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اخبار انجمن 

انجمن در  راه انــدازی صفحــه 
لینکداین

به منظور اطالع  رسانی در خصوص فعالیت  های 
انجمــن انفورماتیک ایــران، صفحه لینکداین 
https://www.linkedin. انجمن در نشــانی
com/company/informatics-society-

/of-iran راه  اندازی شده است. با عضویت در این 
صفحه از آخرین رویدادهای انجمن مطلع شوید.

برگزاری وبینار جامعّیت داده ها 
نخســتین وبینــار ماهانــه گــروه تخصصی 
معماری ســازمانی انجمن انفورماتیک ایران 
در ســال 1401 بــا عنــوان »جامعیت داده 
در معماری های مبتنی بر میکروســرویس« 
در روز ســه شــنبه 30 فروردین ماه برگزار 
شــد. در این وبینار که با حضــور 50 نفر از 
برگزار  نرم افزار  معماری  مباحث  عالقه مندان 
گردیــد، آقای رضــا گنجی، مدیر توســعه 
نرم افزار شرکت توسن، ضمن معرفی معماری 
میکروسرویس، مشکل جامعیت  داده در این 
معماری و راهکارهای حل این مشــکل را با 
ذکر یک مثال عملی تشریح کردند و در پایان 
به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ گفتند.

فیلــم ضبط شــده ایــن وبینــار، همچون 
وبینارهای قبلی گروه، از طریق ایسمینار در 

دسترس عالقه مندان قرار دارد. 
همچنیــن می توان بــه اســالیدهای وبینار 
در وبــگاه اختصاصــی گــروه بــه نشــانی 

www.isi-ea.ir دسترسی پیدا کرد.

برگزاری جلسۀ نمایندگان انجمن 
انفورماتیک ایران و انجمن آموزش 

مهندسی ایران 
به دنبــال امضای تفاهم نامــۀ همکاری بین 
انجمن انفورماتیک ایــران و انجمن آموزش 
مهندســی که متن کامل آن در شمارة 257 
گزارش کامپیوتر درج شــده است، نخستین 
جلسۀ نمایندگان این دو انجمن در تاریخ 27 

بهمن 1400 به صورت برخط برگزار شد. 
در این جلســه، آقایان مهندس علی آذرکار و 
دکتــر علیرضا خلیلیان به عنــوان نمایندگان 
انجمن انفورماتیک ایران و آقایان سّیدابراهیم 
ابطحــی و دکتــر رامتین خســروی به عنوان 
نماینــدگان انجمن آموزش مهندســی ایران 
شــرکت داشــتند. دستور این جلســه، نحوة 

عملیاتی سازی تفاهم نامۀ فی مابین بود. 
در این جلســه که دو ســاعت و پانزده دقیقه 
به طول انجامید، نمایندگان دو طرف به بحث 
و تبــادل نظر دربارة نحوة همکاری دو انجمن 
پرداختنــد و در نهایت، تصمیم هــای زیر به 

تصویب رسید: 
مقّرر شــد جلسۀ مشــترک دو انجمن در . 1

خصوص موضــوع عضویت هماهنگ برگزار 
شود. 

مقّرر شد فهرستی از کمیته های دو انجمن . 2
تهیه و تناظر آن ها مشخص شده تا براساس 

آن تعامالت بعدی برنامه ریزی شود. 
مقّرر شد وبیناری در خصوص موضوع کار . 3

داوطلبانه بــا هماهنگی دو انجمن برگزار 
شود. 

برگــزاری وبینار قابلیت معماری 
سازمانی در کوبیت 2019

هفتمیــن وبینــار گروه تخصصــی معماری 
ســازمانی انجمن انفورماتیک ایران در سال 
1400، با عنوان »قابلیت معماری ســازمانی 
در کوبیت 2019 « روز یکشنبه 24 بهمن ماه 
برگزار شــد. در این وبینــار که با حضور 45 
نفر از عالقه مندان مباحث معماری سازمانی 
برگزار گردید، آقای وحید آخوندی، تحلیل گر 
سیســتم و مدیر پروژه های نرم افزاری مرکز 
آمار ایران به تشریح ساختار چارچوب کوبیت 
2019 و جایــگاه قابلیت معماری ســازمانی 
در APO03 آن پرداختنــد و در پایــان بــه 

پرسش های شرکت کنندگان پاسخ گفتند.
فیلــم ضبــط شــده ایــن وبینــار همچون 
وبینارهای قبلی گروه، از طریق ایســمینار در 
قــرار دارد. هم چنین  دســترس عالقه مندان 
 در وبــگاه اختصاصــی گــروه بــه نشــانی

http://www.isi-ea.ir می توان به اسالیدهای 
وبینار دسترسی پیدا کرد.

برگزاری وبینار معماری کسب وکار 
در منابع انسانی

معماری  وبینار گروه تخصصــی  هشــتمین 
ســازمانی انجمن انفورماتیک ایران در سال 
1400، با عنوان » معماری کســب و کار در 
منابع انســانی: از انگیزه کسب وکار تا اجرا « 
روز چهارشــنبه 18 اسفند ماه برگزار شد. در 
این وبینار که با حضور 40 نفر از عالقه مندان 
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مباحث معماری سازمانی برگزار گردید، آقای 
آرش مستشاری، مشــاور و مدرس معماری 

سازمانی و شریک شرکت آلمانی
Scape Consulting بــه تشــریح مفاهیــم 
معماری کسب و کار و کاربرد آن در برنامه ریزی 
مدیریت منابع انسانی پرداختند و در پایان به 

پرسش های شرکت کنندگان پاسخ گفتند.
 فیلم ضبط شده این وبینار همچون وبینارهای 
قبلی گروه، از طریق ایســمینار در دسترس 

عالقه مندان قرار دارد. 
هم چنیــن در وبــگاه اختصاصی گــروه به 
نشــانیhttp://www.isi-ea.ir می توان به 

اسالیدهای وبینار دسترسی پیدا کرد

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

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

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

بدین منظور به کار گرفته است. 
امید اســت با حمایت اعضــای انجمن از این 
طرح، بودجۀ الزم برای برآورده ســاختن این 

هدف مهم فراهم گردد. 
تاکنون این افــراد و شــرکت ها به عضویت 

دائمی انجمن درآمده اند: 
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
آقای داریوش نیکنام )عضو پیوسته( . 6
شــرکت توســعه و تجهیز فدک رایان . 7

)عضو حقوقی(
شــرکت تجارت ســرور ماندگار )عضو . 8

حقوقی(
شرکت گلرنگ سیستم )عضو حقوقی(. 9

شرکت ندا رایانه )عضو حقوقی(. 10
ارتباطات و فناوری اطالعات . 11 پژوهشگاه 

)عضو حقوقی(
البرز )عضو . 12 شرکت داده ورزی فرادیس 

حقوقی(
پارســیان . 13 الکترونیک  تجارت  شــرکت 

کیش )عضو حقوقی(
شرکت اطالع رسانی پیوند داده ها )عضو . 14

حقوقی(
شرکت توســعه فناوری اطالعات جهان . 15

افزار نوین )عضو حقوقی(
شرکت پرداخت الکترونیک سداد )عضو . 16

حقوقی(
شرکت رایانه همراه کیان )عضو حقوقی(. 17
 شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت . 18

و اصلیت ماندگار
شرکت نویان ابرآروان. 19
شــرکت فناوری اطالعــات و ارتباطات . 20

پاسارگاد آریان
شرکت مهرماشین . 21
   شرکت مهندسی سازه اطالعات سامان. 22
  شرکت کاوان فناوران آوند. 23
شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند. 24
شرکت پرنده های هدایت پذیر از راه دور . 25
شــرکت گــروه فنــاوری و اطالعات و . 26

ارتباطات هیواتک
شرکت پدیسار انفورماتیک. 27
 شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها . 28

و اتوماسیون ایریسا 
 شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان. 29
 شرکت نوین داده پرداز روناش . 30

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

ایران انتشار یافت. 

در این کتاب که شــامل 25 فصل است، در 
هر فصل یکی از دانشــمندان برجستۀ جهان 
نظراتش را دربارة آیندة هوش مصنوعی بیان 
کرده است. ویراستار این کتاب جان بروکمن 
و مترجم آن آقای ابراهیم نقیب زادة مشــایخ 

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

سپاسگزاری می گردد. 
خرید این کتاب از طریق دفتر انجمن )تلفن 
66412861( و فروشــگاه اینترنتــی چــاره 

)www.chare.ir( امکان پذیر است. 

برگزاری دوره های تخصصی برای 
سازمان ها

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

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

سطح خدمات 
کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار . 2

پیشخوان خدمات
کارگاه نیــم روزه طراحــی کاتالــوگ . 3

خدمات 
کارگاه یــک روزه ابزارهــای مدیریــت . 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 طریق 
COBIT5

فنــاوری . 7 راهبــری  روزه  یــک  کارگاه 
از طریق   )IT Governance( اطالعات 

COBIT5
فنــاوری . 8 راهبــری  روزه  یــک  کارگاه 

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

ISO2012:22301 کار
فنــاوری . 10 راهبــری  روزه  نیــم  کارگاه 



4

اخبار

دويست و پنجاه و نه

ITBSC اطالعات و
کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات . 11

فناوری اطالعات 
کارگاه یــک روزه مدیریــت خدمــات . 12

فناوری اطالعات 
13 .  ITIL V3 Foundationکارگاه ســه روزه

2011
کارگاه یــک روزه مدیریــت 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
ویژگی های این کارگاه ها عبارتند از: 

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

استفاده از مثال های مرتبط با حوزه فعالیت  	
هر کسب وکار 

برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس  	
دارای مدرک بین المللی 

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

انفورماتیک ایران 
ارائه مستندات آموزشی 	

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

تماس بگیرند.

اخبار ايران 

اخبار جهان

برگزاری پنجاه و سومین کنفرانس 
ریاضی ایران

پنجاه و ســومین کنفرانس ســاالنۀ انجمن 
ریاضــی ایران بــا همکاری دانشــگاه علم و 
فناوری مازندران در تاریخ 14 تا 17 شهریور 
ماه 1401 به صورت حضوری و مجازی برگزار 

خواهد شد. 
محورهای این کنفرانس به قرار زیرند: 

جبر  	

آنالیز  	
هندسه و توپولوژی  	
آنالیز عددی  	
بهینه سازی  	
نظریۀ کدگذاری  	
رمزنگاری  	
دســتگاه های  	 و  دیفرانســیل  معــادالت 

دینامیکی 
ریاضیات بین رشته ای  	
تاریخ، فلسفه و آموزش ریاضی  	
ریاضیات فازی  	
آمار  	
احتمال و فرایندهای تصادفی  	
منطق و علوم کامپیوتر  	
نظریۀ گراف و ترکیبیات  	

عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر به وبگاه 
 aimc53.mazust.ac.ir کنفرانس به نشــانی

مراجعه کنند. 

بین المللی  شــبکۀ  در  عضویت 
باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو 

باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو، نهادی است 
فراگیر که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، 
حمایــت و هدایت نخبگان علمی و جوانان با 
استعداد کشور تشکیل شده تا از طریق ایجاد 
هماهنگی و انســجام بین آن ها با گردآوری 
در قالب گروه های علمی و پژوهشــی بتوانند 

مسیر پیشرفت و تعالی را بهتر طی کنند. 
ایــن باشــگاه زیر نظر ســازمان یونســکو، 
کمیسیون ملّی یونسکو در ایران و فدراسیون 
جهانی باشگاه های یونســکو فعالیت می کند 
و در راســتای فعالیت هــای صلح طلبانۀ این 
نهاد بین المللی و اشــاعۀ روحیۀ علم آموزی و 

دانش پژوهی آغاز به کار کرده است. 
باشــگاه نوآوری و فناوری یونسکو با تمرکز بر 
حمایت، همکاری و گســترش شــبکۀ علمی 
جهانی خود، امکان عضویت در شبکۀ بین المللی 
این باشگاه و دریافت کارت عضویت برای اعضا 
و استفاده از خدمات و امتیازات این مجموعه را 
برای اعضای انجمن های علمی فراهم نموده است. 
عالقه مندان می توانند با تلفن های 26455569-

021 و 26159064-021 تماس بگیرند. 

کاهش فــروش و افزایش درآمد 
رایانه های شخصی

در ســه ماهۀ نخست ســال 2022، فروش 
جهانی رایانه های شــخصی بــا کاهش روبرو 
بود، اّما درآمد حاصل از فروش آن ها افزایش 

یافت. 
فــروش رایانه های رومیزی در این دوره %13 
افزایش داشت و به 16/8 میلیون دستگاه بالغ 
گشــت اّما فروش رایانه های قابل حمل با %6 

کاهش به 63/2 میلیون دستگاه رسید. 
به گفتــۀ تحلیل گــران بــازار، علّت کاهش 
فروش رایانه های قابل حمل این است که در 
ســال های 2020 و 2021 به دلیل اجباری 
شــدن آموزش مجازی بــه خاطر همه گیری 
کرونــا، مردم به بازارها هجوم آورده و هر چه 
پیدا می کردند می خریدند، اّما اکنون بازار به 

تعادل رسیده است.

تک نیوز ورلد، 12 اپریل 2022

SAP افزایش درآمد شرکت
بنابر اعالم شــرکت SAP، درآمد این شرکت 
در ســه ماهۀ نخست ســال 2022، با %11 
افزایش به 7/077 میلیارد یورو بالغ گشــته 
است. درآمد حاصل از ابر SAP با رشدی 31 
درصدی معادل 2/82 میلیارد یورو و 40%کّل 

فروش این شرکت بوده است. 
 SAP جنــگ اوکراین تأثیر منفی بــر درآمد
داشته و تخمین زده می شود که معادل 300 

میلیون یورو در سال جاری باشد. 
اقتصــادی  تحریم هــای  از   SAP شــرکت 
دولت هــای غربی علیه روســیه پشــتیبانی 
کرده و کلیۀ فعالیت های خود را در روسیه و 
بالروس متوقف ســاخته است. این امر شامل 
توقــف فروش های جدید در این دو کشــور، 
متوقف ســاختن خدمات ابری و پشــتیبانی 
و نگهداری از محصــوالت فروش رفتۀ قبلی 

می گردد. 
سامانۀ برنامه ریزی منابع سازمان )ERP( که 
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مهم ترین محصول شرکت SAP است در این 
سه ماهه مورد توجه 500 مشتری جدید قرار 
گرفته و کّل مشتریان این محصول را با %18 

افزایش به 19/300 مشتری رسانده است. 
درآمد ابر SAP نیز در این دوره با 78% رشــد 
نســبت به دورة مشابه ســال قبل، به 404 

میلیون یورو بالغ گشته است. 

کامپیوتر ویکلی، 22 اپریل 2022

برای  اروپا  اتحادیۀ  جدید  قانون 
افشای الگوریتم ها 

براســاس قانون جدیدی که در اتحادیۀ اروپا 
به تصویب رسید، محتوای شرکت های بزرگ 
فنــاوری نظیر گــوگل و متا، تحــت نظارت 

شدیدتری قرار می گیرند. 
به گفتۀ سخنگوی اتحادیۀ اروپا، قانون جدید 
بُن ســازه ها را در مقابل خطراتی که خدمات 
آن هــا می تواند بــرای جامعه و شــهروندان 
به وجود آورد، جوابگو می سازد. به گفتۀ وی، 
این قانون مطمئن می سازد که محیط برخط، 
فضایی امن، محافظ آزادی بیان و فرصت های 
شغلی برای کســب وکارهای دیجیتال، باقی 

می ماند. 
تعهــدات و الزاماتی کــه در قانون جدید در 
نظر گرفته شده، متناسب با طبیعت خدمات 
و تعداد کاربران اســت. بُن ســازه های خیلی 
بزرگ و جویشــگرهای برخــط خیلی بزرگ 
کــه در این قانون، خدماتی با بیشــتر از 45 
میلیــون کاربر ماهانۀ فّعال تعریف شــده اند، 
مــورد محدودیت هــا و الزامات شــدیدتری 
قرار خواهند گرفت. شــرکت های نوآفرین و 
سازمان های کوچک تر با کمتر از 45 میلیون 
کاربر ماهانۀ فّعال در اتحادیۀ اروپا مشــمول 

این قانون نمی شوند. 
از جمله الزامات این قانون برای شــرکت های 
بزرگ فناوری، شــفافّیت الگوریتم هاست. به 
این معنی که تعامل بین الگوریتم و میلیون ها 
نفر که روزانه از آن استفاده می کنند می تواند 
مورد مطالعۀ پژوهشگران حرفه ای قرار گیرد. 
بدیــن ترتیب، گروه های مســتقل می توانند 
اظهارات شــرکت ها را اعتبارســنجی کنند و 

دیگر جایی برای دســتکاری و پنهان ســازی 
آسیب های موجود در بُن سازه های آن ها باقی 

نخواهد ماند. 

تک نیوز ورلد، 26 اپریل 2022

بروز نشــانه هایی از پایان کمبود 
نیمه هادی ها

ترکیبــی از افزایــش تولید، کاهــش تقاضا 
و افزایــش ظرفیــت، باعث کاهــش قیمت 
تراشه های گرافیکی شده است. این می تواند 
نشــانه ای باشــد برای پایان کمبــود نیمه 
هادی ها که از ابتــدای همه گیری کووید، در 

دنیا به وجود آمده است. 
بــازار کلّی تراشــه ها، و نه فقط تراشــه های 
گرافیکی، نیــز تحت تأثیر کاهــش تقاضا و 

افزایش تولید قرار گرفته است. 
البتــه هنوز کمبود برخی از تراشــه ها وجود 
دارد. تراشــه هایی که بــر روی قرص های 8 
اینچی قــرار دارنــد از جمله این تراشــه ها 
هستند و پیش بینی می شود که کمبود آن ها 

تا چند سال دیگر ادامه داشته باشد. 
یکی از دالیل کاهش تقاضا، به دلیل افزایش 
قیمت و توّرم است که به دلیل افزایش قیمت 
ســوخت، اختالل در تدارکات به دلیل ادامۀ 
محدودیت هــای کووید در چیــن و افزایش 
قیمت مــواد خام به دلیل تجاوز روســیه به 
اوکراین، به وجود آمده اســت. افزایش قیمت 
باعث کاهش تقاضا برای لــوازم الکترونیکی 
مصرفی مثل تلفن های هوشمند و رایانه های 

دفترچه ای گردیده است. 

تک نیوز ورلد، 27 اپریل 2022

ابــزار جدیدی بــرای مقابله با 
رخنه گران 

شکل تازه ای از شناسایی امنیتی می تواند به 
محافظت از داده های ما در مقابل رخنه گران 
و مجرمان رایانه ای کمــک کند. ریاضیدانان 
کوانتومــی در دانشــگاه کپنهــاگ موفق به 
حل یک چیســتان ریاضی شده اند که اجازه 
می دهــد تا مکان جغرافیایی افــراد به عنوان 

شناسۀ فرد مورد استفاده قرار گیرد که حتی 
در برابر پیشرفته ترین حمالت رایانه ای ایمن 

است. 
از هزاران سال پیش، افراد از کدها و رمزگذاری 
برای حفاظــت از اطالعات بــرای آن که به 
دســت نااهالن نیفتد استفاده کرده اند. امروز 
نیز رمزگذاری بــرای حفاظت از فعالیت های 
دیجیتال مــا در مقابل رخنه گران و مجرمان 
رایانه ای که با هویّــت جعلی و بهره گیری از 
اینترنت و تعداد فزایندة دستگاه های دیجیتال 
ما درصدد سرقت اطالعات برمی آیند، به طور 

گسترده ای مورد استفاده قرار دارد. 
با وجود این، نیاز فزاینده ای به معیارهای تازة 
امنیتی برای تشخیص رخنه گران که خود را 
به جای بانک ها یا سایر نهادهای مورد اعتماد 
ما جــا می زنند، وجــود دارد. در این زمینه، 
پژوهشگران دانشــکدة علوم ریاضی دانشگاه 

کپنهاگ گام بزرگی به جلو برداشته اند. 
به گفتۀ اســتاد ماتیاس کریستندل، »نبردی 
همیشــگی در رمزنــگاری بیــن آن هــا که 
می خواهنــد از اطالعات محافظــت کنند و 
آن ها که می خواهند قفل ها را بشکنند، وجود 
دارد. کلیدهای امنیتی جدید به وجود می آید 
و بعد شکســته می شــود و این چرخه ادامه 
دارد. تا آن که یــک نوع کلید کاماًل متفاوت 

پیدا شود.«
اکنــون نزدیــک بیست ســال اســت کــه 
پژوهشگران در سراسر جهان در تالش برای 
حل این چیستان هســتند که چگونه به طور 
امن، مکان جغرافیایی یک فرد را تعیین کنند 
و از آن به عنوان یک شناســۀ امن اســتفاده 
کننــد. تاکنون، این امر بــا روش های عادی 
  )GPS( مثل ردیابی سامانۀ مکان یاب جهانی
امکان پذیر نبوده اســت. به عبــارت دیگر، تا 
امروز هیچ روش سنتی، چه از طریق اینترنت 
و چــه عالئم رادیویــی بــرای تعیین مکان 
جغرافیایــی یک فرد با دقت صددرصد وجود 

نداشته است. 
اینک پژوهشــگران بــا اســتفاده از قوانین 
فیزیک کوانتوم، قــرارداد امنیتی جدیدی را 
ایجــاد کرده اند که از مــکان جغرافیایی فرد 
برای تضمین این که با فرد درســتی ارتباط 
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برقــرار کرده، اســتفاده می کنــد. این روش 
که رمزگذاری کوانتومــی مکان محور نامیده 
شــده، می تواند برای اطمینان از این که فرد 
بــا نمایندة واقعی بانک صحبت می کند مورد 

استفاده قرار گیرد. 
روش کار پژوهشگران برای ایمن کردن مکان 
فرد، ترکیــب کردن اطالعــات در یک بیت 
منفرد کوانتومی )کیوبیــت( و به دنبال آن، 
بیت های صفر و یک سنتی که در رایانه های 
معمولی مورد اســتفاده قرار می گیرند است. 
ایــن دو نوع بیت که برای ارســال پیام مورد 
نیاز اســت، خوانــدن آن را بــرای مجرمان 
رایانه ای غیرممکن می ســازد. بیت کوانتومی 
به عنوان قفل پیام عمــل می کند و به خاطر 
اصــل عدم قطعیــت هایزنبــرگ در فیزیک 
اطالعــات کوانتومــی هنگامی که  کوانتوم، 
بخواهد رهگیری یا نسخه برداری شود، مختل 

می گردد و غیرقابل رمزگشایی است. 

ساینس دیلی، 28 اپریل  2022

آموزش  بــرای  ســاده تری  راه 
مهارت های جدید به روبات ها

پژوهشگران روش جدیدی را به وجود آورده اند 
که به روبات ها امکان می دهد که یک وظیفۀ 
تازة »بردار و بگــذار« را تنها با چند نمایش 

انسانی یاد بگیرند. 
با افزایش ســفارش های تجارت الکترونیکی، 
روبات انباردار، لیوان ها را از قفسه برمی دارد و 
آن ها را در جعبه ها برای ارسال قرار می دهد. 
همــه چیز به خوبی پیش مــی رود تا آن که 
تغییراتــی در انبار به وجــود می آید و حاال 
روبات ها بایــد لیوان های بلندتر و باریک تری 

را که سروته گذاشته شده اند بردارد. 
مســتلزم  روبــات  مجــّدد  برنامه نویســی 
برچســب زنی دســتی هزاران تصویر اســت 
که نشــان دهد این لیوان های جدید چگونه 
باید برداشــته شوند و سپس آموزش سیستم 

دوباره از اول. 
اما اکنون روشــی که توســط پژوهشــگران 
ام آی تی طراحی شده فقط به تعداد محدودی 
نمایش برای برنامه نویســی مجّدد روبات نیاز 

دارد. این روش یادگیری ماشــین، روبات را 
قادر می ســازد تا اشــیائی را که قباًل ندیده، 
بــردارد و بگــذارد. ظرف 10 تــا 15 دقیقه، 
روبات برای انجام وظیفۀ بردار و بگذار جدید، 

آماده خواهد شد. 
این روش از یک شــبکۀ عصبی که مخصوص 
بازسازی اشکال اشیاء 3 بعدی است استفاده 
می کند. فقط با چند نمایش، سیستم از آنچه 
شبکۀ عصبی دربارة شکل 3 بعدی یاد گرفته 
برای گرفتن اشیاء جدیدی که شبیه آن هایی 
که در نمایش بودند هستند، استفاده می کند. 
پژوهشگران در شبیه ســازی ها و استفاده از 
بازوی روبات واقعی نشــان دادند که سیستم 
آن ها می تواند به نحو مؤثری بر روی لیوان ها، 
کاســه ها و بطری هایی که قبــاًل ندیده و به 
شــکل های تصادفی چیده شــده اند، فقط با 
10 نمایش برای آمــوزش روبات، عمل کند. 
ضریب موفقیت ایــن روش جدید 85% بود. 
»موفقّیت«، یعنی برداشتن یک شیء جدید 

و قراردادن آن در یک مکان مورد نظر. 
با وجودی که پژوهشــگران از عملکرد خود 
خشــنودند، اّما روش آن ها فقــط برای ردة 
خاصی از اشیاء که بر روی آن آموزش دیده، 
کار می کند. روباتی که برای برداشــتن لیوان 
آمــوزش دیده، قادر نخواهد بــود جعبه ها یا 
گوشی ها را بردارد زیرا این اشیاء ویژگی های 
هندســی متفاوتی بــا آنچه شــبکه برایش 

آموزش داده شده دارند. 

ساینس دیلی، 25 اپریل 2022

رشد 15/5 درصدی بخش فناوری 
اطالعات هند 

بخش فنــاوری اطالعات هنــد در یک دورة 
دوازده ماهۀ منتهی به ژانویۀ 2022، با 15/5 
درصد رشــد به یک صنعــت 227 میلیارد 

دالری تبدیل می شود. 
رشــد 15/5 درصدی، باالترین میزان رشــد 
در دهۀ گذشــته است. درآمد صنعت فناوری 
اطالعات هنــد در دورة دوازده ماهۀ منتهی 
به ژانویۀ 2021 با 2/3 درصد رشــد به 194 

میلیارد دالر بالغ گشته بود. 

در دورة دوازده ماهۀ جدید، 450 هزار شغل 
جدید در صنعت فناوری اطالعات هند اضافه 
شــد و جمــع کارکنان این صنعــت را به 5 

میلیون نفر رساند. 
درآمد ناشی از صادرات هند در بخش فناوری 
اطالعات با 17/2 درصد رشد به 178 میلیارد 
دالر و درآمــد داخلی آن با 10 درصد رشــد 

معادل 49 میلیارد دالر بوده است. 
به نظر تحلیل گــران بازار، صنعــت فناوری 
اطالعــات هند ایــن قابلیــت را دارد که در 
پایان سال مالی 2026، درآمدش را به 350 

میلیارد دالر برساند. 

بیزنس تودی، 15 فوریۀ 2022

VPN رایگان در مرورگر اِج

مایکروســافت همواره تالش دارد تا کاربران 
بیشــتری را جذب مرورگــر اِج نماید. برخی 
از ایــن تالش هــا کمتر مورد اســتقبال قرار 
گرفته اند اّما این تالش جدید می تواند افزودة 
مفیدی به نرم افزار باشــد. مایکروسافت اعالم 
کرده اســت که یک VPN تــوکار رایگان به 
مرورگر اِج می افزاید. اســم آن، شبکۀ امن اِج 

است. 
بنا بر اعالم مایکروســافت، این ابزار، ارتباط 
اینترنتی شــما را رمزگذاری می کند. شــما 
می توانیــد از آن برای حفاظت داده های خود 
از فراهم کنندة خدمات اینترنت تان اســتفاده 
کنید. همچنین مانند اغلب VPNها، می توانید 
از شــبکۀ امن اِج برای پنهان کردن مکانتان، 
یعنی امکان پذیرساختن دسترسی به خدماتی 
که برای مکانی که قرار دارید مســدود است، 

استفاده کنید. 

یاهو نیوز، 30 اپریل 2022

اثــرات جنگ اوکرایــن بر بازار 
تولید نرم افزار اروپا 

یکــی از پیامدهای ناخواســته تجاوز نظامی 
روسیه به اوکراین، مشکالتی است که در بازار 

تولید نرم افزار اروپا پدید آورده است.
اوکرایــن با بیــش از 300 هــزار متخصص، 
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از بزرگ ترین اجتماعات تولیدکنندگان  یکی 
نرم     افــزار در اروپا بود و ایــن ناحیه به عنوان 

سیلیکان ولی اروپای شرقی خوانده می شد.
قبل از حمله روســیه، اوکراین یکی از نقش 
آفرینان اصلی تولید نرم افزار برای مشــتریان 
اروپایی بود. بنابرتخمین موسسه گارتنر، بیش 
از یک میلیون متخصص فناوری اطالعات در 
اوکراین، بالروس و روســیه کار می کنند که 
یک چهارم آن ها در شــرکت های مشاوره یا 

برون سپاری مشغول به کار می باشند.
در حالی که بــازار تولید نرم افزار اروپا پیش 
از این جنگ نیز با مشــکل کمبود متخصص 
روبرو بود، اکنون با از دســت رفتن 10 تا 15 
درصد نیروی کار، مشــکل دوچندان شــده 
اســت. قراردادهای تولیــد نرم  افزار که پیش 
از این با تولیدکنندگان اوکراینی بســته شده 
بود اکنون مشــمول بند »شرایط اضطراری« 
)فورس ماژور( شده و مدتی طول می کشد تا 
متخصصان اوکراینی که از جنگ جان ســالم 
به در برده اند به کشورهای دیگر منتقل و در 

دفاتر کاری جدید مستقر شوند.

تک ورلد نیوز، 22 اپریل 2022

ادامۀ کمبود تراشه تا سال 2024
با وجودی که کارشناســان و خبرگان صنعت 
انتظــار داشــته اند که کمبــود جهانی نیمه 
هادی ها تا سال ها باقی بماند، اّما پت گلزینگر، 

مدیرعامل اینتل نظر خوشبینانه تری دارد. 
او در یــک مصاحبۀ مطبوعاتی اعالم کرد که 
کمبــود نیمه هادی ها از ســال 2024 فراتر 
نخواهــد رفت. تعطیلی ناشــی از همه گیری 
کوویــد- 19 تأثیــرات جــّدی بــر صنعت 
تولید تراشــه ها گذاشــته اســت. این امر نه 
تنهــا گریبانگیر شــرکت های فنــاوری بلکه 
خودروســازان نظیر جنرال موتورز و فورد نیز 
شده و برخی از آن ها تولیدات خود را محدود 
یا حتی متوقف ساخته اند. تحویل مک بوک و 
آی پد اپل به دلیل کمبــود قطعات با تأخیر 
روبروگشــته و عرضۀ تلفن های هوشمند نیز 

به طور کلّی در سال 2021 کاهش داشت. 
این تأثیرات منفی بر روی شرکت های فناوری 

و صنایع خودروســازی، پیامدهای اقتصادی 
ویرانگری داشته است. طبق برآورد خبرگان 
صنعت، کمبود جهانی تراشه ها 240 میلیارد 
دالر در سال 2021 برای آمریکا هزینه داشته 

است. 
پس از آن که گلزینگر مدیرعامل اینتل شد، 
برای  این شــرکت ســرمایه گذاری عظیمی 
توسعۀ تولید تراشه در خارج از آسیا به عمل 
آورده اســت. اینتل اعالم کرده است که 20 
میلیارد دالر برای ســاخت دو کارخانۀ تولید 
تراشه در آریزونا و 20 میلیارد دالر دیگر برای 
ســاخت »بزرگ ترین مکان ساخت تراشه در 
کــرة زمین« در اوهایو ســرمایه گذاری کرده 

است. 
گزارش بلومبرگ در اواخر سال 2021 حاکی 
از آن بود که کاخ سفید قویاً به اینتل توصیه 
کرده که به تولید تراشه در چین خاتمه دهد. 

یاهو نیوز، 30 اپریل  2022

برای  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
تشخیص سرطان 

روش تــازه ای با اســتفاده از هوش مصنوعی 
بــرای پیش بینی ســرطان از روی داده های 
بیمــار، بدون آن که اطالعات شــخصی را به 
مخاطره اندازد، در دانشکدة پزشکی دانشگاه 
لیدز طراحی شــده اســت. این روش بر پایۀ 
یادگیری اشــتراکی و غیرمتمرکز بنا شــده 

است. 
هــوش مصنوعــی می تواند حجــم عظیمی 
از داده هــا، نظیــر تصاویر نمونه هــای بافت 
بیمــاران و نتایج آزمایش هــا را تحلیل کند 
و الگوهایی را شناســایی کند که غالباً برای 
انسان ها قابل تشخیص نیستند. این روش در 
سرعت بخشیدن به تشخیص بیماری، عالئم 

و درمان، بسیار باارزش است. 
اســتفاده از فنــاوری در مؤسســات درمانی 
همیشه به دلیل خطر انتشار تصادفی داده ها و 
دادن دسترسی به اطالعات محرمانۀ بیماران 
به شــرکت های خصوصی مالک بســیاری از 

سامانه ها، بحث انگیز بوده است. 
اکنون پژوهشگران کشف کرده اند که گونه ای 

از هــوش مصنوعی که یادگیری اشــتراکی 
خوانــده می شــود، می تواند بــرای کمک به 
رایانه هــا در پیش بینی ســرطان در تصاویر 
پزشــکی نمونه های بافت بیمار، بدون خارج 
ساختن داده ها از بیمارســتان، به کار گرفته 

شود. 
یادگیــری اشــتراکی، الگوریتم هــای هوش 
مصنوعی را برای تشخیص الگوها در داده های 
یک بیمارســتان یا دانشــگاه، مثل تغییرات 
ژنتیکی دورن تصاویر بافت انســان، آموزش 
می دهد. سپس سامانۀ یادگیری اشتراکی این 
الگوریتم تازه آموزش دیــده را به یک رایانۀ 
مرکزی می فرســتد. نکتۀ مهم این است که 
هیــچ دادة محلّی یا اطالعــات بیمار انتقال 
نمی یابد. در آنجا، این الگوریتم با الگوریتم های 
تولید شده توسط دیگر بیمارستان ها ترکیب 
می شــود تا یک الگوریتم بهینه درست شود. 
سپس این الگوریتم به بیمارستان های محلّی 
باز فرســتاده می شود و مجدداً روی داده های 
اصلی اعمال می گردد. بدین ترتیب، تشخیص 

تغییرات ژنتیکی بهبود می یابد. 
با چند بــار تکرار ایــن کار، الگوریتم بهبود 
الگوریتمی به دســت می آید  می یابد و نهایتاً 
که روی تمام مجموعــۀ داده ها کار می کند. 
بــه عبارت دیگــر، این روش بــدون نیاز به 
انتقال داده ها به شــرکت های واســط یا بین 
بیمارستان ها یا مرزهای بین المللی، می تواند 

به کار گرفته شود. 

ساینس دیلی، 25 اپریل 2022
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هفت ویژگی پروژه های نرم افزاری ناکارآمد
سّیدعلی آذرکار

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

ali.azarkar@pdpsoft.com :پست الکترونیکی

1- چکیده
با بهره گیری از سال  ها تجربه در حوزه شناسایی و تحلیل مخاطرات پروژه های تولیدی و اکتساب نرم افزار در مقیاس بزرگ، نویسندگان این مقاله یک پایگاه 
اطالعاتی را از مخاطرات ایجاد کردند. تحلیل این مخاطرات گردآوری شــده، هفت ویژگی عمده را شناســایی کرد که بینشی را از عوامل ناکارآمدی پروژه های 

نرم افزاری به دست می دهد. در این مقاله سعی شده تا این هفت ویژگی به همراه مخاطرات نوعی و واقعی وابسته به هر کدام، به اجمال بیان شوند.

2- مقدمه
طی 12 ســال  گذشــته، نویســندگان این مقاله بیش از 250 پروژه 
نرم افــزاری تولید و اکتســاب را در بخش های دولتی، دفاعی و فدرال 
ارزیابــی کردند. هدف این پروژه ها، اکتســاب یا تولید ســامانه های 
نرم افزاری در حوزه های مالی، مخابراتی و پردازش داده های در بخش 

خدمات عمومی بودند.
مخاطرات گردآوری شــده پروژه ها طی 12 سال گذشته، به تدریج به 
یک مجموعه مفید و باارزش اطالعاتی بدل شــد. الزم به ذکر اســت 
که به این پایگاه اطالعاتی، مخاطراتی که توســط پیشــگامانی نظیر 
دی مارکو1 و کیپرز جونز2 شناســایی و گردآوری شده بود، اضافه شد. 
البته این پایگاه اطالعاتی هم اکنون کامل شده و حدود 800 شاخص 

مخاطره اصلی و فرعی است.
از محتــوای این پایگاه اطالعاتی پیدا بــود که هفت ویژگی عمده وجود 
دارد که مســتقیم یا غیرمستقیم به شکست های مشترک مشاهده شده 

1- DeMarco
2- Capers Jones

در پروژه های تولید یا اکتســاب ســامانه مرتبط بودند؛ پروژه هایی که با 
دشواری های بسیار برای ارائه محصولی کیفی در ظرف زمانی و بودجه ای 
تعیین شده، مواجه بودند. این هفت ویژگی در ادامه توضیح داده شده اند.

ناتوانی یا عدم اســتفاده از شــیوه های اساســی مدیریت پروژه. . 1
بســیاری از پروژه های مشــکل دار، ناتوان از به کارگیری و اعمال 
نظام های اثبات شــده مدیریــت پروژه، ماننــد تخمین هزینه، 
زمان بنــدی پــروژه، طرح ریــزی منابع، مدیریــت پیکربندی و 
مدیریت فعاالنه مخاطرات هســتند. با این حال، این پروژه ها از 

این که چرا همواره با مشکل مواجه هستند، تعجب می کنند.
خوش بینی بی مورد و انتظارات غیرواقعی مدیریت اجرایی. برخی . 2

مدیــران از روی حوزه های بالقوه مشــکل زا، قادر به تشــخیص 
مــواردی که بر روی پــروژه تاثیر منفی می گذارد هســتند، اّما 
ترجیــح می دهند که خوش بینانه بــه موضوع نگاه کرده و فرض 
کنند که مشــکالت به خودی خود و در طول زمان حل خواهد 
شــد؛ حتی زمانی که همه شواهد موجود دال بر وجود مشکالت 

جدی در پروژه است.
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عدم موفقیت در پیاده سازی فرایندهای اثربخش نرم افزار. بسیاری . 3
از پروژه ها در پیاده ســازی فرایندهای اثربخش تولید نرم افزار، با 
شکست مواجه شــده و ناکام می مانند؛ به این دلیل که رویکرد 
متوازنی بــرای این منظور ندارند. برخــی کمینه مجموعه ای از 
فرایندها را پیاده ســازی کرده و مابقی را به تجربه پرسنل واگذار 
می کنند. برخی بر پیاده ســازی جدی فرایندها، به نحوی که بر 

استانداردهای جهانی منطبق باشد، اصرار می ورزند.
اعالم زودهنگام پیروزی. فشارها برای تحویل به موقع محصوالت، . 4

گاهی منجر به اعالم زودهنگام اتمام پروژه توسط مدیران می شود. 
موفقیت زمانی باید اعالم شــود که محصــوالت طبق کیفیت و 

قابلیت اطمینان مد نظر قرارداد، تکمیل و ارائه شده باشند.
فقدان رهبــری مدیریت پروژه. مدیریت یک پــروژه نرم افزاری . 5

نیازمند افرادی دلیر و گاهی روشــن بین اســت که امیدوارند از 
طریق مواجهه با چالش های »امروز« بتوانند از بروز فجایع »فردا« 
پرهیز کنند. مشاهده شــده که معموالً دو نوع از مدیران وجود 
دارند: آن هایی که تجربه مهندســی  نرم افزار و تولید نرم افزار را 
داشته ولی تجربه مدیریتی ندارند؛ و آن هایی که تجربه مهندسی 
 نرم افــزار و تولید نرم افزار را نداشــته ولی تجربه مدیریتی دارند. 
هــر دو نوع این مدیران فاقــد آن ترکیب ایده آل و الزم از دانش 

فنی-مدیریتی برای مدیریت پروژه هستند.
تصمیم گیری دیرهنــگام. برخی از مدیــران تصمیم گیری های . 6

حیاتی را زمانی انجام می دهند که بســیار دیر است؛ حتی زمانی 
که در معرض هجوم انبوهی از هشــدارها درباره وجود مشکالت 

بازدارنده قرار می گیرند.
فقــدان مدیریت فعاالنه مخاطــره. بســیاری از پروژه ها ادعای . 7

پیاده ســازی مدیریت مخاطره را دارند، ولــی معدودی از آن ها 
این کار را به شــکل اثربخشی انجام می دهند. به قول دی مارکو، 
»آنچه که بهترین شــرکت ها و بهتریــن مدیران را از هم متمایز 
می کند، این نیســت که چقدر در تالش های خود موفق بوده اند، 
 بلکه این اســت که چقدر در مهار کردن شکست های خود موفق 

بوده اند.«
در ادامــه، مخاطرات واقعی مربوط به هر کدام از این هفت ویژگی به 

تفکیک و تفصیل بیان و بررسی می شود.

3- ناتوانی یا عدم اســتفاده از شیوه های اساسی 
مدیریت پروژه

مخاطرات نوعی مربوط به این ویژگی، عبارت هستند از:3
فرایندها و تصمیم های اتخاذ شده منجر به تولید محصولی می شود  	

که ممکن است نیازهای حیاتی کاربر را محقق نکرده و با شدت تبعات 
)A( .ناشی از شکست پروژه همخوانی نداشته باشد

طرح هــای پروژه توصیفی از نحوه چگونگی اســتفاده از فناوری را  	
ارائه نمی دهد. در نتیجه، نیاز به دوباره کاری های مســتمر برای تولید 

3- در این مقاله، هر مخاطره با یک حرف التین )نشان( مشخص شده که در جدول 1 به کار رفته است.

)I( .محصوالت ناسازگار و اصالح مشکالت ناشی از آن، وجود دارد
مشکالت مربوط به قابلیت اطمینان نرم افزار قابل کشف و شناسایی  	

نیســتند، چرا که رویه های الزم برای گــردآوری و تحلیل داده های 
)J( .خطاهایی که در حین اجرای فرایند تولید شده، ایجاد نشده است

طرح های پروژه غیرواقعی بوده یا پیاده ســازی )اجرا( نشده و منجر  	
)C( .به ایجاد یک محیط تولید غیرقابل  پیش بینی می شود

نواقص محصوالت نرم افزاری شناسایی نمی شوند، چرا که پیمانکار  	
فرایندهای مربوط به بازرســی و بازبینــی نرم افزار را طراحی یا ایجاد 

)K( .نکرده است
کارکردهای اصلی سامانه، به دلیل وجود مشکالتی در فرایند آزمون  	

یا آزمون ناکافی مولفه های کلیدی نرم افزار، به شــکل مناسب یا قابل 
)L( .اطمینانی کار نمی کنند

آنچه که در ارزیابی ها به کرات یافت می شود، آن است که اگر چه جریان  
اصلی کارهای تولید نرم افزار به شکل معقول و قابل قبولی طرح ریزی 
و پیاده ســازی می شود، ولی این در خصوص برخی شیوه های اساسی 
مدیریت پروژه صادق نیســت. مهم ترین این شــیوه ها عبارت هستند 
از: تخمیــن هزینه، زمان بندی، طرح ریزی منابع، مدیریت پیکربندی، 
مدیریت مخاطره، گزارش ارزش کســب شــده، معیارهای مبتنی بر 

عملکرد، تخمین مجدد، تضمین کیفیت و فرایندهای جدی آزمون.
برخی از مدیران به این شــیوه ها نگاهی اداری و بروکراتیک داشــته 
و تصــور می کنند کــه مانع انجام کارهای مهندســی واقعی اســت. 
عــالوه بــر آن، معتقدنــد روش هایی ماننــد مدیریــت مخاطرات، 
معیارهــا و تخمین هــای دوبــاره، اغلــب واقعیت هایی را بیشــتر از 
 آنچه کــه می خواهند بدانند یا مدیریت کننــد، در اختیار آن ها قرار 

می دهند.

غیرواقعی  انتظــارات  و  بی مــورد  4- خوش بینی 
مدیریت اجرایی

مخاطرات نوعی مربوط به این ویژگی، عبارت هستند از:
فرایندها و تصمیم های اتخاذ شده منجر به تولید محصولی می شود  	

که ممکن است نیازهای حیاتی کاربر را محقق نکرده و با شدت تبعات 
)A( .ناشی از شکست پروژه همخوانی نداشته باشد

افراد ظرفیت و قابلیت پیاده سازی محصول و استفاده از فناوری های  	
منتخب را ندارند. ســود بیــش از حد انتظار پروژه، ممکن اســت بر 

)B( .موفقیت پروژه اثرگذار باشد
طرح های پروژه غیرواقعی بوده یا پیاده ســازی )اجرا( نشده و منجر  	

)C( .به ایجاد یک محیط تولید غیرقابل  پیش بینی می شود
در برخــی پروژه ها، این بــاور اولیه و کلی )عمومــی( وجود دارد 
کــه همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. واقعیت این اســت که 
طرح ریزی برای بدترین شــرایط و غافل گیر شدن در صورت عدم 
وقــوع آن، روش بســیار اثربخش تری برای مدیریــت یک پروژه 
نرم افزاری اســت. در ســال 1995، انتظار می رفت که فقط %16 
پروژه های نرم افزاری طبق هزینه و زمان پیش بینی شــده به پایان 



10

مقاله

دويست و پنجاه و نه

برســند. در حدود 53% از پروژه ها، هزینــه نهایی، 195% هزینه 
پیش بینی شده اولیه بود. هنگامی که یک پروژه تولید یا اکتساب 
نرم افــزاری را مدیریت می کنید، مطلقاً دلیلــی برای خوش بینی 
وجود ندارد. داده های تاریخی از یک وضعیت خیلی قابل اطمینان 
برای مدیریــت پروژه های بزرگ نرم افزاری بــا فناوری های نوین 
پشــتیبانی نمی کند. با این حال، چرا این خوش بینی  بی حد تا این 

اندازه رایج است؟
دو دلیل اصولی برای خوش بینی بی مورد مشــاهده شــده است. 
اولی مربوط است به سطح دوم نادانی: »نمی دانید که نمی دانید«. 
افرادی از تیم که دارای تجربه کافی نیســتند، ممکن اســت به 
دالیل زیر دچــار یک خوش بینی غیرواقعی درباره موفقیت پروژه 

باشند:
آن هــا از بزرگی کارهایی که باید انجام دهند و مشــکالتی که باید  	

حل کنند، آگاهی ندارند.
نگاهی بسیار ســاده انگارانه به آنچه برای تحقق محصول یا نتیجه  	

مورد نظر الزم است، دارند.
تالش می کنند تــا از بهترین راهکارهای فناورانه اســتفاده کنند،  	

بدون این که اثربخشــی یا تاثیر آن را روی برنامه به طور کلی ارزیابی 
کرده باشند.

دومین دلیــل خوش بینی بی مــورد، انتظــارات غیرواقعی مدیریت 
اجرایی اســت. کیپرز جونز معتقد اســت: »یک مانع عمده فرهنگی 
برای تخمین دقیق )و زمان بندی( وجود داشــته که باید به آن توجه 
شــود؛ اگر تخمین اولیه )یا زمان بندی( حاکــی از هزینه های باالتر، 
زمان بنــدی طوالنی تر و یا کیفیت پایین تر از حد انتظار مشــتری یا 
مدیر باشد، تمایل شــدیدی برای به چالش کشیدن اعتبار آن وجود 
دارد. در این شــرایط، آنچه در عمل اتفاق می افتد، آن اســت که از 
مدیر پروژه خواســته می شــود که در تخمین های خــود تجدیدنظر 
 کــرده به نحــوی کــه در چارچوب شــرایط و محــدوده اولیه قرار 

گیرد.«
این مانع فرهنگی خود-تحمیل که مدیران بین خود و مدیران پروژه 
قــرار می دهند، این مدیران را مجبور بــه ارائه گزارش های غیرواقعی 
از تخمین هــا، زمان بندی ها و مخاطرات پروژه به مشــتریان آن ها و 

سازمان های نظارتی می کند.
هزینه ســامانه های با تاخیر یا ناقص، اغلب با برکناری یا تنزل مدیر 

مسئول وجهه شخصی به خود می گیرد.
نقلی است معروف از مایر4 که: »دوست ندارم افراد بله قربان گو دور و 
برم باشند. آنچه را فکر می کنید به من بگویید ولو این که به قیمت از 

دست دادن کارتان باشد.«
بســیاری از مدیران با تهدید حذف، ذهنیت »به هر قیمتی می توانم 
انجام دهم« را ایجاد می کنند. اخبار بد معموالً قابل تحمل و خوشایند 
نیســت، پیش بینی مشــکالت قابل قبول نیست و هر چیز دیگری به 
4- لوئیس بی. مایر )Louis B. Mayer(. مایر )1957-1884( از بنیان گذاران کمپانی فیلم سازی مترو گلدوین 

مایر )MGM( بود.

 جز حرکت بــه جلو با تمام تــوان، محکوم به شــدیدترین مجازات 
است. 

5- عدم موفقیت در پیاده سازی فرایندهای اثربخش 
نرم افزار 

مخاطرات نوعی مربوط به این ویژگی، عبارت هستند از:
فرایندهای فنی مورد استفاده با نیازمندی های پروژه و نیز توانایی  	

)G( .افراد برای پیاده سازی آن ها همخوانی و سازگاری ندارد
نواقــص طراحی و برنامه نویســی در مراحل پایانی تولید کشــف  	

می شــوند؛ زمانی که برای جلوگیری از بروز تبعات زمانی، هزینه ای و 
)D( .کیفیت بسیار دیر است

طراحی )ســامانه یا نرم افزار بسته به این که شاخص مربوط در کجا  	
مشــاهده شــود(، نیازمندی های حیاتی، ایمنی یــا امنیتی محصول 

)H( .کاربردی را پشتیبانی نمی کند
به دلیل عدم تخصیص و لحاظ کردن نیازمندی ها در ابتدای مرحله  	

)F( .طراحی، کار تولید کارایی الزم را ندارد
بســیاری از مدیــران این تصــور را دارند که چــون نیروهای پروژه، 
مهندســان آموزش دیده نرم افزار هستند، اســتفاده از استانداردهای 

خاص پروژه، راهنماها و ابزارهای معمول ضرورتی ندارد.
در عمــل دو عامــل وجود دارد که بر توانایی پــروژه در به کارگیری 
فرایندهای مرسوم برای پروژه های خاص تاثیر می گذارد. اولین عامل، 
منحصر به فرد بودن پروژه است. به قول تیم لیستر5، هر پروژه در نوع 
خود یکتا و منحصر به فرد است. هر پروژه مشتریان دمدمی مزاج خود 
را دارد، تیــم منحصر به فرد خــود را دارد و انتظارات منحصر به فرد 
خود را هم از موفقیت دارد. آیا امکان دارد که ســازگاری فرایند %90 
مشکل باشد و فرایندهای رایج حاشیه ای باشند؟ فناوری و فرایند مثل 
یک »قالب شیرینی پزی« )که ثابت و غیرقابل تغییر است( راه حل هر 
مشــکل حین تولید نیســتند؛ کلید موفقیت سازگار کردن فناوری و 
فرایند به منظور تحقق چالش های منحصر به فرد یک پروژه یا برنامه 
خاص است. »با داشتن افراد مناسب، شاید بدون بلوغ فرایندی موفق 
شوید ... ولی بهترین فرایند در دنیا نمی تواند بدون افراد مناسب برای 

شما موفقیت به ارمغان بیاورد.«
دومین عامل، )رعایت( توازن در پروژه است. فناوری، ابزارها، فرایندها 

و افراد باید در پروژه و نه در سطح سازمانی، متوازن باشند.

6- اعالم زودهنگام پیروزی
مخاطرات نوعی مربوط به این ویژگی، عبارت هستند از:

کارکردهای اصلی ســامانه، به دلیل وجود مشکالتی در فرایند آزمون 
یا آزمون ناکافی مولفه های کلیدی نرم افزار، به شــکل مناسب یا قابل 

)L( .اطمینانی کار نمی کنند
5- Tim Lister 
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سامانه در هنگام تحویل نیازها و انتظارات کاربر را برآورده نمی کند.  	
)N(

انتشــار زودهنگام محصوالت ناقص، منجر به شکســت های دور از  	
انتظار می شــود؛ عــدم توفیق در تحقق نیازهــای حوزه های کلیدی 
کاربــری احتماالً اختالل در داده ها را به همراه داشــته که اعتماد به 

 )O( .نسخه های بعدی را از بین می برد
شــاهد بوده ایم که فشار برای تحویل به موقع محصول، نیاز به کیفیت 
را تحــت تاثیر قرار داده که خود منجــر به اعالم زودهنگام و ناموجه 
پیــروزی و موفقیــت در پروژه از ســوی مدیریت می شــود. به قول 
دیویس6 »برخی از افراد تیم من همیشــه یک کار را به خاطر کیفیت 
انجام می دهند. ولی در بســیاری از مواقع، بــازار خیلی هم توجهی 
بــه کیفیت ندارد. در واقع نیازمند ارائه محصول پروژه اســت و امید 
دارد که باوجود برخی کاســتی ها، محصول پذیرفته شــده و مقبول 
 افتد. تصمیم بر تحت فشــار گذاشتن افراد برای ارائه محصولی که با 
معیارهای کیفی استاندارد خود آن ها هم مطابقت ندارد، همواره یک 

اشتباه بزرگ است.«
داشتن درک روشنی از انتظارات مشتری، یک پیش نیاز اساسی برای 
جلب رضایت مندی مشتری است. تحویل یک محصول کاماًل عاری از 
خطا، با هزینه های بسیار بیشتر از هزینه های برآوردی و بسیار دیر، به 
نحوی که گویی منســوخ شده، به اندازه تحویل به موقع یک محصول 
که نیازمندی های مشــخص شــده را برآورده نمی کنــد یا از قابلیت 
اطمینان پایینی برخوردار است، منجر به نارضایتی مشتری می شود.

7- فقدان رهبری مدیریت پروژه
مخاطرات نوعی مربوط به این ویژگی، عبارت هستند از:

طرح های پروژه غیرواقعی بوده یا پیاده ســازی )اجرا( نشده و منجر  	
)C( .به ایجاد یک محیط تولید غیرقابل  پیش بینی می شود

طــرح پروژه اخیراً به روزرســانی نشــده و با شــرایط فعلی پروژه  	
همخوانــی ندارد و منعکس کننده توافقات یــا محدودیت های جاری 

)E( .پروژه نیست
ارتباطات با مشتری منجر به ایجاد محیطی  فاقد  ساختار شده که  	

مانع پیاده سازی موفق محصول در ظرف زمانی و هزینه ای پیش بینی 
)M( .شده است

افراد ظرفیت و قابلیت پیاده سازی محصول و استفاده از فناوری های  	
منتخــب را ندارند. ســود بیش از حد انتظار پروژه، ممکن اســت بر 

)B( .موفقیت پروژه اثرگذار باشد
به بیان واتــس همفری7: »مدیریت ضعیف پروژه، هم به مهندســی 
خوب لطمه می زند و هم شــایع ترین علت شکســت پروژه ها است.« 
بســیاری از افرادی که تــا کنون هیچ نرم افــزاری را تولید نکرده اند، 
در خصوص این کــه نرم افزار چگونه باید تولید شــود، تصمیم گیری 
6- Alan Davis
7- Watts Humphrey 

می کنند. خصوصیات یک مدیر پروژه خوب نرم افزار، عبارت اســت از: 
داشتن طیف گسترده ای از تجربه فنی تولید نرم افزار، توانایی مدیریت 
افــراد و پویایی یک تیم تولید، تمایل بــه مدیریت فعاالنه مخاطرات 
پروژه و تصمیم گیری های به موقع. نقل است از دی مارکو که: »مدیران 

باعث از بین رفتن دیوانگی می شوند....«
حین ارزیابی یــک محصول نرم افزاری که با مشــکالت جدی روبرو 
بود، مدیران از وضعیت محصول اطالع نداشــتند، افراد روحیه خود را 
از دســت داده بودند و پروژه هم به شدت از حیث زمانی و هزینه ای 
دارای انحراف بود. آنچه حین انجام بررســی مشــکالت پروژه کشف 
کردیم، شــما را شــگفت زده خواهد کرد. یکی از اهدافی که مدیریت 
بــرای مجموعه تعیین کرده بود این بود که در یک بازه زمانی معین، 
سطح 3 از CMM را به دست آورند. به شکل غیرقابل باوری، مدیریت 
40% از مهندســان با تجربه را مجبــور به کار در این پروژه کرده بود. 
یکی از مدیران می گفت: »فکــر می کردیم بقیه می توانند خأل وجود 
ایــن مدیران را پر کننــد.« اگر می خواهید یک پــروژه نرم افزاری را 
مدیریت کنید، باید در آن غور کرده و آن را به شــکل درستی انجام 
دهید. هیچ میان بری و هیچ ابــزار جادویی وجود ندارد؛ فقط باید بر 

روی رسیدن به خط پایان تمرکز کرد.

8- تصمیم گیری دیرهنگام 
مخاطرات نوعی مربوط به این ویژگی، عبارت هستند از:

نواقص طراحی و برنامه نویســی در مراحل پایانی تولید قابل کشف  	
می شــوند؛ زمانی که برای جلوگیری از بروز تبعات زمانی، هزینه ای و 

)D( .کیفیت بسیار دیر است
طــرح پروژه اخیراً به روزرســانی نشــده و با شــرایط فعلی پروژه  	

همخوانــی ندارد و منعکس کننده توافقات یــا محدودیت های جاری 
)E( .پروژه نیست

به دلیل عدم تخصیص و لحاظ کردن نیازمندی ها در ابتدای مرحله  	
)F( .طراحی، کار تولید کارایی الزم را ندارد

مدیریت، هنر »طرح ریزی« کار اســت؛ به نحــوی که بتواند با توجه 
به محدودیت های زمانی و هزینه ای و دیگر منابع، در ســطحی قابل 
رقابت در بازار، محقق شــود. تاخیرهایی که بر اثر تصمیم گیری های 
دیرهنگام به وجود می آیند، ممکن اســت ایــن محدودیت ها را حتی 
بیشتر کند؛ این در حالی است که تیم منتظر یک جهت گیری روشن 
یا تامین منابع حیاتی )از ســوی مدیریت( اســت. فقط هنگامی که 
طرح ها به روز هســتند، پروژه می تواند در مقابل مشــکالت و اتفاقات 
غیرمنتظره  غافل گیر نشــود؛ مادامی که مدیــران ابزار کنترلی کافی، 
نظم و ابزارهای الزم پشــتیبان را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند 

تصمیم های اثربخش و آگاهانه اتخاذ کنند.
مشــکل دوم ناشــی از تصمیم گیری با تاخیر اســت. به بیان ساده، 
می شــود یک تصمیم نادرســت را اصالح کرد؛ ولی وقتی که پروژه ها 
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منتظر تصمیم گیری مدیران هســتند، هیچ کاری اتفاق نمی افتد. در 
بســیاری از پروژه هایی که ارزیابی شدند، مهندسان اذعان می داشتند 
که می دانســتیم چه اقدامی باید انجام شــود و حتی برای انجام آن 
هم آمادگی داشتیم ولی تا زمان تصمیم گیری مدیریت نمی توانستیم 

اقدامی انجام دهیم.
بر اساس تحقیقات کاتلین ایزنهارت8 از دانشگاه استنفورد، »بسیاری 
از افرادی که سریع تصمیم گیری می کنند، تصمیم های بهتری نسبت 
به آن هایی که در تصمیم گیری کند هســتند، می گیرند.« افرادی که 
سریع تصمیم گیری می کنند، سامانه هایی را برای گردآوردی مستمر 
طیف گسترده ای از اطالعات درباره کسب وکار و بازار خود ایجاد کرده 
و سپس بر اساس همین اطالعات، تصمیم گیری می کنند. افرادی که 
با تاخیر تصمیم گیری می کنند، ابتدا مشــکل را تحلیل کرده و سپس 
مجموعه سواالتی را مطرح می کنند که باید به آن ها پاسخ داده شود. 
فقط در این حالت اســت که آن ها به جستجوی اطالعات الزم )برای 

تصمیم گیری( می پردازند.

9- فقدان مدیریت فعاالنه مخاطره
مخاطرات نوعی مربوط به این ویژگی، عبارت هستند از:

مخاطرات گوناگون ردیابی نشــده و این احتمال موفقیت پروژه را  	
)P( .کاهش می دهد

مدیریت مخاطرات ممکن اســت مخاطرات کلیدی را شناسایی یا  	
)Q( .اثبات نکند

فقدان فرایند مدیریت اثربخش مخاطرات منجر به بروز مشــکالت  	
)R( .طرح ریزی نشده ای می شود که پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد

مشکل مدیریت پروژه، مانند اغلب مدیریت ها، یافتن یک تعادل قابل 
قبول بین هزینه، زمان و کارایی است. هنگامی که پروژه از این تعادل 
خارج می شــود، مخاطره به وجود می آید. به دلیل فشارهای مشتری، 
اغلب پیشرفت »زمانی « به مهم ترین موضوع تبدیل می شود که نتیجه 
آن از دســت دادن تمرکز روی هزینه و کارایــی محصول و افزایش 
مخاطرات پروژه اســت. یک برنامه اثربخش مدیریت مخاطره، در کل 
چرخه تولید پویا و جاری، و نیازمند مشارکت همه )سودبران( است.

طی ارزیابی های انجام شده، زمان قابل توجهی صرف تعیین اثربخشی 
و سطحی شد که پروژه مدیریت مخاطره را به عنوان بخشی از ساختار 
مدیریتی آن پیاده سازی می کند. بر اساس تجربه ما، این حوزه ارزیابی 
شاخص اصلی تعیین کننده کل مخاطرات پروژه است. پروژه هایی که 
کار مدیریت مخاطره را به نحوه اثربخشــی انجام نمی دهند، مدام در 
حال واکنش نشــان دادن به مشکالت هستند؛ در عوض، پروژه هایی 
که ایــن کار را انجام می دهند، به جای این که به مشــکالت واکنش 
نشــان دهند، آن را از پیش، پیش بینی می کنند. هنگامی که سازمان 
از واکنش نشــان دادن به مشکالت، به سمت پیش بینی فعاالنه آن ها 
حرکت کند، شــرایط بســیار بهتری خواهد داشت. به منظور بیشینه 

8- Kathleen Eisenhardt

کردن احتمال موفقیت، مدیریت مخاطره باید نقشی روشن و کلیدی 
را در فرایند مدیریت پروژه بازی کند. 

مدیریــت مخاطره موضوعی فراتــر از نظریه های نوین مدیریت مانند 
مدیریت جامع کیفیت )TQM( و بازمهندســی فرایندهای کسب وکار 
)BPR( اســت چرا که برای تصمیم گیری اساســی اســت. مدیریت 
مخاطره مبتنی بر نظریه هایی اســت که راهبردهای مختلفی را برای 

تصمیم گیری در شرایط دشوار و مشکل، فراهم می سازد.

10- تحلیل
جدول شــماره 1، ویژگی های هر مخاطره را به همراه نشــان متناظر 
آن )که در متن با حروف التین از A تا R مشــخص شــده(، مشخص 
می کنــد. هر رویداد مخاطره در پایگاه  اطالعاتی ایجاد شــده در کنار 
نشــان آن و نتایج محاسبه شده در ستون سوم از سمت راست نشان 
داده شده است. نشان رخدادهای مخاطره به ازای هر ویژگی مخاطره 
تجمیع شــده است )ســتون چهارم از سمت راســت( و بسامد تکرار 
نسبت به همه رویدادهای مشــاهده شده )841 مورد( نیز در ستون 
پنجم از ســمت راست آمده است. توجه شــود که جمع درصدهای 
ســتون پنجم 100 نیست، چرا که شــاخص های مخاطره به ازای هر 

ویژگی یکتا و منحصر فرد نیستند.
رتبه بندی ویژگی ها بر اســاس بســامد رخداد ویژگی است. بنابراین، 
داده های گردآوردی شــده ممکن اســت نشــان دهنده علل محتمل 
ناکارآمدی باشند ولی نشان دهنده تاثیر نسبی آن ها بر پروژه نیستند.

11- نتیجه گیری
هنگام بررسی پروژه های ناکارآمد نرم افزاری، یک رویکرد معقول برای 
لحــاظ کردن توصیف مخاطرات به ازای هر هفت ویژگی شناســایی 

شده و تعیین این که آیا قابل اعمال هستند یا خیر، الزم بود. 
چرا پروژه ها به موضوعاتی که این قدر آشــکار و روشــن هستند بها 
نمی دهند؟ اولین دلیل، انکار است. هنگامی که روزانه با واقعیات یک 
پروژه نرم افزاری در حال مبارزه هســتید، تصور این که شــاخص های 
فاجعه احتماالً اشــتباه هستند و کار این پروژه مانند 12 پروژه دیگر 
متاثر نخواهد شــد، بسیار آسان اســت. انکار، عذر و بهانه ای است که 
به مدیر پروژه این توان را می دهد که تصمیم های احمقانه ای بگیرد.

دلیل دوم، موانع فرهنگی است. اتفاقاً همه هفت عاملی که شناسایی 
شــدند، بر موضوعات فرهنگی، به جای موضوعات فنی، تمرکز دارند. 
از ســال 1979 برای یافتن این که چه چیزی اشتباه بوده، با افرادی 
کــه از پروژه کناره گیری کرده بودند در تماس بوده ایم. در اکثر قریب 
به اتفاق پروژه های شکســت خورده ای که مطالعه و بررســی شدند، 
یک دلیل فنی مشخص برای توجیه شکست پروژه یافت نشد. عوامل 
هفت گانه ای که در این مقاله به آن پرداخته شــد، مهم هستند و باید 

به عنوان مولفه های اساسی هر پروژه ای مد نظر قرار گیرند.
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12- منبع
این مقاله از منبع زیر برگرفته شده است:

Michael W. Evans, Alex M. Abela, and Thomas Beltz, Seven Charac-
teristics of Dysfunctional Software Projects, CrossTalk, April 2002, 
pp. 16-20.

جدول 1: ویژگی های هفت مخاطره

تعداد رویدادهای مخاطره مرتبط با نشانه نشانه مخاطرهویژگی
خاص مخاطره

تعداد رویدادهای مخاطره مرتبط با 
ویژگی

بسامد تکرار نسبت به همه رخدادهای 
مخاطره مشاهده شده

ناتوانی یا عدم استفاده از 
شیوه های اساسی مدیریت پروژه

A246

480%57

I6

J36

C66

K10

L116

خوش بینی بی مورد و انتظارات 
غیرواقعی مدیریت اجرایی

A246

344%41 B32

C66

عدم موفقیت در پیاده سازی 
فرایندهای اثربخش نرم افزار

G162

248%30
D15

H26

F45

اعالم زودهنگام پیروزی

L116

165%20 N46

O3

فقدان رهبری مدیریت پروژه

C66

106%13
E3

M5

B32

تصمیم گیری دیرهنگام

D15

63%8 E3

F45

فقدان مدیریت فعاالنه مخاطره

P4

24%3 Q9

R11
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ایــن کنفرانس در روز چهارشــنبه و پنجشــنبه 2و3 مارس 2022 
مصادف با 11و 12 اسفند 1400 توسط گروه محاسبات و سامانه های 
توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران در دانشگاه صنعتی قم به صورت 
 IEEE مجازی با موفقیت برگــزار گردید. این کنفرانس تحت حمایت
و ISC می باشــد. در ایــن کنفرانس بین المللــی 41 مقاله )18 مقاله 
انگلیســی در ســطح IEEE، 15 مقاله انگلیسی در ســطح ISC و 8 
مقاله به زبان فارســی(،  5 کارگاه، و 4 سخنرانی کلیدی ارایه گردید. 
همچنیــن در این کنفرانــس 50 عضو کمیته علمی در ســطح ملی 
وبین المللی همکاری داشتند. جزییات بیشتر در خصوص کنفرانس در 
وبگاه کنفرانس با نشــانی www.iahpc.ir قابل دسترسی است. الزم 
به ذکر اســت این کنفرانس دوساالنه است و در هر دوره توسط گروه 
تخصصی محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران 
و یکی از دانشگاه ها )ایران یا سایر کشورها( برگزار خواهد شد و اولین 

دوره با مشارکت دانشگاه قم در سال1397 برگزار گردید.
برگزار کننــدگان DCHPC2022 : انجمــن انفورماتیک ایران )گروه 

تخصصی محاسبات و سامانه های توزیع شده(- دانشگاه صنعتی قم 

1- مسئوالن كمیته های كنفرانس: 
ریاست کنفرانس - دکتر جالل رضایی نور، رئیس دانشگاه صنعتی قم 
دبیر علمی - دکتر شمس اهلل قنبری، انجمن انفورماتیک ایران، گروه 

محاسبات و سامانه های توزیع شده
مشــاور دبیر علمی- پروفســور دباســیش گوس، موسسه علوم و 

تکنولوژی هندوستان
مشاور دبیر علمی- پروفســور محمد عثمــان دانشگاه پوترا مالزی 

)UPM(

دستیار فنی دبیر علمی: مهندس امیر محمد قنبری، دانشکده فنی 
ومهندسی، دانشگاه قم

دبیر اجرایی: خانم دکتر محبوبه شمسی، دانشگاه صنعتی قم 
دبیر بین المللی و دســتیار دبیر علمی در امور انتشارات: خانم 
مریــم خســروخانی، انجمن انفورماتیــک ایران، گروه محاســبات و 

سامانه های توزیع شده
اعضای شورای سیاست گذاری علمی کنفرانس: دکتر شمس اهلل 
قنبری، دکتر اسالم ناظمی، دکتر عاصفه عاصمی، پروفسور دباسیش 

گوس، پروفسور محمد عثمان و خانم دکتر محبوبه شمسی
اعضــای کمیته برگــزاری و هماهنگی: مهندس ســید مجتبی 
کاظمی)رئیس کمیته هماهنگی(، دکتر حسین پورقاسمیان )مجری 
انگلیســی برنامه کنفرانس(، خانم مهندس عفیفــه فریدونی )رئیس 
جلســه اصلی و امور کامپیوتر (، دکتر احمد شــریف )مســئول امور 
پنل  های مــوازی(، مهندس محمد پور بافرانی)امــور صدور گواهی(، 

دومین دوره کنفرانس بین المللی محاسبات و سامانه های توزیع شده 
 The Second International Conference on Distributed Computing and

High Performance Computing (DCHPC2022)
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مهندس حســین احمدی نجف آبادی )آماده ســازی کتابچه چکیده 
مقاالت(، دکتر تقی جاودانی )مسئول امور کارگاه ها(

2- محورهای كنفرانس
 ،)Distributed Computing &Systems(سیستم های توزیع شــده
 ،)High Performance Computing( محاســبات ســریع و کارآمد
 Edge( مخاسبات لبه و مه ،)Cloud Computing( محاســبات ابری
 ،)Pervasive Computing(محاسبات فراگیر ،)& Fog Computing
محاســبات خوشــه ای )Cluster Computing( و محاسبات گریدی 
 Data( علوم داده ،)Big Data( داده های حجیم ،)Grid Computing(

)Social Network( و شبکه های مجازی اجتماعی )Science

3- آمارجغرافیایی كنفرانس 
در این کنفرانس 115 مقاله از 203 نویسنده ) 131نویسنده ایرانی و 
72 نویســنده بین المللی( ارسال گردید. حدود 35 درصد نویسندگان 
غیرایرانی بوده اند. همچنین اعضای کمیته علمی ترکیبی از 25 محقق 
ایرانی و 25 پژوهشگر بین المللی بوده است. کشورهای شرکت کننده 
در کنفرانــس عالوه بر ایــران عبارتند از کانادا، آلمان، مجارســتان، 
هندوستان، عراق، قزاقستان، مالزی، قزاقســتان، لهستان، پاکستان، 

روسیه، تونس، آمریکا و انگلیس 

عنوان سخنرانیوابستگی دانشگاهینام سخنران

 Professor
Maciej Drozdowski

 Poznan University of Technology,
Poland

Divisible load theory – from basics to applica-
tions

 Professor
Bharadwaj VeeravalliDepartment of ECE, NUS, Singapore

 HANDLING PARTITIONABLE WORKLOADS ON
 NETWORKED COMPUTE SYSTEMS: Is the future

bleak or bright for Divisible Load Models?

Professor
 Ali Emrouznejad

 Surrey Business School, University of
Surrey, Professor and Chair in Busi-

ness Analytics
Big data for Services Operations management

 Professor
 Zuriati Ahmad

Zukarnain

 Faculty of Computer Science and
 Information Technology Universiti

Putra Malaysia

 A State of Art Quantum Key Distribution for 5G
Networks

4- سخنرانان كلیدی

5- كارگاه های تخصصی

عنوان کارگاهوابستگی دانشگاهینام ارائه دهنده کارگاه

Dr. Hoshang kolivandLiverpool John Moores University Current and Future of Directions of
Augmented and Virtual Reality

Dr. Abdalsamad KeramatfarResearch Center on Developing  
Advanced Technologies

Introduction to Graph Neural Net-
works and its applications

Eng. Niladri MahapatraAgile Coach, Trainer, Practitioner and 
Transformer

 Agile Transformer, Training and
Coaching

Dr. Aamir Wali  FAST School of Computing 
FAST-NU Lahore

 Cellular Automata Learning and
 Prediction Model for Handwritten

Pattern Recognition

Dr. Mahboubeh ShamsiFaculty of Electrical and Computer Engi-
neering, Qom University of TechnologySoftware Requirements and Testing
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6- ویژگی شاخص كنفرانس 
یکی از مهم ترین ویژگی های شــاخص این کنفرانس حضور چشم گیر 
 Divisible Load( پژوهشــگران سرشناس در حوزه نظریه تقسیم بار
Theory( بود. نظریه تقســیم بار که اختصارا DLT نامیده می شــود 
مدلــی از الگوریتم هــای زمانبندی اســت که در پــردازش موازی و 
سیستم های توزیع شــده به کار می رود. با توجه به ویژگی های ذاتی 
DLT کاربردهــای قابل توجهی در حوزه های دیگر مانند محاســبات 
ســریع، پردازش تصویر، حل ماتریس ها و موارد دیگر پیداکرده است. 
در کنفرانــس DCHPC2022 بــه دلیل این که برخی از ســخنرانان 
کلیدی از افراد شــاخص DLT بوده اند ایــن امر باعث حضور محققین 
سرشناس حوزه DLT از سراسر جهان در این کنفرانس گردید. اهمیت 
این مســئله در اینجاســت که کنفرانس می توانــد در دوره بعدی در 
مسیری قرار گیرد که برای محققین این شاخه به عنوان یک کنفرانس 

شاخص مبدل شود. 

7- نمایه ها و چاپ مستندات كنفرانس 
 IEEE Explore بخشــی از مقاالت پذیرفته شده )18 مقاله( در پایگاه
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/ نمایه گردیده و از لینک زیر

بخش  است.  دسترسی  قابل   conhome/9732061/proceeding
دیگر مقاله ها شامل تعدادی از مقاله های انگلیسی )13 مقاله( و کلیه 
مقاالت فارسی پذیرفته شده )8 مقاله( کنفرانس در ISC نمایه خواهد 
شد. ضمن این که بسط یافته مقاالت پذیرفته شدة برتر فارسی براساس 
ارزیابی هــای داوران ) امتیاز داوری و ارائه(، به مجله علوم رایانشــی 
انجمن انفورماتیک ایران جهت چاپ براساس ضوابط آن مجله ارسال 
شده اســت. همچنین بســط  یافته برخی از مقاله های برتر کنفرانس 
جهت چاپ در مجله های دیگر علمی پژوهشــی معرفی خواهند شد. 
لیســت مجالت در وبگاه کنفرانس به نشانی www.iahpc.ir موجود 

است. 

8- كنفرانس DCHPC 2022 از نگاه تصویر
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پیاده سازی وضوح فوق العاده در مجموعه داده موسسه مّلی 
استاندارد و فناوری مختلط با استفاده از روش های یادگیری عمیق

محمدرضا فرجی
دانشکده فنی فومن - دانشکدگان فنی دانشگاه تهران - فومن - ایران

m.rezafaraji@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

عاطفه حسن زاده
دانشکده فنی فومن - دانشکدگان فنی دانشگاه تهران - فومن - ایران

hasanzadeh.a@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

چکیده
در این مقاله یک معماری یادگیری عمیق برای تولید تصاویر با وضوح فوق العاده پیاده ســازی و پیشــنهاد می شود. برای این منظور از تکنیک وضوح فوق العاده 
اســتفاده می شــود. الزم به ذکر است که روش های گوناگونی برای پیاده ســازی آن استفاده می شــود که از جمله آن ها می توان به روش های کالسیک که عموماً 
روش های بهینه ای نیستند اشاره کرد. این روش ها که در آن ها از یادگیری عمیق استفاده نمی شود، عمدتاً منسوخ شده است و جای خود را به روش های یادگیری 
عمیق داده است که در عین حال می توان از معماری های مختلفی از جمله شبکه های عصبی پیچشی، رمزگذار خودکار، حافظه طوالنی کوتاه - مدت و شبکه مولد 
تخاصمی استفاده نمود. این مقاله مبتنی بر معماری شبکه های رمزگذار خودکار تنظیم شده است. در این مطالعه از مجموعه داده موسسه ملی استاندارد و فناوری 
مختلط اســتفاده شــده است و سعی شــده در این مجموعه داده با اســتفاده از کتابخانه cv2 تصاویری با وضوح پایین تولید شود که بتوان از روی این تصاویر با 
استفاده از شبکه رمزگذار خودکار تصاویر با وضوح باال را بازیابی نمود که در این صورت با توجه به خروجی ها می توان گفت شبکه تعریف شده وظیفه* خود را 

با عملکرد مناسبی انجام داده است و خروجی های حاصل را می توان مطلوب تلقی کرد.
واژه هاي کلیدي: موسسه ملی استاندارد و فناوری مختلط، رمزگذار خودکار، وضوح فوق العاده، یادگیری عمیق

1- مقدمه
بازسازی تصویر با وضوح فوق العاده )SISR(1 برای بازسازی یک تصویر 
با وضوح باال )HR(2 براســاس یک تصویر با وضوح پایین )LR(3 توسط 
یک الگوریتم خاص به کار می رود. بازســازی با وضوح فوق العاده، اجرا 
* Task
1- Single Image Super-Resolution
2- High resolution
3- Low resolution

شده در ســطح الگوریتم، می تواند به شکستن محدودیت های برخی 
از دســتگاه های تصویربرداری کمک کنــد. بنابراین در تصویربرداری 
پزشکی )]1[(، تصاویر ماهواره ای، نظارت بر امنیت )]2[( و… کاربرد 

فراوانی دارد.
برای بازســازی تصویــر HR از تصویر LR روش هــای مختلفی وجود 
دارد. روش های اولیه بازســازی با وضــوح فوق العاده عمدتاً روش های 
درون یابی هســتند. اگرچه این نوع روش نســبتاً ســاده است، اما اثر 
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بازســازی آن چندان ایده آل نیســت. روش های دیگر برای بازسازی 
تصویر با وضوح فوق العاده عمدتاً شــامل اســتفاده از اطالعات قبلی 
تصویر )]4-3[(، روش عود پچ داخلی )]6-5[( و روش های بازســازی 
مبتنی بر یادگیری ســنتی )]9-7[( است. در سال های اخیر، با نشان 
دادن توانایــی یادگیری کامل شــبکه های یادگیــری عمیق، روش 
بازســازی موثر یادگیری عمیق  به طور گســترده ای برای حل مشکل 

نامناسب بازسازی تصویر با وضوح فوق العاده استفاده شده است.
دونگ و همکاران ابتدا از شبکه یادگیری عمیق برای تحقق بازسازی 
 SRCNN .]10[ 4 استفاده کردند)SRCNN( تصویر با وضوح فوق العاده
یک شــبکه عصبی پیچشی سه الیه برای نگاشت تصویر LR به تصویر 
HR اســت. اثر بازسازی آن در مقایســه با الگوریتم یادگیری سنتی 

به طور قابل توجهی بهبود یافته است )شکل 1(.
با موفقیت شبکه عصبی عمیق در شبکه تصویر5 )]12-13[(، استفاده 
از شــبکه عصبی عمیق در بازسازی تصویر با وضوح فوق العاده به یک 
محتوای تحقیقاتی مهم تبدیل شــده است. وضوح تصویر دقیق عمق 
شــبکه عصبی پیچشی را تا 20 الیه عمیق تر کرد )]14[(. پس از آن 
شــبکه پیچشی عمیق بازگشتی )DRCN(6 )]15[( و شبکه باقیمانده 

4- super resolution convolutional neural network
5- ImageNet
6- Deep recursive convolutional network

بازگشــتی عمیــق )DRRN(7 )]16[( یکی پس از دیگری پیشــنهاد 
شدند. در بررسی اخیر عالوه بر عمق بخشیدن به شبکه، شبکه عصبی 
پیچشــی زیرپیکسل کارآمد )ESPCN(8 مستقیماً روی تصاویر LR در 
هم پیچیده شــد و در نهایت از الیه پیچش زیرپیکســل برای تحقق 
فرآیند نمونه برداری به وضوح باال اســتفاده شــد. در بررسی دیگری 
شــبکه های پیچشــی متصل متراکم9 )]18[( انتقال اطالعات ویژگی 
بین الیه ها را با اتصال متراکم به حداکثر رساندند و اتصال متراکم، از 
نقشــه های ویژگی به دست آمده توسط هر الیه پیچش استفاده کامل 
کرد و شــبکه متراکم برای تحقق بازسازی تصویر با وضوح فوق العاده 

معرفی شد ]19[. 
عالوه بر تعمیق شــبکه، بسیاری از محققان ســاختارهای دیگری را 
نیز برای به دســت آوردن نتایج بازسازی بهتر پیشنهاد کردند. دونگ 
و همکاران یک ســاختار فشــرده به شکل ســاعت شنی برای وضوح 
فوق العاده سریع تر و بهتر پیشنهاد و طراحی کردند ]21[. وی-شنگ 
و همکاران شبکه هرم الپالسی با وضوح فوق العاده را پیشنهاد کردند 
]22[. ســپس این شــبکه را با نظارت عمیق آموزش دادند و به یک 

بازسازی با کیفیت باال دست یافتند )شکل 3(.

7- Deep return residual network
8- Efficient subpixel convolutional network
9- DenseNet

شکل1: نمایی از یک معماری شبکه یادگیری عمیق برای تحقق بازسازی تصویر با وضوح فوق العاده ]11[

شکل2: نمایی از یک معماری شبکه متراکم برای وضوح فوق العاده ]20[
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نامهیوک و همــکاران معماری را به گونــه ای طراحی کردند که یک 
سازوکار آبشاری را بر روی یک شبکه باقیمانده پیاده سازی می کند و 
همچنین مدل های مختلفی از شبکه باقیمانده آبشاری پیشنهادی را 
برای بهبود بیشــتر بهره وری ارائه کردند ]24[. شانگ و همکاران یک 
روش سریع، دقیق و ســبک با وضوح فوق العاده برای به دست آوردن 

تعادل بین ظرفیت ترمیم و سادگی مدل ها پیشنهاد کردند ]25[.
اگرچه روش های فوق نتایج بازســازی خوبی به دست آورده اند، اما با 
تعمیق الیه های شــبکه، پارامترهای شبکه به طور چشمگیری افزایش 
می یابد و خود شبکه برای آموزش و هم گرایی دچار مشکل می شود. از 
سوی دیگر، بسیاری از ویژگی های مفید به دست آمده در هر الیه اغلب 
در شــبکه های فوق نادیده گرفته می شوند. عالوه بر این، اطالعات هر 
الیه اغلب با یک الیه میانی خاص ترکیب می شود، نه این که مستقیماً 
برای بازسازی نهایی استفاده شود، بلکه بر استفاده از اطالعات ویژگی 

الیه تأثیر می گذارد.
با توســعه یادگیری عمیق، شــبکه مولد تخاصمی پیشــنهاد شــده 
توســط گودفلو و همکاران، اخیراً عملکــرد خوبی در تبدیل تصویر و 
تصویربرداری با وضوح فوق العاده نشــان داده است. سانچز و همکاران 
چارچوب استاندارد شبکه مولد تخاصمی )GAN(10 با وضوح فوق العاده 
را برای تولید تصاویر با وضوح فوق العاده مغز پیشــنهاد کردند ]26[. 
اکثــر مدل های تولید تصویر مبتنی بر GAN با اســتفاده از الیه های 
پیچش ســاخته می شــوند. پیچیدگی ها اطالعات را در موقعیت های 
موضعی پردازش می کنند، با این حال، اســتفاده از الیه های پیچیده 
در ایجاد وابستگی های دور در تصاویر ناکارآمد است ]27[ )شکل 3(.
یادگیری وابستگی بین تصاویر با استفاده از یک هسته پیچش کوچک 
دشــوار اســت. اگرچه، افزایش اندازه هســته پیچش می تواند میدان 
دریافت را نیز گســترش دهد، اما به ناچار پیچیدگی مدل را افزایش 
می دهــد ]27[. برای این منظور شــبکه مولــد تخاصمی خودتوجه 
)SAGAN(11 با مدل سازی وابستگی دوربرد و توجه محور برای وظایف 

تولید تصویر پیشنهاد شده است ]29[.
10- Generative adversarial network
11- Self-attention generative adversarial network

رمزگذار خودکار12 یک مدل یادگیری عمیق بدون نظارت اســت که 
می تواند نمایش تصاویر را بیاموزد. اخیراً SR مبتنی بر رمزگذار خودکار 
پیشنهاد شده است ]30-32[. مدل های SR مبتنی بر رمزگذار خودکار 
نتایج امیدوارکننده ای را با کاهش پیچیدگی محاسباتی ارائه می دهند. 
رمزگذار خودکار ترکیبی از رمزگذار و رمزگشا است. رمزگذار تصاویر 
ورودی را می آمــوزد و آن ها را به یک نمایــش فضای پنهان ترجمه 
می کند. رمزگشــا تصویر را تنها از روی نمایش فضای پنهان بازسازی 
می کنــد. دونگ و همکاران مدل SR مبتنــی بر کدگذاری پراکنده را 
پیشــنهاد کردند ]33[. کدگذاری پراکنــده فرض می کند که نمایش 
پراکنــده تصویر HR از فرهنگ لغت HR مشــابه وصله تصویر LR از 
فرهنگ لغت LR اســت. نویســندگان دیگری مانند وانگ و همکاران 
)]34[(، یانگ و همکاران )]35[(، چانگ و همکاران )]36[(، شــائو و 
همکاران )]31[(، پارک و همکاران )]30[(، رویکردهای SR مشابهی 
را بر اســاس رویکردهای SR مبتنی بر رمزگــذار پراکنده و خودکار 
ارائه کردند. با این حال، عمدتاً از روش آموزش فرهنگ لغت استفاده 
 HR می تواند به عنوان تکه تصویر LR می کنند که در آن تکه تصویــر
به طور مستقیم یا از طریق تخمین درنظر گرفته شود. همچنین، برای 
نگاشت خطی ساده نشان دادن روابط پیچیده دشوار است )شکل 5(. 

 MNIST پایگاه داده
 13MNIST پایگاه داده موسســه ملی اســتاندارد و فنــاوری مختلط
توســط لکن و هکاران درســال 1998 معرفی شد ]38[. از آن زمان، 
این مجموعه داده به طور گســترده به عنوان یک بستر آزمایشی برای 
پیشــنهادهای مختلف یادگیری ماشین و تشخیص الگو استفاده شده 
اســت. پایگاه داده MNIST در مجموع شامل 70000 نمونه است که 
60000 مورد برای آموزش و بقیه برای آزمایش هســتند. پایگاه داده 
شامل دو منبع مختلف اســت: پایگاه داده ویژه NIST 1 )جمع آوری 
 NIST 3 شــده در بین دانش آموزان دبیرســتانی( و پایــگاه داده ویژه
)بازیابی شــده از کارمنــدان اداره سرشــماری(. مجموعه آموزش و 
آزمایش به گونه ای انتخاب شــد که یک نویسنده در هر دو مجموعه 
حضور نداشته باشد. مجموعه آموزشــی شامل نمونه هایی از بیش از 
12- Auto encoder
13- National Institute of Standards and Mixed Technology

شکل3: نمایی از یک معماری شبکه عصبی پیچشی با ساختار فشرده به 
شکل ساعت شنی برای وضوح فوقالعاده ]23[

شکل4: معماری چارچوب استاندارد GAN با وضوح فوقالعاده ]28[
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شکل5: نمونه ای از معماری رمزگذار خودکار برای وضوح فوق العاده ]37[

250 نویسنده اســت. تصاویر اصلی برای پیش پردازش ارسال شدند. 
این روش ابتدا شــامل نرمال کــردن تصاویر برای قرار گرفتن در یک 
جعبه 20 × 20 پیکســل با حفظ نسبت تصویر بود. سپس، یک فیلتر 
ضد آلیاســینگ اعمال شــد و در نتیجه تصاویر سیاه و سفید به طور 
موثر به مقیاس خاکســتری تبدیل شدند. در نهایت، الیه خالی برای 
قرار دادن تصاویر در یک کادر بزرگتر 28 × 28 پیکســل معرفی شد 

)شکل 6(.

روش كار
در ابتــدا کتابخانه های مورد نیاز را داخل محیط برنامه نویســی وارد 
می کنیم و در ادامه مجموعــه داده MNIST را بارگیری می کنیم که 
بتوانیــم پردازش های مدنظر خود را بــرروی آن اعمال کنیم. بعد از 
بارگیری مجموعه داده، معماری خود را تشــکیل می دهیم که کلیات 
این معماری به شــکل 7 اســت که تصویر با وضوح پایین را دریافت 
می کند و در خروجی، تصویر بازیابی شده با وضوح باال را به ما می دهد.

در ادامه در شــکل شــماره 8 می توان جزئیات دقیقی از این معماری 
را مشــاهده نمود. براساس شــکل 8 در این معماری از چندین الیه 
پیچش، حداکثر ادغام و تراکم در مرحله رمزگذار و از نمونه برداری در 
مرحله رمزگشا استفاده شده است و همچنین از رها کردن14 استفاده 

کرده ایم تا شبکه بیش از حد مناسب15 نشود.
بعد از این که شــبکه مورد نظر خود را تعریف کردیم باید تصاویری با 
وضوح پایین را تولید کنیم تا بتوانیم آن ها را به عنوان ورودی به شبکه 
بدهیم تا بر اساس آن تصاویر با وضوح باال را به عنوان خروجی دریافت 
کنیم. روش های مختلفی برای تولید تصاویر با وضح پایین وجود دارد، 
در این مطالعه ازروش CV2.resize اســتفاده شده است. ابتدا تصاویر 
 lowRes مجموعه آزمایشــی16 را انتخاب می کنیــم و متغیری به نام
تعریف می کنیم و مجموعه داده های انتخاب شــده را با اســتفاده از 
دستور cv2.resize به اندازة 10×10 تبدیل نموده و نهایتاً با استفاده 
از همین دستور آن را به اندازة 28×28 تبدیل می کنیم و با استفاده از 
دستور np.array تصاویر با وضوح پایین تولید شده را به صورت آرایه 
تبدیل می کنیم. تصاویر تولید شــده از این روش را می توان درشکل 

9 مشاهده نمود.
درمرحله بعدی داده آزمایشی و lowres را نرمال می کنیم تا بتوانیم 
پردازش هــای مدنظر خود را اعمال کنیــم. در نهایت مدل خود را با 

مشخصات موجود در جدول 1، کامپایل17 می کنیم.

14- drop out
15- over fit
16- test
17- compile

شکل6: نمونه هایی از مجموعه داده موسسه ملی استاندارد و فناوری مختلط

شکل 7: شمای کلی از معماری تعریف شده

جدول 1: مشخصات کامپایل شبکه

AdamOptimizer

Binary cross entropyLoss function

100epoch

64Batch size

trueshuffle
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شکل8: معماری رمزگذار خودکار استفاده شده در این مقاله

MNIST شکل 9: تصاویر با وضوح پایین تولید شده از مجموعه داده

شکل 10: خروجی شبکه
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هنگامی که مدل تعریف شــده را برازش18 می کنیم خطای شبکه به 
0/1615 کاهش می یابد که عملکرد مناســبی از این شــبکه را به ما 
نوید می دهد. پس از آموزش شــبکه خروجی های شبکه در شکل 10 

قابل مشاهده است.
در شکل 10 مشاهده می شود که شــبکه طراحی شده به حد خوبی 
عملکرد مناسبی داشته و قادر به بازیابی تصاویر با وضوح پایین است 
و این وظیفه را به خوبی انجام داده اســت. همیــن روال کاری را بر 
روی تصاویر آموزشی19 نیز اعمال می کنیم که خروجی های حاصل در 

شکل 11 قابل مشاهده است.
در شــکل 11 می توان عملکرد مطلوب شبکه را مشاهده نمود. شبکه 
خود را بر روی داده های آزمایشی، برازش کرده بودیم و درواقع شبکه 
آموزش دیده داده های آموزش مجموعه داده MNIST را ندیده بود، با 
این وجود مشاهده می شود که شبکه عملکرد مطلوبی دارد و در اکثر 

مواقع قادر به بازیابی تصاویر با وضوح پایین است.

نتیجه گیری 
در این مطالعه، با عملکرد اصلی رمزگذارهای خودکار آشــنا شدیم و 
یک بررســی عملی درخصوص ارتقای وضــوح تصویر را اجرا نمودیم. 
این بررسی می تواند موارد استفاده چندگانه در سبک زندگی روزمره 
داشــته باشــد. به عنوان مثال، می توان از این تکنیــک برای افزایش 
کیفیت ویدیوهای با وضوح پایین نیز اســتفاده نمود. بنابراین، حتی 
بدون برچسب، می توان با داده های تصویر کار کرد و مشکالت دنیای 

واقعی را در این رابطه بخوبی حل نمود.
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اعضای هیئت مدیرۀ انجمن 
-آقای ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ )رئیس هیئت مدیره( 
-آقای دکتر اسالم ناظمی ) نایب رئیس هیئت مدیره( 

-آقای مهندس محمدحسن محوری ) خزانه دار( 
-آقای مهندس علی آذرکار ) دبیر( 

-آقای سیدابراهیم ابطحی ) عضو اصلی( 
-آقای دکتر علیرضا خلیلیان )عضو علی البدل( 

-آقای دکتر علیرضا باقری ) عضو علی البدل( 

 سرپرستان گروه های تخصصی انجمن 

1-گروه تخصصی شبکه و سخت افزار - آقای دکتر علیرضا 
اهری 

2-گروه تخصصــی راهبری و مدیریــت خدمات فناوری 
اطالعات - آقای مهندس حمید گردش 

آقای   - پیشرفته سازمانی  نرم افزارهای  3-گروه تخصصی 
مهندس سعید امامی 

4-گروه تخصصی هوش مصنوعی- آقای دکتر محمدحسین 
رهبان 

5-گروه تخصصی معماری سازمانی-آقای مهندس رضا کرمی
6-گروه تخصصی توســعه وب فارسی-آقای مهندس رضا 

شیرازی
7-گروه تخصصی محاسبات و ســامانه های توزیع شده- 

آقای دکتر شمس اهلل قنبری 
8-گروه تخصصی هنر و فنــاوری- آقای مهندس مهدی 

انصاری
9-کمیتۀ بین الملل - آقای مهندس حسین زارعان 
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نگاهی به تحلیل های بین رشته ای فناوری اطالعات
)از منظرهای تاریخی تا فلسفه سیاسی(

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif.edu :پست الکترونیکی

 مقدمه 
گفتمــان1 دامنــه، زمینــه و موضــوع مباحثه اســت و بــا گفتگو2 
شــکل گرفته و تعمیق می شــود. در این مجال، پنــج گفتگوگر را از 
طریــق چهار پژوهش مکتوبشــان )کتــاب( به گفتگــو در گفتمانی 
بین رشــته ای، در پیونــد فنــاوری اطالعات با حوزه تخصصیشــان، 

1 - Discourse
2 - Dialogue

دعــوت کرده ایم تا در رنگین کمانی از منظرهای گوناگون، ســفری از 
 تاریخ تا فلسفه سیاســی را برای شکل گیری این گفتمان پی بگیریم. 

1.گفتگوگر منظر تاریخی )نیل فرگسن(: برج و میدان 
– جدال سلسله مراتب و شبکه بر سر قدرت جهانی

 نِیل فرگســن عضو ارشد مؤسســه هوور در دانشگاه استنفورد، عضو 
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ارشــد مرز مطالعات اروپا در دانشگاه هاروارد و استاد مهمان دانشگاه 
چینهوای پکن اســت کــه مجله تایمز او را برجســته ترین تاریخدان 
بریتانیائی تسل خود و گاردین درباره این کتاب او نوشته است: حاصل 
ِخُرد و ذوِق سلیِم فرگسن این خواهد بود که این بازنگری استادانه تا 

سال های سال در تاریخ پژواک خواهد یافت.
 فرگســن در پیشــگفتار کتاب با عنوان تاریخ دان شبکه ای درباره 
ســاختارهای قدرت می نویســد: این کتــاب از افت وخیــز نامنظم 
تاریخ می گویــد و تمایز می گذارد میان دوره های طوالنی اســتیالی 
ساختارهای سلسله مراتبی بر زندگی بشر و دوره های نادرتر اما پویاتر 
برتری شبکه ها که تا حدی در نتیجه تحوالت فناوری رخ داد. به بیان 
ســاده: وقتی که نظم سلســله مراتبی بر دوره ای حاکم باشد، میزان 
قدرت هر کس صرفا متناســب با مرتبه و مقام او بر نردبان تشکیالت 
دولت یا شــرکت یا هر نهاد دیگِر دارای نظم و ســازماندهی عمودی 
اســت. با برتری یافتن شبکه ها هر کس می تواند، بنا بر جایگاهش در 

یک یا چند گروه اجتماعی دارای نظم و ساختار افقی، قدرت یابد. 
او با نقل از دوســت سیاستمدارش که از دشواری های کارش می گوید 
این عبارت را نقل می کند که: قدرت چه چیز شگفت انگیزی است 
و ادامه می دهد: »آیا در دنیای امروز بهتر اســت در دل شــبکه باشی 
و نفوذ کســب کنی یا جزئی از سلســه مراتب باشی و قدرت به دست 
آوری؟ سلســله مراتب ها و شــبکه ها با هم تالقــی می کنند و تعامل 
دارند... مثال از برج عمودی شــرکت پا به میدان افقی شبکه اجتماعی 
می گذارند... این کتاب تالشــی است برای... بیان تعامل میان شبکه و 
سلسله مراتب..... اندیشه محوری اش آن است که شبکه های اجتماعی 
)ابزار ارتباطات خودخواسته غیررسمی( همواره در طول تاریخ بسیار 
مهم تر از آن چیزی بوده اند )به عنوان ســاختارهای قدرت( که اغلب 
تاریخ نگاران، با چنان دلمشــغولی که به سازمان های سلسله مراتبی 

نظیر دولت داشته اند، در نظر گرفته اند«. 
 قرن بیســت ویکم را عصر شبکه ای خوانده اند. اما فرگسن در برج 
و میدان ادعا می کندکه شبکه ها به هیچ وجه پدیده جدیدی نیستند. 
از چاپخانه دارها و مبلغانی دینی که اصالحات دینی را موجب شــدند 
گرفته تا فراماســون هایی که انقالب آمریــکا را هدایت کردند، همانا 
شبکه سازان بودند که نظم و سامانه دیرینه پاپ ها و پادشاهان را برهم 
زدند. عصر کنونی نه تنها نوظهور نیســت بلکه دومین عصر شبکه ای 
اســت و کامپیوترهای شــخصی در آن همان نقش دســتگاه چاپ را 
دارند. اما کسانی که منتظر آرمانشهری متشکل از شهروندان اینترنتِی 
در هم تنیده اند، شــاید ســرخورده شوند، زیرا شــبکه ها در معرض 
خوشــه بندی و شیوع و حتی قطع شدن هســتند و جدال های قرون 
شــانزدهم و هفدهم هم اکنون در عصر فیس بوک و دولت اسالمی و 

قلمرو ترامپ، نمونه های مشابه بس هراس انگیزی دارند.
فرگســن در بخش برج و میداِن احیا شــده می نویسد: آرمانشهری 
آزادی خواهانــه مرکب از شــهروندان آزاد و برابــِر اینترنت – همگی در 
هم تنیده، و هم ارســال کننده تمام داده های در دســترس، با بیشترین 

شفافیت و کمترین تنظیمات مربوط به حریم شخصی- جذابیت حتمی 
دارد، خصوصا برای جوانان. خیالپردازانه است تصور کردن این شهروندان 
اینترنت که، مانند کارگران متروپولیس )فریتز(النگ، خود به خود بر ضد 
خواص فاسد دنیا بر می آشوبند، و سپس عنان از نیروی هوش مصنوعی 
برمی دارند تا خود را از جان کندن برای کار نیز رهایی بخشند. آن ها که 
می کوشند بدون نگاه کردن به عقب به جلو بنگرند بسیار آسان به دام چنین 
فکر آرزومندانه ای می افتند. از نیمه دهه 1990، متخصصان علوم کامپیوتر 
و ســایرین درباره امکان تحقق مغز جهانی – اَبَر موجود زمینی   ای خود 
سازمانده- رویاپردازی کرده اند. در سال 1997 مایکل ِدرتوزوس مشتاقانه 
چشــم انتظار عصر صلح به کمک کامپیوتر بود. یکی از عالقه مندان در 
سال 2000 نوشت: فناوری  های نوین اطالعات افق های تازه بازی با حاصل 
جمع غیر صفر را می گشــایند. حکومت هایی که سریعا با تمرکز زدایی 
واکنش نشان نمی دادند ســریعا مجازات می شدند. کاترین هایلز واقعا 
مشعوف بود. او در سال 2006 نوشت: ما، در مقام اهالی شبکه های درهم 
تنیده، در درون مارپیچ هم فرگشِت 3پویا به دستگاه های هوشمند و نیز 
سایر گونه های زیستی ای می پیوندیم که سیاره زمین را با آن ها شریکیم. 
این مارپیچ مطلوِب صعودی نهایتا شناخِت سپهر4 جدیدی ایجاد خواهند 
کرد. سه سال بعد، یان تاملین اشکال نامحدود هم پیمانی هایی بین افراد 
را در نظر آورد که از تفاوت های مذهبی و فرهنگی چشــم می پوشند تا 
شــفقت و همکاری جهانی را که برای بقای ســیاره زمین حیاتی است، 
نجات دهند. او به وضوح بیان می داشت که غرایز اجتماعی انسان ها برای 
آشــنایی با افکار و اندیشه ها و در میان گذاشتن آن ها با یکدیگر احتماال 
روزی، تنها چیزی خواهد بود که نژاد ما را از خودویرانگری خودش نجات 
می دهد. نویســنده دیگری نوشــت که »اطالعات محور شدن«5 موج 
سوم جهانی شــدن خواهد بود. بزرگان سیلیکون ولی برای خیالپردازی 
درباره آینده پرانگیزه   اند. باالجی سرینیواسان خیاالتی هیجان انگیز در 
ســر می   پرورانَد درباره نســل هزاره6 که، فارغ از موقعیت جغرافیایی، در 
فضاهای ابری کامپیوتری با یکدیگر همکاری می کنند و رها از سیســتم 
پرداختی دولت ها، ژتون دیجیتال به حساب یکدیگر واریز می کنند. مارک 
زاکربرگ، هنگام صحبت در جشن فارغ   التحصیلی هاروارد در سال 2017، 
از فارغ التحصیالن جدید خواست کمک کنند: دنیایی بسازیم که در آن 
همه احســاس مســئولیت کنند و با به عهده گرفتن پروژه های بزرِگ با 
اهمیت در کنار یکدیگر، با بازتعریف برابری به گونه ای که هرکس آزادی 
پیگیری اهدافش را داشته باشد و با ایجاد اجتماع در سر تا سر جهان. اما 
زاکربرگ تجسم نابرابری اقتصاد فوق ستاره ای است. به اغلب عالج  هایی 
که او برای نابرابری در ســردارد - درآمد پایه همگانی، خدمات مقرون به 
صرفه نگهداری از کودکان، بهداشت و درمانی که تابع یک شرکت نیست. 

3- Co-evolutionary
cognisphere -4 طبق تعریف هایلز: نظام های شناختی جمیعا درهم تنیده ای هستند که هر چه بیشتر بشر 
را احاطه می کنند. این مفهوم به نحوه همزیســتی انسان و ماشــین در دل نظام های پیچیده گردش اطالعات 

اشاره دارد 
5- informatization

millennial generation -6 منظور نسلی است که در سال های 1980 تا 2000 متولد شده است و بنابراین 
در اوایل هزاره جدید یعنی قرن بیست ویکم که عصر اطالعات است به بزرگسالی می رسد. 
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تحصیالت پیوسته - در سراســر جهان نمی توان نائل شد بلکه فقط در 
قالب خط مشــی های ملِی ارائه شده توسط دولت رفاه سابق قرن بیستم 
عملی اند. و زمانی که می گوید منازعه عصر ما بین قوای آزادی و گشــاده 
نظری و اجتماع جهانی با قوای اقتدارگرایی و انزواطلبی و ملی  گرایی است، 
به نظر می رســد از یاد برده است که شرکت خودش تا چه اندازه به یاری 

این نیروی دوم آمده است.
فرگســن می گوید: ســوابق آینده پژوهی دلیل چندانی در اختیار ما 
نمی گــذارد تا انتظار داشــته باشــیم بخش زیــادی از رویای واهی 
ســیلیکون ولی، یا اصال ذره ای از آن تحقق یابد. قطعا اگر قانون مور 
همچنان به قوت خود باقی باشــد، حدودا تا سال 2030 کامپیوترها 
قادر به شبیه ســازی مغز انسان خواهند بود. اما چرا باید انتظار داشته 
باشیم این مسئله آن نوع نتایج خیالی را داشته باشد که در پاراگراف 
قبل مجسم شد؟ قانون مور از زمانی که موتور تحلیلِی7 چارلز بابیچ 
پیش از مرگش در ســال 1871 )تا حدی( ساخته شد، و نه زودتر، و 
بدون شک از زمان جنگ جهانی دوم به بعد مورد استفاده قرار گرفته 
اســت. نمی توان گفت که بهبود تصاعدِی متناســبی در نیروی تولید 
و بهره وری ما حاصل شــده اســت، چه برسد به ســلوک اخالقی مان 
در مقام یک گونه زیســتی. استداللی قوی مطرح است درباره این که 
نوآوری های انقالب صنعتی ِپیشین برای بشر سودمندتر از نمونه های 
اخیرشــان بودند. و اگر نتیجه عمده روبات شناسی و هوش مصنوعِی 
پیشــرفته قرار است واقعا بیکاری گســترده باشد، مطمئنا احتمالش 
بســیار کم است که اکثر انســان ها در ازای نوعی درآمد پایه معمولی 
ولی کافی بی هیچ گله و شــکایتی خود را وقف فعالیت های تفریحی 
بی   ضرر کنند. فقط تمامیت   خواهی مبتنی بر دارویی تســکین بخش 
که آلدوس هاکســلی مجســم کرد – در دنیاِی قشنِگ نو- این 
گونــه ترتیبــات را عملی خواهد ســاخت. نتیجــه محتمل تر، تکرار 
خیزش های خشونت باری اســت که آخرین عصر شبکه ای ِ بزرگ را 
نهایتا در آشــوبی فرو برد که همان انقالب فرانســه بود. وانگهی، این 
بدگمانی را نمی توان کنار گذاشــت که، به رغم همه جاروجنجال های 
خیالپردازانــه، نیروهای کمتر مطبوع و مســاعد تا به حال آموخته اند 
چگونه از شناخت سپهر به نفع خود استفاده و سوء استفاده کنند. در 
عمل، عملکرد اینترنت متکی است بر کابل های زیر دریایی، کابل های 
فیبر نوری، ارتباطــات ماهواره   ای، و انبارهای عظیم پر از ِســرِور. نه 
درباره مالکیت این زیرســاخت و نه درباره ترتیبات مربوط به انحصار 
چندقطبی ای که مالکیت پلتفرم های اصلی وب را بی اندازه ســودآور 
می کند هیچ چیز خیالپردازانه  ای وجود ندارد. شبکه های جدید عظیم 
و گســترده امکان پذیر شده اند ولی، مانند شــبکه های زمان گذشته، 
ساختارشان سلسله مراتبی است، همراه با تعدادی کانون فوق متصل 
که از انبوه راس    هایی با اتصاالت و ارتباطات اندک و پراکنده یک ســر 
و گردن باالترند. و این صرفا یک احتمال نیست که جرگه سازان فاسد 
یا افراطیون مذهبی بتوانند این شــبکه را برای راه اندازی نوعی جنگ 

7- Analytical Engine

جدید و پیش بینی ناپذیر در فضای ســایبری آلت دســت خود کنند. 
این جنگ شروع شده است. شــاخص های خطر ژئوپولتیک حاکی از 
آن اســت که چه بسا جنگ متعارف و حتی هسته ای دور نباشد. این 
را هم نمی توان منتفی دانســت که شاید روزی اَبَرموجودی زمینی از 
جنس هــوش مصنوعی، مخلوق دکتر استرنج الوها، عنان اختیار از 
کف بدهد و – به درســتی – این را در نظر بگیرد که نژاد بشر به اعال 
درجه بزرگ ترین تهدید برای بقای بلند مدت خوِد این سیاره است و 

همه ما را از صفحه روزگار محو کند.
فرگسن ادامه می دهد: ایوان ویلیامز، یکی از بنیانگذاران توییتر در مه 
2017 گفت: من گمان می کردم زمانی که همه بتوانند آزادانه سخن 
بگوینــد و اطالعات و افکار را با هــم مبادله کنند جهان خود به خود 
جای بهتری می شــود. در این مورد اشتباه می کردم. درس تاریخ این 
اســت که اعتماد به شبکه ها برای اداره دنیا دستوالعمل آنارشی است. 
خیلی که بخت یاری کند، کار قدرت به آنجا می کشد که به دست ایلو 
مینیاتی بیفتد، اما به احتماِل بیشتر به دست ژاکوبن ها می افتد. برخی 
امروز وسوسه می شوند که دست کم به طور محدود و مالیم آنارشیسم 
را تاییــد کنند. کســانی که در خالل جنگ هــای دهه های 1790 و 
1800 می زیســتند، درســی مهم را فرا گرفتند که کار درستی است 
اگر ما مجددا آن را فرا گیریم: بهتر است نوعی نظم سلسله مراتبی بر 
جهان تحمیل شــود و قدری به آن مشروعیت داده شود، مگر این که 
بخواهید یکی پس از دیگری طوفان انقالب درو کنید. در کنگره وین، 
پنج قدرت بزرگ در مورد برقراری چنین نظمی به توافق رســیدند، و 
حاکمیت پنج گانه ای که به وجود آوردند در طول بخش اعظم قرِن بعد 

ثباتی قابل مالحظه پدید آورد.
کم و بیش حدود 200 ســال بعد، ما با همان گزینه پیِش روی آن ها 
مواجهیم.کسانی که طرفدار جهانی تحت مدیریت شبکه ها هستند نه 
از آرمانشهر درهم تنیده خواب و خیال   هایشان بلکه از جهانی تقسیم 
شــده بین فانگ و بُت و مســتعد تمام آســیب های پیش گفته سر 
در می آورند، که زیرشــبکه های شرور در آن، از فرصت های تار جهان 
گســتر، برای پخش دروغ ها و چیزهای واگیردار ویروس مانند ســوء 

استفاده می کنند. 
فرگســن می افزاید: شق دیگر این است که حاکمیت پنج گانه دیگری 
مرکب از قدرت های جهانی بزرگ به منافع مشترکشان برای مقاومت 
در برابــر جهادگرایی، تبهکاری، و خرابکاری ســایبری – گذشــته از 
تغییــرات اقلیمی – اذعــان کنند. بعد از قضیه واناکرای در ســال 
2017، حکومت روسیه نیز البد فهمیده است که هیچ دولتی نمی تواند 
امیدوار باشــد به مدت طوالنی بر فضای ســایبری حکم راند: این باج 
افزار را آژانس امنیت امریکا به صورت سالحی سایبری با نام »ایترنال 
بلو«)Eternal Blue( ایجاد کرد، ولی گروهی که خود را »واسطه های 
در سایه« )Shadow Brokers( می نامند، آن را دزدیدند و لو دادند. 
الزم بــود محققی بریتانیائی کلید نابودی  اش را پیدا کند. اما تازه پس 
از آن کــه به صدها هزار کامپیوتر از جمله دســتگاه های آمریکایی و 
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بریتانیائی و چینی و فرانسوی و روسی سرایت کرد. چه چیزی بهتر از 
این می توانست منافع مشترک قدرت های بزرگ را در مبارزه با آنارشی 
اینترنتی نشان دهد؟ طراحان نظم پس از سال 1945 در قالب اعضای 
دائم شــورای امنیت سازمان ملل، ســازمانی که عناصر فوق العاده با 
اهمیِت مشروعیت را در اختیار دارد، برای این نوع حاکمیت پنج گانه 
جدید به طرزی مناســب مبنایی نهــادی ایجاد کردند. این که آیا این 
پنــج قدرت بزرگ می توانند بار دیگر، همانند پیشینیانشــان در قرن 
نوزدهــم، با هم همصدا شــوند یا نه مســئله ژئوپلیتیکی مهم زمان 
ماست. شــش قرن پیش در سِینا، برج مانجای کاخ پوبلیکو بر میدان 
کمپو ســایه بلندی انداخت. فضایی چتر مانند که به نوبت بازار بود و 
محل گردهمایی و، دوبار در سال، پیست مسابقه، ارتفاع برج قرار بود 
مطلبی را برساند: بلندی اش دقیقا به بلندِی کلیسای جامع شهر بود، 
که بر بلندترین تپه ســِینا واقع بود، و بر هم ارزِی سلســله مراتب های 
مادی و معنوی داللت داشت. یک قرن پیش، در متروپولیِس )فریتز( 
النگ، آســمان خراش های منهتن، که هنوز هم در طول بخش اعظم 
روز بر جنوب و شرِق سنترال پارک سایه می اندازد، نماد قدرت سلسله 
مراتبی بودند. زمانی که نخستین برج های بزرگ در نیویورک ساخته 
شد، به نظر می رسید دارند به نحوی شایسته محل اسکان شرکت هایی 
سلســله مراتبی را تعییــن می کنند که اقتصاد ایــاالت متحده را در 

سیطره خود داشتند.
در نهایت فرگســن جمع بندی می کند: در مقابل شرکت های فناوری 
عمــده امروز از حالت عمودی اجتنــاب می کنند. دفتر مرکزی فیس 
بوک در ِمنلو پارک، با طراحی فرانک ِگری، محوطه  ای است درندشت 
و تــودر تو دارای دفاتــر کاری با پــالن آزاد8 و زمین های بازی – به 
تعبیر زاکربرگ، اطاقی واحد که برای هزارها نفر جا دارد، یا )شاید به 
بیان دقیق تر( کودکستانی عظیم برای خوره های کامپیوتر. ساختمان 
اصلی ِ اپِل در اپِل پارک جدید در شهِر کوپِرتینو، سفینه فضایی غول 
پیکر مدّوری اســت با فقط چهار طبقــه )روی زمین( – مرکزی برای 
خالقیت و همکاری، که استیو جابز فقید و نورمن فاستر و جاناتان ایو، 
طوری طراحی      اش کردند که گویی میزبان یک شــبکه توری منظم9 
اســت، هر راس هم ســنگ بقیه، با تعداد یال های یکسان، اما فقط با 
یک رســتوران. دفتر مرکزی جدید گــوگل در ماونتن ویو10، واقع در 
میان درختان و زمین آرایی ها و کافه ها و مسیرهای دوچرخه سواری، 
متشکل خواهد بود از ســاختمان های بلوک مانند سبک وزنی که به 
آســانی قابل جابجائی اند. گویی از لگو ساخته شده است و در منطقه 
حفاظت شــده ای طبیعی قرار دارد: دفتِر کاری بدون فونداســیون یا 
نقشــه کف11، شبیه به همان شــبکه دائما در حال رشد و تکاملی که 
میزبانش است. ســیلکیون ولی ترجیح می دهد ارتفاعش کم باشد، و 
این فقط به ســبب ترس از زلزله نیست. ساختار افقی آن بازتاب این 

8- Open-plan
9- Lattice-like
10- Mountain View
11- floor plan

واقعیت اســت که مهم ترین کانوِن شبکه ای جهانی است: میدان دنیا. 
اما در سمت دیگر ایاالت متحده – در خیابان پنجم شهر نیویورک – 
ساختمانی 58 طبقه – یعنی برج ترامپ – ظاهر می شود که نمایانگر 
سنت ســازماندهِی به کلی متفاوتی اســت12. و در مورد انتخاب بین 
آنارشــِی شــبکه ای و نظم جهانی، هیچ فردی در دنیا بیش از مالِک 

غایِب این برج تاریک حرف مهمی برای گفتن ندارد.

فناورانه  تحوالت  و  دیپلماســی  منظر  2.گفتگوگر 
)بیوال و هلمز(: دیپلماسی دیجیتال – نظریه و عمل

 کورنلیو بیوال دانشیار رشته مطالعات دیپلماتیک در دانشگاه اکسفورد 
انگلستان و مارکوس هلمز دانشــیار رشته حکومت در کالج ویلیام و 
مری در ویلیامزبورگ ویرجینیای امریکاست. زمینه های تحقیقاتی بیوال 
نقش دیپلماســی مدیریت بحران های بین المللی، ابعاد اخالقی روابط 

دیپلماتیک و نظریه های نوآوری در مذاکرات بین المللی است.
مارکــوس هلمز در جمع بندی مقاله دیپلماســی دیجیتال و مدیریت 
تغییر بین المللی می نویســد: دیپلماســی دیجیتال تنها یک راهبرد 
عمومی نیســت بلکه ابــزاری بــرای دولت ها بــرای مدیریت تغییر 
بین المللی اســت. تغییرات تدریجی و تحوالت برون زای دیپلماسی رو 
در رو در اولی کم فایده اســت چون دیپلماسی دیجیتال، استفاده از 
فناوری های ارتباطی اینترنتی برای انتشار، جمع آوری و تحلیل داده ها 
تعریف شــده، دولت ها باید با اختصاص منابــع الزم، از فناوری برای 

مدیریت تغییرات تدریجی استفاده کنند.
در این کتاب که مجموعه مقاالت محققان حرفه ای و عامالن دیپلماسی 
مختلف است. سابرینا سوتیریو در مقاله دیپلماسی دیجیتال، مقایسه 
وعده و عمل می نویســد: توافق جهانی بر ســر این که دیپلماســی 
دیجیتال به چه معناست، چه چیزی را به نمایش می گذارد، اهمیت آن 
چیســت و عناصر حداقلی آن کدامند وچود ندارد. دیپلماسی دیجیتال 
بر پیشــرفت های تجربی و مفهومی دیپلماتیک اخیر مانند دیپلماسی 
عمومی یا قدرت نرم بنا شده است. دیپلماسی دیجیتال از نظر مفهومی 
به جای اصطالحاتی نظیر دیپلماسی الکترونیکی، دیپلماسی سایبری یا 
دیپلماســی توئیتری به کار برده می شود. مفهوم قدرت نرم، ابتدا توسط 
جوزف نای در ســال 1990 مطرح شــد. او قدرت نرم را به عنوان یکی 
از نتایج پایان جنگ ســرد و به معنی توان ایجاد دستور کار در سیاست 
جهانــی از طریق اقناع، فریب و جذب دیگران از طریق قدرت اعتقادات، 
ارزش ها و ایده ها و نه به وسیله اجبار نظامی و اقتصادی تعریف کرد. دو 
دهه بعد این مفهوم ذیل اصطالح دیپلماتیک جدید قدرت هوشمند قرار 
گرفت که نای آن را به عنوان: توان ترکیب منابع قدرت سخت و نرم در 
جهت راهبردهای موثر توضیح می دهد. برخالف وعده هایی که دیپلماسی 
دیجیتال داده و واقعیت آن چنان مبهم و غیرقابل پیش بینی اســت که 
اختالفاتی پیرامون برخی ادعاها درباره کارایی دیپلماسی دیجیتال و همه 
12- باالترین طبقه شماره 68 را دارد، زیرا مردی که این ساختمان نامش را بر خود دارد چنان که از او انتظار 
می رود معتقد است این ساختمان 68 طبقه است. اما طبقات ششم تا سیزدهِم برِج ترامپ در واقع وجود ندارد.
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منافع آن وجود دارد، و بســیار مشــکل است که ورای برخی از مفاهیم 
عملی و نتایج آن ها حرکت کرد. یک مثال از چنین مسئله ای را می توان 
در دســتور کار آزادی اینترنت امریکا مشــاهده کرد که علت یا نتیجه 
استفاده وزارت خارجه از دیپلماسی دیجیتال است. البته رسوایی ویکی 
لیکس و افشاگری های ادوارد اسنودن در مورد برنامه های نظارتی آژانس 
امنیت ملی بود که دولت امریکا بیهوده تالش کرد جلو هر دو آن ها را به 
بهانه های امنیت ملی، محرمانه بودن و حساسیت اطالعات منتشره، چه 

برای متحدان و چه دشمنان، بگیرد.
مارکوس هلمز در نتیجه گیری کتاب تحت عنوان آینده دیپلماســی 
دیجیتال نوشــته اســت: آثــار و فوایــد دیپلماســی دیجیتال، چه 
در مدیریــت تغییــر، یا اقدام به عنــوان ابزار دیپلماســی عمومی، یا 
محدودکننــده پنهان کاری، یا افزایش مشــروعیت یا ایجاد فراقدرت، 
ارزش هــای هنجاری پنهان در این اقدامات مثبت اســت. با این همه 
دیپلماسی دیجیتال– به عنوان شکلی از مدیریت تغییر– نوعی اعمال 
سیاســت است و به تبع آن، ابعاد کمتر سودمندی نیز دارد. گروه های 
تروریستی، ســازمان های ناخوشــایند و دیگر بازیگران غیردولتی با 
مقاصد مشــکوک، از فناوری های دیجیتال بــرای مدیریت تغییر در 
فضای بین المللی و ترویج پیام های خود استفاده می کنند. یکی از ابعاد 
دیپلماسی که اخیرا توجه بیشــتری را به خود جلب کرده و در حال 
تئوریزه شدن است، استفاده از دیپلماسی برای خشونت نمادین است. 
خشــونت نمادین به استفاده از دشــنام، تهدید، نظرات خالف واقع و 
غیره برای صدمه زدن به اعتبار یا موقعیت بازیگر دیگر – بدون توسل 
به خشونت فیزیکی – اشــاره دارد. پیامدها نشان دهنده آینده علمی 
دیپلماسی دیجیتال هســتند و تعیین خواهند کرد که آیا دیپلماسی 
 دیجیتــال به وعده هــای مهــم و هیجان انگیز خــود پایبند می ماند 

یا خیر.

3.گفتگوگر منظر دیپلماســی در عصر دیجیتال)تام 
فلچر(: دیپلماســی عریان – قدرت و سیاست در عصر 

دیجیتال
 در دیباچه فلچر نوشــته اســت: وقتی راه های ارتباط جهانی تغییر 
می کننــد، دیپلمات ها نیز باید تغییر کنند. حــاال ما باید ثابت کنیم 
دیپلمات هــا را نمی توان با ویکی پدیا جایگزین کرد، چون ویکی پدیا 
حقایق بیشــتری می داند. نمی توان دیپلمات ها را با اسکایپ جایگزین 

کرد چون با اســکایپ می توان تا دوردست ها مکالمه کرد. و نمی توان 
دیپلمات هــا را با توئیتــر جایگزین کرد فقط به ایــن دلیل که دیگر 
نمی تــوان از بالکن بــا جمعیت مردم صحبت کــرد. دیپلمات ها باید 
کار و نظــم ذهنی خود را با این ابزارهــای جدید انقالبی و فوق العاده 
تطبیق دهند. بسیاری از ما اشتباهاتی در شبکه های اجتماعی مرتکب 
شده ایم، اما بزرگ ترین اشتباه این خواهد بود که در آن حضور نداشته 
باشــیم. این قانون تنازع بقای عصر دیجیتال است. ما باید گوشی های 

هوشمند خود را غنیمت بشماریم.
تام فلچر، استاد مدعو دانشگاه نیویورک، مشاور سیاست خارجی سه 
نخســت وزیر انگلیس از ســه حزب مختلف یعنی تونی بلر، گوردون 
براون و دیوید کامرون طی ســال های 2007 تا 2011بوده اســت. او 
که متولد 1975 در بریتانیاست طی سال های 2011 تا 2015 سفیر 
انگلیــس در لبنان بوده و دیوید کامــرون، این کتاب او را خواندنی از 

دیپلماتی درخشان، خوانده است.
در پشت جلد کتاب آمده است: چه کسی در قرن بیست و یکم قدرت 
را در دســت خواهد داشت؟ دولت ها؟ شــرکت های بزرگ؟ غول  های 
اینترنتی؟ مــا چگونه بر آینده اثر خواهیم گذاشــت؟ چارچوب نظم 
جهانی شــکننده است و سازوکارهایی که طی قرن ها برای حفاظت از 
آزادی ها به وجود آمده، در بوته آزمون و شاید نابودی قرار گرفته است. 
تام فلچر، جوان ترین سفیر بریتانیایی در دو قرن گذشته، این موضوع 
را بــه میان آورده کــه ما - به عنوان دولت، شــرکت یا فرد – چگونه 
می توانیم از قرن بیســت و یکم جان سالم به در ببریم و حتی در آن 
شکوفا شویم. نیز چگونه می توانیم تضمین کنیم که فناوری قادر است 
مسیر دستیابی شــهروندان به قدرت را هموارتر کند. عصر دیجیتال 
ضمن آن که موجب می شود بســیاری از صنایع، ایده ها و دولت ها از 
دور خارج شــوند، تمرکز قدرت را نیز از ید دولت خارج می کند. این 
مســئله، شــکل گیری اتحادهای مورد نیاز برای مقابله با چالش های 
روزافزون جهانی، از مهاجرت گرفته تا فقر و تروریســم را ســخت تر 
می کنــد. در این میانه، برنده ها و بازنده هایی وجود خواهند داشــت. 
دیپلماســی چگونه می تواند قدرت جادویی خود را بازیابد و در کمک 
به شــهروندان برای استفاده از قدرت فراوانی که در اختیارشان است، 

نقش آفرینی کند.
در مقدمه فلچر تحت عنوان: اینجا دیپلماســی آرمیده اســت، 
خدایش بیامرزاد؟ می نویسد: دیپلماســی دشوار است هنگامی که 
قواعد بازی منعطف اســت، وقتی که بازیگران دوســت دارند زیر میز 
شــطرنج بزنند، وقتی نظام بین الملل از بیرون دســتکاری یا از داخل 
تضعیف می شــود. این کار دشــوار اســت هنگامی که ســتمگران و 
تروریست ها، دزدان دریایی و دادستان ها، دستور کار تعیین می کنند 
کســانی که می خواهند آخرین میخ ها را به تابوت دیپلماسی بکوبند 
به ســه دسته تقسیم می شــوند: آن ها که می گویند دیپلمات ها دیگر 
هیچ چیــز را نمایندگی نمی کنند، آن ها که معتقدند دیپلماســی به 
وسیله فناوری از بین رفته و آن هایی که می گویند دیپلماسی شکست 
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خورده اســت. در هر یک از این استدالل ها عناصری از حقیقت وجود 
دارد اگر گوگل مهم تر از بســیاری دولت هاســت، آیا الزم نیست که 
فرد به جای آن که ســفیر یک ملت باشــد، ســفیر گوگل باشد؟ آیا 
دیپلمات ها مانند کشــورهایی نیســتند که بر اســاس سلسله مراتب 
حرکت می کنند بی آن که متوجه باشــند تاریخ مصرف  شــان گذشته 
و بخشــی از گذشته هستند؟ آیا دیپلمات ها نمی توانند با تحلیل گران 
ســطح احساسِی محتوای حساب های اســکایپ جایگزین شوند؟ اگر 
دیپلمات ها وجود نداشتند، آیا در قرن بیست و یک نیاز داشتیم آن      ها 
را به وجود بیاوریم؟ بنابراین دیپلماسی با بحران مشروعیت و اطمینان 
مواجه اســت. فناوری دیجیتال شــیوه تعامل دولت ها با شهروندان را 
دگرگون کرده اســت. امــا در حالی که اینترنت مرزهــا را به چالش 
کشیده، بیشــتر دولت ها نمی توانند از محدودیت های پاسخ های ملی 
فرار کنند. داده ها به صورت مناســب به اشــتراک گذاشــته نمی شود 
مقررات دســتخوش چالش و کشــمکش دائمی – برای روزآمد شدن 
– هســتند. دولت ها هنوز به پرســش های بزرگی مانند این که توازن 
میان محرمانگی و شــفافیت چگونه برقرار می شود یا فرمول مناسب 
برای پرورش نوآوری و خالقیت چیســت، پاســخ نداده اند. به دفعات 
اتفاق افتاده که دیپلمات های حرفه ای احســاس کرده اند رســانه های 
دیجیتال مانعی برای دیپلماســی سنتی هستند. رسانه های دیجیتال 
جدید، نظارت متفاوت و بعضا ناخوشــایندی بر عملکرد دیپلمات ها، 
از جمله مصالحه های ســخت در کشــاکش مذاکرات، اعمال می کند. 
این خوب اســت اما باعث تقویت منابع نفوذ و قدرت رقبا می شــود. 
رســانه های دیجیتال، رســیدن به اجمــاع را در میان کســانی که 
دیپلمات ها آن ها را نمایندگی می کنند سخت تر کرده و پراکندگی آرا 
را دامن می زند. فناوری و جامعه، چه با دیپلمات ها و چه بدون آن ها، 
در حــال تغییرند. این وضعیت عالوه بر تهدید، فرصت هایی هم ایجاد 
کرده اســت. مهم ترین مهارت های دیپلماتیــک می تواند در درایت، 
کنجکاوی، شــجاعت و توان معاشرت با هر کسی و خوردن هر چیزی 
خالصه شــود. مابقی جزییات اســت. دیپلماسی عریان بدون چمدان 
دیپلماتیک باید به شــدت به این کیفیات پایبند باشــد. با این حال 
نه می تواند ایستا باشــد و نه منصلب و غیر قابل نفوذ...آیا دیپلماسی 
می تواند با عصــر دیجیتال، با حواس پرتی ها به مقیاس بی ســابقه و 
فرصت ها و چالش هایی که نتیجــه دنیایی بیش از حد به هم متصل 

است، کناربیاید؟
تام فلچــر در بخش »دیپلماســی الکترونیکی: دســتگاه ها، اختالل 
و داده«، می نویســد: شــکی نیست که امروز ســکه سیاست جهانی، 
دیجیتال اســت. دیپلمات ها بــا این خطر مواجه اند: کــه خود را در 
سخت ترین موقعیت ها بیابند: فکر کنند که قدرت دارند بعد از این که 
مابقی جهان مدت هاســت فهمیده اند کــه دیپلمات ها قدرتی ندارند. 
می خواهم این مســئله را بررسی کنم که معنای این برای شیوه ایجاد 
و هدایت قدرت در عصر دیجیتال چیســت. پیامدهای تمایل ما برای 
ارتباط شــبکه چیست و چگونه کســانی که قدرت را در دست دارند 

می توانند به مردمی که به آن ها خدمت می کنند، پاســخگوتر شوند. 
آیا دیپلماســی نیز می تواند خودکار باشــد؟ برخی منتقدان استدالل 
می کنند که بســیاری دیپلمات ها هم اکنون روبات هســتند. هرچه 
دیپلمات ها انجــام می دهند از عهده ابزارهای جدیــد نیز بر می آید. 
مثال آیا یــک کامپیوتر می تواند معاملــه منصفانه   تری روی تغییرات 
اقلیمی یا انرژی کند؟ دیجیتالی شــدِن بیشتر، ماهیت دولت را نیز به 
شــدت تغییر می دهد. دولت باید کوچک تر، در دسترس تر، پاسخگوتر 
و واقعی تر باشــد. ایــن برای دولت خوب اســت، برای دیپلماســی 
عالی اســت. اما همه این فناوری و شــفافیت برای اعتماد عمومی به 
اقتدار و به طور مشــخص برای آنچه همیشــه در دیپلماسی محوری 
بوده اســت پیامدهای گسترده    ای خواهد داشــت- محرمانگی. هیچ 
حوزه ای از سیاســت خارجــی به اندازه فریب، اغواگــری و بعد هنوز 
 فهمیده نشده سیاســت یعنی جاسوسی، از این مسئله ضربه نخواهد 

خورد.
فلچر در بخش »پایان محرمانگی؟ آسانژ، اسنودن و مرگ باند« 
یــادآوری می کند: محرمانگی همیشــه یک عنصر ذاتی دیپلماســی 
بوده اســت. دیپلمات ها همیشــه تظاهر کرده اند که جاسوس هستند 
و جاسوســان همیشــه تظاهر کرده اند که دیپلمات انــد. دو نمونه از 
بزرگ ترین چالش ها برای اعتماد به سیاســت و جاسوســی، ناشی از 
پرونده های جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن است. آسانژ شورِش ویکی 
لیکِس او حجم گسترده ای از اسناد محرمانه دولت امریکا را فاش کرد 
و آن ها این کار را بدون تبعیض انجام دادند چرا که معتقد بودند همه 
چیز باید برای ارزیابی در دســترس باشــد. در همین حال، افشاگری 
تحلیل گر اطالعاتی امریکا، ادوارد اســنودن، باعث برمال شدن چیزی 
شد که به ادعای او تالش سیســتماتیک دولت های غربی برای رصد 
ارتباطات دیگر دولت ها و حتی شهروندان خودشان بود. ویکی لیکس 
پایان دیپلماســی یا محرمانگی نیســت. احتیاط و مراقبت را تزریق 
خواهد کــرد. بنابراین ویکی لیکس باعث شــد دیپلمات ها محتاط تر 
باشند. آن ها کمتر مسائل را مکتوب می کنند، به ویژه به صورت آنالین 
... ویکــی لیکس به مردم بینش بهتری در مورد عملکرد دولت ها داد. 
این امر باعث ســرعت گرفتن فرآیندی شد که در آن دولت ها نیاز به 
باز بودن و شــفافیت بیشتر را به رسمیت بشناسند. در واقع افشاگری 
ادوارد اســنودن مخرب تر از افشاگری های ویکی لیکس بود. منتقدان 
دولت های غربی ادعا کردند که درز اســناد طبقه  بندی شده از آژانس 
امنیت ملــی امریکا فاش کرد که جاسوســان امریکایی – و همتایان 
بریتانیایی شــان در ستاد ارتباطات دولت انگلیس - امروزه از اینترنت 
بــرای جمع آوری حجم وســیعی از داده از طریــق رد پای دیجیتال 
مردم استفاده می کنند. بنابراین اسنودن جای آسانژ را در پوسترهای 
جنبش شــفافیت گرفت. حتی مجله فارن پالیســی نــام او را در 
فهرست اندیشمندان جهانی سال 2013 خود قرار داد. پیشرفت های 
فناوری و ابزارهای فنی به کنار، پاســخ به سواالتی درباره توازن میان 
آزادی های دیجیتال و نظارت، به پیش از دوران دیجیتال بر می گردد. 
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هنوز باید بفهمیم اقتدار از کجا آغاز می شــود و کجا به پایان می رسد. 
چه موضوعاتی تحــت حاکمیت قانون قرار می گیرنــد و چگونه باید 
میان حقوق افراد و جامعه توازن برقرار کرد. اینترنت همه مشــکالت 
را حل نمی کند اما نمی توانیم بدون آن پیروز شــویم. ما نمی توانیم از 
پشــت دیوار، نظرات افراد آن طرف دیوار را رد کنیم یا نادیده بگیریم. 
احتکار اطالعات می تواند خطرناک تر از به اشتراک گذاشتن آن باشد. 
دولت بــه رضایت مردم نیاز دارد و باید اعتمــاد جلب کند. امنیت و 
حقوق باید دو روی یک ســکه باشند. ما در عصر بی اعتمادی زندگی 
می کنیــم. مردم اعتماد خود را به اقتدار ســنتی از دســت می دهند. 
بنابراین آن هایی که مایل به اعمال قدرت هستند، باید بازتر، معتبرتر، 
متواضع تر و پاسخگوتر باشــند. یا همچنان نظاره گر لغزیدن قدرت از 

میان انگشتان خود باشند.
در بخش شانزدهم کتاب با عنوان »موردی برای خوشبینی« فلچر 
می نویسد: ما در آستانه آرمانشهر دیجیتال نیستیم. اما قرار نیست به 
جهنم دیجیتال نیز ســقوط کنیم. اینترنت ما را به ســمت ناکجا آباد 
ترسناک از اوباش آنالین که انقراض را سرعت می بخشند، نخواهد برد. 
همچنین معادِل دیجیتال جامعه ای که در آن انسان های فرشته صفت 
ناگهان پیروز می شــوند، نیســت. فناوری مطمئنا ما را تغییر خواهد 
داد و ما مثل همیشــه فناوری را تغییر خواهیم داد. فناوری همیشــه 
توانمند کننده و روشنگر نخواهد بود. اما اغلب می تواند این گونه باشد 
اگر بر خودمان مســلط باشیم. حتی وقتی به موجودات تلفنی تبدیل 
می شویم، می توانیم شیوه ای را که ارتباط برقرار می کنیم تغییر دهیم، 
بدون آن که معنای انســان را دگرگون کنیم. اگر اطالعات دیجیتال، 
ارزشــمندترین منبع قرن بیســت و یکم باشــد، نبرد برای آن مانند 
نبردها بر سر آتش، تبر، آهن یا فوالد خواهد بود. بین آزادی خواهان و 
کنترل گران، بین به اشتراک گذارندگان و انحصار گرایان بین کسانی 
که خواهان شــفافیت هستند – از جمله بســیاری افراد، شرکت ها و 
دولت ها – و کســانی که خواهان حریم خصوصی هستند )یا آن طور 
که منتقــدان می گویند، محرمانگی(. بین منابع قدیم و جدید قدرت. 
پیشــرفت فناوری و حل مجموعه   ای از درگیری ها، به انسان ها اجازه 
داده اســت که از زندگی قبیلــه ای به فئودالیســم و جامعه صنعتی 
پیشــرفت کنند. موج بعدی اختالل فناوری سریع تر و عظیم تر از هر 
چیزی اســت که تاکنون تجربه کرده ایم. ما می توانیم و باید آماده آن 

باشیم.

4.گفتگوگر منظر فلسفه سیاسی )روح  اهلل اسالمی(: 
رهایی یا انقیاد – فلسفه سیاسی فناوری اطالعات در 

قرن بیستم
 دکتر روح اهلل اســالمی، اســتادیار گروه علوم سیاســی دانشگاه 
فردوسی مشهد، نویسنده این گفتگوست. او در مقدمه و مبانی نظری 
می نویســد: در این تکامل جهشی که انقالب اطالعات نام دارد، شاهد 
مهندسی خرد و کالن تحوالت به وســیله سیستم های الکترونیک و 
اطالعاتی هستیم. نقطه عطف این تحوالت در دهه 1970 روی داد که 
با تکنولوژی حیــات نیز پیوند دارد. اولین موج این اثرگذاری، روندی 
را شــکل داد که به رواج بهره برداری متکی بر دانش، و ســرمایه داری 
اطالعات محور انجامید. این روند در طی تکامل اطالعاتی خویش، به 
نهادها و ســازمان هایی تبدیل می شود که در مجموع، فرهنگ جامعه 
شــبکه ای را شکل می دهند. در این تحول فرهنگ رسانه های جمعی، 
یعنی رســانه هایی با مخاطبان انبوه و متنوع و ارتباطات کامپیوتری، 
به جهت ســوق دهی جوامع مجازی و منظومه های اینترنتی به سمت 
فضاهــای تعاملی و شــکل گیری محیط های نمادیــن مجازی پیش 
مــی رود. امکان های فنــاوری اطالعات در قالب محیط های ســایبر 
و شــکل گیری جوامع شبکه ای، سیاســت را نیز دستخوش تغییرات 
بنیادیــن می کنند. تاثیــر این تغییرات به گونه ای اســت که می توان 
عرصه تحلیل سیاســت را به قبل و بعــد از پیدایش فناوری اطالعات 
تقســیم کرد. تحلیل بسترهای علوم سیاسی پیش از پیدایش فناوری 
اطالعات، حالت توصیفی و هنجاری مبتنی بر اخالق واره های انســانی 
دارد )مثــل افالطون و راولز(، پس از انقــالب فناوری اطالعات، علوم 
سیاسی حالتی ساختاری پیدا کرد، دیگر برای بحث از آزادی، عدالت 
و بسیاری دیگر از فضیلت های سیاسی تنها تکیه بر سوژه های انسانی، 
کارآمد نیست و وجوه ســاختاری اطالعاتی جدید نیز باید در تحلیل 
سیاست مورد توجه قرار گیرند. به گونه ای که نادیده گرفتن آن، قلمرو 
سیاست را، بســیار تخیلی و غیرواقع بینانه می سازد. بر همین اساس 
دیگر نمی توان در فلسفۀ سیاسی، این دگرگونی را نادیده گرفت. شرح 
و بســط قدرت و مفاهیم کالسیک فلسفه سیاســی اکنون به شکلی 
به روز و بســیار پرســرعت، غایت و نمودهای روزمره سیاسی انسان ها 
را متحول کرده اند. ســوال اصلی این نوشــتار شرح و بسط پرسش ها 
و دغدغه های پیش روی انســان از منظر فلسفه سیاسی در این عصر 

است.
در نتیجه گیری، دکتر اسالمی نوشته است: عصر ما شاید در چرخه ای 
از فناوری اطالعات و نگاه علمی زیســتی ژنتیکــی قدرتمند، عملی، 
پرشتاب فرو افتاده باشد، اما باز خطرات، بحران ها و چالش های خاص 
خود را دارد که البته ماهیت شــعوردار بودن و جاندار بودن آن نسبت 
به عصر صنعت، چهره انسانی تری از آن ترسیم می کند. شاید در درون 
تحوالت زیســتن، آن هم به گونه ای آسان و در بعد زندگی معیشتی، 
الزام و ضــرورت چندانی را جهت فهم مبانی، شــناخت روش، راه و 
جهــت یابی، قصدیت و بــه یک معنی کلی، نقاط قــوت و ضعف، را 
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آشکار نکند و حتی زیستن ساده را بدیهی بنمایاند. اما نزدیکی بسیار 
زیاد اندیشه، فلســفه و فکر به دنیای اطالعات و فناوری   های زیستی 
جدیــد، می تواند از منظرهای گوناگون در ارتباط با سیاســت، یعنی 
حساس ترین وجه و گســترده ترین و پیچیده ترین تعامالت اجتماعی 
میان انســان ها، راهبردی و مفید باشد. از سوی دیگر دغدغه نویسنده 
نوشــتار را نیز اضافــه کنیم که زندگی در تمدنی خــاص، با آداب و 
رســوم و فرهنگ سیاسی بسیار متفاوت، اغلب سوال های زیادی را به 
میان می آورد که با توجه به نحوه مواجهه سیاســی ایران با مدرنیته و 
جواب  های گوناگون برای ایجاد زیست جهانی از امیال سرکوب شده و 
ناخوآگاه زبانِی پیچیده  اش در ســپیده دمان قرن بیست و یک، اکنون 
چه جوابی بــه رویدادهای جدید عصر اطالعات و دنیای پســامدرن 
خواهد داد؟ آیا وجوهی از تمدن، زبان و فرهنگ سیاسی ایران توانایی 
برقراری ارتباط همدالنه با پتانسیل های این عصر را دارد؟ آیا می توان 
با شــناخت کامل از دو حوزه ای که به نحوی اولین برخوردهایشــان 
در حال روی دادن اســت، از چرخش و دور زدن بســیاری از مفاهیم 
سیاســی به نحوی متکثرتر و همدالنه   تر با زیســت بوم ایرانی صحبت 
کرد؟ کاری که صد ســال مواجهه فرهنگ سیاســی ایران با مدرنیته 
نتوانست انجام دهد؟ و هزاران سوال دیگری که نانوشته های این متن 
به ظاهر بی طرف، علمی و اندیشــه ای فکر غربی را احاطه کرده بودند 
و ســعی شــد تا حد امکان پنهان بمانند. پس با دانستن کم کاری ها 
در ارتباط با رابطه فناوری اطالعات و سیاســت و همین طور گریزان 
بودن موضوع از پارادیم های فلســفه سیاســی، چند کار برای در متن 
قرار گرفتن موضوع و چســبیدن عینی دو پایــه اش به یکدیگر انجام 
گرفت. اول این که میانه  ای از علوم و فلسفه علم با مرکزیت قرار دادن 
فلسفه سیاسی و سوال ها و دغدغه های آن مد نظر قرار داده شد. دوم 
این که از جامعه شناسی سیاسی و رویکردهای معاصر و به روز در این 
عرصه کمک گرفته شــد. گفتنی است از علوم دیگر نیز برای یکدست 
کردن جهان زیست اندیشه ای، در حد اندک مطالعه خود بهره گرفته 
شد. سعی شــد نگاهی کلی انداخته شــود و در کنار ریزانگاری های 
عصر اطالعات، منطق ارتباط فناوری اطالعات با سیاســت نیز در سه 
پارادایم انتقادی و ده رویکرد داخلی بررســی شود. تنها گفتن این که 
فناوری اطالعات بر رضایت شــهروندان نظــر دارد، مهارت و دانش را 
بها می دهد، سیســتمی دمکرات را حاکم می کند، جامعه شبکه ای را 
شــکل می دهد، پایان محدویت زمان و مکان است و یا این که طبقات 
و هویت  ها را نابود می کند، امنیت شــغلی را به هم می ریزد، ســلطه 
سرمایه داری نئولیبرالیسم و امپریالیســم است و فرهنگ عجله  ای را 
سامان می دهد، کافی نیســت. باید هر گزاره در مبنا، روش، پارادایم 
و رویکرد درونی خود جای گیرد. نتیجه تمام نوشــتار، ســه رویکرد 
انتفادی در رابطه تاثیر و رابطه با فناوری اطالعات و سیاســت بود، و 
یــا به نحوی دیگر، منطق فکر کردن در باب رابطه فناوری اطالعات و 
سیاست که ســعی می شود در ادامه به نحوی مختصر و جدول بندی 

شده ارائه می شود:
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نویســنده جمع بندی خود را با این عبارات پایــان می دهد: می توان 
براســاس منطق های گوناگون فلسفه سیاســی جواب های گوناگون 
و گاه بســیار متفاوت بــه رابطه فناوری اطالعات و سیاســت داد. به 
راحتی می تــوان باز گزاره های رابطه فناوری اطالعات و سیاســت را 
مرتب کرد. فناوری اطالعات باعث گســترش دمکراسی، جامعه مدنی 
قدرتمند، پیدایش شــهروندهای با شعور، کارآمدی دولت الکترونیک، 
ایجاد دیپلماسی دیجیتال، قدرتمند شدن استانداردهای بین المللی و 
به متن آمدن حاشیه ها می شــود. فناوری اطالعات باعث ایجادکردن 
دولت های کنترلی، رژیم های انضباطی، نابودی اخالق، ســرمایه داری 
سایبر، امپریالیسم ســایبرو امپراتوری سلطه گر شود. این گزاره ها هر 
یک در منطقــی خاص قرار می گیرند. همــه رویکردها دارای نگرش 
انتقادی هســتند، چرا که هنوز عصر اطالعات شــکل نگرفته است و 
حتی پارادایم همدالنه نیــز از آینده هراس دارد. انتقاد، به ترتیب هر 
چه به ســمت پارادایم ها و رویکردهــای رادیکال تر حرکت می کنیم، 
تندتر می شــود. اگر بخواهیم بحث را به بیــان هرمنوتیکی به پایان 
برسانیم میزان مطلوبیت و پتانســیل فناوری اطالعات برای سیاست 
را در چهار مورد می توان دســته بندی کرد: دسترسی مردم، استفاده 
دولت، مشروعیت سیاسی و نسبت فرهنگ سیاسی به دنیای پسامدرن 
نباید فریب سرعت باالی عصر اطالعات گمان خوشبختی های ساده را 

ایجاد کند. همیشــه باید سرشت شر بشر و امکان فجایع پسامدرن را 
جدی گرفت و با رویکرد فلسفه سیاسی به سمت انتقاد از آن ها رفت.

 
 

 

واكاوی شاهد گفتمانی این چهار گفتگو
»فناوری نه خوب اســت و نه بد، اما قطعا خنثی نیست«. این عبارت 
منســوب به کرانبرگ را می توان در کنار عبارت نواز شریف: »فناوری 
ســرگرمی توانگران، رویای بینوایان و کلید دســت خردمندان است« 
قرار داد، و راهی برای تحلیل مســتدل غیرسوگیرانه و نظریه پرستانه 
یافت. برای تحلیلی گســترده شاید اشــاره به تبعات یعنی فرصت ها 
و تهدیدات ناشــی از فناوری اطالعات با مــرور بر موردی کوچک اما 
پرتاثیر مثل رایانش همراه، راهگشا باشد. رایانش همراه، فصلی جدید 
از گونه هاِی سبِک زندگی ساِز فناورهای ترکیبی است. تلفن های همراه 
مدت هاست که دیگر تنها یک ابزار تعامالت انسانی از راه دور نیستند، 
بلکه در ســیمای راوی زمان و مکان و جهــان، برای دارنده آن تلقی 
می شــوند. راوی که با پیوند همیشــه و همه جا و همه وقت، آنچنان 
اعتماد دارنده را جلب کرده و خلوت او را تصرف، که کامال خلجان های 
روانــی دارنده را در تصرف در می آورد. این امر چنان عمومی شــده، 
که دارندگان کســب و کارهای نو را به فکر خلق آخرالزمانی فناورانه 
انداخته است. متاورســی که امروز به عجله و در شرایط بی تعریفی 
اعترافی، از برپایی اش خبر می دهند. جهانی که سازنده آن، زاکربرگ 
می گوید: 27 ســال پیش آن را ســاخته ولی آن موقع افتضاح بوده و 

االن هم افتضاح است )به نقل از ترجمان شماره 22(.
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در یادماندگان 
و به تاراج می رود خاطرات ما در غیبت کوشندگان دانا و بی هیاهو

یادمان زنده یاد سرکار خانم مهندس آزاده داننده

مقدمه 
این صفحه ای است که در شماره 257 وعده برپائیش را داده بودیم که 
قرار بود آن را به تناســب زمان، به یادآوری تولد بزرگانی بیاراییم که 
حضور پرتأثیرشــان در حیات، نام و یادشان را جاوید می کرد. اما اجل 
عاجل، این روزها فرصت نمی دهــد که حتی به گردآوری تاریخ تولد 
زنده یادان پرداخت و پیش از آن باید خبر از تازه از دست رفتگان داد. 
عزیزی که با یادآوری غیبتش اندوهمان را با خوانندگان به اشــتراک 
می گذاریم، خاطره سازی است از دامنه گسترده امروزین فعالیت های 
انفورماتیکی که تا جوانان توانا برســند همچنان جایشان در اطراف ما 
خالی و در قلب همکارانشــان تا ابد جاوید است. نامشان را با یادشان 

زنده می داریم:

یادمان مهندس آزاده داننده
 زین پــس »مالقات با بانــوی نقره ای 
که ریاســت مادرانه اش بــر یک زندگی 
و یک ســازمان«1 تنهــا در قلب هایمان 
میسر اســت، قلب هایی که با چشِم سر، 
شــور زندگی را در لحظه لحظۀ حیات 
او نظــاره کردنــد و شــهادت دادند و 
 کالمی از بزرگــی، نثار او که پر از بودن 

بود: 

:paivast.com 1393 1- شماره 15 ماهنامه پیوست، مردادماه

راحت تر از نسیم
از پیچ دره پیچیدن

با آب و خاک و سنگ نشستن
رخ در رخ ستاره دمیدن

با هرچه آفریده خدا بودن
و چون خدا

سرتاسر زمان تنها بودن

پر از رفت و بازگشت
انبوه بودن

پر از شکوه بودن
کوه بودن2

2- شــهر پر از بودن، از بزرگ شــاعر معاصر دکتر ضیاء موحد در کتاب با به اُِز من، انتشارات نیلوفر، چاپ اول 
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گفتار نیک

هیــچ وقت فکر نکردم باید رئیس خودم باشــم و تجارت خودم را راه 
بیندازم؛ این حرف ها مال دکان داری اســت و برای کارهای سازمانی 
نیســت. مشکلی ندارم که رئیس تیم کس دیگری باشد و من در تیم 
او کار کنم. در کار ما »اوســتا شاگردی« معنا ندارد. باید بزرگ شویم 
و توســعه پیدا کنیم که با این روحیه مهم نبود من چه زمانی شرکت 

خودم را راه می اندازم.
 

در عصر طالیی تجربه های ناب زندگی

تحصیالت دانشگاهي
کارشناسی مهندســي و علوم رایانه )ســخت افزار( از دانشگاه شیراز 

دانش آموخته تیرماه 1364

سوابق استخدامي
اسفند 1383 تا.......، شرکت فن آوران اطالعات بهاران 	

 سمت: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
فروردین 1381 تا دي 1383 شرکت همکاران سیستم  	

 سمت ها:
 - معاون اجرایي بخش توسعه نرم افزار

 - مشاور در کیفیت نرم افزار و بهبود فرآیندها
شهریور 1378 تا شهریور1380 انجمن شرکت هاي انفورماتیک 	

 ســمت: مدیر پروژه طرح اســتقرار نظام مدیریت کیفیت بر اســاس 
زمستان 1399، صفحه 16

ISO9001/TickIT در شرکت هاي نرم افزاري
سال هاي 1373 تا 1380 برق منطقه اي تهران

سمت: کارشناس گروه مشاوران حوزه مدیریت عامل
سال هاي 1376 تا 1380 بانک تجارت

 سمت: مشاور کمسیون معامالت در زمینه خرید محصوالت و خدمات 
فناوري اطالعات

آبان 1364 تا آذر 1372 شرکت داده پردازي ایران 	
 آخرین سمت: مهندس ارشد سیستم

سوابق فعالیت صنفي و تشکیالتي
نایب رییس ســازمان نظام صنفي رایانه اي کشور )دي ماه 1391 تا  	

بهمن 1393(
رییس هیئت مدیره ســازمان نظام صنفي رایانه اي اســتان تهران  	

)مهرماه 1390 تا مهرماه 1393(
رئیس شــوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رایانه اي کشور )اسفند  	

1390 تا دي ماه 1391(
رییس هیئت مدیره انجمن ملي زنان کارآفرین )از 1389 تا خرداد  	

)1393

تجارب حرفه اي 
مشارکت در پروژه فارسي سازي کامپیوترهاي شخصي )سخت افزار  	

و نرم افزار(
مشاوره در زمینه تهیه صورت هاي مالي شرکت آب و فاضالب تهران  	
تحلیل، طراحي و پیاده سازي سیستم فروش براي واحدهاي صنعتي 	
مدیریــت پــروژه سیســتم آرشــیو الکترونیکي ســوابق وصول  	

صورت حساب برق مشترکین
مدیریت پروژه سیســتم صورت وضعیت پیمانکاران معاونت توزیع  	

برق منطقه اي تهران
مطالعه نظام طراحي تعرفه هاي برق و توسعه ابزار براي آن در برق  	

منطقه اي تهران
ارائه مشــاوره در زمینه انتخاب و خرید محصوالت و خدمات حوزه  	

فناوري اطالعات
مدیریت پروژه طرح اســتقرار نظام تضمین کیفیت در شــرکت هاي  	

نرم افزاري )منجر به اخذ اولین گواهینامه هاي ISO 9001/TickIT در ایران(
طراحي و استقرار نظام  مدیریت کیفیت در شرکت هاي نرم افزاري 	
طراحي و استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان ها 	
ارائه مشاوره در مورد بهبود فرْآیندها 	
طراحي و استقرار نظام کارفرمایي در سازمان هاي کارفرما 	
طراحي و استقرار نظام مدیریت خدمات در سازمان هاي فاوا 	

تجارب آموزشي:
اجراي دوره هاي آموزشي زیر:

مدیریت پروژه  	
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مفاهیم کیفیت  	
	  ISO 9001/TickIT استاندارد
	  ISO 9001/TickIT ممیزي داخلي بر اساس
	  ISO/IEC 9126 کیفیت محصول بر اساس استاندارد
مدیریت نیازمندي ها  	
	 (CM) مدل هاي بلوغ ظرفیت

از زبان غیر

محمدباقر اثنی عشری
مدیر مسئول پیوســت؛ رییس هیئت مدیره دوره پنجم سازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهران؛ رییس دوره پنجم سازمان نظام صنفی 

رایانه ای کشور

به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی
رسم داریم که تا عزیزی راهی سفر بی بازگشت شد برایش مرثیه   سرایی 
کنیم. گذشته های مان را بکاویم و خاطره ای خوش از دیداری در زمان 
ماضی بســازیم. کتاب عکس های مان را ورق بزنیم و عکسی بیابیم و 
در صفحات اجتماعی مان منتشر کنیم با پانوشتی سوزناک. در وصف 
سجایای اخالقی آن تازه درگذشته. صفاتی برایش بسازیم و متناسب با 
نقش اجتماعی وی، بگردیم و پدر و مادر و بنیانگذار و پیشگام و ازین 
دست خطابش کنیم. کارفرمایی بوده ایم که مطالباتش را نداده بودیم، 
همکاری بوده ایم که دار و دســته ای داشــته ایم بر ضد او، کارمندی 
بوده ایم که با پرخاش نیمه راه رهایش کرده بودیم، رقیبی بوده ایم که 
برای حذفش هر تالشــی کرده بودیــم، آزارش داده و آزرده اش کرده 

بودیم، اما امروز او مرده است و همه دوستش داریم.
با آزاده داننده در دهه هفتاد آشــنا شــدم. پــروژه ای را برای انجمن 
شرکت های انفورماتیک انجام می داد و خواهرم کارمندش بود. ماجرای 

چند بار مهاجــرت اجباری داننده و تیمش از شــرکت ها را دورادور 
دنبال می کردم. دیدارهای مان در سازمان نظام صنفی رایانه ای بیشتر 
شد. دور سوم نامزد مورد حمایت برای ریاست سازمان نصر کشور بود. 
رئیس جمهور وقت حکم ریاســت را به نام دوســت خوب دیگری که 
نفر دوم از ســه نفر پیشنهادی بود، صادر کرد و هیچ صدای اعتراضی 
بلند نشد. در سال 93 در بخش »یک روز یک مدیر« ماهنامه پیوست 
داســتان زندگیش را طی گفتگوی شــیرینی با وی منتشــر کردیم. 
بسیاری از عکس هایی که این روزها از وی منتشر می شود تصاویر آن 

گزارش محبوب است. 
در مجامــع ســازمان و افطاری هــای پیوســت هم صحبــت بودیم. 
خانه های مان نزدیک بود و چند باری با هم همســفر شــدیم. یک بار 
سرطان را شکست داده بود و نگاه های مشترک و گاه متناقضی به دنیا 
و آدم هایش داشــتیم. در جریان انتخابات سال 96 سازمان نصر برای 
مشــورت به دفتر کوچک و زیبایش رفتم و از وی برای بازگشــت به 

هیئت مدیره دعوت کردم. نگران بازگشت بیماری بود.
در دوره ششــم از وی برای ریاســت کارگروه بازنگــری در قانون و 
آیین نامه های سازمان دعوت شد و قرار گذاشتیم نظرات همه منتقدین 
را گردآوری و در برنامه ســازمان در پی اصالح باشیم. بیماری امانش 
نداد تا کار را به انجام برســاند. در کارگــروه ارزیابی مراکز داده برای 
آموزش و ارزیابــی ممیزین کار بزرگی انجــام داد. گزارش هایش در 
شــورای مرکزی مبهوت کننده بود. اختالف نظر داشــتیم؛ اما داننده 

کارشناسی به معنی واقعی حرفه ای بود.
این روزها هر کس در رثای آزاده داننده وی را با صفتی می خواند، در 

یک جمله، من خواهری را از دست دادم.

رضا كرمی
مدیرعامل شــرکت مهندسی نرم افزار گلســتان؛ عضو هیئت مدیره 

دوره های سوم و پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

او دگرست، این دگران كیستند...
خانم داننده را نخســتین بار در ســال 79 مالقات کردم. در دوره ای 
آموزشی که در آن سال انجمن شرکت های انفورماتیکی برای آموزش 
مفاهیم مدیریت کیفیت به شرکت های نرم افزاری و آماده سازی آن ها 
برای گرفتن گواهی تیک ایت برگزار کرده بود. ایشــان به همراه چند 
نفر دیگر از اســاتید، مطالب دوره را تدریــس می کردند. من بن مایه 
هر آنچــه را که در دوران فعالیت حرفه ای خــود در حوزه نرم افزار و 
مشــاوره از مفاهیم کیفیت و مدیریت کیفیت دانسته و به کار بسته ام، 
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از محتوای آن دوره و به ویژه از آموزه های خانم داننده می دانم. 
در رابطــه ای که بیش از 20 ســال، از اولین آشــنایی من با ایشــان 
شروع شــد و تا واپسین روزهای زندگی شان به درازا کشید، این نقش 
آمــوزگاری و مربی گری را برای مــن حفظ کردند و من در این رابطه 
همواره از ایشــان آموختم. هم از دانش عمیق شــان در حوزه کیفیت 
و اســتانداردهای مدیریتــی بهره مند شــدم و هم منش شــخصی و 

اخالق شان برایم الهام بخش و آموزنده بود.
در دوره ای که من و همکارانم درگیر تدوین و تنظیم اســتانداردهای 
نماتن-2 بودیم ایشان سرپرستی تیم نظارت بر این پروژه را در انجمن 
شرکت های انفورماتیکی برعهده داشتند و آنجا هم هر جلسه مشترکی 
کــه برگزار می کردیم و هر نظری که ایشــان می دادند برای ما توام با 

آموختن نکات تازه بود.
پس از تشــکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای در سال 84 فرصت این 
را یافتم که در عرصه فعالیت های صنفی نیز با ایشان همکاری داشته 
باشم. در آن زمان ایشــان مسئول کمیسیون مشاوران سازمان بودند 
و درگیر راه اندازی این شــاخه از سازمان. در دوره سوم سازمان، بین 
ســال های 90 تا 93 بنده هم )بیشتر به درخواست و تشویق ایشان( 
به عضویت هیئت مدیره سازمان نصر تهران و شورای مرکزی سازمان 
درآمدم و از آنجا که ایشان ریاست سازمان تهران )و مدتی هم شورای 
مرکزی( را برعهده داشــتند و من هم نایب رئیس ســازمان بودم، به 
مدت 3 ســال همکاری نزدیک و روزمره ای با ایشــان داشــتم. آنچه 
در ایــن مدت از روش و منش مدیریتی و حرفه ای ایشــان آموختم، 
از بزرگترین و ارزشــمندترین درس هایی اســت که در طول فعالیت 
صنفی خود آموخته ام. چشــم انداز وســیع و دیدگاه عمیق ایشان در 
مورد فعالیت هــای صنفی، نظم، انضبــاط کاری و پایبندی به اصول 
حرفه ای توام با قدرت تعامل پذیری و ارتباط باال با ســودبران مختلف 
ســازمان که هــر یک نظرات و عالیــق خود را پیگیــری می کردند، 
همه برای من درس آموز و ارزشــمند بود. هــر چند در همه موارد با 
یکدیگر اشتراک نظر نداشتیم، اما شاهد بودم که همواره با بلندنظری 
و برمبنــای اصول حرفه ای و عقالنیت، نظرات دیگران را می شــنید و 

بهترین تصمیم را می گرفت.
عالئق و فعالیت های مشــترک ما در حوزه صنفی پس از آن دوره هم 
ادامه یافــت و تا آخرین روزهای حیات ایشــان هم دغدغه مندی در 
مورد مســائل صنفی، انگیزه پیگیری و همفکری و گاه اقدام مشترک 
در مورد این مســائل بود. یادم هســت در آخرین تماس تلفنی که با 
ایشــان داشتم، نگرانی های خود در مورد شاخه های مشاوران سازمان 
و فعالیت هایــی را که فکر می کرد باید انجام شــود، با بنده در میان 
گذاشــتند هرچند اظهار می کردند که دیگر شخصاً توان پیگیری این 

اقدامات را ندارند.
بیشتر فعاالن صنفی و حرفه ای کشور، تا جایی که من می شناسم، دو 
دسته اند؛ یک دسته افرادی که صرفاً به دنبال اهداف و منافع شخصی 
خود یا بنگاه خودشــان هستند و برای دســتیابی به این اهداف هیچ 

اصول و خط قرمزی نمی شناســند. دسته دوم هم کسانی که به دلیل 
کمال گرایی و آرمان خواهی افراطی تــوان تعامل و همکاری عملی با 
دیگران را برای دســتیابی به اهداف مشترک از دست می دهند و در 
عرصه عمل از تاثیرگذاری درمی مانند. ســرکار خانم داننده از جمله 
معدود اشــخاصی بــود که در عین اصول گرایی حرفــه ای و پایبندی 
خدشه ناپذیر به موازین عقالنی، توان زیادی در تعامل و راهبری افراد 

و گروه  های مختلف دیگر از خود نشان می داد.
نظامی در مخزن االسرار، در وصف و مقایسه خود با دیگران بیتی دارد 
که من هر گاه به منش اســتوار و ایــن ترکیب یگانه از اصول گرایی و 
تعامل پذیــری که در خانم داننده می دیدم می اندیشــم، نمی توانم از 

یادآوری آن خودداری کنم:
»پیش نظامی به حساب ایستند

او دگر است، این دگران کیستند.«

علی آذركار
مدیرعامل شرکت مهندسی پدیدپرداز؛ عضو هیئت مدیره دوره  چهارم 

و عضو/دبیر دوره پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

در یکی نامه محال است كه تحریر كنم
اگر چه آزاده داننده را از اوایل دهه 1380 دورادور می شــناختم، ولی 
فرصت همکاری نزدیک با وی تا ســال مهر 1387 میسر نشد؛ زمان 
تشکیل کمیســیون »اســتاندارد و تدوین مقررات« برای اولین بار و 
در ابتدای دور دوم هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 

تهران. 
عالقه اش به حوزه استاندارد، بخشــی از فعالیت های کمیسیون را به 
ســمت مشارکت و تعامل با سازمان ملی اســتاندارد هدایت کرد و از 
این مســیر بود که جایگاه ســازمان نظام صنفــی رایانه ای هم در آن 
سازمان تثبیت شد. اســتمرار این تعامل به نهادینه شدن این جایگاه 
و پررنگ شــدن نقش ســازمان نظام صنفی رایانه ای در فعالیت های 
استانداردســازی سازمان اســتاندارد بود؛ مســیری که در نهایت به 
واگذاری مســئولیت های دبیرخانه ای کمیته فنی فناوری اطالعات به 
سازمان نظام صنفی رایانه ای منجر شد. طی سال های اخیر، اگر چه به 
دلیل شرایط جسمی از حجم فعالیت  هایش در کمیته کاسته شد، ولی 
همواره ما را از نظرات خود آگاه می ساخت و ناظر بر کارهای آن بود.

آزاده داننده، فردی دقیق با نگرشــی کل نگر، فنی و سیستماتیک به 
مسایل بود. چیزی خارج از این چارچوب را برنمی تابید و همگان را به 
همین روش و ســیاق در همکاری دعوت می کرد. الزمه این کار البته 
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توجه به ظرایف، داشتن یک نگاه کل نکر به موضوع و تالش برای جلب 
مشارکت همه ذینفعان بود. این موضوع به ویژه موضوعات صنفی که 
طیف گســترده ای از ذینفعان را در بر می گرفت، بیشتر نمود و ظهور 
داشــت. اهداف و کارهایش بر باورهای متقن و روشــن بنا شده بود و 
به همین دلیل در انجام آن ها تردیدی به خود راه نمی داد و با نظرات 
مخالف هم به راحتی و با ســعه صدر وارد چالش و نقد فنی می شــد. 
در مدیریت کارها به جایگاه، وظایف، نقش ها، توانایی ها و ظرفیت های 
افراد توجه فراوان داشــت و آن ها به شــکل دقیقی جانمایی می کرد. 
در ایفای ســهم خودش از کار هم کم نمی گذاشــت و نشــان می داد 
که بخشــی از یک تیم است؛ ضمن این که مســئولیت کار خود را بر 
 دوش داشــت و به آن متعهد بود، مســئولیت کل کار را هم فراموش 

نمی کرد. 
در طول بیش از 13 ســال همکاری مشترک و ارتباط مستمر، از وی 
بســیار آموختم و تالش کردم این آموخته هــا را در عمل هم به کار 
گیرم. کارها و دســتاوردهای او در خاطره همه فعاالن حوزه فناوری 
اطالعات کشور و آن هایی که در گروه توسعه و پیشرفت این مرز و بوم 

دارند، جاودان خواهد ماند.

مسعود صفاری
مشــاور حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات؛ دبیر اســبق شورای عالی 

انفورماتیک کشور

یادنوشته ای برای خانم داننده
با بانو داننده اگر چه دیرهنگام آشــنا شــدم، اما از آن پس بســیار از 
همکاری با ایشان در پروژه های متعدد، و هم چنین مصاحبت و گفتگو 
با ایشان بهره بردم. خاطرات سال ها هم فکری و کار مشترک با ایشان 

به یک باره با شنیدن خبر رحلت ایشان در نظرم نقش بست.
سبک و سیاق متین و استوار، ریزبینی و وسواس در تدوین و ویرایش 
گزارش ها و یک پارچگی آن ها، چارچوب فکری منسجم و ساخت یافته 
در مباحث، روحیه حل مســئله و نه ایجاد مسئله، به روز بودن دانش 
تخصصی، تجربیات بســیار و جمع بندی شده، پرانرژی و همیشه آماده 
پذیــرش کار، نظم و انضباط کاری، واقع گرایــی در عین آرزومندی، 
اعتدال در مشــی، روی خوش و باز و به دور از تکّبر، مثبت و همیشه 

نگاه به آینده، ...
همه در زمره خصایلی بودند که در ایشان یافته بودم.

در پروژة »ایجاد و توســعه استانداردهاي فناوري اطالعات )ISD(« از 

مجموعه پروژه های طرج جامع مالیاتی با ایشــان از نزدیک همکاری 
داشتم که عالوه بر ایفای مسئولیت در تدوین »ساختار کالن و کلیات 
وظائف نهــاد مدیریت اســتانداردها« و »برنامه پایــش و ممیزي«؛ 
به عنوان مشاور یک پارچه سازي و بلوغ قابلیت نیز در ویراستاری سایر 

گزارش ها پروژه ایفای نقش فّعال می کردند.
زمانی هــم که مباحــث CMMI را برای ســازمان مدیریت صنعتی 
از نزدیک دنبــال می کردم )به عنوان محملی برای توســعه خدمات 
مشاوره مدیریت در کشور، و هم چنین تزریق مباحت فناوری اطالعات 
و مدیریــت برآمده از آن به ماموریت ســازمان مدیریت صنعتی(، از 
همکاری و مشورت سرکار خانم داننده به عنوان یک مرجع فراگیری 

بسیار بهره بردم.
قرارداشتن منزل  ما در ایّامی در محدوده محله های هم جوار، موجبی 
بود که طول مسیر را از محل جلسات یا سمینارها به اتفاق طی کنیم 
و فرصتــی برای تبادل نظر و تبادل اطالعات در زمینه مســائل کالن 

توسعه فناوری اطالعات در کشور با هم داشته باشیم.
می دانســتم که ایشان در زمینه ایجاد فرصت رشد و حضور اجتماعی 
برای زنان و نهادهای مردم نهاد مربوطه بســیار فّعال بودند. سفرهایی 
هم برای شــرکت در کارگاه های آموزشــی در این زمینه به خارج از 
کشــور داشتند. اما علی رغم گپ و گفت زیادی که با ایشان در خیلی 
زمینه ها داشــتم کم تر دیدم که این بخــش از فعالّیت خود را به میان 

آورند و بازگو کنند.
ســرکار خانم آزاده داننده، یادگار آن گروه از بزرگان فناوری اطالعات 
کشــور بود که بی وقفه و بی ریا و سالم و واقع گرا و با پرنسیب در این 
عرصه کوشــیدند. یادش گرامی باد. خدایش بیامرزد و آرامش ابدی و 

رحمت بر وی ارزانی دارد. آمین.

محمد یوسفیان
مدیرعامل شرکت حساب و اندیشه؛ عضو هیئت مدیره دوره های  اول و 

دوم و دبیر دوره سوم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

یادواره خانم آزاده داننده
سخن کوتاه، یادواره آشنایی و همکاری با روان شاد خانم آزاده داننده، 
با یادآوری خدمات ایشــان به صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در 

محدوده شناخت و اطالعات نویسنده.
سال 1377

به دعوت انجمن شــرکت های انفورماتیک ایران در سمینار »معرفی 
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اســتانداردهای بین المللــی در صنعــت فناوری اطالعات« شــرکت 
داشــتم، هدف از ســمینار بروز نمودن تفکر و اســتراتژی مدیران به 
نوگرایی و تغییر تفکر »ســنتی« به »مهندســی« در انجام پروژه ها و 
فعالیت های فناوری اطالعات، با اســتفاده از استانداردهای بین المللی 
 بــود، که با اســتقبال بیــش از حد مدیران شــرکت ها روبرو شــده 

بود.
ســخنران کلیدی سمینار، خانم آزاده داننده بودند. اولین جلسه 
آشــنایی با ایشان، که شــاید برای خیلی ها اینچنین بود، حدود 
دو ســاعت طول کشــید. سخنرانی ایشــان در خصوص معرفی 
اســتاندارد و استانداردســازی با ایده هــای نوگرایانه و اظهارات 
منطقی و معقول فنی و مهندســی به همراه بیان شیوای ایشان، 
نتیجه ای مطلوب به جلســه داد. حضاری که از رویای ســفر از 
دنیای »ســنتی« به جهان »مهندسی« بسیار خشنود بودند، در 
ســال 1378 در این حــوزه پروژه ای را در انجمن شــرکت های 
انفورماتیکی ایران با عنوان استانداردسازی پروژه های نرم افزاری 
تعریف کردند، که مدیریت آن با خانم آزاده داننده بود. با مشاوره 
ایشــان و مدیریت تیم تخصصی، از میان شــرکت های داوطلب، 
شش شرکت پس از 2 سال )اواخر سال 1379( موفق به دریافت 
گواهینامه بین المللی اســتاندارد ISO 9001+TickIT از کشــور 
انگلســتان شدند، که باعث شــد صنعت فناوری اطالعات ایران 
در ســطح بین المللی حرفی برای گفتن داشــته باشد. همچنین 
با اشاعه فرهنگ استفاده از مهندســی نرم افزار و استانداردهای 
بین المللی در پروژه های نرم افزاری، صنعت فناوری اطالعات گام 
بزرگی را در هم راســتا نمودن دانش فنی شرکت ها و استفاده از 

استانداردهای بین المللی برداشت.
این جهش را مدیون دانش، تفکر، تخصص و زحمات ایشان هستیم.

سال های 1384-1380
همراهی و مشارکت ایشان در گروه های فعال در تدوین استانداردهای 
داخلی و بومی، منجر به تدوین و انتشــار دو استاندارد داخلی و بومی 
به نام »نظام مهندســی و اســتانداردهای تولید و توســعه نرم افزار، 
ارجاع کار« )نماتن1( و »استانداردهای اجرای پروژه های نرم افزاری« 
)نماتن2( گردید، که هنوز هم فعال و مورد اســتفاده صنعت فناوری 

اطالعات می باشند. 
سال های 1384-1387 دوره اول هیئت مدیره

با تاســیس ســازمان نظام صنفــی رایانه ای و تشــکیل دوره اول 
هیئت مدیره، فرهنگ اســتفاده از نظام مهندســی نرم افزار بیشتر 
مورد توجه ســازمان قــرار گرفت. با دعوت از خانــم آزاده داننده 
دوره های مختلف آموزشــی مرتبط با مدیریت پــروژه، معماری، 
آنالیز، طراحی و ... با نگاه مهندســی نرم افزار و استانداردســازی 
پروژه ها، برای مدیران شــرکت ها برگزار و بســیار مورد استقبال و 
توجه و اقبال عموم صنف قرار گرفت. این فعالیت ها نتایج بســیار 

خوبی در صنعت به یادگار گذاشت.

سال 1387-1390 دوره دوم هیئت مدیره
خانــم آزاده داننده به عنوان عضو هیئت مدیــره انتخاب و در ترکیب 
هیئت مدیره دوره دوم قرار گرفت. مســئولیت پذیری و عالقمندی به 
ارتقاء ســازمان در ابعاد مختلف، همراه با سابقه عملکردی ایشان در 
فرهنگ ســازی ارتباطات بین المللی و داخلی در گذشته باعث شد، به 
انتخاب هیئت مدیره دوره دوم مسئولیت دبیری سازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان تهران به ایشان واگذار گردد. در پست دبیری سازمان 
هم خوش درخشــیدند، ولی چند ماهی طول نکشید که چهره کریه 
بیماری خود را نمایان کرد و پیگیری معالجات مانع حضور ایشــان در 
سازمان شــد. ولی کماکان و با عالقه بسیار مسئولیت های خود را به 
صــورت غیرحضوری با همکاران صنفی هماهنــگ انجام می دادند. با 
داشتن روحیه ای عالی، بر بیماری غبله کردند تا این که پس از گذشت 
حدود یکسال با روحیه ای قوی و سالمت کامل به سازمان برگشتند و 

پیگیر انجام امور جاری شدند.
سال 1390-1393 دوره سوم هیئت مدیره

با توجه به ارتباطات چند ســاله گذشــته با سازمان و اعضاء، و دانش 
فنی، علمی، مدیریتی و تجــارب طوالنی در صنعت فناوری اطالعات 
و ارتباطات و اســتقبال عموم صنف، خانم داننــده کاندید انتخابات 
دوره سوم هیئت مدیره شــدند. با اعالم نتایج، ایشان با اکثریت آراء و 
بیشترین سهم آراء، به عنوان نفر اول انتخاب و در جلسه هیئت مدیره 
نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 

تهران انتخاب شدند.
در دوره ســوم علیرغم مشکالت موجود، ایشان با قدرت و عالقمندی 
بیشــتر در جهت انسجام صنفی و شناساندن بیشتر سازمان به جامعه 
و ارتقاء جایگاه صنف تالش مضاعفی داشــتند. ایشان با ایجاد ارتباط 
ســازنده با کمیسیون های داخلی، شــورای مرکزی، نظام های صنفی 
استانی، بخش های دولتی و خصوصی و مطالبه گری در جهت استیفای 
حقــوق صنفی اعضاء در جامعه فناوری اطالعات، موفقیت های زیادی 

کسب نمودند.

نقطه پایان
با پایان دوره سوم هیئت مدیره، ایشان به فعالیت شرکت خصوصی 
خــود بازگشــتند و به امر آموزش و فرهنگ ســازی اســتفاده از 
اســتانداردها و مهندسی نرم افزار و بهینه سازی سیستم ها مشغول 

شدند. 
متاســفانه چهره کریه بیماری گذشته، دوباره و با شدت بیشتری 
نمایان شــد و با وجود روحیه قوی و مقاومت فوق العاده ایشــان، 
به اجبار حدود دو ســال اخیر را به مقاومت و اســتراحت و گذران 
دوره نقاهت ناشــی از معالجات گذراندند. در بســتر بیماری و در 
فرصت هــای مکالماتی و دیــداری، همواره دل نگران ســازمان و 
پیگیر پیشــرفت ها و موفقیت های آن بودنــد؛ تا این که تماس روز 

1400/11/29 بی جواب ماند.
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فریبا مهدیون
رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه های مدیریت و اطالع رسانی توسعه 
کارآفرینان )سماتک(؛ رییس هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین؛ 
عضو هیئت مدیره دوره های  سوم و چهارم سازمان نظام صنفی رایانه ای 

استان تهران

دل من تنگ صدایی است كه نیست
خبر کوتاه و اّما غیرمنتظره نبود. مدت ها بود که با این بیماری سخت 
مبارزه می کــرد و این اواخر حالش اصاًل خوب نبود. دکترها درمان را 
متوقف کرده بودند و فقط به داروهای مســکن برای تسکین دردهای 
این عزیز اکتفا کرده بودند. آخرین باری که باهاشــون صحبت کرده 
بودم چند هفته قبل از رفتنشان بود. بعد از احوالپرسی، باز هم از من 
در مورد ســازمان و بحث مشاورین ســازمان و در مورد آموزش های 
تخصصی مهندســی نرم افزار ســوال می کردند و باز هم دل نگران این 
موضوعات بودند و مثل همیشــه بی دریغ دانش خــود را در اختیارم 
می گذاشــتند. باز هم همان اراده اســتوار، همان تفکر زیرساختی و 
سیســتمی و چندوجهی و باز هم همان نگاه بــه منافع جمعی و باز 

هم ..... 
بانو داننده عزیز به حق آزاده بود و به واقع داننده.

برای اولین بار آزمون مشاوران فناوری اطالعات را در سازمان نظام 
صنفی رایانه ای پایه گذاری و هدایت کردند. در سال 1397 کار مهم 
و موثر، تهیه نظام رتبه بندي مشــاوران حقیقي فناوري اطالعات و 
ارتباطات در کمیته احراز مرکزی سازمان با همت ایشان تهیه و در 
شــورای مرکزی تصویب شد. صد افسوس که این آخری ها دغدغه 
ایشــان عدم اجرای صحیح این آیین نامه بود که صدها ساعت کار 
کارشناسی روی آن انجام شده بود. در فعالیت های اجتماعی ایشان 
در انجمــن ملی زنان کارآفرین فعالیت های درخشــانی داشــتند 
چه به عنوان عضو و چه در کســوت رییــس هیئت مدیره. یکی از 
فعالیت های برجسته ایشــان در این حوزه، تهیه پیشنهادی برای 
ایجاد سامانه جامع اطلس زنان صاحب کسب وکار و کارآفرین بود؛ 
سامانه ای جامع براي شناسایي و معرفي زنان کارآفرین )و صاحب 
کســب وکار( که زمینه را براي ایجاد شبکه اي از زنان کارآفرین )و 

صاحب کسب وکار( و مستندسازي تجارب آن ها فراهم می کند.
بانوی آزاده و داننده ای را از دســت دادیم. یادشــان گرامی و همیشه 

مانا باد.

بهناز آریا
مدیرعامل گروه شرکت های کهکشــان؛ عضو هیئت مدیره دوره سوم 
و چهارم ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران؛ رییس کمیسیون افتا 
)امنیت( سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از دوره سوم تاکنون

از ریاست تا رفاقت
تا قبــل از رقابت انتخاباتــی در دو حزب مقابل، پیــش از انتخابات 
دوره ســوم هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 

نمی شناختمش، فقط در حد چند مراسم و دورادور.
اواخر دهه هشتاد، در دوره سوم هیئت مدیره، با ریاست یک خانم برای 
اولین بار در تاریخ صنف، آزاده داننده به کانون توجه تبدیل شد و من 
شــروع به فعالیت در هیئت مدیره ای کردم که تقریبا همگی از حزب 

مقابل من در انتخابات بودند!
روزهای پرچالش اول، از کاری ســخت و طاقت فرســا خبر می داد که 
برای حداقل سه سال می توانست من را تا مرز کناره گیری ببرد؛ اّما ... 
برخالف همه تصورات من، این ســه سال آغاز تحولی بود که بی شک 
آزاده داننده عامل اصلی آن در آن زمان و همه سال های بعد از آن بود!

مدیریــت و درایت خانم مهندس داننده در راهبری تیم، ایجاد فضای 
تعاملی سازنده، تفکر ساختارمند و اصولی، پیگیری و رساندن کارها به 
نتیجه مطلوب و کاربردی و تدابیرش باعث شد تا دوره ای که از لحاظ 
سیاســی و اقتصادی از سخت ترین دوره های دولت محسوب می شد و 
بالطبــع انتظار می رفت امیدی به زنده ماندن »نظام صنفی رایانه ای« 
نباشــد، به یکی از پربارترین و فعال ترین دوره های صنف تبدیل شود. 
اگر چه هرگــز به تفکیک جنســیتی اعتقاد نداشــت و تنها باورش 
توان مندی و شایستگی افراد بود و اگر چه توان مندی و شایستگی اش 
همیشــه مثال زدنی بود، ولی در طول سه سال ریاستش با طوفانی از 
بی عدالتی مواجه شــد که اگر آزاده ای داننده نبــود، هرگز به نتیجه 
نمی رسید. خانم داننده در شرایطی که صنف سخت ترین روزهایش را 
در پیش داشــت سکان را به دست گرفت و با هنر شگفت انگیزش در 
راهبری صنف بر مبنای خرد جمعی، به سالمت از طوفان عبور کرد.

آزاده داننــده از آن زمــان تا کنون مهم ترین مرشــد و مربی من در 
زندگی حرفه ای بوده و هست. رییسی که به سرعت تبدیل به بهترین 
دوســت و هم سفر و همراه و انگیزه شــد! دوستی که در همه مراحل 
سخت کار تشــکلی، خالصانه و صادقانه، قدم به قدم در کنار من گام 
برداشت تا کارهای بزرگی را با هم به سرانجام برسانیم که از انتظارها 
خــارج بود! از برگزاری اولین و تنها نمایشــگاه تخصصی صنف یعنی 
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نمایشــگاه تخصصی امنیت سایبری تا تفویض مسئولیت دبیرخانه ای 
»کمیتــه فنی فناوری اطالعات« به ســازمان نظــام صنفی رایانه ای 
کشــور تا گردهم آوردن صنف در هفته فنــاوری اطالعات و برگزاری 
همایش های ویژه، این کارها فقط با پیگیری ها و دلســوزی هایش به 

سرانجام رسید. 
هم صحبتی و کار و دوســتی با آزاده داننده، برای من سراســر لذت 
بود. لذت آموختن از بانویی که عشــق به کار و تالش از او اسطوره ای 
می ساخت کم نظیر. پیشکسوت حوزه استاندارد ایران، انسانی با تفکری 

سیستماتیک، مقتدر، خردمند، تالشگر و مهربان!
با همه ســختی هایی که در مســیر برایش ایجاد شــد، با وجود همه 
چالش ها، هرگز نامهربانی نکرد و فقط با تالش ثابت کرد که توان مندی 

و خرد و عشق و انسانیت مهمترین مالک است و بس!
تا واپســین روزهایی که درگیر بیماری بود با تمامی توانی که برایش 
باقی مانده بود در جلسات شرکت کرد و پیگیری کرد و برای اصولش 

جنگید و از ما خواست راهش را دنبال کنیم!
هرگز روزهایی را که خسته از تالش با یک جمله از خانم داننده انگیزه 
ادامــه می گرفتم از یاد نخواهم برد: »خانم یک وقت جا نزنی ها! خانم 

یک وقت کار را رها نکنی ها! یک وقت میدان را خالی نکنی ها!«
آزاده داننــده عزیزم، اگرچه دلتنگی نبودنــت و جای خالیت، امان را 
بریده اّما به یادت و به پاس آنچه از تو آموختم، هرگز دســت از تالش 
برنخواهم داشــت! هرگز میدان را خالــی نخواهم کرد! هرگز از اصول 
صحیح و حرفه ای کم نخواهم گذاشت! همان طور که اخالق تشکلی و 
کار حرفه ای را در کنار عشق به زندگی و گل و گیاه و بنفشه آفریقایی 
بــه من آموختی، تالش می کنم یادت را با کارهای بزرگی که قرار بود 
باهم انجام دهیم زنده نگاه دارم چرا که هرگز نمیرد آن که دلش زنده 

شد به عشق... 
بانو آزاده داننده سفرت بخیر، عشقت در دل و جانمان جاودان!

مریم خاوازی
کارآفرین؛ رییس هیئت مدیره شرکت  زنان  انجمن  رئیس هیئت مدیره 
آدران رایانه؛ عضو هیئت مدیره دوره پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای 

استان تهران

زندگی اش پرشی داشت به اندازه عشق به انسانیت
در گذر زمان، در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس کاروان از 
سفر مسافری خبر می دهد که در سکون، آغازی بی پایان را می سراید 

و چــه زود آزاده ما به آزادی این تکرار پر از هیاهو، به شــروعی دیگر 
رسید.

به یاد دارم اولین آشنایی با او در همایش »فناوری اطالعات و ارتباطات 
انجمن ملی زنان کارآفرین«؛ هنگامی که آزاده مرا »کارآفرین« نامید 
و در واقع مرا دوباره آفرید و آرزوی دیرینه نوجوانی ام را آنقدر بال و پر 
داد که حضورم در تشکل های اجتماعی و صنفی انگیزه ای برای بودن 
و اســتقامت و  پایداری بر مسئولیت اجتماعی شد. بانو آزاده داننده با 
شــجاعت، پایداری و اســتقامتش، گفتار و اخالق نکویش، آزادگی و 
وفاداریش الگویی است که در دل و جان و یاد ما همواره زنده و جاری 

خواهد ماند.
آزاده ای که بسیار داننده بود. در آخرین دیدار با او، با این که بیماری 
بر او غالب شده بود و ظاهرش به این گواهی می داد، ولی در رفتار 
و منش مثل همیشه سر زنده و با نشاط بود و روحیه ای مستحکم 
داشــت؛ مهربانی های مادرانه اش کماکان در صحبت هایش جاری 

بود.
وقتی جویای حال پســرم شــد و خبر مستقل شــدن او را شنید، با 
خوشــحالی چند رهنمود موثر داد و از تجربه خوب اســتقالل یگانه 
فرزندش پویا گفت. گفت که حضور او و همراهی و یاری همیشــگی 
همســرش )به گفته خودش شهرام( دلگرمی روزهای سخت و پر رنج 

بیماری است و از این رو بسی خوشبخت است.
سکوتش در حین مبارزه قهرمانانه برای ریاست سومین دوره سازمان 
صنفی رایانه ای، که به دلیل نگاه و شکاف جنسیتی و تفکرات مردساالرانه 
به روزهای پر چالش همراه با رنج تبدیل شده بود، قابل تحسین است. او 
با اقتدار و استقامت برای اثبات نقش و جایگاه زنان، مادرانه و مقتدرانه 
عمل کرد و حتی تا آخرین ماه های بیماریش با حضور و نقش پذیری اش 
در کمیسیون های سازمان به خصلت ناب وظیفه  شناسی اش و عشق به 

مفید بودن و ساختن مهر تایید زد. 
آنچه این روزها در خاطرم زیاد می آید این جمله است: »من از هم صنفی های 

مرد و همچنین مخالفین خود، آموخته های زیادی را فرا گرفتم.«
آمدن، بودن، جاری شدن و رفتنش برای ما می تواند سرمشق زندگی باشد.

آزاده بانو جانا، با اندازه یک ابر بارانی دلتنگت هســتیم و برایت شمع 
می افروزیم و می دانیم که یادت گرامی نامت ســبز و جاودانه خواهد 

ماند. باشد که راهت هم پر رهرو باشد.
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»از سخنان عیسی مسیح، نقل از هشدار روزگار، دکتر اسالمی نُدوَشن«
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مقدمه
تاریخ و تجربه بشر مداوماً و با شواهد بی شمار نشان داده که فرایندهای 
ابداعی و فرآورده های ســاختۀ بشر تاّم و تمام نیستند. این ناتمامّیت 
یعنی همیشــه میزانــی از خطا یا کمبود در مصنوع های بشــر وجود 
دارد. به ســخن دیگر، کیفّیت، صّحت و اعتبار انواع ســاخته های بشر 
که مســتقیماً و بی بازبینی از زیر دســت مولّد و سازنده بیرون آمده، 
به شــکلی و به درجه ای برای دیگران بسنده1 نمی کند. بی جهت نیست 
که حکما گفته اند »انسان جایزالخطاست.« اوکتاویو پاز2 ]1، ص 166 

و 167[ می نویسد: 
متخصصان الهیات قدیم با حکمت عمیق شــان »کبر« را گناه ابلیس 
می دانســتند. در میان آدمیان این گناه حاصل آن اســت که آدمیان 
گمان دارند که حقیقت مطلق را دراختیار دارند. این همان شّری است 

که در زیر پوشش علم و فلسفه، قرن بیستم را مسموم کرده است.
1- بسنده دو معنی توأم دارد مشتمل بر »رضایت« و »کفایت«. آن چنان که دکتر محجوب ]4[ در یک پارچگی 
دانش اشاره کرده، در واژه نامه دهخدا ذیل این کلمه از »تاریخ بلعمی« چنین نقل شده »گفتند: هر داوری که 

کنی، ما بدان بسنده ایم و از حکم تو سر نتابیم.«
2- Octavio Paz

به همین دلیل انســان خردمند به فکر چاره جویی افتاد و متوّجه اقدام 
ســاده ولی مؤثّر »بازبینی« شــد، یعنی ســاخته یا فرایند ابداع شده 
دوباره دیده شود و ارزیابی گردد. بازبینی اصنافی دارد بسته به این که 
فردی یا جمعی باشد، توسط خود آفرینندگان یا دیگران انجام شود و 
با چه درجه ای از رسمّیت تحقق یابد. دکتر مصطفی رحیمی ]2، ص 

167 و 168[ موضوع را چنین طرح می کند:
از نظر روانی، شخص همیشــه بدان تمایل دارد که خویشتِن خویش 
را بیش از آنچه هســت ارزیابی کند. هر کســی عقل و دانش خود را 
زیاد می پندارد و دچار ُعجب و غرور می شود. برای چاره کردن آن دو 
وســیله هست: یکی فردی و دیگری اجتماعی. وسیله فردی توسل به 
فروتنی است و وسیلۀ اجتماعی، آزادی انتقاد و آزادی بیان و گفتار،...

فروتنی یعنی شناختن نقاط ضعف بشری و ارزیابی درست از طبیعت 
خود.

ســویۀ جمعی بازبینی از آنجا آمده که بشــر متوجه شده معموالً یک 
نفر به تنهایی نمی تواند متوّجه همۀ اشکال ها و کاستی ها شود و آن ها 
را درک نماید. منظور از بازبینی این نیســت که تنها به دنبال نقص ها 
و کاستی ها بگردیم و یکســره مذّمت نماییم. این هم نیست که فقط 
مزایا و نقاط قّوت کاری یا ســاخته ای را برشمریم. هدف این است که 
فرایند نو با کمترین اشــکال و کاستی اجرا شود و محصولی با بهترین 
کیفّیت به دست آید. گاهی در آثار ادبی و نوشتاری، بازبینی را »نقد« 

می نامند. مصطفی رحیمی ]2، ص 118[ در این رابطه می نویسد:
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تمجید و تحســین دربست از همۀ آثار گذشته راه به جایی نمی برد...
عــادت کرده ایم از افراد مختلف یا قّدیس بســازیم یا ابلیس...انتقاد از 
زندگان معموالً باعث دردســر زیاد می شــود...اگر من از عّطار انتقاد 
کرده ام از مقام او چیزی کاســته نمی شــود. از انتقاد هیچ کس زبان 
نمی بینــد ولی پس از گفتگو، حقیقتی اثبــات می گردد...اگر فرهنگ 
اجتماعــی ما آمیخته به خرافات اســت از آن روســت که از همه چیز 
گذشته یا تمجید کرده ایم یا به یک باره به طرد آن برخاسته ایم...انتقاد 

جدا کردن سره از ناسره است. 
در این فصل ضرورت بازبینی، ارزیابی و نقد فرآورده ها و نوساخته های 
بشــر و نیز اهمّیت رایزنی را در تصمیم های بشری بررسی می کنیم. 
برای این کار موضوع را با ارائه مصداق های گوناگون تبیین می نماییم. 

سیری در چندین مصداق
اّولین مصداق را در داوری مقاله ها بررسی کنیم. دانشجویی را درنظر 
بگیرید که درنتیجۀ پژوهش هــا و یافته های خود مقاله ای تهیه کرده 
است. دانشجو خودش شاید چندین بار مقاله را زیر و رو کرده و ازنظر 
خودش بی اشــکال باشد. پس مقاله را برای تأیید استادش می فرستد. 
اما پس از چند روز در کمال تعّجب می بیند استادش مقاله را با اشاره 
به ده ها یا صدها ایراد یا کمبود برمی گرداند. حتی اگر دانشجو با آداب 
دقیق اجرای پژوهش و نگارش مراحل و یافته ها آشنا باشد، دلبستگی 
او و این کــه مدت هــا با کارش درگیر بوده، مانــع از دیدن عیوب کار 
می شــود. برای درک بهتــر می توانید موقعّیتــی را درنظر بگیرید که 
خودکار از دستتان روی زمین جلوی پای شما می افتد و به رغم این که 
جلوی چشمان شماست، آن را پیدا نمی کنید! اّما دوستی که به کمک 
شما می آید، درلحظه ای کوتاه آن را می یابد. درگیری بلندمدت در یک 
کار یا تکرار آن باعث می شود مغز بسیاری چیزها را درست فرض کند 
و به شّدت از میزان توجهش به جزئیات کاسته می شود. نمونه این هم 
رانندگی در یک مســیر همیشگی اســت که انسان وقتی عادت کرد، 
دیگــر به جزئیات توجه نمی کند و تقریباً ناخــودآگاه و بدون نگاه به 
تابلوها مسیرش را طی می کند. به این دالیل است که همیشه توصیه 
می کنند وقتی مقاله، رساله یا کتابی می نویسید، پیش از ارسال نهایی 
آن به نشریه، استاد یا ناشر از چندین نفر از همکاران یا همتایان خود 
بخواهید که نوشــتار شما را بخوانند و نظرات انتقادی و اصالحی شان 

را به شما گوشزد نمایند. 
اِســتیِون هاوکینگ3 بــرای اکثر افراد نامی آشناســت. او فیزیک دان 
نظری و صاحب کرســی لوکازی در دانشــگاه کمبریــج بود. به رغم 
بیماری شــدیدی که داشــت که او را فلج کرده بود و حتی به سادگی 
نمی توانست ســخن بگوید، اما دانشــمندی دریافکر بود و یافته های 
چشــمگیری در اخترفیزیک و کشف و توصیف ســیاه چاله ها داشت. 
باوجود نبوغ سرشار علمی، هاوکینگ ]5، ص 2[ در پیش گفتار کتاب 
»تاریخچۀ زمان« توضیح می دهد که چه ماجراهایی را پشــت ســر 
3- Stephen Hawking

گذاشته تا کتاب اَبَرپرفروشش به چاپ برسد:
...نخســتین پیش نویس کتاب را در سال 1984 به زوکرمان دادم و او 
آن را برای چندین ناشر فرســتاد و توصیه کرد که پیشنهاد یک ناشر 
آمریکایــی به نام نورتن )Norton( را بپذیــرم. اما من تصمیم گرفتم 
پیشنهاد ناشــری به نام بنتام )Bantam( را که جهت گیریش بیشتر 
به ســوی نشــریات عامه پســند بود را بپذیرم. اگرچه بنتام تخصصی 
در زمینه کتاب های علمی نداشــت، کتاب هایش به طور گســترده ای 
در کتابفروشــی های فرودگاه ها پیدا می شــد. این که بنتام کتاب مرا 
 پذیرفت شاید به خاطر عالقه یکی از ویراستاران آن به نام پیترگوزاردی 
)Peter Guzzardi( بــود. او ایــن کار را بســیار جــّدی گرفت و مرا 
واداشــت تا کتاب را از نو بازنویسی کنم و آن را برای غیرمتخصصینی 
چون خودش قابل فهم ســازم. هربار که یک فصل بازنویسی شــده را 
برایش می فرســتادم، او لیســت بزرگی از اشکاالت و سؤاالت را برایم 
پس می فرســتاد و از من می خواســت تا آن ها را روشــن سازم. گاه 
می اندیشــیدم که این کشاکش هرگز پایان نخواهد یافت، اما حق با او 

بود: کتاب بسیار بهتری از آب درآمد...
این نقل قول شاهدی نیست براین که هاوکینگ آن قدر هم که می گویند 
نابغه نبوده است یا این که بیماری هاوکینگ او را در کار علمی کم توان 
کرده است. وقتی هاوکینگ کتاب را می نوشته، ناخودآگاه خوانندگان 
را هم سطح خودش پنداشــته و فرض کرده آن مفاهیمی که می داند 
برای دیگران هم بدیهی هســتند. شــوربختانه این عارضه ای همگانی 
است. صرفاً باید بدانیم که خواه ناخواه درمعرض آن هستیم و فروتنانه 
در پی درمان آن باشیم. خوشبختانه این عارضه همه گیر خیلی ساده 

هم درمان می شود. 
در مثال هــای باال زمان کافی برای اصالح نقص ها و کم داشــت ها وجود 
دارد. اما موقعّیتی مثل هدایت یک هواپیما را درنظر بگیرید که اشــتباه 
یا بی توّجهی خلبان ممکن است ظرف ثانیه ها یا دقیقه ها منجر به فاجعه 
مهلک و گســترده ای شــود. در چنین موقعّیتی یک خلبان، یک کمک 
خلبان و یک مهندس پرواز به صورت هم زمان و همکارانه ناوبری هواپیما 
را انجام می دهند. این افراد وظایف هدایت هواپیما را بین خود تقســیم 
می کنند و هرلحظه بر کار هم نظارت دارند. در هواپیماهای مســافربری 
بزرگ تــر که تعداد مســافران متجاوز از پانصد نفر اســت و ســفرهای 
طوالنی مدِت بین قاّره ای انجام می شود، تعداد خدمۀ هدایت هواپیما بیشتر 
هم می شود. در ناوبری هواپیما گاهی شرایط اضطراری رخ می دهد، مثاًل 
یک موتور دچار آتش سوزی می شود. دراین شرایط تصمیم گیرِی آنی در 
مورد این که چه اقدامی الزم اســت، بسیار دشوار می شود. به همین دلیل 
مهندسان طراح هواپیما و تأمین ایمنی پرواز از پیش سعی می کنند انواع 
پیشامدهای احتمالی را درنظر بگیرند. سپس برای مقابله با هر موقعّیت 
شیوه نامه های استانداردی طراحی می کنند که کافی است کادر پرواز فقط 

از روی آن بخوانند و دستورالعمل ها را بدون فکر اجرا نمایند. 
گاهی موضوعی حســاس است و فکر یک نفر راه به جایی نمی برد اما 
مضیقه زمانی همچون هدایت هواپیما وجود ندارد. در این حالت بشر 
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اغلب به ُشْور و رایزنی پناه می برد. بیمار 93 ساله ای را درنظر بگیرید 
که به دلیل ســکته ناقص مغزی در بخش مراقبت های ویژه بســتری 
شده است. بعد از عکس برداری از عروق کاروتید4 بیمار معلوم می شود 
که شمار بســیاری از توده های چربی و کلسیمی در این عروق وجود 
دارد. این توده ها هم عروق را به شــدت تنگ کرده اند هم ممکن است 
تکه دیگری از این ها جدا شود، به مغز برود و سکته مجدد و حادتری 
ایجاد نماید. ازطرفی به دلیل وضع نامساعد قلبی و ریوی و سن باالی 
بیمار، بیهوشــی عمومی ممکن است خطرناک باشد. اینجاست که در 
بیمارستان یک شورای پزشــکی تشکیل می شود و چندین پزشک با 
تخصص های مختلف در مورد عمل جراحی بیمار یا فنرگذاری رایزنی 

و تصمیم گیری می کنند. 
گاهی چند نفر راجــع به یک موضوع دیدگاه های متفاوت و متضادی 
دارند، اما به دنبال دستیابی به حقیقت هستند. این حالت در بحث های 
فلسفی و فرافیزیکی بســیار پیش می آید. در این صورت ممکن است 
افراد شــروع به مباحثه و اقامۀ برهان های عقلی نمایند، یعنی ُکنشی 
ِخردگرایانــه بین آن هــا رخ  دهد. افراد در این بحث ســعی می کنند 
از برخوردها و رفتارهای اَنُفســی همچون کشــش های احساســی و 
برداشــت های شــخصی احتزار کنند و فنون مناظره و لّفاظی را کنار 
بگذارنــد. در طی این مباحثه ها افراد ســعی می کنند به پرســش  و 
پاســخ های هدفمند، مســتدل و منطقی بپردازند تا اندیشه هایشان 
اثر هم نیروزاد5 داشــته باشند و به تدریج به سمت حقیقت تکامل یابد. 
چنین شــیوة مباحثه ای را که برای حقیقت جویی و یکپارچه ســازی 
اندیشــه ها صورت می گیرد، مناظره منطقی یا آفاقی6 نامیده می شود. 
مناظره منطقی هم نوعی بازبینی جمعی اندیشه ها محسوب می شود. 
در آخرین جملۀ این بند بد نیســت اشــاره کنیم که جای یک درس 
کاربردی برای آمــوزش فنون مناظرة عمومــی در دوران تحصیالت 

دانش آموزان و دانشجویان کشورمان خالی است. 
به عنوان مصداق دیگر بازبینی برویم ســراغ رایانش. برنامه سازان برای 
افزایش کیفّیت کد سیستم های نرم افزاری از روشی استفاده می کنند 
که برنامه ســازی دونفره7 نامیده می شود. شــیوه کار این است که دو 
برنامه ســاز که مهارت و دانش رایانشی و برنامه سازی آن ها به هم پهلو 
می زنــد، کنار هم می نشــینند. یکی برنامه ســازی می کند و دیگری 
هم زمــان کدخوانی و نظارت می نماید. به محضی که برنامه ســاِز ناظر 
متوجِه اشکال یا کم داشتی در کدها شد، شفاهی به دیگری مشکل را 
گوشــزد می کند. درنتیجه برنامه در همان نقطه اصالح می شود و کد 
حاصل باکیفیت تر خواهد شد. این طرز بازبینی انسانِی کد به خصوص 
در فرایندهای ســبک وزن توسعۀ نرم افزار، موسوم به روشگان چابک8، 

بسیار مؤثر واقع می شود. 
برای مصداق بعدی بد نیست کمی در کار معماران و ساختمان سازان 

4- عروق اصلی خون رسانی به مغز که در دو طرف گردن انسان قرار دارند. 
5- Synergistic
6- Dialectic
7- Pair programming
8- Agile methodology

دخالت کنیم. معموالً مهندس طراح و معمار نقشــه ای برای ســاخت 
یک بنا طرح  می کند. این نقشــه توســط مهندس دیگــری بازبینی 
می شود که محاسبه ها درست انجام شده باشد. در مرحله بعد معموالً 
شوراهای تخصصی شهرداری ها نقشه را بازبینی می کنند که مقررات 
خانه ســازی و استانداردهای ساخت وســاز رعایت شده باشند. پس از 
صدور مجوزهای الزم، ســازنده و بّنا مطابق با نقشه مصّوب، شروع به 
عملیات فیزیکی تخریب بنای قبلی و ساخت بنای جدید می کنند. اما 
این بســنده نمی کند. پس از اتمام هر مرحله از ساخت، فردی موسوم 
به مهندس ناظر که منافعی در این پروژه ندارد، مطابقت آنچه ساخته 
شــده را با نقشه مصوب ممّیزی می کند و براســاس نتایج ارزیابی ها 
گواهی تأیید، نقص یا مردودی صادر می کند. این بازبینی های چندباره 

ضرورت دارد تا کیفّیت بنای ساخته شده تضمین گردد. 
در آخرین مورد برویم ســراغ فلســفۀ علم، که جای درســی از آن به 
انضمام فلسفه مهندسی و فناوری هم در رشته های مختلف دانشگاهی 
خالی است. در سال 1965 همایش بین المللی در لندن پیرامون فلسفه 
علم برگزار شــد. حاصل جلســات این همایش در کتابی ]10[ توسط 
دانشگاه کمبریج منتشر شد. این کتاب حاوی هشت مقاله از بزرگان و 
صاحب نظران فلسفه علم است و به نام »نّقادی و پیشرفت معرفت« چاپ 
شده است. با نگاهی به مقاله ها متوجه می شوید که نویسندة هر مقاله، 
آراء و یافته های دیگری را در بوتۀ شک اندیشــی قرار داده و انتقادهایی 
به آن وارد کرده است. برای نمونه پُل فایرابِند9 ]11، ص 215[ روشگاِن 
برنامه های پژوهشی را که ایمره الکاتوش10 برای تبیین پیشرفت فیزیک 
عرضه کرده چیزی جز »آرایش لفظی« نمی داند و تصریح می کند: »...

یادآور آن زمانۀ سرخوش تر که هنوز می پنداشتند با چند قاعدة ساده و 
»عقالنی« می توان ماجرای پیچیده و کمرشکنی همچون علم را پیش 
برد.« این بیان ها از آنجاســت که فایرابند ضدروش گراســت و قائل به 

تبیین نظم گریزانه11 از معرفت علمی است.
عالوه بر این، چالِمــرز12 ]10، ص 133[ توضیح می دهد که هرچند 
تاِمس کوِهن نســبی گرایِی13 خودش را انکار می کند ولی ســخنانش 
صراحتاً حاکی از نســبی گرایی او در مورد معیار شایستگی و گزینش 
نظریه های علمی هســتند. ســپس چالمــرز ]10، ص 125[ توضیح 

می دهد که الکاتوش همین نسبی گرایی را نیز مسئله ساز می داند:
بنابه نظر الکاتوش موضع نســبی گرایان که طبــق آن هیچ معیاری 
باالتــر از معیار جامعۀ مربوطه نیســت، راهی برای نقد آن معیار باقی 
نمی گذارد. اگر »هیچ راهی برای قضاوت درباره یک نظریه جز ارزیابی 
تعداد، اعتقاد و انرژی لفظی حامیان آن« وجود نداشــته باشد، در این 
صــورت »حقیقت در قدرت نهفته می شــود« ]11، ص 93[ و تحول 
علمی امری جز »روانشناســی قیل و قال«14 نمی شــود، و پیشرفت 

9- Paul Feyerabend
10- Imre Lakatos
11- Anarchistic
12- Alan Chalmers
13- Relativism
14- Mob psychology
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علمی به لحاظ ماهیت به مانند »پدیدار دسته سینه زنی«15 ]11، ص 
178[ می گردد. تحول نظریه ها در غیاب معیارهایی که گزینش نظریه 

را هدایت کند امری شبیه به تغییر مذهب می شود ]11، ص 93[.
ابتدا کمی حاشیه برویم زیرا که توضیحی در مورد پدیدار )اثر( دسته 
ســینه زنی به نقــل از دکتر زیبــاکالم ]10، ص 125[ خالی از لطف 
نیست. منظور از این اصطالح در کالم الکاتوش این است که بسیاری، 
اهمّیت یک دستۀ سینه زنی را از روی تعداد افراد حاضر در آن تخمین 
می زنند. از این رو دســته ای که بختانه تعداد بیشتری سینه زن دارد، 
مهم تر قلمداد می شــود و افراد بیشتری به آن می پیوندند. این به نوبه 
خودش بر شــکوه دســته می افزاید و باز هم افراد بیشتری جذب آن 
می شــوند و هیبت دســته باالتر می رود و این زنجیره رویدادها ادامه 
می یابد. دیری نمی گذرد که با دســته ای از ده ها هزار سینه زن مواجه 
می شــوید، درحالی که ممکن اســت هیچ برتری و شایستگی منطقی 
نســبت به دســته های دیگر نداشته باشــد. این پدیده بسیار به »اثر 
َمّتی16: برتری انباشــته« هم می ماند کــه »اغنیا غنی تر و فقرا فقیرتر 
می شــوند.« الکاتوش بر آن است که نسبی گرایی هم معرفت علمی را 

در موقعیتْی مشابِه دستۀ سینه زنی می نشاند. 
اما از بازگویی سخنان همایش 1965 و مقاله های آن می خواهیم بگوییم 
که نویســندگان مطالب و مقاله هایی که به آن ها اشاره شد، همایش 
را میدان جنگ فرض نکرده اند و هرگز نخواســته اند با تقریرهای خود 
به شخصیت همتایانشان یورش ببرند. این کار حاصلی ندارد و از مرام 
دانشــمند فرهیخته نیز به دور است. آن ها صرفاً آراء دیگر پژوهشگران 
را تیزبینانه و موشــکافانه خوانده اند و ظرائف و جنبه هایی که یکی در 
کارش غفلت کرده و دیگری متوجه شده را مطرح و گوشزد کرده اند تا 
از این رهگدر، اشکال ها و کاستی ها مرتفع شوند و علم پیشرفت کند. 
به طورخالصه، چند قاعده حین بازبینی و نقد یک فرآورده بشری مثل 
نویافته علمی، مصنوع فناورانه یا آثار ادبی و هنری باید ســخت گیرانه 
مراعات شود تا عمل بازبینی، ارزش یابی و نقد دچار گرایه و اَنُفسّیت17 
نشــود و منصفانه و آفاقی18 از آب درآیــد. برای هر بازبین گر، منتقد، 

ممّیز، ارزشیاب، ناظر و چنین نقش هایی الزم است که:
تضاد منافع با سازنده و مولِّد فرآورده نداشته باشد؛ 

گرایش به مکتب یا مقوله خاصی مرتبط به فرآورده نداشته باشد؛
از اقران هم پایه یا فرادست سازندگان و تولیدکنندگان فرآورده باشد؛

روشــمند، اصولی و مستدل عمل کند تا نتیجۀ کارش دفاع پذیر باشد 
و بتوان درستی آزمایی کرد.

تحاشی از مرجعّیت متقن و مستدام علمی
گاهی در تاریخ علم و صناعت بشر پیش آمده که جماعتی، فرآورده های 
فردی را اعم از اندیشــه ها یا ســاخته ها، بی  چون وچرا پذیرفته اند و به 
15- Bandwagon
16- Matthew effect
17- Subjectivity
18- Objective

پرسشــگری بیشــتر در آن ها نپرداخته اند. شمار این جماعت در طی 
دهه ها یا سده ها افزایش یافته و آن ها به خود و دیگران اجازه نداده اند 
که در درســتی و اعتبــار آن فرآورده ها تفّحص  ژرف تــری بنمایند. 
این گونه نگاه و رفتار به اندیشــه ها یا ســاخته های یک فرد به تدریج 
از او مرجعی اســتوار و مستدام می سازد و راه را بر هرگونه شک ورزی 
ِخردگرایانه می بندد. با مطالعۀ تاریخ علم تقریباً هر فردی قانع می شود 
که به رغم این که شــمار نوابغ در تمّدن بشری کم نبوده اما هیچ کس 
عقل کّل نبوده اســت19. آراء و نظریه های هر فردی در محدوده ای از 
علم و در دورانی مؤثّر بوده اند و بعدها ابطال، اصالح یا کامل تر شده اند. 

ویلیام بایِنم ]7، ص 99[ در کتابش می نویسد: 
کارهای اولیه گالیله روی اجســام متحرک نشان داد که او چه اندازه 
دنیــا را متفاوت با ارســطو و صدها متفکر پس از ارســطو می بیند و 
این امر با وجود اهمیتی بود که ارســطو هنوز در دانشگاه ها داشت...

گالیله موقع نوشتن کتابش متقاعد شد تا وقتی مراقب باشد که نظام 
کوپرنیکی را فقط به صورت یک احتمال نشــان بدهد مشکلی برایش 

پیش نمی آید. 
گالیله کتابش را درباره اخترشناســی بــا عنوان »گفت وگو در باب دو 
نظام مهم جهانی« به صورت مکالمه ای بین سه نفر نوشت: یکی به نام 
ســیمپلیچیو20، به معنی ســاده لوح، که معّرف ارســطو بود، دیگری 
ســالویاتی21، به معنی خردمند و امن، که معــّرف کوپرنیک بود و نفر 
سوم به نام ســاگِردو22 که نقش میزبان را ایفا می کرد. هایِزنِبرگ ]3، 
ص 86 و 87[ در کتابش بخشــی از ایــن گفت وگو را از کتاب گالیله 

نقل کرده است:
سالویاتی:...آیا شــک داری که اگر ارسطو می توانست کشفیات جدید 
را ببینــد، نظر خود را عوض و کتاب هایش را تصحیح می کرد، عقیده 
معقول تــری می یافت...پیروانش به او این مرجعیت را داده اند، او خود 
آن را نخواســته است. پنهان شدن پشــت کسی دیگر، ساده تر از خود 
را نشان دادن اســت. این افراد می لرزند و جرئت ندارند قدمی از پناه 

ارسطو بیرون آیند. 
ســاگردو: این مطایبه ها مرا به یاد مجسمه ســازی می اندازد که قطعۀ 
عظیمی از مرمــر را به، یادم نمی آید، تندیســی از هرکول یا ژوپیتر 
تبدیل کرد. او با هنر تحسین برانگیز خود، آن را چنان زنده و خشمگین 
نشــان داد که بسیاری از افرادی که مجسمه را دیدند وحشت کردند. 
درنهایت خودش هم ترســید و با این که سرزندگی و حیات مجسمه 
مدیون دست خودش بود، چنان به هراس افتاد که جرئت نمی کرد با 

تیشه و چکش به مجسمه نزدیک شود.
ســالویاتی: من تعجب می کنم که چگونه مدافعان ارسطو نمی فهمند 
که چه اندازه سبب بدنامی او هستند و نمی فهمند هرچه متعصبانه تر 

می کوشند مرجعیت او را افزایش دهند، بیشتر از آن می کاهند.
19-برای نمونه به کتاب ســاختار انقالب های علمی اثر تاِمس کوِهن ]6[ یا تاریخ مختصر علم اثر ویلیام بایِنم 

]7[ مراجعه کنید. 
20- Simplicio
21- Salviati
22- Sagredo
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موضوع این بود که از حدود پانصد ســال پیش از میالد و براســاس 
آموزه های ارســطو و بَطلمیوس، طرح افــالک با هیئت زمین مرکزی 
توصیف می شد. به ســخن دقیق تر مردم می پنداشتند که زمین مرکز 
دنیاست و این خورشید است که دوِر زمین می چرخد. این پندار حدود 
دوهزار سال ادامه یافت تا با نظریه های کوپرنیک و آزمایش های گالیله 
معلوم شــد هیئت زمین مرکزی کاماًل خطاست. اما آن زمان کلیسای 
کاتولیک به شــدت طرف دار آراء ارســطو بود و کسی جرئت نداشت 
نظریه هایی مخالف آراء ارســطو مطرح کنــد. به همین دلیل گالیله با 
تصمیمی هوشــمندانه کتاب خود را در قالب مکالمه سه نفره نوشت 
که موضوع را غیرمستقیم و به صورت امکانی مطرح نماید. با این حال، 
کتاب او خشــم کلیســای ُرم را برانگیخت و در دادگاه تفتیش عقاید 
گالیلــه را مجبور کردند که حرف خودش را پــس بگیرد. آنچه تأثیر 
اساسی در این سوگمایش تاریخی داشته است، مرجعّیت کورکورانه و 
بی چون وچرایی بود که برای ارسطو قائل شده بودند، گویی او عقل کّل 
است و هرگز اشــتباه نمی کند. توجه کنید، این سخنان برای کاستن 
از مقام واالی ارسطو نیست. بی شک او متفّکری کم نظیر و دانشمندی 
بلندپایه  بوده اســت امــا نظریه ها و یافته های او می توانســته در حّد 
مرزهای فکری، ابزارها و مقتضّیات آن زمان گردش کند. هرچه باشد، 
او هم یک انسان است و جایزالخطا. اما خطای بزرگ تر این است که او 
را مرجعی همه دانا درنظر بگیریم و خود را از شک ورزی و ژرف اندیشی 
در آراء او محروم کنیم، درحالی که ممکن است این بازبینی ها ما را به 

یافته های تازه ای رهنمون سازد. 
به عنوان دومین نمونه، حافظ را ببینیم که به گفته دکتر نُدوشن ]9[، 
یکی از »چهار ســخنگوی وجدان ایران« اســت. در میان مردم، این 
شــاعر بلندپایه به »لِسان الغیب« اشــتهار یافته است. اما بیایید کمی 
ژرف تر بیندیشــیم و سقراط وار بپرسیم، آیا حافظ به راستی زبان غیب 
است؟ یعنی از ایزد یکتا به او وحی می شده و ایشان پیام رسان الهوتی 
بوده اســت؟ شکی نداریم که حافظ اندیشه های بلندمرتبه ای داشته و 
متفّکری باهوش و فرهیخته بوده اســت. او زمانی در شیراز می زیسته 
کــه فرمانروایی شــهر بین ده ها پادشــاه جّبار با خوی وحشــیگری 
دســت به دست می شــده و ریا و تزویر رواج داشته است ]2[. حافظ 
در چنین جّوی توانســته آن همه معنا را در غزل های خود بگنجاند. 
 به بیت هــای زیر توجه کنید که از غزل هــای مختلف حافظ انتخاب 

شده اند:
در کارخانه ای که ره علم و عقل نیست    

                                 وهم ضعیف رای فضولی چرا کند
برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو  

                                راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود
نه حافظ را حضور درس و خلوت   

                                نه دانشمند را علم الیقینی
حدیث چون وچرا دردسر دهد ای دل  

                                پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی

وجود ما معمایی است حافظ  
                                 که تحقیقش ُفسون است و فسانه

مهندس فلکی راه دیر شش جهتی  
                                 چنان ببست که ره نیست زیر دام مغاک

گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن 
                                 که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

حافــظ در همه این بیت ها اعالم می کند که دوســت دارد از اســرار 
آسمان ها و رازهای نهان در پشــت پرده ها سردرآورد. اما این ها برای 
حافظ و سایرین مستور است. دکتر رحیمی در کتابش بیت های باال را 
شــاهد می آورد که بگوید حافظ خود معترف است که قّدیس نبوده و 
راهی به جهان غیب نداشته است. او می نویسد ]2، ص 199[: »اعطای 
لقب »لسان الغیب« به حافظ زاده طبع بی وسواس و افسانه ساز ماست. 
حافظ زبان غیب نیست. زبان زندگی است. زندگی در چهره واالیش.« 

دکتر ندوشن ]8، ص 19[ نیز خاطرنشان می کند: 
به خصوص در مورد شــاعران محبوب و عارفان، این گرایش بوده است 
کــه آن ها را در هاله ای از تقدیس ببینند. نتیجه چنین گرایشــی آن 
اســت که درک دنیای فکری کســی چون حافظ گاه از محور خارج 

گردد و در فضایی دور از واقعیت به تعبیر درآید.
چنین اســت که در تاریخ مضبوط بشر، نام هایی از هزاران اندیشمند 
و انســان  واالفکر آمده است. بقراط، ارســطو، بطلمیوس، اِبن هیثم، 
ابوحامد محمد غّزالی، فردوســی، خواجه نصیر طوسی، ِدکارت، خّیام، 
بوعلی ســینا، زکریای رازی، حافظ، گالیله، نیوتــن، الوازیه، داروین، 
آینشتین، پوپر و لشــگری از دانشمندان هر کدام سهمی در پیشبرد 
علم و معرفت و اعتالی درک بشــری داشــته اند. اما از یاد نبریم که 
همگی انســان بوده اند. انســان به حکم سرشــت وجودی و بن مایۀ 
فکری اش اشــتباه می کند. اما میزان و شّدت اشتباه کارِی او بسته به 
هوش، معلومــات و مهارتش و اقتضائات زمانــه  و اجتماع پیرامونش 
بســیار متغّیر است. اشــکالی هم ندارد که دانشــمند در بعضی آراء، 
نظریه ها و یافته ها برخطا باشــد؛ چنین خطاهایی راهی را می گشاید 
که ضمن مرتفع کردن خطا، به حقیقت راســتین نزدیک تر شــویم. 
انســان های فرزانه و فرهیخته گاه به چکاد معرفت می رسند اما هرگز 
پایشــان از روی زمین جدا نمی شود که در معرفت علمی به قلمروی 

الهوتی عروج کنند. 

جمع بندی
هــر فردی در انجام کارهای روزمره اش یــا در نوپدید آوری به فراخور 
معلومات و تجربه اش ممکن اســت اشــتباهاتی کند. خوشــبختانه 
اشــتباه کاری کامــاًل طبیعی اســت و جای نگرانی نــدارد. چون اگر 
بشــر فروتنی پیشــه کند و به مدد بازبینی فردی و جمعی و رایزنی، 
ساخته ها و فرایندها و فرآورده های خودش را در بوته ارزیابی و نّقادی 
بگذارد، خسارت ناشی از اشــتباه کاری هایش را به شدت کم می کند. 
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همین امکاِن اشــتباه کاری نیــز داللت دارد بر این که هیچ انســانی 
مرجع ملکوتی و رســوخ ناپذیر نیست. اهالی علم و فن و خردمندان و 
فرهیختگان همگی به تجربه خوب فهمیده اند که در پذیرش آرائی که 
دیگران عرضه می کنند باید ذهنی گشــوده و پرسشگر داشته باشند. 
روا نیســت که وقتی نوش داروی نابسندگی فرآورده های بشری فراهم 

است، با خویشتن بینی بگوییم که:
گر طبیبانه بیایی به سر بالینم      به دو عالم ندهم لّذت بیماری را
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**)ERP( طرح آموزش ده هزار نفر فّناور* راه حل های برنامه ریزی منابع سازمان
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پیشگفتار
امروزه دیگر هیچ فردی، هیچ کســب وکاری، هیچ صنعتی و حتی هیچ کشوری، 
بــدون اســتفاده اثربخــش از فنــاوری اطالعات، خصوصــاً بدون توجــه جدی به 
فناوری های نوین نســل چهارم و اقدام برای تحول دیجیتالی سازمان، نمی تواند به 
موفقیت و توسعه پایدار دست یابد. یکی از مهم ترین و اثربخش ترین عوامل مؤثر 
در پیاده ســازی تحول دیجیتالی سازمان، انتخاب و پیاده ســازی بهینه و اثربخش 

راه حل برنامه ریزی منابع سازمان )ERP( است.
اّما نگارنده براین باور اســت که یکی از اصلی ترین عوامل پیاده سازی موفق یک 
راه حل ERP، نهادینه شدن تفکر سیستمی و فرایندگرایی ازیک طرف و توجه کافی 
به بلوغ فرایندی، آمادگی مطلوب ســازمانی برای جذب این گونه راه حل ها، داشتن 
دانش و دانایی کافی از بهروش های استاندارد یا بین المللی و... از طرف دیگر است. 
ضمن آن که این دانش و این آمادگی سازمانی باید در هر دو طرف شرکت مجری 

و شرکت کارفرما در حد مطلوب و باالیی ایجاد شده باشد.
با توجه به خروج ســریع و پرشــتاب نیروهای کار متخصص، ماهر و بااستعداد 
در حوزه فناوری اطالعات، خصوصاً تولیدکنندگان نرم افزارهای سازمانی )متأسفانه 
فعالً نمی توان این گونه مهاجرت ها را کند کرد ولی می توان آن را مدیریت کرد و از 
آن بهره جست(، قطعاً ضروری است که برای آموزش وپرورش این دسته از فعاالن 
در بازار کار، اقدامی عاجل صورت پذیرد. برآورد اولیه بر آن است که به ازای هر 
پروژه جدی ERP، به 10 نفر نیروی کار جدید برای پیاده ســازی، جذب توســط 
کارفرما، پشتیبانی بعدی نرم افزار؛ و... نیاز است. با فرض این که احتماالً بیش از 50 
درصد این افراد مهاجرت خواهند کرد )خصوصاً آن هایی که تخصص پیاده ســازی 
راه حل های بین المللی مثل SAP را پیدا می کنند(، لذا برای پیاده ســازی فقط 100 
پروژه ERP در سال باید حداقل 2000 نفر نیروی کار متخصص جدید وارد بازار 
کار شــوند )در حال حاضر بازار کار به شــدت با کمبود نیروی کار متخصص روبرو 
بوده و شکار نیروی کار، خصوصاً برای شرکت های کوچک و دانش بنیان تبدیل به 

یکی از اصلی ترین معضالت کسب وکارها شده است(.

در ایــن طرح، آموزش 10000 هزار نفر تولیدکننــدۀ نرم افزار موردتوجه قرار 
گرفته شــده اســت تا حداقل 2000 نفر آنان، بتوانند آخریــن مراحل دوره های 
آموزشی و کســب مهارت های الزم برای ورود به بازار کار حرفه ای داخل و خارج 

از کشور را طی نمایند.

روش اجرا
برخی نکات مهم روش اجرای این طرح به شرح زیر اعالم می گردد:

پیش بینی شده اســت که دوره اول این طرح توســط مراکز آموزش 
مجازی دانشــگاه ها و مؤسسات آموزشی معتبر؛ و با همکاری آکادمی 

برنامه ریزی منابع سازمان )ERP academy( برگزار گردد.
هرچند هدف اصلی این طــرح افزایش مهارت دانش پذیران جهت  	

ارتقای شغلی یا ورود به بازار کار است، لیکن به کلیه شرکت کنندگان 
کالس ها و دوره های کوتاه مــدت، میان مدت )دروس یک پودمان( و 
بلندمدت، توســط مرکز آموزشــی برگزارکننده، گواهی معتبر ارائه 

خواهد شد.
در اجرای دور اول این طــرح، تالش می گردد تا ابتدا کلیه دروس  	

پیش بینی شــده، متناســب با نیاز بازار، به صورت دروس کوتاه مدت 
مستقل )تک درس( ارائه گردد.

تعــداد مشــخصی از دروس کوتاه مــدت قابل ارائــه در این طرح،  	
می توانند در قالب یک پودمان مستقل نیز ارائه گردند.

به دانش پذیرانی کــه کلیه دروس یک پودمان را به طور جداگانه و  	
حتی موردی و در طی زمان مشــخصی گذرانده باشند، گواهی اتمام 

پودمان مربوطه داده خواهد شد.
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کلیــه دوره های آموزشــی پیش بینی شــده، ضمــن رعایت کلیه  	
استانداردهای علمی، به صورت کاماًل کاربردی و با ترکیبی از استادان 
هیئت علمی دانشگاه ها و استادان متخصص فعال در محیط کار، اجرا 

خواهند شد.
ترکیــب دوره های کوتاه مدت، در ســه پودمان مســتقل قابل ارائه  	

خواهد بود که شرح آن ها در ادامه آمده است.
 برای برخی از دروس، کارگاه ها یا کالس های متنوع و با اســتادان  	

متفاوت پیش بینی شده است. در این گونه موارد آموزش پذیران امکان 
انتخاب یک درس موردنظر و با استاد موردنظر را خواهند داشت.

دوره های حرفه ای و تخصصی نهایی نیز توسط شرکت های مجری  	
گوناگون؛ و باســابقه اجرایی موفق ارائه خواهد شــد. از این منظر نیز 

آموزش پذیران همواره امکان انتخاب خواهند داشت.

مخاطب های این طرح
مخاطب های این طرح چه كسانی هستند؟ چه افرادی باید در این 

دوره ها ثبت نام نمایند؟
هدف اصلی این طرح به هیچ وجه توســعه مدرک گرایی صرف نیست. 
بلکــه برعکس امید اســت که با اجــرای این طرح تعــداد زیادی از 
فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی، ولی مستعد را، بتوان با »آموزش های 
مهارت محور« جذب بازار کار داخل و حتی خارج از کشــور نمود. یا 
با ارتقای دانش حرفه ای شــاغالن این حوزه )هم در تیم کارفرمایی و 
هــم در تیم مجری( نیاز بازار کار داخلی به نیروی کار متخصص را تا 

حدودی سامان دهی نموده و بهبود بخشید.
لذا دانش پذیران مخاطب این طرح به شرح زیر می باشند.

1- فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی
کلیه دانشــجویان و فارغ التحصیالن رشــته های مختلف دانشگاهی 
کــه تمایل به حضور در بازار کار فنــاوری اطالعات را دارند. خصوصاً 
فارغ التحصیالن رشــته های فنــاوری اطالعات، نرم افزار، مهندســی 

صنایع، مالی، بازرگانی، منابع انسانی و مدیریت.
امید اســت که با شناســایی و جذب خیل عظیم بیکاران دانشگاهی 
)خصوصــاً فارغ التحصیالن بیکار شهرســتان ها و مناطق محروم( و با 
اســتفاده از کمک های مالی حامیان اشــتغال این دســته از بیکاران 
)بورســیه نمودن بیکاران(، بتوان تعداد خیلی زیادی از این افراد را به 
بازار کار صنعت نرم افزار معرفی نموده و شرایط استخدام و رشد پایدار 

آنان را مهیا نمود.
به عنوان مثــال در حال حاضر بازار کار شــدیداً نیازمنــد نیروی کار 
متخصــص در حوزه های بازاریابی دیجیتــال و نرم افزارهای مدیریت 
ارتباط با مشــتریان )CRM( است و برای دانش پذیران این حوزه که 
آموزش کاربردی و تخصصی دیده باشند، قطعاً کشش جذب بازار کار 

عالی است.

2- افراد فّناور شاغل در حوزه های مختلف فرایندی سازمان های 
كارفرمایی و بهره بردار از انواع راه حل های نرم افزاری سازمانی 

)ERP همانند(
بدون شــک بدون استفاده اثربخش از فناوری اطالعات، حتی باوجود 

حمایت های مالی دولت، رونق تولید تحقق نخواهد یافت.
یکــی از اصلی ترین مشــکالت ســازمان ها برای جــذب راه حل های 
نرم افزاری ســازمانی، عدم آمادگی ســازمانی برای جــذب این گونه 
راه حل هاست. امید اســت که سازمان های کارفرمایی در زیست بوم ها 
و بخش های مختلف صنعت از این طرح اســتقبال نموده و نیروی کار 
فّناور شــاغل در حوزه های مختلف فرایندی سازمان خود را )همانند 
بازاریابی و فــروش، خرید، تولید، انبار، منابع انســانی، مالی و...( در 
این گونه دوره ها ثبت نام نمایند. برای این دســته از مخاطب های این 
دوره ها کاماًل قابل سفارشی ســازی اســت. ضمن آن که کارشناسان 
شاغل »عالقه مند به ارتقای شغلی« نیز قطعاً تمایل دارند که متناسب 

با فناوری های روز دنیا خودشان را به روز نمایند.

3-تحلیل گران، تیم پیاده ســازی؛ و تیــم خدمات پس از فروش 
شركت های مجری

گروه سوم مخاطب های این طرح، شاغالن شرکت های مجری هستند 
که به عنوان تحلیل گر، پیاده ســازی1؛ یا کارشــناس خدمات پس از 
فروش؛ در شرکت های مجری و پیاده ساز انواع راه حل های نرم افزاری 
سازمانی )همانند ERP( مشــغول به فعالیت هستند. این طرح عالوه 
بر ارتقای فردی و شغلی دانش پذیران، موجب افزایش کیفی و کمی 

ارائه خدمات توسط خود شرکت های مجری نیز خواهد شد.

4- افــرادی كه تمایل دارند خودشــان را بــرای ارائه خدمات 
دوركاری )هماننــد آزادكاران2( در بازارهــای كار بین المللــی 

توانمند كنند
کرونــا باعث گردید که پدیــده دورکاری رونق فراوان و چشــم گیری 
یافته و پیش بینی می شــود که حتی پس از ریشــه کن شــدن کرونا 
نیز، اســتقبال از این روش کاری توسعه بیشتری یابد. متأسفانه کشور 
ایران نتوانســت از این فرصت طالیی به درســتی بهره ببرد؛ اما بخش 
زیادی از نیروی کار هوشــمند متوجه این فرصت شــده اند. دوره های 
پیشــرفته این طرح عالوه بــر افزایش کیفیت شــغلی دانش پذیران، 
 بســتر ورود آنــان بــه بازارهــای کار بین المللی را نیــز مهیا خواهد 

ساخت.

معرفی پودمان های سه گانه پیش بینی شده
این طرح در قالب ســه پودمان مســتقل به شرح آمده در زیر به اجرا 

درخواهد آمد:

1- Implementer
2- Freelancers
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 پودمان اول: آشنایی با تفکر سیستمی فرایندگرایی، معماری 
سازمانی و تجزیه وتحلیل سیستم ها

این پودمان معادل 10 تا 12 واحد درسی )160 تا 192 ساعت( است.
به کسانی که حداقل معادل 10 واحد درسی، از دروس اصلی پیش بینی شده 
را گذرانده باشند. مدرک Mini MBA3 توسط مرکز آموزشی برگزارکننده، 

داده خواهد شد.
تعداد زیادی از دروس به صورت تعدادی کالس های مجازی )وبینار( 2 تا 
3 ســاعته )با استادان مختلف( برگزار می گردد. به افرادی که بیش از 16 
ساعت در وبینارهای مرتبط با یک سرفصل اصلی شرکت نموده و گواهی 
حضور در دوره را دریافت نموده باشند، عالوه بر گواهی حضور در هر وبینار، 
گواهی گذراندن )حضور در( یک واحد درســی مربوطه نیز توسط مرکز 

آموزشی برگزارکننده، داده خواهد شد.
به عنوان مثال یک واحد درســی می تواند شامل حضور در تعدادی وبینار 
تخصصی در خصوص آشــنایی با ابزارها، تکنیک هــا؛ و متدولوژی های 
بهبود فضای کســب وکار همانند: شش ســیگما، مدیریت ناب، مدیریت 
بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبانی عملکرد، مدل های تعالی ســازمانی، 
انواع استانداردهای ایزو و امثال آن باشد. برای هریک از موارد فوق اجرای 

وبینارهای آموزشی چندساعته پیش بینی شده است.
در این پودمان اســتانداردها و چارچوب های زیر به طور جامع و کاربردی 

آموزش داده خواهد شد:
چارچوب طبقه بندی فرایندی )PCF(4، الگوی ارائه شــده توســط مرکز 

5)APQC( بهره وری و کیفیت آمریکا
BPM CBOK6 - پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب وکار

  BABOK7 پیکره عمومی دانش تحلیل کسب وکار
معماری سازماني و مدیریت فناوری اطالعات، براساس چارچوب ها و زبان 

مدل سازی مرتبط
عالوه بران کارگاه های آموزشــی کوتاه مدت نیز در زمینه های زیر برگزار 

خواهد شد.
آشنایی با برخی از مدل های بلوغ فرایندی 	
	 )BPMN28 ًآشنایی با استاندارهای مدل سازی )خصوصا
آشنایی با تعدادی از ابزارهای مدل سازی و برخی BPMSها 9 )همانند:  	

Visio، EA، Process Maker ،Bizagi، برخی از BPMSهای ایرانی و...(
آشنایی با برخی از مدل های عارضه یابی، ارزیابی آمادگی سازمانی برای  	

جذب راه حل های نرم افزارهای ســازمانی، مدل های انتخاب و پیاده سازی 
)ERP این گونه راه حل ها )همانند

آشنایی با ابزارها، تکنیک ها؛ و متدولوژی های بهبود فضای کسب وکار  	
)همانند: شش سیگما، مدیریت ناب، مدیریت بر مبنای فعالیت، مدیریت 
بر مبانی عملکرد، مدل های تعالی سازمانی، انواع استانداردهای ایزو و امثال 

3- Master of Business Administration
4- Process Classification Framework
5- American Productivity & Quality Center
6- Business Process Management Common Body of Knowledge
7- Business Analysis Body of Knowledge
8- Business Process Model and Notation
9- Business Process Management System

آن(، در قالب وبینارهای چندساعته
به کسانی که دروس اصلی پیش بینی شده در این پودمان را همراه با حداقل 
واحدهای درسی تعریف شده، گذرانده باشند، مدرک MBA Mini توسط 

مرکز آموزشی برگزارکننده، داده خواهد شد.

 پودمان دوم: آشــنایی با كلیه فرایندهای اصلی كسب وكار 
)براساس چارچوب طبقه بندی فرایندی(

این پودمان حدود 14 واحد درســی )224 ساعت( است که در قالب 14 
درس تک واحدی و به تفکیک هریک از فرایندهای PCF، برگزار خواهد شد.
در هر درس تک واحدی یکی از فرایندهای اصلی کسب وکار در دو بخش 
تئوری )توسط اساتید دانشگاه( و کاربردی )توسط فّناور های آشنا به یک 
یا چند نمونه راه حل ERP بین المللی یا ایرانی( ارائه خواهد شد. سرفصل 

اصلی دروس این پودمان، به تفکیک فرایندهای PCF، به شرح زیر است:
درس توسعه چشم انداز و راهبرد

با نگاهــی تئوریک به مدیریــت راهبردی، ابتکار عمل هــای راهبردی، 
مدل های کسب وکار؛ و آشنایی با نمونه هایی از نرم افزارهای تحلیلگر، هوش 

کسب وکار )BI(10، داشبوردهای مدیریتی و...

1-درس توسعه و مدیریت محصوالت و خدمات
با نگاهی نظری بــه حکمرانی، مدیریت، طراحی، توســعه و نوآوری در 
محصول یا خدمت؛ و آشنایی با نمونه هایی از نرم افزارهای مدیریت چرخه 

عمر محصول )PLM(11، سیستم مدیریت مستندات )DMS(12 و...

2- درس بازاریابي و فروش محصوالت و خدمات
با نگاهی نظری به راهبردها، روش ها و طرح های بازاریابی، بازاریابی دیجیتال، 
راهبردها و طرح های فروش؛ و آشنایی با نمونه هایی از نرم افزارهای مدیریت 

فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM(13 و...

 3-درس ارائه محصوالت فیزیکی )تأمین(
بــا نگاهی نظری به راهبردها، زنجیره تأمین، تــدارک خرید مواد اولیه و 
خدمات؛ و آشــنایی با نمونه هایی از نرم افزارهای مدیریت زنجیره تأمین 
)SCM(14، مدیریــت ارتباط با تأمین کنندگان )SRM(15، مدیریت خرید 

)تدارکات( و...

 4- درس ارائه محصوالت فیزیکی )تولید(
با نگاهی نظری به روش های تولید و ارائه خدمات؛ و آشنایی با نمونه هایی 
از نرم افزارهای درخت ساخت محصول )BOM(16، برنامه ریزی زمان بندی 
 ،18)RCCP( 17، برنامه ریزی ظرفیت سرانگشــتی)MPS( اصلــی تولیــد

10- Business Intelligence
11- Product lifecycle management
12- Document Management System
13- Customer Relationship Management
14- Supply Chain Management
15- supplier relationship management
16- bill of materials
17- Master Production Schedule
18- Rough Cut Capacity Planning
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برنامه ریــزی نیازمندی های مواد )MRP(19، برنامه ریزی منابع کارخانه یا 
تولید )MRP2(20 و...

6- درس ارائه محصوالت فیزیکی )انبارداري(
بــا نگاهی نظری به مباحث انبارداری، لجســتیک و کنترل موجودی؛ و 

آشنایی با نمونه هایی از نرم افزارهای مربوطه

 7-درس مدیریت ارائه خدمت به مشتري
بــا نگاهی نظری به مباحث راهبرد مراقبت یا ارائه خدمت به مشــتري، 
مدیریت تماس ها و ارتباط با مشتری، خدمات پس از فروش و ارزشیابي 
عملیات ارائه خدمت به مشتري و رضایت مشتری؛ و آشنایی با نمونه هایی 
از نرم افزارهــای خدمات پس از فروش، میزهای ارائه خدمت، پورتال های 

سازمانی، مراکز تماس، مراکز ارتباط و...

8-توسعه و مدیریت سرمایه انساني
با نگاهی نظری به مباحث منابع و ســرمایه های انســانی؛ و آشــنایی با 

نمونه هایی از نرم افزارهای مربوطه

9-مدیریت فناوري اطالعات
بــا نگاهی نظری به مباحــث حاکمیت فناوری اطالعات؛ و آشــنایی با 

22 COBIT و ITIL21 :چارچوب ها، استانداردها و ابزارهای مربوطه همانند

10- مدیریت منابع مالي
با نگاهی نظری ولی در ســطح مدیریتی به مباحث مالی؛ و آشــنایی با 

نمونه هایی از نرم افزارهای مربوطه

11- تملک، ساخت وساز و مدیریت دارایی ها
با نگاهی نظری به مباحث مدیریت دارایی ها؛ و آشــنایی با نرم افزارهای 

نگهداری و تعمیرات )نت(
مدیریت ریسک، انطباق، بهسازی؛ و انعطاف پذیري سازمان )اقتصادی(

با نگاهی نظری به مباحث مدیریت ریســک، ممیزی ها و...؛ و آشنایی با 
نمونه هایی از نرم افزارهای مربوطه

13-مدیریت روابط برون سازماني
با نگاهی نظری ولی در قالب مقدماتی، همراه با معرفی مقاالت، کتاب ها 
و مراجع کافی، به برخی ســرفصل های مهم؛ و آشــنایی با نمونه هایی از 

نرم افزارهای مربوطه

14- توسعه و مدیریت قابلیت های كسب وكار
با نگاهی نظری ولی در قالب مقدماتی، همراه با معرفی مقاالت، کتاب ها 
و مراجع کافی، به برخی ســرفصل های مهم )هماننــد مدیریت پروژه، 
کنترل کیفیت، الگوبرداری، مدیریت دانش و مدیریت ایمني و بهداشت 

19- Material requirements planning
20- Manufacturing resource planning
21- Information Technology Infrastructure Library
22- Control Objectives for Information and Related Technologies (یک چارچوب برای 
(مدیریت و حاکمیت فناوری اطالعات

محیط زیست(؛ و آشنایی با نمونه هایی از نرم افزارهای مربوطه
به کسانی که دروس اصلی پیش بینی شده در این پودمان را همراه با حداقل 
واحدهای درسی تعریف شده، گذرانده باشند، مدرک مینی MBA توسط 
مرکز آموزشــی برگزارکننده، داده خواهد شد. عالوه بر آن به کسانی که 
توانسته باشند دروس اصلی پیش بینی شــده و حداقل واحدهای درسی 
تعریف شده در هر دو پودمان اول و دوم را گذرانده و از پایان نامه پیش بینی 
و تدوین شده خود با موفقیت دفاع کرده باشند، مدرک MBA توسط مرکز 

آموزشی برگزارکننده، داده خواهد شد.

 پودمان سوم: آشــنایی كامالً تخصصی با یکی از ماژول های 
اصلی فرایندهای اصلی كسب وكار

در این پودمان برحسب هریک از ماژول ها، بین 5 تا 10 واحد درسی )بین 
80 تا 160 ساعت( ارائه خواهد شد که در قالب دروس یک یا دو واحدی 

برگزار خواهد شد.
لذا تمرکز اولیه در این پودمان بر روی کســانی اســت که تجربه حداقل 
الزم برای پیاده ســازی برخی از ماژول های یک راه حل برنامه ریزی منابع 
سازمان را دارا بوده و تمایل دارند که در یک ماژول خاص کامالً تخصصی 

و پیشرفته کسب دانش و مهارت نمایند.
محور اصلی آموزش در این پودمان تمرکز بر روی یک راه حل بین المللی 
)همانند SAP( یا برخی راه حل های استاندارد ایرانی خواهد بود. به عنوان مثال 
فردی که حداقل تجربه الزم )ســابقه برنامه نویســی یا پیاده سازی یک 
ماژول خاص، همانند تولید یا منابع انســانی و...( را داشته و درعین حال 
پیش نیازهای موردنیاز )طی نمودن دوره های پودمان اول و دوم یا داشتن 
دانش قبلی و پذیرش در مصاحبه( را دارا باشــد، می تواند در این دوره ها 

ثبت نام نماید.
این پودمان کامالً کاربردی بوده و توســط اســتادان باتجربه و فعال در 
شــرکت های پیاده ســاز )همراه با نظارت کیفی و علمی مرکز آموزشی 
برگزارکننده( راه حل های ERP ارائه خواهد شد )به عنوان مثال برای آموزش 
 SAP از نیروهای بااستعداد و ماهر شرکت های پیاده ساز SAP ماژول مالی
در ایران و خارج از کشــور کمک گرفته خواهد شد و برای آموزش ماژول 
مالی تولیدات داخلی نیز از نیروهای بااستعداد و ماهر شرکت تولیدکننده 
ایرانی بهره گرفته خواهد شد(. عالوه بر آن آموزش پذیران به صورت عملی 
در کارگاه های آموزشــی شرکت نموده و برحســب مورد با دغدغه ها و 
راه حل های به کار گرفته شده در پیاده سازی راه حل توسط شرکت مجری 
)آموزش دهنده( برای برخی از مشــتریان آشنا خواهند شد. لذا این دوره 
آموزشی به نوعی انتقال دانش و فناوری هم بوده و قاعدتاً آموزش پذیران 
برحسب نوع انتخاب دوره توان ورود به بازار کار در ایران و حتی خارج از 

کشور را خواهند یافت.
به کسانی که دروس اصلی پیش بینی شــده را، همراه با واحدهای درسی 
موردنیاز را گذرانده و حداقل دارای مدرک MBA یا کارشناســی ارشد 
رشــته های دیگر باشــند. مدرک Post MBA توســط مرکز آموزشی 

برگزارکننده، داده خواهد شد.
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مهارت های نرم
راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم افزار

)قسمت هجدهم(

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. کّل کتاب نیز از طرف انجمن انفورماتیک ایران منتشر گردیده است.
مــن از خوانــدن ایــن کتاب بســیار لــّذت بــردم و حیفم آمــد کــه آن را با 
 شــما به اشــتراک نگــذارم. امیــدوارم برای شــما نیــز جالــب و آگاهی بخش 

باشد. 
از آقای ریحانی منش به خاطر معرفی این کتاب، صمیمانه تشکر می کنم.

 

*    *    *

فصل54- خطر وام و بدهی 
در بین تمام اشــتباهات مالی که می توانید مرتکب شوید، بزرگ ترین 
آن ها رفتن زیر بار قرض و بدهی اســت. متأسفانه، به نظر می رسد که 
ما طوری بار آمده ایم که گرفتن وام برایمان عادی شــده است و غالباً 
درک نمی کنیم که می تواند برای زندگی ما چقدر بد و مخّرب باشد. 

یکی از بزرگ ترین چالش هایی که شــما به عنوان تولیدکنندة نرم افزار 
در دوران کاری خود با آن روبرو هســتید، دســت کم از لحاظ مالی، 
رسیدن به موّفقّیت است. هر چه بیشتر پول درآورید، موّفق تر خواهید 
بود. درست است؟ نه همیشه. در واقع، من متوّجه شده ام که بسیاری 
از افرادی که از نظر مالی خیلی موّفق هســتند، به ویژه تولیدکنندگان 
نرم افزار، به شــّدت زیر بار وام قرار دارند زیرا هر چه بیشــتر پول در 

می آورند، بیشتر هم خرج می کنند. 
تنها راهی که می توانید واقعاً از نظر مالی موّفق باشــید این است که 
از پولتان پول بســازید. اگر می خواهید که به استقالل مالی برسید، 
باید بتوانیــد پولتان را به کار اندازید. اگر ســود پول به ما آزادی و 
اختیار می بخشــد، باید گفت که در نقطۀ مقابل، وام دست و پای ما 

را می بندد. 
در این فصل، در ایــن باره صحبت خواهیم کرد که وام گرفتن چقدر 
می تواند مخّرب باشد و به برخی از شایع ترین نابخردی های مربوط به 
آن اشــاره خواهم کرد. همچنین به این که همۀ وام ها بد نیســتند و 

تفاوت بین وام های خوب و وام های بد خواهیم پرداخت. 
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چرا به طور كّلی وام گرفتن بد است
مــا تا کنون کمــی در این باره صحبت کرده ایم، اّمــا به طور کلّی وام 
گرفتن بد است زیرا درست در مقابل آنچه خوب است، یعنی به دست 
آوردن بهــره از پول، قرار دارد. هنگامی که وام دارید، معموالً بر روی 
پولتان بهره می پردازید. این یعنی یک نفر دیگر احتماالً به هزینۀ شما 

ثروتمند می شود. 
تقریباً ناممکن است که هنگامی که وام دارید، پولتان را سرمایه گذاری 
کنیــد و از آن پول درآورید، البته مگر این که آن وام، برای به دســت 
آوردن ســود بیشــتری از بهره ای که بابتش می پردازید به کار گرفته 

شود. در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد. 
هنگامــی که وام دارید، پول بیشــتری بابت محصول یا خدمتی که با 
پول وام خریــداری کرده اید خواهید پرداخــت. این جریمه در طول 
زمان بر روی هم انباشــه می شــود. هر چه مّدت وام طوالنی تر باشد، 
زیان شــما هم بیشتر خواهد شد. برای آن که علّتش را ببینید به این 

مثال ساده توّجه کنید. 
فــرض کنید ماشــینی را به قیمت 30 هزار دالر بــا وامی با بهرة %5 
خریداری کرده اید. و فرض کنید مّدت بازپرداخت وامتان 6 سال باشد. 
در طول این 6 سال، شما 4786/65 دالر افزون بر 30 هزار دالری که 
وام گرفته اید به عنوان بهره باید بپردازید. قیمت آن ماشــین در واقع 

برای شما 34786/65 دالر تمام خواهد شد. 
اّما واقعّیت این اســت که حتی از این هم بیشــتر برای شــما هزینه 
خواهــد داشــت.  آن 4786/65 دالری که به عنــوان بهره پرداخت 
می کنید می توانســت برایتان درآمدزا باشد. شما می توانستید بر روی 

آن بهره بگیرید به جای آن که بهره بدهید. 
محاســبه اش قدری پیچیده اســت، اّما بهره ای که می توانستید ظرف 
6 ســال بر روی 4786/65 دالر بگیرید، در صورتی که آن را در یک 
ســرمایه گذاری 6 ساله با نرخ ســود 5% به کار می گرفتید، چیزی در 
حدود 2000 دالر می شد. بنابراین، در واقع وامی که گرفته اید نزدیک 

به 7000 دالر برایتان هزینه خواهد داشت. 
حال ممکن اســت این پول خیلی زیادی به نظر نرسد، اّما همۀ این ها 
در طول زمان بر روی هم جمع می شوند. به ویژه اگر وام های مختلفی 

به شکل های گوناگون با بهره های باالتر گرفته باشید. 
هر چه بیشــتر وام داشته باشید، بار ســنگین تری بر دوشتان خواهد 
بود و بیشــتر شما را از استقالل مالی دور نگاه خواهد داشت. هنگامی 
کــه وام دارید، نمی توانید پس انداز کنید و اگر نتوانید پس انداز کنید، 

سرمایه گذاری هم نخواهید توانست انجام دهید. 
میزان وام شما اکنون چقدر است؟ همۀ وام هایتان را با هم جمع کنید 
و ببینید نرخ بهرة کلّی شــما چقدر است و برای نگهداری وامتان هر 

سال چقدر بهره می پردازید. 

برخی از نابخردی های رایج در مورد وام
بسیار خوب، ممکن اســت هم اکنون وام داشته باشید. پیش می آید. 

من خــودم هم االن در حدود یک میلیون دالر وام مســکن دارم که 
کمی بعد به آن خواهیم پرداخت. اگر شــما هم وام گرفته اید، باید یاد 
بگیرید که چگونــه آن را مدیریت کنید و بتوانید هر چه زودتر آن را 

کاهش دهید. 
بزرگ ترین نابخردی که دربارة وام وجود دارد، پس انداز کردن در حین 
نگاه داشتن وام است، به ویژه بدهی های کارت اعتباری. از نظر من این 
اصاًل قابل درک نیســت. غالباً می شــنوم که آن را به عنوان نقدینگی 
مورد نیاز برای موارد اضطراری یا پس انداز برای آینده توجیه می کنند 

اّما این رفتار هیچ توجیه منطقی ندارد. 
افرادی را می شناســم که هزاران دالر بدهــی کارت اعتباری دارند و 
در همان حال هزاران دالر نیز در حســاب های سپردة خود پس انداز 
کرده اند. اگر شــما هم همین وضعّیت را دارید، اشکالی ندارد اّما باید 

همین حاال کاری درباره اش بکنید. اجازه دهید علّتش را بگویم. 
مســئله در بیشــتر موارد این اســت که بهره ای که بر روی وامی که 
گرفته اید می پردازید، بیشتر از بهرة پولی است که در بانک گذاشته اید، 
به ویژه اگر بدهی شــما مربوط به کارت اعتباری باشد. فرض کنید 10 
هزار دالر بدهی کارت اعتباری دارید که بابتش 15% بهره می پردازید. 
این یعنی 1500 دالر در سال، فقط بابت بهرة آن بدهی. مگر این که 
بانک بهره ای بیشــتر از 15% به سپردة شــما بدهد، وگرنه بهتر است 

پولتان را از بانک درآوردید و بدهی تان را بپردازید. 
ممکن است فکر کنید که این توصیۀ کاماًل واضحی است، اّما می دانم 
که بســیاری از افراد وام خرید ماشین با بهرة باال گرفته اند و در همان 
زمان پولشان را در بانک پس انداز کرده اند. مگر این که بهرة وام خرید 
ماشــین نزدیک به صفر درصد باشــد، وگرنه این کار مطلقاً نامعقول 
است. درک این مسئله کمی سخت تر است زیرا بهرة وام خرید ماشین 

معموالً کمتر از نرخ بهرة کارت های اعتباری است. 
در مورد وام مســکن نیز می توان همین محاسبات را انجام داد. فرض 
کنید نرخ بهره اش 7% باشد. این یعنی هر سال 7% بهره بر روی ماندة 
وامتــان می پردازید. بنابراین، هر پولی را که هر ســال بابت اصل وام 
بپردازید، معادل 7% به شــما برمی گرداند. در نتیجه، بهتر اســت هر 
پولی را که در حســاب پس اندازتان دارید، بابت اصل وامتان پرداخت 

کنید. 
شــاید بزرگ ترین نابخردی بعدی که غالباً شاهدش هستم، پرداخت 
بدهی به ترتیب اشــتباه باشــد. ترتیبی که بدهی خود را می پردازید 
می تواند باعث تفاوت چشمگیری در مّدت زمان بازپرداخت وام گردد. 
همیشه پرداخت های بدهی های خود را بر پایۀ نرخ بهره اولویت بندی 

کنید. مطمئن شوید که ابتدا گران ترین بدهی را بپردازید. 
باز هم این ممکن اســت واضح به نظر آید اّما من بســیاری را دیده ام 
که کمترین پرداخت را بر روی تمام کارت های اعتباری و سایر اَشکال 
بدهی هایشــان انجام می دهند. این کار را نکنیــد. به جایش هر چه 
بیشتر می توانید هر ماه بابت وامی که باالترین بهره را دارد بپردازید و 

این کار را ادامه دهید تا تمام بدهی هایتان تمام شود. 
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در بین تمام اشتباهاتی که دربارة وام گرفتن می شود، از همه بزرگ تر، 
وام غیرضروری اســت. یعنی وامی که نیازی به گرفتنش نبوده است. 
دوباره به ســراغ وام خرید ماشــین می روم زیرا یکــی از بزرگ ترین 
اشــتباهاتی که مردم مرتکب می شــوند خرید ماشــین با وام است. 
به آســانی می توان به یک بنگاه ماشین فروشی رفت و یک ماشین نو 

خرید و خود را زیر بار یک وام غیرضروری قرار داد. 
مشــکل این است که ما نوعاً کارها را به ترتیب عکس انجام می دهیم. 
این گونــه درباره اش فکر کنید: هنگامی که شــما یک ماشــین با وام 
می خرید، در اصل اّول ماشــین می خریــد و بعد برایش پول پس انداز 
می کنید. وقتی کارها را به این ترتیب انجام دهید، مثل این اســت که 

برای هر چیزی که می خرید پول بیشتری می پردازید. 
مســئله را برعکــس کنید. ابتــدا پس انداز کنید و ســپس هر چه را 
خواستید نقد بخرید. بله، شکستن این حلقه برای نخستین بار دشوار 
اســت، اّما وقتی این کار را کردید، برای هر چیزی که می خرید، کمتر 
خواهید پرداخت. اگر هم اکنون ماشــینی را بــا کارت اعتباری خود 
خریداری کرده ایــد، پولش را بپردازید. اّما وقتــی این کار را کردید، 
دیگر ماشین تازه ای به صورت اعتباری نخرید. در عوض، با نگاه داشتن 
ماشین قدیمی خود و پس انداز در یک حساب بانکی، حلقه را بشکنید. 
هر وقت پولتان به اندازة کافی جمع شــد )چیزی بین 4 تا 6 ســال(، 
می توانید نقداً ماشــینی را خریداری کنید و بالفاصله دوباره در همان 

حساب بانکی پولتان را پس انداز کنید. 
با انجام کارها به این ترتیب، در واقع به جای پرداخت بیشــتر، تخفیف 
روی ماشــین تان به دســت خواهید آورد زیرا به پولی که برای خرید 

ماشین پس انداز می کنید بهره تعلّق می گیرد. 

همۀ وام ها بد نیستند
با وجودی که من چهرة بسیار زشتی از وام گرفتن ترسیم کرده ام، اّما 
این بدان معنی نیســت که همۀ وام ها بد هستند. اگر بتوانید از وامی 
که می گیرید برای به دست آوردن درآمدی بیشتر از بهرة وام استفاده 

کنید، وام گرفتن خوب است. 
یادم می آید که یکی از همکارانم می گفت شرکت کارت اعتباریش در 
یک برنامۀ تبلیغاتــی ویژه، به او اگر کارت جدیدی می گرفت یا پولی 
بــه کارتش واریز می کرد، با تنها 1% بهــره وام می داد. او هم حداکثر 
پولی را که می توانست قرض بگیرد گرفته بود و در یک حساب سپردة 
یکساله با بهره 3% گذاشــته بود. در پایان سال، حساب سپرده اش را 
بســته بود و بدهی کارت اعتباری را پرداخته بود و سود خوبی گیرش 

آمده بود. 
یادتان می آید که گفتــم در حال حاضر بیش از یک میلیون دالر وام 
مســکن دارم؟ این هم چنین وضعّیتی دارد. من برای خرید ملک وام 
گرفتم زیرا می دانســتم که می توانم از آن، پول بیشــتری از بهرة وام 
بانک به دست آورم. من ســرانجام آن وام را تسویه خواهم کرد اّما در 
حال حاضر، داشــتن آن وام، درآمد بیشــتری نسبت به هزینه ای که 

برایم دارد، نصیبم می سازد. 
خرید خانه، همیشــه بهتر از اجاره کردن نیست، اّما در بعضی مواقع، 
بسته به برخ بهره، وام گرفتن برای خرید خانه می تواند سودمند باشد 

زیرا قسط وامتان کمتر از میزان اجارة خانه می شود. 
در بســیاری از مــوارد، وام های دانشــجویی نیز در همیــن رده قرار 
می گیرد. اگــر بتوانید با وامی که می گیرید مدرک تحصیلی کســب 
کنید که به شــما در گرفتن کاری با حقوق بیشتر کمک کند، آن وام 
کاماًل سرمایه گذاری با ارزشی خواهد بود. اّما حواستان جمع باشد که 
همیشــه این چنین نیست. بســیاری از افراد زیر بار وام های سنگین 
می روند تا از یک دانشگاه گران قیمت مدرک بگیرند، در حالی که آن 

مدرک بازگشت سرمایۀ چندانی برایشان نخواهد داشت. 
کالم آخر آن که پیش از گرفتن وام، مطمئن شوید که آن وام سودی 
بیشــتر ازبهره ای که بابتش می پردازید برایتان خواهد داشت. تنها در 

شرایط کاماًل اضطراری باید زیر بار وامی بروید که سودآور نباشد.

اقدامات
فهرســتی از تمام وام هایتان تهیه کنید. آن ها را در دو رده تقسیم  	

کنید: وام های خوب و وام های بد. 
فهرست وام های بد را برحسب نرخ بهره اولویت بندی کنید. حساب  	

کنید که چقدر طول می کشد تا تمام وام های بدتان را تسویه کنید.  

فصل55- چگونه در 33 سالگی بازنشسته شدم
از همان موقع که شــروع به کار کردم، هدفم بازنشستگی زودهنگام 
بود. دلیلش این نبود که نمی خواستم کار کنم یا آدم تنبلی بودم- هر 
چند مطمئناً رگه هایی از تنبلی را در خود دارم- اّما بیشتر می خواستم 

آزاد باشم تا هر کاری را که دوست دارم انجام دهم. 
اگر شما هم چنین آرزویی دارید- حتی اگر نمی خواهید به زودی من 
بازنشســته شوید، احتماالً داســتان زندگی من برایتان جالب خواهد 
بود. تا وقتی خودم این کار را نکرده بودم، همیشــه کنجکاو بودم که 
دیگــران چگونه این کار را کرده اند و پیش خودم فکر می کردم که آیا 
ممکن اســت یک تولیدکنندة نرم افزار، بدون آن که از طریق تأسیس 

یک شرکت نوآفرین1 پول دار شده باشد، خیلی زود بازنشسته شود.
در این فصل، داســتانم را برای شما بازگو خواهم کرد. به شما خواهم 
گفت که دقیقاً چگونه این کار را کردم و شکست ها و پیروزی هایم در 

طول این مسیر چه بوده اند. 

منظور از »بازنشستگی« چیست
پیش از آن که به شــرح داســتانم بپــردازم، می خواهــم منظورم از 
بازنشســتگی را بیان کنم زیرا این واژه می توانــد برای افراد مختلف 

معانی کاماًل متفاوتی داشته باشد. 
هنگامی که من از بازنشســتگی صحبت می کنم، منظورم کار نکردن 

1- startup
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واستراحت و خوش گذارنی نیست. تعریف من از بازنشستگی هیچکدام 
از این ها نیســت. بلکه منظورم از بازنشســتگی، آزادبودن و یا به طور 
مشــّخص تر، اســتقالل مالی اســت. این که مجبور نباشید به خاطر 
شرایط مالی، وقتتان را صرف انجام کارهایی بکنید که دوست ندارید. 
من هیچگاه آرزو نداشــته ام که به جایی برسم که دیگر کار نکنم، بلکه 
همیشــه آرزو داشتم به جایی برسم که مجبور نباشم باز هم کاری را 
که دوســت ندارم انجام دهم. یعنی همان جایی که اکنون در آن قرار 
دارم. آنقدر درآمد غیرمســتقیم دارم که مرا در مقابل توّرم محافظت 
می کند و می توانم اگر بخواهم تمام وقتم را به اســتراحت در سواحل 
آفتابــی بگذرانم، و نیز می توانم بــر روی پروژه های مورد عالقه ام کار 
کنم، آن هایی که نه لزوماً به خاطر شــرایط مالی، بلکه دوست دارم بر 

رویشان کار کنم. 
ابتدا باید اعتراف کنم که همۀ کارهایم صحیح نیســتند. انجام کارها 
صرفاً با هدف کســب درآمد، عادتی نیست که به سادگی بتوان از آن 
دست کشید. من هنوز زمان زیادی را صرف انجام کارهایی می کنم که 
لزوماً مورد عالقه ام نیستند، اّما اکنون تفاوتش این است که دست کم 
خــودم این کارهــا را انتخاب می کنم. آزاد بــودن، آن گونه که به نظر 
می آید، آسان و راحت نیست. اّما اکنون که مشغول نوشتن این کتاب 
هستم، تنها یک ســال از »بازنشستگی رسمی« من می گذرد و هنوز 
وقــت زیادی دارم تا دریابم چگونه می خواهم زندگی کنم و با زندگی 

بازپس گرفته ام چه کنم. 

چگونه آغاز كردم
در فصل 49، به شــما گفتم که با وجودی که هنوز 20 ســالم نشده 
بــود،در حدود 150 هزار دالر در ســال حقوق می گرفتم و حســاب 
کرده بودم که با تمام صرفه جویی ها، هنوز 15 ســال طول می کشید 
تا یک میلیون دالر جمع کنم. و حتی در آن مقطع نیز بدون داشــتن 
برنامۀ مشــخصی برای مقابله با توّرم، هنوز نمی توانستم به طور واقعی 

»بازنشسته« شوم. 
در ابتدا این برای من خیلی دلســردکننده بود. من واقعاً نمی خواستم 
برای 20 تا 30 سال بعد سخت کار کنم، با صرفه جویِی بسیار زندگی 
کنم و پول هایم را پس انداز کنم، فقط با این امید که یک روز بازنشسته 
می شوم. من با این ایده موافق نبودم که زندگیم را به تعویق بیندازیم 
تا به سن 50 یا 60 سالگی برسم و پس از آن، هر کاری دلم خواست 

انجام دهم. 
این حس بیهودگی، مرا به تفّکر عمیق واداشــت. پیش از این به شما 
گفته ام که چگونه درگیر ســرمایه گذاری در معامالت امالک شــدم، 
و این نخســتین انگیزه بخش بود. من پی بردم که ســرمایه گذاری در 
معامالت امالک می تواند نجات بخش من باشــد. هنوز امکان داشــت 
که نتوانم زود بازنشســته شوم، اّما دست کم پس از آن که بدهی های 
امالکم تسویه می شد، با شــرایط مالی خوبی بازنشسته می شدم. من 

مایل بودم که خطرش را بپذیرم. 

دوســت داشــتم که بگویم بیدرنگ شــروع به انجام تمــام کارهای 
هوشــمندانه ای کردم که فردی که می خواهد زود بازنشســته شــود 
باید انجام دهد. دوســت داشتم که بگویم تمام هزینه های غیرضروری 
زندگیــم را حذف کردم و هر پنی که به دســت می آوردم را پس انداز 
کردم و سرمایه گذاری های هوشــمندانه ای را بیدرنگ آغاز کردم. اّما 

این کارها را نکردم. 
واقعّیت این اســت که فقط 19 سالم بود، سالی 150 هزار دالر درآمد 
داشــتم و در ســنتامونیکای کالیفرنیا، چند خیابان مانده به ساحل 
زندگی می کردم. به یک فروشــگاه ماشین های دوج رفتم و حتی فکر 
کردم که می توانم یک ماشــین 70 هــزار دالری بخرم، اّما حق بیمۀ 
ماشــین برای یک آدم 19 ســاله که بخواهد در سنتامونیکا رانندگی 
کند به همان اندازة قیمت خود ماشین می شد. بدین ترتیب از فاجعه 

جلوگیری شد. 
مــن حتی چند کار در زمینۀ مانکن شــدن و نمایش هم انجام دادم- 
وقتی در ســنتامونیکا زندگی کنید، این کارها عجیب نیســت. بعضی 
اشتباهات مالی هم مرتکب شدم و سرانجام یک ماشین هوندا پریلود 
را با وامی نه چندان مناســب به قیمت 32 هزار دالر خریدم. اّما واقعاً 
خیلی صرفه جویی می کردم و بیشتر پولی را که در می آوردم، پس انداز 

می کردم و کم کم اندوختۀ خوبی پیدا کردم. 

مشکالت اجاره
متأســفانه کار ســاعتی 75 دالر برای یک برنامه نویس 19 ساله که 
مهارت خاّصی هم نداشت، همان گونه که انتظار می رفت، دیری نپایید 
و پس از حدود یک ســال و نیم، شــرکت طرف قرارداد من به دلیل 
مشکالت مالی که در ادامۀ پروژه پیش آمد، تصمیم به اخراج تعدادی 
از کارمنــدان گرفت و من هم که جــزء پرهزینه ترین کارمندان برای 

شرکت بودم مشمول این تصمیم شدم. 
باید کار تازه ای پیدا می کردم اّما نتوانستم فرصت دیگری مشابه با آن 
فرصت طالیی که به من رو کرده بود بیابم. سرانجام مجبور شدم برای 
موقعّیت شــغلی دیگری که پیدا کردم و البته از نظر درآمدی پایین تر 

از کار قبلی بود، به فونیکس آریزونا نقل مکان کنم. 
تقریباً در همان زمان، مستأجر من در بویس آیداهو خانه را خالی کرد 
و خسارت زیادی هم به خانه زده بود و من هم قرار بود یک هفته پس 

از آغاز کار تازه، ازدواج کنم. 
من چند مســتأجر مختلف در ملکی که در بویس داشتم عوض کردم 

اّما همیشه با آن ها مشکل داشتم. 
اجــاره را به ســختی و دیر به دیر پرداخت می کردنــد و به خانه هم 
آسیب می زدند. یک همسایۀ ُخل وضع هم در آن طرف خیابان داشتم 
که از تمام کارهــای غیرقانونی و نابخردانه ای که در ملک من صورت 
می گرفت، فیلم برداری می کرد. یک شرکت به من پیشنهاد خرید خانه 
را داد و از من خواســت که اجازه دهم پیش از آن که کاغذبازی های 
اداری انجام شــود، به تعمیر و نوسازی خانه بپردازد. آن ها تمام داخل 
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خانه را کندند و حدس بزنید چه شد؟ قرارداد خرید را امضاء نکردند. 
من دیگر امیدم به آن ملک را از دســت دادم و نمی دانســتم چه باید 

بکنم. 
شــاید ســرمایه گذاری در بخش امالک، کار من نبود. من یک ملک 
مخروبه داشتم که حتی نمی توانستم دیگر آن را اجاره دهم. رویاهای 
من در مورد به دســت آوردن امالک بیشتر و تبدیل شدن به سلطان 

معامالت امالک، نقش باخته بود. 

آغاز كسب و كار
ســرتان را با ذکر جزئیــات اتفاقاتی که در چند ســال بعد افتاد درد 
نمی آورم. سرانجام ملکی که در بویس داشتم را نگه داشتم، عمدتاً به 
دلیل آن که نتوانستم از سر بازش کنم. به ایالت های مختلف می رفتم، 
به فلوریدا، به نیوجرســی، دوباره به فلوریدا. من و همســرم دوســت 
داشتیم که در فلوریدا زندگی کنیم، اّما من نتوانستم کار در آنجا پیدا 

کنم. سرانجام، کاری در شرکت هیولت پاکارد در بویس گرفتم. 
در آن ســال ها، پول خوبی پس انداز کرده بودیم. من و همســرم هر 
دو آدم هــای صرفه جویی بودیم و پولمان را جمــع می کردیم. زمانی 
که به بویس برگشــتیم، در حدود 20 هزار دالر پس انداز داشتیم. دو 
ســال بود که بدون آن که تصمیم گرفته باشیم ماهانه چقدر پس انداز 
کنیــم، صرفاً هر چــه را در پایان ماه برایمان باقــی می ماند در بانک 
می گذاشــتیم- که البته راهبرد خوبی نیست. )اکنون که به آن دوره 
فکر می کنم، نمی دانم چرا نتوانســتیم مقدار خیلی بیشتری پس انداز 

کنیم.(
ما ســرانجام در بویس به دنبال محلّی برای زندگی گشــتیم. تصمیم 
گرفتیم که خانه ای بخریم که بعداً یک روز بتوانیم آن را اجاره دهیم. 
برنامه ریزی ما این بود که چند ســال در آن خانه زندگی کنیم و بعد 
به خانۀ تازه ای نقل مکان کنیم و آن خانۀ اّولی را اجاره دهیم. ما یک 
خانۀ دربســت به قیمت 120 هزار دالر پیدا کردیم که می توانســتیم 
10 درصــد قیمت آن را نقداً بپردازیم و 90 درصد بقیه را از بانک وام 
بگیریم. قیمت اجارة آن خانه در ماه حدود 800 دالر بود و قسط وام 
ما هم در همین حدود بود. یعنی تقریباً سربه سر می شد. )البته بدون 

در نظر گرفتن بیمه و مالیات و تعمیرات و هزینه های نگهداری!(
بعد متوجه شــدیم که خانۀ بغلی ما را هم برای فروش گذاشــته اند و 
تصمیم گرفتیم برنامۀ ســرمایه گذاری در معامالت امالک را ســرعت 
ببخشــیم. با پیشنهاد ما برای خرید آن خانه موافقت شد و 10 درصد 
قیمــت آن را هم پرداخت کردیــم و بقیه اش را وام گرفتیم. اکنون ما 
دو خانه برای اجاره و کاًل ســه خانه داشــتیم. خرید آن خانه خیلی 
نگران کننده بود- در واقع نخستین ملکی بود که به طور کامل با هدف 

سرمایه گذاری خریدم. 
در این مقطع، تصمیم گرفتم یک فرد حرفه ای را برای مدیریت امالکم 
به خدمت بگیرم. بدون تحقیق کافی، با شــرکتی قرارداد بستم و بعداً 
معلوم شــد که به کارشان وارد نیســتند و نمی توانستند به طور ثابت 

برای خانه مســتأجر پیدا کنند و صورت حســاب های غیرواقعی برای 
تعمیرات می دادند. مّدتی طول کشــید تا شرکت خوبی را پیدا کردم. 
)در واقع، اولین شــرکتی که برای مدیریت امالک پیدا کرده بودم در 
کارشــان ناوارد نبودند، بلکه برای پــول درآوردن برای خود به هزینۀ 

صاحب ملک، خیلی هم مهارت داشتند.(

خانۀ ما در کنار خانۀ اجاره ای مان در بویس
خانه های بعدی

اکنون چند ســال بود که برنامۀ ما داشــت اجرا می شــد. چند ملک 
خریداری کرده بودم و به هدفم که خرید یک خانۀ تازه در هر ســال 
بود، رســیده بودم. همچنان در هیولت پاکارد کار می کردم و هر چه 
بیشتر می توانستم، پولم را برای خرید امالک بیشتر پس انداز می کردم. 
کار به جایی رسید که برای خرید ملک جدید، امالک موجودم را گرو 
می گذاشتم و بابتش وام می گرفتم زیرا دیگر پول نقدی برای پرداخت 
10 درصد قیمت خانه نداشــتم. )حرکت پرخطری بود، اّما به درد من 

خورد زیرا در آن زمان، بهرة این گونه وام ها خیلی پایین بود.(
به دلیل آن که ســرمایه گذاری های زیــادی در معامالت امالک کرده 
بــودم، تصمیم گرفتم که خودم برای گرفتــن مجّوز معامالت امالک 
اقــدام کنم تا بتوانم معامالتی را خودم انجام دهم و پولی را که هر بار 
بابت حق داللی می پرداختم صرفه جویی کنم. من و همســرم هر دو 
در دوره های مربوط به دریافت مجّوز معامالت امالک شرکت کردیم و 
امتحانش را گذراندیم. حاال دیگر رسماً کارگزار معامالت امالک شده 

بودیم. 
در آن زمان، من شش خانه داشتم اّما هیچکدام آن ها درآمدزا نبودند. 
در واقع، در آن زمان حســاب ماهانۀ من منفی بود. من در محاســبۀ 
هزینه هــای خانه هایی که خریده بودم اشــتباه کــرده بودم و هر ماه 
باید بین 2 تا 3 هــزار دالر بابت هزینۀ نگهداری خانه ها می پرداختم. 
در بیشتر ماه ها حقوق همســرم به طورکامل برای پوشش هزینه های 

نگهداری خانه های اجاره ای صرف می شد. 
بــا وجودی که شــرایط خیلی بدی به نظر می آمد، اّمــا هر ماه مقدار 
زیادی از اصل واممان تســویه می شــد و نیز داشتن امالک برای من 
معافیت های مالیاتی داشت. در حال پیشرفت بودم . . . اّما به کندی.

میانبر به بازنشستگی
کمــی پس از گرفتن مجّوز معامالت امالک، با یک تصمیم نابخردانه، 
کار مطمئن و خوبی را که در هیولت پاکارد داشتم رها کردم و شریک 

یکی از دوستانم در فروش امالک شدم. 
اکنــون که به گذشــته نــگاه می کنم، متوّجه می شــوم کــه انگیرة 
اصلیــم از این تصمیم گیری، تمایل بــه در پیش گرفتن راه میانبر به 
»بازنشستگی« واقعی بود، نه به خاطر دستیابی به استقالل مالی، بلکه 
صرفاً به خاطر این که بتوانم هر کاری را که دوست داشتم انجام دهم. 
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متأسفانه کارها آنطور که فکر می کردم پیش نرفت. تصمیمی که گرفته 
بودم، ناپختــه و نابخردانه بود. من به رمز و راز داللی و دغلکاری های 

مورد نیاز آن آشنایی نداشتم و شریک خوبی برای دوستم نبودم. 
سرانجام آن کار را رها کردم و دوباره یک کار تمام وقت گرفتم. شاید 

من برای کارآفرینی ساخته نشده بودم. 

بلندپروازی های بیشتر
طی چند ســال بعد، به کار تمام وقتم ادامه دادم. همســرم هم چند 
ســالی بود که وارد حوزة فناوری شده و ارتقاء شغلی یافته بود و پول 
بیشتری به دســت می آورد. ما تمام پولی که به دست می آوردیم را در 

معامالت امالک سرمایه گذاری می کردیم.
دوبــاره به فکر کارآفرینی افتادم. چند تن از دوســتانم کســب و کار 
تازه ای را آغاز کرده بودند و به من پیشــنهاد ســهم شرکت و حقوق 
ماهانه دادند، به شرطی که یک سیستم نرم افزاری برایشان بنویسم. باز 
هم تصمیم ناپخته و نابخردانه ای بود و شاید هم من کمی تنبل بودم. 
این شرکت هم به جایی نرسید و پس از یک سال دوباره در جستجوی 

کار دیگری برآمدم. 
در تمام این سال ها که کار می کردم، هرگز به درآمدی معادل درآمد 
آن کاری که در 19 سالگی در سنتامونیکا داشتم، دست نیافتم. تا آن 
که کاری گرفتم که باید قراردادی را برای ایالت آیداهو انجام می دادم. 
اکنون 10 ســال گذشــته بود و مــن دوباره ســاعتی 75 دالر پول 
می گرفتم. در اینجا بود که فهمیدم چقدر خوش اقبال بودم که در آن 

سال های نخستین، آن کار را به دست آورده بودم. 
ت راکد شــد. بســیاری از  در این زمان، بازار معامالت امالک به شــدّ
دوستانم که در معامالت امالک سرمایه گذاری کرده بودند، دستپاچه 
شــدند و امالکشان را زیرقیمت فروختند. خوشبختانه، چون من تمام 
امالکــم را با وام 30 ســاله با بهرة ثابت خریــداری کرده بودم و افت 
قیمــت خانه، تأثیری بر روی من نداشــت. البته ارزش امالکم خیلی 
کمتر شــده بود، اّما اقســاط وام هایم تغییر نکــرده بود و هنوز همان 

اجاره های قبلی را می گرفتم. 
اّمــا آنچه بر روی من تأثیر گذاشــت، محدودیت هایی بود که بانک ها 
بــر روی وام های جدید گذاشــتند. برنامۀ من این بــود که برای 15 
سال، هر ســال یک ملک جدید خریداری کنم و بعد از آن، شروع به 
فــروش قدیمی ترین امالک کنم و با ســود آن هزینه های زندگیم را 
تأمین نمایم. اّما هنگامی که بانک ها تعداد وام هایی را که یک شخص 

می توانست بگیرد، به 4 وام محدود کردند، برنامۀ من به هم خورد. 
پــس از آن، به ناچار رو به ســوی وام های تجاری بــه جای وام های 
مســکن آوردم تا بتوانــم بودجۀ خرید بزرگی را که می خواســتم در 
کانزاس سیتی)ایالت میسوری( انجام دهم، تأمین کنم. دوستم که در 
آن ناحیه زندگی می کرد از من پرســیده بود که چگونه می تواند وارد 
ســرمایه گذاری در معامالت امالک شود و هنگامی که من به مطالعۀ 
بازار مســکن آنجا پرداختم، متوّجه شــدم که قیمت ها در آنجا بسیار 

پایین و در عین حال، اجاره ها خیلی باالست. 

من می خواستم دو خانۀ چهار واحدی هر یک به قیمت 220 هزار دالر 
خریداری کنم. این بزرگ ترین ســرمایه گذاری من تا آن زمان بود. اّما 

مشکلی که وجود داشت این بود که نمی توانستم وام بگیرم. 
ســرانجام، بانکی که مالک آن امالک بود موافقت کرد که خودش به 
من وام دهد تا بتواند آن امالک را از دفاتر حســابداریش خارج کند. 
آن ها مّدت بازپرداخت خوبی برای من در نظر گرفتند و معامله ســر 
گرفت. بدین ترتیب، 8 واحد اجاره ای به ترازنامۀ روبه رشد من افزوده 

شد. 
این معامله هنوز خیلی ترســناک بود. من هر ماه چند هزار دالر بابت 
وامش می پرداختم، بازار معامالت امالک سقوط کرده بود، و در حدود 
50 هــزار دالر از قیمت دو ملک بزرگی که هرگز آن ها را ندیده بودم، 
افتاده بود. این ســرمایه گذاری یا مرا باال می کشید و یا باعث سقوطم 

می شد. 

بهبود اوضاع 
با خرید آن خانه های چهار واحدی در میســوری، کم کم ورق برگشت 
و اوضاع بهتر شــد. مــن هنوز از نظر جریــان نقدینگی خیلی منفی 
بودم، اّما تعداد زیادی ملک داشــتم که قسط وام آن ها عمدتاً توسط 
مستأجرهایم پرداخت می شد. اطمینان داشتم که به راحتی می توانم 
در بدترین حالت، ظرف 20 ســال بازنشسته شوم. و وقتی بازنشسته 
می شــدم، با درآمد ناچیزی نبود. اگر وام تمام امالکم تسویه می شد، 

در حدود 100 هزار دالر در سال درآمد غیرمستقیم پیدا می کردم.
مــن پس از مّدتی آن قــرارداد کاری را ترک کردم و به کار برای یک 
شرکت کوچک پرداختم که به من فرصت کارکردن از خانه را می داد. 
من همیشه می خواستم که از خانه کار کنم و حتی اگر درآمد کمتری 
هم داشــته باشــد، آزاد خواهم بود که به هر جا می خواهم نقل مکان 
کنم و زمان بیشــتری هم به دســت می آوردم زیرا رفت و آمد روزانه 

حذف می شد. 
هنگامی که این کار جدید را آغاز کردم، تصمیم گرفتم که در کنار آن 
به تولید نرم افزار خودم بپردازم. می خواستم راهی پیدا کنم که درآمد 
غیرمســتقیم بیشتری داشته باشم و به نقطه ای در حرفۀ خود رسیده 
بودم که اطمینان داشــتم می توانم هرچیزی را تولید کنم. با نوشتن 
یک برنامۀ اندرویدی که به دوندگان کمک می کرد تا با سرعت خاّصی 
بدونــد و به آن ها می گفت »تندتر« یا »کندتر«، شــروع به یادگیری 

تولید برنامه های اندرویدی کردم. 
کوته زمانی پس از گرفتن این کار جدید، به فردی معّرفی شــدم که 
زندگی مرا تغییر داد و او کســی نبود مگر دیوید استار. دیوید اکنون 
مدیر ارشــد اجرایی Scrum.org اســت اّما در آن زمان، معمار ارشد 

نرم افزار در شرکتی بود که همسرم در آنجا کار می کرد. 
چند سال پیش از آن، وب نوشتم2 را راه اندازی کرده بودم و باوجودی 
که محبوبّیت زیادی نداشــت، اّما بعضــی از مطالبم جلب توّجه کرده 
بود، به ویژه مطلبی که دربارة اســکرام نوشــته بودم. دیوید برخی از 
2- blog
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مطالب وب نوشــتم را دیده بــود و من با او در اردوی برنامه نویســی 
بویــس صحبت کرده بودم. دیوید چند کار برای یک شــرکت جدید 
آموزش برخط3 به نام پلورال ســایت انجام داده بــود. او دربارة برنامۀ 
اندرویدی که نوشــته بودم شنیده بود و به من گفت که پلورال سایت، 
هم عالقه مند به داشــتن برنامه های کاربردی اندرویدی است و هم به 

داشتن دوره هایی دربارة تولید نرم افزارهای اندرویدی. 
من مطمئن نبودم که بخواهم شــروع به تولیــد برنامه های کاربردی 
اندرویدی برای شرکت ها یا درس دادن دوره ای دربارة تولید برنامه های 
اندرویــدی کنم. در آن مقطع، برنامه ام این بود که از وقت آزادم برای 
تولید برنامه های اندرویدی و ایجاد درآمد غیرمســتقیم استفاده کنم. 
همســرم اّما در همکاری با پلورال ســایت فرصت بزرگ تری می دید و 
به من گفت »بهتر است دوره های آموزشی برای پلورال سایت درست 

کنی.« من هم به توصیه اش عمل کردم. 

رویداد خوش ُیمن
در آن زمــان، ســرمایه گذاری من در معامالت امــالک به خوبی کار 
می کرد و من کم کم شــروع به کســب درآمد غیرمستقیم از برنامک4 
اندرویدی جدیدم که به تازگی در مجلّۀ محبوب تناسب اندام خانم ها 
به نام »ِشیپ« معرفی شده بود، کرده بودم. من همچنین چندین بار 
در هفته وب نویســی می کردم و مطالب زیادی دربارة تولید نرم افزار و 

سرمایه گذاری در معامالت امالک می خواندم. 
درســت پیش از آن که همکاری با پلورال سایت به من پیشنهاد شود، 
همســرم حامله شــده بود. می دانســتم که زمان برای آغاز این دورة 
آموزشــی خیلی محدود است. بنابراین، به عنوان نمونۀ کار، یک قطعۀ 
کوتاه آماده کردم و برای آن ها فرستادم و از این که به سرعت پذیرفته 
شد، تعّجب کردم. سرانجام نخستین دورة آموزشی را ظرف حدوداً سه 

ماه برای پلورال سایت آماده کردم. 
نکتۀ خوبی که در همکاری با پلورال ســایت وجود داشت این بود که 
آن ها نه تنها برای تولید دورة آموزشی به من پول می دادند، بلکه حق 
امتیاز آن را هم به من می دادند. یعنی اگر برنامه نویسانی که مشترک 
خدمات آن ها شــده بودند، دورة آموزشــی مرا می دیدند، هر سه ماه 
یکبار دوباره مبلغی بابت حــق امتیاز به من می پرداختند. من در آن 

موقع به ارزش این پی نبرده بودم، اّما همسرم مطمئناً می دانست. 
درست پس از به پایان رســاندن نخستین دورة آموزشی، دو تصمیم 
مهم گرفتیم: یکی این که به فلوریدا نقل مکان کنیم تا نزدیک خانوادة 
همســرم باشیم چون فرزندمان داشــت به دنیا می آمد و دوم این که 
من نسخۀ iOS برنامۀ کنترل دوندگی را آماده کنم. )البته این دومی، 
بــه نظر تصمیم خیلی بزرگی نمی آید، اّما تصمیم خیلی مهمی از آب 
درآمد زیرا باعث شــد تا من دومین و ســومین دورة آموزشی را برای 

پلورال سایت دربارة تولید نرم افزارهای iOS درست کنم.(
دخترم در ماه اپریل آن ســال به دنیا آمد و درســت چهار ماه بعد، ما 
3- online training
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همگی ســوار بر ماشین، از بویس در آیداهو به سمت تامپا در فلوریدا 
راندیم. در تمام مّدتی که یا بر روی نســخۀ iOS برنامه ام و یا بر روی 
تهیۀ دورة آموزشــی برای پلورال سایت کار می کردم، کار تمام وقتم را 

هم داشتم. 
شــرایط کاری من ایده آل نبود. ما در یــک آپارتمان کوچک دو اتاق 
خوابه بودیم و میز کار من در مقابل دیواری در اتاق خواب و مماس با 
تختخواب بود. من تقریباً تمام روز و شــب را در آن اتاق می گذراندم. 
روزهــا کار عادیم را انجام مــی دادم و بعدازظهرها بر روی پروژه های 

جانبی ام کار می کردم. 
هنگامی که نخســتین چک حق امتیازم به دســتم رسید )و چکی به 
مبلغ 5 هزار دالر برای تنها یک دورة آموزشی دریافت کردم(، فهمیدم 
کــه این رویــداد خوش یُمنی بود که می توانســت برنامۀ من را برای 
بازنشســتگی سرعت بخشد- به شرطی که سخت کار کنم تا بیشترین 

بهره را از آن ببرم. 

كار طاقت فرسا
مطمئن نیســتم که چگونه از چند ســال بعد جان سالم به در بردم. 
اکنــون مطمئناً انرژی انجام کارهایــی را که آن دوره کردم ندارم، اّما 
می دانســتم که فرصت هایی مثل آنچه برای همکاری با پلورال سایت 

پیش آمده بود، تنها یک بار در زندگی پیش می آید. 
من برای چند ســال، روزها 8 ساعت کار عادیم را انجام می دادم، هر 
شــب 4 تا 5 ساعت دوره های آموزشی پلورال سایت را آماده می کردم 
و آخــر هفته ها هم همچنان کار می کردم. در یــک دورة زمانی 2/5 
ســاله، 60 دورة آموزشی برای پلورال ســایت آماده کردم که 55 تای 

آن ها منتشر شد. 
در خالل این مّدت، هفته ای یک بار وب نویسی می کردم، یک نشرصوتی5 
 Get« جدید را دربارة تناسب اندام برای تولیدکنندگان نرم افزار به نام
up and CODE« آغاز کــردم. )http://getupandcode.com( و 
هر هفته یک ویدیوی انگیزشی در یوتیوب می گذاشتم. دوست داشتم 
که بگویم زندگی ســخت نبود و من از هر لحظه اش لّذت می بردم، اّما 
واقعّیت این است که طافت فرسا و عذاب آور بود و من دائم به این فکر 

می کردم که چگونه یک روز خالص شوم. 

جریان های درآمدهای غیرمستقیم
در این زمان، چند جریان درآمدهای غیرمســتقیم داشتم: وب نوشتم 
رفته رفتــه از تبلیغات و فروش محصوالت تبلیغ شــده به درآمدزایی 
رسیده بود، برنامک دوندگی اندرویدی و iOS به فروش می رفت، حق 
امتیازهای پلورال سایت مرتباً می رســید و رو به افزایش بود و بعضی 
ماه ها جریان نقدینگی مثبت از سرمایه گذاری هایم در معامالت امالک 

داشتم. 
هدفم رســیدن به 5000 دالر درآمد غیرمســتقیم در مــاه بود. اگر 
می توانستم به آن نقطه برسم، می دانستم که می توانم رسماً بازنشسته 
5- podcast
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شوم. در ژانویه 2013 مشخص شد که به آن نقطه رسیده ام. به رئیسم 
نامه ای فرستادم و خبرش را به او دادم. کارم را ترک کردم، نه به خاطر 
این که کار بهتری پیدا کرده بودم یا کارم را دوســت نداشتم، بلکه به 

خاطر این که دیگر نیازی به کار کردن نداشتم. دیگر آزاد بودم. 

یک تحلیل سریع
داســتان من کمی عجیب اســت. با سختی شروع شــد و سپس به 
نظر می رســد آن رویداد خوش یُمن اتفاق افتاد و بعد من بازنشســته 
شــدم. باوجودی که انکار نمی کنم که آن رویــداد خوش یُمن برنامۀ 
بازنشستگی مرا ســرعت بخشــید، اّما این ظاهر قضیه است و نکات 

بیشتری هم وجود دارد. 
پیش آمدن آن رویداد خوش یُمــن کافی نبود. من باید برای پولی که 
از دوره های آموزشــی پلورال سایت به دست می آوردم برنامه ای داشتم 
تا بتوانم به طور واقعی بازنشســته شوم. من توانستم یک میلیون دالر، 
یا حتی دو میلیون دالر پول به دست آورم، اّما اگر نمی دانستم چگونه 
آن را ســرمایه گذاری کنــم و یا چیزی مثل معامــالت امالک برای 
سرمایه گذاری نبود، نمی توانســتم بازنشسته شوم. هنوز مجبور بودم 
کار کنم زیرا شــما نمی توانید 50 یا 60 سال از زندگیتان را با یک یا 

دو میلیون دالر بگذارنید. 
ســرمایه گذاری در معامالت امالک برای موّفقّیــت من نقش حیاتی 
داشــت. پلورال سایت فقط برنامۀ ســرمایه گذاری در معامالت امالک 
را سرعت بخشید. اگر فرصت همکاری با پلورال سایت برای من پیش 
نمی آمد، 10 ســال بیشتر طول می کشید تا بازنشسته شوم- یعنی در 

حدود 43 سالگی، که آن هم هنوز بد نیست. 
فرصت همکاری با پلورال ســایت هم برای من پیش نمی آمد اگر برای 
خودم بازاریابی نکرده بودم و نامم را ســر زبان ها نینداخته بودم. علّت 
این که توانستم با دیوید اســتار مالقات کنم، وب نوشتم و سخنرانیم 
در اردوی برنامه نویسی بود. من به طور مداوم هر فرصتی برای اشتغال 
را می آزمودم. پروژه های مختلفی را دنبال می کردم و ســرمایه گذاری 
سنگینی در مهارت ها و حرفه ام می کردم. اطمینان دارم که اگر فرصت 
همکاری با پلورال سایت پیش نمی آمد، فرصت های زندگی ساز دیگری 
جایش را می گرفت. در واقع، مطمئنم که چنین می شــد زیرا محبور 

شده بودم چند فرصت دیگر را رد کنم. 
نکتــه ای که می خواهم تأکید کنم این اســت کــه بخت و اقبال الزم 
اســت- نمی خواهم وانمود کنم که خوش اقبــال نبوده ام- اّما آن را تا 
درجه ای خودتان می ســازید. اگر جستجوگر باشید، سخت کار کنید، 
همواره تالش کنید تا خودتان و اطرافیانتان را بهتر کنید، احتمال این 

را که بخت و اقبال به سراغتان آید، به شّدت افزایش می دهید. 
آخرین قطعۀ این پازل، سخت کار کردن است. بسیاری از نویسندگان 
پلورال سایت هم فرصتی مشــابه من داشته اند. نمی خواهم بگویم که 
آن ها ســخت کار نمی کنند اّما من بیشترین دوره های آموزشی را در 
کتابخانۀ پلورال سایت دارم. من برای چندین سال شب ها تا دیروقت و 

آخر هفته ها سخت کار کردم تا رویایم به واقعّیت پیوست. 
فرصت به دست آوردن کافی نیست، حتی اگر از آن فرصت هایی باشد 
کــه یک بار در زندگی برای هر کس پیش می آید. شــما باید بتوانید 

بهترین استفاده را از آن بکنید، وگرنه واقعاً اهمیتی ندارد. 
اکنــون، پیش از آن کــه این مطلــب را به پایان ببــرم، می خواهم 
خاطرنشــان کنم که من و همسرم عقیده داریم که چه چیزی عامل 
مهمی در موّفقّیت مان بوده اســت. من نمی دانم که شــما تا چه حّد 
دیندار هســتید. و نمی خواهم تالش کنم تا در این کتاب عقاید دینی 
خود را به شما بقبوالنم، زیرا ارتباطی به موضوع کتاب ندارد. اّما مایلم 
این مطلب را حتماً بگویم که من و همســرم هر دو مسیحی هستیم و 
به عنوان بخشی از اعتقاداتمان، همواره 10% از درآمدمان را به خیریه 

می بخشیم.
از همان ابتدای زندگی مشترکمان، من و همسرم تصمیم گرفتیم که 
10% تمام درآمدی را که به دســت می آوریم به امور خیریه اختصاص 
دهیم. ما در واقع این بخش از درآمدمان را به خیریه ای که از کودکان 
بی سرپرست در هند حمایت می کند، می دهیم. هنگامی که شروع به 
این ده یک پردازی کردیم، چند هفته بعد از آن، همسرم اضافه حقوقی 
گرفت که دقیقاً همان مبلغی را که می پرداختیم پوشــش می داد. من 
شــخصاً فکر می کنم که بخــش عمده ای از موّفقّیــت ما مدیون این 

ده یک پردازی است- که همچنان تا امروز آن را ادامه می دهیم. 
حتی اگر دیندار نیســتید، فکر می کنم توضیحــی منطقی برای این 
وجود داشته باشــد. به عقیدة من، هر چه بیشتر به پولتان بچسبید، 
سرمایه گذاری های مالی هوشــمندانه ای که برای موّفقّیت الزم دارید 
برایتان ســخت تر خواهد شــد. بخشــیدن مقدار ثابتی از درآمدتان 
به صــورت داوطلبانه به خیریه، طرز فکر شــما را دربارة پولتان تغییر 
می دهد. به جای آن که خودتان را مالک حس کنید، خدمتگزار حس 

می کنید. 
بســیار خوب، امیدوارم داســتان مــن برایتان انگیزه بخــش بوده و 
دست کم این ایده را به شما داده باشد که چگونه می توان بازنشستگی 
زودهنگام داشــت. دلیل آن که خواستم داستانم را با شما به اشتراک 
بگذارم، بخشــی به خاطر این بود که ببینید چقدر در طول این مسیر 
مرتکب اشتباه شده ام. اگر دانش و تجربه ای را که اکنون دارم آن زمان 
می داشــتم، می توانستم خیلی ســریع تر به موّفقّیت برسم. شاید شما 
بتوانید از اشتباهات من درس بگیرید و خودتان مرتکب آن ها نشوید. 

ادامه دارد ...
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دکتر محسن صدیقی ُمشِکنانی
Mohsen Sadighi Moshkenani; PhD

  مهندسی نرم افزار همراه
Mobile Software Engineering

مقدمه 
 از این شــماره تحت عنوان »مروری بر یک کتــاب«، در صددیم به 
ترویج کتاب های نوآورانه و ارزشــمند تالیفــی و ترجمه ای تخصصی 
رایانه      ای یا مرتبط با رایانه بپردازیم، که در زمان نشر خود به علت های 
گوناگون علیرغم شایستگی هایشــان به میزان کافی دیده نشــده اند. 
ایــن کار می تواند به پیشــنهاد ما یا مترجم یا مولف آغاز شــود، اما 
با تایید نهائی کمیته آمــوزش انجمن صورت خواهد گرفت. هر چند 
نمونه این شماره ما کتابی از جنِس روِز فناوری اطالعات است اما این 
کتاب ها می توانند، کتاب های ارزشــمند اما مهجوِرگذشته هم باشند. 
بدین وســیله از همه مؤلفان و مترجمــان و کتاب خوان های حرفه ای 
کتاب های تخصصی دعوت می کنیم برای درج در شماره های بعد، این 
گونه کتاب ها را - با ارســال نســخه کاغذی به دفتر انجمن یا نسخه 
الکترونیکی به نشــانی رایانامه انجمن – به ما معرفی کنند تا پس از 
کسب تایید کمیته آموزش انجمن به شکل پی  آیند )پاورقی( به انتشار 

فصل یا فصولی از آن ها بپردازیم. هدف راهبردِی ترویجی ما انگیزش 
خوانندگان به تهیه و مطالعه نسخه اصلی و کامل این کتاب هاست.

ایــن صفحه را با کتاب ارزشــمند دکتر محســن صدیقی مشــکنانی 
می گشــاییم. کتاب مهندسی نرم افزار همراه، تالیف دکتر صدیقی عضو 
برجســته انجمن انفورماتیک ایران و از پیش کســوتان آن است که در 
شماره 249 گزارش کامپیوتر با عنوان »همه کتاب های سالکی بی بدیل 
با دغدغه همیشــگی آموزش و عمری تالش پر بار برای فعالیت های 
ابتکاری اثربخش« به معرفی همه کتاب های ایشــان پرداختیم. دکتر 
صدیقی که ســال ها به عنوان عضو هیئت علمی در دانشــگاه صنعتی 
اصفهان تدریس و پژوهش کرده اســت، اینک وبــگاه نوآورانه ای برای 
اســتمرار ارتباط با دانشجویان خود و سایر کارشناسان حرفه ای بخش 
انفورماتیک برای ارائه و اشاعه فرهنگ انفورماتیک و در اختیار گذاشتن 
فرآورده   های تخصصی و فکری خود فراهم کرده که همگان را به بازدید 

 .)www.sadighim.ir( و استفاده از آن فرا می خوانیم
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دکتر صدیقی که سال ها به تدریس دانشگاهی و حرفه ای مهندسی نرم افزار 
اشــتغال داشته و دارد، در سال1386، کتاب مهندسی نرم افزار ارزنده ای 
با عنوان »به سوی تولید بهتر نرم افزار« تالیف و منتشر کرد، که در گونه 
خود در زبان فارسی از اولین      ها بود. با فصلی بی رقیب با عنوان پایان  دهی، 
که در بین دیگر کتاب های رایج مهندسی نرم افزار حتی به زبان های دیگر، 

در زمان نشر خود بی یا کم رقیب بود:
در سال 1396، دکتر صدیقی کتاب مهندسی نرم افزار همراه را هم منتشر 
کرد، که در گزارش کامپیوتر در صفحه معرفی کتاب، پیش از این، آن ها 
را معرفی کردیم. کتاب مهندســی نرم افزار همراه به لحاظ قالب، شکل و 
ســاختار مثل سایر کتاب های تالیفی ایشان دارای نوآوری هایی است. در 
کنار مضمون تازه کتاب، که طرح مباحث مهندسی نرم افزار برای تلفن های 
همراه است. در شرایطی که بنا بر تعریف سنتی، مهندسی نرم افزار برای 
به کارگیری در تحلیل و طراحی و تولید و نگهداری سامانه های نرم افزاری 

متوسط و بزرگ قبال توصیه شده بود. 
برگزیدة سه فصل از 25 فصل کتاب خواندنی و موجز مهندسی نرم افزار 
همراه را طی سه شماره با خوانندگان گزارش کامپیوتر مرور خواهیم کرد.

كمیته آموزش انجمن انفورماتیک ایران

 Mobile Software( عنوان کتــاب: مهندســی نرم افــزار همــراه
)Engineering

sadighim@gmail.com ،نویسنده: صدیقی مشکنانی، محسن
صفحه آرایی و ارائه الکترونیکی: شفیعی علویجه، علی

تعداد صفحات: 125 در قطع رقعی
http://sadighim.ir/personal/books/mobile-se.html :وبگاه کتاب

فهرست مطالب
پیشگفتار

فصل 1: مهندسی نرم افزار همراه
فصل 2: دو وجه اصلي تولید نرم افزار همراه

فصل 3: انتخاب در تولید همراه
فصل 4: مدیریت نیروي انساني در تولید همراه

فصل 5: برنامه ریزي و زمان بندي
فصل 6: مدیریت خطر نرم افزار همراه
فصل 7: مستندسازي نرم افزار همراه

فصل 8: استاندارد و کیفیت نرم افزار همراه
فصل 9: قیمت گذاري و بازار نرم افزار همراه

فصل 10: خواسته های تولید همراه
فصل 11: مؤلفه و تولید همراه

فصل 12: تحلیل نرم افزار همراه
فصل 13: طراحي نرم افزار همراه

فصل 14: طراحي واسط کاربر همراه
فصل 15: پیاده  سازي نرم افزار همراه

فصل 16: آزمایش نرم افزار همراه
فصل 17: آزمایش علمي نرم افزار همراه

فصل 18: نگهداري نرم افزار همراه
فصل 19: مهندسي نرم افزار همراه به کمک رایانه

فصل 20: مدل شيء و نرم افزار همراه
فصل UML :21 و مهندسی نرم افزار همراه

فصل 22: تولید برمبناي قطعه و نرم افزار همراه
فصل 23: سامانه هاي بي درنگ همراه
فصل 24: پایان دهي و نرم افزار همراه

فصل 25: مهندس نرم افزار همراه کیست
پیوست 1: از منابع وب

پیوست 2: واژه نامه انگلیسي به فارسي
پیوست 3: واژه نامه فارسي به انگلیسي

مراجع

در مورد نویسنده
+ نقشه زندگی

+ تماس با نویسنده
+.از کارهای نویسنده
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پیش گفتار
سهولت استفاده از گوشی های هوشمند و همراهی آن با افراد، انگیزة تولید 
محصوالت بیشتر روی گوشی شد؛ و افزایش محصوالت بیشتر و توانمند، 
انگیزة استفاده از گوشی را بیشتر کرد؛ و این دور ادامه دارد. به گونه ای که 
قریب به اتفاق سامانه های نرم افزاری دارای نسخه های همراه هم هستند. 
به این ترتیب تولید نرم افزار همراه بســیار پرجاذبه است. از سوی دیگر 
ســهولت ورود به این حیطه و وجــود مصادیق متعدد از نوآوری و تولید 
محصوالت همراه کارآمد، کارساز و البته درآمد زا، تولید نرم افزار همراه و 
در کل فناوری اطالعات را یکی از گزینه های جوانان کشــور کرده است. 
می خواهم نتیجه بگیرم که پرداختن به مهندســی نرم افزار همراه کامال 

ضروری و مهم است.

هدف
نرم افزار همراه و نرم افزار وب، به عنوان نوعی از نرم افزار، از مباحث مربوط به 
مهندسی نرم افزار ارث می برند. در عین حال ویژگی هایی دارند که به وضوح 
تولید نرم افزار همراه و وبی را از نرم افزار سنتی متمایز می کند. تالش من در 

کتاب مهندسی نرم افزار همراه، پرداختن به این وجوه تمایز است.

چند نکته
نمودار انتهای این پیش گفتار ســاختاری اســت که برای نگارش این 
کتاب تدارک کردم. و بجز دو بحث جدید )نســبت به کتاب به سوی 
تولید بهتر نرم افزار: اصول مهندسی نرم افزار( بقیه موارد را سعی کردم 

پوشش دهم.
+ توجه اصلی این کتاب تولید نرم افزار همراه دورگه است که سعی می کند 
مســتقل از سیستم عامل میزبان عمل کند. با توجه به شرایط ما، این را 

مؤثرتر حس می کنم.
+ به لحاظ محتوا و استفاده، سعی کرده ام کتاب مهندسی نرم افزار همراه 

به صورت مستقل بتواند مورد استفاده قرار گیرد.
+ مخاطبان این کتاب عالقمندان به تولید و مدیران و دســت اندرکاران 
تولید نرم افزار و دانشجویان مهندسی نرم افزار هستند؛ به ویژه کسانی که با 

مهندسی نرم افزار به نوعی آشنا هستند و یا کار کرده اند.
+ ترتیب مطالب را، به عمد، مترادف مطالب کتاب »به سوی تولید بهتر 
نرم افزار: اصول مهندســی نرم افزار« گرفته ام؛ چون انشــاءاهلل بنا دارم هر 
قســمت از مطالب کتاب نرم افزار همراه را به عنوان یک قسمت از فصل 

مترادف آن کتاب قرار داده و ویرایش جدید آن کتاب را ارائه کنم.

برای استفاده بهتر
پیشنهاد می کنم:

+ بدون ورود به جزئیات، یک بار تمام این قصۀ کوتاه را بخوانید و بعد به 
قسمتی که بیشتر مورد نیاز و توجه شماست بپردازید.

+ به ویژه به دانشجویان، توصیه می کنم با کوچکترین مثالی که به ذهنتان 
می رسد، مطالب کتاب را دنبال کنید. از یک ایدة خام تا ارائۀ رسمی همین 

مثال ساده در یک فروشگاه کاربردهای همراه.

قدردانی
الزم می دانم از همکاران و دانشجویانی که از کتاب »به سوی تولید بهتر 
نرم افزار: اصول مهندســی نرم افزار« به عنوان مرجع اســتفاده کرده اند و 
عمال انگیزة نگارش »مهندســی نرم افزار همراه« را ایجاد کردند، تشکر 
کنم. از آقای مهندس علی شــفیعی علویجه برای ارائۀ الکترونیکی این 
کتاب در ســایت www.sadighim.ir/ و به عنوان یک application و 
کتاب الکترونیکی سپاسگزاری می کنم. تشکر دیگر من از شماست که با 
نظرات تکمیلی و اصالحی خود به من منت می گذارید. و مثل همیشه از 

خانواده ام که شرایط فکری انجام این کار را فراهم کردند، تشکر می کنم.

بحمداهلل الرحمن الرحیم
محسن صدیقی ٍمشکنانی

زمستان 1397 - ژانویه 2019

فصل1- مهندسی نرم افزار همراه
نرم افزار همراه، به عنوان نوعی از نرم افزار، از اصول مهندسی نرم افزار ارث 
 [Schadler, et al, 2014]، [Rosado می برد. اما وجوه متمایــزی دارد
[da Cruz and Paiva 2016 که، گرچه قریب به اتفاق آن ها از گذشته، 
در موارد خاص، مطرح بوده اند، اما حاال به عنوان ویژگی های غالب و فراگیر، 

توجه ویژه به آن ها را کامال ضروری می  کند. از جمله:
+ مخاطبان جدید. مهندســی نرم افرار همراه مخاطبان جدیدی دارد 
که الزم اســت به شکل 1-2 اضافه شــوند. وجود این مخاطبان مبنای 
تأثیر گذاری در مهندسی نرم افزار همراه و همچنین عامل تأثیر گذاری در 

عملکرد و نقش آن هستند:
+ وب که حاصل کار باید در آن کار کند؛

+ خدمات وب که عمال می تواند به تک تک لحظات تولید نرم افزار کمک 
کند؛

+ صاحبان تبلیغ، که عمال هزینه ها را پرداخت می کنند؛
+ مخاطبان مخاطبان؛

+ استانداردها؛ بدون رعایت استاندارد عمال نرم افزار همراه وجود ندارد.
+ خواسته های جدید.

+ عملکرد توزیعی؛
+ عملکرد بی درنگ؛
+ استقالل از محل؛

+ استقالل از دستگاه؛
+ دسترس بودن تمام وقت؛

+ عملکرد چندکاربره و قابل گسترش؛
+ استفاده در لحظه.

+ نرم افزار به عنوان خدمت. تملک نرم افزار به تملک خدمت تبدیل 
شده است. این نکته به ویژه در ایجاد ارزش افزوده برای مخاطبان که حاال 

هر یک می تواند در گوشه ای از دنیا باشد نمود پیدا می کند؛
+ حضور در وب. با هر محصول همراه و وبی؛ 

+ حضور در بازار دنیا. هر محصول همراه می تواند از طریق فروشگاه های 
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این نوع محصوالت در سراسر دنیا منتشر شده و مورد استفاده قرار گیرد. 
ضمن این که در عمل، به دلیل حضور دائمی و اجباری استانداردها، تولید 
کننده نرم افزار همراه بسیار ســاده تر و عملی تر از گذشته امکان حضور 
در تیم های کاری بین المللی را دارد. این نکته فرصت بسیار مهمی را در 
اختیار ما قرار می دهد شاخه های مختلف علوم و مهندسی عمال از طریق 
این قابلیت اهالی فناوری اطالعات در دنیا حضور پیدا کنند. و این به نوبۀ 
خود فضای کاری بازتری را در اختیــار اهالی فناوری اطالعات و به ویژه 

اهالی نرم افزار قرار می دهد؛
+ تولید چابک. ایده های تولید بســیار متعدد اســت. رقابت بســیار 
فشــرده اســت. فرصت طوالنی بــرای تولید نیســت. ایده هــا باید به 
نمونه هــای عملــی تبدیل شــوند و تحلیل هــا باید گواه قــدرت نفود 
عملــی محصلول یــا خدمت در اجتماع باشــند. به ایــن ترتیت تکرار 
 و تکامــل و تولید ســریع، مــدل غالــب در تولیــد نرم افــزار همراه 

.[Moran, 2015]است

1-1- انواع كاربردهای همراه
در یک طبقه بندی، کاربردهای همراه به ســه نوع زیر تفکیک شــده اند 

]علوی زاده، 2017[:
1- کاربردهای بومی. برای سیســتم  عامل خاص، مثل اندروید، به عنوان 

میزبان، تولید می شوند.
2- کاربردهای وبی. اساسا همان صفحات وبی یا سایت هستند که برای 
نمایش مناســب روی گوشی آماده شده اند. بنابراین برای نمایش نیاز به 

مرورگر دارند.
3- کاربردهای دورگه. برای سیستم  عامل خاصی تولید نشده اند. به لحاظ 
تولید مشابه کاربردهای وبی متکی به html و JavaScript هستند. ولی 
 Cordova از نظــر ارائه به مرورگر نیاز ندارند چون به کمک ابزاری مثل

برای کار روی گوشی هایی با سیستم های عامل مختلف آماده می شوند.
http://www.mrc-productivity.com/blog/2016/06/the-در
mobile-app-comparison-chart-hybrid-vs-native-vs-mo-
Stanga-[ انواع کاربردهای همراه به خوبی مقایسه شده اند /bile-web

.]rone 2016
با توجه به توان تولید، زمان و هزینه و با توجه به شــرایطی که در کشور 

داریم، در این کتاب تأکید ما روی کاربردهای دورگه است.

1-2 مدل تولید چابک
مدل متداول برای تولید نرم افزار مدل چابک است

(“What Is Agile Software Development - Learn the Meth-
ods & Tools” 2017)

 1-3  پرسش
1- یک کاربرد همراه، مثال تلگرام را در نظر بگیرید و وجود یا عدم وجود 

خواسته های مطرح شده در قسمت 1- 9 را در آن بررسی کنید.
2- یکی از فروشــگاه های کاربردهای همراه، مثال کافــه  بازار را در نظر 
بگیرید. بسیاری از محصوالت عمال رایگان در اختیار کاربر قرار می گیرد. 

به این ترتیب هزینه های تولید چه می شود؟ همین مطلب چه تأثیری در 
تولید نرم افزار دارد؟

3- با مراجعه به ویکیپدیا، عناوین اصلی در تولید چابک را مرور کنید.
گوشی خود را در نظر بگیرید و دکمه هایی را که در آن برای کاربر منظور 

شده است فهرست کنید. این سؤال چه ربطی به بحث مؤلفه دارد؟
4- برای هریک از دکمه های ســؤال 3، ببیند چــه حادثه هایی در نظر 
گرفته شده است. برای عکس العمل در قبال یکی از این حادثه ها شبه کد 

بنویسید.
تذکر: به ســه سؤال آخر بعد از مطالعۀ مطالب کتاب، مثاًل براي آمادگي 

امتحان آخرترم، مجدداً پاسخ دهید.

شکل1-1: مهندسی نرم افزار همراه و مخاطبان آن

شکل  3-1: تولید چابک

شکل  2-1: تولید چابک، مدل متداول برای تولید نرم افزار همراه
نمودار زیر را با نگاه فراتر به مجموعۀ فعالیت ها رسم کرده ام.
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مقدمه ای بر تحلیل رایانه ای دادگان فوتبال
هادی ستوده*

hadisotudeh1992@gmail.com :پست الکترونیکی

مقدمه
دنیای میان رشته ای عنوان صفحه جدیدی است که از این شماره کمیته 
آموزش انجمن انفورماتیک ایران در گزارش کامپیوتر برای خوش آمد به 
عصری می گشــاید که درآن صحبت از رشته و بین رشته فراتر رفته و به 
پسارشته و ضدرشته هم رسیده اســت. در این شماره یادداشت هایی در 
این حوزه خواهیم داشــت. اولین یادداشت در حوزه ای است که با تساهل 
شــاید بتوان نام انفورماتیک ورزشی بر آن نهاد، آنجا که رایانه در خدمت 
بهبود رفتار یا درک و تحلیل ورزشــی قرار می گیرد. آقای هادی ستوده 
دانش آموخته کارشناســی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
شــریف که اینک دانشجوی بورسیه دوره دکتری دانشگاه صنعتی زوریخ 
است و از اولین کسانی است که مشغول نوشتن پایان نامه دکتری در این 
حوزه است به خواسته ما در مورد نوشتن متنی در این زمینه پاسخ مثبت 

داده که ضمن تشکر از ایشان در این شماره آن را نشر می کنیم: 
***

شاید بتوان فیلم سینمایی »بازی پول«1 با بازی تحسین برانگیز برد پیت 
به عنوان نقطه عطفی در حوزه »تحلیل ورزش« قلمداد کرد. این فیلم که 
نامزد چندین جایزه اســکار شد، داستان واقعی مدیر یک تیم بیس بال را 
روایــت می کند که تیمش، توانایی رقابــت با تیم های غول پیکر لیگ که 
بودجه های زیادی دارند را ندارد. پس او مســیر متفاوتی را دنبال کرد و با 
استفاده از معادله های ریاضی و تحلیل دادگان، اقدام به تعیین شاخص های 
کلیدی عملکردی2 کرد که ســایر تیم ها، از آن هــا برای جذب بازیکنان 
اســتفاده نمی کردند. بدین صورت، او توانست بازیکنانی که »دست کم« 
گرفته  شــده اند را جذب و با ترکیب  آن ها در کنار هم، یک تیم »برنده« 

بسازد و موفقیتی تاریخی را رقم بزند. 

* دانشجوی کنونی دکتری »تحلیل فوتبال« و دستیار آموزشی درسی با همین نام در دانشگاه ETH سوئیس 
و دانش آموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف.

1- Moneyball
2- Key Performance Indicator (KPI)

با گذشت حدود 11 سال از پخش این فیلم، کم کم سایر رشته های ورزشی 
نیز در حال دنبال کردن مسیری مشابه در استفاده از قدرت دادگان و تحلیل 
آن ها هستند و فوتبال نیز از این امر مستثنی نیست. در ادامه این نوشتار، 
ســعی داریم که معرفی اولیه از دادگان موجــود در فوتبال و کاربردهای 
مختلف آن ها داشته باشیم. فارغ از دادگان پزشکی و روانشناسی، می توان 

دادگان موجود در فوتبال را به دسته های زیر تقسیم کرد:
بازی3: اطالعات بازی تیم ها در مقابل یکدیگر، لیست بازیکنان  آن ها، . 1

جزییات تعویض ها و وضعیت جدول رده بندی، همه در این گروه قرار 
می گیرند. این دادگان به صورت برخط در دسترس هستند و می توان 
با استفاده از خزنده هایی که برنامه نویسان رایانه ای می نویسند، اقدام به 

جمع آوری آن ها کرد.
رخداد4: پاس، شــوت، دریبل، تکل و تمامــی رخدادهای روی توپ . 2

را می تــوان در کنار اطالعات بازیکنی که آن عمــل را انجام داده اند، 
جمع آوری کرد. همچنین سایر اطالعات مرتبط مانند مختصات انجام 
آن رخداد روی زمین و نتیجه آن )موفقیت یا عدم موفقیت( نیز قابل 
ثبت است. شــرکت های داده که روی جمع آوری این دادگان، تمرکز 
می کنند. افرادی را استخدام کرده اند که کار آن ها، تماشای بازی های 
3- Match data
4- Event data
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فوتبال و جمع آوری این اطالعات در طول بازی است. البته آن ها از مداد 
و کاغذ برای این کار استفاده نمی کنند و از نرم افزارهای رایانه ای که کار 
جمع آوری را برای آ ن ها تسهیل می کنند، بهره می گیرند. سه تصویری 

که در ادامه آمده اند، گویای این فرایند هستند. 
ردیابــی5: تمامی بازیکنان و توپ داخل زمین، در طول بازی توســط . 3

دوربین های نصب شــده در اطراف زمین رصد می شوند و دقیق ترین 
دوربین ها، با 25 قاب بر ثانیه، اطالعات ثبت می کنند. اگر فرض کنیم 
که یک بازی فوتبال، بــه صورت معمول 90 دقیقه یا 5400 ثانیه به 
طــول می انجامد و با توجه به این که 22 بازیکن و یک توپ در زمین 
هســتند که در حال تغییر مختصات )x,y( خود هستند6. در نتیجه 

حدود 3 میلیون سطر داده برای یک بازی خواهیم داشت.
برای داشــتن این دادگان، نیاز به نصب دوربین هایی اســت که از زوایای 
مختلف در ورزشــگاه اقدام به ثبت ویدیو بکنند تا با استفاده از روش های 
رهگیری اشیاء، بینایی ماشین و هوش مصنوعی بتوان بازیکنان را در طول 
بازی رصد کرد. جالب اســت بدانید که این دوربین ها، ابتدا در رهگیری 
موشــک استفاده می شدند و مانند بسیاری از فناوری های دیگر، سرمنشأ 

نظامی دارند.
روش دیگر جمع آوری این دادگان، اســتفاده از جلیقه های GPS است که 
عالوه بر مختصات مکانی، بسته به شــرکت ارائه دهنده، اطالعاتی مانند 
ضربان قلب را نیز می توانند در اختیار قرار بدهند. چالش بزرگ این دادگان، 
دسترسی نداشتن به دادگان تیم حریف و توپ خواهد بود، چون که تیم ها 
این دادگان را که شامل اطالعات سالمت بازیکنانشان نیز است، به دالیل 

مشخصی با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند.
شــرکت های جمع آوری دادگان، اقدام به فــروش دادگان و یا راه کارهای 
نرم افــزاری مبتنی بر آن ها، به مشــتریان خود می کنند. این مشــتریان 
می توانند باشــگاه های فوتبال، فدراسیون ها و یا اصحاب رسانه  باشند تا از 
5- Tracking data
6-برای توپ، بستگی به شرکت ارائه دهنده دادگان، شاید موقعیت z )ارتفاع از زمین( آن نیز، ثبت شده باشد. 

کاربرد های 1( نقل و انتقاالت بازیکنان و کشف استعدادها 2( تحلیل فنی 
بــازی برای گزارش قبل، بعد و حین بازی و 3( تولید محتوای برنامه های 

رسانه ای، بهره ببرند.
برای ســخن پایانی، جالب است بدانید که این دادگان، دارای چالش های 
مختلفی هستند. به عنوان مثال، برای به دست آوردن تصویر کامل از یک 
بازی فوتبال، بایستی که دادگان رخداد و ردیابی را در کنار یکدیگر استفاده 
کرد که این امر با توجه به تفاوت واحد نمونه گیری شده آن ها، کار راحتی 
نمی باشد. همچنین کنترل کیفیت دادگان ارائه شده توسط شرکت های 
جمع آوری کننده، چالش دیگری است. برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیل 
دادگان فوتبال، می توانید ارائه اینجانب در دانشگاه شریف را از آدرس زیر 

پیدا و مشاهده کنید:
http://sharif.edu/~kharrazi/data_talks
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بانوان بلندآوازۀ پیش آهنگ فناوری اطالعات و ارتباطات)2(
سّید ابراهیم ابطحی

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

مقدمه 
بانو ستاره مومنی نویســنده کتاب »بانوان بلند آوازه در فناوری های 
اطالعــات و ارتباطــات«1 در ســرآغاز کتــاب نوشــته اند: »حقیقت 
انکارناپذیــر، پیشــرفت های الکترونیکی امروز مدیون کوشــش های 
نســل های گذشته است. بگذارید اقرار کنیم بر خالف قضاوت عموم و 
تاریخ که نام آوران و پیشــگامان و دانشمندان جهان از مردان هستند، 
در مورد فناوری های پیشرفته اطالعات و ارتباطات، نوآوری ها مدیون 
کوشــش های بانوان و دانشــمندان و نام آوران اســت. نقش زنان در 
این زمینه توصیف ناپذیر است. ســال های طوالنی است که بانوان در 
پیشــرفت های فناوری های کامپیوتر نقش آفرین هســتند و در کتاب 
» بانــوان بلند آوازه در فناوری هــای اطالعات و ارتباطات« نام یکصد 
نفر از بانوان نام آور با پیشــینه درخشــان و دست آوردها و کمک های 
ارزنده آنان به فناوری های علوم کامپیوتر جمع آوری و در این مجموعه 
منتشر شــده اســت. بدین ترتیب با مطالعه این کتاب از تالش های 
بانوان در پیشرفت های فناوری اطالعات و ارتباطات قدردانی خواهیم 
کرد .... مطالعه این زندگی نامه از آن جهت مهم اســت که تفاوت های 
اســتعدادهای ذهنی مردان و زنان را برای اندیشــمندان فناوری های 
نویــن اطالعــات و ارتباطات از میان برمی دارد و روشــن می ســازد 
که نقش زنان در پیشــرفت های علوم فناوری های نوین و پیشــرفته 
اطالعات و ارتباطات و به ویژه علــوم کاربردی رایانه ها تا چه اندازه با 

اهمیت است«.
 بــا اعتنا به نظــر فوق و به نیــت جبران اندکــی از تبعیض جهانی 
جنســیتی موجود، بر آن شدیم از شــمارة 258 گزارش کامپیوتر با 

1- ستاره مومنی، بانوان بلند آوازه در فناوری های اطالعات و ارتباطات، انتشارات ستاره سپهر، 1351.

عنوان »بانوان بلندآوازة پیش آهنگ فاوا« در ده شماره پیاپی در قالب 
یک پی  آیند )مطالب پی درپی( به نقش بانوان جهان در شــکل گیری 
و گســترش ابداعات فناوری اطالعات و ارتباطات بپردازیم. امیدواریم 
در هر شــماره به معرفی ده بانوی پیشــگام جهانی در حوزه فاوا - با 
محوریت و اســتفاده از انتخاب های کتاب خانم مومنی با ســاختاری 
دیگر و محتوایی روزآمد به کمک منابعی نظیر دانشــنامه ویکی پدیا- 
بپردازیم. شــاید در پایان در ســیمای این صد بانوی نوآور - به عنوان 
بخشــی از خیل بانوانی که سهم مشــارکت آن ها ناگفته یا ناشنیده 
مانده- بتوانیم پژوهشــگران ایرانی را برای پژوهش در این زمینه، در 
ایران، در باره بانوان پر افتخار ایرانِی داخل و خارج کشــور که ســهم 
بزرگی در رشــد و توسعه این فناوری آینده ساز در جهان امروز دارند، 
راغب کنیم و شــاید مفتخر به نشــر تمامی یا بخشــی از نتایج این 
پژوهش ها، پس از این ده شماره شویم و اینک بخش دوم این پاورقی: 
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آلیس رو بورکز )Alice Rowe Burks( در سال 
1920 در کلیولند شرقی، اوهایو به دنیا آمد. او 
مدرک کارشناســی خــود را در کالج اوبرلین با 
بورســیه ریاضی رقابتی آغاز کرد و به دانشگاه 
پنســیلوانیا در فیالدلفیا منتقل شــد و در آنجا 
مدرک کارشناسی خود را در ریاضیات در سال 1944 به پایان رساند 

و دانشکده مهندسی برق مور دانشگاه پنسیلوانیا استخدام شد.
بورکــز پــس از ازدواج با مدرس مدرســه مور، دکتر آرتــور بورکز، 
 ،ENIAC ریاضیدانی که به عنوان یکی از مهندســان اصلی در ساخت
اولین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی همه منظوره جهان، در مدرســه 

مور ساخته شده بود، از شغل تمام وقت بازنشسته شد. 
در پایان کار آرتور با مدرسه مور و در مؤسسه مطالعات پیشرفته در سال 
1946، بورکز به همراه همسرش به آن آربور، میشیگان نقل مکان کرد، 
جایی که او به هیئت علمی دانشــگاه میشیگان پیوست و به تأسیس 
بخش علوم کامپیوتر کمک کرد. او به مدرسه بازگشت و در سال 1957 

از میشیگان مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی گرفت.
در دهه 1970 پس از تصمیم هانیول علیه اسپری رند، پرونده دادگاه 
فدرال که حق ثبت اختراع ENIAC را باطل کرد، او و همسرش آرتور 
از کار جان وینســنت آتاناسوف، اســتاد فیزیک کالج ایالتی آیووا که 
دادگاه حکم کرده بود او این اختراع را کرد، حمایت کردند. کامپیوتر 
دیجیتال الکترونیکی، ماشینی که کامپیوتر آتاناسوف-بری نامیده شد 
و موضــوع ENIAC از آن گرفته شــد. خانم بورکــز در مقاله ها و دو 
کتاب، کــه اولین مقاله با آرتور بود، به دنبــال تقویت تصمیم قاضی 
و برجسته   کردن شــهادت و شــواهد موجود در پرونده بود. این امر، 
بورکزها را در یک مجادله عمیقاً تند و تیز در برابر نمایندگان مخترع 

ENIAC جان ماچلی قرار داد. 
بورکــز بعــداً در آن آربــور، میشــیگان زندگی کرد، جایــی که به 
شوهرش آرتور بورکز در نوشــتن خاطراتش و آماده کردن مقاالتش 
بــرای اهدای دانشــگاه کمــک می کرد. آرتــور در 14 مــه 2008 

درگذشت. بورکز در نوامبر 2017 در سن 97 سالگی درگذشت.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

تولد در کلیولند شرقی در اوهایوی آمریکا در 20 اگوست.1920

اخذ درجه کارشناسی ریاضیات از دانشگاه پنسیلوانیا در فیالدلفیا.1944

استخدام در دانشگاه پنسیلوانیا به عنوان کارشناس رایانه.1945

اخذ درجه کارشناسی ارشد روان شناسی آموزشی از دانشگاه پنسیلوانیا..1957

1970.ENIAC استخدام در شرکت هانیول برای کار در پروژه

نگارش کتاب های متعدد در علوم رایانه با همکاری همسرش آرتور برکز.1990

آغاز تگارش کتاب تاریخ شفاهی فعالیت ها به اتفاق همسر و درگذشت همسر در 2008
همین سال.

وفات در 21 نوامبر در 97 سالگی.2017

 

اورســوال ام .برنز خانواده خود را برای ما این گونه معرفی می کند: من 
تمامی موفقیت های زندگیم را مدیون مادرم هستم، زنی خودساخته و 
عملگرا. زنی که به خاطر من مشکالت بسیاری را تحمل نمود، اما امروز 
نیست تا بتواند شــاهد موفقیت های فرزندش باشد و این نکته مرا به 
شدت ناراحت می کند. من در منطقه ای متولد شدم که اغلب ساکنین 
آنجا خالفکار و معتاد بودند. مــادرم که مرا به تنهایی بزرگ کرد، در 
مطب یک پزشــک، کار اتوکشــی و نظافت را انجام داده، هزینه های 

زندگی تنها فرزندش را تامین می کرد.
 من در تمامی لحظات زندگی ام این سخن مادرم را سرلوحه خود قرار 
دادم: »موقعیتی که در آن قرار داری با آن نوع انسانی که هستی کامال 

آلیس رو بورکز
1920 -2017

اورسال ام.برنز
1958 - 000000

دوریس ال.کارور
1945 - 000000

سافرا ا.کاتز
1961 - 0000000

ادیت کالرک
1883 - 1959

لین کونوی
1938 – 00000

جوسی کوری لیتل
1933 – 00000

جری الس ورث
1974 – 00000

تلما استرین
1924 – 2014

مری فرناندز
1963 –00000
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متفاوت است«. این جمله را با تمام وجودم باور داشته و ایمان داشتم 
که بدون توجه به شرایط کنونی، هر شخص برای رسیدن به اهداف و 

آرزوهای خویش باید بی وقفه تالش نموده، هرگز ناامید نشود.
اورسوال دوران دبیرســتانش را در مدرسه دخترانه کاتولیکی گذراند. 
خــودش می گوید: مدرســه خوبی بود. امــا برنامه آموزشــی آن به 
خواندن، نوشــتن و ریاضیات محدود می شــد و مواد درسی پیشرفته 
نظیر علوم و کامپیوتر نداشت. چون ریاضیاتم خیلی قوی بود، پس از 
فارغ التحصیلی اســتاد راهنمایم به من گفت بهتر است معلم، راهبه یا 
پرستار شوم. گرچه من به خاطر حمایت و تیزهوشی مادرم طعم فقر 
را نچشــیده بودم، با وجود این خواهان کاری بودم که درآمدی بیش 

از تدریس داشته باشد.
اورســوال هنگامی که دستیار اجرایی مدیر عامل زیراکس شد با آقای 
لیودبیــن، که او نیز در زیراکس کار می کرد ازدواج کرد و با همســر، 
دختر نوجوان و پســرش که دانشــجوی ام، آی،تی شــد در منهتن، 
نیویورک زندگی کرد. وی در سال 2008، نزدیک به نهصد هزار دالر 
حقوق، 550 هزار دالر پاداش و چهار میلیون دالر سهام دریافت کرد، 
او خریدهای روزانه   اش را شــخصاً انجام می دهــد و مانند بقیه مردم 

روزانه در صف فروشگاه می ایستد. 

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

1958
 تولد در 20 سپتامبر 1958 در محله های فقیرنشین منهتن 
ایالت نیویورک آمریکا . دانش آموز برجسته ریاضیات در یک 

مدرسه خصوصی.

اخذ کارشناسی مهندسی مکانیک از مؤسسه پلی تکنیک 1980
نیویورک. استخدام به عنوان کارآموز در شرکت زیراکس. 

اخذ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه کلمبیا. 1981

پذیرش مسئولیت های گوناگون تا برنامه ریزی و در نهایت 1991 - 1981
تصدی معاونت مدیر عامل شرکت زیراکس.

تصدی مدیریت واحدهای مختلف تا معاونت مدیر عامل در 2000 - 1992
خدمات راهبردی. 

2002
 مدیریت گروه راه  حل سامانه های مستندسازی و نخستین مدیر 
عامل عملیات گروه تجاری و اخذ جایزه نخستین مدیر برجسته 

سیاهپوست امریکا به انتخاب مجله فورچون. 

عاقبت پس از بیست سال کار در شرکت زیراکس، انتخاب در 2004
این سال به عنوان مدیر عامل زیراکس. 

2005
همزمان با مسئولیت شرکت زیراکس، عضویت در هیئت 

مدیره های Rochester Business Alliance و آمریکن 
اکسپرس و دانشگاه روچستر.

2017
تا این سال که مدیر عامل باقی ماند، خدمات اجتماعی زیر را 

هم انجام داد: رئیس جمهور، باراک اوباما، برنز را برای کمک به 
رهبری برنامه هایش منصوب کرد که او تا سال 2016 در این 

سمت باقی ماند. 

دوریس ال. کارور دانشــمند کامپیوتر و مهنــدس نرم افزار آمریکایی 
در دانشــگاه ایالتی لوئیزیانا بود، جایی که وی استاد برجسته علوم و 
مهندسی رایانه و مدیر آزمایشــگاه مهندسی نرم افزار شد. وی رئیس 
)سابق( انجمن رایانه ای IEEE و سردبیر مسئول رایانه IEEE گردید. 

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

تولد در امریکا.1945

کارشناسی ریاضی از کالج کارسون نیومن. 1968

کارشناسی ارشد ریاضیات از دانشگاه Texas A&M و اخذ جایزه استاد 1970
.LSU برجسته از بنیاد

1974. Texas A&M اخذ درجه دکتری از دانشگاه

کارشناس ارشد نطام های بازمهندسی و فراروش های تولید و انتقال نرم افزار.1980- 1974

استاد علوم رایانه و ریاست دانشکده کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی لوییزیانا و 1982-1996
چاپ هشتاد مقاله علمی در مجالت معتبر جهانی. 

معاونت مرکز پژوهش توسه اقتصادی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا. 2000-2009

1993 -2007 .IEEE عضو هیئت مدیره و ویرایشگر ارشد

2007-2012.ACM عضو هیئت مدیره کمیته راهبردی

2011 .NSF مدیر بنیاد ملی علوم

 
سافرا کاتز از ســال 2014 به عنوان مدیر اجرایی شرکت اوراکل  و از 
ســال 2001 عضو هیئت مدیره شرکت بوده اســت. او قباًل به عنوان 
رئیــس هیئت مدیــرة اوراکل و همچنین به عنوان مدیر ارشــد مالی 
شــرکت نیز خدمت کرده است. قبل از این که به عنوان رئیس انتخاب 
شــود، کتز از زمان شروع به کار در اوراکل در سال 1999، سمت های 
مختلفی داشــت. چندی به عنوان مدیر شرکت والت دیزنی و از سال 

2009 به عنوان مدیر HSBC Holdings plc خدمت  کرد. 
گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

تولد در بروکلین ایالت ماساچوست امریکا.1961

اتمام تحصیالت دبیرستانی در همین شهر.980

اخذ درجه کارشناسی از دانشکده وارتن دانشگاه پنسیلوانیا. 1983

اخذ درجه کارشناسی حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا.1986
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مدیر عامل شرکت Donaldson, Lufkin , & Jenrette در بانک سرمایه 1996-1997
گذاری جهانی. 

استخدام در شرکت اوراکل.1999

عضویت در هیئت مدیره شرکت اوراکل.2001

مدیریت عامل شرکت اوراکل.2004

2008.HSBC مدیر گروه

انتخاب به عنوان یکی از پرنفوذترین مدیران زن در طبقه بندی مجله فورچون 2009
و فوربز.

  

ادیــت کالرک اولین زن مهندس برق و اســتاد دانشــگاه تگزاس در 
آســتین و اولین استاد زن مهندســی برق بود. او در تجزیه و تحلیل 
سیستم قدرت الکتریکی کتاب تحلیل مدار A-C سیستم های قدرت را 
نوشته است. او در سال 1921 ماشین حساب CLARK را اختراع کرد. 
او متولد 10 فوریه 1883، شهرســتان هاوارد، مریلند، آمریکا بود که 
در 29 اکتبر 1959 در اولنی مریلند آمریکا در گذشت. او برنده جایزه 

National Inventors Hall of Fame Museum شد.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

تولد در شهرستان هاوارد ایالت مریلند امریکا. خواندن ریاضیات و نجوم تا 18 1883
سالگی و تدریس ریاضیات در دبیرستان دخترانه سانفرانسیسکو.

 1908.Vassar اخذ کارشناسی ریاضیات از کالج

استخدام در شرکت AT&T و همزمان دانش آموختگی کارشناسی مهندسی برق از 1912 
دانشگاه کلمبیا.

اخذ کارشناسی ارشد مهندسی برق از موسسه فناوری ماساچوست به  عنوان اولین 1919 
دانش آموخته این موسسه و استخدام در شرکت جنرال الکتریک.

طراحی و ساخت ماشین حساب کالرک.1921

بازنشستگی از شرکت جنرال الکتریک در سال 1947، تدریس دروس مهندسی در 1945
دانشگاه به عنوان نخستین زن مدرس و ده سال تدریس در دانشگاه تگزاس.

بازنشستگی از دانشگاه و اخذ جوایز متعدد علمی از سال 1957.1954

درگذشت.1959

  

لیــن کانوی مهندس کامپیوتر آمریکایی اســت با جوایز علمی معتبر 
 - IEEE Computer Society Awards - Computer :متعدد مثل
Pioneer Award Harold Pender Award و ســوابق تدریــس 

متعدد در دانشــگاه های کلمبیا، دانشگاه میشیگان و موسسه فناوری 
ماساچوست.

او نوشته است: من یک دانشمند کامپیوتر هستم که فناوری اطالعات 
را با ابداع روش های ســاخت ریزتراشــه های پیچیده بســیار ساده و 
متحول کردم. در اواخر دهه 1970، هم به عنوان استاد دانشگاه و هم 
به عنوان نویسنده کتاب درسی اصلی مهندسی ریزتراشه، دانش خود 
را به طور مستقیم با جوانان در STEM به اشتراک گذاشتم. کار من راه 
را برای ریزتراشه های مدرنی که معموالً در تمام سیستم های فناوری 
پیشــرفته از جمله رایانه ها، تلفن های همراه و اینترنت پیدا می شدند، 

هموار کرد.
او پژوهشــگر ارشد شــرکت آی بی ام هم شد. اســتاد ممتاز معماری 
کامپیوتر و کارشناس ســنجش قوانین طراحی و متخصص ارتباطات 

دیداری هم بود.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

تولد در 2 ژانویه 1938 در مانت ورنون ایالت نیویورک امریکا.1938

 ناتمام گذاردن تحصیل در موسسه فناوری ماساچوست.1955

اخذ درجات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی و علوم کاربردی از 1963
دانشگاه کلمبیا. 

1968. Computer Applications استخدام در شرکت

1973 VLSI تدوین و نگارش کتاب فراروش طراحی ،Xerox PARC استخدام در شرکت
.LSI و سپس تصدی هدایت و رهبری گروه نرم افزار

تدریس در موسسه فناوری ماساچوست.1978

ارائه سامانه جدید MOSIS برای بن سازه ها.1981

استخدام در دانشگاه میشیگان به عنوان استاد تمام وقت برای تدریس مهندسی 1985
برق و کامپیوتر.

انتخاب به عنوان استاد نمونه و پژوهشگر در دانشگاه میشیگان.1988

  

جوســی کوری لیتل عالیق تحقیقاتی دکتر لیتل شــامل معیارها و 
تضمیــن کیفیت در مهندســی نرم افزار و تأثیــر اجتماعی و اخالق 
ســایبری برای آموزش نیروی کار است. او همچنین یک مدافع قوی 
برای نقش زنان در محاســبات بوده است. فعالیت های فعلی او شامل 
پــروژه ای در مورد ارزیابی دوره های اخالق کامپیوتر در رشــته علوم 
کامپیوتر در دانشــگاه تاوســون، و پروژه ای در مــورد تأثیر اجتماعی 
گواهی بر صنعت بود. جویس کوری لیتل در دوران تحصیالت تکمیلی 
در سن دیگو، کالیفرنیا، در صنعت هوافضا به عنوان یک مهندس آزمون 

محاسباتی کار می کرد.
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گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

متولد امریکا.1933

از برنامه نویسان اصلی پروژه تونل هوا در شرکت هواپیمایی کن ایر. 1950

 اخذ کارشناسی تعلیم ریاضیات از دانشگاه لوئیزیانا شمال شرقی.1957

طراح و برنامه نویس در شرکت Convair Aireraft در سانتیاگو.1960

دریافت درجه کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی از دانشگاه دولتی 1963
سانتیاگو.

دریافت درجه دکتری در خدمات رایانه ای از دانشگاه مریلند.1984

1981 - 1984. Baltimore مدیر دانشکده مهندسی کامپیوتر در کالج

دریافت مدال ACM برای یک عمر خدمت به جامعه آموزش علوم رایانه.1992

مدیر پروژه ارزیابی اخالق رایانه و تدریس دروس رایانه در دانشگاه 2009
.Towson

2013Association for Infor-  دریافت جایزه ممتاز علوم اطالعات از: 
 mation Technology Professionals (AITP)

جری جانت الزورث کارآفرین آمریکایی، طراح تراشه های کامپیوتری و 
مخترع اســت. او در سال 2004 به دلیل ایجاد یک سیستم شبیه ساز 
کامل Commodore 64 بر روی تراشــه ای که در جوی استیک، به 
نام Commodore 30-in-1 Direct to TV   قرار دارد شهرت یافت.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

متولد شهر یام هیل ایالت اورگان امریکا.1974

با همراهی دوست خود رایانه شخصی Inter486 مونتاژکرد و فروخت.1995

از فروشگاه کوچک خود به نام Computer Made Easy شروع و در پایان این 2000
سال صاحب 4 فروشگاه زنجیره ای بود.

در واشنگتن به کالج Walla رفت و طراحی مدارهای الکترونیکی خواند.2001

تراشه C-One را برای کمودور طراحی کرد و ساخت.2002

2004 Commodore درآمد و و پروژه Computer in Chip به استخدام شر کت 
Joystick را مدیریت کرد و طراح اتصال مستقیم رایانه خانگی به تلویزیون بود.

آزمایشگاه بزرگ رایانه ای به نام Home Chip Lab را تاسیس کرد.2009

مقاالت پژوهشی کارهایش را منتشر کرد.2011

  

تلما اســترین دانشمند و مهندس کامپیوتر آمریکایی بود که کارهای 
پیشــگامانه ای در زمینه سیستم   های خبره و مهندسی زیست پزشکی 

انجام داد. استرین یکی از اولین کسانی بود که از فناوری کامپیوتر در 
مراقبت  های بهداشتی و تحقیقات پزشکی استفاده کرد. تلما استرین، 
استاد بازنشسته علوم کامپیوتر UCLA، که پیشرو در مهندسی پزشکی 
و الگوی زنان در علم به حساب می آمد، در 15 فوریه در خانه خود در 

سانتا مونیکا در سن 89 سالگی درگذشت. 
 تلما آسترن در شهر نیویورک متولد شد، در طول جنگ جهانی دوم 
به عنوان دســتیار مهندسی در موسسه فناوری استیونز آموزش دید و 
در شــرکت گیرنده رادیویی کار کرد. او تحصیالت خود را در رشــته 
مهندســی برق در دانشگاه ویسکانســین ادامه داد و در آنجا مدرک 

کارشناسی و ارشناسی ارشد و دکترا را تا سال 1951 گرفت. 
در ســال 1954، استرین با همســرش به مؤسسه علوم  وایزمن سفر 
کرد، جایی که آن ها بر روی توسعه WEIZAC، اولین رایانه الکترونیکی 
در مقیاس بزرگ خارج از ایاالت متحده یا اروپای غربی کار کردند. در 
UCLA در ســال 1961، او با افتتاح آزمایشگاه پردازش داده مؤسسه 
تحقیقات مغز، یکی از اولین آزمایشــگاه های بین رشته ای که به ایجاد 
و به کارگیری محاسبات در تحقیقات عصب شناسی اختصاص داشت، 

توانایی خود را در زمینه زیست پزشکی نشان داد.
او از ســال 1970 تا 1980 به عنوان مدیر آزمایشــگاه خدمت کرد و 
همچنین قبل از پیوســتن به دانشــکده علوم کامپیوتر در دانشکده 
مهندســی، ریاست مهندســی UCLA Extension در بخش علوم را 
بر عهده داشــت. در ســال 1982، او یک مرخصی دو ساله برای کار 
در بنیاد ملی علوم به عنوان مدیر بخش مهندســی برق، محاسبات و 

سیستم گرفت.
اســترین در طول دوران حرفه ای خود و مدت ها پس از بازنشستگی 
در سال 1991، فعاالنه در ارتقای مشاغل زنان در مهندسی و علم در 
سراســر جهان مشارکت داشــت. او اولین زنی بود که به عنوان معاون 
انجمن مهندســان برق و الکترونیک )IEEE( برگزیده شــد و در سال 
1999 به تاالر مشاهیر فناوری زنان راه یافت. در UCLA، او یک سری 
رویدادها را برای استادان و دانشجویان تأمین مالی کرد تا بر مسائل و 

نگرانی های زنان در علم در محوطه دانشگاه تمرکز کنند.
استرین عضو IEEE، انجمن مهندسان زن، آکادمی هنر و علوم آمریکا، 

و موسسه آمریکایی مهندسی پزشکی و بیولوژیکی هم بود.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

تولد در شهر تلما آسترن در نیویورک.1924

تحصیل در رشته حسابداری در کالج نیویورک.1941

کارآموزی در موسسه فنی استیونز.1942

1943.Radio Receptor کار در بخش تجهیزات الکترونیکی شرکت

دریافت کارشناسی مهندسی از دانشگاه ویسکانسین.1948

 دریافت کارشناسی ارشد و مدرک دکتری از دانشگاه ویسکانسین. استخدام در 1958
 Presbyterian قسمت رادیوگرافی الکترونیکی موسسه عصب شناسی بیمارستان

1960.BRI استخدام در موسسه تحقیقات و پژوهش مغز
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تصدی مدیریت آزمایشگاه پردازش داده ها. 1970

عضویت افتخاری در انجمن مهندسین برق و الکترونیک به دلیل کمک رسانی به 1977
طراحی سامانه های رایانه ای.

1980.UCLA استادی رایانه در دانشکده مهندسی علوم کاربردی دانشگاه

کسب جوایز متعدد علمی و ریاست موسسه پزشکی و مهندسی پزشکی امریکا و 1991
بازنشستگی در سن 67 سالگی.

مری فرناندز پیشــگام شبکه بی ســیم و اینترنت پرسرعت و خدمات 
صوتی Wi-Fi، طراحی سامانه های توزیع شده پیشرفته برای تلفن های 
همــراه . اما حمایت های اجتماعی فرناندز نیز بخشــی از فعالیت های 

اوست:

انجمن تحقیقات رایانشــی )CRA( از مــری فرناندز با جایزه خدمات 
بــه CRA در ســال 2018 به دلیل کارش در تغییــر هویت بصری و 
ارتباطــات ســازمان تقدیر کرد. مری از ســال 2009 تا 2015 عضو 
هیئــت مدیره CRA بود و در این مدت چندین ابتکار کلیدی را برای 
برندسازی مجدد و احیای ارتباطات رهبری کرد. او برای اولین بار در 

سال 2008 با خدمت به عنوان ســخنران و مربی در کارگاه آموزشی 
حرفه ای پیشــرفته CRA-W با CRA درگیر شــد. او در سال 2009 
به عنوان نماینده ACM به هیئت مدیره CRA پیوســت و ســال بعد 
در کنفرانس CRA در ســال 2010 در Snowbird ریاست مشترک 
CRA-W Grad Cohort 2011، CRA- داشــت. وی همچنیــن در
ســال 2012  در   Grace Hopper در    W Mentoring Tracks
در ســال 2017   CRA-W’s Distinguished Lecture Series و 
ســخنران بود. به عنوان رئیس کمیته ارتباطات، مری در هیئت مدیره 
CRA از اهمیت توســعه هویت برند قوی حمایت کرد و چندین ابتکار 
را برای بهبود ارتباطات هدایت کرد. او یک تالش چند ساله را هدایت 
کرد که بیانیه ماموریت CRA را روشن و تقویت کرد و CRA را به عنوان 

یک سازمان یکپارچه تر تغییر نام داد.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

متولد آمریکا.1963

 دریافت کارشناسی علوم رایانه از دانشگاه براون.1985

دریافت کارشناسی ارشد علوم رایانه از دانشگاه براون.1987

 دریافت دکترای رایانه از دانشگاه پرینستون.1995

استخدام در شرکت AT&T به عنوان پژوهشگر علوم. 1986

-2010
1986

تصدی مدیریت اجرائی AT&T، مدیریت شرکت Mentor Net، مدیر انجمن 
.Mentor Net پژوهش های رایانه ای، مدیر عامل کنسرسیوم وب و عضو هیئت مدیره

برنده جایزه برجسته ترین دست آوردهای فنی و مدیر عامل شرکت STEM برای 2011
تعلیم و تربیت مهندس فناوری ها.
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گزارش عملکرد گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن
در سال 1400

گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران، فّعال ترین 
گروه تخصصی انجمن در ســال گذشــته بود. سرپرســتی این گروه 

تخصصی با آقای مهندس رضا کرمی است.
مهم ترین فعالیت های این گروه در سال 1400 به قرار زیر بود: 

1- برگزاری وبینارهای ماهانه 
در ســال 1400 جمعــاً 8 وبینــار بــه ترتیب زیر توســط فعاالن و 

صاحب نظران معماری سازمانی، برنامه ریزی و اجرا شد: 
برنامه ریزی قابلیت مبنا: پیشنهاد یک برنامۀ پژوهشی  	

سخنران: آقای رضا کرمی 
تاریخ: 25 تیر ماه 

معماری مایکروسرویس و بستر یکپارچه سازی سازمانی  	
سخنران: آقای شهرام جاللی نیا 

تاریخ: 21 شهریور ماه 

پیکرۀ دانش معماری سازمانی  	
سخنران: آقای امیر مهجوریان 

تاریخ: 26 مهر ماه 

روندهای نو در معماری داده و اطالعات  	
سخنران: آقای حمیدرضا اقیری 

تاریخ: 24 آبان ماه 

معماری سازمانی و تحّول دیجیتال در بانکداری  	
سخنرانان: آقایان مرتضی عالء الدینی و شاهین میرزایی 

تاریخ: 27 آذر ماه 

سنجش بلوغ قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی  	
سخنرانان: خانم طاهره فرخی و آقای ایمان مهدوی 

تاریخ: 27 دی ماه 

	 CoBIT 2019 قابلیت معماری سازمانی در چارچوب
سخنران: آقای وحید آخوندی 

تاریخ: 24 بهمن ماه 

معماری کسب وکار در منابع انسانی 	
سخنران: آقای آرش مستشاری 

تاریخ: 18 اسفند ماه 

2- مشارکت در انتشار نشریۀ گزارش کامپیوتر 
شــمارة 254 نشــریۀ گزارش کامپیوتــر، خرداد و تیــر 1400، به 
 صــورت ویژه نامۀ گروه تخصصی معماری ســازمانی انجمن انتشــار 

یافت. 
ســرمقالۀ این ویژه نامه، به معرفی گروه تخصصی معماری سازمانی و 
فعالیت های آن اختصاص داشــت که توسط آقای مهندس رضاکرمی 
سرپرست گروه نوشته شده بود. همچنین 7 مقاله به شرح زیر در این 

شماره گزارش کامپیوتر به چاپ رسید. 
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ارزش معماری سازمانی، مروری بر پژوهش های اخیر 	
نویسنده: آقای رضا کرمی 

مروری بر ابزارهای معماری سازمانی  	
نویسنده: آقای علی رضایی

مقدمه ای بر بدنۀ دانش معماری کسب وکار  	
نویسندگان: خانم ها زهره حسینی و مینا رنجبرفرد

	 CoBIT قابلیت معماری سازمانی در چارچوب
نویسنده: آقای وحید آخوندی

معماری سازمانی چابک 0/2 	
نویسندگان: آقایان علی راضی، رضا رضایی و احمدعلی یزدان پناه 

معماری مرجع BIAN چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد 	
نویسنده: آقای محمدجعفر زارعی

3- مشــارکت در برگــزاری پنجمین همایش ملی 
پیشرفت های معماری سازمانی

فعــاالن گروه تخصصی معماری ســازمانی انجمــن، در برنامه ریزی، 
تأمین محتوا و برگزاری پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری 

ســازمانی که از ســوی انجمن انفورماتیک ایران و دانشگاه فردوسی 
مشــهد در تاریخ 10 و 11 آذرماه 1400 در محل دانشــگاه فردوسی 

برگزار شد، مشارکت فّعال داشتند. 
 

4- تولید و انتشار محتوای تخصصی
در ســال گذشته، تولید و انتشــار محتوای تخّصصی از کانال های زیر 

به طور مستمر انجام گرفت: 
www.isi-ea.ir وبگاه اختصاصی گروه به نشانی 

 گروه واتساپی با حدود 200 عضو 
 گروه تلگرامی با حدود 60 عضو 

  گروه لینکداین با حدود 120 مشترک 
در طول این سال از طریق وبگاه گروه، محتواهای زیر منتشر گردید: 

در حدود 40 خبر داخلی با مجموع 28000 بازدید 
در حدود 40 خبر بین المللی با مجموع 16000 بازدید 
حدود 20 مطلب غیرخبری با مجموع 17000 بازدید 

 بیشــینۀ بازدید روزانۀ وبگاه در ســال 1400 به حــدود 40 بازدید 
رسید. 
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تفسیری بر هّمِت کمتر قدر دیدۀ کوشندگان 
 عضو هیئت علمی دانشگاه ها در سایه روشن های 

تالیف و ترجمۀ کتب درسی و غیردرسی
سّید ابراهیم ابطحی

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

مقدمه
 معرفــی کتاب این شــماره گــزارش کامپیوتر را به یمــن روز معلم 
بزرگداشــت جهل ســتیزان جوامع، به معرفی چهار کتاب جدید چهار 
عضو موثر از این جامعه اختصاص یافته اســت تــا از اراده معطوف به 
فرهنگ این اندیشــمندان قدرشناسی شود. در شماره 187 این نشریه 
در ســال 1388 تحــت عنوان »گســترش تالیف کتاب های درســی 
دانشــگاهی توســط اســتادان مجرب، نویدبخش گامی مهم در ارتقاء 

کیفی آموزش های دانشــگاهی رایانه« )کــه در بایگانی مجله موجود و 
برای خوانندگان قابل تهیه و مطالعه است( به زندگی نامه و معرفی همه 
کتاب های تا آن زماِن دکتر محمد قدســی استاد پیشکسوت دانشکده 
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پرداختیم که در این شماره 
آخرین کتاب ایشــان را معرفی می کنیم. در آن شماره فرصت نشد به 
مسئله مهم تالیف ترجمه کتب درسی دانشگاهی رشته رایانه، پیشینه، 
وضعیت فعلی و آینده آن بپردازیم. در این شماره هم متاسفانه، به علت 
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پیش  بینی معرفی چهار کتاب در همین نوشته، مجالی برای این تحلیل 
نیســت و باید در نوشته و فرصت مســتقلی، به آن بپردازیم اما در این 
مقدمه فهرســتی از ویژگی ها، اهمیت، نقاط قوت و ضعف این فعالیت 

ارائه می کنیم تا در فرصتی به تفصیل به آن بپردازیم:
در ضرورت فعالیت تالیف و ترجمه کتاب های تخصصی دانشــگاهی به 
زبان فارسی کمتر تردیدی وجود دارد. دوستان اگر در عمر بیش از نیم 
قرنی فعالیت های آموزش دانشگاهی رایانه در ایران مروری داشته باشند 
شاید به یاد بیاورند که سیر نشر در این حوزه، چه مسیر پر پیچ وخمی 
را پیموده اســت. از اوایل دهه پنجاه شمسی که کمتر کتاب دانشگاهی 
بــه زبان فارســی، در مورد رایانه بود تا زمانــی از پایان دهه هفتاد که 
ترجمه های قابل تامل تک جلدِی دو یا چند اســمی که معموال نام اول 
به بعد، اسامی دانشجویان آشنا با زبان اصلی کتاب بود - که عموما بار 
اصلی ترجمه به دوش آنان بود - و اسم اول که مثال به ضرورت ناصواب 
ارتقاء، مجبور به این فعالیت شده بود در اشتغاالت کاری، یا به هر علت 
دیگری، عامل اصلی ترجمه نبود. برای شناسایی این کتاب ها کافیست 
که به دنبال جلد دوم به بعد آن بگردید که عموما هیچ گاه انتشار نیافته 
است. برخی این دوره را زمانه نهضت کتاب سازی نام نهاده  اند که نهضت 
ماقبل مقاله نویسی است و آن را ثمره اجبار به انجام کار می دانند، زمانی 
که فاعل، قادر به انجام شخصی فعل، نیست. بدبینان این گروه می گویند 
نهضت سوم پایان نامه نویسی با برون سپاری است که کار تبلیغ انجام آن، 
به کف خیابان ها کشــیده شده که ادامه دو مورد قبلی است. در همین 
دهه، یک دوره نشر عمومی و گســترده کتاب های ترجمه ای رایانه ای 
از ناشــران گوناگون با اهداف متفاوت داریم که مترجمان جوانی را به 
قصد چاپ ســریِع بعد از نشر، در کتاب های عموما معرفی فناوری های 
نرم افزاری را به این کار گماشتند. با گسترش کّمی واحدها و ظرفیت های 
دانشگاهی که طبیعتاً کاهش کیفی را همراه داشت، گروهی هم خریدار 
این کتاب ها شدند و این بازار پرفروش نسبتا گسترده، به همراه تبعات 
مصیبت کنکور، کتابفروشی های بســیاری در مقابل دانشگاه تهران را 
به فروشــندگان کتاب درســی تبدیل کرد. از دهه هشتاد موج سومی 
در کتب دانشگاهی فارســی رایانه ای شکل گرفت که به تدریج به رشد 
کیفی کتاب ها هم منجر شد و امروزه در بین آن  ها کتاب ارزشمند قابل 
توجهی یافت می شــود. البته این تحلیل اجمالی را باید در نوبتی دیگر 
به شــکل تحلیلی و گاه شمارانه نگاشت. اما نباید فراموش کرد در همه 
این ادوار همکاران دانشگاهی ما به  ویژه گروه کثیری که نه از بد حادثه، 
بلکه با عشــق معلمی در این کسوت بودند به ترجمه و تالیف ارزشمند 
این گونه کتاب مشغول بوده و هستند که افزایش روز افزون آن ها – اگر 

دلسرد نشوند - امروز خرسند کننده است.
از ابتــدا - هر چند در موارد کمتری - ایــن عزیزان با زحمت کارهای 
باکیفیت انتشاراتی کردند حتی آن زمان که مترجمانی فقط با آشنایی 
انــدک با زبان اصلــی کتاب با تحصیالت گوناگــون و عموما نامرتبط، 
ترجمه هــای به بازار پر تقاضای کتــاب در این زمینه عرضه کردند که 
اکنون خواندن آن ها مفرح اســت مثال کتابی در موضوع سیستم عامل 

رایانه ها که یک متخصص خاک شناســی ترجمه کرده و با معادل های 
واژگانی فارســی، در حوزه تخصصی خود به ترجمه کتابی در موضوع 

رایانه، اقدام کرده، بسیار خواندنی و گاه مفرح است. 
اما برای عدم تضییع حقوق نیک     کاران و خردمندان، با رجوع به پیشینه 
می توان مشــاهده کرد از زمان نشــر اولین کتاب های فارسی رایانه ای 
مثال کتاب معروف دکتر کرمانی و همکاران در دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران، با عنوان برنامه نویســی به زبان فرترن این سلسه کمابیش ادامه 
داشــته که ضرورت معرفی این عزیزان ما را واداشت که در شماره هایی 
از گزارش کامپیوتر با عنوان همه کتاب های یک اســتاد، برای ثبت در 
حافظه تاریخی بخش، فعالیت های این عزیزان را ارج نهیم که امیدوارم 
بتوانیم در شــماره های بعدی هم این کار را ادامه دهیم. برای یادآوری 
دوســتان خواننده و فراهم ســازی امکان دسترســی به آن ها از طریق 
بایگانی رقمی انجمن، به این نوشته ها،خالصه موارد نشر شده و شماره 

گزارش کامپیوتر مربوطه را، در اینجا می آوریم: 
شماره 187 دکتر محمد قدسی. 	
شماره 248: آقای ابراهیم نقیب زادة مشایخ. 	
شماره 249: دکتر محسن صدیقی مشکنانی. 	
شماره 250: دکتر سید محمدتقی روحانی رانکوهی. 	
شماره 251: دکتر لطف علی بخشی. 	
شماره 255: دکتر پرویز جبه دار ماراالنی. 	

جالب است بدانید اســتادان عزیز دانشگاهی ما، عالوه بر این، با نشر 
کتاب های سواد آموزی رایانه برای عموم در زمان الزم، سهم عظیمی 
در فرهنگ سازی در این بخش هم داشتند که عالوه بر نشر کتاب های 
درســی دانشگاهیشان بود. اســتاد دکتر بهروز پرهامی و استاد دکتر 
لطف علی بخشــی و مهندس پیش آهنگ ما، جناب اکبر قراخانی بهار 
با کتاب های زیر که از دهه شــصت، با شــمارگان باال سال ها تجدید 
چاپ شد و می شود، حقی بزرگ بر گردن همگان دارند. هر چند آقای 
بهار دانشــگاهی نبودند اما سهم قال توجهی با کتابشان در این زمینه 
داشــتند که این کار را بعدها و هنوز ادامــه می دهند که کتاب اخیِر 
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ایشــان با عنوان سیستم و تفکر سیســتمی، نشان از استمرار تعلقات 
فرهنگی دارد: 

قبل از اشــاره به رئوس فرصت ها و تهدیدات و تمهیدات نشِر تالیفی 
و ترجمه ای کتب دانشــگاهی در زمینه رایانه، شایسته است به فقدان 
اخیر اســتاد ارزنده ای اشــاره کنیم که درگذشــت غیرمنتظره اش، 
همه ما از جمله دانشــجویان دوســتدارش را غرق اندوه نمود. دکتر 
احســان ملکیان، استادیار فقید دانشگاه خوارزمی، که مولف و مترجم 
کتاب های دانشگاهی در زمینه شــبکه های رایانه ای و امنیت داده ای 

بود. روانش شاد و یادش گرامی است:

امر نشــر دانشــگاهی، که عموما اینک در واحد انتشارات دانشگاه ها 
توســط اعضای هیئت علمی به شــکل ترجمــه و تالیف عموما کتب 
درســی صورت می گیرد واجد فرصت ها و تهدیدهایی است که برای 
اســتفاده از فرصت ها و کاهش تهدیدها، باید تمهیداتی اندیشید، که 
نیازمند تحلیلی مفصل اســت که در اینجا به رئوسی از این موارد تنها 

اشاره می کنیم و بقیه را به فرصت دیگری وا می گذاریم:

فرصت ها
دامنه توزیع کتب فارسی رایانه ای قابل گسترش به بخش اعظمی از  	

افراد و کشورهای فارسی زبان در جهان است که عالوه بر اثر فرهنگی 
اندازه مالی این بخش را با صادرات می تواند گسترش دهد.

ترجمه و تالیف فعالیتی افزاینده کیفیت تدریس برای اســتادان در  	
میانه ســال های خدمت و استفاده به عنوان سرمایه فکری پس پایان 

دوران خدمت موظف است.
توزیع داخلی این کتاب های در حدود 200 دانشــگاه موجود بازار  	

قابل توجهی اســت که عالوه بر درآمد مالی با افزایش شمارگان نشر 
کتاب ها می تواند به عادالنه ســاختن قیمت فــروش این کتاب ها به 

دانشجویان با قدرت خرید محدود منجر شود.
مناسب ســازی حــق تالیــف و ترجمه و حمایــت از حقوق فکری  	

نویســندگان و تنظیم ضوابط ارتقا برای کاهش ضوابط اجباری انجام 
کار، فرصتی برای افزایش مشارکت و تمایل هیئت علمی توانا در این 

زمینه شود.
به کارگیــری جنبــه های فرصت ســاز فضای مجازی برای نشــر  	

دانشگاهی.

تهدیدها
وظیفه ای ساختن مشــارکت در نشر ترجمۀ تالیف کتب درسی، از  	

طریــق درج امتیازاتی در ضوابط ارتقاء، که همکاران کم توان در این 
زمینه را، به اقدامات کیفیت کاه و گاه غیراخالقی سوق دهد.

ضوابط دست و پاگیر فرآیند اداری ناموجه، مثل ضرورت اخذ مجوز  	
نشــر کتاب های علمــی، که باعث کندِی در حد توقِف تولید و نشــر 
کتاب ها، و موثر بر کاهش انگیزه های تولید در همکاران مولد، می شود.

واقعیت یا بهانه کمبود بودجه در واحدهای نشر دانشگاهی، که راه حل های  	
خودابداعی مدیران در نمونه هاِی واداشتن مولفین و مترجمین، به تامین 

تمامی یا بخشی از بودجه نشر، زیبنده دانشگاه ها نیست.
نشر کتاب های ناویرایش شده در ابعاد شکلی، ساختاری و زبانی، که  	

انگیزه خوانندگان را برای تهیه و خواندن کتاب ها کاهش دهد.

تمهیدات توصیه ای
بازمهندسی ارکان راهبردی و فرآیندها و اشکال انجام کاِر واحدهای  	

نشر دانشگاهی در جهت همسوئی با تحوالت دیجیتال، در جهان نشر 
انفورماتیکی و مجازی.

اندیشــیدن تمهیدات انگیزه ســاز، برای اعضای بازنشســته هیئت  	
علمی به عنوان ســرمایه های فکری و سامان دهی آن ها و ارتباطاتشان 
در اطاق های ســرمایه فکری در دانشکده ها، برای انجام جمع سپارانه 
ترجمــه و تالیف کتب دانشــگاهی، که با الگوهــای دورکاری، امکان 
حضور مجازی به بازنشســتگان حتی از خارج از کشــور، با عضویت و 

حضور در این اطاق ها، می تواند فراهم شود.
انتقال بایگانی های واحدهای نشــر دانشــگاهی بــه کتابخانه های  	

دانشگاه ها و برپایی ســاختاری چاالک برای نشر توزیع شده لحظه ای 
کتب در دســت تالیف و ترجمه و فروش محصــواالت میانی آن ها تا 

تکمیل.
همت ویژه گماشتن به نشر کتب بین رشته ای برای حفظ همسویی  	

و روزآمدی با تحوالت جهانی علم و فناوری.
کمــک به شــرکت های نوپا و نــوآور در زمینه نشــر الکترونیکی  	

دانشگاهی با تامین سرمایه فرشته ای شکل گیری و اثر بخشی آن ها.
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تحلیل  و  مبانــی طراحی  عنوان کتاب: 
الگوریتم ها.

نویسنده: محمد قدسی .
انتشــارات علمی دانشگاه  ناشر: موسسه 

صنعتی شریف.
زمان نشر: چاپ اول، 1400.

تعداد صفحات: 360 برگ.
شمارگان: 1000 نسخه.

شابک: 208-282-7- 978-964.
قیمت: 120000 تومان.

مقدمه 
دکتر محمد قدسی1 اســتاد پیشکسوت2 دانشکده مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی شریف و نویســنده این کتاب ارزشمند در پیشگفتار 
آن نوشــته است: پس از انتشار کتاب درســی داده ساختارها و مبانی 
الگوریتم ها نوبت به تهیۀ این کتاب رســید. ایــن کتاب و کتاب های 
پیشــینم3 حاصل بخشــی از بیش از 43 ســال فعالیــت علمی ام در 
دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف هستند...کار تهیۀ 
این کتاب از ســال ها پیش شروع شد اما به طور جدی از سال 1393 
دنبال شــد و تاکنون ادامه دارد. از برکات ویروس مرگ بار کرونا این 
بود که مرا خانه نشین کرد تا به تکمیل آن بپردازم. ساعت های بسیار 
زیادی برای تهیۀ آن کار کرده      ام تا کتاب درســی ای کامل و منسجم 
به دســت آید...کل این کتاب را خود تایپ و به طور کامل با اســتفاده 
از نرم افزار حروف چینی فارســی تک حروف چینی کرده ام که کاری 
ســنگین و هم راه با صرف وقت بسیار زیاد بود... شکل ها را هم خودم 

با نرم افزار رسم کرده ام.

محتوای كتاب
 کتاب ارزنده دکتر قدسی به لحاظ شکل و محتوا، در خور کمال گرایی 
اقتضایی یک استاد با سابقه دانشگاه و بسیار آموزنده است. روی جلد 
زیبای آن، با دقت انتخاب شده، که نمای ایوانی از مسجد کبود تبریز 
اســت. نمادی از معماری ایرانی که به قول ایشــان )به نقل از نوشته 
پشــت جلد کتاب( به خوبی مفهوم بازگشــتی را به نمایش می گذارد 
و با ســو گیری ِمطالب درون کتاب، پیونــد می خورد. حروف چینی 
زیبا، شکیل و متناسب کتاب، پر دقت و طبیعتا پرزحمت بوده، اما به 
خوانایی کتاب بســیار افزوده است. نمایش فرمول ها، سایه روشن های 
تاکیدی کادرهای نوشته ها، هم چون اشکال کتاب، ثمره یک وسواس 
خوشایند و پرثمر است. آشکار است، نویسنده کتاب، عاشقانه همت به 
نگارش این کتاب درســی ارزشمند، گماشته و حق مطلب را در مورد 
زمینه ای از علوم رایانه - که می تواند هسته دانشی آن تلقی شود - به 
1- sharif.edu/~ghodsi
2- http://asnad.sharif.ir/interview/Mohamad_Ghodsi.pdf
3- http://sharif.ir/~ghodsi/?page=books

جا آورده، دامنه ای موضوعی که به نظر سالیاِن ایشان و بسیاری، لیاقت 
حضور در قامت یک رشته مســتقل در علوم رایانه را هم دارد. همت 
واالی نویســنده در تولیــد این کتاب ارزنده درســی را باید ارج نهاد 
زیرا شایســتگی این را دارد که به عنوان یکی از الگوهای تدوین کتاب 
درسی در حوزه علوم و مهندسی رایانه، از این به بعد، اگر همتی چون 

ایشان اراده کند، به عنوان الگو بهره برداری شود.
کتاب دارای فهرســت مطالب، سه بخش و یازده فصل مطلب، شامل 
پیشــگفتار و واژه فارسی به انگلیسی، کتاب نامه و نمایه است. عناوین 

بخش ها و فصل های کتاب به شرح زیر است:

 بخش آ: روش های طراحی الگوریتم ها
 فصل 1: طراحی الگوریتم با استقرا.

فصل 2: روش تقسیم و حل.
 فصل 3: روش برنامه ریزی پویا.

 فصل 4: رو.ش حریصانه. 
 فصل 5: روش های جستجو. 

 بخش ب: الگوریتم های گراف
 فصل 6: الگوریتم های پایه.

 فصل 7: درخت فراگیر کمینه. 
 فصل 8: کوتاه ترین مسیرها.

 فصل 9: شبکه شار.

 بخش پ - الگوریتم های پیش رفته
 فصل 10: برنامه ریزی خطی.

 فصل 11: مسئله های ان پی – کامل.
 

عنوان کتاب: اصول مهندســی نرم افزار 
پیشرفته برای مواجهه با پیچیدگی.

نویسندگان: فریــدون شــمس علیئی و 
دالرام گلپایگانی. 

ناشــر: مرکز چاپ و انتشــارات دانشگاه 
شهید بهشتی.

زمان نشر: چاپ اول، 1400.
تعداد صفحات: 424 برگ.

شمارگان: 200 نسخه.
شابک: 978-964-457-545-7.

قیمت: 182000 تومان.

مقدمه 
در گفتار پایانی کتاب آمده اســت: محیط پیچیده، محیطی اســت که 
روابط علّی پس از رخداد شفاف می شوند. نتایج حاصل از این رخدادها، 
پیش بینی ناپذیــر و پدیدار شــونده اند. تصمیم گیــری در این محیط، 
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نیازمند آزمون و کاوش اســت تا بتوان درکی از محیط به دست آورد و 
بر این اساس پاسخ مناســب را یافت. برای حل مسائل در این محیط، 
راهکارهای جدید و منحصر به فرد پدیدار می شــوند...از آنجا که بحث 
اصلــی کتاب ما نحــوه مواجهه با پدیده پیچیدگی اســت، در ادامه از 
چارچوب کانوین برای دســته بندی مطالب فصل ها و نشان دادن مسیر 
پیش روی مســائل مرتبط بهره خواهیم برد ... اغلب مدل های ســنتی 
معرفی شــده در مهندسی نرم افزار تا قبل از ظهور تفکر شیء گرایی، از 
جمله مدل آبشــاری، در زمره مباحث این دسته قرار دارد، زیرا در این 
مدل ها نگاه تک بعدی، ســاده و خطی بر نیازمندی    های کاماًل شناخته 
شــده کاربران حاکم اســت ... پیچیدگی ذاتی نرم افزار موجب می شود 
نگاه بســیط قبلی – سنتی و ساده – دیگر کارســاز نباشد، عمال وارد 
شــرایط فضای دوم چارچوب کانوین شده ایم ... مباحث مطرح شده در 
فصل های دوم و ســوم در خصوص روش های مد ل ســازی ... زمینه ساز 
درک بهتر ویژگی های محیط های ســخت و بغرنج به شیوه تصویری یا 
تحلیلی تلقی می شوند، در فضای بغرنج چارچوب کانوین قرار می گیرند 
... محیط های عملیاتی بســیاری سازمان ها و سامانه های جدید، حاوی 
چرخه هــای زمانی کوتــاه و بی قاعده و پیش بینی ناپذیر اســت... این 
محیط ها در فضای ســوم چارچوب کانویــن یعنی محیط پیچیده قرار 
می گیرند. بنابراین مسائلی مانند اســتفاده از الگوها، مولفه ها، چابکی، 
سرویس ها، میکروسرویس ها، DevOps، جنبه گرایی و عامل ها همگی 

در راستای مواجهه با ویژگی های چنین محیط هایی معرفی شده اند.
 اســتفاده مولفین کتــاب از چارچوب کانوین بــرای انتخاب و درج 
مولفه های درسی در محتوای درس یا مطالب کتاب حامی، اقدام قابل 
توجهی اســت که امروزه با روش هایــی نظیر انتخاب و درج بدنه های 
دانشــی4 تکامل یافته تر به نظر می رســد هر چند روش های مبتنی بر 
الگو به دلیل اصالح پذیری، بر روش های شهودی این اقدام ارجحند.

محتوای کتاب
مطالب نوآورانه در کتاب دکتر شــمس، دانشیار پرتوان و زحمتکش 
دانشــکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشــگاه شهید بهشتی5 که در 
عین حال از پیشگامان و مبدعان در برخی حوزه های فناوری اطالعات 
از جمله آموزش، اجرا و نظارت مطالعات معماری ســازمانی، طراحی 
و تدوین برنامه رشــته دانشگاهی آن، طراحی و برپایی آزمایشگاه های 
کشوری و مدل ملی معماری سازمانی ایران، هستند، نیز در این کتاب 
کم نیســت. از جمله در فصل چهار در باب شیءگرایی آن جا که این 
بن    انــگاره )پارادایــم( را در حد جهان بینی ارتقاء داده و در نگاشــتی 
جســورانه آن را به نگره های فیلسوفانه مالصدرا پیوند می زنند. ارزش 
تازگی این نــگاه، برانگیزاننده  تر از نقدهای احتمالی به این نگاشــت 
است. هر چند شاید در مقایسه شیءگرایی با ساختیافتگی بتوان پس 
از انتــزاع آن ها به تحلیل های صعــودی و نزولی در این دو - به جای 
برچســب سنتی یا سیستم به دیگری زدن- این ارتقاء بُن انگاره ای را، 

باورپذیرتر، ساخت. 
4 - BOK: Body Of Knowledge
5 - https://cse.sbu.ac.ir/~f_shams

کتاب دارای فهرست مطالب، فهرست شکل ها، فهرست جدول ها، کوته 
نوشت ها، پیشگفتار، دوازده فصل مطلب، گفتار پایانی، کتاب نامه، واژه 
نامه فارســی- انگلیسی، واژه نامه انگلیسی – فارسی و نمایه است. در 
پایان هر فصل تمرین و منابع درج شده است. عناوین فصل های کتاب 

به شرح زیر است: 
 فصل 1: چرا تولید نرم افزار کار پیچیده ای است ؟

 فصل 2: روش های نیمه رســمی مد ل ســازی نرم افزار برای مقابله با 
پیچیدگی.

 فصل3: شبکه های پتری، روش رسمی برای مد ل سازی نرم افزار. 
 فصل 4: مهندسی نرم افزار شیءگرا 

 فصل 5: معرفی و تحلیل یک نمونه متودولوژی شیءگرا.
 فصل6: الگوهــای طراحی و نقش آن ها در بهبود قابلیت اســتفاده 

مجدد نرم افزار. 
 فصل 7: مهندسی نرم افزار مبتنی بر مولفه. 

 فصل 8: مهندسی نرم افزار سرویس گرا. 
 فصل 9: روش های چابک توسعه نرم افزار. 

 فصل 10: مهندســی نرم افزار مبتنی بر تلفیق توســعه و عملیات به 
همراه میکرو سرویس ها. 

 فصل 11: مهندسی نرم افزار جنبه گرا. 
 فصل12 : مهندسی نرم افزار مبتنی بر عامل. 

عنوان کتاب: اخالق در فناوری اطالعات.
نویسنده: جوج دبلیو. رینولدز.

فاطمه  مفّخــم،  نصیری  فریــا  مترجمان: 
نعمتی، هادی شاهمرادی. 

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان.
زمان نشر: چاپ اول، بهار 1400.

تعداد صفحات: 686 برگ.
شمارگان: 1000 نسخه.

شابک: 182-3- 600-110--978.
قیمت: 110000 تومان.

مقدمه 
 قبل از هر کالمی در معرفی این کتاب شایســته است با احترام یک 
خســته نباشید به مترجم اول کتاب ســرکار خانم دکتر فریا نصیری 
مفخم اســتادیار فرهیخته گروه فناوری اطالعات دانشکده مهندسی 
کامپیوتر دانشــگاه اصفهان6 و همکارانشان بگویم که ناظر تاب آورِی 

رنج آوِر آن ها در فرآیند جانکاه اداری نشر ترجمه این کتاب بودم.
من که طی 15 سال از سال 1385 حدود بیست بار درس آداب فناوری 
اطالعات را در دانشــکده مهندســی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 
6 - https://eng.ui.ac.ir/fnasiri
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پس از تعریف، طی مقاله برگزیده ای که در سال 85 در جریان دومین 
همایش منطقه  ای اخالق و فنــاوری اطالعات در تهران عرضه کردم، 
ارائه نموده ام، در تاریخ 13 تیرماه 1397 از دریافت نامه درخواســت 
داوری کتاب اخالق در فناوری اطالعات رینولدز، از ریاست اداره چاپ 
انتشــارات دانشگاه اصفهان بسیار خوشحال شدم. زیرا طی سال ها که 
برای یافتن کتاب درســی مناســب برای این درس جستجو کردم و 
بعد از انتخاب کتاب رینولدز، برای کمک به دانشــجویانی که در این 
درس بین رشــته ای، برای خواندن کتاب درســی به زبان انگلیسی، 
مشکل داشتند به انتظار ترجمه ای از آن نشستم. در تابستان 1392، 
ترجمــه ای از این کتاب به بازار کتاب آمد7. با ورق زدن ترجمه کتاب 
شادی فروکش کرد. ترجمه کتاب تلخیص شده برای آموزش مطلوب 
نبود. پس از دریافت درخواســت داوری – که در آن زمان آشــنایی 
قبلــی با مترجمان کتاب نداشــتم - مطالعۀ دقیق این ترجمه مفصل 
چنــد صد صفحه ای را انجام دادم و در 24 مردادماه 97 یعنی پس از 
حدود 40 روز، همه موارد ارزیابی ترجمه را عالی و خوب زدم و ضمن 
توصیه های اصالحی جزیی به مترجمان در سایر موارد مورد نظر داور 

را این گونه نوشتم: 

و این گذشــت تا کتاب انتشــار یافته، با محبت مترجم محترم، 
در بیســتم آذر 1400 به دســت من حدود ســه و نیم سال بعد 
رســید. در این فاصله تالش مذبوحانه و بی ثمر خود برای کمک 
به تسریع نشــر کتاب را انجام دادم. از کســب اطالع از کمبود 
منابع مالی و تالش برای کسب حمایت مالی از انجمن های علمی 
مثل انجمن آموزش مهندســی ایران و انجمن انفورماتیک ایران، 
گرفته تا تالش برای کمک به تســریع مراحل کاری در ارشاد، از 
طریق همین انجمن ها، که سرانجام هم با همِت در عسرِت مالی 
گرفتاِر دانشگاه اصفهان، هر چند این امر میسر شد و اما خستگِی 
دیرانجامــی آن به تن همه کوشــندگان فرهنگی این اقدام ماند 
و حاال رویم نمی شــود به دانشــجویان – وقتی به وسعشان نگاه 
می کنم نه به قیمت کاغذ و چاپ - بگویم برای خرید این کتاب 

یکصد و ده هزار تومان، بپردازند.
اما از کتاب و ترجمه دقیق و دلســوزانه آن هم باید گفت. خانم دکتر 
فریا نصیری مفّخم، غیر از علوم رایانه و فناوری اطالعات که تخصص، 
تحصیل و حوزه پژوهشــی ایشان اســت، دانش وسیع میان رشته ای 
خود را قبال هم نشان داده  اند که یک مورد کتاب ایشان را – به عنوان 

7- جورج دابلیو.رینالد، اصول اخالفی در فناوری اطالعات، ترجمه: میثم محمدپور، ناشر: علوم رایانه، تابستان 1392.

مترجم دوم - در شــماره پیشــین گزارش کامپیوتر با نام ســاختار 
کوانتومی همه جا حاضر معرفی کردم.

محتوای كتاب
 خانم دکتر فریا نصیری مفّخم8، سال ها درس موضوع این کتاب را، در 
دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از اولین استادان متصف به این فعالیت، 
انجام داده   اند که حاال به کمک همکارانشــان ترجمه شایســته ای از 
کتاب درسی آن ارائه کرده اند. و این ترجمه  اینک جز موارد معدودی 
امکان فارسی نویسی بیشتر، پیرایش عمده و قابل تاکیدی نمی  خواهد 
و با اطمینان می توان خواندن آن را به همه دانشجویان و فرهیختگان 

عالقمند به این حوزه توصیه کرد.
کتاب دارای سپاســگزاری، سخن مترجمان، مقدمه، فهرست مطالب، 
ده فصل مطلب، دو پیوست و فرهنگ لغات است. هر ابتدای هر فصل 
یک نمای کلی و در پایان آن منابع درج شــده است. عناوین ده فصل 

مطالب کتاب به شرح زیر است:
 فصل 1: مروری بر اصول اخالقی.

 فصل 2: اخالق برای کارکنان و کاربران فناوری اطالعات. 
 فصل3: جرائم اینترنتی و رایانه ای. 

 فصل 4: حریم شخصی. 
 فصل 5: آزادی بیان. 

 فصل6: دارایی فکری. 
 فصل 7: توسعه نرم افزار. 

 فصل 8: تاثیر فناوری اطالعات بر بهره وری و کیفیت زندگی. 
 فصل 9: شبکه های اجتماعی. 

 فصل 10: اخالق از دیدگاه سازمان های فناوری اطالعات. 

عنوان کتاب: ناخدائی دیجیتال )راهنمای 
تحول سازمان ها در عصر دیجیتال(..

نویسندگان: مهدی شــامی زنجانی، فراز 
نبیی، شادی ایران دوست. 

ناشر: آریانا قلم. 
زمان نشر: چاپ چهارم، پاییز 1400.

تعداد صفحات: 256 برگ.
شمارگان: 2000 نسخه.

شابک: 978-622-708904-2.
قیمت: 82000 تومان.

مقدمه 
 در پشت جلد کتاب آمده است: »آینده همه صنایع دیجیتالی است این 
آینده از آن چیزی که فکر می کنید به شــما نزدیک تر است. معتقدیم 
8- https://engold.ui.ac.ir/~fnasiri/
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جمله باال به تنهایی می تواند اهمیت و لزوم مطالعه این کتاب را برای 
شما روشن سازد. این روزها فارغ از این که در چه صنعت و چه بخشی 
فعالیــت می کنید، فناوری های دیجیتال در حال در نوردیدن مرزهای 
کســب و کارتان انــد. فرقی نمی کند که در بانــک کار می کنید یا در 
فروشگاه زنجیره ای، دارو تولید می کنید یا اتومبیل، در صنعت بیمه  اید 
یا فوالد، رستوران دارید یا معدن کار. هر کجایید، بدانید و آگاه باشید 
که دو راه بیشــتر ندارید: تحول دیجیتال یا نابودی!«. بدیهی اســت 
نوشــته فوق یادداشــتی تبلیغاتی جهت تحریــک خواننده به تهیه و 
مطالعه کتاب اســت، اما چون احتماال با نظر یا موافقت نویســندگان 
نوشــته و درج شده است به شکلی سلیقه آن ها را هم بازتاب می دهد 
کــه این جهت گیری واجد پیش داوری تندروانه ای راجع به اثرات یک 
فناوری اســت که شــاید به محتوای کتاب تســری یافته است و در 
مواردی به شکلی آشنایی زدایانه به تعابیری خودساخته در متن منجر 
می شــود. مثال آنجا که در فصل صفر نوشته شده: »در عبارت تحول 
دیجیتال، واژه دیجیتال گاهی ما را به اشــتباه می اندازد. بســیاری از 
افــراد چنین تصور می کنند که وقتــی از دیجیتال صحبت می کنیم، 
از مفهومــی نقطه مقابل آنالوگ ســخن می گوییم...به خاطر داشــته 
باشیم....دیجیتالی که به آن می پردازیم، مفهومی کسب وکاری است و 
نــه اصطالحی مرتبط با علم کامپیوتر...بلکه عصر دیجیتال زمانی آغاز 
شــد که به این نتیجه رســیدیم که ما به ترکیبی خوشایند و متوازن 
از دو محیــط فیزیکی و الکترونیکی )آفالین و آنالین( نیاز داریم تا در 
کنارهم بتوانند احســاس بهتری در ما ایجاد کنند«. بنابراین عجوالنه 
نیســت که فانع شویم با کتابی فنی ســر و کار نداریم، بلکه با کتابی 
برای سوادآموزی عمومی یک بحث فنی نو، سر و کار خواهیم داشت.

علــت انتخاب و اقدام به معرفی این کتاب غیردرســی، هیئت علمی 
بودن نویســنده اول آن در رشته مدیریت و شــکل و شمایل و قالب 
نوآورانه و متناسب و جوان پسند و بیان ساده مفاهیم )هر چند عموما 
اغراق آمیز( که حاصل آن کتابی پرفروش و مورد استقبال عمومی بوده 
است )چهار نوبت چاپ با شمارگان 2000 جلد(. همان گونه که کتاب 
کامپیوتر برای همه آقای بهار در ســوادآموزی عمومی رایانه در زمان 
خود نقش موثری ایفــا کرد، این  گونه کتاب ها می توانند چنین اثراتی 
داشته و از این نظر ارشــمندند. نکته پایانی ناشر حرفه ای و شناخته 
شــده کتاب است، که با شــناخت مخاطب مکتوبی شکیل، نوآورانه، 
اطالع رسان، نشر، تبلیغ و توزیع کرده که اهدافی از پیش تعیین شده 
را برآورد کرده اســت که این   گونه تجارب و مهارت ها برای واحدهای 

نشر دانشگاهی آموختنی است. 

محتوای كتاب
نویسنده اول کتاب همکاری دانشگاهی است با دکترای مدیریت، آقای 
مهدی شــامی زنجانی9 با شش کتاب منتشره10 درس تحول دیجیتال 

9 - https://shamizanjani.ir/
10-https://shamizanjani.ir/%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87 
/#1563463120800 -0ae5842c-5470 

را ر رشته کارشناسی ارشد دانشــکاه تهران - که دانش آموخته همه 
مقاطع تحصیلی از آن اســت- ارائه نموده و می نماید. ایشان در تالیف 
کتــاب ناخدایی دیجیتال با عنوان فرعی راهنمای تحول ســازمان  ها 
در عصر دیجیتال دو نویســنده همکار هم داشــته است. شعاری که 
در صفحه ماقبل فهرســت کتاب با عنوان نــوآوری کنید یا بمیرید با 
توصیه ذیل آن: شعاری اســت که سازمان های عصر دیجیتال باید بر 
سر در خود بنویسند، پیامی تهیجی برای خوانندگان است و ده فرمان 
تحول دیجیتال فصل آخر، چیزی برای دانســته های پیشین خواننده 
از فصول قبل نمی  افزاید اما شــاید آن را به نوشته ای غیرفنی از جنس 
همه چیز در کمتر از یک دقیقه رایِج بخشــی از بازار کتاب ترجمه ای، 

تقلیل دهد.
کتاب دارای ســخن ناشر، پیشــگفتار مولفان، فهرست، هشت فصل 
مطلب و کتابنامه اســت. عناوین هشــت فصل مطالب کتاب به شرح 

زیر است:
 فصل صفر : به عصر دیجیتال خوش آمدید.

 فصل یک : قابلیت های فناورانه تحول دیجیتال. 
 فصل دو : مدل کسب وکار دیجیتال.
 فصل سه : تجربه دیجیتال مشتری.
 فصل چهار : فرآیندهای دیجیتال.
 فصل پنج : محیط کار دیجیتال. 

 فصل شش : قابلیت های رهبری تحول دیجیتال.
 فصل آخر : ده فرمان تحول دیجیتال.
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معرفی مجموعه استانداردهای 29155:
چارچوب هم  سنجی* عملکرد پروژه فناوری اطالعات

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
یکی از موضوعات مهم در اجرای پروژه های فناوری اطالعات، سنجش 
میزان موفقیت آن در قیاس با ســایر پروژه ها است. از این طریق است 
که امکان اصالح و بهبود فرایند اجرای پروژه در آینده فراهم می شود. 
هم  ســنجی فعالیتی برای مقایســه »اهداف مورد نظر« با یکدیگر، یا 
مقایسه با ســنجه ای برای ارزشــیابی »ویژگی«)ها(1 است. در حوزه 
این مجموعه استانداردها، »اهداف مورد نظر«، عملکرد پروژه فناوری 

اطالعات و »مشخصه«، نیز خاصی از پروژه مانند بهرهوری است.
در خصوص تالش هاي مرتبط با استقرار چارچوبی برای هم  سنجی یک 
پروژه فناوری اطالعات، مطالب فراوانی نوشــته شده و شواهد آماری 
حاکی از میزان باالی شکست برنامه هاي سنجش است. محتمل ترین 
دالیل شکســت، ناامیدی حاصل از بررســی نتایج هم  ســنجی است. 
نتیجه ای که به دلیل نبود هم سویي بین سنجش هاي انتخاب شده با 
اهداف کسب وکار، و سوءبرداشت بین سنجش سطح پروژه در ارتباط 

با سطوح مدیریت برنامه و مدیریت پورتفولیو حاصل می شود. 
شایان ذکر است که طبیعت و ماهیت همه پروژه های فناوری اطالعات 
شــبیه به هم نیستند، و ممکن است به طور مستقیم برای همه اهداف 

* Benchmarking
1- Characteristic(s)

هم  ســنجی قابل مقایســه نباشــند. به همین دلیل، مهم اســت که 
طبقه بندي پروژه مشخص  شــود. معموالً یک پروژه فناوری اطالعات 
)برای نرم افزار، سامانه، خدمت( می تواند به یکي از  صورت هاي زیر اجرا 
شــود: به سفارش مشتري، توسعه محصول جدید، ارتقاء نسخه فعلي، 
تولید بســته هاي نرم افزاري، تبدیل داده، یا توسعه یکپارچگی. به طور 
کلی، نگهداری و پشتیبانی از سامانه ها و نرم افزار فعالیت هایی مستمر 
هســتند. در حوزه این استاندارد، هم  سنجی نگهداری و پشتیبانی در 

دوره زماني )توافق شده(، در نظر گرفته مي شود.
به دلیل اهمیت موضوع، مجموعه استانداردهای ISO/IEC 29155 )با 
عنوان »مهندســی سامانه ها و نرم افزار – چارچوب هم  سنجی عملکرد 
پــروژه فناوری اطالعات«(، که در این مقاله به اختصار »اســتاندارد« 
نامیده شده، تدوین شده است. این مجموعه استاندارد در حال حاضر 

دارای 4 قسمت است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
این اســتاندارد چارچوبی را تعریف و ارائه می کند که حاوی فعالیت ها 
و مؤلفه هایی اســت که برای موفقیت در شناســایی، تعریف، انتخاب، 
به کارگیــری، و بهبود هم  ســنجی عملکرد پروژه فنــاوری اطالعات 
ضروری است؛ ضمن آن که تعاریفی را هم برای اصطالحات هم  سنجی 
عملکرد پروژه فنــاوری اطالعات ارائه می کند. هدف این اســتاندارد 
تبیین چارچوبی درباره مســائل و مالحظــات مربوط به انتخاب داده 
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و مقایسه در فرایند هم  سنجی عملکرد پروژه فناوری اطالعات است. 
در واقع، ریشه و خاســتگاه این مجموعه استاندارد، مفهومی بوده که 
پیش نویس آن توســط »گروه بین المللی اســتانداردهای هم  سنجی 
نرم افزار )ISBSG(2« ارائه شــده بود. هم  سنجی عملکرد پروژه فناوری 
اطالعات ترکیبی اســت از چندین فناوری مختلف به همراه تجربه در 
زمینه تحلیل و مدیریت کّمي. بنابراین، چارچوبی که در این مجموعه 
اســتانداردها معرفی می شــود، می تواند بر پایه اســتانداردی کلیدی 

گوناگون، شامل ولی نه محدود به موارد زیر، بنا شود:
	 )ISO 10006 3و PMBOK مدیریت پروژه )مانند راهنمای
	 4)ISO/IEC/IEEE 15939 سنجش سامانه ها و نرم افزار )مانند
	 5)ISO/IEC/IEEE 12207 فرایندهای چرخه حیات نرم افزار )مانند
	 6)ISO/IEC/IEEE 15288 فرایندهای چرخه حیات سامانه ها )مانند
	  ISO/IEC ســنجش اندازه کارکردی7 )مانند مجموعه اســتاندارد های

)14143
ارزشیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار )مانند مجموعه استانداردهای  	

8)ISO/IEC 25000
الزم به ذکر اســت که این اســتاندارد برای انطباق بــا مفاهیمی در 
 ،ISO/IEC/IEEE 12207 ،ISO/IEC/IEEE 15288 اســتانداردهای
مجموعه اســتانداردهای ISO/IEC 14143، مجموعه استانداردهای 
ISO/IEC 15504 و ISO/IEC 330XX9 )مربــوط به ارزیابي فرایند(، 
 10 ISO/IEC 14764 طبقه بندی نرم افزار(، یا( ISO/IEC TR 12182

)فرایند نگهداشت در چرخه حیات نرم افزار( طراحی شده است.
یک سازمان به دالیل مختلقی عملکرد یک پروژه فناوری اطالعات را 

هم  سنجی می کند، که عمده ترین آن ها عبارت هستند از:
نیاز به بهبود بلوغ مدیریت پروژه  	
نیاز به بهبود فرایند/قابلیت برآورد پروژه  	
نیاز به مقایسه بهره وری انواع مختلف پروژه و فناوری ها 	
نیاز به مقایسه بهره وری پروژه با همین نوع پروژه  در صنایع مشابه  	
نیــاز به یافتن مؤثرترین اهداف برای بهبود فرایند توســعه فناوری  	

اطالعات
الزم به ذکر است که در این مقاله،

ســنجۀ پایه: نقطه مرجعی که مقایســه ها بــا آن صورت می گیرد.  	
موضوع مقایســه در این مجموعه اســتاندارد، عملکرد پروژه فناوری 

اطالعات است.
هم  ســنجی:  فعالیت مقایســه موضوعات مورد عالقه با یکدیگر یا با  	

یک سنجۀ پایه برای ارزشیابی ویژگی)ها(
2- International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG)
3- Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

4- این استاندارد در شماره 228 گزارش کامپیوتر، مرداد و شهریور 1395، به اجمال بیان شده است.

5- این استاندارد در شماره 210 گزارش کامپیوتر، مرداد و شهریور 1392، به اجمال بیان شده است.
6- این استاندارد در شماره 211 گزارش کامپیوتر، مهر و آبان 1392، به اجمال بیان شده است.

7- Functional size measurement
8- این استاندارد در شماره 221 گزارش کامپیوتر، خرداد و تیر 1394، به اجمال بیان شده است.

9- این استاندارد در شماره 224 گزارش کامپیوتر، آذر و دی 1394، به اجمال بیان شده است.
10-این استاندارد در شماره 254 گزارش کامپیوتر، خرداد و تیر 1400، به اجمال بیان شده است.

پایگاه تجارب هم  ســنجی: انباره ای است حاوی اطالعات ارزشیابی  	
محصوالت اطالعاتی و فعالیت هم  ســنجی به عالوه درس آموخته های 

مرتبط.

2- مشخصات
همان گونه که اشــاره شــد، این اســتاندارد در حال حاضر دارای 4 
قســمت به شرح زیر اســت. ارتباط این قسمت ها با یکدیگر در شکل 

شماره 1 نشان داده شده است.
قســمت 1: مدل کلی چارچوب هم  ســنجی عملکرد پروژه فناوری  	

اطالعات را ارائه میکند. این قســمت از اســتاندارد شامل فعالیت ها 
و مؤلفه های ضــروری برای موفقیت در شناســایی، تعریف، انتخاب، 

به کارگیری، و بهبود هم  سنجی است.
قســمت 2: کارها مورد نیاز برای فعالیت های مجزای هم  سنجی را  	

که برای اجرا یا پشــتیبانی موفق یک هم  سنجی در سازمان ضروری 
است، معرفی می کند.

قســمت 3: راهنمایی را برای فرایندهــای گزارش دهی و محتویات  	
گزارشهای معمول ارائه میکند.

قسمت 4: راهنمایی برای فعالیت های مربوط به جمع آوری داده های  	
پروژه فناوری اطالعات که در انباره هم  سنجی ثبت و نگهداری می شود 

فراهم می کند.
مشــخصات هر کدام از این استانداردها در جداول شماره 1 تا 4 آمده 

است.

3- ساختار 
ساختار قسمت های چهارگانه این استاندارد در ادامه آمده است.

ساختار قسمت 1
بند 1: دامنه کاربرد 	
بند2: مراجع الزامی 	
بند 3: اصطالحات و تعاریف   	
بند 4: کوته نوشت ها  	

شکل 1: ارتباط قسمت های مختلف استاندارد
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جدول 1: مشخصات استاندارد )قسمت 1(
29155شماره:
1-قسمت:

استاندارد بین المللینوع سند:
-Systems and software engineering — Inعنوان التین:

formation technology project performance 
benchmarking framework — Part 1: Concepts 

and definitions

مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم  سنجی عملکرد عنوان فارسی:
پروژه فناوری اطالعات-مفاهیم و تعاریف

17تعداد صفحات:
2017سال چاپ:

تک زبانه، انگلیسیزبان:
2 )نسخه اولیه: 2011(شماره ویرایش:

نداردمتمم و اصالحیه:
-استاندارد)های( جایگزین شده:
:)ICS( 35.080کد رده بندی استانداردی

ایزونهاد استانداردگذار:
16346-1شماره استاندارد معادل فارسی:

سازمان ملی استاندارد ایرانناشر استاندارد فارسی:
1398سال چاپ:

2شماره ویرایش:
17تعداد صفحات:

جدول 2: مشخصات استاندارد )قسمت 2(
29155شماره:
2قسمت:

استاندارد بین المللینوع سند:

عنوان التین:

Systems and software engineering — 
Information technology project perfor-

mance benchmarking framework — Part 2: 
Requirements for benchmarking

مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم  سنجی عنوان فارسی:
عملکرد پروژه فناوری اطالعات-الزامات هم  سنجی

24تعداد صفحات:
2013سال چاپ:

تک زبانه، انگلیسیزبان:
1شماره ویرایش:

نداردمتمم و اصالحیه:
-استاندارد)های( جایگزین شده:
:)ICS( 35.080کد رده بندی استانداردی

ایزونهاد استانداردگذار:
16346-2شماره استاندارد معادل فارسی:

سازمان ملی استاندارد ایرانناشر استاندارد فارسی:
1394سال چاپ:

1شماره ویرایش:
32تعداد صفحات:

جدول 3: مشخصات استاندارد )قسمت 3(
29155شماره:

3قسمت:

استاندارد بین المللینوع سند:

-Systems and software engineering — Informaعنوان التین:
tion technology project performance bench-
marking framework — Part 3: Guidance for 

reporting

مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم  سنجی عملکرد عنوان فارسی:
پروژه فناوری اطالعات-راهنمای گزارش دهی

14تعداد صفحات:

2015سال چاپ:

تک زبانه، انگلیسیزبان:

1شماره ویرایش:

نداردمتمم و اصالحیه:

-استاندارد)های( جایگزین شده:

:)ICS( 35.080کد رده بندی استانداردی

ایزونهاد استانداردگذار:

16346-3شماره استاندارد معادل فارسی:

سازمان ملی استاندارد ایرانناشر استاندارد فارسی:

1395سال چاپ:

1شماره ویرایش:

16تعداد صفحات:

جدول 4: مشخصات استاندارد )قسمت 4(
29155شماره:

4قسمت:

استاندارد بین المللینوع سند:

-Systems and software engineering — Inعنوان التین:
formation technology project performance 
benchmarking framework — Part 4: Guid-
ance for data collection and maintenance
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بند 5: مرور چارچوب 	
بند 6: الزامات هم  سنجی 	
بند 7: گزارش دهی هم  سنجی 	
بند8: جمع آوری و نگهداشت داده ها  	
بند 9: سایر حوزه های استانداردسازی چارچوب هم  سنجی 	
کتابشناسی 	

3-2- ساختار قسمت 2
بند 1: دامنه کاربرد 	
بند 2: مراجع الزامی 	
بند 3: اصطالحات و تعاریف   	
بند 4: کوته نوشت ها  	
بند 5: مدل فرایندی هم  سنجی 	
پیوســت الف )A(: مدل چارچوبی هم  ســنجی عملکرد پروژه های  	

فناوری اطالعات 
کتابشناسی 	

3-3- ساختار قسمت 3
بند 1: دامنه کاربرد 	
بند  2: مراجع الزامی 	
بند  3: اصطالحات و تعاریف   	
بند 4: کوته نوشت ها  	
بند 5: نقش گزارش دهی در چارچوب هم  سنجی عملکرد پروژه های  	

فناوری اطالعات
بند 6: الزامات و راهنماهای عمومی فرایند گزارش دهی 	
بنــد 7: الزامــات و راهنماهــا در خصوص محتــوای گزارش ها در  	

چارچوب هم  سنجی
پیوســت الف )A(: مدل چارچوبی هم  ســنجی عملکرد پروژه های  	

فناوری اطالعات 
کتابشناسی 	

3-4- ساختار قسمت 4
بند 1: دامنه کاربرد 	
بند 2: مراجع الزامی 	
بند 3: اصطالحات و تعاریف   	
بند 4: انطباق 	
بند 5: الزامات و راهنماهای تعریف داده ها 	
بند 6: کارکرد جمع آوری داده ها 	
بند 7: الزامات و راهنمای جمع آوری داده ها 	
بند 8: کارکردهای نگهداشت و پشتیبانی 	
بند 9: الزامات و راهنمای نگهداشت و پشتیبانی 	
پیوست الف )A(: مدل اطالعاتی هم  سنجی 	
کتابشناسی 	

4- چارچوب کلی
همان گونه که در شــکل 2 نشــان داده شــده، چارچوب مشتمل بر 

چندین دسته از مؤلفه های زیر است:
دسته فعالیت هاي اصلي هم  سنجی )C1(، که یک نمونه هم  سنجی  	

را ارائه می دهد؛ 
دسته فعالیت های پشــتیبانی )C2(، که پایگاه اطالعات هم  سنجی  	

و تجهیزات/ابزارهای مورد اســتفاده در یک نمونه هم  ســنجی را ارایه 
می کند؛

دسته پایگاه اطالعات هم  سنجی )C3(، که حاوي داده استفاده شده  	
در یک نمونه هم  سنجی است؛

دســته تجهیزات هم  سنجی )C4(، که ســودبران را در اجرای یک  	
نمونه هم  سنجی یاری می کند؛

دســته پایگاه مرجــع خارجی )C5(، کــه داده جایگزین یا اضافی  	
خارجي را )یعنی انباره و/یا ســنجه  پایه( برای یک نمونه از هم  سنجی 

فراهم می کند؛
دســته پایــگاه تجــارب هم  ســنجی )C6(، که محتــوی دانش و  	

آموخته های حین هم  سنجی است.
فعالیت های ذیل هر دسته در ادامه به اجمال بیان شده است.

شکل 2: مدل کلی فرایند هم  سنجی
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4-1 فعالیت های اصلي هم  سنجی
فعالیت های اصلي هم  ســنجی، اساســاً بر نیازهای اطالعاتی کاربران 
هم  ســنجی تمرکز دارد. هر فعالیت دارای یک یــا چند فرایند برای 
شــروع، طرح ریزي، اجرا، ارزشــیابی و بهبود فعالیت های هم  سنجی 

است. فعالیت ها به صورت زیر می توانند گروه بندی شوند: 
اجرای هم  ســنجی. این فعالیت، یک نمونه هم  سنجی را شروع و اجرا 

می کند. 
استفاده از نتایج هم  سنجی. این فعالیت، استفاده از نتایج هم  سنجی را 

برای اهداف گوناگون کسب وکار نشان می دهد.
برای اجرای هم  سنجی، دو رویکرد وجود دارد:

اســتخراج سنجۀ پایه از مخزن هم  ســنجی و مقایسه آن با داده یک 
پروژه مشخص فناوری اطالعات

مراجعه به یک ســنجۀ پایه )یعنی ســنجه  پایه درونی یا سنجه  پایه 
بیرونی( و مقایسه آن با داده های یک پروژه مشخص فناوری اطالعات.

4-2 فعالیت های پشتیبانی
فعالیت های پشــتیبانی، چارچوبی برای کمک به کاربران هم  سنجی 
ایجــاد می کند. هر فعالیــت دارای یک یا چند فرایند برای شــروع، 
طرح ریزي، اجرا، ارزشیابی و بهبود فعالیت است. فعالیت ها به صورت 

زیر می توانند گروه بندی شوند:
سنجش پروژه فناوری اطالعات. این فعالیت پروژه فناوری اطالعات  	

را سنجش و داده را حفظ می کند.
ارســال داده ها. این فعالیت داده پروژه فنــاوری اطالعات را برای  	

گنجاندن در یک مخزن هم  سنجی، انتخاب و ارایه می کند.
نگهداشت انباره. این فعالیت داده پروژه فناوری اطالعات را پذیرش  	

و تصدیق کرده و سپس آن را در یک انباره هم  سنجی ذخیره و آن را 
مدیریت می کند.

انتشــار سنجه ها. این فعالیت داده پروژه فناوری اطالعات را در یک  	
انباره هم  سنجی تحلیل، و سنجه هاي پایه درونی را فراهم می کند.

تهیه تجهیزات. ایــن فعالیت ابزارها، روش ها، و رهنماهایی را برای  	
پشتیبانی از هر فعالیت در چارچوب هم  سنجی، توسعه و ارایه می دهد.

4-3 پایگاه اطالعات هم  سنجی
در این دسته سه نوع مؤلفه وجود دارد:

انباره هم  سنجی، که داده قابل اطمینان پروژه را به عنوان یک مرجع  	
سنجۀ پایه نگه می دارد. انباره هم  سنجی، یک پایگاه داده سازمان یافته 
و پایایی برای نگهداری داده هاي تصدیق شده پروژه است. داده پروژه 
در انباره هم  ســنجی، به منظور استنتاج یک سنجۀ پایه از یک نمونه 

هم  سنجی، استخراج می شود.
داده پروژه فناوری اطالعات، که داده های گوناگون پروژه های فناوری  	

اطالعات را نگهداری می کند. این یک انباره داده ای است که داده هاي 
گوناگون پروژه در آن ذخیره شده است. انباره داده در این چارچوب، 

مجموعه مفهومی از کلیه اطالعات قابل دسترس است که ممکن است 
نه سازمان یافته باشند و نه پایا. داده ها همواره به شکل نظام مندی در 
انباره ذخیره نمی شــود. داده پروژه فناوری اطالعات در این چارچوب 
ممکن اســت: )1( در قالب های متفاوتــی برای تحقق اهداف مختلف 
کســب وکار مانند ردگیری پروژه، ثبت زمان براي پرداخت ها و وجود 
آن، جمع آوری  شود، )2( روي رسانه های مختلفی از جمله الکترونیکی 
یا نســخه کاغذي ذخیره  شود، )3( به صورت مستقل توسط تیم های 

منفرد پروژه نگهداری  شود.
سنجه هاي پایه داخلی، که گروهی از سنجه هاي پایه از پیش تعیین  	

شــده قابل استفاده و مجاز را به صورت اشــتراکی نگهداری می کند. 
ســنجۀ پایه داخلی متشــکل از یکي از موارد زیر است: )1( مجموعه 
داده هایی از پیش اســتخراج شده، )2( شرایط استخراج یک مجموعه 

داده، یا )3( نتایج مستند یک نمونه از هم  سنجی.

4-4 تجهیزات هم  سنجی
سه نوع مؤلفه در دسته تجهیزات هم  سنجی وجود دارد:

ابزارها، که وسایلی برای پشتیبانی ســودبران ارایه می کند. ابزارها  	
می تواننــد فعالیت های گوناگونی را پشــتیبانی کنند: به عنوان مثال، 
سنجش، جمع آوری، نگهداری، اســتخراج و تحلیل داده، همین طور 

گزارش نتایج. این ابزارها ضرورتاً خودکار یا مبتنی بر رایانه نیستند.
روش ها، که رویه ها )اجرا( را ارایه می کند. در این چارچوب، روش ،  	

رویه از پیش تعریف شــده اي براي اجرای فعالیت ها اســت. مثال های 
معمول این روش ها عبارت هستند از روش های تحلیل  آماری که برای 

اجرای یک نمونه هم  سنجی به کار برده و استفاده می شود.
راهنماها، که اطالعات آموزشــی را ارایه می کند. راهنما ها اطالعات  	

آموزشــی برای اســتقرار و عملیات در درون چارچوب هم  سنجی به 
سودبران ارایه می دهند.

4-5 پایگاه مرجع خارجی
دو نوع مولفه در دسته پایگاه مرجع خارجی وجود دارد:

انباره خارجــی، که انباره داده های ســازمان خارجی اســت. این  	
مجموعــه ای از داده هایی اســت که به عنوان یک انباره در ســازمان 
خارجی نگهداری می شــود. این انباره به ایــن علت در این چارچوب 
گنجانده شــده که مدلی را بــرای فعالیــت ورود اطالعات مجموعه 

داده هایی از یک سازمان خارجی ارایه کند.
ســنجه هاي پایه خارجــی، که در ســازمان های خارجی، از طریق  	

تحلیل انباره خارجی، منتشر می شوند.

4-6 پایگاه تجارب هم  سنجی 
پایگاه تجارب هم  ســنجی، بایگانی نتایج هم  سنجی و درس آموخته ها 

است.
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5- سودبران
ممکن است سودبران گوناگونی درگیر فرایند هم  سنجی عملکرد پروژه 
فناوری اطالعات باشند. طبق این استاندارد، فعالیت های هم  سنجی از 

منظر نقش ها و سودبران در گروه های زیر رده بندی شده است:
ارایه کننده سنجۀ  پایه، که داده ها را جمع آوری، مخزن هم  سنجی را  	

نگهداری و سنجه هاي پایه را ارایه می کند؛
ارایه کننده خدمت هم  سنجی، که ابزار هم  سنجی را توسعه داده و ارایه  	

می کند و به درخواست کاربران هم  سنجی، هم  سنجی را اجرا می کند؛
کاربر هم  سنجی، که نتایج هم  سنجی را استفاده می کند؛ 	
تیم پروژه، که پروژه ها را ســنجش و در برخی موارد داده ها را برای  	

ارایه کننده سنجۀ  پایه ارسال می کند.
برای هر فعالیت )که در شکل 2 به شکل مستطیل نشان داده شده  	

است(، پنج نوع بازیگر، به صوت فرد یا سازمان ، تعیین مي شود:
حامی فعالیت، که مجوز استقرار فعالیت را مي دهد و از آن پشتیبانی  	

می کند؛
مالک فعالیت، که مسئول و متولی فعالیت است؛ 	
برنامه ریز فعالیت، که مســئول برنامه ریــزی )برای اجرای( فعالیت  	

است؛
توسعه دهنده فعالیت، که مسئول پیاده سازی فعالیت است؛ 	
مجری فعالیت، که مسئول اجرای فعالیت است. 	

6- انواع روش های هم  سنجی
منظور از روش هم  ســنجی، طبیعت عملیات مورد استفاده برای کّمي 
کردن یک صفت خاصه11 اســت. دو روش مشــخص برای این منظور 

عبارت هستند از:
روش کیفی: کّمي کردن ازطریق قضاوت انســانی یا مقایسه انجام  	

مي شــود. به عنوان مثــال مي توان از، درجه بنــدي برخی جنبه ها در 
مقایســه با یک مدل نام برد. با وجود این کــه اغلب نتایج به صورت 
عددی بیان می شــوند، این ها معیارهای ترتیبی هستند که از طریق 

قضاوت شهودي حاصل می شوند.
روش کّمی: براســاس قواعد عددی انجام شــده و ممکن است تابع  	

فرایندهای ریاضی باشد.

7- الزامات هم  سنجی
قسمت 2 اســتاندارد به بیان الزامات هم  سنجی می پردازد. هم  سنجی 
عملکرد پروژه فناوری، همان طور که در شــکل 2 نشــان داده شده، 
نیازمند اجرای نظام مندی از فعالیت های متنوع و مرتبط به هم است. 
این استاندارد، به منظور حصول اطمینان از این که تمامی فعالیت های 
هم  سنجی، مدیریت و به شکل نظام مندی اجرا می شود، یک مدل سه 

11- Attribute

الیه ای از فرایند مدیریت هم  سنجی را پیشنهاد کرده که شامل موارد 
زیر است:

الیه کسب و کار، که مسئولیت تصمیم گیری و تعهدسپاري کسب و کار  	
سازمانی را برعهده دارد.

الیه برنامه ، که تمام فعالیت های هم  ســنجی را در سازمان کنترل و  	
بر پروژه ها نظارت می کند.

الیه پروژه و عملیاتی، که شــامل پروژه ها و یا عملیات متنوعی به  	
منظور اجرای یک یا چند فعالیت تخصیص یافته است. 

فرایندهــا در هر الیه دارای مجموعه ای از کارهــا در قالب گروه های 
زیر است:

آغازین، که هم  سنجی را شروع می کند؛ 	
طرح ریزی، که طرح هم  سنجی را مستقر می کند؛ 	
اجرا، که هم  سنجی را اجرا می کند؛ 	
ارزشیابی، که فرایند و نتایج هم  سنجی را ارزشیابی می کند؛ 	
بهبود، که تغییرات را اعمال می کند. 	

7-1 الزامات  و كارهای الیه كسب و كار
طبق این استاندارد، کارهای زیر در الیه کسب وکار توصیه می شود:

شناسایی اهداف عملیاتی کسب و کار سازمان 	
مشــخص  کردن چگونگی امکان فراهم  کــردن اطالعات به منظور  	

پشتیبانی از اهداف کلی کسب و کار
شروع یک برنامه هم  سنجی 	
ایجاد و نگهداری طرح  هم  سنجی 	
دریافت و ارزشیابی بازخورد هم  ســنجی در برابر هدف)های( کلی  	

کسب و کار
تصمیم گیری در خصوص اقدامات بهبود 	

توجه شــود که مدیریت راهبردی هم  سنجی در الیه کسب و کار انجام 
می شود؛ به این دلیل توصیه می شود سازمان فعالیت »مدیریت سطح 
کســب کار هم  سنجی« را، که شامل ولی نه محدود به موارد زیر است، 

اجرا کند.
تعیین اهداف پذیرش هم  سنجی عملکرد پروژه فناوری اطالعات 	
نگاشت نقاط تمرکز ســازمانی به جنبه هاي عملکرد پروژه فناوری  	

اطالعات
تعریف نقش )های( ســازمانی )بــرای مثــال، ارائه دهنده خدمت  	

هم  سنجی و یا کاربر هم  سنجی(
وارسی برنامه ها به منظور توجیه اهداف کلی کسب و کار 	
تخمین مقدار منابع الزم برای سرمایه گذاری در برنامه  هم  سنجی 	
وارسی و توجیه خط   مشی سازمانی در تخصیص منابع برون سپاری  	

یا درون  سازمانی به فعالیت هاي مختلف هم  سنجی
تعیین معیارهای پذیرش برنامه 	
واگذاري برنامه به یک یا چند واحد سازماني 	
گرفتن تعهد به منظور حصول اطمینان از اجرای برنامه 	
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ارزشیابی کفایت منابع انسانی و مالی به منظور اجرای برنامه 	

7-2 الزامات و كارهای الیه برنامه
در الیــه برنامه، کمیته راهبری برنامه باید به منظور فعال ســازی و 
واپایش هر برنامه سازماندهی شود. کمیته راهبری برنامه باید موارد 

زیر را انجام دهد:
تعیین مجموع پروژه ها و عملیات برنامه 	
ایجاد ســاختار شکست کار در ســطح پروژه و عملیات مربوط به  	

اجرای برنامه
تقسیم فعالیت های هم  سنجی در میان پروژه ها و عملیات 	
واگذاري پروژه ها و عملیات به واحدهای سازمانی 	
شروع پروژه ها و عملیات از طریق تخصیص منابع ضروری 	
همگام سازی کار های مدیریتی 	
نظارت و کنترل پیشرفت 	
انجام تنظیمــات متقابل به منظور هماهنگ ســازی پروژه)ها( و  	

عملیات
نشان دادن بهبودهای قابل مشاهده در الیه کسب و کار 	

این استاندارد توصیه می کند که ســازمان فعالیت »مدیریت سطح 
برنامه هم  سنجی« را اجرا کند؛ این فعالیت شامل کارهاي زیر است 

ولی محدود به این ها هم نیست:
تقسیم مأموریت تخصیصی )اهداف( برنامه بین پروژه ها و عملیات 	
تعیین معیار پذیرش برای پروژه ها و عملیات 	
تهیه فهرستی از فعالیت های الزم برای تحقق ماموریت هم  سنجی 	
تعیین نحوه انجام فعالیت ها )برون ســپاری یا اجرا توســط خود  	

سازمان(
واگذاري فعالیت ها به واحدهای سازمانی یا افراد 	
شروع پروژه ها و عملیات به منظور اجرای فعالیت ها 	
پایش پیشرفت و انجام دوباره پروژه ها و عملیات در صورت نیاز 	
نگهداری طرح اجرا 	

7-3 الزامات و كارهای الیه پروژه و عملیاتی
الیه پروژه و عملیات متشــکل از یک یا چند پروژه و عملیات است 
که ممکن است هر کدام یک یا چند فعالیت هم  سنجی را اجرا کند. 

پروژه ها و عملیات به دو نوع مختلف دسته بندی می شود:
پــروژه یا عملیاتی که برای اولین بار اجرا شــده و معمواُل نیاز به  	

تالش مضاعف و مشارکت گستره وسیعی از منابع و نیروهای ماهر از 
برخی یا همه واحدهای سازمانی دارد.

پــروژه یا عملیات تکراری، که معمــواُل می تواند بر مبناي تجارب  	
موفق با اســتفاده از چارچوب مستقری که برای فعالیت های مشابه 

پیشین تنظیم شده، ساخته شود.
برای دســته فعالیت هاي اصلي هم  سنجی )C1( و دسته فعالیت های 
پشــتیبانی )C2( که پیشــتر به آن ها اشــاره شد، اســتاندارد این 
زیرفعالیت ها را مشــخص کرده که حسب نوع )آغازین، طرح ریزی، 

جدول 5: کارهای مربوط به فعالیت »اجرای هم  سنجی«
کار)ها(گروه کار

تخصیص منابع، اجرای آموزش، شروع کنترلآغازین 

طرح ریزی

شناسایی اهداف، تعیین نیازهای اطالعاتی، تعیین روش ارزشیابی، تعریف 
سنجه ها، تعیین منابع داده ها، انتخاب روش تحلیل، تعیین روش قضاوت، تعیین 
محتوای گزارش ها ، طراحی رویه گزارش  دهي، طراحی بازنگری گزارش، تعیین 

نحوه ارسال گزارش 

اجرا

تعریف رویه جمع آوری داده ها، تخصیص منابع جمع آوری داده ها، پیاده سازی 
ابزار جمع آوری داده ها، تعریف رویه تحلیل، پیاده سازی ابزار تحلیل، تعریف 

رویه ارزشیابی، پیاده سازی ابزار ارزشیابی، تعریف رویه گزارش دهی، جمع آوری 
داده ها، اکتساب هم  سنجی، مقایسه داده ها، تولید گزارش، ارسال گزارش

ارزشیابی فعالیت، ثبت نتایج ارزشیابیارزشیابی

تحلیل و اولویت بندی مسایل، تدوین طرح بهبود، انجام اقدامات فوری، گزارش بهبود
اقدامات فوری، ارسال بازخورد به الیه برنامه، ثبت نتایج بهبود

جدول 6: کارهای مربوط به فعالیت »استفاده از نتایج هم  سنجی«
کار)ها(گروه کار

تخصیص منابع، اجرای آموزش، آغاز کنترلآغازین 

»هیچ کاری تعریف نمی شود«طرح ریزی

»هیچ کاری تعریف نمی شود«اجرا

ارزشیابی فعالیت، ثبت نتایج ارزشیابیارزشیابی

تحلیل و اولویت بندی مسایل، استقرار طرح بهبود، انجام اقدامات فوری، بهبود
گزارش اقدامات فوری، ارسال بازخورد به الیه برنامه، ثبت نتایج بهبود

جدول 7: کارهای مربوط به فعالیت »سنجش پروژه فناوری اطالعات«
کار)ها(گروه کار

تخصیص منابع، اجرای آموزش، آغاز کنترلآغازین 

طرح ریزی

شناسایی اهداف، تعیین نیازهای اطالعاتی، تعیین روش استخراج داده ها، 
تعریف سنجه ها و جمع آوری داده ها، تعریف روش چیدمان داده ها، تعریف 
روش تصدیق داده ها، طراحی قالب مجموعه داده ها، طراحی رویه ایجاد 

داده ها، طراحی رویه ارسال داده ها

اجرا

پیاده سازی رویه جمع آوری داده ها، تعیین منابع سنجش، پیاده سازی 
ابزار سنجش، مشخص سازی رویه چیدمان داده ها، پیاده سازی ابزار 

چیدمان داده ها، مشخص سازی رویه صحه گذاری داده ها، پیاده سازی ابزار 
صحه گذاری داده ها، مشخص سازی رویه ارسال، پیاده سازی ابزار ارسال، 
جمع آوری داده ها، چیدمان داده ها، صحه گذاری کیفیت داده ها، ارسال 

داده ها

ارزشیابی فعالیت، ثبت نتایج ارزشیابیارزشیابی

بهبود
تحلیل و اولویت بندی مسایل، استقرار طرح بهبود، اطالع رسانی طرح بهبود، 
انجام اقدامات فوری، گزارش اقدامات فوری، ارسال بازخورد به الیه برنامه، 

ثبت نتایج بهبود

اجرا، ارزشیابی، بهبود( دسته بندی می شوند:
اجرای هم  سنجی )جدول شماره 5( 	
استفاده از نتایج هم  سنجی )جدول شماره 6( 	
سنجش پروژه فناوری اطالعات )جدول شماره 7( 	
ارسال داده ها )جدول شماره 8( 	
نگهداشت انباره )جدول شماره 9( 	
انتشار سنجه ها )جدول شماره 10( 	
تهیه تجهیزات )جدول شماره 11( 	
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8- گزارش دهی
قســمت 3 اســتاندارد، بــه ارائــه راهنمایی هایی در خصــوص ارائه 

گزارش های مربوط به هم  سنجی از دو منظر زیر پرداخته است:
الزامات و راهنماها برای ارائه گزارش فرایندهای چارچوب هم  سنجی 	
الزامات و راهنماها برای محتوای گزارش ها 	

8-1- شناسایی گزارش های فرایندهای چارچوب هم  سنجی
8-1-1- دستاوردهای هم  سنجی و انواع گزارش ها

دســتاوردهای یک فعالیت هم  ســنجی منجر به تولید مجموعه ای از 
اقالم قابل تحویل شده که معموالً شامل موارد زیر است:

گزارش های اصلی که توصیف هایی را از فرایندها و دســتاوردهای  	

فعالیت هم  سنجی ارائه می دهد،
محصوالت داده  ای که داده های منتج از فعالیت هم  ســنجی را ارائه  	

می دهد،
گزارش هــای تشــریحی که اطالعــات تکمیلی را بــرای کمک به  	

مخاطبین به منظور درک دستاوردهای فعالیت هم  سنجی، یا پرهیز از 
استفاده  نادرست از اقالم قابل تحویل ، ارائه می دهد.

8-1-2- فعالیت های هم  سنجی مرتبط با گزارش دهی 
این اســتاندارد روی سه فعالیت اصلی هم  سنجی متمرکز است، یعنی 
فعالیت های »اجرای هم  ســنجی«، »نگهداشــت انباره« و »انتشــار 

سنجه ها«. این فعالیت ها به علل زیر انتخاب شده اند:
دستاوردهای فعالیت »اجرای هم  سنجی« )یعنی گزارش هم  سنجی(  	

جدول 8: کارهای مربوط به فعالیت »ارسال داده ها«

کار)ها(گروه کار

تخصیص منابع، اجرای آموزش، آغاز کنترلآغازین 

طرح ریزی

شناسایی اهداف، تعیین اثرات مخرب بر ارسال داده ها، تعیین خط مشی 
ارسال داده ها، بازنگری خط مشی ارسال داده ها، تعریف معیار انتخاب 
داده ها، تعریف رویه انتخاب داده ها، تعریف ابزار ارسال داده ها، تعریف 

الگوریتم های ارسال داده ها، تعریف رویه ارسال داده ها

اجرا

پیاده سازی ابزار جمع آوری داده ها، پیاده سازی ابزار کنترل خط مشی، 
پیاده سازی ابزار استخراج داده ها، پیاده سازی ابزار قالب بندی داده ها، 
پیاده سازی ابزار صحه گذاری داده ها، پیاده سازی ابزار ارسال داده ها، 

انتخاب پروژه های فناوری اطالعات، آماده سازی داده های پروژه فناوری 
اطالعات، ارسال داده های پروژه اطالعات

ارزشیابی فعالیت، ثبت نتایج ارزشیابیارزشیابی

تحلیل و اولویت بندی مسایل، استقرار طرح بهبود، انجام اقدامات فوری، بهبود
گزارش اقدامات فوری، ارسال بازخورد به الیه برنامه، ثبت نتایج بهبود

جدول 9: کارهای مربوط به فعالیت »نگهداشت انباره«

کار)ها(گروه کار

تخصیص منابع، اجرای آموزش، آغاز کنترلآغازین 

طرح ریزی

شناسایی بازار، شناسایی اهداف مدیریت انباره، شناسایی نیازهای رایج 
کاربر، شناسایی روش های مدیریت انباره، شناسایی منابع داده ها، طراحی 

عناصر داده ها، تعریف انباره داده ها، تعریف واسط های ورودی داده ها، 
تعریف رویه های محافظت از داده ها، تعریف معیار کیفیت داده ها، تعریف 

محصول انباره هم  سنجی، تعریف پشتیبانی محصول

اجرا

پیاده سازی انبارهای داده ها، پیاده سازی واسط های ورودی داده ها، 
پیاده سازی ابزار حفاظت از داده ها، پیاده سازی ابزار صحه گذاری داده ها، 
پیاده سازی ابزار بسته بندی محصول، پیاده سازی ابزار پشتیبانی محصول، 
راه اندازی محصول و خدمات، دریافت داده ها، صحه گذاری داده ها، ورود 

داده های جدید، تولید نسخه جدید، راه اندازی نسخه جدید

ارزشیابی فعالیت، ثبت نتایج ارزشیابیارزشیابی

بهبود
تحلیل و اولویت بندی مسایل، استقرار طرح بهبود، اطالع رسانی از طرح 
بهبود، ثبت نتایج بهبود، انجام اقدامات فوری، گزارش اقدامات فوری، 

ارسال بازخورد به الیه برنامه، ثبت نتایج بهبود

جدول 10: کارهای مربوط به فعالیت »انتشار سنجه ها«

کار)ها(گروه کار

تخصیص منابع، اجرای آموزش، آغاز کنترلآغازین 

طرح ریزی

شناسایی هم  سنجی های موجود، مشخص کردن نیازهای کاربر، 
تعیین روش تولید، تعیین نوع هم  سنجی، تعیین معیار توجیهی، 
تعریف سنجه ها برای تحلیل، انتخاب روش های تحلیل، تعریف 

رویه و ابزار توجیه، تعریف طرح انتشار

اجرا

پیاده سازی رویه استخراج داده ها، پیاده سازی ابزار استخراج 
داده ها، پیاده سازی رویه تحلیل داده ها، پیاده سازی ابزار 

تحلیل داده ها، پیاده سازی رویه ارزشیابی داده ها، پیاده سازی 
ابزار ارزشیابی داده ها، پیاده سازی رویه گزارش  دهی ارزشیابی 
داده ها، پیاده سازی ابزار گزارش دهی، پیاده سازی رویه توجیه، 
پیاده سازی ابزار توجیه، استخراج داده ها، تحلیل داده ها، تولید 

گزارش، ارزشیابی گزارش

ارزشیابی فعالیت، ثبت نتایج ارزشیابیارزشیابی

بهبود
تحلیل و اولویت بندی مسایل، استقرار طرح بهبود انجام 

اقدامات فوری، گزارش اقدامات فوری، ارسال بازخورد به الیه 
برنامه، ثبت نتایج بهبود

جدول 11: کارهای مربوط به فعالیت »تهیه تجهیزات«

کار)ها(گروه کار

تخصیص منابع، اجرای آموزش، آغاز کنترلآغازین 

شناسایی اهداف کاربر، تعیین نیازهای کاربر، تعریف مجموعه ابزار، طرح ریزی
تعیین ویژگی های ابزار، تعریف اصول یادگیری، طراحی راهنماها

تولید ابزار، تدوین اصول یادگیری، تولید راهنماهااجرا

ارزشیابی فعالیت، ثبت نتایج ارزشیابیارزشیابی

تحلیل و اولویت بندی مسایل، استقرار طرح بهبود، اطالع رسانی طرح بهبود
بهبود، انجام اقدامات فوری، گزارش اقدامات فوری، ارائه بازخورد به 

الیه برنامه، ثبت نتایج بهبود
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ورودی مستقیم برای کاربران هم  سنجی است که فعالیت »به کارگیری 
نتایج هم  سنجی« را اجرا می کنند.

اقالم قابل تحویل فعالیت »نگهداشت انباره« )یعنی انباره هم  سنجی(  	
و فعالیت »انتشــار سنجه  ها«، منبع داده  ای برای تحلیل گِر هم  سنجی 

بوده که مجری فعالیت »اجرای هم  سنجی« است.
کاربران هم  ســنجی و تحلیل گراِن هم  سنجی، معموالً به طور عمیق  	

درگیر اجرای فعالیت  های مربوط به تولید اطالعات آن ها نمی شــوند، 
اگــر چه آن ها بــه اطالعات تفصیلی تری برای فهم مناســب نتایج یا 
انتخاب داده های مناسب )یعنی انباره هم  سنجی و سنجه  ها( نیاز دارند.

8-2- الزامات و راهنماهای محتوای گزارش
این قســمت از اســتاندارد، مجموعه الزامات و راهنماهایی عمومی را 
برای فرایند گزارش دهی توصیه کرده است. گزارش دهی در دو مرحله 

پیشنهاد شده است: طرح ریزی و اجرا.
8-2-1- مرحله طرح ریزی

تجربه فرد مســئول، به همراه کیفیت اطالعات جمع آوری شــده در 
طول فعالیت، کیفیت گزارش و اقــالم قابل تحویل را تعیین می کند. 
اگــر داده ها فقط پــس از پایان فرایند یا وقتــی فرایند در میانه اجرا 
است جمع آوری شــود، پاسخ گویی به نیازهای داده ای کاربران دشوار 

خواهد بود. 
در مرحله طرح ریزی تدوین گزارش یک فعالیت هم  سنجی، سودبران 
درگیر در اجرای فعالیت باید ضمن مشــورت با یکدیگر، در خصوص 

موارد زیر به اجماع برسند:
محتوای عمده گزارش ها، 	
معیارهای پذیرش گزارش ها )مانند: فهرســتی از اقالم قابل تحویل  	

اجباری و اختیاری، سطح اهمیت یک آزمون، صالحیت تحلیل گر)ان( 
هم  سنجی، ســطح قابل قبول خطاهای تخمین، کمینه تعداد داده ها، 

،)....
رویه های ثبت و گزارش دهی اطالعــات ضروری به منظور حصول  	

اطمینان از قابلیت ردیابی و قابلیت بازتولید گزارش ها.
8-2-2- مرحله اجرا

در مرحله اجرای یک فعالیت مرتبط با گزارش دهی هم  سنجی:
اطالعات جمع آوری شده از یک فعالیت باید پیش از ثبت آن ها در  	

گزارش مرور شود،
گزارش پیش نویس باید دست کم توسط افراد مسئول مرور شده تا  	

اطمینان حاصل شود که الزامات محتویات طرح ریزی شده را برآورده 
می کند،

گزارش پیش نویس باید به منظور حصول اطمینان از این که تمامی  	
معیارهای پذیرش را محقق کرده، مرور شود.

8-3- مرحله پشتیبانی
8-3-1پشتیبانی از گزارش ها و اقالم قابل تحویل 

بیشــتر گزارش ها در چارچوب هم  سنجی شــاید برای مدتی طوالنی 

بعد از اولین تحویل، مورد اســتفاده قرار گیرند. مادامی که گزارش ها 
و اقالم قابل تحویل مورد استفاده قرار می گیرند، پشتیبانی از کاربران 

گزارش ها و اقالم قابل تحویل باید شامل کارکرد های زیر باشد:
پاسخ به درخواست ها درمورد گزارش ها یا اقالم قابل تحویل 	
تصحیح نواقص گزارش ها یا اقالم قابل تحویل  )به طور مثال، توسط  	

جایگزینــی گزارش ها یا اقالم قابل تحویل  از طریق انتشــار غلط های 
نگارشی یا اصالحیه ها(

دریافت بازخورد برای بهبود فرایندهای گزارش دهی فعالیت. 	
8-3-2- پشتیبانی از پایگاه تجربه هم  سنجی 

به منظور پشتیبانی از گروه کارهای مربوط به »بهبود« که در قسمت 
2 استاندارد مشخص شده، ارزشــیابی محصوالت اطالعاتی به همراه 
فعالیت هم  ســنجی باید همــراه با درس آموخته هــا، در پایگاه تجربه 
 ،ISO/IEC 15939 هم  سنجی ذخیره شــود. توجه شود که استاندارد
»محصول اطالعاتی« را به عنوان »یک یا چند شــاخص و تفسیرهای 
مرتبط با آن ها که یک نیاز اطالعاتی را پاسخ می دهد« تعریف می کند. 
بــرای مثال، محصول اطالعاتی می تواند شــامل قالب هــا، نمودارها، 

الگوریتم های آماری و رهنمودهای تفسیری باشد.

8-4- الزامات عمومی گزارش ها
8-4-1- الزامات ساختاری

همانطور که پیشتر توضیح داده شد، دو نوع گزارش برای گزارش دهی 
نتایج یک فعالیت هم  ســنجی وجود دارد )گــزارش اصلی و گزارش 
تشــریحی(. خروجی یک نمونه از فعالیت هم  سنجی ممکن است در 
قالب یک ســند یا مجموعه ای از اســناد منتشر شود. در هر دو مورد، 

گزارش ها باید:
کامل باشد، یعنی تمام اطالعاتی که باید گزارش داده شود را نشان دهد؛ 	
از منظر مخاطب، دارای ســاختار روشنی باشــد )مثاًل به چندین  	

قسمت  و فصل تقسیم شده باشد(؛
بدون ابهام باشــد تا برداشت غلط یا تفســیرهای چندگانه کمینه  	

شود.
مجموعه این گزارش ها باید خودکفا باشــد؛ یعنی برای تفسیر و فهم 
آن ها نیازمند سند دیگری نباشد. از سوی دیگر، از آنجا که مخاطبان  
گزارش همیشه همان تجربه و فرهنگ را ندارد، واژگان استفاده شده 

در گزارش ها باید:
وقتــی که کلمه هــای مترادف وجــود دارد، بر اســاس رایج ترین  	

اصطالحات استفاده شده برای مخاطب مورد انتظار باشد؛
به جای اســتفاده از کلمه های متــرادف، از همان اصطالح انتخاب  	

شده به طور یکنواخت استفاده شود؛
شــامل اطالعات تشریحی باشــد )مثاًل واژگان اصطالحات، تعریف  	

اصطالحات(.
8-4-2- الزامات اطالعات اداری گزارش ها

همه گزارش ها )چه وقتی در قالب یک گزارش ارائه می شود چه وقتی 
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مشتمل بر چندین گزارش است( باید شامل موارد زیر باشد:
اطالعات شناسایی سند برای یکتاسازی سند، 	
اطالعات مربوط به شناسایی و اطالعات تماس نویسنده،  	
اطالعات حقوقی مربــوط )مثاًل حق امتیاز، حق چاپ، حق عالمت  	

تجاری، حق مالکیت معنوی، مسئولیت ها، ...(

8-5- الزامات و راهنمایی خاص فعالیت گزارش ها
8-5-1- گزارش های فعالیت »اجرای هم  سنجی«

هــدف اصلی از گزارش دهی در این فعالیــت، ارائه نتایج موردی یک 
هم  سنجی است. گزارش ها توســط تحلیل گر هم  سنجی تولید شده و 
مخاطب هدف یک کاربر هم  سنجی است که نتایج هم  سنجی را به کار 

می گیرد. 
حوزه عمده مورد عالقه در گزارش این فعالیت، یک مقایسه عملکردی 
بین داده های هــدف پروژه) های( فناوری اطالعات و ســنجه )های( 
مشخص شده است. این گزارش ها معموالً در قالب گزارش اصلی تهیه 

شده و اطالعات تشریحی در آن گنجانده می شود. 
گزارش اصلی باید شامل موارد زیر، ولی نه محدود به آن ها، باشد:

توصیف ها، تفسیرها، و مشاهده های نتایج مقایسه 	
بیانیه های داوری و ارزشیابی در مورد مقایسه نتایج 	
توصیه هایی برای کاربر هم  سنجی 	
اطالعات پس زمینه ای و زمینه ای موردی از هم  سنجی 	
پراکنده گی های داده های ورودی )به عنوان مثال، انباره هم  سنجی،  	

هم سنجه ها، داده های پروژه های فناوری اطالعات(
توصیف فرایند و روش های تحلیل 	
درس آموخته ها 	
اطالعات مربوط به کاربست پذیری هم سنجه)ها( و محدودیت های  	

استفاده  از آن ها
8-5-2- گزارش های فعالیت »نگهداشت انباره«

هدف اصلی این فعالیت، انتشــار یک محصول انباره  هم  سنجی است. 
این محصول معموالً زیرمجموعه انباره هم  سنجی است که توسط یک 

مالک انباره نگهداری می شود.
هدف اصلی گزارش دهی این فعالیت، توضیح محتوا و موارد اســتفاده 
از محصول انباره ای هم  ســنجی منتشر شده بوده، و گزارش ها معموالً 
در قالب یک گزارش تشــریحی تولید می شــود. تولیدکننده  گزارش 
تشریحی، همان مالک انباره اســت. مخاطب هدف گزارش تشریحی 

شامل موارد ذیل، ولی نه محدود به آن ها، است: 
تحلیل گر هم  سنجی که یک محصول انباره  هم  سنجی را برای اجرای  	

فعالیت »اجرای هم  سنجی« یا »انتشار سنجه  ها« استفاده می کند؛
کاربر هم  سنجی که دستاوردهای موردی از هم  سنجی را به کارگرفته  	

و از آن استفاده می کند؛
تیــم پروژه  فناوری اطالعات که به گزارش تشــریحی برای اجرای  	

فعالیت »ســنجش پروژه فناوری اطالعات« رجوع می کند )مثاًل برای 

تعریف عناصر داده  ای(.
یک گزارش تشــریحی باید شامل موارد زیر، ولی نه محدود به آن ها، 

باشد:
تعاریف عنصر داده ای 	
پراکنده گی های داده ای 	
اطالعات منبع داده ای 	
اطالعاتی در مورد کاربست پذیری، محدودیت ها و مالحظاتی درباره   	

انباره هم  سنجی. 
8-5-3- گزارش های فعالیت »انتشار سنجه  ها«

هدف اصلی این فعالیت، انتشــار یک سنجه  درونی به وسیله افراد زیر 
است:

توسط محقق دانشــگاهی به عنوان یک نتیجه تحقیقاتی از بررسی  	
یک پروژه فناوری اطالعات خاص

توســط تحلیلگر هم  ســنجی در زمینه کســب وکار به منظور ارائه  	
سنجه های خاص کسب وکار )مانند حوزه بانکداری(

معمــوالً محصوالت داخلی ســنجه ها به صورت های زیر منتشــر  	
می شود:

مقادیرهای استخراج شده )در شــکل آمارهای عددی، نمودارهای  	
آماری، جداول آماری و غیره(

مجموعه داده های استخراج شده )در شکل مجموعه دادههای پروژه  	
فناوری اطالعات( 

هدف اصلی گزارش  دهی در این فعالیت، متفاوت از چیزی اســت که 
برای محققان دانشگاهی و تحلیلگران هم  سنجی در زمینه کسب وکار 
الزم اســت. تمرکز عمده محققان دانشگاهی بر نتایج تحقیق است، و 

اطالعات تشریحی معموالً در اسناد اصلی لحاظ می شود.
در این حالت، محتوای گزارش اصلی شبیه به گزارش فعالیت »اجرای 
هم  سنجی« بوده، و معموالً باید شامل موارد زیر )ولی محدود به آن ها( 

باشد:
شرح، تفسیر و مشاهدات نتایج تحلیل 	
بیانیه های قضاوت و ارزشیابی دستاوردها تحلیل 	
راهنمایی و توصیه هایی برای هم  سنجی کاربران 	
اطالعات پیشینه ای و زمینه ای هم  سنجی 	
پراکندگی های داده های ورودی )مانند انباره هم  سنجی، سنجه  های  	

ارجاعی(
توصیف فرایند تحلیل و روش ها 	
درس آموخته ها 	
اطالعاتی در مورد کاربست پذیری سنجه )ها( و محدودیت استفاده  	

از آن ها.
هدف اصلی از گزارش برای تحلیلگران ســنجه  در زمینه کســب وکار 
ارائه ســنجه  ها است. گزارش ها برای آن ها حکم محصوالت تکمیلی را 

دارند، و مهم ترین آن اغلب گزارش های تشریحی است.
این گزارش باید شامل موارد ذیل، ولی نه محدود به آن ها، باشد:
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تعریفهای عناصر داده ای 	
پراکندگی های داده ای 	
منبع اطالعات داده ای 	
اطالعات در مــورد کاربســت پذیری، محدودیت هــا و توضیحات  	

هم سنجه)ها(.

9- جمع آوری و نگهداری داده ها
قســمت 4 اســتاندارد به ارائــه راهنماهایی در خصــوص راهنمای 
جمع آوری و نگهداری داده های مربوط به هم  ســنجی اختصاص دارد. 
هدف این قســمت، ارائه الزامات کلــی و راهنمایی برای جمع آوری و 
نگهداری دادههای پروژههــای فناوری اطالعات و ارائه انباره ای برای 
هم  سنجی در فعالیت های هم  ســنجی »چارچوب هم  سنجی عملکرد 

پروژه فناوری اطالعات«، با تمرکز بر موارد ذیل است:
الزامات و راهنمایی برای تعاریف عنصر داده 	
الزامــات و راهنمایــی فرایندهای جمع آوری و نگهــداری داده در  	

چارچوب هم  سنجی
الزامات و راهنمایی نگهداری محصول انباره هم  سنجی و سنجه    های  	

منتشر شده
این اســتاندارد بر ســه فعالیت عمــده متمرکز اســت: فعالیت های 
»نگهداشت انباره«، »ارسال داده پروژه فناوری اطالعات« و »سنجش 

پروژه فناوری اطالعات«.

9-1-الزامات و راهنمای تعریف داده
مجموعه ویژگی های تعریف شــده برای هر عنصر داده ای، به شــرح 

جدول شماره 12 است:

9-2-كاركردهای جمع آوری داده
در چارچوب هم  ســنجی پیشنهادی این اســتاندارد، جمع آوری داده 

معموالً حین اجرای سه فعالیت صورت می گیرد:
سنجش پروژه فناوری اطالعات 	
ارسال داده ها 	
نگهداشت انباره 	

9-2-1- کارکردهای جمــع آوری داده در »ســنجش پروژه فناوری 
اطالعات«

طرح ریزی و اجرای فعالیت »سنجش پروژه فناوری اطالعات« توسط 
سودبران متعدد پروژه، ازجمله موارد زیر صورت می گیرد:

توســط مالک یا تیم پروژه برای شناخت و مدیریت پیشرفت پروژه   	
فناوری اطالعات خود

توســط مالک پروژه برای شــناخت و مدیریت عملکرد و پیشرفت  	
پروژه )پروژه های( فناوری اطالعات

توسط کاربر هم  سنجی برای آماده سازی داده در اجرای هم  سنجی 	
توسط ســازمان مرتبط به پروژه فناوری اطالعات برای ارسال داده  	

به مالک انباره هم  سنجی
کارکرد جمع آوری داده در فعالیت »سنجش پروژه فناوری اطالعات« 

شامل )ولی نه محدود به( موارد زیر است:
تعریف عناصر داده ای، سابقه)ها( داده و مجموعه داده )مجموعه های  	

داده( پروژه فناوری اطالعات
آماده ســازی ابزار جمع آوری داده )به طور مثال پرسشــنامه، فرم  	

چاپــی ورود داده، فــرم رایانه ای برخط/ برون خــط ورود داده(، ابزار 
اعتبارسنجی داده و ابزار انبارش

گزینش، دریافت، صحه گذاری و ثبــت داده ها به عنوان »داده های  	
پروژه فناوری اطالعات«.

چون این فعالیت به طور معمول در ســازمان یا ســازمان های مرتبط 
انجام می شــود، فرهنگ ســازمان ها )از جمله عناصر داده ای متداول، 

رویه های نگهداری داده و روش های سنجش( مشابه است.
9-2-2- کارکرد جمع آوری داده در »ارسال داده ها«

در این چارچوب هم  ســنجی، هدف از ارسال داده های پروژه فناوری 
اطالعات، ارائــه داده هایی از پروژه فناوری اطالعات اســت که برای 

هم  سنجی عملکرد این پروژه ثبت و استفاده می شوند. 
کارکرد جمع آوری داده در فعالیت »ارسال داده ها« شامل شامل )ولی 

نه محدود به( موارد زیر است:
انتخاب پروژه )پروژه های( فناوری اطالعات برای ارسال داده ها 	
آماده سازی سابقه داده برای ارسال 	
ارســال داده های پروژه فنــاوری اطالعات در فرم ســابقه داده یا  	

جدول 12: ویژگی های عناصر داده ای در هم  سنجی
تعریفویژگی

کد یا شماره سریال عنصر دادهشناسانه

نام کوتاه عنصر دادهنام کوتاه

نام عنصر دادهنام

اطالعات کلی عنصر داده با توصیف مفهوم، هدف و سایر مواردتوصیف

اولویت عنصر داده )مانند اجباری، پیشنهادی، اختیاری(اولویت

شرایط افشاءمحرمانگی

آیا مقدار تکثیرپذیر است یا نه؟تکثیرپذیری

آیا مقدار مقیاس پذیر است یا نه؟مقیاس پذیری

نوع داده )به طور مثال عدد صحیح، عدد حقیقی، رشته، ...( و نوع داده
ویژگیهای فرعی آن

واحد سنجشواحد سنجش

دقت الزم مقدار )تنها برای نوع داده عددی کاربرد دارد.(دقت

زمان تولید عنصر دادهایزمانبندی تعیین زمان

رویه
روش تولید مقدار عنصر دادهای با توصیف دنباله منطقی از عملیات 
)در صورت امکان به همراه الگوریتم ها(، یا با تعیین فهرستی از رویه 

های کنونی امکان پذیر

عناصر دادهای ضروری برای تولید مقدارعناصر داده های منبع

عناصر دادهای ضروری برای تفسیر مقداروابستگی
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مجموعه داده های پروژه فناوری اطالعات
اگر تعریف عناصر دادهای یا ســابقه داده مربوط به داده های مورد  	

نیــاز دقیقاً برابر نباشــند، به کارهایی مانند تبدیل، هنجارســازی یا 
سنجش مجدد در پیش از ارسال داده ها نیاز است. 

9-2-3- کارکردهای جمع آوری داده در »نگهداشت انباره«
کارکردهای جمع آوری داده در فعالیت »نگهداشــت انباره« توسط ارائه 
دهنده هم  سنجی معموالً شامل شامل )ولی نه محدود به( موارد زیر است:

تعریف عناصر دادهای، ســابقه داده و مجموعه )مجموعه های( داده  	
پروژه فناوری اطالعات

آماده سازی ابزار جمع آوری داده )به طور مثال پرسشنامه، فرم چاپی  	
ورود داده، فرم رایانه ای برخط/ برون خط ورود داده(، ابزار صحه گذاری 

داده و ابزار انبارش
گزینش، دریافت، اعتبارسنجی و سابقه داده های پروژه )پروژه های(  	

فناوری اطالعات در انباره

9-3- الزامات و راهنمای جمع آوری داده
9-3-1- الزامات و راهنمای منبع داده

عملکرد پروژه های فناوری اطالعات به تناســب حوزه های کسب وکار، 
حوزه های نرم افزار، مقیاس پروژه، نوع توســعه )به عنوان مثال توسعه 
جدید، ارتقاء، نگهــداری(، موفقیت پروژه ها )به عنــوان مثال، موفق، 
دارای چالش، لغو شــده( و موارد دیگر متفاوت است. الزم است مالک 
انباره به دقت به مقدار و کیفیت داده ها در حین جمع آوری توجه کند 
تا نیازهای کاربران هدف محصول انباره هم  سنجی و سنجه ها برطرف 

شود، همین دلیل:
در صورت امکان تعداد زیادی از سابقه داده جمع آوری شود؛ 	
در صورت امکان تعداد زیادی از عناصر داده ای جمع آوری شود؛ و 	
در صورت امکان ســابقه داده ها به شــکل کامل  و بــا کیفیت باال  	

جمع آوری شود.
حجم، کیفیت و کامل بودن داده ها معموالً به روش جمع آوری آن ها  	

بستگی دارد. طبق این استاندارد، روش های جمع آوری داده ها به سه 
نوع تقسیم می شود:

انتخابی: جمع آوری داده از منبع داده ای خاص )مانند سازمان، تیم  	
پروژه( 

عمومی: جمع آوری داده از عموم مردم 	
اجباری: الزام به ارسال داده ها به تیم) های( پروژه فناوری اطالعات  	

یا سازمان)ها(
9-3-2- راهنمای زمان بندی

زمان بندی جمع آوری داده می تواند:
در فواصل مشخصی )به طور مثال سالی یک بار( باشد، یا  	
همیشه و در طول سال داده ها جمع آوری شود. 	

9-3-3- راهنمای صحه گذاری داده
کارکردهــای جمــع آوری داده )ماننــد کارهای»ارســال داده ها« و 

فعالیت هــای »نگهداشــت انباره«( شــامل چندین مخاطره اســت 
 کــه ممکن اســت اعتبــار داده های جمــع آوری شــده را مخدوش 

کند:
عناصر دادهای مجدداً توســط ارســال کننده وارد پرسشــنامه یا  	

فرم شــده  و ممکن اســت اشــتباهاتی )به طور مثال مقدار نادرست 
 ورودی، وارد کــردن در حــوزة نادرســت( در این فراینــد رخ داده 

باشد؛
ارسال کننده، داده خود را به  تناسب واحد سنجش مورد نیاز تبدیل  	

و اشــتباهاتی )به طور مثال خطاهای محاسبه یا دقت( در این میان 
رخ می دهد؛

ارســال کننده نمی تواند عنصر دادهای را به علت کمبود اطالعات  	
ارائــه دهد ولی به  اشــتباه عنصر داده ای به  جــای N/A )ناموجود(، 

به عنوان »0« )صفر( یا »)رشته طول صفر(« تلقی شود؛
داده منبع اشــتباه ) به طور مثال برچســب گذاری نادرست عنصر  	

داده ای(؛
خطاهای داده باالدســت )به طور مثال وجود داده های نادرست در  	

منبع اصلی(؛
تعریف نادرســت عنصر داده ای )به طور مثال وابســتگی اشــتباه،  	

الگوریتم های اشتباه(.
صحه گــذاری داده بهتریــن و معمول ترین روش شناســایی این نوع 
خطاها اســت. مالک انباره بهتر است مجموعه قواعد تاییدکننده ای را 
آمــاده  کرده تا از کیفیت فرایند صحه گذاری و داده های حاصل از آن، 

اطمینان حاصل شود.
9-3-4- الزامات و راهنمای حفاظت از حریم خصوصی

حفاظت از حریم خصوصی ارســال کننده داده و تمام ســودبرانی که 
خواســتار حفاظت از حریم خصوصی خود هســتند، امری مهم و در 
بســیاری از موارد الزامی اســت. بنابراین، خط مشی حفاظت از حریم 

خصوصی باید مستندسازی و به ارسال کننده داده ارائه شود.

9-4- كاركرد نگهداری و پشتیبانی
در چارچوب هم  ســنجی این استاندارد، نگهداری و پشتیبانی از انباره 

و محصوالت هم  سنجی به طور عمده در دو فعالیت انجام می شود:
نگهداشت انباره 	
انتشار سنجه ها 	

برخی کارکردهای نگهداری و پشــتیبانی در ایــن فعالیت ها عبارت 
هستند از:

نگهداری داده در انباره هم  سنجی 	
نگهداری خود انباره هم  سنجی 	
تحویل محصوالت انباره هم  سنجی 	
تحویل هم  سنجی های منتشرشده 	
پشتیبانی از محصوالت هم  سنجی 	
پشتیبانی هم  سنجی بر پایه تجربه 	
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9-5- الزامات و راهنمای نگهداری و پشتیبانی
9-5- 1- الزامات و راهنمای نگهداری داده

از آنجایی که ســوابق داده پروژه فناوری اطالعات در انباره هم  سنجی 
معموالً به مدت طوالنی ذخیره و اســتفاده می شوند، در برخی مواقع 
ممکن است به نگهداری داده نیاز باشد. می توان نگهداری داده را طبق 
میزان جزئیات آن به دو دســته تقسیم کرد: نگهداری در سطح عنصر 

داده ای و نگهداری در سطح سابقه داده.
دالیل معمول برای نگهداری داده در ســطح عنصــر داده ای عبارت  

هستند از:
خطا در مقدار داده تشخیص داده شده است؛ 	
ارســال کننده درخواست افزودن یا جمع آوری مقدار )مقادیر( داده  	

را دارد؛
تغییری در تعریف عنصر داده ای یا سابقه داده ها بر داده های موجود  	

در انباره اثر می گذارد؛ و 
تغییری در سراســر ســازمان )مانند ســازمان دهی مجدد شرکت،  	

تغییر فرایند چرخه حیــات نرم افزار( بر داده های موجود در انباره اثر 
می گذارد. 

9-5-2- الزامات و راهنمای نگهداشت انباره
انباره هم  ســنجی باید مثل هر مجموعه داده معمولی دیگری نگهداری 
شود. چند نمونه عملیات معمول برای نگهداشت انباره عبارت هستند از:

تهیه پشتیبان و بازیابی 	
مدیریت کاربر و واپایش دسترسی 	
سازمان دهی و پیکربندی مجدد 	

9-5-3- الزامات و راهنمای تحویل محصول انباره هم  سنجی
ارائه دهنــده هم  ســنجی محصــوالت انبــاره هم  ســنجی را تحویل 
می دهــد. محصــول انباره هم  ســنجی معمــوالً زیرمجموعــه انباره 
 هم  ســنجی است. بر اســاس این اســتاندارد، الزم اســت در فرایند 

تولید
تمام اطالعات مربوط به حریم خصوصی حذف شوند؛ و 	
گزارش) های( تشریحی آماده شوند. 	

9-5-4- الزامات و راهنمای تحویل هم سنجه   های منتشرشده
ارائه دهنده ســنجه  )مثاًل مالک انباره( می تواند ســنجه ها را به عنوان 

محصوالت تحویل دهد. این محصول ممکن است:
یک یا چند ســنجه  باشد که از انباره هم  ســنجی گرفته و تحلیل  	

شده اند،
مجموعــه داده های پروژه فناوری اطالعات کــه زیرمجموعه انباره  	

هم  سنجی است.
در فرایند تولید محصول هم  سنجی،

مجموعــه )مجموعه هــای( داده های پروژه فنــاوری اطالعات باید  	
زیرمجموعه انباره هم  سنجی باشد؛

گزارش) های( اصلی باید برای توضیح ســنجه    )های( منتشــر شده  	
آماده شود و از فرایند تحلیلی برای کسب سنجه    ) ها( استفاده کند؛ 

اگر گزارش اصلی شامل اطالعات ضروری نباشد، باید گزارش تشریحی 
آماده شود. 

9-5-5-الزامات و راهنمای پشتیبانی از محصوالت هم  سنجی
به کارگیری محصوالت هم  سنجی )مانند محصوالت انباره هم  سنجی و 
سنجه های منتشر شده( پس از تحویل آن ها صورت می گیرد و معموالً 
دســت کم تا نسخه بعدی ادامه می یابد. بنابراین، مهم است که پس از 

تحویل هم از به کارگیری این محصوالت پشتیبانی شود. 
پس از تحویل محصوالت، پشــتیبانی از کاربران آن بهتر است شامل 

کارکردهای زیر باشد:
پاسخ به پرسش هایی درباره محصول 	
رفع نواقص محصوالت )به طور مثال با تعویض محصول، با انتشــار  	

غلطنامه یا اصالحیه ها(
دریافت بازخورد از کاربران برای بهبود فرایندهای فعالیت 	

9-5-6- الزامات و راهنمای پشتیبانی از هم  سنجی مبتنی بر تجربه
برای پشــتیبانی از گروه کارهای مربوط به »بهبود« مطابق قسمت 2 
اســتاندارد، ارزشــیابی محصوالت اطالعاتی )به طور مثال هم  سنجی 
و گزارش هم  ســنجی( و فعالیت های هم  ســنجی باید به همراه نکات 

فراگرفته شده در مبنای تجربه هم  سنجی ذخیره شوند.

10- خالصه
با توجه به تنوع و تکثر شــکلی و ماهوی پروژه های فناوری اطالعات، 
یکی از موضوعات مهم ســنجش میزان موفقیت آن در قیاس با سایر 
پروژه های مشــابه است؛ فرایندی که به آن هم  سنجی اطالق می شود. 
یکی از عمده تریین دســتاوردهای این کار، درک بینشــی عمیق تر از 
نحوه اجرا و نیز برنامه ریزی الزم برای اصالح و بهبود فرایندهای اجرا 

در آینده است.
در این مقاله تالش شــد تا کلیاتی از چارچوب هم  ســنجی که توسط 
مجموعه اســتانداردهای ISO/IEC 29155 ارائه شده، به اجمال بیان 
شود. این استاندارد در حال حاضر دارای 4 قسمت است. قسمت اول 
چارچوب، مفاهیم و تعاریف را بیان می کند؛ نحوه اجرای فعالیت های 
هم  ســنجی در قسمت 2 تشریح شده اســت؛ قسمت 3 به بیان نحوه 
گزارش دهی فعالیت های هم  ســنجی می پردازد؛ و باالخره قســمت 4 
موضوع نگهداشت و پشــتیبانی از داده ها و اطالعات جمع آوری شده 

طی فعالیت های هم  سنجی را توضیح می دهد. 
این مقاله بیشــتر بر آشنایی خواننده با موضوع و ابعاد آن تاکید دارد 
و خواننده عالقه مند می تواند برای دریافت اطالعات بیشــتر، به اصل 

اسناد مراجعه کند.
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پی آیند روایات آموزشی 
روایت سیزدهم: تجربیاتی در تدوین برنامه درسی و ارائۀ

درس اصول و مبانی سیبرنتیک*

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
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*Principals & Fundamentals of CYBERNETICS

مقدمه
در پاســخ به ابتکار و فراخوان مشــترک کرســی یونسکو در آموزش 
مهندســی و انجمن آموزش مهندســی ایران در زمستان 1398، در 
موضوع اشــتراک تجربیات یاددهی- یادگیری در آموزش مهندسی، 
اقدام به ارســال چهار نمونه از تجارب تدریســی خود به این فراخوان 
نمودم. در اردیبهشت ماه 99 داوران این فراخوان، هفت تجربه ارسالی 
از جملــه دو مورد مربوط بــه من را، در صورت هفــت منتخب این 
تجارب، اعالم و در خردادماه یکی از این دو رتبه دوم را در این مسابقه 
به دســت آورد. گردآوری تجارب آموزشی از طریق فراخوان عمومی، 
اقدامی شایسته با اثرات ترویجی است که می تواند ثمرات اثربخشی در 
گردآوری یک حافظه زمانمند برای تدوین و انتقال تجارب آموزشی و 
ترویج گونه های موفق و ارزشمند آن برای اجرا و ارتقاء، بین استادان 
جوان را، به دنبال داشــته باشــد. به همین اعتبار بر آن شــدم که از 
شــماره 247 گزارش کامپیوتر، صفحاتی را به درج این گونه تجارب با 
عنوان پی آیند )مطالب دنباله دار( روایات تجارب آموزشــی، اختصاص 
دهیم. از تمامی همکاران دانشــگاهی مجرب و جوان دعوت می کنیم 
با ارسال تجارب نوآورانه آموزشی خود به غنای این صفحات و تعمیق 
این اقدام فرهنگی، یاری رســانند. ما آماده نشــر این تجارب ارزنده 

و معرفــِی فرهیختگاِن نوآوِر مبدِع آن، به جامعه انفورماتیک کشــور 
هســتیم. روایت اول تا دوازدهم را در دوازده شماره پیشین به دروس 
شــیوه  های ارائه مطالب علمی و فنی، مدیریت و برنامه ریزی راهبردی 
فناوری اطالعات، آداب فناوری اطالعات، مدیریت پروژه های فناوری 
اطالعــات، تجارت الکترونیکی، مهندســی نرم افزار، تحلیل و طراحی 
سیستم ها، آموزش الکترونیکی، مهندسی کاربرد، مهندسی اینترنت، 
سیســتم های اطالعــات مدیریت و اصول و کاربردهــای انفورماتیک 
پرداختیم. در این شماره به درس مبانی و اصول سیبرنتیک و در پایان 
در شــماره بعد، در بخش جهاردهم این پی آیند به تجارب دو ســال 
دورآموزی کرونایی خواهم پرداخت. امیدوارم با همت شــما دوستان 
عزیز، انتشار این صفحه با دروِس مختلِف استادان پژوهشگِر عالقمند، 

استمرار یابد.

پیشــینه شــکل گیری درس مبانی و اصول و مبانی 
سیبرنتیک در مسیر زندگی آموزشی مدرس آن 

 داســتان شــکل گیری این درس مشــابه و در ادامــه درس اصول و 
کاربردهای انفورماتیک اســت که در شــماره گذشــته این پی آیند 
شــرح دادم که با همزمانی دفاع پایان نامه من با آغاز مقدمات برپایی 
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دانشــکده مهندســی کامپیوتر و اســتحاله گروه کامپیوتر دانشکده 
ریاضی به دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال 64 در دانشگاه شریف 
همراه شــد. با طرح درس های نوآورانه   ای کــه دکتر پرهامی به عنوان 
کمیته آموزش انجمن انفورماتیک ایران برای برنامه دوره کارشناسی 
مهندســی کامپیوتر پیشــنهاد داده بود و تا بیش از ده ســال پس از 
برپایی دانشــکده و رشــته مهندســی کامپیوتر در دانشگاه شریف و 
سایر دانشگاه های کشــور، برنامه درسی تقریبا استاندارد و مرجع در 
ایران بود برپایی دانشــکده ممکن شد. در همین دوران استاد موسس 
دکتر غالمرضا انصاری که ریاست مرکز محاسبات دانشگاه را به عهده 
داشــت با گردآوری گروهــی دانش آموخته و دانشــجوی عالقمند و 
توانای دانشگاه در صدد ایجاد تحولی در ساختار و شکل ارائه خدمات 
رایانه  ای دانشگاه بود که با پذیرش ریاست دانشکده جدید، مرکز ثقل 
فعالیت های نوآورانه و تحول ســاز خود را به دانشــکده جدید منتقل 
کرد. من که به مناســبت کارهای درســی به مرکز محاسبات رفت و 
آمــد پیدا کرده بودم افتخار آشــنایی با ایشــان را یافتم و در جریان 
گفتگوهایمان ایشان در موضوع پایان نامه من - که در آن صاحب   نظر و 
تجربه بودند- مرا مکرر راهنمایی و تشویق به پیگیری و تسریع انجام 
می نمودند. پس راه اندازی دانشکده که همزمان با دانش آموختگی من 
بود، با اطالع از عالقه من به آموزش و کار پژوهشــی انجام شــده    ام، 
مرا تشــویق به تعریف و ارائه دروسی دانشــگاهی جدید در مضمون 
پایان نامه ام نمودند. این تشــویق ترغیب و حمایت ســرانجام پس از 
تدوین برنامه ای درســی و ارائه درس اصول و کاربردهای انفورماتیک 
به شــکل حق التدریسی از ترم اول 67-66 در قالب مفاهیم پیشرفته 
برای دانشــجویان کارشناسی و کارشناسی  ارشد شد. یکی دیگر از این 
دروس درس جدید مبانی و اصول ســیبرنتیک بــود. انگیزه  های من 
برای اقدام به طراحی این درس، عالوه بر ماهیت بین رشــته ای آن و 
درک من از لزوم گذر از مفاهیم تک رشته ای به مفاهیم میان رشته ای 
و عالقه از ســال ها پیش، به سیبرنتیک بود که به این پیشینه در بند 

بعدی می پردازم. 
 مبانی و اصول ســیبرنتیک دومین درس جدیدی بود که من تعریف 
و در داتشــگاه تدریس کردم. در پی آن در ســال 68 به عنوان اولین 
حکم رســمی دانشکده به شکل رســمی و آزمایشی و سپس قطعی 
به اســتخدام دانشگاه در آمدم. در در ســال 93 استادیار شدم و در 
ســال 98 داوطلبانه بازنشسته )ایستاده( گشتم و از آن تاریخ تاکنون 
کماکان به عنوان اســتاد مدعو در شرایط کرونایی به آموزش مجازی 
دروس کارشناســی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات در دانشگاه 

صنعتی شریف، اشتغال به تدریس دارم.
پیشــینه آشــنائی من با مفاهیم سیبرنتیک این پیشــینه مفصل از 
زمان تحصیل دوره کارشناســی من در رشته کاربرد کامپیوتر و آنالیز 
سیستم ها در مدرســه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر و آشنایی 
با کتاب پکلیس1 شــروع شد. بعد که کتاب قطعیت و روندها )دنیای 

1- Cybernetics A-Z

شانسی، شانسی، شانســی،...( را با ترجمه افشین آزاد منش خواندم، 
عالقمندتر شــدم. در آمدوشدهایم به دانشــگاه صنعتی شریف برای 
استفاده از همگردان الگول در رایانه بزرگ سی.دی.سی با این دانشگاه 
و اســتادان و آزمایشگاه   هایش آشنا شدم و با اسم و فعالیت های استاد 
گرانقدر دکتر محمود نحوی2 در دانشــکده برق، که آزمایشگاهی در 
این زمینه داشــتند. سپس در کتابخانه دانشــکده برق تالش کردم، 
کتاب اول نوربرت وینر در معرفی سیبرنتیک با نام سیرنتیک: کنترل 
و ارتباط در حیوان و ماشــین را به انگلیسی با ولع بخوانم و در نظرم 
ســیبرنتیک تعبیر دیگری از علم کلی ابن   سینا آمد آنچه که حکمت 

می نامیدند:

کتاب میدوز به نام محدودیت های رشد که گزارش اول کلوپ رم بود، 
چشــم مرا بر سامانه های پویا و پویایی سامانه ها گشود آنجا که جهان 
را با بیشــترین حجم اطالعات در دســترس مدل کرده بودند. پس از 
انقالب، ترجمه کتاب پکلیس با نام الفبای ســیبرنتیک در چند مجلد 
با روی جلدهایی شــکیل و مطالعه کتاب هایی دیگر در این زمینه که 
تصویر روی جلد برخی از آن ها در ذیل می  آورم این عالقه را تشــدید 
کرد. از طریق کتاب من ریاضیدانم نوربرت وینر مبدع ســیبرنتیک با 
ترجمه درخشــان استاد زنده یاد پرویز شهریاری و سایر کتاب هایی از 
وینر که به فارســی پس از آن منتشــر شده، سیبرنتیک به عنوان پدر 

انفوماتیک در ذهنم شکل گرفت. 
مطالعه کتاب های روسِی سیبرنتیک امروز و سیبرنتیک جوهر حیات، 
قابلیت های بیشــتری از این علم را در ذهن مــن حک کردند. مقاله 
روانشناســانه ای که ابرآگاهی را بر روی خودآگاه و ناخودآگاه منشــأ 
خالقیت معرفی می کرد بر عمق دانســته های من در مورد نوآوری و 
خالقیت افزود و مرا به مطالعــه کتاب ها و دیدگاه   های ادوارد دو بونو 
در ایــن زمینه کشــاند. مقاله جالب دیگری در مورد شــعر رایانه  ای، 
منجر به نوشــتن و چاپ مقاله ای با عنوان هنرسیبرنتیکی در همین 
مجله شد که بعدها در گزینش بهترین مقاالت دویست شماره گزارش 
کامپیوتر، برگزیده شــد. کتاب ســیبرنتیک و جامعه نوربرت وینر که 
در زبان فارسی با عنوان اســتفاده انسانی از انسان ها نشر گردید، مرا 
با دیدگاه های جالــب او در زمینه اخالق رایانه ای آشــنا کرد. کتاب 
خواندنی لوسین ژراردن با عنوان بیونیک: تکنولوژی از جانداران الهام 
می گیرد با ترجمه درخشان استاد گرانقدر دکتر محمود بهزاد3، نظریه 
اطالعات کلود شــانون را از منظری تازه به من آموخت و این انباشت 

2- http://asnad.sharif.ir/interview/Mahmud_Nahvi.pdf
3-http://asnad.sharif.ir/interview/Mehdi_Behzad.pdf
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عالقه و شــناخت انگیزه  ای شد تا به ســیبرنتیک به عنوان یک درس 
دانشــگاهی فکر کنم. این عالقه کماکان اســتمرار یافت و تا امروز با 
پیگیری تحوالت علوم شــناختی، شزان4 و ســامانه های رایا فیزیکی5 
ادامــه دارد. حتی در یــک دوره ای که قصد ادامــه تحصیل در دوره 
دکتری داشــتم با یافتن گرایش تحصیلی ســیبرنتیک در دانشــگاه 

پوردو6 مدت ها سرخوش بودم: 

طرح درس، برنامه درســی و کتاب درسی مبانی و 
اصول سیبرنتیک

 آنچــه به عنوان محتــوای این درس در ذهن من بود ســیبرنتیک و 
شــاخه های گســترده کاربردی آن بود که راهنمــای اولیه اش کتاب 
پکلیس بــود که کتابی برای عموم، جهت ســوادآموزی ســیرنتیک 
می توانســت تلقی شود. در سال 1366 که ترجمه کتاب لرنر با عنوان 
مبانی ســیبرنتیک با ترجمه دکتر کیومرث پریانی نشر شد و به دست 
من رســید، حس کردم کتاب درسی نســبتاً مناسبی به زبان فارسی 
برای یک درس دانشــگاهی دوره کارشناسی یافته ام که بر اساس آن 
می توانم برنامه درسی برای آموزش اصول سیبرنتیک تدوین و به اجرا 
بگذارم. هر چند کتاب لرنر بیشتر به سامانه های گردانشی7 و به طیف 
گسترده کاربردهای آن به شکل محدود پرداخته بود و من که در بین 
سال های 1356 تا 1363 در وزارت کشاورزی با طیفی از کاربردهای 
جذاب ســیبرنتیک از جمله ســنجش از راه دور آشنا شده، کار کرده 
و آمــوزش دیده و داده بودم، الزم می دیدم که کاربردها را به عناوین 
  (NBIC: Nano + Bio +Information Technology + Cognitive science) 4- معادل فارسی

)شزان = شناختی + زیستی + انفورماتیکی + نانو( اشاره به فناوری های همگرا. 
5- CPS: Cyber-Physical Systems
6- Purdue University
7- معادل Cybernetics Systems فارســی گردانش برای سیبرنتیک را از نوشته ای از احسان طبری در 
معرفی این علم در همان سال ها وام گرفتم که با توجه به ریشه یونانی واژه سیبرنتیک یعنی کیبرنته به معنی 

اداره کردن یا هدایت کشتی ها، برای سیبرنتیک معادل فکورانه ای به نظر می رسید. 

مطالب درس اضافه کنم8. اما باید به این واقعیت اعتراف کنم که برای 
طراحی محتوای این درس از همان الگوی رایِج بســط ِمضامیِن یک 
کتاب درســی – که در این درس کتاب مبانی سیبرنتیک نوشته لرنر 
بود - اســتفاده کردم. زیرا آن ســال ها تولید برنامه درسی دانشگاهی 
مبتنــی بر الگو و روشــگان، نه تنها رایج نبود کــه مطرح هم نبود9. 
مباحث اصلی کتاب مبانی ســیبرنتیک لرنــر در 19 فصل مختصر با 
عناوین: حرکت، مدل ها، سیستم های پویا، سیگنال ها، کنترل، کنترل 
خود کار، کنترل بهیــن، خودکاره ها، کامپیوتر، ســازگاری، بازی ها، 
یادگیری، سیســتم های بزرگ، کنترل عملیاتی، مغز، سیســتم های 
سازمند، انسان و ماشین و طرح چشم اندازهای آینده، به اندازه کافی 
جالب، هیجان   انگیز و نوآورانه بود. هر چند متاســفانه در نســخه در 
دســترس ما، که ترجمه فارسی از ترجمه انگلیسی انجام شده از اصل 
متن روســی بود، مشابه کتاب های علمی روســی آن زمان ها، هیچ 
جاذبه شــکلی، تصویری و ساختاری برای خواننده نداشت، ویژگی که 
حتی در کتاب دیگر روسِی الفبای سیرنتیک با کاریکاتورهای کوچک 
اول فصول، به میزان کمینه ای اصالح شده بود. اما من تالش کردم با 
حفظ مهم ترین مباحث چارچوب فصول این کتاب، با افزودن مثال ها 
و نمونه هــای جالــب و برانگیزاننده، این مطالب جالــب را در درس 
بگنجانم. فصول انســان و ماشین، مغز، بازی ها، کامپیوتر، خودکاره   ها، 
کنترل خودکار، سیســتم های پویا و مدل های این کتاب، موضوعات 
جالبی برای چارچوب نظری درس ســیبرنتیک بودند. متاســفانه در 
بایگان شــخصی من، هیچ نسخه مکتوبی از برنامه این درس را نیافتم، 
تنها نسخه ای از برگه های امتحان میان ترم دو نوبت اجرای آن یافتم، 
که تصویر صفحاتی از آن، نشــان از تنــوع مطالب این درس می تواند 

داشته باشد:

و  اصول  درس  ارائه  سوابق 
مبانی سیبرنتیک

من از ســال 68 تا 71 طی سه سال 
تحصیلی، در چهار نوبت این درس را 
عرضه نمودم. دو نوبت در ترم های اول 
سال های تحصیلی 69-68 و ترم دوم 
71-70 تحت عنوان مفاهیم پیشرفته 
در فنــاوری اطالعات در دانشــکده 
مهندســی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
شریف و دو ترم در بهار 72-71 و بهار 

8- کتاب ِ فن آوری بزرگراه های اطالعاتی من که در سال 1376 منتشر شد، حاصل این تجارب بود که یکی 
دیگر از این تجارب مشارکت من در راه اندازی اولی وبگاه اینترنتی سازمانی دولتی ایران در آن سال ها در وزارت 

کشاورزی به نشانی www.moa.com بود.
 ACM&IEEE 9-بعدها که به لزوم و اهمیت این روش واقف شــدم در تدوین برنامه های درســی از الگوهای
نظیر مولفه های درســی تا مولفه های دانشــی و سپس الگوی پیکره های دانشــی بهره گرفتم. حتی سامانه ای 
نرم افزاری برای تولید خودکار برنامه درســی بر منای مدل یونسکو برای موسسه آموزشی روزبه نوشتم. آخرین 
کتابم هم در همین موضوعات است: مدل های یک تا پنج بعدی زنجیره های درسی برای تولید و بازبینی بهبود 

طلب دوره های آموزش دانشگاهی فناوری اطالعات، 1393.
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73-72 با عناوین آشــنایی با علوم جدید و طراحی بیونیکی در دوره 
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران به دعوت مدیر این گروه، گونه مناســب شــده ای از این درس 
را تدریــس کردم. عنوان فرعی طراحــی بیونیکی را - که در اجرا، در 
قالب رسمی مفاهیم پیشرفته عرضه می شد- از این نظر انتخاب کردم 
که در واقع برنامه درســی اجرا شده در دانشگاه تهران، عمال تلفیقی 
از محتــوای دروس اصول و کاربردهــای انفورماتیک و مبانی و اصول 
ســیبرنتیک، بر بستر روشگان های خالق طراحی با تاکید بر چگونگی 
الهام گرفتن و تقلید ما از طبیعت در ساخت و امکان تحلیل سامانه ای 
پدیده های طبیعی بود، یعنی بیونیک یا بیوســیبرنتیک در مقایسه با 
ســیبرنتیک که دو روی یک ســکه بودند. به یاد دارم مثال  هایی نظیر 
الهــام گرفتن از ســاختار میوه ای چون فندق با چند الیه پوســت و 
هرالیــه، با گونه ای کاربرد و یا الهام گرفتن از اتفاق رنگ عوض کردن 
پوســت آفتاب پرســت در انطباق با محیط، برای دانشجویان طراحی 

صنعتی مثال های هیجان انگیزی بود. از خاطرات این دوران استقبال 
و عالقمندی برخی از دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد طراحی 
صنعتی به مباحث و موضوعــات این درس بود که موجب تکرار ارائه 

درس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال بعد شد. 

جمع بندی و سرانجام 
 امروزه بســیار روشــن تر از زمانــی که ایــن درس را طراحی و اجرا 
کردم برایم آشــکار است که درسی در مورد ســیبرنتیک یا گرایش 
و حتی رشــته ای دانشــگاهی، در فضای چند رشــته ای امروز و فردا 
چقدر به دانایی و خالقیت دانشــجویان مهندسی به ویژه رایانه کمک 
می کند، چرا که بسیاری از شاخه های فناوری امروز زاده یا از نوادگان 
ســیبرنتیک به نظر می رســند که درس هنوز عرضه نشده سامانه رایا 

فیزیکی، می تواند نمود این عطف توجه الزم و مجدد، باشد. 
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تراوش های ذهنی
25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی

)قسمت هشتم(

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

یادداشت مترجم
جان بروکمن از افراد شــناخته شــده و مشــهور دنیای علم و فّناوری است. او 
پایه گذار بنیاد اِج1 اســت، ســازمانی برای گردهم آوردن متفّکران و پیشــگامان 
حوزه هــای علمــی و فّنی و فراهم ســاختن نظرگاهــی برای تبادل افــکار و بیان 
دغدغه هــای آنان دربارۀ موضوعات مختلف دنیای فّنــاوری. تعداد اعضای زنده 
و درگذشــتۀ این بنیاد هم اکنون به 660 نفر بالغ گشــته اســت. بروکمن نظرات 
و گفتگوهــای اعضــای بنیــاد اِج را از وطریــق وبــگاه Edge.org در اختیار 
عالقه منــدان می گذارد و به همین خاطر، ایــن وبگاه همواره یکی از جالب ترین و 

تفّکربرانگیزترین وبگاه های اینترنت بوده است. 
بروکمن از دهۀ 1990 تا کنون به طور مرتّب از متفّکران برجسته و دانشمندان 
عضو بنیاد اِج درخواســت کرده تا نظرشــان را دربارۀ موضوعات مهم و مختلف 
علمی بیــان کنند. شــهرت او به عنوان بنیان گــذار و ناشــر Edge.org و نیز 
بنیان گــذار یکی از معتبرترین بنگاه های انتشــارات کتاب های علمی در آمریکا 
باعث شــده است که درخواستش پذیرفته شود و در نتیجه، مجموعه های مفّصلی 

از گفتمان های تفّکربرانگیز دربارۀ یک موضوع پدید آمده است.
    بد نیســت به چند نمونه از پرســش هایی که بروکمن در سال های مختلف از 
اندیشمندان عضو بنیاد اِج به عمل آورده و نظر آنان را جویا شده است اشاره کنم: 

به چه چیزی باور دارید با وجودی که نمی توانید آن را اثبات کنید؟ )2005( 	
خطرناک ترین ایدۀ شما چیست؟ )2006( 	

1- Edge Foundation

دربارۀ چه چیز خوش بین هستید؟ )2007( 	
نظرتان را دربارۀ چه چیز تغییر داده اید؟ )2008( 	
چه چیزی همه چیز را تغییر خواهد داد؟ )2009( 	
اینترنــت چگونه در حال تغییر دادن طرز فکر شماســت؟ )2010( از میان  	

172 پاســخ دریافت شده، 150 پاســخ بعداً در کتابی به همین نام با ویراستاری 
بروکمن منتشر شد. 

بروکمن در سال 2018 به سراغ موضوع هوش مصنوعی آمده است. موضوعی 
که او آن را »داســتان امروز، داستانی در پشــت همۀ داستان ها« خوانده است. از 
پرسش شــوندگان خواسته است تا نظرشــان را دربارۀ آیندۀ هوش مصنوعی در 
7 تا 15 صفحه بیان کنند. کتابی که در دســت دارید، دربردارندۀ پاسخ های 25 
نفر از دانشــمندان و اندیشمندان برجسته است که هر یک در یک فصل جداگانه 
آورده شده است. تقریباً همۀ آن ها اتّفاق نظر دارند که پرسش هایی نظیر این که 
هوش فراگیر مصنوعی )یعنی هوشــی همتراز با هوش انسان( چه موقع به دست 
خواهد آمد؟ چگونه ســاخته خواهد شد؟ آیا خطرناک خواهد بود؟ و زندگی ما را 
چگونه تغییر خواهد داد؟ پرسش های حیاتی و مهمی هستند، اّما تقریباً روی بقّیۀ 

چیزها، حّتی تعاریف بنیادی، هم عقیده نیستند. 
ترجمۀ این کتاب به صورت یک سلسله مقالۀ دنباله دار به نظر خوانندگان گرامی 
می رســد. امیدوارم ترجمۀ این کتاب مورد اســتقبال جامعۀ علمی و فرهیختگان 

کشور قرار گیرد. 

*   *   *
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فصل 14
گرادیان کاهشی

   کریس اندرسون2
کریــس اندرســون یــک کارآفرین اســت. 
او ســردبیر پیشــین مجلّۀ وایــرد3، یکی از 

بنیان گذاران و مدیرعامل شــرکت 3DR و نویســندة کتاب های ُدِم 
دراز4، رایگان5 و سازندگان6 است. 

*   *   *
شــرکت کریس اندرسون )3DR( به شــکل گیری صنعت پهپادهای 
مدرن کمک کرده اســت و اکنون بر روی نرم افزار پهپاد تمرکز دارد. 
او کارش را با راه اندازی جامعۀ روبات های پرندة بدون سرنشین به نام 
DIY Drones آغاز کرد و به نخستین آزمایش ها با پهپادها پرداخت. 
او از ســال 2001 تا 2012 ســردبیر مجلّۀ وایرد بود و این مجلّه در 

دوران تصّدی او پنج بار جایزة ملّی نشریات را دریافت کرد. 
    او از ایــن که روبات شــناس7 خوانده شــود خوشــش نمی آید و 
می گوید »مثل هر روبات شــناس فروتنی، من خودم را روبات شناس 
نمی نامم.« او کارش را به عنوان یک فیزیکدان شروع کرد. او به تازگی 
به مــن گفت »من فیزیکدان خوبــی از آب در نیامدم. مدتی هم به 
لوس آالموس )آزمایشــگاه ملّی وزارت دفاع آمریــکا. م.( رفتم و فکر 
کردم ممکن اســت برندة جایزة نوبل نشــوم اّمــا می توانم همچنان 
یــک دانشــمند باقی بمانم. همۀ مــا که در رشــتۀ فیزیک بودیم و 
 قهرمــان تخّیلی مان فِین من بود )ریچــارد فِین من، فیزیکدان نظری 
آمریکایی که به خاطــر کارهایش در صورت بندی مکانیک کوانتومی 
شهرت دارد. م.(، به این نتیجه رسیدیم که مسیر حرفه ای و شغلیمان 
در بهترین حالت، کارکردن بر روی پروژه ای در مرکز ِسرن8 )سازمان 
اروپایی پژوهش های هســته ای و بزرگ ترین آزمایشگاه فیزیک ذّرات 
در جهان، واقع در کشــور ســوئیس. م.( به مّدت پانزده سال خواهد 
بود. آن پروژه یا با شکســت روبرو خواهد شد، که در این صورت هیچ 
مقاله ای از آن در نخواهد آمد، یا موّفق خواهد شــد که در این حالت 
شــما نویسندة ســیصدم مقاله خواهید شــد و در یکی از دانشگاه ها 

به عنوان استادیار استخدام می شوید.«
    او می گویــد »اغلب همکالســی های من به وال اســتریت رفتند 
تا تحلیل گر داده های کّمی شــوند و ما وام مســکن با بهرة باال برای 
کسانی که اعتبار ضعیفی دارند را مدیون آن ها هستیم. بقّیه به سراغ 
راه اندازی اینترنت رفتند. نخست، اینترنت را با اتّصال آزمایشگاه های 
فیزیک راه اندازی کردیم. بعد وب را ساختیم. و بعد، نخستین کسانی 

2- Chris Anderson
3- Wired
4- Long Tail
5- Free 
6- Makers 
7- roboticist
8- CERN

بودیم که به کالن داده ها9 پرداختیم. ما اَبَررایانۀ ِکِری10 را داشتیم- که 
نصف قدرت تلفن همراه فعلی شــما را داشــت- اّما در زمان خودش 
اَبَررایانه بود. در این میان، مجلّه ای به نام وایرد را خواندیم که از سال 
1993 منتشــر می شــد و دریافتیم که این ابزاری که ما دانشمندان 
از آن اســتفاده می کنیم می تواند برای همه کاربرد داشــته باشــد. 
اینترنــت فقط مربوط به داده های علمی نبــود، یک انقالب فرهنگی 
شــگفت انگیز و تکان دهنده بود. بنابراین، هنگامی که از من خواسته 
شــد تا ســردبیری مجلّۀ وایرد را بپذیرم، بدون معّطلی پاسخ مثبت 

دادم. این مجلّه زندگی مرا عوض کرد.«
    او در زمانی که به موضوع »روبات های پرنده« عالقه مند شــد، پنج 
فرزند داشــت. در واقع بازی های ویدیویی که آن ها می کردند او را به 
این موضوع عالقه مند ســاخت. او مجلّۀ وایرد را ترک کرد و بقّیه اش 

تاریخچۀ سیلیکان ولی11 است. 
*  *  *

زندگی
پشــه ابتدا بوی مرا از ده متری تشخیص می دهد. تابع ردگیری خود 
را که شــامل ساده ترین قوانین ممکن است به کار می اندازد. نخست، 
در جهت های تصادفی و حســاب نشده حرکت می کند. اگر بو بیشتر 
شــد، حرکت در همان جهت را ادامه می دهد. اگر بو کمتر شــد، در 
جهت مخالف حرکت می کند. اگر بو از بین رفت به یک طرف حرکت 
می کند تا بو را دوباره به دســت آورد. ایــن کار را ادامه می دهد تا به 

هدف برسد. 
    بوی بدن من مثل ذّرات نامرئی غبار از پوست من بیرون می تراود 
و مثل دودی در باد در هوا پخش می شود. تراکم این ذّرات هر چه به 
پوســت من نزدیک تر شویم بیشتر است و هر چه دورتر شویم کمتر. 
این کاهش، گرادیان خوانده می شود که توصیف گر هر انتقال تدریجی 
از یک سطح به سطح دیگر اســت- برخالف یک »تابع پلّه ای«12 که 

یک تغییر گسسته را توصیف می کند. 
    پس از آن که پشــه با استفاده از الگوریتم ساده اش این گرادیان را 
تا منبعش دنبال می کند، بر روی پوســت من فرود می آید، که آن را 
با گرمایاب هایی که در پاهایش دارد حس می کند، که با یک گرادیان 
دیگر یعنی دما تنظیم شــده است. ســپس خرطومۀ سوزنی شکلش 
را به داخل ســطح فرو می کند و در اینجا سومین مجموعۀ حسگرها 
در نــوک خرطومه، یک گرادیان دیگر را شناســایی می کنند: چگالی 
خون13. این ســوزِن قابل انعطاف به صورت مارپیچ در زیر پوست من 
حرکت می کند تا بوی خون او را به ســوی مویرگ هدایت کند که آن 
را ســوراخ کند. سپس خون من شروع به جریان یافتن به سوی پشه 

می کند. مأموریت به پایان رسید. آخ. 

9- Big Data
10- Cray 
11- Silicon Valley
12- step function
13- blood density
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    آنچه همانند رادار قدرتمند حشرات در تاریکی به نظر می رسد، با 
هوشــمندی غیرقابل توضیحی که برای خون جویی در آن مغز بسیار 
کوچک وجود دارد، در واقع فقط یک بینی حّســاس اســت با تقریباً 
هیچگونه هوشمندی. اّما با به کارگیری مو به موی همین قانون سادة 
»از بینــی ات پیروی کن«، می توانند تمام خانه را بگردند تا شــما را 
پیدا کنند، از درزهای توری پشت درها عبور کنند و حتی یک باریکه 
پوستی که بین کاله و یقۀ پیراهن بیرون مانده را هدف گیری نمایند. 
فقط یک گردش تصادفی و بــدون برنامه ریزی قبلی، همراه با بال ها 
و پاهای انعطاف پذیر اســت که به حشره امکان می دهد تا از موانع رد 
شود و یک غریزه برای سرازیر شدن به سوی یک گرادیان شیمیایی.

    اّما »گرادیان کاهشــی«14 خیلی بیشتر از ناوش15 حشره است. به 
پیرامون خود نگاه کنید، همه جا آن را خواهید یافت. از ابتدایی ترین 
قوانین فیزیکی کیهان تا پیشــرفته ترین هــوش مصنوعی. )گرادیان 
معیاری اســت که براساس آن می توان میزان تغییر خروجی یک تابع 
را براساس تغییر ورودی سنجید. به زبان ریاضی، می توان گرادیان را 
مشتق خروجی نسبت به ورودی دانســت. روش گرادیان کاهشی یا 
کاهش گرادیان یکی از روش های بهینه ســازی معروف و پرکاربردی 
اســت که هم در یادگیری ماشــین و هم در یادگیری عمیق به وفور 

مورد استفاده است. م.(

كیهان
ما در دنیایی از گرادیان های بیشمار زندگی می کنیم، از نور و گرما تا 
جاذبه. آب در راستای گرادیان جاذبه در سراشیبی جریان دارد و بدن 
شــما بر پایۀ محلول های شــیمیایی که در غشاهای سلّولی از غلظت 
باال به پایین جریان دارد زندگی می کند. هر عملی و اقدامی در جهان 
توســط یک پیشــران گرادیانی انجام می گیرد. از حرکت سّیاره ها به 
دور گرادیان های جاذبه تا پیوستن اتم ها در امتداد گرادیان های شارژ 

الکتریکی برای تشکیل مولکول ها. 
    تمایالت خود ما، نظیر گرســنگی و خواب، توســط گرادیان های 
الکتروشــیمیایی در بدنمــان عمــل می کنند. و عملکــرد مغزمان، 
نشانک های16 الکتریکی که در امتداد مجراهای یونی در همایه های17 
)محل اتّصال دو یا چند ســلّول عصبی. م.( بین نورون های ما حرکت 
می کنند، صرفاً اتم ها و الکترون هایی هستند که در امتداد گرادیان های 
الکتریکی و شیمیایی باز هم بیشتری، »از باال به پایین« جریان دارند. 
قیاس تشــبیهی نحوة کار ســاعت را فراموش کنیــد، مغزهای ما به 
ســامانه ای از مجراها و آب بندها نزدیک تر است که نشانک ها مثل آب 

از یک وضعّیت به وضعّیت دیگر گذر می کنند. 
    اکنــون کــه من در اینجــا در حال تایپ کردن هســتم، در واقع 
 -n )در جســتجوی وضعّیت های تعادلی در یک همبندی )توپولوژی
بَعدی از گرادیان ها هستم. فقط یکی از آن ها را در نظر بگیرید: گرما. 
14- gradient descent
15- navigation
16- signals
17- synapses

دمای بدن من از دمای هوا باالتر اســت، بنابراین از من گرما ســاطع 
می شــود که باید دوباره به درون من بازگردانده شود. حّتی باکتری ها 
در دستگاه گوارش من از حسگرهایی برای اندازه گیری غلظت قند در 
مایعاتی که پیرامون آن ها هست استفاده می کنند و ناژک های ُدم مانند 
خودشان را تحریک می کنند تا در »خالف جهت« به سوی جایی که 
غلظت قند بیشــتر است شــنا کنند. وضعّیت طبیعی تمام سامانه ها، 
جریان یافتن به سمت وضعّیت های با انرژی کمتر است، فرایندی که 
به طور گسترده توســط آنتروپی شرح داده شده است )گرایش اشیاء 
برای رفتن از وضعّیت های منّظم به وضعّیت های نامنّظم. تمام چیزها، 

از جمله خود کیهان، نهایتاً فرو می ریزند(. 
    اّمــا رفتارهای پیچیده تر، مانند توانایــی ما برای تصمیم گیری، را 
چگونه توضیح می دهید؟ پاسخش فقط گرادیان کاهشِی بیشتر است. 

مغزهای ما 
با وجود شگفت انگیز و اسرارآمیز بودن هوش انسان، علم به این دیدگاه 
رســیده اســت که مغزهای ما به همان شیوة هر ســامانۀ پیچیده ای 
متشــّکل از الیه هــا و حلقه های بازخورد18 عمــل می کنند و همه به 
دنبال چیزی هســتند که ما از نظر ریاضی به آن »توابع بهینه سازی« 

می گوییم اّما شما می توانید به آن »جریان سراشیبی« نیز بگویید. 
    عصارة هوش، یادگیری اســت و ما آن را از طریق همبسته کردن 
ورودی هــا با امتیازهای مثبت یا منفی )پاداش هــا یا تنبیه ها( انجام 
می دهیم. و شــبکۀ عصبی مغز در طول زمان و با ســعی و خطا این 

ارتباطات را تقویت یا تضعیف می کند. 
    اّما این خیلی ســاده انگاری است. محدودیّت های گرادیان کاهشی، 
کاهش دهنــدة مســئله ای تحت عنــوان کمینه های محلــی19 )یا 
بیشینه های محلّی اگر گرادیان افزایشــی انجام می دهید( است. اگر 
در یک منطقۀ کوهســتانی راه می روید و می خواهید به خانه برسید، 
همیشه سرازیری رفتن به احتمال زیاد شما را به دّرة بعدی می رساند، 
اّما نه لزوماً در آن سوی کوه های دیگری که پیرامون شما و بین شما 
و خانه قرار دارند. به همین خاطر، شــما یا به یک مدل ذهنی )یعنی 
یک نقشــۀ( همبندی )توپولوژی( نیاز دارید که بدانید از کجا صعود 
کنید تا از دّره خارج شــوید، و یا بین گرادیان کاهشی و راه رفتن های 
تصادفی و بدون برنامه ریزی قبلی جابجا شوید تا بتوانید راه خروج از 

آن منطقه را پیدا کنید. 
    ایــن در واقع دقیقاً همان کاری اســت که پشــه در دنبال کردن 
بوی بدن من می کند. وقتی بر روی پوســت من اســت فرود می آید 
و هنگامــی که رّدش را گم می کند یا بــه مانعی برمی خورد، حرکت 

تصادفی و بدون برنامه ریزی قبلی انجام می دهد. 

هوش مصنوعی 
خوب، کار طبیعت بدین گونه است. اّما رایانه ها چه؟ نرم افزارهای سّنتی 

18- feedback loops
19- local minima
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به این شــکل کار نمی کنند و از درخت های قطعی منطق ســخت20 
پیروی می کنند: »اگر این شــرط برقرار اســت، آن کار را انجام بده.« 
اّما نرم افزاری که با دنیای فیزیکی تعامل دارد، بیشتر می خواهد مثل 
دنیــای فیزیکی عمل کند. یعنی پرداختن بــه ورودی های نوفه دار21 
)حســگرها یا رفتار انسان( و تولید نتایج احتماالتی و نه قطعی. و این 

به نوبۀ خود یعنی بیشتر گرادیان کاهشی. 
    نرم افــزار هوش مصنوعی، بهترین نمونۀ آن اســت، به ویژه آن نوع 
هوش مصنوعی که از مدل های شبکۀ عصبی مصنوعی استفاده می کند 
)شــامل شبکه های عصبی هم آمیخت22 یا عمیق چندالیه(. در این ها، 
پردازش عادی شامل »آموزش« آن ها از طریق نشان دادن مثال های 
زیادی از آنچه می خواهید آن ها بیاموزند است )برای مثال، عکس های 
گربه ها با برچســب »گربه«(، همراه با مثال هایی از داده های تصادفی 
دیگر )تصاویری از ســایر چیزها(. به این کار، »یادگیری با نظارت«23 
می گویند زیرا آموزش شــبکۀ عصبی از طریق مثال صورت می گیرد، 

شامل استفاده از داده هایی که با نتایج مطلوب همبسته نیستند. 
    این شــبکه های عصبی، همانند مدل های زیســت شناختی آن ها، 
شــامل الیه هایی از هزاران گره هستند )»نورون ها« در قیاس( که هر 
یک از آن ها به تمام گره ها در الیه های باال و پایین از طریق اتّصاالتی 
که در آغاز دارای قدرت تصادفی هســتند، مّتصلنــد. به الیۀ باالیی 
داده ها عرضه می گردند و الیۀ پائینی پاسخ صحیح را برمی گرداند. هر 
ســری از اتّصاالتی که در به دست آوردن پاسخ صحیح نقش داشتند 
قوی تر )»پاداش گرفته«( و آن ها که اشتباه بودند، ضعیف تر )»تنبیه 
شــده«( می گردند. با ده ها هزار بار تکرار این عمل، نهایتاً شبکۀ کاماًل 

آموزش دیده ای برای آن نوع داده ها به دست خواهد آمد.
    شما می توانید تمام ترکیبات ممکن اتّصاالت را به صورت سطح یک 
ســّیاره با کوه ها و دّره ها تصّور کنید. )برای چند لحظه این را نادیده 
بگیرید که ســطح فقط سه بعدی است و همبندی واقعی ابعاد زیادی 
دارد.( بهینه سازی که شــبکه در خالل آموزش انجام می دهد، صرفاً 
فراینِد یافتن عمیق ترین دّره در ســّیاره است. این کار شامل گام های 

زیر است:
1- تعریف یک »تابع هزینه« که میزان خوب بودن حل مسئله توّسط 

شبکه را تعیین کند. 
2- یکبار اجرای شــبکه و مشــاهدة کارکرد آن بــا توّجه به آن تابع 

هزینه. 
3- تغییر مقادیر اتّصاالت و تکرار مرحلۀ 2. تفاوت بین این دو جواب، 
»شــیب« یا جهتی است که شبکه بین این دو آزمایش حرکت کرده 

است. 
4- اگر جهت، »سرازیر« بود اتّصاالت را بیشتر در آن جهت تغییر بده. 

اگر »سرباال« بود آن ها را در جهت مخالف تغییر بده. 

20- hard logic
21- noisy
22- convolutional
23- supervised learning

5- ایــن کار را تکرار کن تا بهبــودی در هیچ جهت پیش نیاید. این 
یعنی شما در یک کمینه قرار دارید. 

    تبریک! اّما شــاید کمینۀ »محلّی« باشــد، یا شــیب کوچکی در 
کوه ها، بنایراین، اگر می خواهید بهتر عمل کنید باید ادامه دهید. شما 
نی توانید دیگر به سرازیر رفتن ادامه دهید و نمی دانید که پایین ترین 
نقطه به طور مطلق کجاست. بنابراین، باید به طریقی آن را پیدا کنید. 
راه هــای متعّددی برای این کار وجود دارد که چند تا از آن ها به قرار 

زیرند: 
دفعــات زیادی بــا تنظیمــات24 تصادفی متفــاوت آزمایش کنید و 
آموخته های هر آزمایش را با هم مقایســه کنید. در اصل شما دارید 
ســامانه را تکان می دهیــد تا ببینید آیا در وضعّیــت پایین تری قرار 
می گیرد. اگــر یکی از آزمایش ها، دّرة پایین تــری را پیدا کرد، با آن 

تنظیمات شروع کنید.
فقط در جهت ســرازیر حرکت نکنید بلکه این طرف و آن طرف هم 
سری بزنید )به این »گرادیان کاهشی تصادفی«25 می گویند(. اگر این 
کار را به قدر کافی انجام دهید، نهایتاً پایین ترین سطح ممکن را پیدا 

خواهید کرد. )استعاره ای برای زندگی( 
فقط به دنبال ویژگی های »جالب« باشــید که توســط تنّوع و تفاوت 
تعریف شده اند )مثاًل تغییرات لبه ها یا رنگ(. هشدار: این روش ممکن 
است شما را بیش از حّد مشغول به خود کند. پس بهتر است عاقالنه 
رفتــار کنید و بر آن نــوع ویژگی هایی تأکید کنیــد که در طبیعت 
به صورت واقعی وجود دارند. بــه این کار »منّظم کردن«26 می گویند 
و روش های بســیاری برای آن وجود دارد، نظیــر این که آیا آن نوع 
ویژگی ها قباًل دیده )آموخته( شده اند یا »پر بسامد«27 هستند به جای 

آن که »کم بسامد« باشند. 
    صرفــاً بــه خاطر این که ســامانه های هوش مصنوعــی گاهی با 
کمینه های محلّی پایان می یابند، نباید نتیجه گیری کرد که این باعث 
می شود شباهت کمی با حیات داشته باشند. انسان ها- و در واقع شاید 
تمام شکل های حیات- گاهی در کمینه های محلّی گرفتار می شوند. 

    درک مــا از بــازی Go را در نظر بگیرید که هزاران ســال اســت 
توسط انسان ها آموزش داده شده، آموخته شده و بهینه سازی گردیده 
اســت )بازی Go بیش از 2500 ســال پیش توســط چینی ها ابداع 
شــده و اعتقاد بر این اســت که قدیمی ترین بازی روی تخته28 است 
که به طور پیوســته تا امروز بازی شــده است. هدف این بازی، احاطه 
کردن منطقۀ بیشــتری روی تخته نسبت به حریف است. م.( هوش 
مصنوعی تنها ظرف ســه سال کشــف کرد که ما در تمام این مّدت 
اشــتباه بازی می کردیم و راه حل های بهتر و تقریباً متفاوتی برای این 
بازی وجود دارد که ما هیچگاه در نظر نگرفته ایم- عمدتاً به خاطر این 
24- setting
25- stochastic
26- regularization
27- high frequency
28- board game
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که مغزهای ما قدرت پردازشی الزم را برای در نظر گرفتن تعداد زیاد 
حرکت های آینده ندارد. 

    حّتی در شــطرنج، که ده ها بار آســان تر اســت و فکر می شد که 
کاماًل درک شده اســت، ماشین های جســتجوی جامع29 می توانند 
بــا راهبردهای خودمان ما را شکســت دهند. در مورد شــطرنج نیز 
هنگامی که توسط ســامانه های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی 
مورد بررسی دقیق قرار گرفت، معلوم شد که راهبردهای غیرعادی اّما 
برتــری دارد که ما هیچگاه در نظر نگرفته بودیم، مانند قربانی کردن 
زودهنگام وزیر برای به دســت آوردن یک مزیّت بلندمّدت ناشناخته. 
مثل این می ماند که ما نســخه های دو بعدی بازی را انجام می دادیم 

در حالی که در واقع در ابعاد باالتری وجود دارد. 
    اگر هر کدام از این حرف ها به گوشتان آشناست به این خاطر است 
که علم فیزیک دهه هاست با این نوع مسائل توپولوژیکی کلنجار رفته 
اســت. اّما برخالف فیزیک نظری چندبعدی، هوش مصنوعی چیزی 

است که به طور واقعی می توانیم آزمایش و ارزیابی کنیم. 
    بنابرایــن، این کاری اســت که می خواهیم انجــام دهیم. در چند 
دهۀ آینده، راه ها و روش هایی برای تفّکر کشــف خواهند شد که در 
7 میلیون ســال تکامل هرگز یافته نشده اند. ما می خواهیم خود را از 
کمینه هــای محلّی برهانیم و کمینه های عمیق تری را بیابیم. شــاید 
حّتــی کمینه های جهانی30. و هنگامی که این کار را کردیم، شــاید 
بتوانیم به ماشــین ها یاد دهیم که به هوشــمندی پشــه ها، همواره 
گرادیان هــای  کیهانی را به یک هدف نهایــی، هر چه که می خواهد 

باشد، کاهش دهند. 

فصل 15
 »اطالعات« برای وینر، برای شانون

   و برای ما
دیوید كایزر31

دیویــد کایزر، اســتاد تاریخ علم و اســتاد 
فیزیک در ام آی تی اســت. او نویســندة کتاب هــای چگونه هیپی ها 

فیزیک را نجات دادند و حباب جنگ سرد است. 
*  *  *

دیوید کایزر فیزیکدانی اســت که به طور نامعمولی عالقه مند به نقاط 
اشتراک دانش خود با سیاســت و فرهنگ است و درباره اش مقاالت 

بسیاری نوشته است. 
    در نخســتین مالقــات )در واشــنگتن، کانتیکات( کــه پیش از 
تنظیم ایــن کتاب صورت گرفت، او دربــارة تغییراتی که در نگاه به 
»اطالعــات« از زمان وینر تاکنون رخ داده صحبت کرد: در آن زمان، 
29- brute-force machines
30- global minima
31- David Kaiser

در عصر نظامی- صنعتی جنگ ســرد، وینر به طور استعاری اطالعات 
را با آنتروپی مقایســه کرد، یعنی نمی تواند حفظ شــود و نمی تواند 
به انحصــار درآید. بنابراین، او می گفت کــه اطالعات محرمانۀ اتمی 
و ســایر موضوعات طبقه بندی شــدة ما برای مّدتــی طوالنی مخفی 
باقی نمی ماند. امروز در حالی که )همان طور که وینر انتظار داشــت( 
اطالعات، چه ســاختگی و جعلی باشــد و چه نباشد، همه جا نشت 
می کند، اطالعات در دنیای اقتصاد، انباشــته شــده، به صورت کاالی 

تجاری درآمده و ارزش ماّدی یافته است. 
    دیوید گفت این وضعّیت دسترســی محدود، نه خوب اســت و نه 
بد- بســته به این که از تبلیغات باالپر32 بر روی مرورگرتان به ستوه 

آمده باشید یا نه. 
    مســئلۀ مهم دیگر، حجم عظیم اطالعات اســت. دیوید نزد همۀ 
ما که در آن جلســه حضور داشــتیم گالیه می کرد که در زمان وینر، 
فیزیکدان ها می توانســتند کّل مجاّلت »فیزیکال ریویو«33 را در یک 
مجموعۀ قابل کنترل و اداره کردنی به دست آورند. اّما اکنون در پنجاه 
هزار مجلّۀ متن باز34 که هر دقیقه منتشــر می شوند و خدا می داند که 
چه محتوایی دارند غرق شــده ایم. هیچیک از ایــن رویدادها را وینر 
پیش بینــی نمی کرد. دیوید در آخر افزود: »آیا به مجموعۀ جدیدی از 

استعاره های راهنما نیاز داریم؟«
*   *   *

آرتور کوستلر35 در کتاب خوابگردها36 که تاریخ مفّصل تفّکرات علمی 
از دوران باســتان تا دورة نوزایی علم و هنر در اروپا )رنسانس( است، 
می گوید که امروز با خواندن کارهای برجســتۀ نیکالوس کوپرنیک و 
یوهان کپلر، از تاریک اندیشی عجیب آن ها- تعلّق خاطر آن ها به سحر 
و جادو یا اعتقاد بــه روح در اعصار اّولیه- و در عین حال بینش های 

مدرن آن ها، بسیار شگفت زده می شویم.
    من به چنین دوگانگی در کتاب »استفادة انسانی از انسان ها« نوشتۀ 
نوربرت وینر نیز پی برده ام. این کتاب که نخســتین بار در سال 1950 
و ســپس با تجدید نظر در سال 1954 منتشر شد، حاوی پیش آگاهی 
و پیشگویی های فوق العاده و چشمگیری است. وینر که استاد ام آی تی 
بود و در چندین رشــته تبّحر داشــت، پیش از اغلب ناظران تشخیص 
داد کــه »جامعــه فقط می توانــد از طریق مطالعۀ پیام هــا و امکانات 
ارتباطاتی که متعلّق به آن است درک شود.« وینر استدالل می کرد که 
حلقه های بازخورد37، ویژگی اصلی و مرکزی نظریۀ رایانیک38 او، نقش 
تعیین کننده ای در پویایی شناســی39 جامعه دارند. آن حلقه ها نه تنها 
انسان ها را به یکدیگر ارتباط می دهند بلکه انسان ها را به ماشین ها و از 

آن مهم تر، ماشین ها را به ماشین ها نیز مّتصل می کنند. 
32- pop up
33- Physical Review
34- open source
35- Arthur Koestler
36- Sleepwalkers 
37- feedback loops
38- cybernetics
39- dynamics
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    وینر دنیایی را می دید که در آن، اطالعات می توانست از رسانه اش 
جدا شود. انسان ها یا ماشــین ها می توانستند الگوها را از فواصل دور 
منتقل کنند و از آن ها برای شــکل دادن چیزهــای جدید در نقطۀ 
پایانی استفاده کنند، بدون »انتقال یک چیز ماّدی از یک انتهای خط 
به انتهای دیگر«، دیدگاهی که اکنون در دنیای چاپگرهای سه بعدِی 

شبکه ای ما واقعّیت یافته است. 
    وینــر همچنیــن تصّور می کرد که حلقه های بازخورد ماشــین به 
ماشــین، پیشران پیشرفت های بزرگی در خودکارسازی40، حّتی برای 
کارهایی که پیشــتر وابســته به قضاوت انســان ها بود، می گردند. او 
می گفت »ماشین هیچ تمایزی بین کارگر و کارمند قائل نمی شود.«

    به خاطر همۀ این ها، بســیاری از بحث ها و استدالل های اصلی در 
کتاب »استفادة انســانی از انسان ها« نزدیک تر به قرن نوزدهم به نظر 
می رســد تا قرن بیست و یکم. به ویژه، با وجودی که وینر در همه جا 
به نظریۀ اطالعات کلود شــانون که در آن زمان کار تازه ای بود ارجاع 
داده اســت، به نظر می رســد که به طور کامل موافق با منظور شانون 
از اطالعات به عنوان دربرگیرندة بیت های ناکاســتنی )تقلیل ناپذیر( و 
بدون معنی نبوده است. از روزگار وینر تاکنون، نظریۀ شانون زیربنای 
پیشرفت های اخیر در »کالن داده ها«41 و »یادگیری عمیق« شده که 
به نوبۀ خود، نگاهی دوباره به تصّور رایانیک وینر را جالب تر ســاخته 
اســت. هوش مصنوعِی فردا چقدر متفاوت می شــد اگر شاغالن این 
حــوزه بر روی دیــدگاه هدایتگر وینر از »اطالعات« ســرمایه گذاری 

مجّدد می کردند؟ 
    هنگامی که وینر »استفادة انسانی از انسان ها« را نوشت، تجربیات 
او در پژوهش هــای مربوط به جنگ، و آنچه به عنوان ابهامات اخالقی 
زندگــی عقالنی در میــان مجتمع نظامی- صنعتی بــر روی او تأثیر 
گذاشــته بود، هنوز تازه بود. تنها چند سال جلوتر، او در مقاله ای در 
مجلّۀ »آتالنتیک مانتلی« اعالم کرده بود که »دیگر هیچ کار آینده اش 
را که امکان داشــته باشــد اگر به دســت نظامیان غیرمسئول بیفتد 
خسارت به بار آورد، منتشــر نخواهد کرد.« او دربارة قدرت دگرگون 

کنندة فّناوری های جدید دو دل مانده بود. 
    وینر در کتاب »استفادة انسانی از انسان ها« نوشت »پیشرفت، نه تنها 
امکانــات جدیدی را برای آینده به وجود می آورد بلکه محدودیّت های 
تازه ای را هم تحمیل می کند.« او دربارة محدودیّت های ایجاد شــده 
توّسط انسان ها و همچنین فّناوری ها نگران بود، به ویژه محدودیّت های 
جنگ سرد که جریان اطالعات را به سامانه های رایانیک به طور جّدی 
تهدید می کرد: »تحت نفوذ و فشــار ســناتور مک کارتی و پیروانش، 
همه چیز به عنوان اطالعات نظامی رده بندی می شود و این امر باعث 
شــده است که رهبران سیاسی در آمریکا، چنان چهارچوب نهانکاری 
ذهنــی اتّخاذ کنند کــه تنها قابل قیاس با ونیز در دوران رنســانس 
اســت.« )جوزف مک کارتی، سناتور جمهوریخواه ایاالت ویسکانسین، 
یکی از چهره های شاخص دوران جنگ سرد بود. او به خاطر این اّدعا 
40- automation
41- Big Data

که تعداد زیادی از کمونیســت ها و جاسوســان و طرفداران شوروی 
درون دولت فدرال آمریکا و جاهای دیگر رخنه کرده اند، مشــهور بود. 
در موج مک کارتیســم روند ممّیزی آثار ســینمایی و تلویزیونی آغاز 
شد و بســیاری از هنرپیشه ها و کارگردانان آمریکایی به اتهام ارتباط 
معنایی آثار هنری خود با ایدئولوژی کمونیســم، محاکمه و مجازات 
شدند. م.( وینر که منعکس کنندة صدای بسیاری از کارکنان باتجربۀ 
پروژة منهتن بود، می گفت که وسواس نهانکاری بعد از جنگ- به ویژه 
دربارة ســالح های هسته ای- ریشــه در درک نادرست فرایند علمی 
دارد. او نوشــت که تنها راز واقعی دربارة تولید ســالح های هسته ای 
این بود که آیا چنین بمب هایی قابل ســاختن هســتند یا نه. پس از 
آن که آن راز با بمباران هیروشــیما و ناگازاکی برمال شد، هیچ مقدار 
مخفی کاری تحمیلی دولتی، دیگران را از دنبال کردن همان مسیری 
که پژوهشگران پروژة منهتن رفتند باز نخواهد داشت. همان گونه که 
وینر به نحوی به یادماندنی اظهار کرده است »دور مغز نمی توان دیوار 

کشید.«
    وینــر برای تأکیــد اهمّیت حرف هایش، ایده های تازة شــانون را 
دربارة نظریۀ اطالعات وام گرفت. شانون، ریاضیدان و مهندسی که در 
آزمایشــگاه های بِل کار می کرد، در سال 1948 دو مقالۀ طوالنی در 
»بِل سیستم تکنیکال جورنال« منتشر کرده بود. واِرن ویِور ریاضیدان، 
در معرفــی کار جدیــد به خوانندگان مجلّه توضیــح داده بود که در 
صورت بندی42 شــانون، واژة »اطالعات« به معنی خاّصی به کار رفته 
است که نباید با کاربرد عادی آن اشتباه گرفته شود. به ویژه، اطالعات 
نباید با »معنی« اشــتباه گرفته شود. ویوِر افزوده بود، »زبان شناسان 
و شــاعران ممکن است عالقه مند به جنبه های »معنایی«43 ارتباطات 
باشند، اّما نه مهندسانی مانند شــانون. بلکه این وازة »اطالعات« در 
نظریه ارتباطــات، کمتر به آنچه می گویید مربوط اســت تا به آنچه 
می توانستید بگویید.« در صورت بندی شانون که اکنون بسیار معروف 
اســت، محتوای اطالعاتی رشــته ای از نمادها، توّسط لگاریتم تعداد 
نمادهای ممکنی که یک رشتۀ مفروض از آن انتخاب شده، داده شده 
اســت. بینش کلیدی شــانون این بود که اطالعات یک پیام، درست 

مانند آنتروپی یک گاز است: معیاری برای بی نظمی سامانه. 
    وینر هنگامی که کتاب »استفادة انسانی از انسان ها« را می نوشت، 
ایــن بینــش را وام گرفت. اگر اطالعــات مانند آنتروپــی بود، پس 
نمی توانســت نگه داشته شود- یا بازداشته شود. فیزیکدان ها در قرن 
نوزدهم نشــان داده بودند که انرژی کّل یک سامانۀ فیزیکی همیشه 
باید یکسان باقی بماند، یک توازن کامل بین آغاز و پایان یک فرایند. 
اّما بــرای آنتروپی که در طول زمان به شــّدت افزایش می یابد، این 
چنین نیســت- الزامی که به عنوان قانون دوم ترمودینامیک شناخته 
می شود. از این تمایز کامل- انرژی باقی می ماند، در حالی که آنتروپی 
باید رشد کند- پیامدهای کیهانی زیادی پیروی کرده اند. زمان باید به 
جلو حرکت کند، آینده نمی تواند همسان گذشته باشد. جهان ممکن 
42- formulation
43- semantic
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است به ســوی »گرمامرگی«44 در حرکت باشد. در نتیجه، در زمانی 
دور، هنگامــی که کّل ذخیرة انرژی به طور یکنواختی پراکنده شــده 
باشد، به وضعّیت آنتروپی بیشینه می رسیم و پس از آن، هیچ تغییری 

نمی تواند روی دهد. 
    وینــر نتیجه گیری کرد که اگر اطالعات همانند آنتروپی نمی تواند 
حفظ شــود، پس رهبران نظامی نابخردانه تالش می کنند تا »دانش 
علمی کشــور را در کتابخانه ها و آزمایشگاه های ایستا ذخیره کنند.« 
در واقع، »هیچ مقدار پژوهش هــای علمی، که به دّقت در کتاب ها و 
مقاله ها ثبت شــده و در کتابخانه ها با برچسب محرمانه گذاشته شده 
باشــد، کافی نخواهد بود تا مــا را برای یک مّدت زمان در دنیایی که 
سطح مفید اطالعات دائماَ در حال پیشرفت است حفظ کند.« به گفته 
وینر، هرگونه تالشی برای نهانکاری، طبقه بندی یا بازداشتن اطالعات، 
شکست خواهد خورد، درست همان گونه که طراحی ماشین هایی که 
به طور همیشگی بدون هیچگونه انرژی در حرکت باشند، طبق قانون 

دوم ترمودینامیک به بن بست خورد. 
    وینــر اعتقاد راســخ آمریکایی ها به بنیادهای بــازار آزاد را نیز به 
همــان اندازه مورد انتقاد قرار داد. برای اغلب آمریکایی ها، »مســئلۀ 
اطالعات بر حسب معیار اســتاندارد آمریکایی ها ارزیابی خواهد شد: 
ارزش هر کاال به آن چیزی اســت که همراه خود به بازار آزاد خواهد 
آورد.« در واقع، »سرنوشــت اطالعات در دنیای آمریکایی ها این است 
که به چیزی تبدیل شود که قابل خرید و فروش باشد.« وینر مشاهده 
کرد کــه اغلب مردم »نمی توانند یک تّکــه اطالعات را بدون آن که 
مالک داشــته باشد، درک کنند.« او این دیدگاه را به همان اشتباهِی 
طبقه بندی نظامی اطالعات می دانســت. او باز هم بینش شــانون را 
بــه خدمت گرفت: از آنجا که »اطالعات و آنتروپی ثابت نگه داشــته 

نمی شوند، هر دو به یک اندازه برای کاال شدن نامناسبند.«
    اطالعات را نمی توان نگه داشــت- بسیار خوب. اّما آیا وینر همان 
مفهوم شــانون از »اطالعات« را در ذهن داشــت؟ هستۀ اصلی بحث 
شــانون، آن گونه که وینر تأکید کرده اســت، تشخیص دادن مفهوم 
مصطلح »اطالعــات« به عنوان پیامــی با معنی، از مفهــوم انتزاعی 
رشــته ای از نمادهایی که با احتماالت مختلــف آرایش یافته اند و از 
میان حجم عظیمی از نمادها انتخاب شــده اند اســت. برای شانون، 
»اطالعات« قابل مقدارســنجی و کّمی کــردن بود زیرا واحد بنیادی 

آن، یعنی بیت، واحد انتقال و ارسال بود نه درک. 
    اّما هنگامی که وینر در سراسر کتاب »استفادة انسانی از انسان ها« 
واژة »اطالعات« را شــرح می دهد، دوباره به همان مفهوم ســّنتی و 
انســانی عبارت باز می گردد. او می نویســد »یــک تّکه اطالعات«- و 
نمی گویــد یک »بیت« اطالعات- »برای آن که ســهمی در اطالعات 
کلّی جامعه داشــته باشد، باید چیزی کاماًل متفاوت از اطالعات قبلی 
جامعــه بگویــد.« و او نتیجه گیری کرد که به همین علّت اســت که 
»دانش آموزان شکسپیر را دوست ندارند.«: ابیات شاعر باید برای درک 

44- heat death

عمومی جامعه کاماًل آشــنا باشد و در کلیشه های سطحی زمان، قابل 
جذب و هضم باشد. 

    حّداقــل محتوای اطالعاتی شکســپیر در یــک زمانی تازه به نظر 
می رســید. اّما به گفتۀ وینر، »در خالل سال های رونق بعد از جنگ، 
حجم ســرانۀ عظیمی از اطالعات کم مایه و بی ارزش- از روزنامه ها و 
فیلم ها گرفته تا رادیو و تلویزیون و کتاب ها- تولید شــد. از نخستین 
رمانی که نوشــته شــده بود چون فرد جوانی می خواســت شــهرت 
رمان نویــس بودن پیدا کند، بدون آن که حرفی برای گفتن داشــته 
باشــد تا مقاالت ریاضی کــه صحیح و عالی بودند اّما جســم و روح 
نداشــتند.« آن گونه که وینر »اطالعات« را در نظر می گرفت بیشــتر 
شــبیه متیو آرنولد )شاعر و منتقد فرهنگی انگلیسی در قرن نوزدهم. 
م.( در ســال 1869 بود تا کلود شــانون در 1948- »روح و جسم« 
به جای »بیت«. وینر بــا این دیدگاه آرنولد موافق بود که: »در واقع، 
هنرمند، نویســنده و دانشمند باید با آنچنان انگیزة مقاومت ناپذیری 
بــرای خلق اثر اقدام کند که حتی اگر به خاطر کارش پولی هم به او 
نپردازند، حاضر باشد خودش هزینه اش را بدهد تا بخت انجام آن کار 

را داشته باشد.«
    برای وینر، این معیار مناســبی برای »اطالعات« بود: جسم، روح، 
آرمان، انگیزه. اّما برای بحث علیه کاال شدن اطالعات، وینر دوباره به 

ایدة »اطالعات به عنوان آنتروپی« شانون باز می گشت. 
    اکنــون به زمان حال بیاییم. از بســیاری جهــان حق با وینر بود. 
چشم انداز او از حلقه های بازخورد شــبکه ای در ارتباطات ماشین به 
ماشــین، ویژگی عادی زندگی هر روزة ما شــده اســت. از نخستین 
روزهــای عصر اینترنت، ســرقت داده های رقمی، ایــن دیدگاه را که 
»اطالعات« - به شــکل ترانه، فیلم، کتــاب یا کد- قابل حفظ کردن 
و نگه داشــتن است، از بین برده است. شــما در اینجا برای کاربران 
وبگاهتان محدودیّت دسترسی می گذارید و محتوای وبگاهتان در آنجا 

پخش می شود. 
    از سوی دیگر، تعداد بسیار زیادی شرکت های چند ملّیتی- تعدادی 
از بزرگ ترین و ســودآورترین شــرکت های جهان اکنــون هر روزه 
نادرســت بودن این حرف وینر را که »اطالعات« قابل ذخیره سازی و 
به صورت کاال درآمدن نیست، اثبات می کنند. »اطالعاتی« که آن ها با 
آن تجارت می کنند به تعریف شانون نزدیک تر است تا وینر، بدون در 

نظر گرفتن اثبات های ریاضی شانون. 
    بــا وجودی که »گوگل بوکز«45 به پخش کردن رایگان صدها هزار 
کار ادبی کمــک می کند، خود گوگل- همانند فیســبوک، آمازون و 
توئیتر و بسیاری دیگر از تقلیدکنندگان آن ها- به شیوه ای غیراخالقی 
»اطالعات« را مصادره کرده اند و از آن برای به دســت آوردن ســود 
بیشتر بهره می گیرند. چند پِتابایت )1015 یا 250 بایت. م.( اطالعات 
شــانونی- جریانی ظاهراً بی معنی از کلیک ها، پســندها46 و بازنشرها، 
گردآوری شــده از هر کســی که حّتی یکبار یک رایانۀ شــبکه ای را 
45- Google Books
46- likes
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لمــس کرده- از طریق الگوریتم هــای اختصاصی »یادگیری عمیق« 
غربال شــده اند تا عالقه مندی های ما را تشخیص دهند و هنگامی که 
تبلیغی را می بینیم یا با یک داستان خبری )واقعی یا جعلی( در حال 

مرورگری وب مواجه می شویم، برای آن ها بازاریابی کنند. 
    بازگشت به اوایل دهۀ 1950، وینر پیش بینی کرده بود که ماشین ها 
ممکن اســت یک روز به چنان »گسترش ذهنی تقریباً نامحدودی« 
دست یابند که انســان ها می توانند به دست آورند. آنچه او را تسکین 
می داد این بود که ماشین ها فقط هنگامی می توانند بر ما تسلّط یابند 
که »در آخرین مراحل افزایش آنتروپی« قرار داشــته باشــیم، یعنی 
هنگامی که »تفاوت های آماری در بین افراد وجود نداشــته باشــد.« 
الگوریتم های داده کاوی امــروزی، رویکرد وینر را کاماًل تغییر داده و 
وارونــه کرده اند. آن ها از طریق بهره بــرداری از الگوهای رفتاری ما و 
به دست آوردن اطالعات از جریان کلیک های ما و دقیقاً با استفاده از 
تفاوت های بسیار اندک آماری در بین افراد، به کسب سود می پردازند. 
    مطمئناً برخی از دستاوردهای اخیر در هوش مصنوعی، شگفت انگیز 
و تحسین برانگیز بوده اند. رایانه ها اکنون می توانند آثار هنرِی تصویری 
و قطعات موسیقی در سطح استادان شناخته شده تولید کنند و از آن 
نوع »اطالعاتی« به وجود آورند که وینر ارزش زیادی برایش قائل بود. 
اّما بیشترین تأثیر بر روی جامعه تاکنون، با اختالف زیاد، از گردآوری 
و دستکاری اطالعات شانونی به دست آمده است که عادت های خرید، 
مشارکت سیاسی، روابط فردی، انتظار از محرمانگی و خیلی چیزهای 

دیگر ما را تغییر شکل داده اند. 
    اگــر »اطالعات« آن گونه که وینر تعریف کرد وجه رایج می شــد، 
»یادگیــری عمیق« به چه صورت تکامل می یافت؟ اگر اعتقاد عمیق 
اخالقی وینر دوباره جان می گرفت، رشــتۀ هــوش مصنوعی چگونه 
تغییر مســیر می داد؟ شــاید »یادگیری عمیق« به جای جستجو و 
کاوش بی امان در بیت هــای بی معنی، به پرورش اطالعات پرمعنی و 

هدفمند می پرداخت. 

فصل 16
مقیاس بندی
نیل گرشنفلد47

نیل گرشــنفلد، فیزیکــدان و مدیر »مرکز 
بیت هــا و اتم هــا«48 در ام آی تی اســت. او 

پایه گذار آزمایشــگاه FAB49 در ام آی تی و یکی از نویسندگان کتاب 
»طراحی واقعّیت«50 اســت. او همچنین بنیان گذار شــبکۀ سراسری 

Fab Lab می باشد. 
*   *   *

47- Neil Gershenfeld
48- Center for Bits and Atoms
49- digital fabrication
50- Designing Reality

در بحث هایی که در کانتیکات دربارة کتاب »استفادة انسانی از انسان ها« 
صورت گرفت و پیش از این به آن اشــاره شد، نیل گرشنفلد با اقرار به 
ایــن که از آن کتــاب نفرت دارد، همه را به خنده واداشــت و جریان 
بحث هــا را تغییر داد. همچنین این اظهارنظر او که علوم رایانه، یکی از 
بدترین اتّفاقاتی است که برای رایانه ها و علوم روی داده است. استدالل 
کلّی او این بود که وینر نتوانســته انقالب رقمی را که در پیرامون او در 
حال روی دادن بود درک کند- هر چند بعضی ها ممکن اســت بگویند 

این حرف در مورد کسی که علم غیب نداشته، روا نیست.
    او به مــا گفت »هنگامی که وینر از تهدیدهای خودکارســازی51 
حرف می زند، آن روی ســّکه را نمی بیند و آن این است که دستیابی 
به ابزارهایی برای خودکارسازی، می تواند باعث توانمندکردن انسان ها 
گردد و در آزمایشــگاه FAB، گوشــه ای که من مشــغول کار در آن 

هستم، این تأثیر به صورت نمایی است.«
    من نیل را در ســال 2003 در ام آی تی مالقات کردم. او در آن زمان 
مرکز بیت ها و اتم ها را اداره می کرد. چند ساعت بعد، من چیزهای عجیب 
و غریبی را به چشــم دیدم. او کار یکی از دانشــجویان کالس پرطرفدار 
پیش نمون سازی سریع52 خود )چگونگی ساخت تقریباً همه چیز53( را به 
من نشان داد. آن دانشجو، مجسمه سازی بود که بدون هیچ پیش زمینۀ 
مهندسی، یک فضای شخصی قابل حمل برای جیغ کشیدن ساخته بود 
که جیغ های شما را جمع می کرد و بعداً بازپخش می کرد. یک دانشجوی 
دیگر کالس، مرورگری ساخته بود که به طوطی ها امکان ناوش54 شبکه را 
می داد. نیل خودش سرگرم پژوهش های بنیادی بر روی نقشۀ راهی برای 
آن محصوالت علمی- تخّیلی بود، یک »همتاساز جهانی55«. این مالقاتی 

بود که چند سال طول کشید تا از آن سر در بیاورم. 
    نیل شــبکۀ سراســری Fab Lab را مدیریت می کند- سامانه های 
تولیدِی کوچک مقیاس56، توانمندشــده توسط فّناوری های رقمی، که 
وسیلۀ ساخت هر چیزی را که افراد دوست داشتند در اختیارشان قرار 
می داد. او به عنوان کســی که ارتباطات رقمی و محاسبات را با تولید 
ادغام کرده اســت، گاهی خود را خارج از بحث های داغ کنونی دربارة 
ایمنی هوش مصنوعی حس می کنــد. او می گوید »توانایی من برای 
پژوهش بر ابزارهایی استوار است که قابلیت های مرا افزایش می دهند. 
پرســش در مورد این که آن ها هوشمند هستند یا نه، همان قدر فایده 
دارد که پرســیده شود چگونه می دانم که وجود دارم- از نظر فلسفی 
ســرگرم کننده اســت اّما از نظــر تجربی قابل آزمودن نیســت.« او 
عالقه مند است بداند »چگونه بیت ها و اتم ها به هم ارتباط دارند- مرز 
بین دنیای رقمــی و دنیای فیزیکی. از نظر علمــی، این جالب ترین 

چیزی است که من می دانم.«
*  *  *

51- automation
52- rapid-prototyping
53- How to Make Almost Anything
54- navigation
55- Universal replicator
56- small-scale
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بحث دربارة هوش مصنوعی، به طرز عجیبی غیرتاریخی بوده اســت. 
بهتر بود این بحث ها به عنوان بحث های شیدایی- افسردگی57 توصیف 
می شدند. بسته به این که چگونه شمارش کنید، ما اکنون در پنجمین 
چرخۀ ااّلکلنگی قرار داریم. این نوسان ها و باال و پایین رفتن ها، تداوم 

پیشرفت های اساسی و نشانه های جهت حرکت را پنهان می کند. 
    این چرخه ها تقریباً در موج های دهســاله بروز کرده اند. نخســت، 
رایانه هــای بزرگ58 بودند که به خودکارســازی کارها پرداختند. این 
واقعّیت مشخص شــد که نوشتن برنامه هایی برای انجام کارهایی که 
برای انســان ها ساده بود، سخت است. ســپس نوبت به سیستم های 
خبره59 رسید که می خواستند دانش خبرگان را به صورت کد درآورند 
و جایگزین ســازند. این کار با مشکل گردآوردن آن دانش و استدالل 
دربارة مواردی که تاکنون پوشش داده نشده بود مواجه گردید . برای 
حّل این مشکل به سراغ مدل سازی چگونگی یادگیری در مغز رفتند، 
اّما نتوانستند کار زیادی در این زمینه انجام دهند. مدل های چند الیه 
توانستند مسائل آزمایشی که شبکه های ساده تر را به اشتباه انداخته 
بودند مدیریت کنند اّما نمایش های آن ها بر روی مسائل ناساختمند60 
دنیای واقعی، ضعیف بود. ما اکنون در عصر یادگیری عمیق قرار داریم 
که در حال عمل کردن به بســیاری از قول های اولیۀ هوش مصنوعی 
است اّما به طریقی که درکش دشوار است و پیامدهایش از تهدیدهای 

فکری و هوشی تا تهدیدهای وجودی گسترده است. 
    هــر یــک از ایــن مراحل به عنوان پیشــرفت انقالبی نســبت به 
محدودیت های مراحل پیشین خوانده شدند اّما همۀ آن ها به طور مؤثر 
کار مشابهی را انجام می دادند: آن ها از مشاهدات، استنتاج می کردند. 
چگونگــی رابطۀ این رویکردها را می تــوان از چگونگی مقیاس بندی 
آن ها درک کرد- یعنی عملکرد آن ها چقدر به مشکل بودن مسئله ای 
که به آن می پرداختند بســتگی دارد. کلید برق و ماشــین خودران، 
هر دو باید منظور کارورشــان61 را تشــخیص دهنــد، لیکن اّولی دو 
گزینــه برای انتخاب کردن دارد، در حالی که تعداد گزینه های دومی 
خیلی بیشتر اســت. مراحل شکوفایی و رشد هوش مصنوعی با وعدة 
مثال هایی در قلمروهای محدود آغاز شــده است و مراحل افول آن با 
ناکامی در نمایش مدیریت پیچیدگی مسائل کمتر ساختمند و عملی 

همراه بوده است. 
    چیزی که کمتر به چشــم می آید، پیشرفت یکنواخت و پیوسته ای 
است که در تســلّط بر مقیاس بندی به دست آورده ایم. این پیشرفت 
بــر پایۀ تمایز فّناورانه بین توابع خطی و نمایی قرار داشــته اســت- 
تمایزی که هنگام ظهور هوش مصنوعی در حال آشکارشــدن بود اّما 

با داللت هایی برای هوش مصنوعی که تا سال ها بعد درک نشدند.
    نوربرت وینر در کتاب »اســتفادة انســانی از انســان ها« که یکی 
از مســتندات بنیادی در مطالعۀ ماشــین های هوشــمند است، کار 
57- maniac-depressive
58- mainframes
59- expert system
60- unstructured
61- operator

فوق العاده ای در شناســایی مهم ترین روندهایی که تا آن زمان وجود 
داشــت و اشاره به کسانی که مسئول آن ها بوده اند انجام داده، اّما در 
تشــخیص این که چرا کار آن افراد این قدر مهــم بوده، ناکام مانده 
اســت. اعتبار وینر در ایجاد رشــتۀ رایانیک62 است، که من هیچگاه 
از آن ســر در نیاوردم، اّما چیزی که در کتاب او ناپیداست، چگونگی 
پیشــرفت هوش مصنوعی است. این موضوع از آن جهت اهمّیت دارد 

که بازتابش تا به امروز پابرجا مانده است. 
    کلودشــانون حضــور مختصــری در کتــاب دارد و از او در زمینۀ 
افکارش دربارة دورنمای رایانه های شــطرنج باز یاد شده است. شانون 
در آن زمان، کار بســیار مهم تری از صرفاً گمان پردازی انجام می داد: 
او در حــال پایه گذاری برای انقالب رقمی بود. او در دوران تحصیالت 
تکمیلیش در ام آی تی، برای َونِور بوش63 بر روی تحلیل گر دیفرانسیل64 
)یک رایانۀ قیاسی که برای حّل معادالت دیفرانسیل طراحی شده بود. 
م.( کار می کرد. این یکی از آخرین رایانه های قیاسی بزرگ بود، اتاقی 
پر از چرخ دنده ها و میله های چرخان منتقل کنندة حرکت. درماندگی 
شــانون از دشواری حل مســائل به این شیوه، او را در سال 1937 به 
نوشــتن پایان نامه ای که احتماالً بهترین پایان نامۀ کارشناســی ارشد 
تاکنون بوده اســت، واداشت. او در پایان نامه اش نشان داد که چگونه 
می توان مدارهای الکتریکی را برای ارزیابی عبارت های منطقی دلخواه 
طراحی کرد و شالوده ای را برای منطق رقمی جهانی65 معرفی نمود. 
    شــانون پس از ام آی تی، به مطالعۀ ارتباطات در آزمایشــگاه های 
بِــل پرداخت. کیفّیت مکالمه های تلفنِی قیاســی نســبت به فاصله، 
تنّزل می یافت و هر چه دورتر می رفت، بدتر شــنیده می شد. به جای 
ادامۀ بهبود بخشــیدن به آن ســامانه، شــانون در سال 1948 نشان 
داد کــه می توان به جای کمّیت های پیوســته از نمادها در ارتباطات 
استفاده کرد. تبدیل شــکل موجی صوت )گفتار( به مقادیر دودویی 
صفر و یک، نمونه ای از آن اســت اّما هــر مجموعۀ دیگری از نمادها 
نیز در ارتباطات رقمی قابل اســتفاده می باشــند. آنچه اهمّیت دارد، 
نمادهای خاص نیســتند بلکه قابلّیت تشــخیص و تصحیح خطاست. 
شــانون کشــف کرد که اگر نوفه66 باالتر از یک حّد آستانه باشد )که 
بستگی به طراحی ســامانه دارد(، در این صورت مطمئناً خطا وجود 
خواهد داشت. اّما اگر نوفه پایین تر از حّد آستانه باشد، در این صورت 
افزایشی خطی در منابع فیزیکی نمایش دهندة نماد، به کاهش نمایی 
در احتمال خطاکردن در دریافت صحیح نماد منجر خواهد شــد. این 
رابطه برای نخستین بار در آنچه که ما اکنون قضیۀ آستانه67 می نامیم 

بیان می شد. 
    چنین مقیاس بندی، آنقدر به ســرعت کوچک می شود که احتمال 
خطا می تواند بســیار کم شود به نحوی که در واقع هرگز اتّفاق نیفتد. 
62- cybernetics
63- Vannevar Bush
64- Differential Analyzer
65- Universal digital logic
66- noise
67- threshold theorem
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هر نماد، ضریــب اطمینان را به صورت حاصل ضــرب باال می برد نه 
حاصــل جمع، به نحــوی که احتمال یک اشــتباه از 0/1 به 0/01 و 
از 0/01 بــه 0/001 و به همیــن ترتیب کاهش می یافت. این کاهش 
نمایی در خطاهای ارتباطات، افزایش نمایی در ظرفّیت شــبکه های 
ارتباطی را امکان پذیر ساخت. و این که نهایتاً مسئلۀ این که دانش در 

سامانه های هوش مصنوعی از کجا آمده را حل کرد. 
    برای چندین ســال، سریع ترین راه برای سرعت بخشیدن به انجام 
محاســبات این بود که هیچ کاری نکنید- صرفاً منتظر سریع تر شدن 
رایانه ها بمانید. به همین ترتیب، ســال ها بود کــه پروژه های هوش 
مصنوعی هدفشــان جمــع آوری دانش روزمــره از طریق وارد کردن 
پرزحمت اقالم اطالعات بود. در اینجا، مقیاس بندی در کار نبود، تنها 
به همان سرعتی که تعداد افراد واردکنندة اطالعات افزایش می یافتند 
پیشرفت می کرد. اّما هنگامی که مکالمه های تلفنی، مطالب روزنامه ها 
و پیام ها همگی به اینترنت منتقل شــدند، هر کســی که یکی از آن 
کارها را می کرد به یک مولّد داده ها تبدیل شد. نتیجه اش به جای نرخ 

خطی، نرخ نمایی گردآوری اطالعات بود. 
    در کتاب »اســتفادة انســانی از انســان ها« به جــان فون نویمان 
نیز اشــارة مختصری در زمینۀ نظریۀ بازی ها شــده است. آنچه وینر 
در اینجــا نادیده گرفت، نقش بنیادین فــون نویمان در رقمی کردن 
محاســبات بود. همان گونه که ارتباطات قیاسی بر اثر فاصله تضعیف 
می شد، رایانش قیاسی68 )مانند تحلیل گر دیفرانسیل( نیز براثر گذشت 
زمان تنّزل پیدا می کرد و هر چه جلوتر می رفت خطاهای بیشــتری 
انباشــته می شد. فون نویمان در سال 1952 نتیجه ای را در ارتباط با 
کارهای شانون ارائه کرد )آن ها همدیگر را در مرکز مطالعات پیشرفته 
در پرینســتون مالقات کرده بودند( و نشــان داد کــه امکان رایانش 
قابل اطمینان با یک دســتگاه رایانشی غیرقابل اطمینان، با استفاده 
از نمادهــا به جای کمّیت های پیوســته، وجود دارد. این دوباره بحث 
مقیاس بندی بود: یک افزایش خطی در منابع فیزیکی نشــان دهندة 
نمــاد، باعث کاهش نمایی در نرخ خطا، تــا وقتی که نوفه پایین تر از 
حّد آســتانه بود، می گردید. این چیزی بود که داشــتن یک میلیارد 
تزانزیستور بر روی یک تراشۀ69 رایانه را امکان پذیر می کرد، به نحوی 
که آخرین آن ها به همان کارآمدی و مفیدی اّولین آن ها باشــد. این 
رابطه به افزایش نمایی در عملکرد رایانشی انجامید که دومین مسئله 
در هوش مصنوعی را حل کرد: چگونگی پردازش حجم داده هایی که 

به صورت نمایی افزایش می یابند. 
    سومین مســئله ای که مقیاس بندی برای هوش مصنوعی از میان 
برداشــت، تولید قواعدی برای استدالل، بدون نیاز به به کارگیری یک 
برنامه نویس برای هر مســئله بود. وینر نقش بازخورد را در یادگیری 
ماشین تشخیص داده بود، اّما نقش کلیدی نمایش اطالعات را نادیده 
گرفته بود. ذخیره ســازی تمام تصاویر ممکن در یک ماشین خودران، 
یــا تمام صداهای ممکن در یک رایانۀ محاوره ای امکان پذیر نیســت. 
68- analog computing
69- chip

آن ها باید بتوانند از روی تجربه های به دست آمده تعمیم یابند. بخش 
»عمیق« یادگیری عمیق به عمق بینش و آگاهی )مورد آرزو( اشــاره 
نمی کند بلکه منظور از آن عمق الیه های شبکۀ ریاضی مورد استفاده 
برای پیش بینی کردن اســت. معلوم شده است که افزایش خطی در 
پیچیدگی شبکه به افزایش نمایی در قدرت بیانگری شبکه می انجامد. 
    اگر دســته کلیدتــان را در اتاق گم کنیــد، می توانید به دنبالش 
بگردید. اگر مطمئن نباشید که در کدام اتاق است، باید تمام اتاق های 
ساختمان را بگردید. اگر مطمئن نباشید که در کدام ساختمان آن را 
گم کرده اید، باید تمام اتاق ها را در تمام ساختمان های شهر بگردید. 
اگر مطمئن نباشید که در کدام شهر است، باید تمام اتاق ها را در تمام 
ساختمان های تمام شــهرها بگردید. در هوش مصنوعی، پیدا کردن 
دسته کلید، با چیزهایی مثل ماشــینی که با احتیاط در جاده پیش 
می رود یا رایانه ای که یک فرمان گفتاری را به درستی درک می کند، 
مطابقت دارد و اتاق ها و ســاختمان ها و شهرها با تمام گزینه هایی که 

باید در نظر گرفته شوند، همخوانی دارند. 
    راه حــل اســتفاده از حجم عظیم و چند بعــدی اطالعات مربوط 
به مســئله، در محدود کردن جستجو اســت. الگوریتم های جستجو، 
خودشــان جدید نیســتند. اّما هنگامی که در یک شــبکۀ یادگیری 
عمیق به کار بســته شــوند، به نحو تطابق پذیری تصویر محلی را که 
باید جســتجو کنند می ســازند. هزینۀ این کار این اســت که ممکن 
است دیگر نتوانند بهترین جواب را برای مسئله بیابند، اّما معموالً آن 
چیزی که مورد نیاز اســت، جوابی است که به قدر کافی خوب و قابل 

قبول باشد.
    با در نظر گرفتن همۀ آنچه گفته شــد، جای تعّجب نیست که این 
قوانین مقیاس بندی به ماشــین ها امکان داده انــد که به نحو مؤثری 
به همان توانایی و قدرت ســطوح مشــابه پیچیدگی زیست شناختی 
گردند )ســطوح زیست شــناختی ســازماندهی موجــودات زنده از 
ســاده ترین تا پیچیده ترین، عبارتند از: اندامک، ســلّول ها، بافت ها، 
اندام ها، سامانه های اندامی، اندامگان ها )موجودات زنده(، جمعّیت ها، 
اجتماعات، بوم سازگان70 و زیست ســپهر71. م.( شبکه های عصبی با 
هدف مدل ســازی چگونگی کار مغز آغاز کردنــد. آن هدف هنگامی 
که آن ها بــه انتزاع های ریاضی نامربوط بــه چگونگی عمل نورون ها 
رسیدند، رها شد. اّما اکنون که نتایج یادگیری عمیق، انعکاس دهندة 
الیه ها و مناطق مغز است، نوعی همگرایی وجود دارد که می توان آن 
را به جای مهندســی معکوس72، به عنوان مهندسی پیشرو73 در نظر 

گرفت.
    یکی از مشکل ترین پروژه های پژوهشی که من اداره کرده ام مربوط 
به همــکاری دو گروه بود که اکنون آن ها را دانشــمندان علوم داده74 
و پیشــگامان هوش مصنوعی می نامیم. تجربۀ عــذاب آوری بود. انگار 
70- ecosystem
71- biosphere
72- reverse-engineering
73- forward-engineering
74- data scientists
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که بخواهید در حین انجام بــازی، ضوابط و هدف های آن را به نفع یا 
ضرر یکی از طرفین تغییر دهید. هنگامی که گروه اّول در حل مسائل 
دیرپای مطرح شده توسط گروه دیگر پیشرفت می کرد، اهمّیت زیادی 
نمی یافت زیرا با درک راه حل توسط گروه دوم همراه نمی شد. یک رایانۀ 
شــطرنج باز اگر نتوانید توضیح دهید که چگونه شطرنج بازی می کند 

چه ارزشی دارد؟ 
    البته پاسخش این است که می تواند شطرنج بازی کند. پژوهش های 
نوپدید جالبی برای به کار بســتن هوش مصنوعی در هوش مصنوعی 
وجود دارد- یعنی آموزش شــبکه ها برای توضیح دادن این که چگونه 
عمــل می کنند. درک مغز و تراشــه های رایانه با نــگاه کردن به طرز 
کار داخلی آن ها دشــوار اســت. آن ها تنها از طریق مشاهدة رابط های 
خارجیشان75 به راحتی تفسیر شــده اند. اعتماد )یا عدم اعتماد( ما به 
مغزها و تراشه های رایانه بر پایۀ تجربیاتی که در آزمایش آن ها داشته ایم 

بوده است نه بر پایۀ توضیحات دربارة این که چگونه کار می کنند. 
    بســیاری از شــاخه های مهندســی، در حال گذار از آنچه طراحی 
امری76 خوانده می شود به طراحی اظهاری77 یا زایشی78 )مولّد( هستند. 
این بدان معنی اســت که به جای آن که به طور صریح به طراحی یک 
 )CAD( ســامانه با ابزارهایی مانند نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه
یا کد رایانه بپردازند، شــما آنچه را می خواهید سامانه انجام دهد شرح 
می دهید و سپس یک جستجوی خودکار برای طراحی هایی که هدف ها 
و محدودیت های شما را برآورده می کنند صورت می گیرد. با فراتر رفتن 
پیچیدگی طراحی ها از آنچه قابل درک توســط یک انسان طراح است، 
ایــن رویکرد ضرورت می یابد. با وجودی که این رویکرد ممکن اســت 
مخاطره آمیز به نظر آید اّما درک انســان نیز حّد و حدود خاص خود را 
دارد. طراحی مهندسی پر است از نمونه هایی که ظاهراً با بینش خوبی 
همراه بوده اّما پیامدها و نتایج بدی داشته است. طراحی اظهاری بر پایۀ 
تمام پیشــرفت های هوش مصنوعی، به عالوة بهبود دّقت شبیه سازی 

برای آزمایش مجازی طراحی ها قرار دارد. 
    مادر تمام مشــکالت طراحی، همانی است که در طراحی خود ما به 
کار رفته اســت. روشی که ما طراحی شده ایم در یکی از قدیمی ترین و 
حفاظت شده ترین بخش های ژنگان79 )مجموعۀ کامل دستورالعمل های 
ژنتیکی هــر موجود زنده. م.( به نام ژن هــای Hox )وظیفۀ این ژن ها 
هدایت تشــکیل اندام ها در جانوران است. م.( قرار دارد. این ها ژن هایی 
هستند که در آنچه برنامه های تکوینی80 خوانده می شود، ژن ها را تنظیم 
می کنند. هیچ چیز در ژنگان شــما طراحی بدنتان را ذخیره نمی کند، 
بلکه ژنگان شما دنباله ای از گام هایی را ذخیره می کند که دنبال کردن 
آن ها باعث تشــکیل بدن شما می شود. این دقیقاً همراستا با چگونگی 
انجام جستجو در هوش مصنوعی است. ژن های Hox می توانند الگوی 
75- external interfaces
76- imperative design
77- declarative
78- generative
79- genome
80- developmental program

مناسبی برای جستجوهای تکاملی باشند. نوعی هوش طبیعی در سطح 
مولکولی است.

    هوش خود ما نتیجۀ یک الگوریتم جســتجو )تکامل( است که قادر 
بوده شــکل فیزیکی و نیز برنامه نویسی ما را تغییر دهد- این دو از هم 
تفکیــک ناپذیرند. اگر تاریخچۀ هوش مصنوعی را بتوان به جای توالی 
شیوه ها و سبک ها به صورت کارکرد قوانین مقیاس بندی درک کرد، در 
این صورت آیندة آن را نیز می توان به همان طریق مشاهده کرد. آنچه 
اکنون پس از ارتباطات و محاسبات در حال رقمی شدن است، ساخت81 
می باشــد- آوردن قابلّیت برنامه پذیری بیت ها به دنیای اتم ها. با رقمی 
کردن نه تنها طراحی ها، بلکه ساخت مواد، همان درس هایی که شانون 
و فون نویمان به ما آموختند، در مورد افزایش نمایی پیچیدگی مربوط 

به ساخت نیز به کار برده می شود. 
    تعریف من از مواد رقمی، آن موادی است که از مجموعۀ گسسته ای 
از اجزاء در ترکیب برگشــت پذیر با مجموعۀ گسسته ای از وضعّیت ها و 
جهت های نسبی ساخته شده اند. این ویژگی ها امکان می دهند تا شکل 
و چینش نسبی اجزاء از روی قیدها و محدودیت ها تشخیص داده شود، 
مواد ناهمگن به ترتیب اضافه شــوند، خطاهای همگذاری82 تشخیص 
داده و اصالح شوند و ساختارها هنگامی که دیگر مورد نیاز نیستند به 
جای آن که دور انداخته شــوند، از هم جدا گردند. اسیدهای آمینه که 

بنیاد حیات هستند نیز همین ویژگی ها را دارند.
    نکتۀ جالب دربارة اســیدهای آمینه این اســت که جالب نیستند. 
ویژگی هایشــان مخصوص به خودشان است اّما غیرعادی نیست. مثل 
جذب و دفع آب. اّما فقط بیســت نوع از آن ها برای ساخت شما کافی 
است. به طریق مشــابه، بیست نوع یا همین حدود مواد رقمی- رسانا، 
نارســانا، ســخت، انعطاف پذیر، مغناطیســی و غیره- برای همگذاری 
محدوده ای از توابع که در ســاخت فّناوری های مدرن مثل روبات ها و 

رایانه ها به کار می  روند، کفایت می کند.
    ارتباط بین رایانش و ساخت، توسط پیشگامان حوزة رایانش، از پیش 
خبر داده شده بود. وینر به آن از طریق ارتباط دادن حمل مواد به حمل 
پیام اشاره کرده است. جان فون نویمان که معماری رایانه های مدرن به 
او نسبت داده شده، در این باره چیز زیادی ننوشته است. آخرین چیزی 
که او بــه مطالعه اش پرداخت و به طور مفّصــل و به زیبایی درباره اش 
نوشــت، ســامانه های خودبازتولید83 بود. او به عنوان انتزاعی از حیات، 
ماشــینی را مدل سازی کرد که می توانســت محاسباتی را منتقل کند 
که خودش را بسازد. و سرانجام آلن تورینگ که چهارچوب نظری علوم 
رایانه به او نسبت داده شــده، آخرین چیزی که مورد مطالعه قرار داد 
این بود که چگونه دســتورالعمل ها در ژن ها می توانند باعث شکل های 
فیزیکی شــوند. این پرســش ها به موضوعی که در آموزش نوعِی علوم 

رایانه غایب است اشاره می کنند: پیکربندی فیزیکی رایانش. 
    فون نویمان و تورینگ پرسش هایشــان را به عنوان مطالعات نظری 
81- fabrication
82- assembly
83- Self-reproducing
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مطرح کردند زیرا درک آن ها ورای فّناوری آن روزها بود. اّما با همگرایی 
ارتباطات و رایانش با ســاخت، این بررســی ها اکنون از نظر تجربی در 
حال دســترس پذیر شدن است. ساخت همگذاری که بتواند از قطعاتی 
که همگذاری شــده، خودش را همگذاری کند، در کنار مشــارکت در 
تولید ســلّول های برساخته )مصنوعی(، از تمرکزهای اصلی آزمایشگاه 

من است. 
    دورنمای خودکاره ای84 که بتواند به طور فیزیکی خود را باز تولید کند، 
خیلی ترسناک تر از هوش مصنوعی خارج از کنترل است زیرا هوشی که 
در اینجــا وجود دارد را به جایی که ما زندگی می کنیم منتقل می کند. 
اّما می تواند امیدبخش هم باشــد زیرا قابلیت برنامه نویسی اتم ها مثل 
بیت ها، این امکان را به وجود مــی آورد تا طراحی ها در همان حال که 
به طور محلّی به تولید چیزهایی مانند انرژی و غذا می پردازند- که همۀ 
این ها به عنوان کاربردهای اّولیه و جالب ســاخت رقمی در حال پدیدار 
شدن هســتند- به طور سراسری نیز به اشتراک گذاشته شوند. وینر از 
آینــدة کار نگران بود، اّما او فرضّیــات ضمنی دربارة طبیعت کار را که 

می تواند تولید را جایگزین مصرف سازد، مورد بحث قرار نداد. 
    تاریخ نشــان می دهد کــه هیچکدام از فرانامه های85 آرمانشــهری 
یا ویرانشــهری86 چیره نمی شــوند و ما معموالً یک جایی بین این دو 
سردرگم می مانیم. اّما تاریخ همچنین نشان می دهد که ما نباید منتظر 
سرگذشــت بمانیم. گوردون مور در سال 1965 با استفاده از اطالعات 
مربوط به پنج سال دو برابر شدن مشخصات مدارهای مجتمع، توانست 
پیشــرفت نمایی در فّناوری های رقمی را برای پنجاه ســال پیش بینی 
کند. ما بسیاری از آن سال ها را در واکنش به پیامدهای آن گذرانده ایم. 
ما اکنون داده های بیشــتری را از آنچه گوردون مور پنجاه سال پیش 
در اختیار داشت در دســترس داریم و می توانیم دو برابر شدن ساالنۀ 
عملکرد ساخت رقمی را برای پنجاه سال آینده پیش بینی کنیم. افزون 
بــر این، با نگاه به گذشــته و در نظر گرفتن تجربیات به دســت آمده 
می توانیم این بار از زیاده روی هــای رایانش و ارتباطات رقمی اجتناب 
کنیم و از ابتدا جنبه هایی مانند دســتیابی و دانش زمینه ای )سواد( را 

مورد توّجه قرار دهیم. 
    اگر جنبش ســازندگان، پیشگام و نویددهندة سومین انقالب رقمی 
است، موّفقیت هوش مصنوعی در برآورده ساختن بسیاری از هدف های 
اّولیه اش را می توان گل سرسبد دستاوردهای دو انقالب رقمی نخستین 
به شــمار آورد. با وجودی که ســاخت ماشــین و تفّکر ماشین ممکن 
اســت روندهای غیرمرتبطی به نظر آیند، اّما آن هــا بر آیندة همدیگر 
استوارند. همان روندهای مقیاس بندی که هوش مصنوعی را امکان پذیر 
ساخته اند، حاکی از آن هستند که شیدایی کنونی، مرحله ای است که 
خواهد گذشت و به دنبال آن یک چیز باز هم مهم تر قرار خواهد داشت: 

ادغام هوش مصنوعی و هوش طبیعی. 
    این نوعی پیشــرفت بود برای اتم ها که مولکول ها را شــکل دادند، 
84- automata
85- scenario
86- dystopian

مولکول ها که اندامک ها را شــکل دادند، اندامک ها که سلّول ها را شکل 
دادند، سلّول ها که اندام ها را شکل دادند، اندام ها که اندامگان ها را شکل 
دادند، اندامگان ها که خانواده ها را شکل دادند، خانواده ها که جوامع را 
شکل دادند و جوامع که تمّدن ها را شکل دادند. این حلقۀ بزرگ تکاملی 
اکنون می تواند بدین صورت بسته شود که اتم ها، بیت ها را آرایش دهند 

و بیت ها، اتم ها را.
ادامه دارد ...

اعضای هیئت مدیرۀ انجمن 
-آقای ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ )رئیس هیئت مدیره( 
-آقای دکتر اسالم ناظمی ) نایب رئیس هیئت مدیره( 

-آقای مهندس محمدحسن محوری ) خزانه دار( 
-آقای مهندس علی آذرکار ) دبیر( 

-آقای سیدابراهیم ابطحی ) عضو اصلی( 
-آقای دکتر علیرضا خلیلیان )عضو علی البدل( 

-آقای دکتر علیرضا باقری ) عضو علی البدل( 

 سرپرستان گروه های تخصصی انجمن 

1-گروه تخصصی شبکه و سخت افزار - آقای دکتر علیرضا 
اهری 

2-گروه تخصصــی راهبری و مدیریــت خدمات فناوری 
اطالعات - آقای مهندس حمید گردش 

آقای   - پیشرفته سازمانی  نرم افزارهای  3-گروه تخصصی 
مهندس سعید امامی 

4-گروه تخصصی هوش مصنوعی- آقای دکتر محمدحسین 
رهبان 

5-گروه تخصصی معماری سازمانی-آقای مهندس رضا کرمی
6-گروه تخصصی توســعه وب فارسی-آقای مهندس رضا 

شیرازی
7-گروه تخصصی محاسبات و ســامانه های توزیع شده- 

آقای دکتر شمس اهلل قنبری 
8-گروه تخصصی هنر و فنــاوری- آقای مهندس مهدی 

انصاری
9-کمیتۀ بین الملل - آقای مهندس حسین زارعان 
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سرگرمی 

حکایتی از عبیدزاکانی
لولیی با پسر خود ماجرا می کرد که تو هیچ کاری نمی کنی و عمر در 
بطالت به ســر می بری. چند با تو بگویم که معلّق زدن بیاموز و سگ از 
چنبر جهانیدن و رســن بازی تعلّم کن تا از عمر خود برخوردار شوی. 
اگر از من نشــنوی، به خدا تو را در مدرســه اندازم تا علم مرده ریگ 
ایشــان بیاموزی و دانشمند شوی و تا زنده باشی در مّذلت و فالکت و 

ادبار بمانی و یک جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد. 

*   *   *

نقل قول های بزرگان 
	 Es-  بر روی صفحۀ کلید زندگی، همیشــه یک انگشتت روی کلید

cape باشد. 
اسکات آدامز

کامپیوترها هر روز هوشــمندتر می شوند. دانشمندان می گویند که  	
آن هــا به زودی قادر خواهند بود که بــا ما صحبت کنند. )منظورم از 

»آن ها« کامپیوترها هستند!(
دیوید باری

کوتاه ترین فاصله بین دو پیکسل، لزوماً یک خط مستقیم نیست.  	
گویندة ناشناس

یک برنامه نویس خوب کسی اســت که وقتی می خواهد از خیابان  	
یک طرفه رد شود، به هر دو طرف نگاه می کند. 

داگالس لیندر
مشــکلی که با برنامه نویســان وجود دارد این اســت که هیچوقت  	

نمی توانیــد بگوئید یک برنامه نویس دارد چــکار می کند تا وقتی که 
دیگر خیلی دیر شده باشد. 

سیمور کری

اگر مشــکلی در برنامۀ کامپیوتری شــما وجود دارد، احتماالً یک  	
جایی بین صندلی و صفحه کلید است. 

گویندۀ ناشناس
خبر خوب دربارة کامپیوترها این اســت که آن ها همان کاری را انجام 
می دهند که شما به آن ها می گویید. خبر بد این است که آن ها همان 

کاری را انجام می دهند که شما به آن ها می گویید. 
تد نلسون

*   *   *

مکالمۀ استالمن، توروالدز و کنوث
ریچارد اســتالمن، لینوس توروالدز و دونالد کنوث با هم در مورد این 
که تأثیر کدامیک از آنان در دنیای کامپیوتری شــدة ما بیشــتر بوده 

است، بحث می کردند. 
اســتالمن: »خــدا به من گفت که مــن بهترین ویرایشــگر جهان را 

نوشته ام.«
توروالــدز: »خدا به من گفت که من بهترین سیســتم عامل جهان را 

نوشته ام.«
کنوث: »صبر کنید رفقا ... من کی چنین حرفی زدم.«

نکتۀ آخر
من امروز یک کامپیوتر، یک تلفن هوشــمند و یک میلیون تومن پول 

را به یک مرد نیازمند هدیه دادم. 
نمی تونم خوشحالیم را بیان کنم وقتی که دیدم او چاقویش را دوباره 

در جیبش گذاشت. 

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي 
برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته 

سازمانيسازماني

آفرینش رایانه کیهان 

آریانا پرداز آینده 

آریا سپ مدیریت سیستم پردازشگر

ایریسا 
)بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون(

بهكو )بهینه کوشان سپهر(

برگ سیستم پویا 

پارس رویال نفیس

پرنده های هدایت پذیر از دور

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

جوان ایده پرداز نوین کلیک

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

شرکت فنی و مهندسی و خدماتی پیام 
صنعت صدرا

صنایع انفورماتیک سدید رادین 

گروه نرم افزاري پیوست

گلرنگ سیستم 

لناوا اینجینیرینگ گروپ  

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(
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سازمانيسازماني

آفرینش رایانه کیهان 

آریانا پرداز آینده 

آریا سپ مدیریت سیستم پردازشگر

ایریسا 
)بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون(

بهكو )بهینه کوشان سپهر(

برگ سیستم پویا 

پارس رویال نفیس

پرنده های هدایت پذیر از دور

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

جوان ایده پرداز نوین کلیک

چارگون

درگاه ارتباطات جدید 

راهكارهای برتر یكپارچه ساپارد اروین 

رایا وران توسعه

راهبر نیروی خراسان )رانیر(
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ایده پرداز تجارت مهر آفاق

آریانا پرداز آینده )آرپا(

انتقال دانش صنعت انرژی برق 

اندیشمندان برنامه سازان کارن

بهسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد

پیشرو نگاه زرین

پندار کوشک ایمن 

پژند الكترونیک 
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خدمات مهندسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

خبره حسابان ره آورد

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

چشم اندار تجارت به دان 

داده پردازان احداث

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

رایان پرتو نگار

رادمان ارتباط نوتریكا

رها ایده گستر ویرا

سنجه حساب 

سپهر اندیش حساب آسیا 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان پرتو 
گستر آریا

سامانه های یكپارچه سیمرغ تجارت
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    نرم افزار  )جدید(شایگان سیستم 
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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
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پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

توسعه نرم افزار بخت آزما

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

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

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

الماس هوشمند ایرانیان

آسمان صبح فردا

ارتباطات هدی ارقام 

 ارتباطات سرمایه ایرانیان 

الكترونیک تراکنش ویرا 

بهسازان ملت

بانک اقتصاد نوین

بانک آینده

به پرداخت ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

پرداز گستر تدبیر

پردازشگران سامان 

پرداخت اکترونیک سداد

 ن دارید

  

  

 

  
خودتان

  

 

ژوهش
  ن لوگو

موزش و پژ
بدون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

المللبین

ایراخابرات

بانكي م

بانكي

بانكي ي

  سپار

اتمي انرژي 
  ک

بی اطالعات 

مخ حقیقات

سیستم ران

ارغواني یاس

ویسهما

سازمان
تکسما

فناوري

تحمرکز
  

تحلیلگر

 پویا

ی صنایع

پویا

پردازش اطالعات مالی پارت

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

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

آرامش گستران مینا

فن آوري اطالعات پارسیان میزبان

 توسعه فن آوری اطالعات فرهام
افق پارس 

فرابرد داده های ایرانیان

فناوري رادین پاسارگاد

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(

شرکت درگاه داده آسمان

شرکت فن آوری اطالعات
 لونا پارس 

کیانا پارسیان کیش

کلیدگستر آینده )نت بینا(

گروه شرکت های فن آوا

مؤسسه گسترش اطالعات و ارتباطات
و فرهنگی ندا رایانه

مهندسی سازه اطالعات سامان

هاست ایران

شرکت هزار یک فرصت

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آوید رایانه هیراد 

آلبالو رایانه سخت افزار

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

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
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شرکت هزار یک فرصت

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آوید رایانه هیراد 

آلبالو رایانه سخت افزار

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

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
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سرگرمی

دويست و پنجاه و نه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

توسعه فناوری برنا پارسه

تجارت سرو پارسه

توسعه فناوری تجارت حكمت

توسعه و تجهیز فدک رایان

پارس فایبرنت

پندار کوشک ایمن

پایه ریزان فناوری داتیس

پارس تكنولوژی سداد

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

داده پرداز وشمند رادیس

سرو حامی پارس

شرکت آوا فناوری ماندگار

خدمات آواژنگ

خدمات انفورماتیک رابین سیستم

شرکت ارتباطات نوین اکابر

آرین وب ایرانیان 

آوش افزار

آرسسس پارت پرداز قرن

آکام پردازش پارس

ایمن تصویر مهرگان 

ایمن سازان تارنمای ایرانیان 

افرا رابین ارتباط کوشا

ایده پردازان نیک آوا

امن پرداز ان سورنا 

ارم تک مبین

امواج گستر نوین

ایده آل ارتباطات قرن

پردازش افزار دانا

بانی رایان پرداز نو

بهاور فناوری ویرا

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند 

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شبكه پردازان ریتون

شرکت شبكه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار

شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان)کافه بازار(

شرکت مهندســی سیستم های اطالعاتی 
پیشرو

شبكه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

شبكه گستران یاقوت سرخ

شبكه گستر فن آوا 

توسعه سرمایه گذاری گروه آروند 

برد پرداز رایانه 

بهاور فناوری ویرا

پارسیان فیبر ارتباط

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

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

كاوداده

راهكار پ

د سپهر

تحلیلگران اطالعات نگاره

تحلیلگران ارتباط ایرانیان

توسعه داده پردازي بنیس

تامین و توسعه فناوری كوثر

توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات 
راهكار مفید پرداز

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاک

دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات 
خوزستان

شركت رایانه همراه كیان 

رایان مهر الكتریك 

رهاورد نوین رسام آسا

رابین نوآوری برساد

رادمان داده پردازی فرنام

رهنمون فناوری اطالعات

خدمات آواژنگ

خدمات كامپیوتري خانه سیستم

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

رایان ارتباط گستر تاو

داده پــردازان  فــن آوری اطالعــات و 
ارتباطات جم

سرو رایانه

 erpگروه 

لوگوي شركت آگاهان عوض شود

  

گروه شبكه و سخت افزار

  )جدید(مانیا  فناوري آداک

  )جدید(تهران سامانه سیمرغ

سیمرغ سامانه تهران

سامان كارین فناوری هیراد

شبكه گستر نسل جدید

فرا ارتباط گستر پویا

فاوا پارس الكترونیك فارس ویرا

فناوران اهل قلم نوین

فراز اطمینان كیا مهر

فناوری اطالعات سهالن

فرصت كیش 

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 خاورمیانه

ویرا شبكه امن راشا

صبا كاربردلتا

صنایع پرسو الكترونیك

شــركت مهندســی گســترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

شركت توسعه ارتباطات پویا اندیش

ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
آرمان تندیس ایرانیان (فن آرا) 
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گر
سر

دويست و پنجاه و نه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

توسعه فناوری برنا پارسه

تجارت سرو پارسه

توسعه فناوری تجارت حكمت

توسعه و تجهیز فدک رایان

پارس فایبرنت

پندار کوشک ایمن

پایه ریزان فناوری داتیس

پارس تكنولوژی سداد

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

داده پرداز وشمند رادیس

سرو حامی پارس

شرکت آوا فناوری ماندگار

خدمات آواژنگ

خدمات انفورماتیک رابین سیستم

شرکت ارتباطات نوین اکابر

آرین وب ایرانیان 

آوش افزار

آرسسس پارت پرداز قرن

آکام پردازش پارس

ایمن تصویر مهرگان 

ایمن سازان تارنمای ایرانیان 

افرا رابین ارتباط کوشا

ایده پردازان نیک آوا

امن پرداز ان سورنا 

ارم تک مبین

امواج گستر نوین

ایده آل ارتباطات قرن

پردازش افزار دانا

بانی رایان پرداز نو

بهاور فناوری ویرا

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند 

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شبكه پردازان ریتون

شرکت شبكه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار

شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان)کافه بازار(

شرکت مهندســی سیستم های اطالعاتی 
پیشرو

شبكه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

شبكه گستران یاقوت سرخ

شبكه گستر فن آوا 

توسعه سرمایه گذاری گروه آروند 

برد پرداز رایانه 

بهاور فناوری ویرا

پارسیان فیبر ارتباط

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

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

كاوداده

راهكار پ

د سپهر

تحلیلگران اطالعات نگاره

تحلیلگران ارتباط ایرانیان

توسعه داده پردازي بنیس

تامین و توسعه فناوری كوثر

توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات 
راهكار مفید پرداز

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاک

دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات 
خوزستان

شركت رایانه همراه كیان 

رایان مهر الكتریك 

رهاورد نوین رسام آسا

رابین نوآوری برساد

رادمان داده پردازی فرنام

رهنمون فناوری اطالعات

خدمات آواژنگ

خدمات كامپیوتري خانه سیستم

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

رایان ارتباط گستر تاو

داده پــردازان  فــن آوری اطالعــات و 
ارتباطات جم

سرو رایانه

 erpگروه 

لوگوي شركت آگاهان عوض شود

  

گروه شبكه و سخت افزار

  )جدید(مانیا  فناوري آداک

  )جدید(تهران سامانه سیمرغ

سیمرغ سامانه تهران

سامان كارین فناوری هیراد

شبكه گستر نسل جدید

فرا ارتباط گستر پویا

فاوا پارس الكترونیك فارس ویرا

فناوران اهل قلم نوین

فراز اطمینان كیا مهر

فناوری اطالعات سهالن

فرصت كیش 

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 خاورمیانه

ویرا شبكه امن راشا

صبا كاربردلتا

صنایع پرسو الكترونیك

شــركت مهندســی گســترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

شركت توسعه ارتباطات پویا اندیش

ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
آرمان تندیس ایرانیان (فن آرا) 
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سرگرمی

دويست و پنجاه و نه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

کاسپین آبی  آریانا 

کارنما رایانه

کیسان صنعت ایرانیان 

کیسون

گسترش داده باران آذربایجان

گروه مهندسین  فرایند

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

الیف سرویس پارسه

مهندسی رایان توان افزار

ماهان شبكه ایرانیان 

پــردازش  پرتو  مــاکان  شــرکت 
خاورمیانه 

مهندسی شبكه گستر 

مهندسی کارن پارت شرق 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

نوین ارتباط نوآوا

نوآوران سامانه سهند ایماژ

شرکت 

اندیشه پرداز دوران

انتقال داده پرشین

ویژن پالس اروپا 

نگرش تحلیل سیستم ها

نویان ابر آوران

نوآوران اندیش رایانه غرب

نوین داده پرداز روناش

یاشار طرح آذربایجان

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

پروژه کاران کوروش پرشیا ً

فناوران اطالعات بهاران 

اندیشه وران

سامانه ورز هزاره

کامپیوتری خانه سیستم

مدیریت پروژه نیروگاه های سوالر

ماهان شبكه ایرانیان 

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطالعات

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

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

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

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

توسعه نو آوری و تجارت آسانا

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

رایمندان تالی پارسه
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دويست و پنجاه و نه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

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

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

توسعه نو آوری و تجارت آسانا

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

رایمندان تالی پارسه
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سرگرمی

دويست و پنجاه و نه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت نرم افزاری امن پرداز

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

به رسان پویا

پارسیان وب

گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

مدیریت فضای توسعه گستر 
صادرات آراد

فناوری پیشرفت تجیر

انجمن آموزش مهندسی ایران
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دويست و پنجاه و نه

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت نرم افزاری امن پرداز

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

به رسان پویا

پارسیان وب

گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

مدیریت فضای توسعه گستر 
صادرات آراد

فناوری پیشرفت تجیر

انجمن آموزش مهندسی ایران


