ضعف 
معماری ســازمانی چابك 1.0 مطرح شده اســت]21[. در اين مقاله 
معماری سازمانی چابك 2.0 معرفی و ويژگی ها، مشخصات و ضرورت 

به کارگیری آن تبیین می شود. 

2- پیشینه و زمینه تحقیق
مفهــوم چابکی در علــوم و فنون مختلف نتايج برجســته ای را ايجاد 
نمــوده و در حوزه معماری ســازمانی نیز اثربخش بوده اســت]35[. 
روشــگان های چابك معماری ســازمانی از بیانیه چابك 1.0 و اصول 

حاکم بر آن و از روش های چابك توسعه نرم افزار از قبیل:
S c r u m  ، X P 2 ،  AU P 3 ، R A D 4 ، F D D 5 ، C r ysta l  ، DA D 6 
و ... و روش های چابك مديريت پروژه متاثر هستند]22،38،27،28[. 
کارکردن به شــکل گام به گام، افزايشــی7 و تکرارشــونده8 در زمان 
مناســب از مهم ترين ويژگی های روشگان های چابك توسعه نرم افزار 
اســت]36،29[. بر اســاس بیانیه چابکی9 1.0 که توسط تعدادی از 
1- One-Page Architecture
2- Extreme Programming
3- Agile Unified Process
4- Rapid Application Development
5- Feature-Driven Development
6- Disciplined Agile Delivery
7- Incremental 
8- Iteratively and Incrementally
9- Agile Manifesto

توســعه دهندگان نرم افزارها ارائه شــده و به عنوان قانون اساسی در 
حوزه چابکی پذيرفته شده اســت]7،8[، چهار اصل مهم مورد توافق 

قرار گرفته است که عبارتند از: 
تاکید بر افراد و تعامالت بیش از فرآيندها و ابزارها10 	
تاکید بر نرم افزار کاری بیش از مستندسازی جامع11 	
تاکید بر همکاری با مشتری بیش از مذاکره قرارداد12 	
تاکید بر پاسخگويی به تغییرات بیش از دنبال کردن يك برنامه13 	

نکتــه مهمی که در مورد بیانیه چابکی 1.0 وجود دارد اين اســت که 
اگر چه بر تعامــالت افراد، نرم افزارهای کاری، همکاری با مشــتری و 
پاســخگويی به تغییرات تاکید شده ولی به کارگیری فرآيندهای چابك 
و اســتفاده از ابزارهای مناسب، تولید مستندات و فرآورده ها به اندازه و 
بجا]44[، استفاده از فنون مذاکره و ارتباطات سريع و مناسب و داشتن 
برنامه ريزی اولیه سبك، برنامه ريزی تکرار14 و برنامه ريزی انتشار15 نیز 
بسیار حائز اهمیت هستند]30[. روشگان های چابك معماری سازمانی 
به دنبال ايجاد محیطی هستند تا فرآيند معماری در آن بهتر، سريع تر 
و ارزان تر16 انجام شــود. معماری ســازمانی چابك روشی است جهت 
توصیــف کامل جنبه ها و اليه های مختلف يك ســازمان، که تغییرات 
پیش بینی نشده کســب وکار و فناوری به صورت گسترده و زياد برآن 
تاثیرگذارند. اين تغییرات گســترده به دلیل اين که غیرقابل پیش بینی 
هستند نمی توان برای آن ها برنامه ريزی خاصی تدوين کرد و لذا هرچه 
قدرهم که انعطاف پذيری وجودداشــته باشد ممکن است نتوان با آن ها 
مقابله کرد. بدين منظورمعماری ســازمانی چابك قادر است با استفاده 
از مدل ها و تکنیك ها و روش های خاصی اقدام به توصیف وضع موجود 
يا وضع مطلوب ســازمان نمايد]39[. با اين حال در روش های چابك و 
جسورانه تاکید بر مدل سازی وضعیت مطلوب است. معماری سازمانی 
چابك نتیجه گرا است وبیشــتر برروی خالقیت و ابتکار افراد متمرکز 
اســت. اهمیت و ضرورت معماری ســازمانی چابك زمانی اســت که 
به دلیل بروز تغییرات پیش بینی نشــده کســب وکار بر يك سازمان، 
روش های کالسیك معماری سازمانی دچارمشکالت متعدد می شوند که 
اين مسئله موجب عدم نتیجه گیری و حتی شکست معماری سازمانی 
می شود. در صورتی که درسازمان های پرتغییر بخواهیم با روشی غیر از 
معماری ســازمانی چابك فرآيند معماری را انجام دهیم زمان، هزينه و 
منابع زيادی هدر رفته و فرآيند اجرايی نتیجه مطلوب را نخواهد داد و 
حتی ممکن است با شکست مواجه شود]42،37[. مهم ترين ويژگی های 

معماری سازمانی چابك عبارتند از:
رعايــت اصل ســادگی )محدوديت ها و ديوان ســاالری روش های  	

کالسیك کمتر شده(

10- Individuals and Interactions over Processes and Tools
11- Working Software over Comprehensive Documentation
12- Customer Collaboration Over Contract Negotiation
13- Responding to Change Over Following a Plan
14- Iteration Plan
15- Release Plan
16- Better, Faster, Cheaper
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پويايــی در رفتار و تطبیق پذيری در مقابل تغییرات )به دلیل وجود  	
چرخه های زياد و کوتاه(

اســتفاده از روش های تکاملــی و تدريجی )بر خــالف روش های  	
کالسیك که بیشتر خطی هستند.(

تاکیــد بر افراد به جای تاکید بر فرآيندهــا و ابزارها )اهمیت افراد  	
نسبت به روش ها و فرآيندها(

تاکید بر ابتکار، خالقیت و نوآوری )اختیار عمل و آزادی های فردی  	
معماران بیشتر از روش های کالسیك است.(

نتیجه گرايی )خروجی ها و فرآوردهای معماری تحت هر شرايطی به  	
شکل تدريجی تولید، تکمیل و بروز می شوند(

معماری ســازمانی چابك از دو مفهوم اصلی يعنی انتشار17 و تکرار18 
برای تولید و تحويل فرآوردهای معماری استفاده می کند. يك انتشار 
مجموعــه ای از يك يا چند تکرار می باشــد. فعالیت های معماری در 
قالب تکرارها، برنامه ريزی، تخمین و اولويت   گذاری می شــوند. جريان 
پیوسته بازخوردهای حاصل از تکرارها، سبب می شود تا تیم معماری 
بهتر بتواند فرآيند اجرا را مديريت نمايد. در پايان هر تکرار جلســه    ای 
جهت ارزيابی کارها انجام می شــود و برای تکــرار بعدی برنامه ريزی 
می شــود. بدين ترتیب افراد بهتر می توانند نتايج کار خود را ارزيابی 
کنند. فرآورده هــای معماری در قالب برنامه ريزی انتشــار در اختیار 
سودبران قرار می گیرند]32،33،34[. شــکل 1 چرخه حیات فرآيند 

معماری سازمانی چابك 1.0 را نشان می دهد: 
 EAP روشــگان های کالســیك معماری ســازمانی از قبیل روشگان
مبتنی بــر چارچوب زکمن، روشــگان های چارچوب هــای FEAF و 
TEAF، روشگان های Levis و روشگان DODAF، روشگان و چارچوب 
CCCC، روشــگان ADM چارچوب TOGAF و روش توسعه چارچوب 
ملی معماری ســازمانی ايــران)IEAF(، به دلیل وجــود عواملی مثل 
17- Release
18- Iteration

حجم باالی مســتندات، سخت بودن مدل ســازی و تولید فرآورده ها، 
وجود چرخه های بلنــد، وجود افراد فاقد رويکــرد همکاری جمعی، 
برگزاری جلسات غیرموثر، تبعیت محض از برنامه ها و رعايت حداکثر 
ديوان ساالری و ... هنگام مواجه شدن با تغییرات گسترده و پیش بینی 
نشده، بسیار لخت، کند، فرسايشــی، پرهزينه و شکننده هستند، لذا 
اجرای آن ها به مخاطره افتاده و حتی ممکن اســت به شکست منجر 
شــود. در ادامه سه روشــگان مهم چابك معماری ســازمانی معرفی 

می شوند: 
	 19 SOEA روشگان

از ترکیب مفاهیم سرويس گرايی با مفاهیم معماری سازمانی، روشگان 
معماری ســازمانی ســرويس گرا ارائه شــده که يك روشگان چابك 
معماری ســازمانی است. بُن انگارة سرويس گرايی از مهندسی نرم افزار 
پیشــرفته وارد حوزه معماری سازمانی شده اســت. مفهوم سرويس 
در همه اليه های معماری از قبیل کســب وکار، سیســتم و زيرساخت 
وارد شده اســت]31،40،3[. مهم ترين اصول حاکم بر سرويس گرايی 
عبارتند از: قابلیت اســتفاده مجدد، قرارداد رسمی برای تعامل، اتصال 
سست، پنهان بودن پیاده سازی داخلی، ترکیب پذيری، خودمختاری 
ســرويس ها، بی وضعیتی سرويس ها و قابلیت شناسايی و کشف. اين 
روشــگان بیشتر در حوزه تکنیکی و سطح پايین ابعاد چابکی را تحت 
پوشــش قرار می دهد و در مورد ابعــادی از قبیل: راهبردهای چابك، 
برنامه ريزی چابك، تیم های چابك و ارزيابی چابکی جای بهبود زيادی 

دارد.
معماری سازمانی مبتنی بر مدل سازی چابک20 	

يکی ديگر از روشــگان های چابك معماری ســازمانی از ترکیب ايده 
مدل ســازی چابك با فرآيند معماری ســازمانی شکل گرفته و توسط 
آقای امبلر ارائه شــده است. اين روشگان بیشتر بر نحوه تولید و بروز 
19- Service Oriented Enterprise Architecture
20- Agile Modeling EA

شکل 1: چرخه حیات فرآیند معماری سازمانی چابک 1.0
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رســانی مدل ها و مســتندات تمرکز دارد. مهم ترين ويژگی های اين 
روشــگان عبارتند از: مشارکت دادن ســودبران، طوفان مدل سازی، 
تولید پیوسته و تدريجی مدل ها، اولويت بندی مکرر نیازمندی ها و ... 
. اين روشــگان چابك در مورد برخی ديگر از ابعاد چابکی به خصوص 
زيرســاخت چابك و ارزيابی چابك کامــل نبوده و جای بهبود زيادی 

دارد]9،46،47[. 
معماری سازمانی مبتنی بر اسکرام21 	

اسکرام22 به عنوان محبوب ترين روشگان چابك توسعه نرم افزار نقش 
بسیار مهمی را در حوزه های مختلف صنعتی و سازمانی کسب نموده 
است. يکی ديگر از روشــگان های چابك معماری سازمانی از ترکیب 
مفاهیم روشــگان اســکرام با فرآيند معماری ســازمانی شکل گرفته 
و بیشــتر بر مديريت چابك فرآيند معماری ســازمانی تمرکز نموده 
اســت]43،45[. اين روشگان در مورد برخی از ويژگی های چابکی به 
خصوص زيرســاخت چابك و ارزيابی چابك کامل نبوده و دارای نقاط 

بهبود است. 
بــا وجود اثرات مثبتی کــه چابکی 1.0 در حوزه معماری ســازمانی 
ايجاد نموده اما نقاط ضعفی نیز وجود دارند که ســبب شده برای رفع 
آن ها راهکارهای جديدی ارائه شود. مهم ترين نقاط ضعف و مشکالت 
موجود در معماری ســازمانی چابك 1.0 و روشگان های ارائه شده بر 
مبنای آن عبارتند از: عدم ارائه راهکار مشــخص برای تحقق معماری 
تك صفحه ای، عدم ارائه راهکار مشــخص برای به کارگیری ابزارهای 
چابك، عدم ارائه راهکار مشخص برای حذف زوايد و جزئیات معماری، 
عدم ارائه راهکار مشخص برای کاهش حجم مستندات و فرآورده های 
معماری از نظر کیفی و کمی، عدم ارائه راهکار مشخص برای تیم سازی 
چابك و تعامل صحیح با همه ســودبران، عدم ارائه راهکار مشــخص 
برای کشــف دغدغه ها و نیازمندی های ســودبران معماری، عدم ارائه 
راهکار مشخص برای شروع تغییرات به جای پاسخگويی به تغییرات، 
عدم ارائه راهکار مشــخص برای يادگیری معتبــر و عدم ارائه راهکار 

مشخص برای رهبری و مديريت چابك.

3-چابکی 2.0 چیست؟
بُن انــگارة چابکی 1.0 تمرکز خود را بر پروژه های کوچك قرار داد. در 
نتیجه تیم های توســعه کوچك تر شده و به جای واگذاری های متعدد 
بیــن متخصصان، همکاری و خودکفايی تیم هــا افزايش يافت. با اين 
حال اهمیت رهبری، ســاختار، انديشــه و تفاوت هــای فردی ناديده 
گرفته شــده اند]5[. همچنین روش های چابك به اهمیت اطالعات و 
داده اشــاره ای نکرده اند. در نتیجه چابکی به چابك شدن و تحول نیاز 
دارد و بر اين اساسُ بن انگارة چابکی 2.0 در سال 2010 توسط کنت 

بك و همکارانش گرديد]6،11،10[. 
به کارگیــری روش های چابــك در محیط های توســعه يافته، برنامه 

21- Scrum EA
22- Scrum

محور و بزرگ از جمله مباحث روز اســت. ظاهرا برخی از ســازمان ها 
نتوانسته  اند از بُن انگارة چابکی و مزايای آن به درستی بهره مند شوند. 
در واقع آن هــا فقط از روش های چابك اســتفاده می  کنند در حالی 
کــه بايد بر چابکی متمرکز شــوند. چابك بودن بايــد بر تمام ارکان 
ســازمانی شامل ساختار، فرهنگ، سیســتم پاداش و مجموعه ابزارها 
اثرگذار باشــد، در غیراين صورت اثربخشی الزم را نخواهد داشت. در 
بُن انگارة چابکی 2.0 بازی جديد صورت می گیرد که هدف از آن کشف 
مشــتری و جمع آوری ســريع دغدغه ها و نیازمندی های اوست]25[. 
بر اين اســاس چرخه حیات چابکی 2.0 شــامل: آزمايش، شکست، 
يادگیری، به اشــتراک گذاری داستان با سرعت باال و تهیه نمونه اولیه 
در ســريع ترين زمان مطرح می گردد. در بُن انگارة چابکی 2.0 هدف 
اين است که فرهنگ و تفکر چابکی به معنای واقعی نهادينه شود. در 
واقع بايد به جای اجرای چابکی به ســمت چابك شدن پیش رفت و 
لذا شــعار »من با چابك تمام شدم!«23 به عنوان يك شعار عالی برای 
چابکی 2.0 مطرح می شــود]24[. ضرورت تشکیل تیم های چابك که 
بتوانند شروع کننده تغییرات باشند کامال ضروری است. در واقع افراد 
و تیم های چابك به جای پاســخگويی ســريع به تغییرات بايد شروع 
کننده تغییرات الزم به شــکل سريع باشــند. در طول اجرای چرخه 
چابکی 2.0 يادگیری معتبر و درس گرفتن از شکســت ها و کشــف 
مکرر دغدغه ها و نیازمندی های مشــتريان و سودبران ضروری است. 
در همايش درس آموخته های نوآفرين به میزبانی اريك ريز در ســال 
2010، کنــت بك در مورد تکامــل چابکی و بیانیه چابکی 2.0 چهار 

اصل را بیان نمود که عبارتند از:
تاکید بر چشم انداز تیمی و نظم و انضباط بیش از افراد و تعامالت24 	
تاکید بر يادگیری معتبر بیش از نرم افزارهای کاربردی25 	
تاکید بر کشف مشتری بیش از همکاری با مشتری26 	
تاکید بر شروع تغییر بیش از پاسخ دادن به تغییر 27 	

شکل 2 حرکت از بیانیه چابك 1.0 به بیانیه چابك 2.0 نشان می دهد. 
تیم های توسعه بايد همگی دارای يك بینش و چشم انداز تیمی باشند. 
در چشم انداز بايد اهداف، دستاوردها و زمان مورد نظر مشخص باشد. 
همه افراد تیم بايد فعالیت های خود را در راســتای چشم انداز انجام 

دهند]20[. 
يادگیری معتبر در اســکرام استفاده می شود. اين مفهوم توسط اريك 
ريز در ســال 2011 پیشنهاد شده اســت. يادگیری معتبر يك واحد 
روند پیشــرفت اســت و يادگیری های حاصــل از آزمايش يك ايده 
اولیــه و اندازه گیری آن را در برابر مشــتريان بالقوه بــرای تأيید اثر 
توصیف می کنــد]18[. آزمايش يك ايده، در يك تکرار يك بار انجام 
می شــود تا بر اســاس آن چیزی ياد گرفته شــود و در صورت موثر 
بودن در آزمايش های بعدی مورد اســتفاده قرار می گیرد. اين مفهوم 
23- “I am done with Agile!”
24- Team Vision and Discipline over Individuals and Interactions
25- Validated Learning over Working Software
26- Customer Discovery over Customer Collaboration
27- Initiating Change over Responding to Change
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در نوآفرين ها بسیار مورد اســتفاده قرار می گیرد. يادگیری معتبر در 
نرم افزارهای تحت وب نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. بر اين اساس 
نرم افزارهای تجزيه و تحلیل می توانند رفتار بازديد کنندگان را رديابی 
کــرده و آمار و بازديد دقیق در مورد نحــوه عملکرد ويژگی های وب 
را مشــاهده کنند. در خصوص کشف مشــتری ابتدا بايد مشتريان و 
سودبران شناسايی شــوند. در مرحله بعدی بايد مشتريان و سودبران 
اولويت بندی شــده و تمرکز بر روی مشــتريان و سودبران با اولويت 
باالتر قرار بگیرد. در مرحله بعدی بايد مهم ترين مســائل کلیدی برای 
حل مشکالت و گلوگاه ها شناسايی شده و برای آن ها راه حل مناسب 
تدوين شــده و در خصوص اجرای آن با ســودبران مشــورت شده و 
نیازمندی ها و دغدغه های آن ها و مشکالت و موانع احتمالی شناسايی 
شوند. در خصوص شروع تغییر نیز بايد تمامی تغییراتی که برای تولید 
محصول يا اجرای يك فرآيند مورد نیاز اســت شناسايی شده و ضمن 
مشــورت با سودبران اولويت بندی شــوند. پس از آن به جای منتظر 
بودن برای پاســخگويی به تغییرات بايد تغییرات مورد نظر به ترتیب 
شــروع شــوند]23[. در مورد اجرای تغییر و حفظ آن و بازخوردهای 
احتمالی بايد تدابیر الزم انديشــیده شــود. برای شروع تغییرات نیاز 
اســت تا تیم های کامال منعطف و منظم تشــکیل شــده و برنامه ای 
مشخص تدوين شود. طبق بیانیه چابك 2.0 روش های چابك کامل تر 

و چابك تر شده اند و لذا می توان موارد زير را از آن استنباط نمود:
تاکید بر مديريت و رهبری چابك  	
کشف مداوم28  	

28- Continuous Discovery

تمرکز بر درک مواردی که ارزش بیشتری دارند و تصمیم گیری بر  	
مبنای آن ها

تمرکز بر يادگیری و اعتبارسنجی29  	
تحويل مداوم فرآورده ها30 	
توسعه و تحويل ارزش ها 	
تمرکز بر سرعت بیشتر در کارها31 	

منظور از ارزش هر چیزی است که برای مشتريان، کاربران و سودبران 
دارای اهمیت فراوان اســت. کشف مداوم نیز بدين معنی است که در 
چرخه تولید محصول يا اجرای فرآيند تحقیقات زياد و با ســرعت باال 
انجام می شود. تجربه کار با روش های چابك نشان می دهد که چابکی 
به تکامل نیاز دارد و بايد چابك تر شــود. هدف از اين کار رسیدن به 
سريع ترين، ارزان ترين و بهترين راهکار ممکن در حوزه چابکی است. 
با وجود بهبود چارچوب های مديريتی و روشگان ها چابك اما همچنان 
مشــکالتی در درک نیازمندی ها و دغدغه های مشــتريان و سودبران 
وجود دارد. شکل3 سیر تکاملی روش های سبك و چابك را از چابکی 

1.0 به سمت چابکی 2.0 نشان می دهد. 
اســکرام محبوب ترين روش چابك توسعه نرم افزار است و در معماری 
ســازمانی چابك 1.0 نیز اثرگذار بوده است. اســکرام يك چارچوب 
ســبك وزن اســت که به افراد، تیم ها و سازمان ها کمك می کند تا از 
طريق يافتن راه حل های تطبیق پذير برای مشــکالت پیچیده، ارزش 
خلق کنند. اسکرام به يك اسکرام مستر32 و يك مالك محصول33 نیاز 
دارد. تیم اسکرام طی يك اسپرينت، بخش منتخبی از کارها را تبديل 
به فرآورده ای از ارزش34 می کند. تیم اســکرام و سودبرانشان نتايج را 

بازرسی کرده و برای اسپرينت بعدی برنامه ريزی می  کنند.
کانبــان35 يکی از روش های چابك مديريت پروژه اســت که توســط 
ديويد اندرســون تهیه شــده و هدف آن حذف زوايــد درون پروژه با 
تمرکز بر اولويت هاســت]14[. ايــن روش ابتدا توســط ژاپنی ها در 
کارخانه خودروســازی تويوتا مورد استفاده قرار گرفته است. کانبان از 
29-
30- Continuous Delivery
31- Focused on speed
32- Scrum Master
33- Product Owner
34- Increment
35- Kanban

شکل 2: حرکت از بیانیه چابک 1.0 به بیانیه چابک 2.0

شکل 3: حرکت از روش های سبک چابکی 1.0 به روش های فوق العاده سبک 
چابکی 2.0
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دو کلمۀ ژاپنی Kan )ديدنی( و Ban )کارت يا تخته(، تشــکیل شده 
اســت. از مزايايی کانبان می توان به مواردی مهم اشــاره کرد شامل: 
پاسخ سريع به تغییرات، سیســتمی قابل درک و اجرا، محّول کنندة 
مســئولیت به کارگران، جلوگیری از تولید ضايعات و کاهش هزينه  ها 

و ارائۀ اطالعات مفید.
لین36 نیز يکی ديگر از روش چابك مديريت پروژه و توســعه محصول 
اســت]15[. اين روش به معنای خالص و بدون افزودنی اســت و در 
اســتارتاپ ها بســیار مورد اســتفاده قرار می گیرد. حاصل تفکر لین، 
حذف گام های غیرضروری در تولید و توســعه محصول يا فرآيندهای 
کســب وکار يا مديريت پروژه اســت که به نوبۀ خود، سرعت تولید و 
عرضۀ محصول و نیز کیفیــت و کارايی فعالیت ها را افزايش می دهد. 
يکی از بارزترين ويژگی های لین، ايجاد حس مســئولیت در کارکنان 
از طريق آزادی عملکرد آنان و نه پاســخ گويی به مقام باالتر است. اين 
خصلت باعث به چالش کشــیدن کارکنان و افزايش خالقیت آن ها در 

جهت خلق ارزش و افزايش هم افزايی37 شده است. 
مطابق شــکل 3 روش اســکرام از روش XP سبك تر و چابك تر است. 
روش کانبان نســبت به روش اســکرام و روش لین نســبت به روش 
کانبان ســبك تر و چابك تر هستند. با اين حال برخی از صاحبنظران 
روش های اســکرام، کانبان و لین را به صورت ترکیبی به کار می برند. 
به هر حال راه برای ارائه روش های چابك تر باز اســت. يکی از مزايای 
مهم چابکی 2.0 اين اســت که به دلیل ســبك بودن می تواند فراتر 
از حوزه مهندســی نرم افزار عمل نموده و در ســطح ســازمان برای 
بهبــود روند پروژه های فناوری اطالعات و معماری ســازمانی و حتی 
امور شــخصی مورد اســتفاده قرار گیرد. برخی از صاحبنظران معتقد 
هســتند که می توان روش های اســکرام و XP را سبك تر و چابك تر 
نمود. برخی ديگر نیز معتقد هســتند که بُن انگارة چابکی 2.0 متاثر 
از بُن انگاره های ديگر از قبیل وب 2.0 38، مديريت 2.0 39 و ســازمان 
2.0 40 اســت. وب 2.0 نســل جديد تر وب 1.0 است که جذاب تر و 
کاربردی تر بوده و قابلیت گسترش بهتری دارد]19[. وب 2.0 مستقل 
از ســخت افزار و سیستم عامل اســت و کاربر يا يك مرورگر می تواند 
بــا اينترنت ارتباط برقرار کند. وب 2.0 از مفهوم ســرويس اســفاده 
می کند و بر پويايــی و تبادل داده و اطالعــات تاکید دارد. مديريت 
2.0 يکی از شــاخه های تکامل شــیوه های مديريت پروژه است که با 
ظهور فناوری های وب 2.0 امکان پذير شــد. چنین برنامه هايی شامل: 
وب نوشــت ها، ويکی ها، نرم افزارهای مشــترک و غیره است. به دلیل 
فناوری های وب 2.0، تیم های کوچك توزيع شده و مجازی می توانند 
با اســتفاده از ابزارهای مديريت پروژه نسل جديد، معموالً کم هزينه 
يا بدون هزينه، بســیار کارآمدتر با يکديگر همکاری کنند. اين ابزارها 
ديدگاه ســنتی مديريت پروژه را به چالش می کشــند، زيرا مديريت 
36- Lean
37- Synergy
38- Web 2.0
39- Management 2.0
40- Enterprise 2.0

2.0 نمايانگر افزايش چشــمگیر توانايی همکاری تیم های توزيع شده 
است]16[. با به کارگیری وب 2.0 و مديريت 2.0 در سازمان می توان 
ســازمان 2.0 را ايجاد نمود. سازمان 2.0 ادغام راهبردی فناوری های 
وب 2.0 در اينترانت، برون شــبکه و فرآيندهای تجاری يك سازمان 
اســت ]12،13[. پیاده سازی های ســازمان 2.0 معموالً از ترکیبی از 
نرم افزارهــای اجتماعی و فناوری های مشــترک مانند وب نوشــت، 
نشانه گذاری اجتماعی، شبکه های اجتماعی و ويکی استفاده می  کنند. 
اکثــر فناوری های 2.0 ســازمانی، اعــم از تولید داخلــی، رايگان يا 
خريداری شــده، بر همکاری کارمندان، شــرکاء و مصرف کنندگان و 
ساير سودبران تأکید دارند. چنین فناوری هايی ممکن است داخلی يا 

مبتنی بر وب باشند.

معماری ســازمانی  پیشــنهادی;  روش  معرفی   -4 
چابک 2.0 

يکی از نظريه های مورد نظر برای رفع مشکالت و نقاط ضعف معماری 
ســازمانی چابك 1.0 بحث به کارگیری بُن انگارة چابکی 2.0 در حوزه 
معماری ســازمانی اســت ]41،26[. با توجه ويژگی ها و مشــخصات 
چابکی 2.0 می تــوان آن را در فرآيند معماری ســازمانی به کار برد. 
معماری ســازمانی چابــك 2.0 را می توان روی انــواع چارچوب های 
معماری مثل Zachman، FEAF، TOGAF و ... به کار برد. با اين حال 
الزم است تا روشگان های مناسب تدوين گردند. تدوين روشگان های 
معماری ســازمانی چابك 2.0 خارج از موضوع اين مقاله هســتند اما 
بــرای تحقیقات بعدی مطــرح می گردند. به کارگیری روشــگان ها و 
روش های معماری سازمانی چابك 2.0 در سازمان های بزرگ و توزيع 
شــده که مبتنی بر برنامه و بوروکراســی هستند بسیار مشکل است. 
معماری سازمانی چابك 2.0 در سازمان های کوچك و چابك از قبیل 
نوآفرين ها بســیار مورد نیاز است]17[. معماری سازمانی چابك 2.0 
بــا تاثــر از بُن انگاره هايی از قبیل: وب 2.0، مديريت 2.0 و ســازمان 
2.0 بر چابك تر کردن فرآيند معماری سازمانی تاکید دارد. مهم ترين 

ويژگی های معماری سازمانی چابك 2.0 عبارتند از: 
تاکید بر حذف زوايد و جزئیات غیرضروری از فرآيند معماری 	
تمرکز بر گلوگاه های سازمان و شروع تغییرات  	
کم کردن حجم مســتندات و فرآورده ها از نظر کمی و محتوايی و  	

رسیدن به معماری تك صفحه ای
تبديل مستندات ايستا به پويا و استفاده از Wiki برای مستندسازی 	
تاکید بر تیم سازی و رهبری چابك تیم ها و فرآيند معماری سازمانی 	
تاکید بر کشــف مکرر نیازمندی ها و دغدغه های سودبران معماری  	

سازمانی 
تاکید بر يادگیری معتبر سودبران معماری سازمانی  	

شــکل 4 چرخه حیات فرآيند معماری سازمانی چابك 2.0 را نشان 
می دهد:
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5- بحث و تحلیل:
از آنجايی که معماری ســازمانی چابك2.0 به عنوان يك بُن انگارة 
جديد برای پوشــش نقاط ضعف و مشــکالت موجود در معماری 
سازمانی چابك 1.0 مطرح شده لذا با توجه به ويژگی های معماری 
ســازمانی چابك 1.0 و معماری سازمانی چابك 2.0 در اين بخش 
در جدول 1 و جدول 2، تعدادی شــاخص اســتخراج شــده و در 
جهت پوشش با روشگان های کالسیك و چابك معماری سازمانی 
در قالب سه حالت »پوشش کامل«، »پوشش متوسط« و »پوشش 
ضعیف« مورد مقايســه و ارزيابی قرار گرفته اند. »پوشــش کامل« 
بدين معنی اســت که شاخص چابکی مورد نظر در سطر مربوطه، 
توســط روشگان موجود در ســتون متناظر، به طور کامل پوشش 
داده می شــود و با توجه به ويژگی های روشــگان به آن پرداخته 
شــده است. »پوشش متوســط« بدين معنی است که اين پوشش 
به طور کامل نیســت و با توجه به ويژگی های روشگان آن شاخص 
تا حدودی پوشش داده می شــود. »پوشش ضعیف« نیز حد صفر 
را نشــان می دهد، يعنی اصال به آن شــاخص در روشگان متناظر 

پرداخته نشــده يا هیچ توصیه و پیشــنهادی در آن خصوص ارائه 
نشده است.

 SOEA، Agile مطابق جدول 1 مشــاهده می شود که روشــگان های
ModelingEA و ScrumEA در وضعیــت بهتری نســبت به ســاير 
روشگان ها قرار دارند. نکته قابل توجه اين است که اکثر روشگان های 
کالســیك معماری سازمانی در بیشتر شاخص های چابکی 1.0 دارای 

پوشش ضعیف هستند.
مطابق جدول 2 مشــاهده می شــود کــه تقريبا تمام روشــگان های 
کالســیك و چابك معماری ســازمانی در بیشتر شاخص های چابکی 
2.0 دارای پوشــش ضعیف يا پوشش متوســط هستند. بديهی است 
هر روشگانی که تمام شــاخص های چابکی 2.0 را تحت پوشش قرار 
ندهد، برای اجرای معماری ســازمانی 2.0 مناســب نیست و نیاز به 
اصالح و تغییر دارد. بر اين اســاس از آنجايی که يك روشگان مناسب 
برای اجرای معماری سازمانی چابك 2.0 برای سازمان های کوچك و 
چابــك و بخصوص نوآفرين ها وجود ندارد لذا تدوين آن به عنوان کار 

آينده پیشنهاد می گردد. 

شکل 4: چرخه حیات فرآیند معماری سازمانی چابک 2.0

جدول 1: ارزیابی تعدادی از روشگان های معماری سازمانی کالسیک و چابک بر اساس شاخص های تعریف شده برای چابکی 1.0

روشگان های معماری سازمانی

شاخص چابکی 1.0
چابك کالسیك

Scrum EA
Agile

Modeling
EA

SOEA IEAF Cham ADM DODAF Levis TEAF FEAF EAP
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6- نتیجه گیری
معماری سازمانی چابك 2.0 بُن انگاره و ايدة جديدی است که برای رفع 
برخی از مشــکالت معماری سازمانی چابك 1.0 مطرح شده است. در 
اين مقاله چابکی 2.0 معرفی و امکان به کارگیری بُن انگارة چابکی 2.0 
در معماری سازمانی مطرح گرديد. همچنین مهم ترين مشکالت و نقاط 
ضعف معماری سازمانی چابك 1.0 و مهم ترين ويژگی های چابکی 2.0 
و معماری سازمانی چابك 2.0 بررسی شدند. معماری سازمانی چابك 
2.0 به دلیل چابکی باال و نیاز به اختیار و آزادی عمل بیشتر معماران در 
سازمان های بزرگ، توزيع شده، برنامه محور با ديوان ساالری باال مناسب 
نیست. با اين حال اين بُن انگارة جديد برای معماری سازمان های کوچك 
و چابك مثل نوآفرين ها مناســب است. معماری سازمانی چابك 2.0 را 
می تــوان روی انواع چارچوب های معماری ســازمانی به کار برد. با اين 
حال بــا توجه به بحث و تحلیل انجام گرفتــه در اين مقاله از آنجايی 
که روشگان های کالسیك و چابك معماری سازمانی در جهت پوشش 
شاخص های معماری سازمانی چابك 2.0 مناسب نیستند لذا ضرورت 

تدوين يك روشگان مناسب به عنوان کار آينده پیشنهاد می شود. 
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جدول 2: ارزیابی تعدادی از روشگان های معماری سازمانی کالسیک و چابک بر اساس شاخص های تعریف شده برای چابکی 2.0

متدولوژی های معماری سازمانی
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تراوش های ذهنی
25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی

)قسمت سوم(

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

یادداشت مترجم
جان بروکمن از افراد شناخته شده و مشهور دنیای علم و فّناوری است. او 
پايه گذار بنیاد اِج است، سازمانی برای گردهم آوردن متفّکران و پیشگامان 
حوزه های علمی و فّنی و فراهم ساختن نظرگاهی برای تبادل افکار و بیان 
دغدغه هــای آنان دربارة موضوعات مختلف دنیای فّناوری. تعداد اعضای 
زنده و درگذشتۀ اين بنیاد هم اکنون به 660 نفر بالغ گشته است. بروکمن 
نظرات و گفتگوهای اعضای بنیــاد اِج را از وطريق وبگاه Edge.org در 
اختیار عالقه مندان می گذارد و به همین خاطر، اين وبگاه همواره يکی از 

جالب ترين و تفّکربرانگیزترين وبگاه های اينترنت بوده است. 
بروکمن از دهــۀ 1990 تا کنون به طور مرتّب از متفّکران برجســته 
و دانشــمندان عضو بنیاد اِج درخواســت کرده تا نظرشــان را دربارة 
موضوعــات مهــم و مختلف علمی بیــان کنند. شــهرت او به عنوان 
بنیان گــذار و ناشــر Edge.org و نیز بنیان گذار يکــی از معتبرترين 
بنگاه های انتشــارات کتاب های علمی در آمريکا باعث شــده اســت 
که درخواســتش پذيرفته شــود و در نتیجه، مجموعه های مفّصلی از 

گفتمان های تفّکربرانگیز دربارة يك موضوع پديد آمده است.
    بد نیســت به چند نمونه از پرســش هايی که بروکمن در سال های 
مختلف از انديشمندان عضو بنیاد اِج به عمل آورده و نظر آنان را جويا 

شده است اشاره کنم: 
به چه چیزی باور داريد با وجودی که نمی توانید آن را اثبات کنید؟  	

)2005(

خطرناک ترين ايدة شما چیست؟ )2006( 	
دربارة چه چیز خوش بین هستید؟ )2007( 	
نظرتان را دربارة چه چیز تغییر داده ايد؟ )2008( 	
چه چیزی همه چیز را تغییر خواهد داد؟ )2009( 	
اينترنت چگونه در حال تغییر دادن طرز فکر شماست؟ )2010( از  	

میان 172 پاسخ دريافت شده، 150 پاسخ بعداً در کتابی به همین نام 
با ويراستاری بروکمن منتشر شد. 

بروکمن در سال 2018 به ســراغ موضوع هوش مصنوعی آمده است. 
موضوعی که او آن را »داستان امروز، داستانی در پشت همۀ داستان ها« 
خوانده اســت. از پرسش شوندگان خواسته اســت تا نظرشان را دربارة 
آينــدة هوش مصنوعــی در 7 تا 15 صفحه بیان کننــد. کتابی که در 
دست داريد، دربردارندة پاسخ های 25 نفر از دانشمندان و انديشمندان 
برجسته است که هر يك در يك فصل جداگانه آورده شده است. تقريباً 
همۀ آن ها اتّفاق نظر دارند که پرســش هايی نظیر اين که هوش فراگیر 
مصنوعی )يعنی هوشی همتراز با هوش انسان( چه موقع به دست خواهد 
آمد؟ چگونه ساخته خواهد شد؟ آيا خطرناک خواهد بود؟ و زندگی ما را 
چگونه تغییر خواهد داد؟ پرسش های حیاتی و مهمی هستند، اّما تقريباً 

روی بقّیۀ چیزها، حّتی تعاريف بنیادی، هم عقیده نیستند. 
ترجمــۀ اين کتــاب به صورت يك سلســله مقالۀ دنبالــه دار به نظر 
خوانندگان گرامی می رسد. امیدوارم ترجمۀ اين کتاب مورد استقبال 

جامعۀ علمی و فرهیختگان کشور قرار گیرد. 
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فصل 5
چکار می توانیم بکنیم؟

دانیل ِدنِت 
دانیل ِدنِت، استاد فلسفه و مدير مشترک مرکز 
مطالعات شــناختی در دانشگاه تافتس است. 
او نويســندة ده ها کتاب از جمله »خودآگاهی 
توضیح داده شــده« و به تازگی »از باکتری تا 

باخ: تکامل ذهن ها« است. 
***

دانیل ِدنِت، فیلســوف برگزيده در جامعۀ هوش مصنوعی است. او در 
 علوم شــناختی، بیشــتر به خاطر مفهومی که از سامانه های قصدمند

 و مدلــی که بــرای خودآگاهی انســان ارائه کرد، کــه يك معماری 
محاسباتی برای درک جريان خودآگاهی در فرايندهای موازی پوستۀ 
مغز ترســیم می کند، شناخته شده اســت. اين ديدگاه محاسباتی در 
تضاد با فیلسوفانی چون جان سیرل، ديويد چالمرز و جری فودور فقید 
قرار دارد که مخالف اين هستند که مهم ترين جنبه های خودآگاهی- 
قصدمندی و کیفیت های درک شدة ذهنی- قابل حسابگری می باشند. 
    بیســت و پنج سال پیش، من مالقاتی با ماروين مینسکی، يکی از 
پیشگامان اصلی هوش مصنوعی داشتم و از او دربارة دانیل سؤال کردم. 
مینسکی گفت »او پس از برتراند راسل، بهترين فیلسوف معاصر ماست« 
و افزود که دانیل برخالف فیلسوفان سّنتی، دانش آموز و پژوهشگر علم 
عصب شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی، دانش رايانه و روان شناسی 
بوده اســت. حرف ديگری که مینســکی زد اين بود که »دانیل ِدنِت، 
 نقش فیلسوفان را بازتعريف و اصالح کرد. البته او نظريۀ جامعۀ ذهن

 مرا درک نکرد، اّما هیچکس کامل نیست.«
    ديدگاه دانیل دربارة تالش های پژوهشــگران هوش مصنوعی برای 
ايجاد هوش مصنوعی های اَبَرهوشــمند، معقوالنه و متعادل اســت. او 
در مقالۀ »آيا من نگران هســتم؟« می گويد که از همه مهم تر، هوش 
مصنوعی بايد به عنوان ابزار، و نه همکار شبیه انسان، در نظر گرفته و 

با آن برخورد شود. 
    او از زمــان تحصیالتــش در آکســفورد، بــه نظريــۀ اطالعــات 
عالقه مند بود. در واقــع، او به من گفت که در آغاز دوران حرفه ايش، 
 بــه شــّدت عالقه مند به نوشــتن کتابی دربــارة ايده هــای رايانیك

 وينر بوده است. 
    او به عنــوان متفّکری کــه از روش های علمی اســتقبال می کند، 
يکی از جاذبه هايش، تمايل به درک اشــتباهاتش اســت. او در يکی 
از مقاله های تازه اش با عنوان »اطالعات چیســت؟« گفته است »من 
از اين ايده پشــتیبانی می کنم و به آن وفا دارم، اّما تحت تجديدنظر 
اســت. من هم اکنون در حال حرکت ورای آن و درک اين هستم که 
راه بهتری بــرای پرداختن به برخی از اين جنبه ها وجود دارد.« او به 
احتمــال زياد دربارة پژوهش های هوش مصنوعی، خودنســرد و آرام 

باقی خواهد ماند، هر چند که بارها اذعان کرده اســت که ايده هايش 
تکامل می يابند- همان گونه که ايده های هر کس بايد چنین باشد. 

***

بسیاری از ما کتاب های خوبی را در دوران نوجوانی و جوانی خوانده ايم 
اّما به اقتضای سّن کمی که داشته ايم نتوانسته ايم به ارزش واقعی آن 
پی ببريم. يکی از کارهای اشــتباه اين اســت که اين گونه کتاب های 
کالســیك را به عنوان »خوانده شده« در نظر بگیريم و به همان درک 
ضعیف دوران جوانی بســنده کنیم و خودمان را از درک عمیق تر آن 
محروم سازيم. اين نکته هنگامی برای من روشن شد که شصت سال 
پس از نخســتین بار، کتاب »استفادة انســانی از انسان ها« را دوباره 
خوانــدم. همۀ ما بايــد به طور منّظم به بازخوانــی کتاب هايی که در 
جوانی خوانده ايم بپردازيم تا نکات تازه ای را در آن ها کشــف کنیم و 

بینش عمیق تری بیابیم. 
    نوربرت وينر با نوشتن اين کتاب در زمانی که المپ خأل هنوز يك 
جزء الکترونیکی ابتدايی بود و فقط چند رايانۀ واقعی در حال کار وجود 
داشت، آينده ای را تصّور کرد که ما هم اکنون در حال دست و پنجه نرم 
کردن با آن هستیم، با جزئیات تحسین انگیز و دقیق و البته چند اشتباه 
 واضح. مقالۀ معروف آلن تورينگ در سال 1950 در مجلّۀ فلسفی »مايند«
 با عنوان »ماشین های محاســب و هوش«، پیدايش هوش مصنوعی 
را پیش بینــی کرده بود و وينر هم همین کار را کرده بود اّما ديد وينر 
دورتر و عمیق تر بود و تشــخیص داده بود که هوش مصنوعی نه تنها 
در بسیاری از فّعالیت های هوشمندانه جايگزين انسان ها می شود بلکه 

در اين فرايند آن ها را تغییر هم خواهد داد. 
»ما فقط گرداب هايی بر روی يك رود خروشان و پرآب هستیم. ما يك 
چیز ثابت و بدون تغییر نیســتیم، بلکه الگوهايی هستیم که خودشان 

را تداوم می بخشند.«
    هنگامی که اين متن نوشــته می شــد، به راحتی امکان داشت که 
به عنوان يك ســخن مبالغه آمیز در نظر گرفته شــده و توّجهی به آن 
نشــود. اّما دربردارندة بذر انقالبی در ديدگاه ما بود. امروز ما می دانیم 
 که چگونه دربارة ســامانه های وفق پذير پیچیده، رباينده های شگفت
مقاديــر  از  دينامیکــی، مجموعــه ای  در ســامانه های  )رباينــده   
عــددی اســت کــه ســامانه بــرای تکامــل به ســوی آن میــل 
هم ايســتايی ها و  يافتــه  توســعه  ذهن هــای  م.(،   می کنــد. 
 )تمايل به تعادل و همســنگی نسبتاً پايدار بین عناصر وابسته به هم. 
م.( فکر کنیم. تغییری در ديدگاه که قصد دارد »شــکاف توضیحی« 
بین ذهن و ســازوکار، روح و جســم را از بین ببرد، شکافی که هنوز 
پیروان امروزی دکارت سرســختانه از آن دفاع می کنند و نمی توانند 
ايــن فکر را تحّمل کننــد که ما، خود ما، الگوهايی بــا توانايی تداوم 
نامحدود کســب اطالعات هستیم، نه »يك چیز ثابت و بدون تغییر.« 
اين الگوها به نحو چشــمگیری انعطاف پذيــر و خود ترمیم و در عین 
حال تغییرپذير، متنوع و فرصت طلب هســتند و هــر چیز تازه ای را 
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که موجود باشــد، در تالش برای تداوم يافتــن به خدمت می گیرند. 
و همان گونه که وينر تشــخیص داد، اينجا جايی اســت که خطرناک 
می شــود. هنگامی که فرصت های جّذاب فراوان وجود داشته باشد، ما 
تمايل داريم تا برای دســتیابی به توانمندی های تازه، هزينۀ چندانی 
نپردازيم. و خیلی زود آنچنان به ابزارهای تازه مان وابســته می شويم 
که قابلّیت شــکوفا شدن خود را بدون آن ها از دست می دهیم. اختیار 

جای خود را به اجبار می دهد. 
    اين يك داســتان بســیار قديمــی در تاريخ تکامل اســت. اغلب 
پستانداران می توانند ويتامین ث خود را به طور مصنوعی تولید کنند 
اّما نخســتیان )راستۀ نخســتیان در جانورشناسی که انسان و گوريل 
و میمــون هم جزو آن هســتند. م.(، رژيم غذايی عمدتاً متشــکل از 
میوه جــات را برگزيده انــد و اين قابلّیت مادرزادی خود را از دســت 
داده اند. ما اکنون همانند پسرعموهای نخستین مان میوه خور اجباری 
نیســتیم، بلکه فناوری به مــا اجازه می دهد کــه ويتامین های مورد 
نیازمان را در کارخانه تولید کنیم و بخوريم. اين الگوهايی که قابلّیت 
تداوم نامحدود دارند و ما آن ها را انســان می نامیم، اکنون وابسته به 
لباس، غذاهای پخته، ويتامین ها، واکســن زدن، کارت های اعتباری، 
تلفن های هوشــمند و اينترنت هســتند. و فردا، اگر نه همین امروز، 

وابسته به هوش مصنوعی. 
    وينر مســئله ای را که تورينگ و ســاير خوش بینان ناديده گرفته 

بودند، پیش بینی کرده بود. او می گويد خطر واقعی اين است که 
»اين ماشــین ها، با وجودی که از خودشــان کاری برنمی آيد، ممکن 
اســت توسط يك يا گروهی از انســان ها به منظور افزايش کنترلشان 
بر روی ديگران مورد اســتفاده قرار گیرند و يا رهبران سیاسی ممکن 
است تالش کنند که مردمشان را نه توسط خود اين ماشین ها بلکه از 

طريق ترفندهای سیاسی به کمك آن ها کنترل کنند.«
    قــدرت، همان گونه که وينر تشــخیص داد، در درجۀ نخســت در 
الگوريتم ها، و نه در ســخت افزاری که آن ها را اجرا می کند، قرار دارد، 
هر چند ســخت افزارهای امروزی، اجرای الگوريتم  هايی را امکان پذير 
ســاخته اند که در روزگار وينر قابل تصّور هم نبود. دربارة »ترفندهای 
سیاست مداران برای کنترل مردم« چه می توانیم بگوئیم؟ اين ترفندها 
بارها و بارها به کار رفته اند، برخــی کم آزار، برخی خطرناک و برخی 

ديگر قابل بحث بوده اند.
    برخی از اين چالش ها را در نظر بگیريد. دوســت فقید من جوزف 
وايزنبام، جانشــین وينــر در ام آی تی، عقیده داشــت که کارت های 
اعتباری، در کنار تمام مزايايی که دارند، راه آســان و کم هزينه ای را 
برای حکومت فراهم می ســازند تا مسافرت ها، عادت ها و عالئق افراد 
را رديابی کنند. مردم، بجز فروشــندگان مواد مخّدر و ساير مجرمان، 
ارزش ناشــناس مانــدن از طريق تبادل پول نقــد را به خوبی درک 
نکرده اند و اين روند اکنون در حال منســوخ شــدن است. استفاده از 
کارت های اعتباری ممکن اســت پولشويی را در آينده مشکل تر سازد 
اّما اثر جانبی الگوياب های هوش مصنوعی اين اســت که همۀ ما را در 

برابر »گروهی از انسان ها« که ممکن است »در تالش برای کنترل« ما 
باشند شّفاف تر و آشکارتر می سازند. 

    بــه عالــم هنر نگاه کنید. ابداع ضبط صوتــی و تصويری به صورت 
 رقمــی به ما امکان داده اســت کــه با رها کردن قالب های قیاســی

، هزينۀ کمتری بپردازيم )از چشــم همه بجز دوســتداران دوآتشــۀ 
دســتگاه های صوتی و فیلــم( و در ازای آن، کارهای هنری را به طور 
قانونی آســان تر بازتولید کنیم. اما هزينۀ نهفتۀ عظیمی ناديده گرفته 
می شــود. اکنون وزارت حقیقت جرج اورِول، يك امکان عملی اســت 
)اشــاره به رمان 1984 جرج اورِول که در سال 1949 منتشر شده و 
تحــت کنترل درآمدن زندگی و حتی افــکار مردم را در جهان آينده 
توصیف می کند. م.(. روش ها و فنون هوش مصنوعی برای پديدآوردن 
»ضبط های« جعلی و تقريباً غیرقابل تشخیص، هم اکنون در دسترس 
هســتند که ابزارهايی را که ما در صدوپنجاه سال اخیر برای بررسی 
و تحقیــق به کار می برديم، منســوخ خواهد کرد. آيا مــا عصر کوتاه 
شــهادت از طريق عکــس را رها خواهیم کرد )شــاهد با ارائۀ عکس 
گواهــی می دهد که خودش در صحنه حاضر بــوده و عکس، بازنمود 
دقیق و صحیح صحنه اســت. م.( و به دنیای قبلی که بر پايۀ حافظۀ 
انســان و اعتماد بود بازخواهیم گشــت و يا روش ها و فنون تازه ای را 
برای دفاع از حقیقت فراهم خواهیم ســاخت؟ )می توان تصّور کرد که 
به فیلم های عکاسی قیاسی بازگرديم، در معرض نور، و نگهداری شده 
در ســامانه های غیرقابل نفوذ تا زمان نشــان دادن به قاضی و امثال 
آن، اّما چقدر طول خواهد کشــید تا يك نفر راهی را برای نفوذ به آن 
بیابــد؟ يکی از درس های ناراحت کنندة تجربیات اخیر اين اســت که 
خراب کردن يك شهرت خوب، بسیار کم هزينه تر از حفظ آن است.( 
وينر اين پديده را در کلّی ترين حالتش ديده بود: »در بلند مّدت، هیچ 
تمايزی بین مســلّح کردن خودمان و مسلّح کردن دشمنانمان وجود 
نخواهد داشت.« عصر اطالعات، عصر دروغ پراکنی و اطالعات دروغین 

نیز هست. 
    چکار می توانیم بکنیم؟ ما نیاز داريم که به کمك تحلیل های پرشور 
اّما ناقص وينر، وايزنبام و ديگر منتقدان جّدِی اشــتیاق بی حّد و حصر 
مــا به فناوری، در اولويت هايمان تجديدنظر کنیم. به نظر من، عبارت 
کلیدی، در اين مشــاهدة وينر اســت که »اين ماشین ها از خودشان 
کاری برنمی آيد.« همان گونه که در صحبت های اخیرم گفته ام، ما در 
حال درست کردن ابزار هستیم، نه همکار، و خطر بزرگ، ارزش قائل 
نشــدن برای اين تفاوت است. ما بايد با نوآوری های سیاسی و قانونی، 
تالش کنیم که بر اين تفاوت تأکید کنیم، آن را برجســته نمائیم و از 

آن دفاع کنیم. 
    شايد بهترين راه برای مشاهدة اين که چه اشتباهی پیش آمده، توّجه کردن 
 به اين نکته باشد که خود آلن تورينگ در فرموله کردن آزمايش مشهورش

همــه  کــه  همان گونــه  داشــت.  ناقصــی  و  ضعیــف  تصــّور   ،
تقلیــد« »بــازی  از  برداشــتی  آزمايــش،  ايــن   می داننــد، 

 اوســت که در آن، يك مرد، يك زن و نفر سومی به نام بازجو شرکت 
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دارنــد. مــرد و زن از ديد بازجو پنهان هســتند و او تنهــا می تواند 
پرســش هايی را از آن ها بپرسد و پاســخ آن ها را دريافت کند. مرد و 
زن از پرســش ها و پاســخ های بازجو از ديگری هم خبر ندارند. هدف 
بازی برای بازجو، تشــخیص جنسّیت دو شــرکت کننده است. يکی 
از شــرکت کنندگان )مرد( ســعی می کند او را در اين مورد به اشتباه 
بیندازد و شرکت کنندة ديگر سعی دارد به او در اين تشخیص کمك 
کند. تورينگ استدالل می کرد که اين، چالش دشواری برای مرد است 
و بايد دانش وســیعی دربارة اين که جنس مخالف چگونه فکر و عمل 
می کند و به چه چیزهايی عالقه مند يا بی توّجه اســت، داشــته باشد. 
بنابراين، مطمئناً )!( هر مردی که بتواند بازجو را به اشــتباه بیندازد و 

خودش را زن جا بزند، عمل هوشمندانه ای انجام داده است. 
     آنچــه تورينــگ پیش بینــی نکــرد، قــدرت يادگیــری عمیق

 هوش مصنوعی در به دست آوردن اين حجم از اطالعات به شکلی قابل 
اســتفاده »بدون لزوم درک آن« بود. تورينگ، عامل زيرک، تیزبین، 
پرتخّیل و در نتیجه، هوشیاری را مجّسم کرد که پاسخ هايش را بر پايۀ 
اطالعــات عمیق و مفّصلی که از رفتــار زنان دارد، فريبکارانه طراحی 
 و ارائــه می کند. به صورت خالصه، طراحی هوشــمندانۀ باال به پايین

. او مطمئناً فکر نمی کرد که مردی که برندة بازی تقلید می شــود، به 
طريقی »زن شود.« او تصّور می کرد که هنوز هوشیاری و خودآگاهی 
مرد اســت که هدايت کنندة بازی است. فرض تورينگ به طور ضمنی 
اين بود که تنها يك عامل خودآگاه و هوشــمند می تواند راهبرد برنده 
شــدن در بازی تقلید را طراحی و کنتــرل کند. و در نتیجه، تورينگ 
)و ديگرانــی از جمله خود من که هنــوز مدافع پر و پا قرص آزمايش 
تورينگ هستم( مجاب شد که بگويد يك »ماشین رايانشی« که بتواند 
در مسابقه با انسان، بازجو را متقاعد کند که انسان است، ممکن است 
خودآگاهیش از جنس خودآگاهی انســان نباشد اّما به هر حال دارای 
نوعی خودآگاهی و هوشــمندی خواهــد بود. من فکر می کنم که اين 
هنوز موضع قابل دفاعی اســت- تنها موضع قابل دفاع- اّما بايد توّجه 
کنید که بازجو هم بايد چقدر زيرک و باهوش باشــد که بتواند ظاهر 
کم عمقی را که يك سامانۀ يادگیری عمیق هوش مصنوعی )يك ابزار، 

نه همکار( می تواند ارائه کند، فاش و آشکار سازد. 
    چیــزی کــه تورينــگ پیش بینــی نکــرد، توانايــی فوق العادة 
 رايانه هــای فوق ســريع در غربال کــردن ناهشــیار کالن داده هايی
 که اينترنت به طور نامحدود تأمین می کند و يافتن الگوهای احتماالتی 
در فّعالیت انســان به نحوی که بتواند پاســخ های ظاهراً اصیل و قابل 
اعتماد بــرای بازجو تهیه کند بود. وينر نیز اين امکان را دســت کم 
گرفته بود و ماشــین را در مورد بررســی قرار دادن و در نظر گرفتن 
محدودة وســیع احتماالتی که ترســیم کنندة وضعّیت انسان است، 

بسیار ضعیف می ديد. 
    اّما بايد در نظر گرفت که محدودة احتماالت، درســت همان جايی 
اســت که هوش مصنوعی جديد در آن خودنمايی می کند. تنها جايی 
که پای هوش مصنوعی می لنگد، در واژة »وســیع« اســت. امکانات 

انســان، به خاطر گســتردگی زبان و فرهنگ، واقعاً بسیار بسیار وسیع 
اســت. صرفنظر از تعــداد الگوهايی که بتوان با هــوش مصنوعی در 
ســیل داده هايی که تا کنون به اينترنــت راه يافته اند پیدا کرد، هنوز 
امکانات بســیار بسیار بیشــتری وجود دارد که در آنجا ثبت نشده اند. 
تنها بخشــی )البته نه بخش بسیار بســیار کوچك( از خرد و طراحی 
و حاضرجوابی و حماقت انباشــته شدة جهان به اينترنت راه يافته اند، 
اّما شــايد راهبرد بهتری که بازجو می تواند به هنگام مواجه شــدن با 
يك شــرکت کننده در آزمايش تورينگ اتّخاذ کند، »جستجو« برای 
چنین مواردی نیســت بلکــه از نو »ايجاد کردن« آن هاســت. هوش 
مصنوعی در تجلّی فعلیش، انگل هوش انســانی اســت. آنچه توسط 
انســان های خالقش تولید شده را بدون ســنجش و گزينش می بلعد 
و الگوهايــی را که در آن وجود دارد، از جملــه برخی از زيانبارترين 
عادت های ما، می يابد. اين ماشین ها )هنوز( فاقد هدف ها يا راهبردها 
يا ظرفّیت هايی برای انتقــاد از خود و نوآوری هايی که به آن ها اجازه 
 دهد تا با فکر خودشــان و هدف های خودشان پا را از دادگان هايشان

 فراتر بگذارند، هســتند. آن هــا، همان گونه که وينــر می گويد، »از 
خودشان کاری برنمی آيد«، نه به اين معنی که عاملی محدودکننده يا 
ناتوان باشند بلکه از اين نظر که اصاًل عامل نیستند- ظرفّیت »حرکت 

ارادی« به آن ها داده نشده است. 
    يکــی از نقص هايی که در کتاب »قدرت رايانه و قدرت اســتدالل 
انســان« وايزنبام وجود دارد، چیزی که تالش بیهوده ای برای متقاعد 
کــردن او در خالل ســاعت های متمادی گفتگوهايمــان کردم، اين 
اســت که او هرگز نتوانســت تصمیم بگیرد که از کدامیك از اين دو 
نظريه می خواهــد دفاع کند: »هوش مصنوعی امکان پذير نیســت!« 
يا »هوش مصنوعی امکان پذير اّما زيانبار اســت!« او می خواســت که 
 با جان ســیرل و راجر پن ُرز بحث کند که »هــوش مصنوعی قوی«

 امکان پذير نیســت، اّما دلیل خوبی برای آن نتیجه گیری وجود ندارد. 
پــس از همۀ اين حرف ها، تمام چیزی کــه اکنون می دانیم حاکی از 
اين است که ما روبات هايی ساخته شده از روبات هايی ساخته شده از 
 روبات هايی ... تا پروتئین هايی که ملکول ها را داخل سلّول جابجا می کنند
هســتیم، بدون آن که اجزاء ترکیبی سحرآمیزی در خالل اين فرايند 
به آن افزوده شده باشد. پیام مهم تر و قابل دفاع تر وايزنبام اين بود که 
مــا نبايد برای ايجاد هوش مصنوعی قوی تالش کنیم و در عوض بايد 
دربارة سامانه های هوش مصنوعی که می توانیم ايجاد کنیم و تاکنون 
ايجاد کرده ايم، به شّدت محتاط و مواظب باشیم. بنابراين، همان گونه 
که انتظار داريم، تز قابل دفاع، دو وجهی است: »هوش مصنوعی قوی 
از نظر اصولی امکان پذير است اّما دلخواه نیست. هوش مصنوعی که از 
نظر عملی امکان پذير باشــد، لزوماً زيانبار و شیطانی نیست- مگر اين 

که با هوش مصنوعی قوی اشتباه گرفته شود!«
    فاصلــۀ بین ســامانه های امــروزی و ســامانه های علمی- تخّیلی 
که بر تصّورات عاّمه غالب اســت، هنوز بســیار زياد اســت، هر چند 
خیلــی از مــردم، هم غیرمتخّصــص و هم خبــره، آن را کم اهمّیت 
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می پندارنــد. ببايید واتســون آی بی ام را در نظــر بگیريم که در حال 
حاضر می تواند نماد تصّورات ما باشــد )واتســون يك سامانۀ پرسش 
و پاســخ اســت که توســط شــرکت آی بی ام تولید شــده و قادر به 
پاســخگويی به پرســش هايی اســت که بــه زبان طبیعی پرســیده 
 می شــوند. م.( واتســون محصــول يــك فرايند پژوهش و توســعۀ

 گســترده و چند نفر- قرن طراحی هوشمندانه است و همان گونه که 
جــرج چرچ در همین کتاب گفته، هزاران بار انرژی بیشــتری از مغز 
انسان مصرف می کند )به عقیدة او، محدوديتی فناورانه که ممکن است 
 موّقتی باشد(. پیروزی واتسون در مسابقۀ معلومات عمومی تلويزيونی

، يــك برد واقعــی و اصیل بود که در نتیجــۀ محدوديّت های قوانین 
مســابقه امکان پذير شــد. اّما تبلیغات آی بی ام برای واتســون گمراه 
کننده اســت و آن را دارای توانايی محــاورة عمومی معرفی می کند. 
تبديــل واتســون بــه يك »عامــل« چند بعــدی، هماننــد تبديل 
يك ماشــین حساب دســتی به واتســون است. واتســون می تواند 
همکار مفیدی برای يك عامل باشــد، اّما در بهترين حالت، بیشــتر 
 شــبیه مخچه تا عقــل و شــعور. يك زيرســامانۀ خــاص منظوره

 که می تواند نقش پشتیبانی بزرگی ايفاء کند، اّما از عهدة قالب بندی 
هدف هــا و طرح ها و به دســت آوردن بینش از تجربیــات محاوره ای 

برنمی آيد. 
    چرا ما بايد بخواهیم که از واتسون يك عامل متفّکر و خاّلق بسازيم؟ 
شايد ايدة درخشــان تورينگ در مورد يك آزمايش کاربردپذير ما را 
وسوسه کرده و به دام انداخته است: تالش برای ايجاد دست کم تصّوری 
از يك انسان واقعی در پشت صحنه- پل زدن بر روی »دّرة اسرارآمیز«. 
خطر اينجاست که از زمانی که تورينگ چالش خود را مطرح کرد- که 
در واقع چالشی برای »به اشتباه انداختن« بازجو بود- سازندگان هوش 
مصنوعی تالش کرده اند اين دّره را با چیزهايی که ظاهر و خصوصیاتی 
 شبیه انسان داشته باشــد پر کنند- اثرات تبديل جامعه به شهربازی
الیــزای تجربــه.  و  کم دانــش  افــراد  کــردن  مجــذوب  بــرای    
 وايزنبام، نمونۀ پیشــگام چنین تصّورسازی سطحی و کم عمقی بود و 
او بیمنــاک بود که برنامۀ ســاده و کم مايه اش مردم را مجاب کند که 
گفت و شنودی جّدی و از صمیم قلب دارند )الیزا يك برنامۀ پردازش 
زبان طبیعی بود که در سال های 1964 تا 1966 در آزمايشگاه هوش 
مصنوعی ام آی تی توســط ژوزف وايزنبام ايجاد شــد تا سطحی بودن 

ارتباط بین انسان و ماشین را نشان دهد. م.(
    او حــق داشــت کــه نگــران باشــد. اگر تنهــا يك چیز باشــد 
 کــه مــا از مســابقات آزمايــش تورينــگ بــرای جايــزة لوبنــر

 آموخته باشــیم )مسابقه ای ساالنه در هوش مصنوعی که به برنامه ای 
که بیشترين شباهت را به انســان داشته باشد داده می شود. م.(، آن 
اين اســت که حتی افراد خیلی هوشــمندی که در جريان امکانات و 
فوت و فن های برنامه نويســی رايانه نباشند، به راحتی فريب شگردها 
و ترفندهای ساده را می خورند. طرز برخورد جماعت هوش مصنوعی 
نســبت به اين روش های فريبکارانه در واسط کاربر، از تحقیرکردن تا 

جشن گرفتن و بزرگداشت متفاوت است اّما ارزيابی عمومی همۀ آن ها 
اين است که ترفندها با وجودی که عمیق نیستند اّما می توانند مجاب 
کننده باشــند. يــك تغییر در اين طرز برخورد که خیلی خوشــايند 
خواهد بود اين است که انسانوارگی، تبلیغ اشتباهی است- چیزی که 

بايد نکوهش شود نه ستايش. 
    چگونه اين قابل انجام اســت؟ پس از آن که تشــخیص داديم که 
مردم دارند تصمیم های حیاتی خــود را عمدتاً بر پايۀ »توصیه های« 
ســامانه های هوش مصنوعی کــه عملیات داخلیشــان در واقع قابل 
درک نیســت می گیرند، دلیل خوبی می يابم که چرا کســانی که به 
شــیوه های گوناگون مردم را تشــويق می کنند که اعتمادی بیش از 
آنچه خود اين ســامانه ها اّدعا می نمايند به آن هــا بکنند بايد اخالقاً 
و قانوناً پاسخگو باشند. ســامانه های هوش مصنوعی، ابزارهای بسیار 
قدرتمندی هســتند- آنقدر قدرتمند که حتــی خبرگان دلیل خوبی 
خواهند داشت تا به قضاوتشان دربارة »قضاوت های« ارائه شده توسط 
کد خودشان اعتماد نکنند. اّما بعد، اگر کاربران اين ابزارها بخواهند از 
به کار انداختن آن ها در زمینه های نو و ناشــناخته، چه از نظر مالی و 
چه منظورهای ديگر، بهره مند شوند، بايد مطمئن باشند که می دانند 
چگونه با حّداکثر کنترل و توجیه، اين کار را مســئوالنه انجام دهند. 
دســتگاه های مجّوزدهی، درســت همان گونه که به داروسازها و ساير 
متخّصصانی که خطاها و فرضّیات اشتباهشان ممکن است پیامدهای 
ناگواری داشــته باشد مجّوز می دهند، بايد بافشار از سوی شرکت های 
بیمه، ســازندگان ســامانه های هوش مصنوعی را نیز وادار کنند که 
برای مــّدت زمان طوالنی به جســتجو و آشکارســازی نقاط ضعف 
محصوالتشــان بپردازند و کسانی را که می خواهند با آن سامانه ها کار 

کنند آموزش دهند. 
    می تــوان آزمايش تورينگ را به صورت وارونه تصّور کرد که در آن، 
بازجو مورد آزمايش قرار گیــرد و تا هنگامی که نتواند نقاط ضعف و 
عیب و نقص های سامانه را شناسايی کند، به او مجّوز اجرا داده نشود. 
برای دســتیابی به مجّوز بازجويی، آمــوزش ذهنی و روانی مورد نیاز 

خواهد بود.
    مــا به عامل های خــودآگاه مصنوعی نیاز نداريــم. عامل خودآگاه 
طبیعــی آنقدر زياد هســت کــه وظايفی را که بــرای چنین موجود 
ممتــاز و خاّصــی در نظر گرفته شــده، انجام دهد. ما بــه ابزارهای 
هوشــمند نیاز داريم. ابزارها حق و حقوق ندارند و نبايد احساســاتی 
داشــته باشند که بتوانند آســیب ببیند و يا بتوانند در صورت »سوء 
استفاده« از آن ها توسط کاربران نا وارد، عکس العمل همراه با رنجش 
نشــان دهند. يکی از داليلی که نبايد عامل هــای خودآگاه مصنوعی 
ســاخت اين اســت که با وجودی که ممکن اســت خودمختار شوند 
 )و در اصــل می توانند مثــل هر فرد ديگری خودمختار، خودبهســاز

 و خودساز باشند(، آســیب پذيری و اخالقّیات ما عامل های خودآگاه 
طبیعی را نخواهند داشت. 

    من يکبار در سمیناری در دانشگاه تافتس دربارة عامل های مصنوعی 
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و خودمختاری، دانشجويان را به چالش کشیدم: مشّخصات يك روبات 
که بتواند قراردادی الزام آور را با شما امضاء کند- نه از طرف يك انسان 
بلکه از طرف خودش- چیســت؟ منظور من اين نیســت که محتوای 
قــرارداد را بفهمد يا بتواند قلــم را روی کاغذ به حرکت درآورد، بلکه 
به عنوان عاملی که اخالقاً مسئول است، »سزاوار« موقعّیت قانونی باشد. 
يك بچۀ کوچك و نیز افراد معمولی که از نظر قانونی تحت سرپرستی و 
مسئولیت فرد ديگری هستند، نمی توانند چنین قراردادهايی را امضاء 
کنند. مشکلی که برای روبات هايی که بخواهند چنین موقعّیت وااليی 
داشــته باشند وجود دارد اين است که بیش از حّد آسیب ناپذيرند که 
قادر به يك تعّهد قابل اعتماد باشند. اگر پیمان شکنی کنند چه اتّفاقی 
می افتد؟ چه جريمه ای برای پیمان شکنی وجود خواهد داشت؟ حبس 
در ســلّول يا اوراق کردن؟ حبس شدن برای هوش مصنوعی مشکلی 
ايجاد نمی کند مگر اين که ما از قبل عشــق به مســافرت مصنوعی را 
درونــش نصب کرده باشــیم به نحوی که نتوانــد آن را ناديده بگیرد 
يــا خودش آن را غیرفّعال نمايــد. و اوراق کردن يك هوش مصنوعی 
)چه روبات باشــد و چه ســامانه ای مانند واتسون(، چنانچه اطالعات 
ذخیره شــده در طراحی و نرم افزارش حفظ شده باشد، باعث مرگش 
نمی شــود. ســهولت ضبط و ارســال داده های رقمی- پیشرفتی که 
نرم افزار و داده ها را در واقع نامیرا ســاخته است- روبات ها را از دنیای 
آســیب پذيری خارج می ســازد. اگر برايتان روشن نیست، به اين فکر 
 کنید که اگر مثاًل می توانســتیم هر هفته از مردم »نسخۀ پشتیبان«

 بگیريم، چگونه جنبۀ اخالقی انســان تحت تأثیر قرار می گرفت. اگر 
روز شنبه خودتان را از باالی يك پل مرتفع به پايین پرت می کرديد، 
 هنگامی که يکشنبه صبح، نسخۀ پشتیبان جمعه شب شما را بارگذاری

 می کردند، چیزی از آن واقعه يادتان نمی آمد، اّما می توانســتید بعداً 
فیلم ويديويی خودکشی خودتان را تماشا کنید. 

    بنابرايــن، آنچه ما به وجود می آوريم، عامل های انســانوارة خودآگاه 
نیستند- و نبايد باشند- بلکه موجوديّتی از يك نوع کاماًل جديد، بیشتر 
شــبیه يك مشــاور خردمند و بصیر، بدون خودآگاهی، بدون ترس از 
مرگ، بدون عشق ها و نفرت های حواس پرت کن و بدون شخصّیت )اّما 
با تمام نقطه ضعف ها و ويژگی های غیرعادی که بدون شــك به عنوان 
»شخصیت« ســامانه شناخته خواهند شــد(: جعبه های حقیقت )اگر 
خوش اقبال باشــیم( و مطمئناً آلوده بــه دروغ های پراکنده. يادگیری 
 زندگی با آن ها، بدون آن که حواسمان را با خیال پردازی دربارة تکینگی
 )زمانی فرضی در آينده که رشــد فناوری غیرقابل کنترل و برگشــت 
ناپذير می شــود و به تغییرات پیش بینی نشــده ای در تمّدن انســانی 
می انجامــد. م.( که در آن زمان، هوش مصنوعی ما را بردة خود خواهد 
ساخت پرت کنیم، واقعاً به قدر کافی سخت خواهد بود. به زودی، يکبار 
ديگر، و برای همیشــه، استفادة »انسانی« از انسان ها تغییر خواهد کرد 
اّما اگر مسئولیت اين گذار را به عهده گیريم می توانیم سّکان را به دست 
بگیريم و از میان برخی از خطرات و پیشامدها به سالمت عبور کنیم. 

فصل 6

آشفتگی غیرانسانی كه ماشین ها ما را در آن فرو برده اند

رادنی بروكز1
رادنــی بروکــز دانشــمند رايانــه، اســتاد 
روبات شناســی2 در ام آی تی و مدير پیشین 
آزمايشگاه هوش مصنوعی ام آی تی است. او 

نويسندة کتاب »انسان و ماشین ها« است.
***

رادنی بروکز روبات شناس3 در سال 1997 در فیلم مستند ارول موريس 
به نام »ســريع، ارزان و خارج از کنترل« به همراه يك رام کنندة شیر، 
يك متخّصص گیاه آرايی و يك پژوهشگر موش های کور شرکت کرد. 
يکی از بینندگان اين فیلم، او را فردی با »لبخندی برلب و درخششی 
در چشــم« توصیف کرده بود. اّما اين تصويری است که همگان از او 

در ذهن دارند. 
    بروکــز چند ســال پــس از آن، به عنــوان يکی از شايســته ترين 
روبات شناسان پیشگام در جهان اظهار داشت که »ما انسان ها را بیش 
از حّد انسان انگاشته ايم، آن ها نهايتاً ماشین هايی بیش نیستند.« او تا 
آنجــا پیش رفت که دنیای هوش مصنوعی آينده را دنیايی تصّور کرد 
کــه در ان »تمايز بین ما و روبات هــا از بین می رود.« او همچنین به 
يك نوع جهان بینی دوگانه قائل بود. او در جايی نوشــت»من، همانند 
يك دانشــمند دينی، دارای دو مجموعه از اعتقادات ناهمساز هستم 
و در موقعّیت های متفاوت برحســب يکــی از آن ها عمل می کنم. من 
فکر می کنم تکامل اين نظام های اعتقادی ســرانجام باعث خواهد شد 
تا بشــر، روبات ها را به عنوان ماشین های دارای احساسات و هیجانات 
بپذيرد و پس از آن شروع به همدلی با آن ها کند و برای آن ها اختیار، 

احترام و نهايتاً حقوق قائل شود.«
    ايــن حرف هــا مربوط به ســال 2002 بود. در مقالــۀ پیش رو، او 
ديدگاهی نســبتاً بدبینانه تر و محدودتر دارد و نســبت به میزان اتکاء 
ما به ســامانه های فراگیری که نه تنها استثمارگرند بلکه آسیب پذير 
هم هستند، هشــدار می دهد. او اين امر را نتیجۀ توسعۀ بسیار سريع 
مهندســی نرم افزار می داند و معتقد اســت تولید سامانه ها سريع تر از 
وضع حفاظت هــای مؤثر و قابل اطمینان بــرای آن ها صورت گرفته 

است.
***

رياضی دانان و دانشمندان غالباً با ابزارها و استعاره هايی که در کارشان 
اســتفاده می کنند، در ديدن تصوير بزرگ تری، ورای حوزة تخّصصی 

1- Rodney Brooks
2- robotics
3- roboticist



88

مقاله

دويست و پنجاه و چهار

خودشــان، محدوديت دارند. وينر نیز در اين مورد اســتثناء نیست، و 
حدس می زنم که خودم هم اين چنین باشم.

    هنگامی که وينر کتاب »اســتفادة انســانی از انسان ها« را نوشت، 
در پايان عصر درک ماشین ها و جانداران به عنوان فرايندهای فیزيکی 
و آغاز عصر کنونی درک ماشــین ها و جانــداران به عنوان فرايندهای 
محاسباتی، ايســتاده بود. گمان می کنم عصر آينده ای هم فرا خواهد 
رسید که ابزارهايش متمايز از ابزارهای آن دو عصری که وينر مشاهده 

کرد باشد. 
    وينر غول عصر نخســتین بود و بر پايۀ ابزارهای بجا مانده از زمان 
نیوتن و اليب نیتز، به توصیف و تحلیل فرايندهای پیوســته در دنیای 
فیزيکی پرداخت. او در ســال 1948 کتاب »رايانیك«4 را منتشر کرد 
و ايــن واژه را برای توصیــف علم ارتباطات و کنتــرل، هم در مورد 
ماشــین ها و هم جانداران، وضع کرد. امروز ما به ايده های مطرح شده 
در آن کتاب، نظريۀ کنترل می گوئیم، يك رشتۀ ضروری برای طراحی 
و تحلیل ماشــین های فیزيکی و عمدتاً بدون در نظر گرفتن اّدعاهای 
وينر در مورد علم ارتباطات. نوآوری های وينر عمدتاً در کارهای او در 
خالل جنگ جهانی دوم بر روی ســازوکارهای هدف گیری و شــلیك 
پدافنــد هوايی بــود. او دّقت رياضی را در طراحــی فناوری هايی که 
فرايندهای طراحیشان عمدتاً شــهودی بود به کار برد: از سامانه های 

آبرسانی رومی تا ماشین بخار وات تا اوايل تولید خودروها. 
    اگــر آلن تورينــگ و جان فون نويمان که هر دو ســهم عمده ای 
در بنیادهــای رايانش داشــتند در صحنه حاضر نشــده بودند، تاريخ 
فناوری به گونۀ ديگری رقم می خورد. تورينگ در مقالۀ »دربارة اعداد 
محاسبه پذير و کاربردش در مسئلۀ تصمیم«5 که در سال 1936 نوشت 
و در سال 1937 منتشــر شد، يك مدل بنیادی برای محاسبات- که 
اکنون به ماشــین تورينگ معروف است- ارائه داد. در اين ماشین ها، 
يك نوار خطی از نمادهای يــك الفبای متناهی، ورودی را برای يك 
مسئلۀ محاسباتی کدگذاری می کند و فضای کاری را برای محاسبات 
فراهم می ســازد. به يك ماشــین ديگر برای هر مســئلۀ محاسباتی 
جداگانه نیاز بود. کارهای بعدی توســط ديگران نشان داد که در يك 
ماشین خاص، که اکنون به عنوان ماشــین تورينگ جهانی6 شناخته 
می شــود، مجموعۀ دلخواهی از دستورالعمل های رايانشی می تواند بر 

روی همان نوار کدگذاری شود. 
    در دهۀ 1940، فون نويمان يك ماشین انتزاعی خودبازتولید7 به نام 
خودکارة سلّولی8 طراحی کرد. اين ماشین دربرگیرندة زيرمجموعه ای 
متناهی از يــك آرايۀ دوبعدی نامتناهــی از مربّعاتی بود که هر يك 
حاوی يك نماد منفرد از يك الفبای متناهی بیست و نه نمادی بودند. 
بقیۀ آرايه در آغاز خالی بود. نمادهای منفرد، در هر مربّع، بر پايۀ يك 
قانون پیچیده اّما متناهی دربارة نماد فعلی در آن مربّع و همســايگان 
4- cybernetics
5- On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem 
6- Universal Turing Machine
7- self-reproducing
8- cellular automaton

بالفصلش، در هرگام تغییر می کــرد. تحت قانون پیچیده ای که فون 
نويمان وضع کرده بود، اغلب نمادها در اغلب مربّع ها در هر گام ثابت 
باقــی می ماندند و تعداد کمی تغییر می کردند. در نتیجه، هنگامی که 
به مربّع های غیرخالی نگاه کرده می شــد، به نظر می رسید که ساختار 
ثابتی است که بعضی فّعالیت ها درون آن صورت می گیرد. هنگامی که 
ماشین انتزاعی فون نويمان بازتولید می شد، يك نسخه از خودش در 
ناحیۀ ديگری از صفحه می ســاخت. درون »ماشین« يك خط افقی از 
مربّع ها وجود داشت که با استفاده از زيرمجموعه ای از الفبای متناهی، 
بــه مانند يك نوار خطی متناهی عمل می کــرد. نمادهايی که در آن 
مربّع ها قرار داشتند، ماشینی را که خودشان بخشی از آن بودند کدگذ 
اری می کردند. در خالل بازتولید ماشــین، »نوار« می توانست به چپ 
يا راست حرکت کند و هر دو حرکت به عنوان دستورالعمل هايی برای 
»ماشــین« جديدی که در حال ســاخت بود تفسیر می شد و سپس 
کپی می شد- نســخۀ جديد درون ماشین جديد برای بازتولید بعدی 
قرار می گرفت. بعداً در سال 1953، فرانسیس کريك و جیمز واتسون 
نشان دادند که اين نوار چگونه می تواند در زيست شناسی توسط يك 
 )T و G، C، A( با الفبای چهارتايی محــدودش DNA مولکول بلنــد
الگوبرداری شــود. همچنان که در ماشــین فون نويمان، در بازتولید 
زيست شــناختی نیز، توالی خطی نمادها در DNA از طريق رونويسی 
به مولکول های RNA و بعداً ترجمه به پروتئین ها تفســیر می گردد و 

DNA تکثیر و در يك سلّول جديد محصور می شود. 
    کار بنیــادی بعدی، در ســال 1945 و در گــزارش »پیش نويس 
نخســت«9 دربارة طراحی يك رايانۀ رقمی بود که در آن، فون نويمان 
از حافظــه ای که بتواند هم دســتورالعمل ها و هم داده ها را نگهداری 
کند، طرفداری کرده بود. اين اکنــون به عنوان معماری فون نويمانی 
رايانه شــناخته می شود و از معماری هاروارد برای رايانه که در آن، دو 
حافظۀ جداگانه، يکی برای دستورالعمل ها و يکی برای داده ها، در نظر 
گرفته شــده بود، متمايز می گردد. اکثريت قريب به اتّفاق تراشه های 
رايانه که در عصر قانون مور ســاخته شــده اند، از جمله آن هايی که 
در مراکــز داده هــا، رايانه هــای قابل حمل و تلفن های هوشــمند ما 
بــه کار رفته اند، بر پايۀ معماری فون نويمانی هســتند. معماری فون 
نويمــان برای رايانه های رقمی-از رايانه های رقمی اّولیه که با رله های 
الکترومغناطیســی هم در دانشــگاه هاروارد و هم در بِلچلی پارک10 
)مرکز فوق محرمانۀ انگلستان در جنگ جهانی دوم برای رمزگشايی. 
م.( ساخته شدند- از نظر مفهومی مشابه تعمیمی است که از ماشین 
تورينگ تك منظوره به ماشین تورينگ جهانی به عمل آمد. افزون بر 
اين، خودکارة خودبازتولید او نیز مشابهت بنیادی هم با روش ساخت 
ماشــین تورينگ و هم سازوکار بازتولید سلّول های زيست شناختی بر 
پايۀ DNA داشت. تا به امروز هم بحث های دانشمندان دربارة اين که 
آيا خود فون نويمان متوّجه ارتباط بین اين سه کار- ماشین تورينگ 
و دو کار خــودش- شــده بود يا نه، ادامــه دارد. تجديد نظر تورينگ 
9- First Draft
10- Bletchley Park
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دربــارة مقاله اش هنگامی صورت گرفت کــه او و فون نويمان هر دو 
در پرينســتون بودند. در واقع، تورينگ پس از دريافت درجۀ دکتری، 

تقريباً دورة پسادکتری خود را زير نظر فون نويمان گذراند. 
    اگــر تورينگ و فون نويمان نبودند، رايانیــك وينر به عنوان تفّکر 
غالب و پیشــران فناوری، برای دورة بسیار طوالنی تری از دوران کوتاه 
استیاليش باقی می ماند. در اين نسخۀ تخّیلی تاريخ، ما احتماالً هنوز 
در دنیای فناوری های قرن نوزدهم زندگی می کرديم و شاهد بسیاری 

از پیشرفت های شگفت انگیز کنونی نبوديم. 
    بــه نظر مــن، وينر دربــارة دنیــا- فیزيکی، زيست شــناختی و 
جامعه شــناختی- به شــیوة خاّصی فکر می کــرد. او دنیا را به صورت 
متغیرهای پیوسته تحلیل می کرد. مدلی که او از اطالعات در نظر داشت 
به صورت تبادل پیام بین موجوديّت های فیزيکی و زيست شناختی بود. 
به نظر من، و از ديدگاه امروز پس از گذشــت هفتاد سال، ابزارهای او 
برای توصیف سازوکارهای زيربنايی سامانه های زيست شناختی، بسیار 
ناکافی بودند و در نتیجه، او متوّجه نشد که چگونه سازوکارهای مشابه 
ممکن اســت نهايتاً در سامانه های محاســباتِی فناورانه جای گیرند- 
همان گونه کــه امروز گرفته انــد. فناوری های برتر امــروز در دنیای 

تورينگ و فون نويمان توسعه يافته اند، نه در دنیای وينر. 
    در نخستین انقالب صنعتی، انسان های کارگر از انرژی ماشین بخار 
يا چرخ آبی برای جايگزين نمودن انرژی خودشــان اســتفاده کردند. 
افــراد به جای آن که خودشــان منبع انرژی بــرای کارهای فیزيکی 
باشــند، انتقال دهنده و تنظیم کنندة انرژی از يك منبع بزرگ انرژی 
شــدند. اّما به دلیل آن که ماشــین بخار و چرخ های آبی بايد بزرگ 
می بودند تا استفادة مؤثری از سرمايه باشد، و به دلیل آن که در قرن 
هجدهــم تنها فناوری برای توزيــع جغرافیايی انرژی، مکانیکی بود و 
تنها در محدودة کوچکی عمل می کرد، کارگران بسیاری بايد پیرامون 
منبع انرژی جمع می شدند. وينر به درستی می گفت که قابلّیت انتقال 
انرژی به صورت الکتريسیته باعث انقالب صنعتی دوم شد. اکنون منبع 
انرژی می توانست از محل استفادة آن فاصله داشته باشد و از آغاز قرن 
بیستم، با ساخت شبکه های توزيع برق، امکان اين که تولید به صورت 

بسیار پراکنده تری صورت گیرد فراهم شد. 
    وينر سپس می گويد که فناوری جديد بعدی، ماشین های محاسباتی 
نوپديد در زمان او، انقالب ديگری را به وجود خواهد آورد. ماشین هايی 
که او درباره اش صحبت می کند، ظاهراً هم قیاســی11 و )شــايد( هم 
رقمی بودند و او در کتاب »استفادة انسانی از انسان ها« اشاره می کند 
که چــون آن ها قادر به تصمیم گیری خواهند بــود، هم کارگران يقه 
آبی )انجام دهندة کارهای دستی. م.( و هم کارگران يقه سفید )انجام 
دهندة کارهای دفتری. م.( به چرخ دندة يك ماشــین خیلی بزرگ تر 
تنّزل خواهند يافت. او می ترســید که انســان ها از طريق ساختارهای 
ســازمانی که اين قابلّیت برايشــان به وجود خواهد آورد و تشويقشان 
خواهد کرد، به استفاده و ســوء استفاده از يکديگر بپردازند. ما بدون 

11- analog

شــك ظرف شصت سال گذشته شاهد اين اتّفاق بوده ايم و به نظر هم 
نمی رسد که پايان نزديکی داشته باشد. 

    اّمــا ديــدگاه او دربارة محاســبات کــه بر پايۀ علــم فیزيك قرار 
داشــت، او را از درک اين که چقدر همه چیز ممکن اســت بد شود 
باز می داشــت. او قابلّیت ماشین برای برقراری ارتباطات را يك روش 
جديد و بیشــتر غیرانسانی برای فرمان دادن و اعمال کنترل می ديد. 
او نتوانســت درک کند که ظرف چند دهه، ســامانه های محاسباتی 
بیشتر شبیه سامانه های زيست شناختی خواهند شد و به نظر می رسد، 
آن گونه که در فصل 10 کتابش دربارة مدل ســازی برخی جنبه های 
زيست شناســی توصیف کرده، ارزيابی درســتی از پیچیدگی چندين 
مرتبه بیشتر زيست شناسی از فیزيك نکرده بود. ما اکنون در موقعّیت 
بســیار پیچیده تری از آنچه او پیش بینی می کرد قرار داريم که حتی 
از بدترين شرايطی که او تصّورش را می کرد هم بسیار زيانبارتر است. 
    در دهۀ 1960، محاســبات بر پايــۀ بنیادهايی که تورينگ و فون 
نويمان بنا نهاده بودند اســتوار گشت: محاســبات رقمی بر پايۀ ايدة 
الفبــای متناهی که هر دو آن ها به کار بردند. يك دنباله يا رشــته به 
طول دلخواه، در قالب نويســه هايی از يك الفبــای متناهی، می تواند 
به صــورت يك عدد صحیــح يگانه کدگذاری شــود. همچنان که در 
ماشین تورينگ، صورت گرايی12 محاسبات به شکل محاسبۀ يك تابع 

صحیح13 به ازای يك ورودی با مقدار )عدد( صحیح درآمد. 
    تورينــگ و فون نويمان هر دو در دهۀ 1950 درگذشــتند و اين 
چگونگی نگاه آن ها به محاسبات در آن زمان بود. هیچکدام نه افزايش 
نمائــی قدرت رايانش را که قانون مور بــه ارمغان می آورد پیش بینی 
کردند و نه فراگیر شــدن ماشــین های رايانشی را. آن ها همچنین دو 
پیشرفت در مدل سازی محاسبات را که هر يك از آن ها تهديد بزرگی 

برای جامعۀ انسانی است، پیش بینی نکردند. 
    نخســتین پیشرفت ريشــه در انتزاع هايی که آن ها اختیار کردند 
دارد. در پنجاه ســال رقابت برای تولید نرم افزاری که بتواند از دو برابر 
شــدن قدرت رايانه ظرف هر دو ســال )قانون مور( بهره برداری کند، 
دّقت و احتیاط معمول و رعايت اصول مهندســی به حاشیه رانده شد. 
مهندســی نرم افزار دربرابر خطا و شکست، آسیب پذير شد. اين تولید 
سريع نرم افزار بدون رعايت اســتانداردهای صّحت سنجی، مسیرهای 
بســیاری را برای ســوء اســتفاده از معماری فون نويمــان در زمینۀ 
ذخیره کردن داده ها و دســتورالعمل ها در يك حافظۀ مشابه، گشوده 
اســت. يکی از متداول ترين مسیرها که به »سرريز میانگیر«14 معروف 
اســت، مستلزم يك عدد ورودی )يا رشــته ای طوالنی از نويسه ها15( 
اســت که بزرگ تر از آن چیزی باشــد که برنامه نويس انتظار داشته 
و به جايی که دســتورالعمل ها ذخیره شده اند ســرريز کند. يك نفر 
می توانــد با طراحی دقیق يك عدد ورودی خیلی بزرگ، با اســتفاده 

12- formalism
13- integer-valued function
14- buffer overrun
15- characters
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از يــك تّکه نرم افزار، حافظــه را با دســتورالعمل هايی که مورد نظر 
برنامه نويس نبوده آلوده کنــد و محتوايش را تغییر دهد. اين پايه ای 
برای ايجاد يك ويروس رايانه ای است که به خاطر شباهتش، ويروس 
زيست شــناختی نامیده می شــود. دومی DNA اضافی در يك سلّول 
تزريق می کند و سازوکار نسخه برداری و تفسیر سلّول، کورکورانه آن 
را تفســیر می کند و پروتئین هايی تولید می کند که ممکن است برای 
ســلّول میزبان زيان بخش باشــند. افزون بر اين، سازوکار تکثیر برای 
سلّول، مســئولّیت تکثیر ويروس را به عهده می گیرد. در نتیجه، يك 
عنصــر کوچك خارجی می تواند کنترل يك عنصر بســیار بزرگ تر را 
 به دســت گیرد و رفتارش را به شیوه های پیش بینی نشده ای منحرف 

سازد. 
    اين ها و ســاير اَشــکال حمالت رقمی، امنّیت زندگی هر روزة ما را 
ســلب کرده اند. ما اکنون تقريباً در مورد همه چیــز به رايانه ها اتکاء 
می کنیم: زيرساخت برق، گاز، جاده ها، خودروها، قطارها و هواپیماها، 
و همۀ اين ها آسیب پذيرند. ما به رايانه ها برای امور بانکداری، پرداخت 
صورت حســاب ها، حساب بازنشستگی، وام ها، خريد کاالها و خدمات 
اتکاء می کنیم. اين ها هم همگی آســیب پذيرند. مــا به رايانه ها برای 
تفريحــات، ارتباطــات کاری و شــخصی، امنّیت فیزيکــی در خانه، 
اطالعاتمان دربارة دنیا و سامانه های رأی گیری اتکاء می کنیم- همگی 
آســیب پذيرند. هیچکدام از اين ها به اين زودی ها درســت و عاری از 
خطــا نخواهند شــد. در اين فاصله، بســیاری از جنبه های جامعۀ ما 
در معرض حمالت بدخواهانه و شــرارت آمیز قرار دارند، چه از سوی 

مجرمان فردی و چه از سوی دشمنان دولتی. 
    پیشــرفت دوم ايــن اســت که محاســبات فراتر از صرفــاً توابع 
رايانشی رفته اســت. در عوض، برنامه ها پیوســته به صورت برخط16 
باقی می مانند، و در نتیجه می توانند دربارة دنباله ای از جســتارها به 
جمــع آوری داده ها بپردازند. طبق طــرح وينر/تورينگ/ فون نويمان، 
 می توانیم به الگوی ارتباطات برای يك مرورگر وب17 به صورت زير فکر 

کنیم: 

کاربر: صفحۀ وب A را به من بده. 
 .A مرورگر: اين هم صفحۀ وب

کاربر: صفحۀ وب B را به من بده. 
.B مرورگر: اين هم صفحۀ وب

اّما اکنون می تواند چنین باشد: 

کاربر: صفحۀ وب A را به من بده. 
مرورگر: اين هم صفحۀ وب A. )و به طور مخفیانه به ياد می سپارد که 

شما صفحۀ وب A را درخواست کرديد.(

16- online
17- Web browser

کاربر: صفحۀ وب B را به من بده. 
مرورگــر: اين هم صفحۀ وب B. )مرورگر همبســتگی و ارتباطی بین 
محتويــات اين صفحه و صفحۀ A که پیش از اين درخواســت کرده 
بوديد می يابد، مدلش را برای شما بروزرسانی خواهد کرد و آن را برای 

شرکتی که تولیدش کرده می فرستد.(
    هنگامی که ماشــین ديگر صرفاً يك تابع را محاسبه نکند بلکه به 
جای آن يــك وضعّیت را نگهداری کند، می تواند بــا توّجه به دنبالۀ 
درخواســت هايی که به عمل آمده، شروع به اســتنتاج دربارة انسان 
کند. و هنگامی که برنامه های مختلف بر روی جريان درخواســت های 
متفاوت همبستگی و ارتباط داشــته باشند- برای نمونه، همبستگی 
جســتجوهای صفحۀ وب با پیام های رســانۀ اجتماعــی، يا پرداخت 
بــرای خدمات بر روی يك بُن ســازة18 ديگر، يا مکانــی که کاربر راه 
رفته يا رانندگی کرده و ســامانۀ مکان يابــی جغرافیائی )GPS( تلفن 
هوشمندش فّعال بوده- سامانه های کلّی برنامه های مختلف با يکديگر 
و دادگان هــا19 ارتبــاط برقرار می کنند و بار ديگر به از دســت دادن 
محرمانگی می انجامد. بســیاری از شــرکت های ساحل غربی )منظور 
شرکت های بزرگ فناوری که در کالیفرنیا قرار دارند. م.( بدون اطالع 
افرادی که با بُن سازه های رايانشی تعامل برقرار کرده بودند، به فروش 

اطالعاتی که از اين گونه استنتاج ها به دست آورده اند، پرداخته اند. 
    وينر، تورينگ و فون نويمان نتوانستند پیچیدگی اين بُن سازه ها را 
پیش بینی کنند. بُن سازه هايی که کاربران مشتاق ورود به آن ها، بدون 
خواندن محتوای شرايط استفادة20 طوالنی و با حروف ريز نوشته شده 
و از نظر قانونی گیج کننده، با آن موافقت می کنند و در نتیجه، حقوقی 
را از خود ســلب می کنند که هرگز در يك تعامل يك به يك با فردی 
ديگر، چنین نمی کردند. بُن ســازه های محاسباتی، سپری شده اند که 
برخی شرکت ها در پشت آن ها مخفی می شوند تا به صورتی غیرانسانی 
ديگــران را مورد بهره کشــی قرار دهند. در بعضی کشــورهای ديگر، 
دولت ها اين تقلّب ها را انجام می دهند و هدفشان، نه کسب سود بلکه 

سرکوب مخالفان است. 
    انســان ها خود را به مخمصۀ عجیبی انداخته اند: از يك ســو مورد 
بهره کشی شــرکت هايی قرار داريم که خدمات مورد عالقۀ ما را ارائه 
می کنند، و همزمان، زندگی ما وابســته به انواع و اقســام سامانه های 
نرم افزاری شــده است که در معرض حمالت هســتند. خارج کردن 
خود از اين آشــفتگی، پروژه ای دراز مّدت است و مستلزم مهندسی، 
قانون گــذاری، و از همه مهم تــر، رهبری اخالقی می باشــد. رهبری 

اخالقی، نخستین و بزرگ ترين چالش است.

)ادامه دارد(

18- platform
19- databases
20- terms-of-use



91

گاه
ید
د

دويست و پنجاه و چهار

امکان تحقق مردم ساالری برخط*
با گذر از نظام ارباب- رعیتی اطالعات** در جهان

سید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی

مقدمه 
مردم ســاالری الکترونیکی1 موضوع ناکجاآبادی رقمی اســت؟ يا مدينۀ 
فاضله ای ممکن است؟ بررسی پیشینه تاريخی از سوئی ما را مواجه می کند 
بــا خوش بینی رنگ باخته وينری که تا اســتفاده انسانی از انسان ها از 
منظــر سیبرنتیک و جامعه امتداد يافت و نگرانی های زامیاتین در کتاب 
ما را تشــديد کرد. از ســويی ديگر خوش بینی شرايبری و امیدواری های 
های تافلری در موج سوم که با تحلیلی بر اساِس جبِر تاريخ، نويد جهانی 
اطالعاتی داد را يادمان آورد. در اين میان نقِد چِپ کاســتلزی، در جامعه 

*  Online Democracy
** Information  Feudalism 
1-e-democracy

اطالعاتی، میانه را گرفت و اين جدل گفتمانی تا امروز ادامه دارد. اينك در 
شرايط نگرانی گروهی به گسترش نابرابری از نگاهی پیکتی وار و نگرانی 
گروهی ديگر به سلطه جوئی و سوء استفاده گری تراست  های جديد اطالعاتِی 
دره سیلیکون که در قضیه کمبريج آنالیتیکا، ريیس جمهوری عوام گرا را 
بر اريکه قدرت نشاندند، که جهانی طالِب مردم ساالری بايد سال ها هزينه 
دلبستگی خیل نابرابران به اين ديگر معجزه قرن را بپردازند. در اين میان 
تراست های نو، ضمن چشیدن طعم به قدرت رساندن عوام زدگان، شراکت 
در منفعت هنگفت با کسب و کار جهانی – حتی در شرايط دشوار پرتاب 
شدگی کرونايی - را هم تجربه کردند، در اين نوشته نگاهی می اندازيم به دو 

نگاه متفاوت ديگر به اين موضوعات و با هم آن ها را مرور می کنیم.
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آنه اپلباوم محقق جانز هاپکینز در نوشــته ای در نشــريه آتالنتیك از 
نقــد و نگرانی )آتش در زباله دانی دموکراســی توکويلی2( می آغازد و 
به امکان تحقق شــهِر مردم ســاالر لحظه ای می رســد.  اما دريهوس 
و بريثويت از اهمیت تغییرات در مقررات مالکیت معنوی به وســیله 
جهانی شــدن مالکیت معنوی و جهانی شدن مقررات کسب وکار به 
خان – خانی اطالعات3 می رسند. تحلیلی که در شرايط کرونايی امروز 
جهان و مقاومت شرکت های سازنده واکسن برای در اختیار گذاشتن 
فناوری تولید واکســن های کرونا، به ديگر کشــورهايی که با داشتن 
فناوری ساخت، امکان تولید واکســن دارند- علیرغم درخواست های 
2 - آنه آپلباوم ، »آتش در زباله دانی دموکراسی توکويلی«، ماهنامه انديشه پويا شماره 73، ارديبهشت و خرداد 

1400، صفحات 29 تا 32.
3 - Information Feudalism

مکرر سازمان بهداشت جهانی – بسیار معنی دار است.
 تحلیــل آپلباوم با نقدی تندروانه آغــاز و با امیدی خوش  بینانه پايان 
می يابد. او می نويسد: رابرت پانتام 25 سال پیش افول سرمايه اجتماعی 
را در امريــکا با تضعیف جامعه مدنی شــامل انجمن هــا و کمیته ها 
پیش بینی کرد. وقتی بُن سازه  های اينترنتی شرايطی را مهیا کردند که 
امريکائی ها جهان را به تنهايی و با دريچه های شــخصی درک کنند. 
بخش بزرگی از تعامــالت اجتماعی از دنیای واقعی به دنیای مجازی 
منتقل شد – اين امر با همه گیری ويروس کرونا تشديد شد – و مردم 
به جای حضور در تشکل های مدنی و کسب تجربه عملِی تحمِل غیر، 
برای رســیدن به اجماع، به اوباشان اينترنتی می پیوندند و در منطِق 
جمع، حل می شوند ... به طور ناشــناس در فضاهای ديجیتال جوالن 
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می دهند. جايی که کمتر مخالفــان را می بینند و وقتی بر می خورند 
فقط بد و بیراه می گويند.

او می افزايد: گفت وگو در اين عرصه عمومی، از سنت های قديمی برای 
در خدمت دموکراســی قرار گرفتن، تبعیــت نمی کند بلکه قواعد آن 
را معدوی شرکت ســودمحور، تحت کنترل الگوريتم هايی برای جلب 
توجه، تبلیغات و فروش شکل می دهند. در اينجا هر چه خشمگینانه تر، 

احساساتی تر... بهتر و افراطی گری خیلی سريع گسترش می يابد.
آپلباوم خبر می دهد که: کشــورهای اســتبدادی جهــان متوجه اين 
امکانات شدند و از آن سود جستند. رهبران چینی اينترنتی بنا کرده اند 
که بر سانســور، ارعاب، سرگرمی و نظارت استوار است. گله های ترول 
طرفــدار کرملین دنیا را در اطالعات کذب غرق می کنند. خودکامگان 
الگوريتم ها را دســتکاری می کنند و از اشکال جايگزين حقیقت بهره 
می برند. او نتیجه می گیرد: نظامــی برخط که در کنترل گروه قلیلی 
از شــرکت های پنهان کار در سیلیکون ولی است، نظامی دموکراتیك 
نیســت، بلکه انحصاری، چند قطبی و حتی يك الیگارشی است. اين 
نقطه ای اســت که آپلباوم به نظر دريهوس و بريثويت در شکل گیری 
فئودالیســم اطالعات می رســد. آپلبــاوم ادامه می دهــد: روزگاری 
آرمان گرايان ديجیتال از فضای ســايبری به عنوان مأمن جديد ذهن 
ياد می کردند. جايی که در آن روياهای جفرســون، واشینگتن، میل، 
مديســون، توکويل و برندايس بايد از نو متولد شــوند. اما مثل تصور 
ديگرشــان يعنی ناگزيربودن دموکراســی لیبرالی منسوخ شد. حاال 
استعمارداده ای علیه جامعه باِز پوپری شکل می گیرد که سوشانا زابوف 
آن را ســرمايه داریِ تحت نظرگیری می نامد. آپلباوم به آن روی سکه 
هم نظر می کند و از بازسازی عرصه عمومی بر اساس خیر عمومی ياد 
می کند و تغییر ســريع فناوری ها را مانع می بیند. او يادآوری می کند 
نخستین تالش اتحاديه اروپا برای وضع مقرراتی برای گوگل شاپینگ با 
استفاده از قانون ضد تراست، چیزی جز اتالف وقت نبود. قانون گذاران 
تا بخواهند داوری شان را اعالم کنند، فناوری موضوع بحث تغییر کرده 
و حکم شــان نامربوط به نظر می رســد. راه حل های ديگر نظیر هويت  
خود-اســتوار رونالد لموس برای نجات گمنامی، در حوزه هاِی مثبِت 
کاربری، نظیر حمايت از به صدا درآورندگان زنگ خطر يا افشــاگران، 

اقداماتی هر چند موردی اما مثبت می تواند تلقی شد. 
آپلباوم اقدامات متعدد ُخرِد ديگری را فهرســت می کند که می خواهند 
اين فضا را ترمیم کنند، اما غول پیکری اين بُن ســازه ها، اين کار را بسیار 
دشوار می کند. فیس بوک جديدی نمی توان ساخت، گروهی نظیر پريزر و 
اشترود معتقدند در باره فضای سايبری می توان همان گونه فکر کنیم که 
در باره محیط های شهری می انديشیم. آنگاه می بینیم هیچ کس دوست 
ندارد در شــهری زندگی کند که در آن چند شرکت غول پیکر معدود، 
صاحب همه چیزند. شهری که جز مرکز خريد و بیلبورد، هیچ ندارد. يعنی 
همان چیزی که اينترنت تبديل به آن شده است. شهری که معماری آن، 
گفتگو را، تسهیل کند. شهری شکوفا و دموکراتیك، به پارک، کتابخانه، 
گالری، مدرســه و کالنتری هم نیاز دارد. پاياِن خــوِش تحلیِل آپلباوم، 

ممکن است از نظر گروهی، هالیوودی بنمايد، آنجا که در پايان می نويسد: 
چقدر خوب خواهد بود اگر در فضای برخط حقوق بشــر داشته باشیم، 
شهروندان برخط برای پیگیری انجام تعهدات شرکت ها امکاناتی داشته 
باشند. مطمئن باشند از داده هايشان سوءاستفاه نمی شود. سخِن پايانی 
آپلباوم هم امیدوارانه است: خوشبختانه اين شهِر آيندهِ دموکراتیك خیلی 
نزديك تر از آن است که آرمان شهر بدانیمش.  مشخصات اين شهر نه از 

نظريه های انتزاعی و بزرگ که از آزمون های سخت سر بر خواهد آورد.
دريهــوس و بريثويت ذيل عنوان فئودالیســم اطالعات، برای کتاب خود 
با عنوان جزئی چه کســی پیروز اقتصاد دانش است؟ از جهاتی با آپلباوم 
همدلی می کنند. از جمله در پايان نتیجه گیری شان تحت عنوان در باب 
اهمیت عمومی شدن دانش که می نويسند: فئودالیسم اطالعات، نظامی از 
حقوق مالکیت اســت که از نظر اقتصادی کارآ نیست و بین مزايای ابداع 
و اشــاعه آن تعادل برقرار نمی کند. درست مانند نظام فئودالیسم، باعث 
می شــود که اصناف سود کنند و سودی به شهروندان مبدع نرسد. باعث 
می شود شهروندان دموکراتیك به شکل غیرقانونی از دانشی استفاده کنند 
که می بايست میراث مشترک بشری باشد، می بايست حق طبیعی آموزشی 
آن ها باشد. از قضا، فئودالیسم اطالعات با برچیدن عمومیت دانش، سرانجام 

بسیاری از بهره وری های اقتصادی دانش را از بین خواهد برد.

انتخاب مسئوالن جدید انجمن 

به دنبال برگزاری مجمع عمومی ساالنۀ انجمن در 
بیستمین  انتخابات  برگزاری  و  تاریخ 1399/10/10 
هیئت مدیرۀ انجمن، نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ 
جدید با شرکت کلیۀ اعضاء در تاریخ 1399/10/18 
برگزار شد و افراد 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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معماری مرجع BIAN چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
محمدجعفر زارعی

مدیر پروژه تحول و فناوری اطالعات بانک پارسیان
MJ.Zareei22@gmail.com :پست الکترونیکی

مقدمه
بايــن )BIAN( يــك مؤسســه غیرانتفاعــی متشــکل از بانك هــا، 
تولیدکنندگان نرم افزار، مشــاورين کسب وکارو دانشگاه ها است که با 
هدف ارايه مدل و اســتانداردی جهانی در حوزه بانکداری ايجاد شده 
است. باين دارای اعضايی معتبر مانند ،مايکروسافت، آی بی ام، جی پی 
مــورگان،Temenos. USBank. و بســیاری شــرکت ها و بانك های 

معتبر ديگر می باشد. 
 ويژگی متمايز باين نگرش قابلیت محور در تقابل با نگرش فرآيند محور

 اســت. در اولی برای تحلیــل پديده پیچیده ای مثــل يك بانك بر 
قابلیت های مورد نیاز برای بانك تمرکز می شــود و در دومی از تحلیل 
فرآيندها بدين منظور استفاده می شود. باين از استعاره ساده آشپزخانه 
برای تشــريح و تمايز اين دو نگرش اســتفاده می کند. آشــپزخانه را 
می توان با تحلیل چگونگــی فرآيندهای مختلف پخت غذا مدل کرد. 
اين فرآيندها متغیر هســتند و ممکن است متناسب با دستور آشپزی 
تغییر کنند. منظر ديگر برای مدل کردن آشــپزخانه استخراج مواد و 
قابلیت های مورد نیاز در آن اســت. برای شناخت آشپزخانه می توان 
تحلیل کرد که هر آشــپزخانه به چــه قابلیت هايی مثل اجاق گاز، فر، 
ظروف مختلف، يخچال، مواد مختلف غذايی و نهايتاً آشپز نیاز دارد. با 
داشتن اين قابلیت ها و نهايتاً داشتن دستور آشپزی شما می توانید هر 

نوع غذايی که برای آن برنامه داشته ايد، تهیه کنید.
رويکرد قابلیت محور نگاه ايســتا )استاتیك( به بانك دارد و به همین 
دلیل دارای پايايی و ثبات بیشــتری اســت. در واقع باين سعی کرده 
است تمام قابلیت های مورد نیاز برای ساختن هر نوع بانکی را شناسايی 
کند. اين رويکرد کمك می کند تا بانك ها بتوانند با انتخاب قابلیت های 

مورد نیاز خود که با راهبرد کســب وکار آن ها تطابق بیشــتری دارد، 
نسبت به ايجاد و ارتقاء قابلیت های مورد نیاز خود اقدام کنند. 

الزم به ذکر اســت رويکردهای فرايندمحور و قابلیت محور در تضاد با 
هم نیســتند بلکه مکمل هم هســتند. در اين مقاله نمی توان به همه 
ابعاد مدل پیچیده باين پرداخت بلکه سعی شده است بیشتربه منطق 
و تفکر بنیادی آن پرداخته شود. عالقه مندان می توانند برای اطالعات 

بیشتر به منابع معرفی شده رجوع کنند. 
واژه های کلیدی: BIAN، بانکداری، معماری سازمانی، معماری مرجع، 

 Core Banking ،راهبرد فناوری اطالعات، معماری سرويس گرا

معماری مرجع باین قرار است چه مشکلی از صنعت 
بانکداری را حل کند؟

يکی از مهم ترين مشــکالت صنعت بانکداری متورم شدن زيرساخت 
نرم افزاری آن اســت که به مرور زمان و بدون نقشه و طرح مشخصی 
گسترش پیداکرده و تبديل به کالفی سردرگمی شده است. در وصف 
 )Hairball( اين  کالف سر   درگم از عبارت های اسپاگتی و کالف مويی
استفاده می شود که توصیف کننده میزان پیچیدگی آن است. از پیامدهای 
 اين پیچیدگی باال رفتن هزينه های نگهداری، افزايش زمان ورود به بازار

 و مهم تــر از همــه فقدان چابکی الزم بــرای ورود به مدل های نوين 
کسب وکار و توسعه سريع محصوالت جديد است.

اين در حالی اســت کــه صنعت بانکداری جزء گروه صنايعی اســت 
که وابســتگی زيادی به فناوری دارد. لذا وجود زيرساخت نرم افزاری 
ســخت و پیچیده، قدرت انعطاف و سرعت عمل را از بانك ها در اين 
فضای پويا و پرنوســان می گیرد. اين موضوع از آن جهت حائز اهمیت 

مقــاله ویــژه



95

اله
مق

دويست و پنجاه و چهار

بیشتری است که اکوسیستم صنعت بانکداری با ظهور بازيگران جديد 
و بسیارچابك مثل فین تك ها دچار تالطم شديدی شده و اين پديده 

بقای بانك های سنتی را تهديد می کند.
يکــی از داليل ايــن پیچیدگی نبــود طرح و برنامه مشــخص برای 
 توســعه زيرســاخت نرم افزاری و ســامانه جامع و يکپارچــه بانکی

 اســت. در واقع بانك ها و توســعه دهندگان نرم افــزار به مرور زمان و 
در مواجهه با نیازهای فزاينده بخش کســب وکار بانك به طور پیوسته 
به توسعه ســامانه های بانکی اقدام کرده اند و چون اين توسعه مطابق 
برنامه و معماری درستی نبوده است، منجر به افزايش پیچیدگی شده 
اســت. در اين شرايط به علت درهم تنیدگی زياد، تغییر در يك بخش 
ممکن اســت منجر به ايجاد اشــکال در ساير بخشــها شود که از آن 

به عنوان معماری Monolithic ياد می شود.
شکل شماره )1( همین مفهوم را با استفاده از استعاره طراحی شهری 
بیان می کند. همچنان که نبود يك طرح، نقشه و معماری اولیه منجر 
به ايجاد شــهری با ســاختار و بافت غیر اصولی و ناکارآمد می شــود، 
نبــود معماری و طرح اولیه منجر به زيرســاخت نرم افزاری پیچیده و 

غیرمنعطف می شود.

 راه حل باین برای حل این مشکل چیست؟
باين برای حل اين مشــکل سعی می کند از همان روشی استفاده کند 
که خودروسازان آلمانی برای افزايش قدرت رقابت خود با خودروسازان 
ژاپنی در دهه 90 میالدی اســتفاده کردند. همان روشــی که چین را 
قادر می ســازد بیمارســتان 1000 تختخوابــی را در کمتر از 10 روز 

بسازد.
در دهه نود میالدی خودروسازان آلمانی به لحاظ قیمت توان رقابت با 
خودروســازان ژاپنی نداشتند. برای حل اين مشکل آن ها سعی کردند 
از راهبرد مبتنی بر بُن سازه به ســمت راهبرد پیمانه ای حرکت کنند 

)شکل 2(
اين راهبرد جديد موجب شــد که خودروسازان آلمانی بر پیمانه های 
راهبردی تمرکــز کرده و بر مبنای آن مزيــت رقابتی خود را تعريف 
کنند. با واگذاری ســاخت قطعات غیرراهبردی به شــرکای راهبردی 
خــود هزينه های عملیاتی خود را تا 20% کاهش داده و زمان تولید را 

نیز تا 30% کم کردند.
شرکت مکنزی همین راهبرد را به بانك ها پیشنهاد می کند. اين شرکت 
به بانك ها توصیه می کندکه به سمت زيرساخت پیمانه ای حرکت کنند 
تا بتوانند بر بخشهای راهبردی تمرکز کرده و فعالیت های غیرراهبردی 

را برون سپاری کنند.
 پیش شــرط اجــرای ايــن راهبــرد، وجــود قابلیــت قطعه بنــدی

 يا پیمانه ای در اليه زيرساخت نرم افزاری است. قابلیتی که بسیاری از 
بانك ها از آن بی بهره اند.

همیــن تجربه را می توان بــه گونه ای ديگر از صنعت ساخت وســاز 

شکل 1: نبود معماری اولیه در ساخت شهری و زیرساخت نر افزاری دارای 
تبعات مشابه است

شکل 2: حرکت از راهبرد بُن سازه به سمت راهبرد پیمانه ای کاهش هزینه و 
زمان تولید را به دنبال داشت.

شکل3: استفاده از تکنیک قطعه بندی در صنعت ساخت و ساز برای کاهش 
هزینه و افزایش سرعت

نوين آموخت. به راستی کشــور چین چگونه می تواند در طی ده روز 
بیمارستان 1000 تختخوابی را بنا کرده و مجهز نمايد؟  )شکل3(.

البته اين توانايی خارق العاده دارای ابعاد متعددی است که ما در اين مقاله 
قصــد پرداختن به تمامی ابعــاد آن را از منظرهای اجتماعی، فرهنگی و 
فناوری نداريم. مهم ترين بعدی که مد نظر ما در اين مقاله اســت، منظر 
معماری فنی است. متخصصان ساخت وساز چین به گونه ای بنای بیمارستان 
را مدل کرده اند که متشکل از قطعات )Component( تعريف شده، منفك 
و از پیش ســاخته است. اين قطعات شامل ديوارها، کف، سقف، پنجره و 
...می باشند که به راحتی به هم چفت )متصل( شده و از هم جدا می شوند 
)Loosely Coupled(. لذا اين قطعات پیش ساخته از قبل آماده شده و 



96

مقاله

دويست و پنجاه و چهار

سريعا به هم متصل می شوند.
نکتــه جالــب در مورد اين بیمارســتان اين بود که بعــد از فروکش 
کــردن کرونا در ووهــان چین اين بیمارســتان تخريب نشــد بلکه 
جمع آوری شــد. يعنی کاربری آن به ســادگی تغییر کــرد. يکی از 
 داليل اين قابلیت تغییر و انعطاف پذيری، کم بودن اتصاالت ســخت

 مثل جوشکاری بود.
باين با تاســی بــه تجربیات صنعت خودروســازی و ساخت وســاز، 
در مواجهــه با مشــکل پیچیدگی و عــدم انعطاف پذيــری در اليه 
زيرســاخت نرم افزاری )شــامل ســامانه جامع بانکی(، سعی می کند 
بــه گونه ای صنعــت بانکــداری را دراليه کســب وکار مــدل کند 
 کــه انعــکاس آن در اليــه نرم افــزاری و يــا برنامه هــای کاربردی

  منجر به معماری سرويس گرا شود. انعطاف، سادگی، قابلیت استفاده مجدد 
و کاهش هزينه از نتايج اين گونه معماری اســت. الزم به ذکر اســت 
که کاربردهای مدل باين محدود به موارد يادشده نیست که در ادامه 

موضوع به بعضی از اين کاربردها اشاره خواهد شد. 
دراين راستا باين تالش می کند صنعت بانکداری را در اليه کسب وکار 
افــراز )بخش بندی( کنــد. هر بخش يا قطعــه دارای وظیفه منحصر 
به فردی بوده و قطعات با هم همپوشــانی ندارند. هر قطعه يا بخش در 

واقع بخشی از فعالیت بانکداری است. 
بايــن ادعــا می کنــد کــه مجموعــه ايــن قطعــات تــا آن حــد 
کامــل اســت کــه می توان هــر نــوع بانکی را بــا انتخــاب قطعات 
 مناســب ايجــاد کــرد. يعنــی اگــر قصــد داريــد بانکــداری ُخرد
 يا شرکتی بسازيد می توانید با انتخاب قطعات مناسب که باين آن ها را 
دامنه سرويس يا Service Domain می نامد، اين هدف را محقق کنید.

باين در نســخه 9 حدود 326 دامنه سرويس را شناسايی کرده است. 
باين برای نمايش و ارايه اين 326 دامنه سرويس ها می توانست آن ها 
را بــر مبنای حروف الفبا مرتب کــرده و ارايه دهد. ولی چنین روش 
اراِيه ای خیلی ســاده و در برگیرنده اطالعات ويژه ای نیست. لذا باين 

سعی کرده است که اين دامنه های سرويس را به صورت مفهومی و بر 
اســاس نوع و کارکرد آن ها دسته بندی و گروه بندی کند. حاصل اين 
 Service گروه بندی در قالب شــکل 4 نمايش داده شــده که به آن

Landscape گفته می شود.
بزرگ تريــن گروه بندی، حوزه کســب وکار نام دارد کــه در برگیرنده 
چندين دامنه کسب وکار و هر دامنه کسب و کار در برگیرنده چندين 

دامنه سرويس می باشد که کوچك ترين واحد تقسیم بندی است. 
باين نمای ســرويس يــا Service Landscape خــود را با جدول 
مندلیف مقايســه کرده و معتقد اســت هر دوبیانگر يك مفهوم در دو 
زمینه متفاوت هســتند. يعنی همچنان که با ترکیب مناســب عناصر 
جدول مندلیف می توان هر نوع ماده موجود در طبیعت را ســاخت، با 
ترکیب عناصر )دامنه ســرويس( Service Landscape نیز می توان 
هر نوع بانك با حوزه فعالیت دلخواه اعم از بانکداری خرد، شــرکتی، 

تجاری و غیره را ايجاد کرد )شکل 5(.
 به بیان ديگر، هر نوع فعالیت بانکی را از قبیل ارايه تســهیالت افتتاح 
حســاب، وام مســکن، وام شرکتی، حساب ســپرده و يا فعالیت های 
شناسای مشــتريان)KYC(، اعتبارســنجی آن ها و غیره را می توان از 
تعامل و بده -بستان )Call-Response( بین دامنه های سرويس اجرا 

کرد.
باين به روشی ديگر چیدمان دامنه های سرويس را نشان می دهد که برگرفته 
از مفهوم زنجیره ارزش است )شکل5(. عناصر يا دامنه های سرويس در 
 دو شکل هیچ تفاوتی ندارد. اين نمايش جديد که نمای زنجیره ارزش

 يــا M4 نامیده می شــود دارای اين ويژگی اســت کــه هر چقدر از 
ســمت چپ به راســت حرکت کنیم از دامنه های ســرويس مربوط 
به فعالیت های Back Office به ســمت دامنه های ســرويس مرتبط 
با فعالیت های Front Office يعنی مديريت مشــتريان و کانال های 

دسترسی به آن ها می رسیم.

نکته جالب در مورد این بیمارستان این بود که بعد از فروکش کردن کرونا در ووهان چین این بیمارستان تخریب نشد بلکه  
 7اتصاالت سخت  بودنکم  پذیري،  آوري شد. یعنی کاربري آن به سادگی تغییر کرد. یکی از دالیل این قابلیت تغییر و انعطافجمع
 بود. جوشکاري  مثل
ساخت   باین و  خودروسازي  صنعت  تجربیات  به  تاسی  مشکلهمواج  دروساز،  با  با  انعطاف   ه  عدم  و  الیه  پیچیدگی  در  پذیري 

وکار مدل کند که  به گونه اي صنعت بانکداري را درالیه کسب   کندمی سعی  ،  سامانه جامع بانکی)شامل  (افزاري  زیرساخت نرم 
نرم برنامه و    ي افزار انعکاس آن در الیه  به معماري سرویس  8هاي کاربردي یا  قابلیت استفاده    شود.گرا  منجر  انعطاف، سادگی، 

 یادشده   به مواردمحدود    باین  مدل  که کاربردهاي   الزم به ذکر است  است.  این گونه معماري   نتایج  کاهش هزینه از  و 9مجدد
   بعضی از این کاربردها اشاره خواهد شد.به موضوع  که در ادامه نیست  

داراي وظیفه قطعه  یا    بخش  هر.  کند   )بندي بخشافراز (  وکاردر الیه کسبکند صنعت بانکداري را  می  تالش  بایندراین راستا  
 در واقع بخشی از فعالیت بانکداري است.  بخشهر قطعه یا  ند. رهمپوشانی ندابا هم قطعات بوده و ي فرده منحصر ب

ایجاد  انتخاب قطعات مناسب    کامل است که می توان هر نوع بانکی را با  تا آن حدمجموعه این قطعات  که    کندمیادعا    باین
بانکداري خُکرد.   انتخاب قطعات  11یا شرکتی   10ردیعنی اگر قصد دارید  با  توانید  ها را دامنه  آن   باینمناسب که   بسازید می 

 می نامد، این هدف را محقق کنید.  Service Domainسرویس یا 
نسخه    باین است.    326حدود    9در  را شناسایی کرده  این    بایندامنه سرویس  ارایه  و  نمایش   ها سرویسدامنه    326براي 
حروف الفبا مرتب کرده و ارایه دهد. ولی چنین روش اراِیه اي خیلی ساده و در برگیرنده اطالعات ها را بر مبناي  آن  توانستمی 

بندي  ها دسته و کارکرد آن  ع صورت مفهومی و بر اساس نوهي سرویس را بهادامنهاین  سعی کرده است که    بایناي نیست. لذا  ویژه
 .شودگفته می  Service Landscapeنمایش داده شده که به آن  4بندي در قالب شکل کند. حاصل این گروه ي بندو گروه
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ویژگی های عناصر جدول مندلیف بانکی
ابتــدا بر اين نکته تاکید می شــود که ما تعابیر قطعــه )جهت ايجاد 
تناظر با مفهوم قطعات در صنعت اتومبیل سازی و ساخت وساز(، بلوک 
ســازنده )Building Block(، بخش و عنصــر را همه برای بیان يك 
مفهوم واحد که به آن دامنه سرويس گفته می شود به کار می گیريم و 

از اين به بعد بیشتر از واژه دامنه سرويس استفاده خواهد شد.
در باال اشــاره شد که باين مدعی اســت تمام عناصرجدول مندلیف 
بانکی را استخراج کرده است. اکنون به تعداد از ويژگی های اين عناصر 

اشاره می شود:
هر دامنه سرويس دارای وظیفه مشخصی در صنعت بانکداری است  	

که با بقیه متفاوت است. مثال دامنه سرويس Corporate Loan وظیفه 
ارايه وام به شــرکت ها، Customer Credit Rating وظیفه سنجش 
ســطح اعتبار مشــتريان و Customer Position وظیفه ارايه تصوير 

يکپارچه مالی از تمام حساب ها و محصوالت مشتری را به عهده دارد.
 در داخل هر دامنه سرويس، دامنه سرويس ديگری وجود ندارد. در  	

واقع دامنه ســرويس، کوچك ترين سطح تعريف برای يك قطعه است 
که بتواند کار و وظیفه مشخصی را انجام دهد.

 هر دامنه ســرويس می تواند به عنوان يك مرکز ارايه سرويس عمل  	

کرده و دامنه سرويس های ديگر آن را صدا زده و درخواست خدمت کنند.
باين به داخل هر دامنه سرويس کمتر توجه داشته و بیشتر به رفتار  	

آن و ورودی/خروجی آن پرداخته است.
	  Business Object Model )BOM) هــر دامنه ســرويس دارای

است که شامل مدل داده می باشد.
 هر دامنه سرويس را می توان برون سپاری کرد. بخصوص دامنه های  	

سرويسی که راهبردی نیستند. سازندگان اتومبیل انرژی خود را صرف 
ساخت قطعات غیرمهم نکرده و آن را برون سپاری می کنند.

باين دارای نگرش قابلیت محور اســت، به همین دلیل سه بعد را برای 
هر دامنه ســرويس قايل است که شامل ابعاد نیروی انسانی، فرآيند و 
فناوری هســتند. تاکید می شود هنگامی يك قابلیت ايجاد می شود و 

می تواند مشکلی را حل کند که اين سه بعد با هم ديده شوند.

 نقشه جامع1 چیســت و هر بانک چگونه می تواند 
نقشه جامع ویژه خود را ایجاد کند؟

نقشۀ تصويری است از تمام دامنه های سرويس انتخاب شده و مورد نیاز 
هر بانك. شکل 8 مراحل سه گانه تهیه نقشۀ جامع را نشان می دهد:

1- Blueprint

شکل5: جدول مندلیف و Service Landscape دارای کارکرد مشابه در دو عرصه متفاوت هستند

شکل 6: ویژگی های هر دامنه سرویس
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مرحله فیلتر کردن: در اين مرحله بايد دامنه های سرويســی که . 1
مورد نیاز بانك نیســتند، حذف شوند. به عبارت ديگر مطابق با 
راهبرد کسب وکار، هر بانك به تعدادی از اين دامنه های سرويس 
نیاز ندارد. به طور مثال بانکی که قصد ندارد وارد حوزه بانکداری 
 Trade Finance. LC. LG تجاری شــود به دامنه های سرويس
نیــاز ندارد. به طور کلی اکثر بانك های ايرانی فعالیت های مربوط 
به بازار ســرمايه را انجام نداده و بیشتر بر فعالیت های بازار پول 
متمرکز هستند. لذا اکثر دامنه های سرويس مربوط به دامنه های 
Investment Management. Market Opera-  کسب وکار
tion و Wholesale Trading جــزوه حوزه فعالیت بانك های 

ايرانی قرار نمی گیرند و بايد حذف شوند . 
مرحله بومی ســازی: ويژگی های کارکردی هر دامنه ســرويس . 2

ممکن اســت بر مبنــای نیاز هر بانك تغییر کنــد. به طور مثال 
بانکداری اسالمی-ايرانی موجب تغییر دامنه های سرويس مربوط 

به تسهیالت و يا محصوالت می شود.
مرحله ســازماندهی دامنه های سرويس: در اين مرحله چیدمان . 3

دامنه های سرويس ممکن اســت بر اساس خطوط کسب وکار و 
يا ساختار ســازمانی بانك انجام شوند. مثاًل ممکن است شعبات 
بین الملل يك بانك بايد در برگیرنده دامنه های سرويس متفاوتی 

باشند.

کاربردهای نقشه جامع
نقشــه جامع در واقع مهم ترين بخش معماری کســب وکار هر بانك 
اســت که می تواند مبنای بسیار عالی برای تصمیم گیری در اليه های 
راهبردی و عملیاتی برای مديران ارشد، میانی و عملیاتی باشد. نقشه 
جامع کلیه فعالیت های هر بانك را در يك صفحه و به صورت منظم و 
تقسیم بندی شده نشان می دهد. همانند نقشه يك شهر که معماران 
و طراحان شــهر می توانند با استفاده از آن تصويری جامع و يکپارچه 
از شهر داشــته باشــند و برای هر بخش آن برنامه و طرح مشخصی 

ارايه دهند، نقشــه جامع مختص هر بانــك نیز می تواند مبنايی برای 
تصمیم گیری های مختلف مديران قرار گیرد.

به عنوان مثال با مبنا قراردادن نقشــه جامع می توان پاســخ سواالت 
زير را داد:

* فناوری اطالعات بانك با تمرکز بر کدام دامنه های سرويس می تواند 
ارزش بیشــتری تولید کند؟ و بايد اولويــت را به کدام بخش و دامنه 

سرويس بدهد؟
* کدام دامنه های ســرويس مهم تر و راهبردی تر هســتند و کدام از 

اهمیت کمتری برخوردارند؟
* کدام دامنه سرويس را می توان برون سپاری کرد و کدام بهتر است 

درون سپاری شوند؟
* تورم نیروی انسانی در کجا بیشتر است؟

* کدام بخش از فعالیت های بانك )دامنه ســرويس( بايد در ســتاد 
متمرکز باشد و کدام فعالیت می تواند به صورت توزيع شده باشد؟

* ســطح کارايی در کدام دامنه های ســرويس پايین است و در کجا 
وضعیت قابل قبولی دارد؟

در برنامه ريزی بر مبنای نقشه جامع می توان برای هر دامنه سرويس 
وضعیت موجود را استخراج و وضعیت مطلوب را هدف گذاری و برنامه 

حرکت از وضعیت موجود به مطلوب را برنامه ريزی کرد.
بنابراين، نقشه جامع تصويری جامع از همه ابعاد بانك با جزئیات الزم 
در يــك صفحه2 به مديران ارايه می دهد تا بر تمامی بخش های بانك 
تســلط داشته و برای هر بخش تصمیمات الزم در اليه های راهبرد و 

عملیاتی اتخاذ کنند.

انعکاس نقشــه جامع در الیه معمــاری برنامه های 
کاربردی3

اگر نگاه معماری ســازمانی به بانك داشــته باشــیم، همان طور که 
2- Bank in a Page
3- Application Architecture

شکل 7: مراحل تهیه نقشه جامع ویژه هر بانک
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يادآوری شــد، نقشــه جامع بخش مهمی از اليه معماری کسب وکار 
را تشــکیل می دهد. نقشــه جامع مبنا و مرجع مناسب برای طراحی 

معماری برنامه های کاربردی است. 
ابتدا بر اين نکته تاکید می شــود که باين نگرش معماری سرويس گرا4 
را در اليــه کســب وکار اعمال کــرده و در اليه معمــاری برنامه های 
کاربردی هنوز ورود نکرده اســت. ولی برای به کارگیری باين در اين 

اليه راه حل ها و خطوط راهنمای زيادی ارايه کرده است.
اولین سوالی که در اينجا مطرح است اين است که با استفاده از نقشه 
جامع تهیه شده از دامنه های سرويس مورد نیاز بانك چگونه می توان 
اليه برنامه های کاربردی را طراحی کرد؟ در واقع انعکاس نقشه جامع 
به عنوان بخــش مهمی از معماری اليه کســب وکار در اليه معماری 

برنامه های کاربردی چگونه خواهد بود؟
باين در اين ارتباط ســه روش را برای نگاشت دامنه های سرويس به 

برنامه های کاربردی معرفی کرده است )شکل9(:
 در حالــت اول هر دامنه ســرويس به يك برنامــه کاربردی مجزا  	

تبديل می شــود )يك-به-يك(. به طور مثال اگــر بانکی از بین 326 
دامنه ســرويس معرفی شــده توســط باين، 250 دامنه سرويس را 
انتخاب کرده باشــد و فرض شود از اين تعداد 200 دامنه سرويس به 
اليه نرم افزار وابســتگی زيادی داشته باشــند و بايد برای آن ها برنامه 
کاربردی تهیه کنیم، در اين صورت به 200 برنامه کاربردی مبتنی بر 

سرويس )Service Based( نیاز خواهیم داشت. 

4- Service Oriented Architecture )SOA)

در حالت دوم ممکن است يك دامنه سرويس منجر به چند برنامه  	
کاربردی مبتنی بر سرويس شود )چند-به-يك(.

در حالت سوم ممکن است چند دامنه سرويس با هم ترکیب شده و  	
منجر به يك برنامه کاربردی مبتنی بر سرويس شوند )يك- به-چند(.

در حالت اول ريزدانگی ســرويس ها زياد شده و معماری به سمت  	
ريز ســرويس ســوق داده خواهد شــد. محتمل ترين حالت آخرين 
گزينه اســت. يعنی به داليل فنی و افزايش کارايی معموال چند دامنه 
ســرويس که تعامل بیشتری با هم دارند در قالب يك برنامه کاربردی 

خوشه بندی می شوند.

سناریوهای كسب وكار
باين در نســخۀ 9 خود حدود 268 سناريوی کســب وکار ارايه کرده 
است. ســناريوی کســب وکار که يك نمونه آن در شکل 10 نمايش 
داده شــده اســت، در واقع مثال هايی از انجام تعدادی از فعالیت های 
بانکی با ترکیب دامنه های ســرويس مختلف است. قبال اشاره شد که 
باين مدعی اســت هر نوع فعالیت بانکی را می توان با کمك دامنه های 
ســرويس مناسب اجرا کرد. سناريوهای کســب وکار شواهدی بر اين 
مدعا هســتند. الزم به ذکر اســت که سناريوهای کســب وکار جزء 
اســتانداردهای رســمی باين نیســتند و باين قصد دارد با کمك اين 
ســناريوها چگونگی اجرای فعالیت های بانکــی را با کمك دامنه های 
سرويس نشان دهد. هر بانك می تواند از اين سناريوها ايده گرفته ولی 

متناسب با نیاز خود آن ها را تغییر دهد. 

شکل 8: نقشه جامع به عنوان نقشه »بانک در یک صفحه« مبنایی برای تصمیمات راهبردی و عملیاتی است.

شکل 9: روش های نگاشت دامنه های سرویس به الیه نرم افزار و برنامه های کاربردی
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استفاده از باین در تدوین راهبرد فناوری اطالعات
بســیاری از ســازمان ها از جمله بانك ها عالقه مند به داشــتن راهبرد 
مشــخص در حوزه فناوری اطالعات هســتند. وجود چنین راهبردی 
موجب می شــود ســازمان ها و بانك ها جهت گیری مشخصی در حوزه 
فناوری اطالعات داشــته و ارزش آفرينی بیشــتری برای سازمان خود 
داشــته باشــند. در اين مقاله فرصت پرداختن به ابعاد مختلف تدوين 
راهبرد فناوری اطالعات نیست ولی خیلی مختصر با توجه به شکل 11 
ابعاد آن تشريح می شود و در هر بعد به نقش مدل باين در اين فرآيند 

اشاره می شود. 
اولین بعد راهبرد فناوری اطالعات کســب شــناخت و فهم دقیق از 
جهت گیری ها و نیازهای کســب وکار اســت که مطابق شکل در قالب 
معماری کسب وکار مطرح شده است. در اين بعد همان طور که توضیح 
داده شد، استفاده از نقشه جامع باين بسیار مفید خواهد بود و مبنايی 

بسیار عالی برای به تصوير کشیدن ابعاد و نیازهای کسب وکار است.
در اليه بعدی يعنی اليه معماری برنامه های کاربردی، باين روشــگان 
خوبی برای انعکاس اليه کســب وکار به اين اليــه دارد ولی هنوز در 
مورد معماری اين اليه مدل روشــنی ارايه نداده است. اصول مرتبط 
به خوشــه بندی5، نقش های مختلف دامنه های سرويس در هر خوشه 
)Core. Proxy. Utility(6، خارج سازی7، چگونگی نگاشت دامنه های 
سرويس به برنامه های کاربردی، اصول معماری سرويس گرا و غیره از 
جمله اصولی است که در اين اليه می توان با استفاده از باين به کار برد.

در اليه اطالعات و داده، BOM باين کمك بســیار زيادی خواهد کرد. 
5- Clustering
6- به عالقهمندان توصیه می شــود به مبحث Service Domain Clusters در منابع معرفی شــده رجوع 

کنند.
7- Externalization

ولــی در زمینه مفاهیــم ديگر داده که معمــوالً در معماری به آن ها 
پرداخته می شــود و در راهبــرد فناوری اطالعات مــورد توجه قرار 
می گیــرد، مثل حاکمیت داده، کیفیت داده و تحلیل داده باين کمك 

زيادی نمی کند.
در اليه معماری زيرســاخت و امنیت نیز بايــن خیلی ورود نکرده و 
اســتفاده زيادی از آن در اين مورد متصور نیســت. البته دامنه های 
سرويســی وجود دارد که به امنیت اشاره کرده ولی دارای عمق الزم 

نیست. 
سازماندهی فناوری اطالعات به مفاهیمی از قبیل راهبرد برون سپاری 
فناوری اطالعات، ساختار سازمانی و مديريت خدمات فناوری اطالعات 
می پردازد که باين در اين موارد نیز متدلوژی يا راه حل مشخصی ارايه 

نکرده است.
به طور خالصه اســتفاده از باين در ســه اليه اول بسیار راهگشاست و 

نگرش نوينی را ارايه کرده است.

جمع بندی 
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1. BIAN-How-to-Guide-Introduction-to-BIAN-V7.0-Final-V1.0
2. BIAN-How-to-Guide-Applying-the-BIAN-Standard-V7.0-Final-

V1.0
3. BIAN-How-to-Guide-Design-Principles-Techniques-V7.0-Final-

V1.0
4. BIAN-How-To-Guide-Semantic-API-V7.0-Final-V1.0
5. BIAN-Semantic-API-Pactitioner-Guide-V8.1

شکل10: یک سناریو نمونه- بررسی و پیشنهاد یک محصول به مشتری

شکل 12: خالصه ای از مزایای استفاده از BIANشکل11: ابعاد مختلف راهبرد فناوری اطالعات
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P3.express روشگان مدیریت پروژه
وحید آخوندی

تحلیل گر سیستم، مرکز آمار ایران
v.akhoondi@gmail.com :پست الکترونیکی

1- مدیریت پروژه
توازن بین حفظ وضع موجود و تداوم کسب و کار از يك سو و تغییر و 
تحول در کســب و کار به منظور تطبیق با محیط متغیر و امکان بقا و 
رقابت پذيری در آينده، از سويی ديگر، چالشی اساسی برای سازمان ها 

در دنیای امروز است. 
پروژه ها ابزاری هســتند که به ما در ايجاد تغییر کمك می کنند و به 
دلیل ماهیتی که دارنــد مديريت آن ها متفاوت بوده و ملزومات خود 

را دارا است.
پروژه، ســازمانی موقت است که با هدف تحويل يك يا چند محصول 
مورد نیاز کسب و کار شکل می گیرد. بنابراين پروژه ها دارای ويژگی هايی 

هستند که عبارتند از:
موقت بودن1: پروژه ها ماهیت موقت داشــته و دارای شروع و پايان 
مشــخصی هســتند، بنابراين پس از اجرای تغییر مورد نظر، کسب و 
کار، با شکل جديد خود که حاصل از تغییر است ادامه يافته و نیاز به 

پروژه برطرف می شود.
چند تخصصی بودن2: پروژه ها شــامل تیمی از افراد با مهارت های 
مختلف هستند که هر يك دارای ديدگاه، نقش و انگیزه های مختلفی 
* The minimalist project management system
1- Temporary
2- Cross-functional

برای درگیر شدن در اين تغییر هستند.
یگانگی3: هر پروژه منحصر به فرد بوده و شــرايط خود را دارا است. 
ممکن است يك سازمان پروژه های مشابه زيادی را انجام دهد، اما هر 
يك به نوعی منحصر به فرد خواهند بود، مانند: تیم متفاوت، مشتری 
متفاوت، مــکان متفاوت و ... . ترکیب اين عوامل هر پروژه را منحصر 

به فرد می کند.
عدم قطعیت4: ويژگی هايی که بیان شــد، تهديدها و فرصت هايی را 
بیش از آنچه در طول کار به طور معمول با آن مواجه هســتیم، ايجاد 

می کنند. بدين ترتیب پروژه ها دارای ريسك بیشتری هستند.
با توجه به موارد برشمرده شــده ما به نقش مدير پروژه نیاز خواهیم 
داشــت تا به برنامه ريزی، نظــارت و کنترل تمــام جنبه های پروژه 
پرداخته و افراد درگیر در پروژه را برای دستیابی به اهداف مورد انتظار 
در زمینه های زمان5، هزينــه6، کیفیت7، محدوده8، مزايا9 و خطرات10 
ترغیــب کند. برای اين منظور الزم اســت مدير پروژه و تیم مديريت 

3- Unique
4- Uncertainty
5- Time
6- Cost
7- Quality
8- Scope
9- Benefits
10- Risks

چکیده
در این مقاله با P3.express آشــنا می شویم. P3.express فرایندی برای مدیریت پروژه است که به یک سیستم حداقلی مدیریت پروژه* اشاره دارد. این 
فرایند شــامل 33 فعالیت مدیریتی اســت که در 7 گروه دسته بندی شده اســت. این فرایند حاوی نکات قابل تاملی است که آشــنایی با آن ها می تواند به مدیریت 

موثرتر پروژه ها کمک کند.
واژه های کلیدی: مدیریت پروژه، مدیریت طرح، دفتر مدیریت پروژه، روش توسعه چابک

مقــاله ویــژه
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پروژه از شــیوه ها و رويکردهايی که برگرفته از تجارب موفق و اثبات 
شــده در زمینه مديريت پروژه هســتند کمك گیرنــد تا با اطمینان 
بیشتری به مديريت ريسك ها پرداخته و اهداف پروژه را محقق کنند، 
زيرا در غیر اين صورت شکســت پروژه محتمل تر بوده و منابع صرف 

شده در آن به هدر خواهند رفت.
11PMBOK و PRINCE2 12 از جملــه چارچوب هــا و روشــگان های 
شــناخته شده دنیای امروز هستند که تیم های پروژه با کمك گرفتن 
از آن هــا می تواننــد از تجارب جهانی در اين زمینــه بهره گرفته و با 
احتمال بیشــتری به اهداف خود نائل شــده و برريسك های پروژه ها 
فائق آيند. در ســال های اخیر رويکرد جديــدی در مديريت پروژه ها، 
خصوصا پروژه های مرتبط با فناوری اطالعات مطرح شــده اســت با 
عنــوان رويکــرد چابك13. اين رويکــرد با توجه بــه اهمیت فناوری 
اطالعات در دنیای امروز و شــدت تغییرات محیطی و لزوم انطباق با 
اين تغییرات مطرح شــده و مورد توجه قرار گرفته است. اسکرام يکی 

از چارچوب های مطرح در اين زمینه است.  
P3.express فرايندی برای مديريت پروژه اســت که به يك سیستم 
حداقلــی مديريت پروژه اشــاره دارد. اين فرايند شــامل 33 فعالیت 
مديريتی اســت که در 7 گروه دسته بندی شــده است. اين فرايند با 
بهره گیری از تجارب مديريت پروژه، حاوی نکات قابل تاملی است که 
آشــنايی با آن ها می تواند به مديريــت موثرتر پروژه ها کمك کند. در 

ادامه اين فرايند تشريح خواهد شد.

 P3.express-2
P3.express فرايندی اســت بــرای مديريت پروژه کــه با حمايت 
اتحاديه اروپا تحت برنامه + Erasmus  14 توســعه يافته است. نسخه 
اول اين فرايند در ســال 2016 منتشــر شــده و دو مورد بازبینی در 
ســال های 2018 و 2020 در آن صورت گرفته است. نسخه دوم اين 
فرايند در ســال 2021 منتشــر شده اســت، که در اين مقاله به آن 

پرداخته خواهد شد.
در ادامه اجزای P3.express توضیح داده می شود:

2-1- اصول
در تمامی مراحل و فعالیت های P3.express، اصول NUPP15 جاری 
بوده و از آن تبعیت می شــود. NUPP مجموعه  اصولی است که برای 
کســب بهترين نتیجه ممکن در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، 
صرف نظــر از اين که از کدام روشــگان  يا رويکــرد در مديريت پروژه 

استفاده شده باشد.

11- Project Management Body Of Knowledge
12- PRojects IN Controlled Environments
13- Agile Approach
14- Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
15- Nearly Universal Principles of Projects

اصول شش گانه NUPP عبارتند از:
NUP1 - نتايج و حقايق بر دلبستگی ها مقدم هستند.

 NUP2- از انرژی و منابع محدود به صورت بهینه استفاده کنید.
 NUP3- همیشه غیرانفعالی رفتار کنید.

 NUP4- به ياد داشته باشید استحکام يك زنجیره به اندازه استحکام 
ضعیف ترين حلقه آن است.

 NUP5- بدون وجود هدف واضح و مشــخص دســت به انجام هیچ 
کاری نزنید.

 NUP6- از اجزای تکرارپذير استفاده کنید.

به منظور آشنايی بیشتر با اين اصول، به نشانی nupp.guide مراجعه 
نمايید.

2-2- ساختار
در P3.express، نقش های زير پیش بینی شده است:

تیم مديريت پروژه: يك تیم مديريتی شامل يك تا چند نفر برحسب 
اندازه و پیچیدگی پروژه که مســئولیت انجام فعالیت های مديريتی را 

برعهده دارد.
مدیر پروژه: مدير پروژه هدايت تیم مديريت پروژه را برعهده داشته 

و مسئول فعالیت های مديريت پروژه است.
حامی مالی16: حامی مالی يك مدير ارشــد اســت که مســئولیت 
نتیجه نهايی17 پــروژه، بودجه و منابع آن را برعهده دارد. مدير پروژه 
گزارش هــای مورد نیــاز را به حامی مالی ارائــه می دهد. )با توجه به 
مســئولیت هايی که برعهده اين نقش اســت، در اين مقاله از عبارت 
»حامی پروژه« يا به اختصار »حامی« برای اين نقش استفاده می شود.(

تیم)های( ساخت داخلی/خارجی: يك يا چند تیم ساخت و تولید 
محصول در پروژه وجود دارد. در صورتی که يك تیم از اعضای سازمان 
تشکیل شــده باشد توســط يك راهبر داخلی هدايت می شود که به 
مدير پروژه گزارش می دهد، همچنین تیم های خارج از سازمان توسط 
مدير پروژه تامین کننده )پیمانکار( هدايت می شوند که به مدير پروژه 

گزارش خواهند داد.
مدیر پروژه مشــتری: در صورتی که پروژه برای يك مشتری خارج 
از ســازمان انجام شــود، يك مدير پروژه مشتری نیز در پروژه حضور 

خواهد داشت.

2-3- مستندات
مســتنداتی که طــی فعالیت های P3.express تولید شــده و مورد 

استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
شرح پروژه18 )دارای الگو19( 	

16- Sponsor
17- Outcome
18- Project Description

19-  الگوها از طريق نشانی p3.express  در دسترس هستند.
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نقشه فراورده ها20                             	
موارد قابل پیگیری21 )دارای الگو( 	
موارد مرتبط با سالمت پروژه22 )دارای الگو( 	

هر فعالیت در P3.express، يك يا چند مســتند را مورد اســتفاده 
قرار داده و يا آن ها را تولید و بروزرسانی می کند که در بخش معرفی 

فعالیت ها، اين ارتباط مشخص شده است.
در P3.express برای مستندات، الگو نیز ارائه شده است. اين الگوها 
قابل استفاده بوده و می توان تغییرات مورد نیاز را در صورت نیاز پروژه 

در آن ها اعمال نمود.

در P3.express توصیه شده است که:
-  مستندات به صورت متمرکز نگهداری شوند.

-  از مستندات به صورت زمانبندی شده پشتیبان گرفته شود.
-  امکان دسترسی به مستندات از راه دور مهیا شود.
-  سطح دسترسی به مستندات تعیین و کنترل شود.

 P3.express با هدف مديريت بهینه مســتندات، ابزارهايی نیــز در
معرفی شده است که در پیوست1 معرفی شده اند.

2-4-فعالیت ها
همان گونه که در شــکل1 مشــاهده می شــود P3.express شامل 
33 فعالیت مديريتی اســت که در 7 گروه دســته بندی شده اند. اين 
فعالیت هــا چرخه عمر پروژه از ابتدا تا پس از پايان پروژه را پوشــش 

می دهند. در ادامه گروه ها و فعالیت های آن ها تشريح شده است.
2-4-1- گروه  A - شروع پروژه 23

فعالیت های مديريتی مرتبط با اين گروه، در ابتدای پروژه و به منظور 
آماده سازی شرايط شروع کار و تهیه طرح کالن پروژه انجام می شوند. 
20- Deliverables Map
21- Follow-Up Register
22- Health Register
23- Project Initiation

در انتهــای اين مرحله نیز تصمیم گرفته می شــود که آيا پروژه ادامه 
يابد يا خیر.

فعالیت های اين گروه شــامل موارد زير اســت که در ادامه تشــريح 
خواهند شد:

 A01 - تعیین حامی پروژه
 A02- تعیین مدير پروژه

 A03- تعیین اعضای کلیدی تیم
 A04- تشريح پروژه

 A05- شناسايی و برنامه ريزی موارد قابل تحويل
 A06- شناسايی ريسك ها و برنامه ريزی پاسخ  به آن ها

 A07- بازنگری فعالیت های انجام شده
 A08- تصمیم توقف يا ادامه پروژه

 A09- جلسه آغازين پروژه
 A10- اطالع رسانی پروژه

2-4-1-1- فعالیت  – A01 تعیین حامی پروژه 24
نخستین فعالیت مديريتی، انتصاب يك مدير ارشد )ترجیحاً يك عضو 
هیئت مديره( به عنوان حامی پروژه است. حامی عضو ارشد پروژه بوده 

و مدير پروژه به وی گزارش می دهد. حامی پروژه: 
پاسخگوی توجیه داشتن پروژه و نتايج حاصل از آن است. 	
مسئول تصمیم های کالن پروژه است. 	
مسئول تامین منابع مالی پروژه است. 	

هدف فعالیت
نقش حامی ضروری است زيرا مديران پروژه بايد بر کارهای روزمره و 
نتايج حاصل از پروژه متمرکز شوند و وقت و انرژی ذهنی کافی برای 

مديريت جنبه های سطح باالی پروژه نخواهند داشت.
مديران پروژه ممکن اســت از قدرت سازمانی کافی برای تامین منابع 
مورد نیاز برخوردار نبوده يــا اطالعات راهبردی کافی برای اطمینان 
از همسو بودن پروژه با ساير اقدامات سازمانی نداشته باشند. مسئول 

انجام اين نوع فعالیت ها حامی پروژه است.
24- Appoint the sponsor

شکل1: فرایند P3.express شامل گروه ها و فعالیت های مدیریتی
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نکات قابل توجه
الزم نیســت حامی پروژه زمان زيادی را برای پروژه صرف کند، اما  	

می بايست بخشی از وقت خود را به پروژه اختصاص دهد.
حامــی پروژه مالك آن بــوده و بايد از آن محافظــت کند، اما در  	

صورتی که انجام پروژه ديگر توجیه نداشــته باشــد، نبايد در لغو آن 
ترديد کند.

تا حد امکان، يك نفر را به عنوان حامی همه پروژه ها قرار ندهید. 	
يك شــخص را به عنوان هم حامی و هــم مدير پروژه تعیین نکنید  	

)مگر اين که يك پروژه يك نفره باشد(.
NUP5 . NUP2 :اصول مرتبط

 2-4-1-2- فعالیت  – A02 تعیین مدیر پروژه 25
در ايــن مرحله، حامــی، موضوع پروژه را با مديــران بالقوه پروژه در 
میان گذاشــته و با يکی از آن ها به توافق می رســد. مدير پروژه عالوه 
بر تحقق اهداف پروژه، مســئول ســالمتی و ايمنی تیم پروژه و ايجاد 
يك فضای کاری مناسب است که در آن اعضای تیم بتوانند در حرفه 

خود پیشرفت کنند.

هدف فعالیت
مدير پروژه مســئول هدايت و هماهنگی پروژه اســت، به اين ترتیب 

متخصصان روی جنبه های فنی پروژه متمرکز خواهند شد.

نکات قابل توجه
انتصاب ارشدترين کارشناس فنی به عنوان مدير پروژه امری معمول  	

است که البته ايده خوبی نیست. مديريت پروژه يك موقعیت مديريتی 
اســت، نه يك موقعیت فنی، بنابرايــن برای ايفای اين نقش به فردی 
بــا توانايی و دانش مديريتی نیاز اســت. )مديريت پــروژه ارتقاء يك 

مهندس نیست بلکه تغییر مسیر شغلی است(.
مديران پــروژه نبايد خود را رئیس اعضای تیــم بدانند، بلکه الزم  	

است اعضای تیم، او را به عنوان پشتیبان، هماهنگ کننده و رفع کننده 
مشکالت پروژه در نظر گیرند.

مديران پــروژه نبايد خود را درگیر جنبه های فنی پروژه کنند زيرا  	
اين امر ســبب عــدم تمرکز آن ها بر فعالیت های مديريتی می شــود. 

کارشناسان فنی برای اين منظور در پروژه حضور دارند.
حامی و مدير پروژه می بايست از مديران رده باالتر باشند. 	

NUP5 . NUP2 :اصول مرتبط
2-4-1-3- فعالیت  – A03 تعیین اعضای کلیدی تیم 26

در اين مرحله، مدير پروژه شــروع به تشــکیل تیمی از اعضای اصلی 
بــرای انجام فعالیت های آغازين پروژه می کند. اعضايی که احتماال در 

اين مرحله مورد نیاز هستند عبارتند از:
اعضای تیم مديريت 	
راهبران تیم پروژه )برای تیم های تولید داخلی( 	

25- Appoint the project manager
26- Appoint the key team members

مديران پروژه های تأمین کننده )برای تیم های تولید خارجی( 	
برخی از اعضای تیم فنی 	

هدف فعالیت
يکی از اهداف فعالیت های آغازين پروژه، ارزيابی توجیه داشتن پروژه 
به منظور ســرمايه گذاری اســت. اگر اين فعالیت ها به درستی انجام 
نشوند، برخی از پروژه های مفید رد شده و برخی از پروژه های غیرقابل 
توجیه انتخاب می شــوند. اطالعات حاصل از ايــن مرحله برای تهیه 
طــرح کالن پروژه مورد اســتفاده قرار می گیرد کــه نیاز به همکاری 

طیفی از متخصصان دارد. 

نکات قابل توجه
برخی از افراد ممکن اســت کار در پروژه ای را که ممکن اســت اجرا 
نشــود، اتالف وقت بدانند. مدير پــروژه بايد اطمینان حاصل کند که 
اعضای تیم به اين درک مشــترک رســیده اند که ايــن فعالیت، يك 
ســرمايه گذاری مهم برای سازمان اســت که به آن ها امکان می دهد 

بهترين پروژه ها را برای سرمايه گذاری انتخاب کنند.
NUP5 . NUP4 . NUP2 :اصول مرتبط

2-4-1-4- فعالیت  – A04 تشریح پروژه 27
در اين مرحله کارگاه هايی28 برای جمع آوری اطالعات و تهیه شــرح 

پروژه ای که حاوی مطالب زير است برگزار می شود: 
هدف و منافع مورد انتظار 	
هزينه و مدت زمان مورد انتظار 	
نیازمندی ها و انتظارات کیفی 	
فهرست سودبران 	

البتــه برخی از اطالعات مورد نیاز در اين مرحله وجود ندارد، بنابراين 
فقط بر روی اطالعات موجود تمرکز کرده و پس از کســب اطالعات 

بیشتر، مطالب تکمیل تر می شود.
در صورتی که پروژه مشابهی قبال انجام شده است، بايگانی آن بررسی 

شده و از اطالعات آن برای تهیه يك طرح واقع بینانه استفاده شود.

هدف فعالیت
سند »شرح پروژه« به ما کمك می کند تا در حین اجرا با اهداف کالن 
پروژه همســو باشیم. اين ســند همچنین يك منبع خوب به منظور 
آشنايی با پروژه برای اعضای جديد تیم، مديريت ارشد سازمان يا هر 

فرد ديگر خارج از سازمان است.

نکات قابل توجه
در تدوين ســند ســطح بهینه ای از جزئیات و دقت برای تشــريح  	

مطالب منظور نمايید. 
مطالب را واقع بینانه، واضح و مختصر شــرح داده و از بیان عبارات  	

کلی و نامفهوم اجتناب نمايید.
27- Project Description
28- Workshops
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NUP6 . NUP5 . NUP4 . NUP2 :اصول مرتبط
2-4-1-5- فعالیت  – A05 شناسایی و برنامه ریزی موارد قابل تحویل 29

در اين مرحله کارگاه های آموزشــی برای ايجاد ساختار تجزيه سلسله 
مراتبی از عناصر سازنده »محصول«30 يا به عبارتی »فراورده« برگزار 
می شــود. در صورت لزوم، توضیحاتی مانند: محدوده، کیفیت يا ساير 
اطالعات مورد نیاز برای فراورده ها در مستند »نقشه فراورده ها« ثبت 
می شود. قالب اين مستند می توانند شبیه به نمودارهای نقشه ذهنی31 

باشد.
اگر قبال پروژه مشــابهی انجام شده باشــد، از اطالعات آن برای تهیه 
نقشــه ای بهتر استفاده می شود. برحســب تغییرات صورت گرفته در 
نقشــه فراورده ها، ممکن است الزم باشد در مستند »شرح پروژه« نیز 

تغییراتی اعمال شود.

هدف فعالیت
در حالی که توصیف پروژه بســیار مهم و همســويی با آن همیشــه 
ضروری اســت، اســتفاده از آن در کارهای روزمره دشوار است. نقشه 
فراورده ها با واضح تر کردن دامنه پروژه، اين فاصله را از بین می برد. از 
اين مستند برای برنامه ريزی و اندازه گیری پیشرفت پروژه نیز استفاده 

می شود.

نکات قابل توجه
برای تهیه مســتند »نقشــه فراورده« می بايســت دقت شــود که به 
»فراورده ها«32 فکر کرد نه »کارها«33. الزم است در کارگاه اين موضوع 
مطرح شود که روی محصوالت قابل ارائه تمرکز شده و برای اطمینان 
از ايــن امر، برای نــام بردن از محصوالت، به جــای عبارات فعلی، از 

عبارات اسمی استفاده شود.
NUP6 . NUP5 . NUP4 . NUP2 :اصول مرتبط

2-4-1-6- فعالیت  – A06 شناسایی ریسک ها و برنامه ریزی پاسخ  به آن ها 34
در اين مرحله کارگاه هايی با حضور اعضای اصلی تیم برای شناســايی 
ريســك ها و سپس طراحی و تدوين پاسخ به آن ها برنامه ريزی و اجرا 
می شود. اطالعات کسب شــده در اين مرحله در مستند »موارد قابل 
پیگیری« ثبت می شود. براساس ريسك های شناسايی شده و پاسخ های 
برنامه ريزی شده، ممکن است الزم باشد تغییراتی در مستندات »شرح 
پروژه« و »نقشه تحويل دادنی ها« اعمال شود. اگر پروژه مشابهی قبال 
انجام شده است، بررسی اســناد آن می تواند اطالعات بیشتری را در 

اختیار تیم پروژه قرار دهد.

هدف فعالیت
دلیل اصلی شناسايی ريسك ها، برنامه ريزی پاسخ های پیشگیرانه برای 
29- Identify and plan deliverables
30- Product
31- Mind Map
32- Deliverables
33- Works
34- Identify risks and plan responses

آن ها اســت و دلیل برنامه ريزی اين است که کنترل ريسك ها قبل از 
وقوع آن ها، بسیار آسان تر و ارزان تر است.

نکات قابل توجه
موارد عمومی و مبهم را به عنوان ريسك ثبت نکنید. 	
موارد عمومی و مبهم را به عنوان پاســخ ريســك ثبت نکنید، تنها  	

پاسخ هايی را طراحی کنید که قابل پیاده سازی و ارزيابی باشند.
تاثیرات بالقوه رويدادهای غیرقطعی را به عنوان ريسك ثبت نکنید،  	

زيــرا خود اين رويدادهای غیرقطعی مواردی هســتند که ما آن ها را 
ريسك نامیده و ارزيابی می کنیم.

افرادی را مســئول پیگیری اقدامات مربوط به ريسك ها کنید. بهتر  	
اســت اين مســئولیت را بین اعضای تیم و نه تنهــا تعدادی از آن ها 

گسترش دهید.
NUP6 . NUP5 . NUP4 . NUP3 . NUP2 :اصول مرتبط

2-4-1-7 فعالیت  – A07 بازنگری فعالیت های انجام شده 35
در اين مرحله، کارهای آغازين پروژه تقريبا انجام شــده است و الزم 
اســت مدير پروژه ديگری اسناد پروژه را بررسی نموده و نکاتی را که 
ممکن اســت مغفول مانده باشــند به تیم يــادآوری نمايد. برای اين 
منظور می توان از مســتند »موارد مرتبط با ســالمت پروژه« استفاده 
نمــود، بدين ترتیب در صورتی که امتیاز دريافتی پايین باشــد بهتر 
اســت قبل از رفتن به مراحل بعد، فعالیت های گذشته مورد بررسی 

قرار گرفته و بهبودهای الزم اعمال شود.

هدف فعالیت
هدف از اين مرحله، بررســی فعالیت های انجام شده است. انجام اين 
کار با کمك شــخصی خارج از تیم پروژه کمك می کند به موضوعاتی 
توجه کنیم که ممکن است به دلیل نزديکی بیش از حد به کار، از ديد 
تیم پروژه پنهان مانده باشــد. عالوه بر اين، فرصتی است برای افرادی 
که پروژه های مختلف را در ســازمان مديريت می کنند تا با پروژه های 

جاری آشنا شده و دانش موجود را به اشتراک گذارند.

نکات قابل توجه
اين احتمال وجود دارد که شــخص بازبینی کننده، به دلیل نگرانی از 
موضوعاتی، در بیان مشــکالت ترديد کند، بنابراين الزم است به وی 
اطمینان داده شــود که می تواند به راحتــی و صادقانه موارد را بازگو 

کند.
NUP5 . NUP3 . NUP1 :اصول مرتبط

2-4-1-8- فعالیت  – A08 تصمیم توقف یا ادامه پروژه 36
در اين مرحله، مدير پروژه اســناد پروژه را برای حامی پروژه ارســال 

می کند تا وی در خصوص ادامه پروژه تصمیم گیری کند.
در صورتی که پروژه مشــتری خارج از ســازمان داشــته باشد، الزم 

35- Have project initiation peer-reviewed
36- Make a go/no-go decision
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اســت عالوه بر تصمیم گیری داخلی، طرح پیشــنهادی37 در پاسخ به 
درخواست پیشنهاد )RFP(38 برای مشتری ارسال شود.

اين فعالیت مديريتــی هنگامی که قرارداد يا ســند حقوقی الزام آور 
ديگری امضا شــود به پايان می رســد. در صورتی کــه نیاز به تامین 
 A05 کنندگان خارجی وجود داشته باشد و برخی از آن ها در فعالیت
انتخاب شده باشــند ممکن است نیاز باشد اکنون با آن ها نیز قرارداد 

ببنديد.

هدف فعالیت
برای پروژه هايی که مشتريان خارج از سازمان دارند تصمیمات روشنی 
در زمینه انجام يا عدم انجام پروژه اتخاذ می شود، اما پروژه های داخلی 
معموال فاقد اين مرحله هســتند و بدون تصمیم گیری مشــخصی به 
وجود می آيند. انجام اين فعالیت در اين مرحله ســبب می شــود که 
ابعاد پروژه و توجیه پذير بودن آن بررسی شده و تصمیم صحیحی در 

خصوص توقف يا ادامه پروژه اتخاذ شود.

نکات قابل توجه
هر سازمانی که به نوعی با پروژه ها سروکار دارد الزم است يك سیستم 
مديريت پورتفولیو داشته باشد تا با کمك آن، پروژه ها را ارزيابی کرده، 
همراســتا بودن آن ها را با راهبرد های سازمان مورد بررسی قرار داده 
و سبد متوازنی از پروژه ها را انتخاب کند. از اين رو نبود يا ضعف اين 

سیستم ريشه بسیاری از مشکالت پروژه ها است. 
در اين مرحله الزم اســت اطمینان حاصل شــود که سودبران به اين 
درک مشــترک رســیده اند که تصمیم به ادامه ندادن پروژه به معنی 
شکســت نیست بلکه نشــانه ای اســت از وجود يك سیستم موثر در 
سازمان که می تواند تصمیم به انجام يا عدم انجام پروژه ها را مبتنی بر 

منافع سازمان به درستی اتخاذ کند.
NUP5 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-1-9- فعالیت  – A09 جلسه آغازین پروژه 39
در صــورت تايید پروژه در فعالیت A08، زمان آن اســت که پروژه با 
حضور ســودبران آغاز گردد، بدين منظور جلسه ای توسط مدير پروژه 
و بقیه اعضای تیم مديريت )در صورت وجود( ترتیب داده می شــود. 
بــرای اين رويداد می توان يك روز کامل را ترجیحا خارج از ســازمان 

در نظر گرفت. 

هدف فعالیت
اهداف اين فعالیت عبارت است از: 

رسمیت دادن به پروژه 	
آشنايی سودبران داخلی و خارجی با يکديگر 	
ارائه اطالعات مورد نیاز به سودبران پروژه 	

37- Proposal
38- Request For Proposal 
39- Kick off the project

نکات قابل توجه
اطمینان حاصل کنید که رويداد آغازين پروژه يك جلســه خشك و 
خسته کننده ای نباشــد که فقط جزئیات پروژه را مرور می کند بلکه 

از آن به عنوان يك تجربه خوشايند برای تیم سازی استفاده نمائید.
NUP5 . NUP4 :اصول مرتبط

2-4-1-10- فعالیت  – A10 اطالع رسانی پروژه 40
در اين مرحله آغاز رســمی پروژه اطالع رسانی می شود. بدين منظور 
از ابزارهای اطالع رســانی استفاده نموده و ايمیلی در اين ارتباط برای 
ســودبران ارسال شــده و در خصوص پروژه و منافع آن توضیح داده 

می شود. 

هدف فعالیت
در بسیاری از سازمان ها، پروژه ها بدون اعالن مشخصی شروع شده و 
پايان می يابند به طوری که بسیاری از نیروهای سازمان از انجام طیف 
وسیعی از پروژه های سازمان مطلع نمی شوند. از اين رو الزم است تا از 
طريق اطالع رســانی و آگاهی بخشی، افراد را با کلیت پروژه آشنا نمود 
تا در کنار انجام فعالیت هــای تخصصی، با فعالیت های در حال انجام 

آشنا شده و هم افزايی الزم در سازمان شکل گیرد. 
نکات قابل توجه

الزم اســت اشتیاق کافی در اعضای تیم و ســودبران نسبت به انجام 
پروژه از طريق اطالع رسانی های خالقانه ايجاد شود تا پروژه به سمت 

موفقیت سوق يابد. 
NUP5 . NUP4 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-2- گروه  B - شروع ماهانه 41
فعالیت هــای مديريتی اين گروه در ابتدای هر ماه انجام می شــود تا 
مشــخص شــود که آيا پروژه ادامه خواهد يافت يا خیر و تیم را برای 

يك چرخه ماهانه جديد آماده کند.
فعالیت های اين گروه شــامل موارد زير اســت که در ادامه تشــريح 

خواهند شد:
 B01 - بررسی و بهبود طرح ها

 B02- بازنگری فعالیت های انجام شده در چرخه
 B03- تصمیم توقف يا ادامه پروژه

 B04- آغاز چرخه ماهانه
 B05- اطالع رسانی پروژه

2-4-2-1- فعالیت  – B01 بررسی و بهبود طرح ها 42
در اين مرحلــه کارگاه هايی برای افزودن جزئیــات مربوط به چرخه 
يك ماه آينده در طرح های پروژه برگزار می شــود. اين فعالیت برروی 
مستندات »شرح پروژه«، »نقشه فراورده ها« و »موارد قابل پیگیری« 
تاثیرگذار است. اگر پروژه های مشابهی قبال انجام شده باشد، مطالعه و 

استفاده از مستندات آن ها در انجام اين فرايند تاثیرگذار است.
40- Conduct a focused communication
41- Monthly Initiation
42- Revise and refine the plans
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هدف فعالیت
طرح های تدوين شده در فعالیت های آغازين پروژه کالن بوده و برای اجرا 
و پیاده سازی کافی نیســتند، از اين رو اين طرح ها به صورت ماهانه مورد 
بررسی قرار می گیرند تا جزئیات الزم به آن ها افزوده شود. عالوه بر اين به 
جهت سازگاری با واقعیت های پروژه، هر طرحی نیاز به اصالح و تغییر دارد.

نکات قابل توجه
برای جلوگیری از مشــکالت رايج در اين فعالیت مديريتی موارد زير 

را در نظر بگیريد:
از تکنیك هــای مناســب برای برگــزاری هر چه موثرتــر کارگاه،  	

برنامه ريزی استفاده کنید.
تنها برروی آماده ســازی جزئیــات ماه آينده تمرکــز نکنید بلکه  	

بروزرسانی های الزم در طرح کالن پروژه را نیز مدنظر قرار دهید.
از افــزودن جزئیات زياد به طرح اجتنــاب کنید، خصوصا در مورد  	

.Adaptive پروژه های
NUP6 . NUP5 . NUP4 . NUP3 . NUP2 :اصول مرتبط

2-4-2-2- فعالیت  – B02 بازنگری فعالیت های انجام شده در چرخه43 
در اين مرحله، از مدير پروژه ديگری کمك گرفته می شــود تا اسناد 
پروژه را بررســی نموده و نکاتی را که ممکن اســت از ديد تیم پروژه 
مغفول مانده باشــد به اين تیم منتقل کند. برای اين منظور می توان 
از مستند »موارد مرتبط با سالمت پروژه« استفاده نمود تا در صورتی 
که امتیاز دريافتی پايین باشد، فعالیت های گذشته مورد بررسی قرار 

گرفته و بهبودهای الزم اعمال شود.

هدف فعالیت
هدف از اين مرحله بررسی فعالیت های انجام شده است. انجام اين کار 
با کمك شــخصی خارج از تیم پروژه کمك می کند به مواردی توجه 
کنیــم که ممکن اســت به دلیل نزديکی بیش از حــد به کار، از ديد 
تیم پروژه پنهان مانده باشــد. عالوه بر اين، فرصتی است برای افرادی 
که پروژه های مختلف را در ســازمان مديريت می کنند تا با پروژه های 

جاری در سازمان آشنا شده و دانش موجود را به اشتراک گذارند.

نکات قابل توجه
اين احتمال وجود دارد که شــخص بازبینی کننده، به دلیل نگرانی از 
موضوعاتی، در بیان مشــکالت ترديد کند، بنابراين الزم اســت به وی 
اطمینان داده شود که می تواند به راحتی و صادقانه موارد را بازگو کند.

NUP5 . NUP3 . NUP1 :اصول مرتبط
2-4-2-3- فعالیت  – B03 تصمیم توقف یا ادامه پروژه 44

در اين مرحلــه، حامی پروژه در خصوص ادامــه پروژه تصمیم گیری 
می کند. ايــن تصمیم می تواند در تعامل با مديريت پورتفولیو يا ديگر 

بخش ها اتخاذ شود.

43- Have the monthly cycle peer-reviewed
44- Make a go/no-go decision

در صورت تصمیم به توقف پروژه، فعالیت های مرتبط با خاتمه پروژه اجرا 
شده و می توان فعالیت های پس از خاتمه پروژه را نیز انجام داد.

هدف فعالیت
هــدف از اين فعالیت اطمینان از توجیه داشــتن پروژه و تالش برای 

دستیابی به اهداف پروژه است.

نکات قابل توجه
الزم اســت حامی پروژه در انجام اين فعالیت جديت داشــته و بدون 
انجام بازرســی های الزم ادامه پروژه را تايید نکند. ضروری است همه 
دست اندرکاران پروژه به اين نکته مهم توجه کنند که لغو پروژه نشانه 
ضعف مديريت پروژه نیســت چرا که در بعضی از مواقع که يك پروژه 
به طور جداگانه ارزيابی می  شــود ممکن اســت توجیه پذير باشد، اما 
اين احتمال وجود دارد که به اندازه ســاير پروژه های بالقوه قابل اجرا، 
توجیه پذير نباشــد. بنابراين، هنگام ارزيابی مستمر توجیه پذيری يك 
پروژه، وجــود يك ديدگاه جامع ضروری بوده و بهتر اســت اين کار 
توســط يك سیستم واحد، مانند: مديريت پورتفولیو انجام شود که بر 

کلیه پروژه های سازمان نظارت دارد.
NUP5 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-2-4- فعالیت  – B04 آغاز چرخه ماهانه 45
در صورت تائید ادامه پروژه، اين فعالیت انجام می شود.

هدف فعالیت
تیم سازی 	
اطالع سانی به سودبران در خصوص برنامه يك ماهه پروژه 	

نکات قابل توجه
شروع فعالیت های ماهانه را با سخنرانی های خسته کننده و تنها مرور 
کارهای ماه پیش رو ســپری نکنید بلکه تجربه خوشــايندی را برای 
شرکت کنندگان ايجاد کنید زيرا جنبه تیم سازی اين جلسه از اولويت 
برخوردار است. به طور مثال می توان از فعالیت هايی مانند: پیاده روی و 

گردش دسته جمعی برای نیل به دو هدف فوق استفاده نمود. 
NUP5 . NUP4 :اصول مرتبط

2-4-2-5- فعالیت  – B05 اطالع رسانی پروژه 46
پیامی را برای اعضای تیم و ديگر ســودبران ارســال نموده و در مورد 
دستاوردهای مورد انتظار پروژه در طی ماه آتی و همچنین ريسك های 
پیش رو به آن ها اطالع رســانی کنید. مهم است که افراد از نقش خود 

در دستیابی به دستاوردهای پروژه آگاهی يابند.

هدف فعالیت
هدف از انجام اين فعالیت اطمینان از همســو بــودن افراد مرتبط با 

پروژه با اهداف کلی پروژه است.

45- Kick off the monthly cycle
46- Conduct a focused communication
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نکات قابل توجه
پیــام ارســالی را به صــورت مختصر و واضــح ارائــه داده و برروی 
دستاوردهای مورد انتظار تمرکز کنید )تا کارهای برنامه ريزی شده( 

. NUP4 . NUP3 NUP5 :اصول مرتبط
2-4-3- گروه  – C مدیریت هفتگی 47

فعالیت های مديريتی اين گروه شــامل موارد زير است که يك بار در 
هفته و با هدف سنجش و کنترل پروژه انجام می شود:

 C01- سنجش و گزارش عملکرد
 C02- برنامه ريزی مقابله با انحراف از اهداف

 C03- آغاز چرخه هفتگی
 C04- اطالع رسانی پروژه

2-4-3-1- فعالیت  – C01 سنجش و گزارش عملکرد 48 
در اين فعالیت عملکرد پروژه در مقايســه با اهــداف آن اندازه گیری 
شــده و پیش بینی های واقع بینانه تری در دســتیابی به اهداف زمانی، 
هزينه ای و ... صورت می گیرد. يك يا چند گزارش )برحســب نیاز( در 
اين خصوص تهیه شــده و برای ســودبران مختلف )برحسب فهرست 
ســودبران در مستند »شــرح پروژه«( ارسال می شــود و از دريافت 

گزارش توسط آن ها اطمینان حاصل می شود.

هدف فعالیت
هــدف اصلی اين اســت که وضعیت فعلی پروژه را بــا اهداف مدنظر 
مقايســه کرده و اقدامات مــورد نیاز برای بهبــود وضعیت و کاهش 

انحراف از اهداف را در اسرع وقت انجام دهیم.
هدف ديگر اين اســت که ســودبران از وضعیت پروژه مطلع شوند تا 

بدين وسیله اعتماد و همکاری آن ها در پروژه افزايش يابد. 

نکات قابل توجه
برای جلوگیری از مشــکالت رايج در اين فعالیت مديريتی موارد زير 

را در نظر بگیريد:
سطح بهینه ای از دقت در اندازه گیری سنجه ها کافی است. 	
الزم است تمامی سنجه ها در راستای سنجش اهداف پروژه باشند.  	

به طور مثال سنجش مقدار منابع مصرف شده.
گزارش ها را به صورت مختصر، ساده، واضح و متمرکز بر سنجه های  	

موثر بر پیشرفت پروژه تدوين کنید.
در صورتی که متوجه شــديد قالب فعلی گزارش برای يك ســودبر  	

مناسب نیست، در آن تجديدنظر کرده يا قالب ديگری را طراحی کنید 
و اين اطالعات را به فهرست سودبران اضافه کنید.

NUP5 . NUP4 :اصول مرتبط
2-4-3-2- فعالیت  – C02 برنامه ریزی مقابله با انحراف از اهداف 49

اگر براساس اندازه گیری عملکرد در فعالیت C01 نسبت به اهداف پروژه 
47- Weekly Management
48- Measure and report performances
49- Plan responses for deviations

انحراف داريد، الزم است اين انحراف ها را مديريت کرده و کاهش دهید.
در مــوارد پیچیده تــر، با برگزاری کارگاهی متشــکل از همه يا گروه 
منتخبی از اعضای تیم، برای بهبود شــرايط و کاهش انحراف از آن ها 
کمك بگیريد. در موارد خاص و بحرانی، موارد را به حامی پروژه اطالع 

داده و از وی کمك بگیريد.
در صورتی که کاهش انحراف میسر نباشد الزم است اهداف را مورد تجديد 
نظر قرار دهید. در اين شــرايط اطمینان حاصل کنید که شرايط جديد 
در مستند »شرح پروژه« ثبت شده است. اگر علت اصلی به وجود آمدن 
انحراف مشخص شد و ممکن است در آينده نیز مسائل50 مشابهی را ايجاد 
کند، آن را در مســتند »موارد قابل پیگیری«، به عنوان يك ريسك ثبت 

نموده و اقدامات الزم را در صورت مواجهه با آن برنامه ريزی کنید.

هدف فعالیت
برای دســتیابی به اهداف پروژه، الزم است در اسرع وقت و قبل از انباشته 
شدن انحراف از برنامه، نسبت به کاهش يا از بین بردن آن اقدام کنیم. در 
صورت انجام اقدامات الزم و موثر نبودن آن ها، مشخص می شود که اهداف 
پروژه با روند فعلی دست يافتنی نیست و الزم است تغییراتی را بوجود آوريم. 
در صورت وجود تغییرات، الزم است بررسی شود که آيا پروژه هنوز توجیه 

پذير است يا می بايست لغو شده و از زيان های بیشتر جلوگیری شود.

نکات قابل توجه
به ياد داشــته باشــید که جمله ای کلی و مبهم مانند: »از اين پس ما 
بايد با ســرعت بیشــتری کار کنیم«، برنامه بهبود نیست بلکه برنامه 

بهبود می بايست واقع بینانه، قابل اجرا و ارزيابی باشد.
بهتر است در حل مسائل پروژه به يافتن علت ها و رفع آن ها بپردازيد 
تا در آينده مجددا با مسائل مشابهی مواجه نشويد، در غیر اين صورت 

به طور مداوم مشغول اطفاء حريق خواهید بود.
NUP5 . NUP4 . NUP3 . NUP2 :اصول مرتبط

2-4-3-3- فعالیت  – C03 آغاز چرخه هفتگی 51
طی اين مرحله، در خصوص موارد زير با سودبران مرتبط تبادل نظر کنید: 

آنچه را قرار است در هفته پیش رو انجام دهید مرور کنید. 	
ريسك هايی که ممکن است در هفته آتی رخ دهند و يا مسائلی که  	

ممکن است تا هفته آتی ادامه دار شوند را مرور و بررسی کرده و آن ها 
را در مستند »موارد قابل پیگیری« ثبت و بروزرسانی کنید.

تیم ها را ترغیب کنید که کارهای تعیین شده را در اسرع وقت انجام دهند.

هدف فعالیت
هدف از انجام اين فعالیت اطمینان يافتن از همسو بودن کارهای افراد 

و تیم ها با اهداف تعیین شده و عدم وجود تضاد بین آن ها است.

نکات قابل توجه
مالحظات زير کمك می کند که از بروز برخی از مشکالت رايج در اين 

50- Issues
51- Kick off the weekly cycle



109

اله
مق

دويست و پنجاه و چهار

فعالیت مديريتی جلوگیری شود:
بررسی عملکرد در فعالیت C01 انجام شده و نیازی به پرداختن به  	

آن در اين فعالیت نیست.
تهیه برنامه های پاسخ به مسائل و ريسك ها در فعالیت D01 انجام  	

می شود، بنابراين در اين فعالیت به آن ها نپردازيد.
جلســه را به گونه ای برگزار کنید که بــه اندازه کافی به موضوعات  	

پرداخته شده و جلسه به درازا نکشد.
NUP5 . NUP4 :اصول مرتبط

2-4-3-4- فعالیت  – C04 اطالع رسانی پروژه 52
پیام کوتاهی را برای همه افراد درگیر در پروژه ارسال کرده و آن ها را 
از اقدامات هفته آتی، ريســك های مرتبط و برنامه های پاسخگويی به 

ريسك ها آگاه کنید.

هدف فعالیت
هدف از انجام اين فعالیت اين اســت که اطمینان حاصل شــود همه 
با هدف کلی پروژه همســو بوده و تضادی بین کارهای افراد، تیم ها و 

تامین کنندگان وجود نخواهد داشت.
نکات قابل توجه

پیام را به صورت مختصر و مفید ارائه داده و جزئیات زيادی را در آن 
وارد نکنید. 

. NUP4 . NUP3 NUP5 :اصول مرتبط

2-4-4-گروه  D– مدیریت روزانه53 
فعالیت های مديريتی اين گروه به صورت روزانه اجرا شــده و شــامل 

موارد زير است که در ادامه تشريح خواهند شد:
D01 - مديريت ريسك ها، مسائل و درخواست های تغییر

D01 - پذيرش موارد قابل تحويل تکمیل شده

2-4-4-1- فعالیت   D01– مدیریت ریسک ها، مسائل و درخواست های 
تغییر 54

الزم است ريسك ها، مسائل و درخواست های تغییر به طور پیشگیرانه 
مديريت شــوند. برای اين منظور الزم است از طريق ارتباط با اعضای 
تیم و ديگر ســودبران، موارد جديد شناســايی شــده و بالفاصله در 
مســتند »موارد قابل پیگیری« ثبت شود و پیگیری آن به اعضای تیم 

واگذار  شود.
برای طراحی پاسخ به موارد شناسايی و ثبت شده، می توان از اعضای 
تیم و ديگر ســودبران کمــك گرفت. در مــوارد پیچیده تر، می توان 
جلسه ای را با حضور سودبران ترتیب داد تا با استفاده از خرد جمعی55 
به راه حل مناســبی دست يافت. در اين موارد می توان از حامی پروژه 
نیز کمك گرفت و تايیديه های مورد نیاز برای اجرای برنامه پاســخ به 

موارد شناسايی شده را دريافت کرد.

52- Conduct a focused communication
53- Daily Management
54- Manage risks, issues, and change requests
55- Wisdom of the crowd

هدف فعالیت
هــدف اصلی در اين فعالیت، پاســخگويی به ريســك ها، مســائل و 
درخواست های تغییر به صورت پیشگیرانه است. انجام اين کار امکان 
کنترل موارد و دستیابی به نتیجه ای بهتر را میسر می سازد. برای اين 
منظور الزم اســت موارد شناسايی شــده را در يك ساختار ساده و به 
صورت منظم ثبت نموده و از تکیه بر حافظه يا يادداشــت های بدون 
ســاختار که انرژی ذهنی زيادی را صرف کرده و خطر فراموشی را به 

همراه دارد، اجتناب کنیم.
به منظور توزيع کار و ايجاد همسويی در تیم، پیگیری موارد ثبت شده 

به اعضای تیم واگذار  شود. 

نکات قابل توجه
مالحظات زير کمك می کند که از بروز برخی از مشکالت رايج در اين 

فعالیت مديريتی جلوگیری شود:
ثبت اطالعات بیش از حد در خصوص موارد قابل پیگیری، غیرمفید  	

خواهد بود.
برای اطمینان از مديريت بهتر موارد، آســتانه هايی را تعیین کرده  	

و اعضای منتســب به آن ها را ملزم به مديريت موارد در آن محدوده 
کنید.

از تهیه پاسخ های کلی و غیرقابل اجرا پرهیز کنید. 	
تمام وقت خود را صرف اطفاء حريق )مديريت مسائل( بدون توجه  	

به ريســك ها نکنید، ريســك های کنترل نشــده منبع اصلی مسائل 
هستند.

. NUP3 . NUP2 NUP5 . NUP4 :اصول مرتبط
2-4-4-2- فعالیت   D02– پذیرش موارد قابل تحویل تکمیل شده56

نیازمندی های ارائه شده به مديران فنی و مديران پروژه تامین کننده، 
در قالب فراورده ها، به مدير پروژه ارائه شده و توسط وی مورد بررسی 
قــرار می گیرد. تايید محصوالت توســط مدير پــروژه در اين مرحله، 
مقدماتی خواهد بود. در موارد مهم تر و حســاس تر، در صورت امکان، 

تايید حامی پروژه و مشتری نیز در اين مرحله دريافت می شود.

هدف فعالیت
داشتن بیش از حد کار در حال انجام، منابع را هدر می دهد، ممکن است 
کیفیت و قابلیت پیش بینی پروژه را نیز کاهش دهد. در صورت امکان، 
به جای کار همزمان برروی تعداد زيادی از فراورده ها، تعدادی از موارد 

را انتخاب کرده و پس از اتمام کار آن ها، به سراغ موارد جديد برويد.

نکات قابل توجه
بعضی از محصوالت تائید شــده ممکن است در آينده دچار مشکالتی 
شوند که می بايست مشکالتشان در آن زمان رفع شود، اما اين موضوع 
شــايد آنقدر بزرگ نباشــد که به واســطه آن تحويل تعداد زيادی از 
فراورده هــا را معطوف به آن کرده و به تاخیــر اندازيم؛ انجام اين کار 

مسئولیت مدير پروژه است.

56- Accept completed deliverables
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بســیاری از محصوالت با ســرعت به وضعیت تقريبا تکمیل شــده57 
می رســند و بــه دلیل مواجه شــدن با يك يا چند مشــکل کوچك 
تکمیل نمی شوند؛ در اين شرايط ممکن است وسوسه شويد که آن ها 
را به عنــوان محصول کامل شــده58 عالمت گذاری کنید زيرا بیشــتر 
کارهای آن ها انجام شده است، اما نبايد اين کار را انجام دهید و تنها 

محصوالتی را که 100٪ کامل هستند مورد تايید قرار دهید.
NUP5 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-5- گروه  – E خاتمه ماهانه59 
فعالیت هــای مديريتی اين گروه در پايان هر ماه برای خاتمه دادن به 
چرخه جاری و آغاز چرخه بعدی انجام می شــود. اين فعالیت ها شامل 

موارد زير است که در ادامه تشريح خواهند شد:
E01 - ارزيابی رضايت سودبران

E02 - بهره گیری از آموخته ها و برنامه ريزی برای بهبود
E03 - اطالع رسانی پروژه

2-4-5-1- فعالیت   E01– ارزیابی رضایت سودبران 60
دو پرسشــنامه جداگانه يکی برای اعضای تیم و ديگری برای مشتری 
ارسال کنید تا میزان رضايت آن ها از پروژه در طول ماه ارزيابی شود. 
نتايج را در مســتند »موارد مرتبط با ســالمت پــروژه« ثبت کرده و 

مطمئن شويد که ارزيابی به صورت بی نام انجام شود. 

هدف فعالیت
هــدف از اين فعالیت جلوگیری از ايجاد نتايــج نامطلوب در پروژه از 
طريق ارزيابی رضايت مشــتری و اعضای تیم، شناســايی مشکالت و 

حل آن ها در اسرع وقت است.

نکات قابل توجه
ارزيابی خود از رضايت مشــتری را به چنــد نماينده از آن ها محدود 

نکرده و رضايت همه مشتريان تاثیرگذار را مورد ارزيابی قرار دهید.
ســواالت پرسشنامه به گونه ای باشد که پاسخ به آن ها برای سودبران 

راحت باشد.
برای اطمینان از اين که پرسشنامه ها به صورت ناشناس باقی خواهند 
ماند، بــرروی داده های تجمعی تمرکز کنید و پاســخ ها را به صورت 
جداگانه مرور نکنید تا در صورت تعداد کمتر شرکت کنندگان، پاسخ 

اشخاص، مشخص نشده و اعتماد آن ها سلب نشود.
NUP6 . NUP5 . NUP4 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-5-2-فعالیت   E02– بهره گیری از آموخته ها و برنامه ریزی برای بهبود61
پس از جمع آوری پاســخ های دريافت شده از فعالیت E01، با دعوت از 
اعضــای تیم و برگزاری يك کارگاه، نتايج ارزيابی رضايت ســودبران را 
مورد بررسی قرار داده و با به اشتراک گذاری آموخته ها، بهبودهای مورد 

57- Nearly-complete
58- Complete
59- Monthly Closure
60- Evaluate the stakeholder satisfaction
61- Capture lessons and plan for improvements

نیاز را برنامه ريزی کنید. همچنین بهبودها را در مســتند »موارد قابل 
پیگیری« ثبت کرده و برای هر يك شخصی را مسئول پیگیری نمايید. 

هدف فعالیت
ايــن کارگاه دو هدف اصلی دارد: يکی طراحــی برنامه بهبود موثر و 
ديگری تیم سازی که هر دو هدف با مشارکت و حضور افراد و استفاده 

از خرد جمعی محقق خواهد شد.

نکات قابل توجه
برای موثرتر شدن کارگاه از روش هايی مانند روش دلفی62 استفاده نمايید. 	
نظرات را به صورت ناشــناس جمع آوری کنید تا شرکت کنندگان  	

بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند.
سعی کنید ارائه ايده ها محدود نشود.   	

 NUP5 . NUP4 . NUP3 . NUP2 :اصول مرتبط
2-4-5-3- فعالیت E03– اطالع رسانی پروژه 63

ارســال پیام برای اعضای تیم در مورد دستاوردهای پروژه در طی ماه 
گذشته و تشکر از تالش های ايشان.

هدف فعالیت
يــادآوری به اعضای تیم در خصوص تمرکــز بر اهداف پروژه با هدف 

متحدتر کردن تیم و ايجاد هم افزايی بیشتر.

نکات قابل توجه
در پیام ارســالی بیشتر برروی دستاوردها تمرکز کنید تا میزان کار  	

انجام شده.
پیام را به صورت مختصر و مفید و شفاف ارائه دهید. 	

NUP5 . NUP4 . NUP3 :اصول مرتبط
2-4-6- گروه  F - خاتمه پروژه 64

فعالیت هــای مديريتی اين گروه برای خاتمــه دادن به پروژه پس از 
انجام کار يا تصمیم به لغو آن انجام می شود. اين فعالیت ها عبارتند از:

 F01- تحويل محصول
F02 - ارزيابی رضايت سودبران

F03 - بازنگری فعالیت های انجام شده
F04 - آرشیو مستندات پروژه

F05 - جشن پايان پروژه
F06 - اطالع رسانی پروژه

2-4-6-1- فعالیت F01– تحویل محصول 65
پس از اتمام پروژه، محصول به مشتری داخلی يا خارجی تحويل داده 
شده و تائید آن دريافت می شود. در صورت لغو پروژه، برحسب شرايط 

در اين خصوص تصمیم گرفته می شود.

62- Delphi
63- Conduct a focused communication
64- Project Closure
65- Hand over the product
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بعضی اوقات، مشــتری محصول را تائید می کند، اما در مورد فهرستی 
از کارهايی که بايد در مدت زمان مشــخصی انجام شود با شما توافق 
می کند. در چنین شــرايطی، می توانید پــروژه را خاتمه داده و انجام 

فعالیت های باقیمانده را به يك تیم پشتیبانی/ نگهداری بسپاريد. 

هدف فعالیت
هدف از انجام اين فعالیت تحويل و تائید رســمی محصول پروژه است 
که پیش شــرط خاتمه کامل پروژه است. وجود پروژه هايی با وضعیت 
تقريبا تمام شــده، که مراحل پايانی آن ها به درازا بکشد، اتالف منابع 

است و مديريت پورتفولیو پروژه ها را پیچیده می کند.

نکات قابل توجه
اين فعالیت مديريتی مهم ترين فعالیت در مرحله خاتمه پروژه اســت 
و می توانــد پیچیده و زمان بر باشــد در صورتی کــه تحويل و تائید 

محصوالت میانی با جديت انجام نشده باشد.
تــا حد امکان، تحويــل محصوالت و دريافت تائیــد از حامی پروژه و 
مشــتری را به پايان پروژه موکول نکرده و در همان زمان که تحويل 
دادنی ها کامل شده اند اين کار را انجام دهید تا اين فعالیت با سهولت 

بیشتری انجام شود.
 NUP5. NUP3 :اصول مرتبط

2-4-6-2- فعالیت  – F02 ارزیابی رضایت سودبران66
ارسال پرسشنامه سنجش رضايت سودبران داخلی و خارجی از پروژه 
و ثبت نتايج در مســتند »موارد مرتبط با ســالمت پــروژه«، در اين 
مرحله انجام می شود. اين ارزيابی نهايی مربوط به کل پروژه است و به 

صورت بی نام انجام می شود.

هدف فعالیت
در اين زمان، امکان انجام اقدام خاصی برای بهبود رضايت ســودبران 
وجود ندارد و هدف اصلی از ارزيابی، ثبت نتايج برای تجزيه و تحلیل 

بیشتر پروژه و درس های آموخته شده برای آينده است. 

نکات قابل توجه
ارزيابی خود از رضايت مشــتری را به چنــد نماينده از آن ها محدود 

نکرده و رضايت همه مشتريان تاثیرگذار را مورد ارزيابی قرار دهید.
ســواالت پرسشنامه به گونه ای باشد که پاسخ به آن ها برای سودبران 

راحت باشد.
برای اطمینان از اين که پرسشنامه ها به صورت ناشناس باقی خواهند 
ماند، بــرروی داده های تجمعی تمرکز کنید و پاســخ ها را به صورت 
جداگانه مرور نکنید تا در صورت تعداد کمتر شرکت کنندگان، پاسخ 

اشخاص مشخص نشده و اعتماد آن ها سلب نشود.
NUP6 . NUP5 . NUP4 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-6-3- فعالیت  – F03 بازنگری فعالیت های انجام شده 67
66- Evaluate the stakeholders satisfaction
67- Have the closing activity group peer-reviewed

مدير پروژه يا کارشــناس مديريت پروژه ديگری در سازمان، فعالیت های 
مديريتی اين پروژه را بررسی کرده و نتايج را در مستند »موارد مرتبط با 
سالمت پروژه« ثبت می کند. اگر نتیجه ارزيابی قابل قبول نباشد، در برخی 

از فعالیت های مديريتی تجديد نظر شده و ارزيابی دوباره انجام می شود.

هدف فعالیت
اين فعالیت برای دو هدف زير انجام می شود:

بــرای اطمینان از اين که تیم پروژه آماده پايان دادن به اين گروه از  	
فعالیت ها و در نتیجه کل پروژه است.

تولید اطالعاتی که بهره گیری از آن ها سبب ارتقاء سیستم مديريت  	
پروژه ســازمان شود. )توجه داشته باشــید در حالی که امتیازات يك 
پروژه به تنهايی مهم اســت، روند امتیازات کسب شده توسط شما در 
میان مجموعه پروژه های سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است(.

نکات قابل توجه
فردی که وضعیت پروژه و فعالیت های آن را بررسی می کند، ممکن است 
به داليلی از بیان مشــکالت امتناع ورزد، بنابراين الزم است مدير پروژه 
اين اطمینان خاطر را به وی بدهد که ارائه نظرات صحیح و شــفاف هیچ 

مشکلی را برای وی در بر نداشته و به ارتقا مجموعه کمك خواهد کرد. 
NUP5 . NUP3 . NUP1 :اصول مرتبط

2-4-6-4- فعالیت   F04– آرشیو مستندات پروژه 68
در اين مرحله تمامی اسناد پروژه بايگانی می شود.

هدف فعالیت
اســناد بايگانی شــده می بايســت در جايی امن نگهداری شده و در 
دســترس افراد مجاز باشد تا ايشــان از تجربیات کسب شده استفاده 

کرده و اصطالحا چرخ را دوباره اختراع نکنند.
سیســتم مديريت پورتفولیو نیز ممکن اســت جهت بررسی جزئیات 

پروژه های انجام شده به اين آرشیوها نیاز داشته باشد.

نکات قابل توجه
در صورت امکان، بايگانی اسناد را به صورت متمرکز انجام دهید تا  	

اسناد پراکنده نشوند.
اطمینان حاصل کنید که اسناد بايگانی شده تغییر نیابند. 	
اطمینان حاصل کنید که يك سیستم پشتیبان گیری مناسب برای  	

حفاظت از اسناد وجود دارد.
مطمئن شويد که تنها افراد مجاز اجازه دسترسی به اسناد را دارند. 	
محتوای اســناد به صورتی نگارش يابد که نه تنها اعضای تیم، بلکه  	

ديگر مديران، کارشناسان و سودبران نیز بتوانند از اسناد استفاده کنند. 
رعايــت اين موضوع همچنین کمك می کند که اعضای تیم نیز پس از 

گذشت مدتی از پروژه در مطالعه و درک اسناد دچار مشکل نشوند. 
NUP5 . NUP2 :اصول مرتبط

68- Archive the project documents
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2-4-6-5- فعالیت  – F05 جشن پایان پروژه 69
اکنون وقت آن است که از اعضای تیم پروژه تجلیل شده و جشنی بدين 
مناسبت با حضور اعضای تیم يا در صورت امکان اعضای سازمان تدارک 
ديده شــود. پس از اين فعالیت مديريتی، اعضــای تیم پروژه مرخص 

خواهند شد.

هدف فعالیت
اين فعالیت يك ســرمايه گذاری برای پروژه های آينده است که به افراد 
يادآوری می کند که همه آن ها برای يك هدف مشترک تالش می کنند.

نکات قابل توجه
اطمینــان حاصل کنید که اين يك رويداد به ياد ماندنی و لذت بخش 

است نه يك رويداد خشك همراه با سخنرانی های طوالنی.
NUP5 . NUP4 :اصول مرتبط

2-4-4-6- فعالیت  – F06 اطالع رسانی پروژه 70
در اين مرحله، حامی پروژه با ارســال پیامی به اعضای سازمان، پايان 

پروژه را اعالم کرده و از همه اعضای تیم تشکر می کند.

هدف فعالیت
اين فعالیت مديريتی دو هدف دارد:

قدردانی از اعضای تیم با هدف ترغیب آن ها برای مشــارکت موثر  	
در پروژه های آينده.

مطلع شــدن افراد از پروژه های انجام شــده در سازمان و کمك به  	
آن ها در همسو شدن با اهداف سازمان.

نکات قابل توجه
پیــام را به صورت مختصر و واضح ارائــه داده و در صورت لغو پروژه 
يا موفقیت آمیز نبود آن، اطمینان حاصل کنید که پیام شــما ســبب 

ترغیب افراد برای انجام پروژه های بهتری در آينده می شود.
NUP5 . NUP4 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-7- گروه  – G پس از پایان پروژه 71
فعالیت هــای مديريتی اين گروه به مدت 1 تا 5 ســال پس از پايان 
پروژه برای بررسی مزايای حاصل از پروژه و ارائه ايده هايی برای بهبود 
آن ها انجام می شود. اين چرخه هر 6 ماه يك بار يا بازه زمانی ديگری، 

متناسب با شرايط پروژه تکرار می شود. اين فعالیت ها عبارتند از:
G01 - ارزيابی منافع

G02 - ارائه ايده های جديد
G03 - اطالع رسانی پروژه

2-4-7-1- فعالیت   G01– ارزیابی منافع 72
حامی پروژه يا شــخصی به نمايندگی از او می بايست در چرخه هايی 
پس از پايان پروژه، منافع حاصل از پروژه را بررســی نمايد. عالوه بر 
69- Celebrate
70- Conduct a focused communication
71- Post-Project Management
72- Evaluate the benefits

منافع مورد انتظار، حامی می بايســت به دنبال منافع غیرمنتظره73 و 
منافع بالقوه74 نیز باشد. 

هدف فعالیت
الزم است منافع حاصل از پروژه به داليل زير مورد بررسی قرار گیرد:

اين يك يادآوری برای حامی و ســودبران پروژه اســت که پروژه ها  	
برای دستیابی به منافع مدنظر انجام می شوند.

اين بررسی به ما کمك می کند تا محیط خود را بهتر درک کرده و  	
در پروژه های آتی واقع بین تر شويم.

اين بررسی به ما کمك می کند تا راه هايی برای افزايش منافع پیدا  	
.)G02( کنیم

نکات قابل توجه
حامی پروژه ممکن اســت ارزيابی منافع پروژه را به شخص ديگری  	

واگذار کند، اما الزم اســت نظارت کاملی بر ارزيابی داشته باشد زيرا 
اين يك فعالیت مهم مديريتی است و نتايج آن مورد نیاز سطوح باالتر 

مديريتی است.
تشــريح منافع می بايست به گونه ای باشد که در فعالیت G02 قابل  	

کاربرد باشــد، اگرچه به صورت کالن و محتمل بیان شــوند. بنابراين 
می بايست از بیان توصیفی و مبهم منافع اجتناب کرد.

منافع فقط شامل مزايای مالی نیست و ساير مزايا مانند شهرت، سهم  	
بازار، فرصت ها و دانش کسب شده را نیز می بايست در نظر گرفت.

NUP5 . NUP3 :اصول مرتبط
2-4-7-2- فعالیت  – G02 ارائه ایده های جدید 75

پــس از ارزيابی منافع )G01(، حامی می بايســت بررســی کند که آيا 
راهی برای افزايش آن وجود دارد. نتیجه ممکن است انجام فعالیت های 
کوچکی باشد که به تیم های عملیاتی اختصاص داده می شود يا تغییرات 

عمده ای که می تواند در آينده به پروژه های جديد تبديل شود.

هدف فعالیت
کار اصلی پروژه انجام شده و سازمان شايسته بهره مندی از منافع آن 
است. با اين حال، ممکن است فرصت هايی در قالب منافع بالقوه وجود 
داشــته باشــد که برای بهره گیری از آن ها الزم باشد اقداماتی پس از 
خاتمه پروژه انجام شــود. همچنین ارزيابی مزايای پروژه های گذشته 
منبع خوبی برای ايده های آينده اســت و بهتر اســت اين فعالیت به 

صورت ساختار يافته انجام شود. 

نکات قابل توجه
بر طراحی راهکارهای واقع بینانه و قابل پیاده سازی تمرکز کنید. 	
از کمك و مشورت ديگر افراد برای انجام اين فعالیت کمك بگیريد. 	
عالوه بــر ارزيابی منافع هر پروژه به طــور جداگانه، ارزيابی منافع  	

73- Unexpected benefits
74- Potential benefits
75- Generate new ideas
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پروژه ها در کنار يکديگر ممکن است منتج به نتايج بهتری شود، فقط 
توجه داشــته باشید که در اين حالت از شــیوه ای يکسان در ارزيابی 

پروژه ها بهره گیريد.
NUP5 . NUP3 :اصول مرتبط

2-4-7-3- فعالیت  – G03 اطالع رسانی پروژه 76
با ارسال يك پیام کوتاه مزايای حاصل از پروژه و برنامه های بهبود آن 
اطالع رسانی می شــود. اين اطالعات ممکن است با گروه کوچك تری 
از اعضای ســازمان يا با همه اعضا به اشتراک گذاشته شود. اولويت با 

حالت دوم است.

هدف فعالیت
اين يك يادآوری همیشــگی اســت که پروژه ها برای بهره برداری از 
منافعشان انجام می شوند و اين موضوع بايد در پروژه های فعلی و آتی 

در نظر گرفته شود.

نکات قابل توجه
همه چیز را محرمانه ندانیــد و در صورت امکان اطالعات را با کل  	

اعضای سازمان در میان بگذاريد.
پیام را به صورت کوتاه و شفاف ارسال کنید. 	
اگر شما مسئول چند پروژه کوچك هستید، می توانید گزارش های  	

مربــوط به آن ها را در يك گزارش ادغام کنیــد، اما اطمینان حاصل 
کنید که همه پروژه ها مدنظر قرار گرفته اند. 

NUP5 . NUP4 . NUP3 :اصول مرتبط
2-5- متناسب سازی P3.express  با نیازهای سازمان77

برای مطابقت P3.express با نیازهای ســازمان می توان تغییراتی در 
آن ايجــاد کرد، با اين حال بايد مراقب بود که هنگام انجام اين کار به 
سازگاری داخلی آسیب نرسیده و سبب پیچیدگی نشود. بهتر است با 
نسخه اصلی P3.express شروع کرده و آن را به تدريج و در پاسخ به 

نیازهای خود تنظیم کنید.
تیم توســعه P3.express درصدد اســت اين فراينــد را برای نمونه 

پروژه های زير متناسب سازی کند:
- پروژه های ساختمانی

- پروژه های توسعه فناوری اطالعات
- پروژه های دانشگاهی
- پروژه های فیلم سازی

- پروژه های تك نفره
برای انجام اين کار تیم هايی از تخصص های مرتبط تشــکیل می شود. 
برای پیوســتن به اين تیم ها يا ارائه ايــده می توان از آدرس ارتباطی

info@p3.express استفاده کرد.

P3.express 2-6- نما78 در
76- Conduct a focused communication
77- Tailoring
78- Perspective

در P3.express الزم اســت به موضوع نما )يا منظر( توجه داشــته 
باشــید. اگر پروژه شــما برای اســتفاده داخلی باشــد و مشــتری و 
تامین کننده خارجی نداشته باشــید، فقط يك نما برای پروژه وجود 
دارد. در غیر اين صورت، هر سازمانی که در اين پروژه مشارکت داشته 

باشد نمای خود را خواهد داشت.
همه چیز در P3.express می بايست از نمای شما ديده شود. به طور 
مثال هنگامی که توجیه پروژه را در مســتند »شــرح پروژه« توصیف 

می کنید، توجیه خود و نه مشتری خارجی را توصیف کنید.
عالوه بر اسناد، هنگام تفکر درباره نقش ها نیز بايد به نما توجه داشته 
باشــید. به طور مثال شما ممکن اســت از منظر خود »مدير پروژه« 
باشــید در حالی که از منظر مشــتری »مدير پروژه تامین کننده« به 
شمار آيید. بنابراين P3.express سیستمی است که شما می بايست 
بــرای مديريت پــروژه در محدوده خود و براســاس نمای خود از آن 

استفاده  کنید.

منابع و مراجع:
1. https://p3.express
2. https://nupp.guide
3. PMBOK 6
4. PRINCE2 2009
5. https://khorramirad.com

پیوســت1 – نمونه ابزارهــای قابل اســتفاده در فعالیت های 
P3.express

P3.express نرم افزارهايی متن باز79 را برای تسهیل در روند مديريت 
پروژه معرفی کرده است که در ادامه به صورت مختصر معرفی شده و 

نحوه دسترسی به آن ها نیز مشخص شده است:

ابزارهايی برای تسهیل در مديريت مستندات پروژه: 	
-Nextcloud              )nextcloud.com)
-Cryptpad               )cryptpad.fr)

ابزاری برای تسهیل در مديريت و کنترل پروژه: 	
-)p3.express/p3pper),)khorramirad.com/1116/) 
P3pper

ابزارهايی برای تسهیل در ارتباط افراد و تیم های کاری: 	
-element                 )element.io)
-rocket.chat             )rocket.chat)

ابزارهايی برای تســهیل در ثبت ريسك ها، مسائل، درخواست های  	
: TO-DO تغییر و فهرست

-Joplin                     )joplinapp.org)
-Standard Notes        )standardnotes.org)
-Turtl                       )turtlapp.com)

79- Open Source
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پی آیند روایات آموزشی 
روایت هشتم: تجربیاتی در تدوین برنامه درسی و ارائۀ درس

آموزش الکترونیکی
)آموزش به کمک کامپیوتر(

سید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

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

 مقدمه
در پاســخ به ابتکار و فراخوان مشــترک کرســی يونسکو در آموزش 
مهندســی و انجمن آموزش مهندســی ايران در زمستان 1398، در 
موضوع اشــتراک تجربیات ياددهی- يادگیری در آموزش مهندسی، 
اقدام به ارســال چهار نمونه از تجارب تدريســی خود به اين فراخوان 
نمودم. در ارديبهشت ماه 99 داوران اين فراخوان، هفت تجربه ارسالی 
از جملــه دو مورد مربوط بــه من را، در صورت هفــت منتخب اين 
تجــارب، اعالم و در خردادمــاه يکی از اين دو رتبــه دوم را در اين 
مســابقه به دســت آورد. گردآوری تجارب آموزشی از طريق فراخوان 
عمومی، اقدامی شايســته با اثرات ترويجی اســت که می تواند ثمرات 
اثربخشــی در گردآوری يــك حافظه زمانمند بــرای تدوين و انتقال 
تجارب آموزشــی و ترويج گونه های موفق و ارزشمند آن برای اجرا و 
ارتقاء، بین اســتادان جوان را، به دنبال داشته باشد. به همین اعتبار 
بر آن شــديم از شــماره 247 گزارش کامپیوتر، صفحاتی را به درج 
اين گونه تجارب با عنوان پی آيند )ســريال( روايات تجارب آموزشی، 
اختصاص دهیم. از تمامی همکاران دانشگاهی مجرب و جوان دعوت 
می کنیم با ارسال تجارب نوآورانه آموزشی خود به غنای اين صفحات 

و تعمیق اين اقدام فرهنگی ياری رســانند. ما آماده نشــر اين تجارب 
ارزنــده و معرفِی فرهیختگاِن نوآوِر مبــدِع آن، به جامعه انفورماتیك 
کشور هستیم. روايت اول تا هفتم را در هفت شماره پیشین به دروس 
شــیوه های ارائه مطالب علمی و فنی، مديريت و برنامه ريزی راهبردی 
فناوری اطالعات، آداب فناوری اطالعات، مديريت پروژه های فناوری 
اطالعات، تجارت الکترونیکی، مهندســی نرم افزار و تحلیل و طراحی 
سیســتم ها اختصاص داديم. دراين شــماره به آمــوزش الکترونیکی 
پرداخته ايم و در شــماره های بعد به دروس مهندســی کاربرد، اصول 
و کاربردهــای انفورماتیــك و مبانی ســیبرنتیك خواهیم پرداخت. 
امیدواريم با همت دوســتان عزيز، انتشار اين صفحه با دروِس مختلِف 

استادان پژوهش گِر عالقمند، استمرار يابد.

پیشــینه پژوهشی شــکل گیری مفاهیم، عنوان و 
برنامه درس 

 من در دوران خدمت موظف دانشــگاهی خود )1368 تا 1398( که 
پس از بازايستادگی )تاويلی سرخوشــانه از بازنشستگی( تاکنون نیز 
در قالــب تدريس غیرموظف و داوطلبانه دانشــگاهی ادامه دارد )هر 
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چند در شــرايط پرتاب شــدگی کرونايی فعال به شکل مجازی(. طی 
30 ســال، در پنج نوبت در پنج ترم، در طول ده ســال، از 1370 تا 
1380 درس آموزش )يادگیری( به کمك کامپیوتر1 را برای اولین بار 
تعريف )با شــماره درس 40925 ابتدا به عنوان مفاهیم پیشــرفته در 
مهندسی کامپیوتر( و تدريس کردم. با بازبینی محتوای اين درس، دو 
ســال بعد، گونه ارتقاء يافته آن را، در ترم دوم سال 83-82 با عنوان 
آموزش الکترونیکی با شماره جديد 40458 با طرح درسی که تصوير 
آن در پايان اين نوشــته می آيد، تعريف اما به علت عدم کفايِت تعداِد 
دانشجوی ثبت نامی )براساس ضوابط آن زمان دانشگاه 16 نفر( از ارائه 
آن منصرف شدم و بعدها نیز به عللی که خواهم گفت فرصت ارائه آن 
دست نداد. بخش اعظمی از تجارب ارائه اين درس، به داليل و اتفاقات 
قبل و حین اجرا و در واقع به پیشینه ای بر می گردد که به آن در اين 

نوشته خواهم پرداخت.
در پی پژوهشــی دانشــگاهی2، از راه حل های توســعه پايدار فناوری 
اطالعات در ايران، گســترش و کاهش سطح سنی )پس از تشخیص( 
تحقق ســواد انفورماتیکی در نسل نو و استفاده از اين فناوری در امر 
آموزش شــناخته شد. از سال بعد تا 1366 که به شکل حق التدريسی 
در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم رايانه و از سال 1368 - با 
تاســیس دانشکده مهندسی کامپیوتر شريف- اولین مدرس استخدام 
شده اين دانشکده بودم که به تبع آن در 1398 پس از سی سال تدريس 
دانشگاهی، بازنشسته شدم. خوشبختانه از ابتدا با حضور استاد نخبه، 
موسس و اولین رياست دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
شريف3 و متاثر از ايده ها و آينده نگاری های درخشان و حمايت بی حد 
و حصر ايشان از نیروهای جوان، فعالیت هايی را آغاز نمودم که يکی از 
آن ها برپايی دوره ای آموزشی و کارگاهی در تابستان، برای شکل دهی 
به گرايش آموزش به کمــك کامپیوتر بود. اقدامات ديگر من در اين 
دوران تعريف و ارائه دروسی تازه در دوره های کارشناسی و کارشناسی 
ارشــد با عناوين اصول و کاربردهای انفورماتیك و مبانی سیبرنتیك 

بود که در شماره های بعد به آن ها خواهم پرداخت.
در کارگاه تابســتانی آموزش به کمك کامپیوتر که دوره ای نوآورانه و 
مفیدی بود، به شــیوه های اســتفاده از رايانه برای اجرای فرآيندهای 
آموزشــی، يهبود کیفیت ياددهی و اجرای آموزش های شهودی اشاره 
می شــد. برخــی از دانش آموختگان آن دوره بعدهــا، با عالقمندی و 
اســتمرار يادگیــری و پژوهش در اين زمینه، تبديل به کارشناســان 
خبره ای در اين حوزه شدند و در نهادهای کالن آموزشی، نظیر وزارت 
آموزش و پرورش به افراد خبره و مدرســی برای تربیت کارشــناس 
در اين حوزه تبديل شــدند. عالقه من به اين حوزه و برنامه های آتی 
پژوهشــی من، در زمینه تجربه های نو در گســترش آموزش رايانه و 
آموزش به کمك رايانه که از ســال 1368 با برنامه ريزی آغاز شــد تا 

1-Computer Aided Learning (CAL) يادگیری به کمك کامپیوتر
2- نقش انفورماتیك در برنامه توســعه در ايران، پايان نامه کارشناســی ارشد سید ابراهیم ابطحی به سرپرستی 
دکتر بهروز پرهامی در رشته علوم کامپیوتر، دانشکده رياضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شريف، 1363.

3- دکتر غالمرضا انصاری

ســال 1388 به شکل مســتمر و برنامه ريزی شده و مکمل، به مدت 
بیست ســال ادامه داشت. اين حکايتی ديگر اســت که امیدوارم در 
فرصتی، به آن بپردازم و شــايد به شکل پی  آيند تجارب پژوهشی در 

آموزش، در آينده برای گزارش کامپیوتر بنويسم. 
در تداوم کارگاه مزبور، اولین پروژه پژوهشی مستقل من در اين زمینه 
بــا نام »کارگاه تجربی آموزش انفورماتیك«4 در قراردادی با دبیرخانه 
شورای عالی انفورماتیك کشــور و فضای اجرايی شرکت داده پردازی 
ايران در سال 1368 به همت و حمايت مديری توسعه گرا در فناوری 
اطالعات و ارتباطات ايران5، شکل گرفت، کارگاه ديگری در اين زمینه 
برنامه ريزی و اجرا شــد که مورد اســتقبال واقع گرديد. در ادامه اين 
فعالیت ها، به طراحی و تاسیس مرکز آموزش انفورماتیکی در شرکت 
داده  پردازی ايران6 در ســال های اول دهــه 70پرداختم7 که در کنار 
مرکز آموزش ســنتی و پرتجربه اين شرکت - با مديريتی دانشمند و 
کمتر قدر ديده8 که از ايشان بسیاری مهارت های مديريت آموزشی را 
ضمنی آموختم- به طور مستقل به آموزش های نوانفورماتیکی، به ويژه 
برای کودکان و نوجوانان و اســتثنائی ها )شــامل طیفی از تیزهوشان 
تا ناشــنوايان( پرداختم. در همیــن دوران فعالیت های ديگری نظیر 
طراحــی و برپايی اولین دوره طرح کاد آمــوزش کامپیوتر را در اين 
مرکــز، طراحی و اجرا کردم. ســپس به دعوت مدير وقت ســازمان 
پژوهــش و برنامه ريزی وزارت آموزش و پــرورش9، در کمیته تدوين 
برنامه های درســی برای راه اندازی آموزش دبیرستانی کامپیوتر عضو 
شدم. ســپس در فراخوان تدوين برنامه و کتاب درسی برای آموزش 
رايانه در ســال سوم دبیرستان شرکت کردم و طرح و محتوای کتاب 
و برنامه درســی پیشــنهاد کردم که به رای هیئــت داوری طرح من 
و طرح ديگری10 مشــترکا برگزيده شــدند و به عنوان جايزه هديه ای 
مالی هم به من داده شــد. بر اســاس اين طرح، اولین کتاب درســی 
آموزش کامپیوتر در کالس های سوم رشته رياضی – فیزيك، تدوين11 
و اين کتاب از آن پس در گونه های مختلف در دبیرســتان ها تدريس 
گرديد. پس از آن به دعوت اداره آموزش و پرورش اســتان تهران در 
قالب پروژه ای، طرح ارائه ديپلم مهارتی کامپیوتر و برپايی هنرســتان 
کامپیوتر در کشور را با ريز دروس و محتوای آن بر مبنای مدل طرح 
درس نويسی يونسکو که در وزارت آموزش و پرورش رايج بود، نوشتم. 
بر مبنای آن، در ســال های بعد هنرســتان های کامپیوتردر کشور بر 
پا شــد که به گفته مديران وقت، باعث جهشــی چشمگیر، در معدل 
ورودی های هنرستان های کشــور و به ويژه اقبال دختران به آموزش 

4- با گروهی همکار شامل: آقايان جوادی نیا، مهندس پرويز يوسفی، حسین غفاری گرکانی، میرحسین دزفولیان
5- مهندس برات قنبری

6- شــعبه مصادره شده نمايندگی شــرکت آی.بی.ام پس از انقالب که تحت نظر سازمان برنامه و بودجه وقت 
اداره می شد.

7- با گروهی همکار شامل: آقايان جوادی نیا و صادقی، مهندس پرويز يوسفی، حسین غفاری، محمود محسنی 
نیا و خانم فريبا پاکروش

8- روان شاد، عبدالحمید سروش
9- زنده ياد مهندس جعفر عالقمندان

10- به نگارش مهندس فتحی
11- توسط استادان دکتر سونیا صحت نیاکی و دکتر اسماعیل بابلیان
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هنرستانی گرديد. اقدام بعدی طراحی و تدوين برنامه درسی و پذيرش 
دانش آموزان تیزهوش دبیرســتان دخترانه فرزانگان در دوره طرح کاد 
ويژه تیزهوشان در مرکز آموزش انفورماتیك شرکت داده پردازی ايران 
بود که در پی آن از طريق عقد قراردادی پژوهشــی با اين دبیرستان 
مرکز اطالع رســانی دانا12 را در مرکز آموزشــی دخترانه تیزهوشــان 
فرزانگان طراحی و برنامه درســی آن تدوين و پیاده ســازی کردم13. 
اين طرح شامل آموزش سه ساله دبیرستانی رايانه در گرايش ترکیبِی 
سخت افزار و نرم افزار شامل دروس ابداعی، چون آموزش فنون نوآوری 
به کمك انفورماتیــك بود. برای آموزش های مهارتی ســخت افزاری 
اين دروس، گونه هايی از رايانك هاِی ســِرهم شــونده از کشور آلمان 
پس از انتخاب ســفارش، تهیه گرديد14. طرح پژوهشی بعدی طراحی 
و برپايی اتاق هوشــمند 15در موسســه فرهنگی و دبیرستان پسرانه 
روزبه بود که برای آموزش ضمنی مفاهیم مهارتی کنترل و سیبرنیك 
بــه دانش آموزان روزبه طراحی و پیاده ســازی گرديد. اين مرکز هنوز 
هم پس از ده ها ســال برپا و مورد استفاده اســت. در اين اتاق، ورود 
دانش آموزان به اتاق، توسط سنجنده هايی، احساس و اعالم می گرديد 
و پس از آن گشودن درب اتاق صورت می گرفت. در درون اتاق ماکت 
بزرگ تلفن همراهی طراحی، ساخته و قرار داده شده بود که کار با آن 
را، عمــال به دانش آموزان می  آموخت. آدمواره  ای هم، پس از طراحی و 
ســاخت، در اين اتاق قرار داده شده بود که پنج حس آن در گونه های 
رقمی و آنالوگ توســط قطعات لِگو ماننــد قابل تعويض و با گزينش 
در برنامه نگاره   ای ســاده ای توســط دانش آموزان، خروجی هر حسی 
به شــکل متغیر و انتخابی به وقوع پديده ای نظیر باز کردن يك شیر 
آب خودکار يا به صدا در آمدن يك زنگ، قابل نگاشــت بود. طراحی 
مفهومی اين اتاق توسط من و طراحی تفضیلی وپیاده سازی و اجرای 
آن به گروهی همکارخبره ســپرده شــد16. پروژه روزبه دستاوردهای 
بســیار ديگری داشت. دوره تربیت مدرســی در حد فوق ديپلم برای 
دانش آموختگان سابق روزبه، شاغل به تحصیل در دانشگاه، طراحی و 
در يك تابستان برگزار و مديران و کارشناسان آينده آموزش رايانه در 
همه سطوح برای روزبه تربیت شدند. برنامه تفصیلی شامل ريز عناوين 
دروس و محتوای آن، برای دوره های سه ســاله آموزش دبیرســتانی، 
سه ساله آموزش دوره راهنمايی تحصیلی آن زمان و پنج ساله آموزش 
دبستانی طراحی و به اجرا در آمد و با طراحی و پیاده سازی دو سامانه 
رايانه ای بعدی تکمیل شــد17. در زمان خود، پروژه پژوهشی روزبه در 
ســیمای برنامه ای از گونه تحول رقمی18 در يك سازمان آموزشی به 

12 - دانا: کوته نوشِت دانستنی های نوين انفورماتیك.
13 - با گروهی همکار شامل خانم  ها مهندس زهرا میرحسینی اسفندانی، مريم کیا و زهرا موسوی

14 - با حمايت همراهانِه مدير وقت دبیرستان فرزانگان خانم مهندس حائری زاده
15- Intelligent Room

16- به سرپرستی مهندس فريد کاردان
17- ســامانه ای بــرای مديريت رايانــه ای آمــوزش (LMS: Learning Management System) و 

سامانه ای برای تولید رايانه ای محتوای آموزش ها
 )LCMS: Learning Content Management System).
18-Digital Transform

اجرا درآمد. سامانه اول يك سامانه رايانه ای مديريت يادگیری19 برای 
ثبت و پايش فعالیت های آموزشــی دانش آموزان بود. طراح مفهومی 
اين دو ســامانه من بودم20. ســامانه نرم افزاری دوم بسیار پیچیده تر 
و ابداعی بود، که قرار بود برنامه درســی مــدل پايه تولید کند. مدل 
يادگیری انتخابی من برای اين سامانه مدل معروف و رايج بلوم بود21.
اين ســامانۀ نوآورانه، پیچیدگی های الگوريمی بســیاری داشت ولی 
به ســرانجام رسید و يکی از اشــتغاالت ذهنی من برای تولید برنامه 
درســی رايانه ای حل کرد. به کمك اين سامانه رايانه ای بود که برای 
بیســت درس آموزش دبیرستانی رايانه در روزبه، برنامه درسی شامل 
محتوا و راهنمای تدريس به شــکل خودکار توســط رايانه تولید شد. 
اما اين نکته هم الزم اســت گفته شود که علیرغم انتخاب يك معلم 
مجرب و عالقمند و آشــنا و کارشناس رايانه برای کار با اين سامانه22، 
به دلیل عدم آمادگی محیطی و پیچیدگی های مفهومی و کاربری آن 
عمال در روزبه پس از آن کمتر اســتفاده شــد. هــر چند مقاالت من 
در مــورد آن در کنفرانس هايی پذيرفته و ارائه شــد و در مجالتی از 
جمله گزارش کامپیوتر نشــر شد. آخرين نکته ای که در پیشینه بايد 
ذکر شود فعالیت های نشــر و ترجمه در اين حوزه برای دانش آموزان 
و به کمك خود آن ها و دانشــجويانی از دانشــگاه شريف که درگیر و 
برخی محصول اين پروژه ها بودند، اســت کــه همه در مرکز آموزش 
انفورماتیك شــرکت داده پردازی ايران انجام شــد. ده کتاب انتخابی 
روزآمــدی که مهم ترين آن ها به لحاظ ارتباط با بحث اين شــماره ما 
کتاب توفان های ذهنی نوشــته ســیمور پاپرت محقق وقت موسسه 
فناوری ماساچوست و پرفروش  ترين کتاب علمی عمومی سال 1980 
امريکا بود، به ســرانجام رســید23. اين ترجمه را بعــدا در پی آيندی 
چندشــماره ای در گزارش کامپیوتر نشــر کردم. همه مستندات اين 
پروژه ها رقمی شــده و آماده درج در سامانه ای نظیر ويکی پدياست که 
امیدوارم در زمان مناسبی انجام شود هر چند بسیاری نتايج بسیاری 
از آن ها به شــکل گزارش های پروژه ای مختصر، در گزارش کامپیوتر 
هم نشر شده است. در طی اين پروژه ها کماکان دغدغه ذهنی تعريف 
و ارائه درسی دانشــگاهی در اين زمینه بود که در نهايت برای اولین 
بار در ترم دوم سال تحصیلی 71-70 در دانشکده مهندسی کامپیوتر 

دانشگاه صنعتی شريف محقق و آغاز شد. 

پیشینه ارائه درس
 ايــن درس طی دهه 70 از تــرم دوم 71-70 تا ترم اول 80-79 پنج 
نوبت اجرا شد )شامل اين دو ترم به اضافه ترم های 1و 2 سال تحصیلی 
72-71 و ترم دوم 73-72( و همان گونه که قبال اشــاره شــد، اجرای 
19- LMS: Learning Management System

20- برای طرح تفصیلی و پیاده سازی عملی آن از مهندس بابك دانشفراستفاده شد.
21- بعد از طراحی مفهومی طراحی تفصیلی و پیاده ســازی مبتنی بر وب آنرا دکتر شــايا ضیغمی و در نهايت 

مجددا مهندس بابك دانشفر به عهده گرفتند.
22- مهندس مجید فرزانه.

23- کــه ترجمه ان توســط خانم دکتر تینا احتیاطی که آن زمان دانش آمــوز فرزانگان بودند و اکنون محقق 
زيمنس با تعداد قابل توجهی ثبت اختراع هستند.
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نهائــی آن با عنوان جديد آموزش الکترونیکی با برنامه درســی که در 
پايان اين گزارش آمده اســت، هیچگاه به اجرا نرســید. با درگیر شدن 
نگارنده در تدوين برنامه کارشناســی فناوری اطالعات در دانشــکده و 
درپــی تغییر بافت دروس جديد فناوری اطالعات تدريســی نگارنده و 
پیگیری عالئق جديد خارج از دروس مهندســی نرم افزار، در حوزه های 
جديد معماری سازمانی و آداب فناوری اطالعات، عمال پس از اين تاريخ 
هیچگاه اين درس توســط من يا ديگری در دانشکده عرضه نشد. پس 
از آن در صدد نوشــته طرح درس خدمــات الکترونیکی24 بر آمدم، که 
بعدا نام راه حل های الکترونیکی25 را بر آن نهادم و پس از نوشتن زمانی 
برای اجرای آن پیش نیامد در اين درس آموزش الکترونیکی کنار ساير 

خدمات الکترونیکی مجموعه ای همگن به شرح زير را می ساخت:

بعدها متاثر از ديدگاه توربــان 26در درس تجارت الکترونیکی، فصلی 
را به آمــوزش الکترونیکی اختصاص دادم. زيرا او معتقد اســت انواع 
خدمات الکترونیکی همه گونه هايی از تجارت الکترونیکی هستند که 
محتواهای متفاوتی دارند يعنی مثال در آموزش الکترونیکی، محتوای 
آموزشــی تولید و مورد معامله الکترونیکی واقع می شــود. البته من 
چندان با نگاه کمینه گرای توربان موافق نیستم ولی راه حل او شايد تا 
ارتقاء فناوری های الزم، که در سیر تحول محتوای درس به آن خواهم 

پرداخت، راه حل چندان بدی هم نباشد.

سیر و علل تغییرات محتوابی این درس طی ده سال 
اجرای آن 

 عــالوه بر تجارب پژوهشــی که قبال بیان شــد، چهــار عامل زير در 

24- e-services
25- e-solutions
26- Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, Deborrah C. 
Turban, “Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective”, 
Eighth Edition,Springer,2018.

شــکل گیری برنامه درســی آموزش به کمك کامپیوتــر در ذهن من 
نقش داشــتند: آدمواره آموزشی تامی از تجربه کارگاه تجربی آموزشی 
انفورماتیك، آشنايی با سیمور پاپرت و کتاب توفان های ذهنی و سامانه 
آموزش شهودی لوگوی او بر مبنای ديدگاه های روانشناسانه ژان پیاژه، 
کتاب هندسه لوگويی و ديدگاه های آموزش تفکر جانبی ادوارد دوبونو:

يادگیری به معنی 
برنامه پذيری و امکان 

تغییر رفتار

مکاشفه راه آموزش 
شهودی از طريق 
الک پشت لوگو

هندسه الک 
پشتی و

ساده سازی درک 
رياضی

قابلیت های تفکر 
جانبی در آموزش 

فنون نوآوری

هدف من در تدوين و اجرای اين برنامه درســی گرته برداری از طرح 
درس های موجود در جهان نبود. بلکه آشــنايی و پژوهش و گونه ای 
ابــداع در محتوا مورد نظــرم بود. البته آن زمان پژوهشــی در تولید 
مدل پايه برنامه درســی که بعدا انجــام دادم، انجام نداده بودم و اين 
کار را شــهودی تجربه می کردم. متاسفانه در مستنداتم، طرح برنامه 
درســی اولیه اين درس را پس از 30 ســال نیافتــم. به همین دلیل 
صــورت آزمون پايان تــرم اولین اجرای آن و صــورت کتب مختلف 
درســی و کمك درسی را در ادامه به شــکل جايگزين درج می کنم. 
در اولین مواجهه با هدف اين درس قطعیت میان رشــته ای بودن آن 
بر من محرز شــد همجوشی دو رشته رايانه و آموزش که آن زمان، با 
دشوارِی درِک سواد گونه از آن ها در آموزش گیرندگان، مواجه بوديم. 
هر چند در ســال های بعد بود که اين دو جزئی از ســواد عمومی به 
تعريف يونسکو شدند و آموزش آن ها در سال های میانی دوره دبستان 
توصیه شــد. پیچیدگی آموزش و ماهیت ترکیبی ســه سامانه ای آن 
- شامل ســامانه های يادگیری، ياددهی و ارزيابی- که برای رايانه ای 
شدن حاوی دشــواری های الگوريتمی پیاده سازی بود، بعدا در تجربه 
روزبــه بر من محرز شــد. اما از ابتدا تالش کــردم در محتوای درس 
بــه گونه ای، اجمالی از همه اين جوانــب را مطرح نمايم. اما در عمل 
نیز آموزش به کمــك کامپیوتر غیر از تعريف نهادهای پیشــنهادی 
نوآورانه خود، از مدرســه تا دانشــگاه گرفته و بستر پیاده سازی آن از 
رايانه ای تا شــبکه ای و ســپس اينترنتی و وبی و تکیــه بر اجزايی از 
ســامانه آموزشــی از يادگیری گرفته تا ياددهــی و ارزيابی و افزودن 
پیشــوند يا پسوندهای نوين فناورانه، از هوشــمند گرفته تا سايبری 
و مجــازی، عمال در تحقق يك انتظار کلیدی و سرنوشــت ســاز، که 
تولیــد محتوای آموزشــی مدل پايه رايانه ای بــود چندان توفیقی به 
دست نیاورد و در مرز اســتانداردهای شکلی نظیر اسکروم27 متوقف 
ماند. تجاربی در بزرگ ترين شرکت های خصوصی درگیر اين مباحث 
 Sharable Content Object Reference يك اســتاندارد آموزشــی اســت که مخفــف Scorm-27

Model می باشد که شامل مدلی برای عناصر آموزشی اشتراک پذير مانند متن، صدا و يا ويدئو می باشد.
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نظیر اســمارت فورث28 عمال به انتشار الکترونیکی محتوای مستندات 
شــرکت های کامپیوتری بزرگ و مجرب ختم شــد. به اين داليل در 
اواخر قرن بیشــتر از آمــوزش آمیخته29 صحبت می شــد تا آموزش 
الکترونیکی خالص. حتی امــروزه علیرغم نمونه ها و تجارب کمابیش 
موفقی چون خدمات درس افزار باز30 موسسه فناوری ماساچوست31 و 
وبگاه کورسرا32 و ده ها خدمت ديگر، در شرايط پرتاب شدگی کرونايی 
شالوده يکپارچه ای برای خدمات آموزش الکترونیکی در دسترس نبود 
و عموما از تلفیقی از بســترهای اجرای ســمینارهای وبی )وبینارها( 
نظیر اســکای روم33، ادوبی کانکت34 يا زوم35 و ســامانه های متن باز 

28- Smart Forth
29- Blended Learning
30- OCW: Open CourseWare
31- MIT
32- Coursera
33- Sky Room
34- Adobe Connect
35- ZOOM

آزمون نظیر موودل36 و گونه های مناســب سازی شده آن ها استفاده 
شــد. نتیجه اين که آموزش الکترونیکی راه زيادی با توفیقات بسیار 
پیمــوده اما راه طوالنی تری برای کاربری کارا، در پیش دارد و اين به 
ماهیت پیچیده آموزش بر می گرددکه حتی در گونه های سنتی خود 

با دشواری های پداگوژيك ده ها سال است، مواجه است.
با اعتقاد بــه چنین ديدگاهی در اجراهای مختلــف درس با بازبینی 
مســتمر محتوا در هر تــرم، درج فناوری های نــو و تجربه الگوهای 
گوناگون و کتب درســی و ابزارهای متعدد، بــرای بهبود ارتقاء يابنده 
محتوای درس تالش کــردم. دو گونه اجرای متفاوت اين درس گونه 
متکی به ابزار و گونه بعدی، متکی به برنامه ريزی راهبردی آموزشــی 
بــود. که هريــك، دارای نقاط قوت وضعفی در اجــرا بودند. در ادامه 
بــا مروری بر انواعی از منابع درســی اجرا و آخرين محتوای درســی 
برای آموزش الکترونیکی، تالش می کنم که بیشترين تجارب ناشی از 

اجرای اين درس را در اختیار خوانندگان بگذارم.

36- Moodle

منابع درسی و کمک درسی 
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 جمع بندی 
 پژوهش در آموزش، به شکل تخصصی و موضوعی و میان رشته ای، در 
پیوند با جهان مجازی، شــرط الزم اقداماتی است برای يافتن امکانات 
و روش های نوين آموزشــی و طراحی برنامه های درســی متناســبی 

که قابلیت آن را داشــته باشــد ابتدا به عنوان يك درس ســپس يك 
گرايش و حتی يك رشــته در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و حتی دکتری، نمونه ســازی و سپس انبوه سازی با توجه به نیازهای 
واقعی، برای کاهش شکاف های فنارانه، در جهت جهل زدائی و کاهش 

نابرابری ها در توسعه ای پايدار گردد.

نمونه آزمون ها و آخرین طرح درس مدون موجود
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معرفی استاندارد 14764
فرآیندهای چرخه عمر نرم افزار – نگهداری

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
نگهداری1 يکی از پرهزينه ترين مراحل در چرخه عمر نرم افزار اســت. 
در حالی که تولید نرم افزار ممکن است در يك بازه حداکثر يك يا دو 
ساله انجام شود، ولی نگهداری آن ممکن است سال ها به طول انجامد؛ 
پس از آن نرم افزار کنار گذاشته شده يا امحا می شود. با توجه به مدت 
زمانی که برای نگهداری يك نرم افزار متصور اســت، که گاهی ممکن 
اســت تا دو سه دهه ادامه داشته باشد، روشــن است که هزينه های 

نگهداری آن به مراتب بیشتر از تولید آن است.
بــه دلیل اهمیت اين مرحله از چرخه عمر نرم افزار و تبیین شــرايط 
و فعالیت هــای مرتبط با آن، اســتاندارد ISO/IEC 14764 )با عنوان 
»مهندسی نرم افزار- فرآيندهای چرخه عمر نرم افزار - نگهداری«( که 
از اين پس در اين مقاله »استاندارد« نامیده شده، تدوين شده است.  
اين استاندارد تالش می کند که فرآيند »نگهداری« را که در استاندارد 
ISO/IEC/IEEE 12207 )با عنوان »مهندســی سامانه ها و نرم افزار-
فرآيندهای چرخه عمر نرم افزار«(2 معرفی شــده، با تفصیل بیشتری 
ارائه دهد؛ ضمن آن که يك دســته بندی هم از انواع متفاوت نگهداری 

بدست دهد.
هدف اين استاندارد، عبارت است از:

ارائــه راهنما هايی قابل کاربــرد برای طرح ريزی، اجــرا و کنترل،  	

1- Maintenance
2- اين استاندارد در شماره 210 گزارش کامپیوتر، مرداد و شهريور 1392، به اجمال بیان شده است.

بازنگری و ارزشیابی و خاتمه فرآيند پشتیبانی
ارائــه چارچوبی کــه در آن راهبردهــای خاص و عــام نگهداری  	

نرم افــزار می تواند برای نگهداری يك محصول مشــخص نرم افزاری، 
متناسب سازی، اجرا و ارزشیابی شود.

ارائه چارچوب، واژگان روشن و فرآيندهايی با هدف استفاده يکسان  	
فناوری های مختلف )ابزارها يا فنــون و روش ها( به منظور نگهداری 

نرم افزار
ارائه کارهــا و فعالیت های مورد نیاز مرحله نگهداری که بر آمده از  	

تعريف آن در استاندارد ISO/IEC/IEEE 12207 است.
الزم به ذکر است که در اين استاندارد:

منظور از نگهداری، »نگهداری نرم افزار« است. 	
مواردی از قبیل تهیه پشتیبان، بازيابی سامانه و راهبری سامانه که  	

در فرآيند نگهداری دخیل هســتند، در اين اســتاندارد لحاظ و بحث 
نشده اند.

موضوعــات ســخت افزاری و هزينه های مرتبط با آن هــا، اگر چه  	
مالحظــات مهمی در فرآيند نگهداری هســتند، ولی در محدوده اين 

استاندارد قرار نمی گیرند.
عمده مخاطبان اين استاندارد به شرح زير هستند: 	
مديران و افراد مسئول نگهداری نرم افزارها 	
تولیدکنندگان محصول )نرم افزار( 	
واحد تضمین کیفیت نرم افزار 	
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کارفرمايان و کاربران نرم افزار 	

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

جدول 1: مشخصات استاندارد 
14764شماره:

-قسمت:

استاندارد بین المللینوع سند:

Software engineering — Software عنوان التین:
life cycle processes — Maintenance

مهندسی نرم افزار- فرآيندهای چرخه عمر نرم افزار عنوان فارسی:
- نگهداری

37تعداد صفحات:

2021 )پیش بینی(سال چاپ:

تك زبانه، انگلیسیزبان:

2 )نسخه اولیه: 2006(شماره ويرايش:

نداردمتمم و اصالحیه:

-استاندارد)های( جايگزين شده:

:)ICS( کد رده بندی استانداردی-

ايزونهاد استانداردگذار:

-شماره استاندارد معادل فارسی:

-ناشر استاندارد فارسی:

-سال چاپ:

-شماره ويرايش:

-تعداد صفحات:

3- ساختار 
ساختار اين استاندارد به شرح زير است:

بند 1: دامنه کاربرد 	
بند 2: مراجع الزامی 	
بند 3: اصطالحات و تعاريف   	
بند 4: کاربرد استاندارد 	
بند 5: فرآيندهای نگهداری و امحای نرم افزار 	
بند 6: مالحظات اجرايی 	
بند 7: راهبرد نگهداری نرم افزار 	
کتابشناسی 	

4- انواع نگهداری
طبق اين اســتاندارد، انواع نگهداری نرم افزار به شرح زير تعريف شده 

است:

نگهــداری تطبیقی3: نگهداری محصول نرم افــزاری با هدف حفظ  	
استفاده از آن در يك محیط متغیر و پويا. به بیان ديگر، اين نگهداری 
ناظر به اعمال تغییرات ضروری اســت که امکان اســتفاده و کاربری 
نرم افــزار را در يــك محیط پويــا و در حال تغییر )بــه عنوان مثال، 

تغییرات ناشی از محیط و شرايط کسب وکار( فراهم می کند.
نگهداری افزايشی4: افزودن کارکردها و قابلیت های جديد به نرم افزار  	

که در نهايت به ارتقای قابلیت کاربرد آن منجر می شود.
نگهداری اصالحی5: نگهــداری نرم افزار، که هدف آن رفع و اصالح  	

مشکالت و خطاهای شناسايی شده است.
نگهداری اضطراری6: اعمال تغییرات برنامه ريزی نشده در نرم افزار که  	

به شکل موقت آن را )تا زمان نگهداری اصالحی( عملیاتی نگه می دارد.
نگهــداری تکمیلــی7: اعمال تغییــرات در نرم افزار کــه منجر به  	

بهبودهايی در کاربری، مستندات، کارايی و قابلیت نگهداشت نرم افزار 
می شود.

نگهداری پیشــگیرانه8: رفع خطاهای شــناخته شــده در نرم افزار  	
»پــس« از تحويل و »پیش« از اين که در نرم افزار عملیاتی رخ داده و 

مشاهده شود.
در اين اســتاندارد، فرآيند نگهداری بر اساس يك درخواست اصالح9 
)MR( يا درخواست تغییر10 )CR( شروع می شود. ارتباط انواع نگهداری 
در شــکل شماره 1 نشان داده شده اســت. الزم به ذکر است که اين 

تعاريف در برخی سازمان ها ممکن است هم پوشانی داشته باشند.

5- فرآیند نگهداری
طبــق اســتاندارد ISO/IEC/IEEE 12207، فرآينــد نگهداری ذيل 
3- Adaptive
4- Additive
5- Corrective
6- Emergency
7- Perfective
8- Preventive
9- Modification Request
10- Change Request

درخواست اصالح

بندي طبقه اصالح بهبود

نوع 
نگهداري اصالحي پیشگیرانه تطبیقي افزايشي تکمیلي

شکل 1: انواع نگهداری
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مجموعه »فرآيندهای فنی« طبقه بندی شــده کــه طی چرخه عمر 
نرم افــزار رخ می دهد. دو فرآيند اکتســاب و تامین در چرخه عمر با 
اين فرآيند مرتبط هســتند؛ به اين معنی که ممکن اســت به اجرای 
فرآينــد نگهداری )به واســطه عقد يك قرارداد يــا تفاهم نامه( منجر 
شوند. از سوی ديگر، فرآيند اجرا11 نیز می تواند باعث اجرای فرآيند 
نگهداری، از طريق ارائه يك درخواست اصالح، شود. فرآيند نگهداری 
نیز ممکن اســت به نوبه خود ديگر فرآيندهای توســعه را به منظور 
توسعه اصالحات مورد نیاز، فراخوانی کند. اين ارتباط در شکل شماره 

2 نشان داده شده است.

6-تبیین فرآیند نگهداری
در ادامه، فعالیت هــای مرتبط با فرآيند نگهــداری )طبق بند 4-6-

13-2 استاندارد ISO/IEC/IEEE 12207( بیان شده و ذيل هر کدام 
مواردی که توسط اين استاندارد تجويز شده، آمده است.

6-1- سنجه های نگهداری
اين اســتاندارد ســنجه های را برای داشــتن درکی از سطح کارايی، 
اثربخشی و عملکرد فرآيند نگهداری ارائه می دهد که شامل دسترسی 
به داده های تاريخی )سوابق( مربوط به )تعداد( خطاها و لحاظ کردن 
ويژگی های کیفی نرم افزار ماننــد قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری، 

کارايی و مواردی از اين قبیل است.

6-2-راهبرد نگهداری
در اين فرآيند، ســازمان نگهداری کننده بايد راهبردی را برای نگهداری 
نرم افزار تدوين و ارائه کند. اين راهبرد مشــتمل بر انواع نگهداری هايی 
است که انجام خواهد شد، به انضمام ابزارها و روش های الزم و مورد نیاز.

6-3- كارهای مربوط به طرح ریزی نگهداری
برای انجام کارهای مربوط به نگهــداری، اين موارد بايد مد نظر قرار 

گیرد:
تدوين طرح های نگهداری 	
تدوين رويه های نگهداری 	
تدوين رويه های درخواست اصالح 	
پیاده سازی مديريت پیکربندی 	

11- Operation

6-4- طرح ها و رویه های نگهداری
طبق اين استاندارد، در تدوين طرح ها و رويه های الزم برای نگهداری، 

اين موضوعات بايد لحاظ شود:
تدوين )تبیین( مفهوم نگهداری 	
تعیین محدوده نگهداری 	
تحلیل ســاختارهای ســازمانی الزم برای انجام کارهــای فرآيند  	

نگهداری
انجام تحلیل های مربوط به منابع 	
تخمین هزينه های نگهداری 	
ارزيابی قابلیت نگهداشت نرم افزار 	
تعیین نیازمندی ها و مايلستون های الزم برای گذار نرم افزار 	
تعیین و مستندســازی فرآيندهای نگهداری نرم افزار )که استفاده  	

خواهد شد(

6-5- بازنگری نیازمندی های سودبران
اين موضوع شــامل بررسی ســوابق اجرايی نرم افزار به منظور رديابی 
کارايی اجرای آن و نیز گزارش خطاهای اعالم نشده است. مواردی که 
با نیازمندهای سودبران هم تطابق ندارد در اين سرفصل ذکر می شود.

6-6- تحلیل پیامدهای تغییر
از آنجا که نگهداری معموالً مرتبط با عواملی مانند وع اقدامات، حجم 
تغییــر، هزينه تغییر، زمــان تغییر و تبعات آن بــر کیفیت محصول 
نرم افزاری است، نیاز است نا ســازمان نگهداری کننده کارهای زير را 

انجام دهد:
تدوين يك طرح واره شناسايی برای درخواست های اصالح/تغییر 	
تدوين يك طرح واره شناســايی برای دســته بندی درخواست های  	

اصالح/تغییر
تدوين رويه های اجرايی مربوط به دريافت درخواست های تغییر از  	

سوی کاروران
تدوين رويه هايی برای دريافت بازخوردهای کاروران 	
تعیین اهدافی برای نرخ خاتمه درخواست های اصالح/تغییر 	
تعیین نوع داده ها برای ثبت در دادگان حسابداری )در صورت نیاز( 	

6-7-پایش كیفیت و در دسترس بودن جایگزینی عناصر
در صورت امکان، بايد يك سامانه توان مندساز برای گردآوری و پايش 

(13-4-6)نگهداري 
اجرا 

(12-4-6بند )

توسعه 
 تا 5-4-6بند )

9)

امحا 
(14-4-6بند )

انتقال 
(10-4-6بند )

سازي براي  آماده
نگهداري اجراي نگهداري

اجراي پشتیباني 
لجستیك

هاي  مديريت داده
نگهداري و 
لجستیك

شکل 2: ارتباط فرآیندهای چرخه عمر با فرآیند نگهداریشکل 1: انواع نگهداری

)13-4-6(نگهداري 
اجرا 

)12-4-6بند (

توسعه 
 تا 5-4-6بند (

9(

امحا 
)14-4-6بند (

انتقال 
)10-4-6بند (

سازي براي  آماده
نگهداري اجراي نگهداري

اجراي پشتیبانی 
لجستیک

هاي  مدیریت داده
نگهداري و 
لجستیک

 
 ارتباط فرآیندهاي چرخه عمر با فرآیند نگهداري : 2شکل 

 تبیین فرآیند نگهداري )6
مواردي  ) بیان شده و ذیل هر کدام  ISO/IEC/IEEE 12207استاندارد    2-13-4-6بند  هاي مرتبط با فرآیند نگهداري (طبق  در ادامه، فعالیت

 . آمده است ،که توسط این استاندارد تجویز شده
 هاي نگهداريسنجه  )6-1

هاي  دهد که شامل دسترسی به دادهفرآیند نگهداري ارائه می   هاي را براي داشتن درکی از سطح کارایی، اثربخشی و عملکرداین استاندارد سنجه
یی و مواردي از  اافزار مانند قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداري، کارکیفی نرم هاي  تاریخی (سوابق) مربوط به (تعداد) خطاها و لحاظ کردن ویژگی

 این قبیل است. 
 راهبرد نگهداري )6-2

است  هایی  افزار تدوین و ارائه کند. این راهبرد مشتمل بر انواع نگهداري هداري نرمرا براي نگ کننده باید راهبردي  در این فرآیند، سازمان نگهداري 
 و مورد نیاز. هاي الزم و روش ابزارهابه انضمام که انجام خواهد شد، 

 ریزي نگهداريکارهاي مربوط به طرح )6-3
 براي انجام کارهاي مربوط به نگهداري، این موارد باید مد نظر قرار گیرد: 

 هاي نگهداري تدوین طرح •
 هاي نگهداري تدوین رویه •
 هاي درخواست اصالحتدوین رویه •
 یت پیکربندي سازي مدیرپیاده  •

 هاي نگهداريرویهو ها طرح )6-4
 هاي الزم براي نگهداري، این موضوعات باید لحاظ شود:ها و رویهدر تدوین طرحطبق این استاندارد، 

 تدوین (تبیین) مفهوم نگهداري  •
 تعیین محدوده نگهداري  •
 تحلیل ساختارهاي سازمانی الزم براي انجام کارهاي فرآیند نگهداري  •
 مربوط به منابع  هاي انجام تحلیل •
 هاي نگهداري تخمین هزینه •
 افزار ارزیابی قابلیت نگهداشت نرم •
 افزار هاي الزم براي گذار نرمها و مایلستونتعیین نیازمندي  •
 افزار (که استفاده خواهد شد) تعیین و مستندسازي فرآیندهاي نگهداري نرم •

 هاي سودبران بازنگري نیازمندي )6-5
بررسی   نرماین موضوع شامل  به منظور ردیابی کارسوابق اجرایی  نیز گزارش خطاهاي افزار  با   ایی اجراي آن و  اعالم نشده است. مواردي که 

 شود.نیازمندهاي سودبران هم تطابق ندارد در این سرفصل ذکر می 
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خودکار مشــکالتی که حین اجرای فعالیت هــای نگهداری، انتقال يا 
جايگزينی نرم افزار ايجاد شده، طراحی و پیاده سازی شود. کارکردهای 
نرم افزار که توســط کاربران اجرا و اســتفاده می شــود، برای تحلیل 

ارزشیابی کیفیت نرم افزار به روزشده و اصالحی، استفاده شود.

6-8- مدیریت نتایج حاصل از نگهداری و لجستیک
اين کارهــا و فعالیت ها اغلب پس از شــروع فرآيندهای نگهداری يا 
انتقال نرم افزار آغاز شــده و در زمان نیاز به اصالح هم به شکل مکرر 

فراخوانی می شوند.
تحلیل درخواست تغییر 	
بــرای تحلیل تبعــات درخواســت تغییر )بر روی وجــوه مختلف  	

نرم افزار(، کارهای زير بايد انجام شود:

6-9- تحلیل درخواست تغییر
تکرار يا تصديق مشکل 	
تعیین گزينه هــای مختلف برای اعمال )پیاده ســازی( تغییر – به  	

همراه زمان بندی هر کدام
مستندســازی نتايج تحلیل درخواســت های تغییــر و گزينه های  	

پیاده سازی
اخذ تايید برای گزينه  منتخب به منظور پیاده سازی 	

6-10- بازنگری امکان سنجی درخواست تغییر
برای اين که مشــخص شود درخواست تغییر اصوالً قابلیت پیاده سازی 

دارد، موارد زير بايد مد نظر قرار گیرد:
حضور/دسترســی به افــراد کافی بــرای پیاده ســازی تغییر)ات(  	

پیشنهادی
وجود و امکان تخصیص بودجه کافی برای پیاده ســازی تغییر)ات(  	

پیشنهادی
بررســی موضوعات اجرايــی )مانند ارتبــاط با ســاير نرم افزارها،  	

اولويت های اجرايی، تبعات کیفی، ايمنی، امنیت، ...(
اولويت پیاده سازی 	
تعیین نوع نگهداری 	
تبعات روی کاربران فعلی و آتی 	
تعیین اندازه و مرتبه تغییر 	
تعیین تبعات تغییر بر روی ساير تغییرات پیشنهادی 	
لحاظ کردن )ارزشیابی( محدوديت های سخت افزاری يا نرم افزاری  	

منتج از تغییر
تعیین هزينه های کوتاه مدت و بلند مدت 	
تعیین ارزش-فايده حاصل از پیاده سازی تغییر 	
تعیین تبعات روی زمان بندی های موجود 	
مستندسازی مخاطرات )پروژه/نرم افزار( حاصل از تحلیل تبعات 	
تعیین سطح آزمون و ارزشیابی الزم 	
تعیین هزينه های مديريتی برای پیاده سازی 	

تعیین هزينه  نیروهای فنی برای پیاده سازی 	
نگهداری فرآورده های تهیه شده در نظام مديريت پیکربندی 	

6-11- تصدیق یا تکرار درخواست های تغییر
به منظور کمك به حصول اطمینان از معتبر بودن درخواســت تغییر، 
نیاز اســت مشکالت تصديق شــده يا به نحوی تکرار شوند. برای اين 

منظور، گام های زير بايد برداشته شود:
تدوين يك راهبرد آزمون برای تصديق مسئله 	
بازيابی نسخه مرتبط نرم افزار از سامانه مديريت پیکربندی 	
نصب نسخه بازيابی شده 	
اجرای نسخه بازيابی شده به منظور تصديق وجود مسئله )ترجیحاً  	

به همراه نسخه ای از داده های مرتبط(
مستندسازی نتايج 	

6-12- پیاده سازی درخواست های تغییر
برای اين کار، اقدامات زير بايد انجام شود:

تعیین و اختصاص اولويت به درخواست تغییر 	
تعیین راهکارهايی برای دور زدن مســئله )مشــکل( – در صورت  	

وجود
تعريف دقیق نیازمندی های تغییر )اصالح( 	
تعیین گزينه های مختلف برای پیاده سازی تغییر )اصالح( 	
تعیین تبعات هر گزينه  	
بررسی مخاطرات پیاده سازی هر گزينه 	
تدوين و توافق در خصوص طرحی برای پیاده سازی تغییر )اصالح( 	

6-13- بازنگری  و ثبت درخواست های اصالح
برای اين منظور بايد فعالیت های زير انجام شود:

اطمینان از به روز بودن مستندات مربوط به تحلیل ها و پروژه 	
بازنگری پیشــنهاد راهبرد آزمون و زمان بنــدی به منظور حصول  	

اطمینان از دقت آن ها
بازنگری تخمین منابع با هدف حصول اطمینان از دقت آن  	
به روزرسانی وضعیت دادگان حسابداری 	
تعیین روشی برای رد/تايید درخواست های تغییر )اصالح( 	

6-14- تایید درخواست های اصالح
سازمان نگهداری کننده برای اخذ اين تايید، از طرق زير اقدام کند:

ارائه نتايج تحلیل ها برای تايید توســط گروه های مناسب مديريت  	
پیکربندی

مشارکت در بحث های مرتبط با اصالح 	
به روزرسانی درخواست اصالح در صورت تايید درخواست 	

6-15- بازنگری درخواست اصالح/تغییر برای نرم افزار اصالح 
شده

برای حصول اطمینان از اين که پیاده سازی اصالح مورد نظر يکپارچگی 
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نرم افزار را مخدوش نکرده، گام های زير بايد برداشته شود:
ايجاد قابلیت رديابی بین درخواست اصالح و فرآيندهای توسعه )از  	

تحلیل و طراحی تا آزمون(
تصديق آزمون پذيری کد نوشته شده 	
تصديق انطباق کد نوشته شده با استانداردهای برنامه نويسی 	
تصديق اين که فقط مولفه های الزم اصالح شده 	
تصديق اين که مولفه های جديد نرم افزاری به درستی يکپارچه شده 	
کنترل مستندات از حیث دقت 	
حصول اطمینان از ترجمه موفق فايل ها برای آزمون 	
اجــرای آزمون تغییرات )که ممکن اســت نیازمند محیط مجزايی  	

باشد.(
اجرای آزمون سامانه 	

6-16- تایید و پیاده سازی درخواست تغییر
ســازمان نگهداری کننده بايد تايیديه الزم بــرای اتمام رضايت بخش 
اصــالح را )از کارفرما/کاربر( اخذ کند. اين موضوع ممکن اســت در 
قرارداد هم تصريح شــده باشــد. برای اين منظــور، بايد اقدامات زير 

انجام شود:
اخذ تايید توسط فرآيندهای تضمین کیفیت در چرخه عمر )طبق  	

)ISO/IEC 12207 استاندارد
حصول اطمینان از تبعیت و اجرای فرآيندهای تضمین کیفیت 	
آماده سازی بسته آماده تحويل )به سايت مشتری( 	
اجرای ممیزی های کارکردی و فیزيکی – در صورت نیاز 	
اطالع رسانی به کاربران 	
انجام عملیات نصب و آموزش – وفق شرايط قراردادی 	

7-امحای نرم افزار
هنگامی که نرم افزار به پايان دوره عمر خود می رســد، بايد فرآيندی 
برای امحای12 آن طراحی و پیاده ســازی شود. برای تعیین چگونگی 
نحوه امحای نرم افزار، معموالً تحلیل هايــی برای تصمیم گیری انجام 
می شــود. اين تحلیل نوعاً مبنای اقتصادی داشــته و بايد در راهبرد 

کنارگذاری13 )برچیده شدن( نرم افزار لحاظ شود.
اين تحلیل بايد ناظر به هزينه های زير انجام شود:

نگهداری قابلیت؛ چرا که ممکن است نیازمندی هنوز معتبر باشد. 	
نگهداری فناوری منسوخ شده 	
انتقــال به يك فناوری جديد از طريق توســعه نســخه جديدی از  	

محصول
توســعه برای به روزرســانی نرم افزار در يك محیط جديد و منسوخ  	

نشده
توسعه محصول جديد به منظور حفظ پودمانگی14 آن 	

12- Disposal
13- Retirement
14- Modularity

توسعه محصول جديد به منظور تسهیل در نگهداری آن 	
توسعه محصول جديد به منظور استانداردسازی 	
توسعه محصول جديد به منظور تسهیل در استقالل از عرضه کننده 	

7-1- راهبرد امحا
ســند راهبرد امحای نرم افزار با هدف تعیین ابعاد تعیین ابعاد مربوط 
به امحا تدوين شــده و تحت مديريت پیکربندی قرار می گیرد. از آنجا 
کــه نرم افزار معموالً بــرای اجرا ســخت افزارهايی را الزم دارد، نحوه 

نگهداشت يا امحای آن ها نیز بايد در اين سند لحاظ شود.
7-1-1( اقدام راهبرد

در سند راهبرد امحای نرم افزار، بايد موارد زير بررسی شده باشد:
تعیین پشتیبانی کامل يا موردی، پس از يك بازه زمانی معین 	
بايگانی نرم افزار به همراه کلیه مستندات وابسته به آن 	
تعیین مسئولیت  بررسی موضوعات باقی مانده از پشتیبانی )آتی( 	
انتقال به محصول جديد )توسعه جديد، استفاده از بسته  نرم افزاری،  	

)...
تعییــن نیازمندی ها و نحوه کنترل های دسترســی بــه داده های  	

بايگانی شده
7-1-2- گام های امحا

در تعیین گام های امحا، اين موضوعات بايد موارد شناسايی شود:
تعیین و تحلیل نیازمندی های امحا 	
تعیین تبعات ناشی از امحای نرم افزار 	
تعیین يك زمان بندی برای امحای نرم افزار 	
شناسايی مســئولیت های مربوط به پشتیبانی بخش های باقی مانده  	

نرم افزار )در آينده(
تعريف و مستندسازی منابع امحا 	

7-1-3- اطالع رسانی
طبق اين اســتاندارد، اهــم موضوعاتی که بايد در اطالع رســانی های 

مربوط به امحای نرم افزار مد نظر قرار گیرد، عبارت است از:
تعیین زمــان جايگزينی نرم افــزار با نرم افزارهــای جديد و تاريخ  	

دسترسی به آن ها
تشريح داليل عدم پشتیبانی محصول 	
تعیین ديگر گزينه های پشتیبانی )پس از قطع پشتیبانی محصول( 	

اين اطالع رسانی ها به همه محل هايی که نرم افزار در آنجا نصب شده، 
انجام خواهد شد. برای هر محل، موضوعات خاص آن بايد تحلیل شده 
و عــالوه بر آن راهبرد و زمان بندی امحا نیز اعالم می شــود. توجه به 
بازخوردهايی که توســط کاربران در اين خصوص ارائه شده هم مهم 

است.
7-1-4- مالحظات اجرایی

حین تدوين و اجرای ســند راهبردی امحای نرم افزار، بايد به مسايل 
اجرايی زير هم توجه شود:

تعیین نوع نگهداری )افزايشی، اصالحی، پیشگیرانه، ...( 	
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قراردادهــای الزم برای انجام عملیات نگهداری، که بســته به نوع  	
نگهداری متفاوت اســت. )اين شــامل مواردی ماننــد نوع نگهداری، 
گستره نگهداری، زمان نشرهای جديد محصول، نحوه اعالم مشکالت 
يا درخواست ها، زمان بندی پیاده سازی آن ها، دسته بندی درخواست ها 

يا مشکالت، ... است.(
ابزارهای استفاده شده برای نگهداری 	
ســنجش فرآيند نگهداری )تالش به کار رفته برای انواع نگهداری،  	

تعداد مشکالت/درخواســت های اعالمی، وضعیت هر درخواســت يا 
مشکل، ...(

مستندسازی فرآيند )تدوين فرآيند نگهداری در ابتدای قرارداد( 	
درگیر کردن اولیه سودبران در فرآيند نگهداری 	
تدوين شرح خدمات سازمان نگهداری کننده 	

8- ارتباط با فرآیندهای توسعه نرم افزار
قابلیت نگهداشت نرم افزار وجه مهمی از قابلیت »وابستگی« آن است 
و موضوعــی مهمی برای کاربر، کارفرما و تامین کننده. از اين رو، الزم 
است تا نیازمندی ها قابلیت نگهداشــت در تمامی فرآيندهای چرخه 
عمر )طبق اســتاندارد ISO/IEC 12207( لحاظ شــده و تبعات آن 
ارزيابی شــده باشــد. اين موضوع به ويژه برای نرم افزارهای سفارشی 

اهمیت دارد.
برای ايــن منظور، ارتبــاط فرآيند نگهداری بــا فرآيندهای زير بايد 

مشخص شود:
تعريف نیازها و نیازمندی های سودبران 	
تعريف نیارمندی های نرم افزار 	
معماری 	
طراحی 	
پیاده سازی 	
تصديق 	
صحه گذاری 	
انتقال 	

9- راهبرد نگهداشت نرم افزار
بــا توجه به نقــش و اهمیت نگهداری نرم افزار، تدوين ســند راهبرد 
نگهداشت نرم افزار در اين اســتاندارد تاکید شده است. در اين سند، 
منابع و ملزومات الزم برای ارائه خدمات نگهداری نرم افزار آمده است. 
اين سند دارای سه سرفصل کلی است: 1( مفهوم نگهداری، 2( طرح  

نگهداری و 3( تحلیل منابع.

9-1( مفهوم نگهداری
اين سرفصل خود شامل اطالعات زير است:

محدوده نگهداری نرم افزار )تعیین نوع نگهداری، الزامات مقرراتی،  	

پاســخ گويی، میزخدمت، محدوديت های هزينه ای، بودجه ای و منابع، 
)...
تعريف و تبیین کلی فرآيند نگهداری 	
تعیین ســاختار ســازمانی ارائه دهنده خدمات نگهداری بر اساس  	

مواردی مانند: سطح خدمت مورد نیاز، طول عمر محصول نرم افزاری، 
هزينه های بلند مدت، هزينه های شــروع، زمان بنــدی، دانش کاری 

حوزه، و صالحیت ها و شايستگی ها.
ارائه تخمینی از هزينه های نگهداری، بر اساس مواردی از قبیل: سفر  	

و اياب و ذهاب، حقوق و مزايــا، مواد مصرفی، مجوزهای بهره برداری 
)لیســانس( برای محصوالت و ابزارها، و اجاره تســهیالت برای انجام 

خدمات نگهداری

9-2- طرح  نگهداری
اين سرفصل موارد زير را در بر می گیرد:

تدويــن راهبرد نگهــداری؛ از جمله: داليل نیاز بــه نگهداری، فرد  	
مســئول، نقش های و مســئولیت ها، نحوه انجــام کار، محل اجرای 
نگهــداری، زمان هــای الزم برای نگهــداری، آمــوزش، پروتکل های 

قراردادی، سوابق و گزارش دهی.
موضوعات مرتبط با راهبرد نگهداری؛ شامل مواردی مانند: شروع و  	

خاتمه نگهداری، نوع نگهداری، زمان بندی نگهداری، و منابع. 

9-3- تحلیل منابع
اين سرفصل موارد زير را در بر می گیرد:

تحلیل منابع انسانی الزم برای نگهداری 	
تحلیل منابع محیطی نگهداری 	
تحلیل منابع مالی الزم برای نگهداری 	

10- خالصه
بدون شك، نگهداری بخش عمده چرخه عمر يك محصول نرم افزاری 
اســت و به تبع آن، پرهزينه ترين آن. بازه تولید نرم افزار معموالً بین 
چندين ماه اســت ولی بازه پشــتیبانی آن معموالً بین چند سال. به 
همین دلیل برنامه ريزی برای اين فعالیت عمده نیازمند الزامات خاص 

خود است. 
هدف از تدوين اســتاندارد ISO/IEC 14764، تشريح و تبیین فرآيند 
»نگهــداری« در اســتاندارد ISO/IEC 12207 اســت. در اين مقاله 
 تالش شد تا نیازمندی ها و الزامات مربوط به هر فعالیت در استاندارد

 ISO/IEC 12207 بــه شــکل اجمالی و کلی بیان شــوند؛ آن گونه 
 کــه خواننده بتواند يــك تصوير کلی و کاملی از اين فرآيند داشــته 

باشد.
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سرگرمی

طوالنی ترین 6 ماه زندگی 
فردی جــواب آزمايش هايش را نزد دکتر برد. دکتر پس از بررســی 
جواب ها رو به او کرد و گفت: متأسفانه شما سرطان داريد و شش ماه 

بیشتر زنده نمی مانید. 
مرد پرسید: مطمئن هستید؟ کاری هست که بتوانم انجام دهم؟

دکتر گفت: ما همۀ آزمايش ها را دو بار انجام داده ايم و کاماًل مطمئن 
هستیم. اّما شــما می توانید به دانشگاه برکلی برويد و در کالس علوم 

کامپیوتر استاد هافمن ثبت نام کنید. 
مــرد حیــرت زده پرســید: آيا ايــن کار کمك می کند کــه زندگی 

طوالنی تری داشته باشم؟
دکتر ســرش را تــکان داد و گفت: نــه، اّما ايــن طوالنی ترين 6 ماه 

زندگیتان خواهد بود. 
)اين جوک را استیو ُوزنیاک، بنیان گذار اپل، برای گروهی از دانشجويان 

دانشگاه برکلی تعريف کرده است.(

معنی واقعی اصطالحات فروشندگان كامپیوتر
جدید: دارای رنگ متفاوت نسبت به طراحی قبلی

انحصاری: محصول وارداتی 
سادگی طراحی: هزينه های تولید به حداقل رسیده 

فقط فروش مستقیم: شرکت با توزيع کننده اختالف جّدی دارد 
ســال ها برای ساخت آن کار شده: باالخره موفق شديم يك نمونه که 

کار می کند را بسازيم
انقالبی: متفاوت از محصول ساير رقبا 

آينده نگرانه: دلیل ديگری برای اين که چرا اين شــکلی اســت وجود 
ندارد 

متمایز: دارای شکل و رنگ متفاوت با ساير محصوالت مشابه 
نگهداری رایگان: غیرقابل اصالح و رفع نقص

با تجدید طراحی: عیب های قبلی برطرف شده اند )امیدواريم( 

با عملکرد اثبات شده: در دورة گارانتی درست کار می کند 
نسل جدید: طراحی قبلی شکست خورد، شايد اين يکی کار کند 

خدمات مشــتری در تمام کشــور: از اغلب فرودگاه ها می توانید 
محصول ما را برگردانید 

با عملکرد بیسابقه: هر چیزی که قباًل ســاخته بوديم اين جوری 
کار نمی کرد 

نقل قول های جالب 
هنوز هم انسان عجیب ترين کامپیوتر است )جان اف کندی( 	
هر چیز که قابل اختراع شــدن بوده تا کنون اختراع شــده اســت  	

)چارلز دوئل، رئیس ادارة ثبت اختراع آمريکا، 1899(
من فکر می کنم بازار جهانی برای 5 تا کامپیوتر وجود داشــته باشد  	

)توماس واتسون، رئیس آی بی ام، 1943( 
من سرتاســر کشــور را پیموده ام و با بهترين افراد صحبت کرده ام  	

و می توانم به شــما اطمینان دهم که پــردازش داده ها ُمد زودگذری 
بیش نیســت و يك سال بیشــتر دوام نمی آورد )ويرايشگر کتاب های 

کسب وکار انتشارات پرينتیس هال، 1957( 
هیچ دلیلی وجود ندارد که يك نفر بخواهد در خانه کامپیوتر داشته  	

باشد )ِکن اولسون، رئیس شرکت ديجیتال اکوئیپمنت، 1977(
کامپیوترها در آينده ممکن اســت وزنی کمتر از 5/1 تن داشــته  	

باشند )مجلّۀ پاپیوالرمکانیکس، پیش بینی پیشرفت علوم، 1949( 
با رمز عبورتان مثل مسواکتان رفتار کنید. نگذاريد هیچکس ديگر  	

از آن استفاده کند و هر 6 ماه آن را عوض کنید. )کلیفورد استول( 

كالم آخر 
علت ايــن که بیل گیتس اين قدر ثروتمند شــده اين اســت که به 
آرزويش در زندگی رسیده است. او روزی گفته بود »آرزو می کنم هر 

بار که يك پی سی ريبوت می شود 5 سنت گیر من بیايد.«

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مهندسی رادین راهبرد رایانه 

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

شرکت توسعه سرمایه گذاری شبا

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 

سامانه پی نگار هوشمند

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 رادین راهبرد رایانه 

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

شرکت توسعه سرمایه گذاری شبا

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 

سامانه پی نگار هوشمند

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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مهندسي نرم افزاري رایورز

مهندسی نرم افزار فرارای ) سهامی خاص(                            

مبنا داده ارتباط شبكه                            

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 

بهسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد

پندار کوشک ایمن 

پژند الكترونیک 

پردازش اطالعات و ارتباطات هاماوران آسیا

پندار پاکان پاندرا

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

رادمان ارتباط نوتریكا

سنجه حساب 

سپهر اندیش حساب آسیا 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان پرتو 
گستر آریا

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

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

مدیریت صنعت نكو

مهندسی تكرو سیستم

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

عارف رایانه

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
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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

مدیریت صنعت نكو

مهندسی تكرو سیستم

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

عارف رایانه

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
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شرکت سكوی کسب و کار الكترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

ماتریس تحلیگران سیستم هاي پیچیده

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الكترونیک نگین توسن 

خدمات ماشین های اداری امیم رایانه

سامان امنیت پرداز کیش

سفیر آبي آرام 

شرکت سامانه واریزی

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

الكترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت سامان ایمن پرداز شرق پاژ

شرکت صنایع الكترونیک فاران

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

 ن دارید

  

  

 

  
خودتان

  

 

ژوهش
  ن لوگو

موزش و پژ
بدون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

المللبین

ایراخابرات

بانكي م

بانكي

بانكي ي

  سپار

اتمي انرژي 
  ک

بی اطالعات 

مخ حقیقات

سیستم ران

ارغواني یاس

ویسهما

سازمان
تکسما

فناوري

تحمرکز
  

تحلیلگر

 پویا

ی صنایع

پویا

پردازش اطالعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

توسعه فن آوران لوتوس شبكه

توسعه فناوری رفاه پردیس

توسعه خدمات الكترونیكی آدونیس

ثامن ارتباط عصر 

تامین کاالی پتروسینا

تجارت الكترونیک پارسیان کیش 

تلكام سافت 

شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین 

شرکت راهكارهای هوشمند و یكپارچه آسا 

شرکت آوید پی فردا قشم



131

می
گر
سر

دويست و پنجاه و چهار

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

ارتباطات مبین نت

افرا فناوری ایكاد 

بهسو نوران نارین 

افرانت

فرا ارتباط کویر کاشان 

پارس  لین

تندیس تالش و تفكر 

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین

داده پردازي پویاي شریف 

داده پردازان  اسپیناس وب  

رایان هوشمند نویان

روند تازه 

دانش افزار نارون شریف

فناوري اطالعات و ارتباطات پارس 
پردازش سدید

فن آوري اطالعات پارسیان میزبان

 توسعه فن آوری اطالعات فرهام
افق پارس 

آوش افزار

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

بهاور فناوری ویرا

توسعه فناوری برنا پارسه

تجارت سرو پارسه

توسعه فناوری تجارت حكمت

توسعه و تجهیز فدک رایان

پارس فایبرنت

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 

آلبالو رایانه سخت افزار

آرین وب ایرانیان 
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شبكه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

شبكه گستران یاقوت سرخ

شبكه گستر فن آوا 

توسعه سرمایه گذاری گروه آروند 

برد پرداز رایانه 

بهاور فناوری ویرا

پارسیان فیبر ارتباط

پرتو بیتا جاوید

پیشرو توسعه نوآوران آرتا

ترویج صنعت سومی پارسیان 

تحلیلگران شبكه گستر پارسه

گروه شببكه و سختت افزار

 سه

 ن

 شك

پارسگستر

  

  

  

 رت

قزوین رایان

اندیمش ستر

گ شبكه ران

نوین عصر 

ارتباط وان

پرداز نوین

مها و انش

ر آروین

گسپیام

تحلیلگر

تكسان

کاوداده

راهكار پ

د سپهر

تحلیلگران اطالعات نگاره

تحلیلگران ارتباط ایرانیان

توسعه داده پردازي بنیس

پندار کوشك ایمن

پایه ریزان فناوری داتیس

پارس تكنولوژی سداد

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

سرو حامی پارس

شرکت آوا فناوری ماندگار

خدمات آواژنگ

شرکت ارتباطات نوین اکابر

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تك 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

تامین و توسعه فناوری کوثر

توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات 
راهكار مفید پرداز

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاک

دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات 
خوزستان

شرکت رایانه همراه کیان 

رایان مهر الكتریك 

رهاورد نوین رسام آسا

رابین نوآوری برساد

رادمان داده پردازی فرنام

رهنمون فناوری اطالعات

خدمات آواژنگ

خدمات کامپیوتري خانه سیستم

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

رایان ارتباط گستر تاو

داده پــردازان  فــن آوری اطالعــات و 
ارتباطات جم

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

سرو رایانه

 erpگروه 

لوگوي شركت آگاهان عوض شود

  

گروه شبكه و سخت افزار

  )جدید(مانيا  فناوري آداك

  )جدید(تهران سامانه سيمرغ

سيمرغ سامانه تهران

شبكه گستر نسل جدید

فرا ارتباط گستر پویا

فناوران اهل قلم نوین

فراز اطمينان كيا مهر

فناوری اطالعات سهالن

فرصت كيش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مفتاح رایانه افزار

مهندسی رادین راهبرد رایانه 

مهندسی فناوران آریس آریانا

شایان توسعه البرز 

شبكه پایدار فناوری اطالعات

شركت ویرا اندیش خاورميانه

شبكه هوشمند پدیده آپادانا

صبا كاربردلتا

صنایع پرسو الكترونيک

شــركت مهندســی گســترش ارتباطات نو 
خاورميانه

شركت توسعه ارتباطات پویا اندیش

ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
آرمان تندیس ایرانيان (فن آرا) 

كاسپين آبی  آریانا 

كارنما رایانه

كيسان صنعت ایرانيان 

كيسون

گروه مهندسين  فرایند

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

الیف سرویس پارسه

مهندسی رایان توان افزار

ماهان شبكه ایرانيان 

پــردازش  پرتو  مــاكان  شــركت 
خاورميانه 

مهندسی شبكه گستر 

مهندسی كارن پارت شرق 

مهندسي افق داده ایرانيان

مهندسين مشاور ارتباط گستران شرق 

نوین ارتباط نوآوا

نوآوران سامانه سهند ایماژ

شركت 

اندیشه پرداز دوران

انتقال داده پرشين

ویژن پالس اروپا 

نگرش تحليل سيستم ها

نویان ابر آوران

نوآوران اندیش رایانه غرب

نوین داده پرداز روناش

یاشار طرح آذربایجان
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برد پرداز رایانه 

بهاور فناوری ویرا

پارسیان فیبر ارتباط

پرتو بیتا جاوید

پیشرو توسعه نوآوران آرتا

ترویج صنعت سومی پارسیان 

تحلیلگران شبكه گستر پارسه

گروه شببكه و سختت افزار
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تحلیلگران ارتباط ایرانیان
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پندار کوشك ایمن

پایه ریزان فناوری داتیس

پارس تكنولوژی سداد

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

سرو حامی پارس

شرکت آوا فناوری ماندگار

خدمات آواژنگ

شرکت ارتباطات نوین اکابر

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تك هوشمند 

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو
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پیشرو
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توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات 
راهكار مفید پرداز

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاک

دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات 
خوزستان

شرکت رایانه همراه کیان 

رایان مهر الكتریك 

رهاورد نوین رسام آسا

رابین نوآوری برساد

رادمان داده پردازی فرنام

رهنمون فناوری اطالعات
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فراز اطمينان كيا مهر

فناوری اطالعات سهالن

فرصت كيش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مفتاح رایانه افزار

مهندسی رادین راهبرد رایانه 

مهندسی فناوران آریس آریانا
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آرمان تندیس ایرانيان (فن آرا) 
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كارنما رایانه
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كيسون

گروه مهندسين  فرایند

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

الیف سرویس پارسه

مهندسی رایان توان افزار

ماهان شبكه ایرانيان 

پــردازش  پرتو  مــاكان  شــركت 
خاورميانه 

مهندسی شبكه گستر 

مهندسی كارن پارت شرق 

مهندسي افق داده ایرانيان

مهندسين مشاور ارتباط گستران شرق 

نوین ارتباط نوآوا

نوآوران سامانه سهند ایماژ

شركت 

اندیشه پرداز دوران

انتقال داده پرشين
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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

مدیریت پروژه نیروگاه های سوالر

ماهان شبكه ایرانیان 

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطالعات

آمایشگران تجارت کامیاب

آئین تجارت الكترونیک آوا

ایریسا

استاندارد تكنولوژی کایند 

اتصال صنعت میانه 

شرکت اکسین ایمن نیكراد 

رادمان ارتباط هوشمند افزار

پارسین تجارت پایا کیش

پردیس خدمات هزاره کیش

پژوهشگاه فضایی ایران

توزیع برق آذربایجان 

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو  

ترابری بین المللی پرس

تجارت الكترونیک تدبیر کیش

پردازش هوشمند البرز

خدمات مشاور خرد پیروز 

زورق آرامش

راه آرمان مهر نیكان

شرکت فناوری اطالعات سات بان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

مطبوع عمران

مهندسي و ساخت بویلر مپنا

گروه کارخانجات چیني مقصود

گسترش فناوری اطالعات 
ستاره ویدا

مهندسی آریا تدبیر ایلیا

مهندسی شریف برودت 

طبیعت زنده

فن   آوران سپاکو رایانه

بازرگانی برزان تجارت ارغوان

فناوگستر روبینا

فن آوری اطالعات ویژن

نوین پردازان آتیه عصر ویرا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آکادمی یاسان

آماج فناوری اطالعات 
وارتباطات ایرانیان

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

الماس رایان ایرانیان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

موسسه رایان تدبیر ایتوک

سماتک

شاهین دریا خزر رامسر

فناوري اطالعات بین الملل

مؤسسه عالی مدیریت دانش

کهكشان  نور

شرکت علم یاران

گروه فنی مهندســی ایده ســازان 
مبتكر قرن

گذرگاه امن آسیا

مهندسی اوژن تدبیر پارس

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

الهه کوچک نرم افزار 

توسعه الكترونیک ماهان

تارا فرآیند تهران

تیوا سیستم

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

رایمندان تالی پارسه

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت نرم افزاری امن پرداز

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

شرکت به رسان پویا

گروه اقتصــادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

مدیریــت فضای توســعه گســتر 
صادرات آراد
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الماس رایان ایرانیان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

موسسه رایان تدبیر ایتوک

سماتک

شاهین دریا خزر رامسر

فناوري اطالعات بین الملل

مؤسسه عالی مدیریت دانش

کهكشان  نور

شرکت علم یاران

گروه فنی مهندســی ایده ســازان 
مبتكر قرن

گذرگاه امن آسیا

مهندسی اوژن تدبیر پارس

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

الهه کوچک نرم افزار 

توسعه الكترونیک ماهان

تارا فرآیند تهران

تیوا سیستم

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

رایمندان تالی پارسه

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت نرم افزاری امن پرداز

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

شرکت به رسان پویا

گروه اقتصــادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار
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