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اخبار

اخبار انجمن
تکمیل و ارســال فــرم ارزیابی
اعضای برجستۀ جدید انجمن
هیئــت مدیرۀ انجمــن انفورماتیک ایران در عملکرد

جلســۀ مورخ  1400/5/13خــود ،به اتفاق
آراء آقایــان محمدتقی روحانــی رانکوهی،
دکتر اســام ناظمی و دکتر محسن صدیقی
مشــکنانی را با توجه به ســوابق درخشــان
آموزشــی ،پژوهشی و علمی در رشتۀ علوم و
مهندسی رایانه و خدمات ارزنده در کمک به
پیشــبرد هدفهای انجمن ،بهعنوان اعضای
برجستۀ جدید انجمن برگزید.
بدین ترتیب ،تعداد اعضای برجستۀ انجمن به
پانزده نفر افزایش یافت .این افراد عبارتند از:
 -1آقای دکتر بهروز پرهامی
 -2آقای ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ
 -3آقای مهندس محمد میرزاعبداللهی
سید ابراهیم ابطحی
 -4آقای ّ
سیدحسین رضوی
 -5آقای مهندس ّ
 -6آقای مهندس محمدحسن محوری
 -7آقای علی پارسا
 -8آقای دکتر لطفعلی بخشی
 -9آقای دکتر محمد صنعتی
 -10آقای مهندس احمد مرآتنیا
 -11آقای مهندس نصراهلل جهانگرد
 -12آقای مهندس ناصرعلی سعادت
 -13آقای محمدتقی روحانی رانکوهی
 -14آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی
-15آقای دکتر اسالم ناظمی

در پی پیادهســازی سامانۀ جامع انجمنهای
علمی ایران از ســوی کمیسیون انجمنهای
علمــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری
و برگزاری کارگاه آموزشــی ســامانۀ جدید
ارزیابی عملکــرد انجمنهای علمی در تاریخ
 ،1400/5/11فرمهای مربــوط تکمیل و به
همراه مســتندات برای ارزیابی و رتبهبندی
عملکــرد انجمن در ســال  1399ارســال
گردید.

امضاء تفاهمنامه با انجمن آموزش
مهندسی

تفاهمنامۀ همــکاری بین انجمن انفورماتیک
ایران و انجمن آموزش مهندســی در راستای
نیل به اهداف آموزشــی ،پژوهشی ،علمی و
فرهنگســازی از طریق همکاری و به منظور
اســتفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای
علمی -پژوهشی منعقد گردید.
زمینههــای همکاری که در ایــن تفاهمنامه
پیشبینی شده به قرار زیرند:
 -1عضویت حقوقی متقابــل بدون پرداخت
حق عضویت
 -2حمايت از اجــراي طرحهاي تحقيقاتي و
پروژههای مشترك و بهرهمند شدن طرفین از

توانمندیهای آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای
یکدیگر
 -3شناســائي منابع (دولتي و غيردولتي) و
برنامهریزی و اجراي راهكارهاي مناســب در
راستاي جذب آنها
 -4همــكاري در برگــزاري همايشهــا و
كارگاههاي آموزشي
 -5اطالعرسانی فعالیتهای طرفین
 -6همــكاري در خصــوص تأليف و انتشــار
كتابها و نشريات علمي-پژوهشي
 -7همکاری در ارتقای عضویت طرفین
 -8همکاری در ارزیابی آموزش مهندسی
مدت این تفاهمنامه  3ســال است که تمدید
ّ
و ادامــۀ فعالیت ،بازنگری ،اصالح یا تغییر در
مفاد آن با توافق نمایندگان طرفین و موافقت
هیئت مدیرهها انجام خواهد شد.

لغو وبینار مردادماه گروه تخصصی
معماری سازمانی

گروه تخصصــی معماری ســازمانی انجمن،
وبینــار «روندهای نــو در معمــاری داده و
اطالعــات» را بــرای تاریخ  25مــرداد ماه
برنامهریزی کرده بود که متأســفانه به دلیل
ابتالی ســخنران بــه کرونا لغو و بــه تاریخ
دیگری در آینده موکول گردید.

دويست و پنجاه و پنج
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اخبار
اعتراض به رتبهبندی مج ّلۀ علوم
رایانشی

در بررســی و ارزیابی مجلّۀ علوم رایانشی در
سال  ،1399رتبۀ این مجلّۀ علمی انجمن از
«ب» (در ســال  )1398به «ج» تن ّزل یافته
است.
انجمن انفورماتیک ایران در نامهای به امضای
مدیرمســئول مجلّۀ علوم رایانشــی ،اعتراض
خود را در  15بند نســبت به ارزیابی صورت
پذیرفته ابراز کرده است.
امید اســت با در نظر گرفتن موارد اعتراضی
مجدد ،رتبۀ مجلّۀ علوم رایانشــی
و ارزیابــی ّ
تصحیح گردد.

چاپ کتاب تراوشهای ذهنی

کتاب «تراوشهای ذهنی 25 :شیوۀ نگرش به
هوش مصنوعی» در  358صفحه و به قیمت
 40هزار تومان از ســوی انجمن انفورماتیک
ایران انتشار یافت.
در این کتاب که شــامل  25فصل است ،در
هر فصل یکی از دانشــمندان برجستۀ جهان
نظراتش را دربارۀ آیندۀ هوش مصنوعی بیان
کرده است .ویراستار این کتاب جان بروکمن
و مترجم آن آقای ابراهیم نقیبزادۀ مشــایخ
است.
کتاب تراوشهــای ذهنی بــا حمایت مالی
شــرکت پویا انتشــار یافته که بدین وسیله
از مدیریــت محتــرم آن شــرکت صمیمانه
سپاسگزاری میگردد.
خرید این کتاب از طریق دفتر انجمن (تلفن
 )66412861و فروشــگاه اینترنتــی چــاره
( )www.chare.irامکانپذیر است.

تشــکیل گروه تخصصی هنر و
فناوری

گروه تخصصــی هنر و فنــاوری بهعنوان
یکی از گروههای تخصصی انجمن فعالیت
خود را آغــاز کرد .سرپرســتی این گروه
تخصصی با آقای مهدی انصاری اســت و
آقایان شــاهین انتظامی و امیر اشرفزاده
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در کمیتۀ راهبری گروه عضویت دارند.
مأموریت گروه تخصصی هنر و فناوری ،ایجاد
زمینۀ مناسب برای شــکوفایی استعدادها و
بروز خالقیت علمی و بهرهگیری از توانمندی
ایشــان در تحقق و تقویت فضــای علمی و
هنری است.
اهداف این گروه تخصصی عبارتند از:
•شناسایی و گردآوری فعاالن و عالقهمندان
حوزۀ هنرهای دیجیتال
•خلق بســتری بــرای همافزایــی در میان
هنرمندان ،فناوران و سایر فعاالن
•تولید و به اشتراکگذاری دانش و تجربه
•افزایش مشــارکت جمعی و داوطلبانه در
فعالیتهای علمی بــه منظور ترویج فرهنگ
کارگروهی
امید اســت عالقهمندان به مأموریت و اهداف
این گروه تخصصی ،با مشــارکت ف ّعال خود
کمیتۀ راهبری گروه را در پیشبرد فعالیتهای
گروه یاری نمایند.

عضویت دائمی در انجمن

هیئت مدیــرۀ انجمن بهمنظور تأمین بودجۀ
الزم برای خریــداری محلّی ثابت برای دفتر
انجمن ،نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو
دائمی انجمن در نظر گرفته است.
بنابراین مص ّوبۀ هیئت مدیره ٬اعضای حقیقی
با پرداخت  10میلیون ریال و اعضای حقوقی
با پرداخت  50میلیون ریال به عضویت دائمی
انجمن درخواهند آمد.
تأمیــن محلّی ثابــت برای دفتــر انجمن ،از
هدفهای دیرپای انجمن بوده است و هیئت
مدیــرۀ فعلی انجمن تمام تالش خود را برای
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خریداری محلّی
بدین منظور بهکار گرفته است.
امید اســت با حمایت اعضــای انجمن از این
طرح ،بودجۀ الزم برای برآورده ســاختن این
هدف مهم فراهم گردد.
تاکنون این افــراد و شــرکتها به عضویت
دائمی انجمن درآمدهاند:
1 .آقــای علی مو ّفقــی اردســتانی (عضو
پیوسته)
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2 .آقای وحید مجیدی (عضو پیوسته)
3 .آقای امیر خاوران (عضو پیوسته)
4 .خانم الدن جزی (عضو پیوسته)
5 .آقای علیرضا خلیلیان (عضو پیوسته)
6 .آقای داریوش نیکنام (عضو پیوسته)
7 .شــرکت توســعه و تجهیز فدک رایان
(عضو حقوقی)
8 .شــرکت تجارت ســرور ماندگار (عضو
حقوقی)
9 .شرکت گلرنگ سیستم (عضو حقوقی)
	10.شرکت ندا رایانه (عضو حقوقی)
	11.پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
(عضو حقوقی)
	12.شرکت داده ورزی فرادیس البرز (عضو
حقوقی)
	13.شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان
کیش (عضو حقوقی)
	14.شرکت اطالعرسانی پیوند دادهها (عضو
حقوقی)
	15.شرکت توســعه فناوری اطالعات جهان
افزار نوین (عضو حقوقی)
	16.شرکت پرداخت الکترونیک سداد (عضو
حقوقی)
	17.شرکت رایانه همراه کیان (عضو حقوقی)
	 18.شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت
و اصلیت ماندگار
	19.شرکت نویان ابرآروان
	20.شــرکت فناوری اطالعــات و ارتباطات
پاسارگاد آریان

برگزاری دورههای تخصصی برای
سازمانها

انجمن انفورماتیک ایــران آمادگی برگزاری
دورههای زیر را برای کارشناسان سازمانهای
مختلــف بهصــورت حضــوری در محل آن
سازمانها و یا بهصورت مجازی دارد:
1 .کارگاه نیم روزه تدویــن توافقنامههای
سطح خدمات
2 .کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار
پیشخوان خدمات
3 .کارگاه نیــم روزه طراحــی کاتالــوگ
خدمات

اخبار
4 .کارگاه یــک روزه ابزارهــای مدیریــت پســت الکترونیکی • member@isi.org.irمدیریت (عمومی)
•ریاضیات
تماس بگیرند.
خدمات فناوری اطالعات
•مهندسی برق و الکترونیک
5 .کارگاه نیم روزه برونسپاری خدمات و
•مهندسی عمران (عمومی)
محصوالت فناوری اطالعات
اخبار ايران
•علوم کشاورزی
6 .کارگاه نیــم روزه همسوســازی  ITبا
کسب وکار ( )IT Alignmentاز طریق
وبگاه رسمی کنفرانس به نشانی icors2021.
المللی
ن
بی
کنفرانس
یازدهمیــن
 sadjad.ac.irمیباشد.
COBIT5
7 .کارگاه یــک روزه راهبــری فنــاوری کامپیوتر و مهندسی دانش
اطالعات ( )IT Governanceاز طریق ایــن کنفرانس در تاریــخ  6و  7آبان 1400
ســی و پنجمیــن جشــنواره
از سوی دانشگاه فردوســی مشهد بهصورت
COBIT5
بینالمللی خوارزمی
8 .کارگاه یــک روزه راهبــری فنــاوری مجازی برگزار میگردد.
ســازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
محورهای اصلی کنفرانس به قرار زیر است:
اطالعات ()IT Governance
سی و پنجمین جشنواره بینالمللی خوارزمی
9 .کارگاه نیم روزه مدیریت تدوام کسب و •شبکههای رایانهای و امنیت
را برگــزار میکنــد .هدف از برگــزاری این
•بینایی ماشین و کاربردهای آن
کار ISO2012:22301
جشنواره به قرار زیر است:
	10.کارگاه نیــم روزه راهبــری فنــاوری •یادگیری ماشین و کاربردهای آن
•ترویــج فرهنگ کارآفرینــی دانشبنیان و
•مهندسی نرمافزار و دانش
اطالعات و ITBSC
تجاریسازی نتایج تحقیقات
	11.کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات •معماری رایانه و طراحی رقمی
•ارج نهادن بــه مقام واالی پژوهشــگران،
نشانی وبگاه کنفرانس iccke2021.um.ac.ir
فناوری اطالعات
نوآوران و فناوران کشور
	12.کارگاه یــک روزه مدیریــت خدمــات است.
•فراهــم آوردن بســتری مناســب بــرای
فناوری اطالعات
همکاریهای علمی و فناوری در سطح جهانی
	13.کارگاه سه روزه ITIL V3 Foundation
دوازدهمیــن کنفرانــس م ّلی و •شناسایی ،معرفی استعدادها در زمینههای
2011
دومین کنفرانس بینالمللی بینایی مختلــف علمــی و صنعتــی و حمایــت از
	14.کارگاه یــک روزه مدیریــت مخاطرات ماشین و پردازش تصویر ایران
برگزیدگان جشنواره
فناوری اطالعات
این کنفرانس در تاریخ  4اسفند  1400توسط از جملــه زمینههــای علمی مــورد پذیرش
	15.کارگاه سه روزه دوره جامع COBIT5
دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن بینایی طرح میتوان به مهندسی نرمافزار و فناوری
	16.کارگاه نیــم روزه توســعه نیازمندیها
ماشین و پردازش تصویر ایران در شهر اهواز اطالعات و برق و کامپیوتر اشاره کرد.
مبتنــی بر چارچــوب  CCMI-ACQو
برگزار خواهد شد.
مهلت ثبتنام الکترونیکی و ارســال طرح به
استاندارد ISO/IEC29148:2011
محورهــای اصلــی ایــن کنفرانــس ،هوش دبیرخانۀ جشــنواره تا پایان شهریور 1400
	17.دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفهای
مصنوعــی و مهندســی بــرق و الکترونیک است.
ویژگیهای این کارگاهها عبارتند از :
میباشد.
عالقهمندان بــرای دریافت اطالعات تکمیلی
•مشــارکت گروهی ،بحث و انجام سناریو،
نشـ�انی وبگاه کنفران س � mvip2022.ismvipمیتواننــد بــه وبگاه جشــنواره به نشــانی
حل نمونه آزمونهای امتحانی
 conf.irاست.
 www.hkwarizmi.irمراجعه کنند.
•استفاده از مثالهای مرتبط با حوزه فعالیت
هر کسب وکار
المللی
ن
بی
کنفرانس
چهاردهمین
•برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس
برگزاری ششمین دورۀ مسابقات
عملیات
در
تحقیق
ایرانی
انجمن
ICT Challenge
دارای مدرک بینالمللی
•برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی
ایــن کنفرانس در تاریــخ  27مهرماه  1400ششــمین دورۀ مســابقات چالشهای حوزۀ
•ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن توسط دانشگاه صنعتی ّ
سجاد در شهر مشهد فناوری اطالعات کشــور در تاریخ  24و 25
انفورماتیک ایران
برگزار خواهد شد.
تیرمــاه  1400بهصــورت مجــازی و برخط
•ارائه مستندات آموزشی
محورهای اصلی کنفرانس بهقرار زیر است:
برگزار گردید.
عالقهمندان میتوانند با دفتر انجمن انفورماتیک •علوم کامپیوتر
در این دوره  412نفــر در قالب  190تیم از
ایران ( 66412861و  )66412976و یا نشانی •مهندسی صنایع
دانشــگاههای مختلف کشور شرکت داشتند
دويست و پنجاه و پنج
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اخبار
که در پایان سه تیم زیر مقامهای اول تا سوم
را بهدست آورند:
•تیم مرامیا (ســیدمصطفی موسوی ،سینا
ابراهیمی ،امیرحسین فالحتی)
•تیم ســیمرغ (حمید ابراهیمی ،حســین
سلمانیان)
•تیم ( IBITمحمدصالح سلیمانی ،امیرحسین
واحدی ،امیرعلی احمدی ،محمدمهدی قائمی)
گــزارش کامل اجرای این مســابقه شــامل
نحوۀ انجام مســابقه ،ســؤاالت و فیلم کامل
مراســم افتتاحیه و مرحلۀ دوم مســابقه در
وبگاه  ictchallenge.sharif.irدر دسترس
عالقهمندان قرار دارد.

جایزه استاد دکتر محمد قریب

انجمــن ایرانــی اخالق در علــوم و فناوری
با هــدف اعتالی اخــاق در جامعۀ علمی،
هر دو ســال یکبار در روز درگذشت استاد
فرزانه دکتــر محمد قریب (یکم بهمن ماه)،
طــی مراســمی جوایزی با عنــوان «جایزۀ
اســتاد دکتر محمد قریب» به پیشــگامان،
صاحبنظــران ،خالقان اثر و پژوهشــگران
مطالعۀ اخــاق در حوزههای مختلف علمی
و هنری اهدا مینماید.
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،فرهنگستانها،
انجمنهــای علمی ،بنیادها و مؤسســات و
ّ
تشــکلهای علمی میتوانند بهطور رسمی
نامزدهــای مــورد نظر خــود را تــا پایان
شــهریور به دبیرخانۀ این جایزه پیشــنهاد
دهند.
نشــانی وبگاه جایــزۀ دکتر محمــد قریب
 www.ethicsaward.irاست.

اخبار جهان
استفاده از رایانۀ رومیزی مجازی

مایکروســافت ایــن هفته با اعالم ســرویس
ویندوز  ،365به مشــتریان خود حق انتخاب
داد تا یا به شیوۀ س ّنتی از رایانههای شخصی
خود استفاده کنند و یا از رایانههای رومیزی
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مســنجر بالغ بر  150میلیون تماس در روز
شده است.
عرضۀ ویژگی جدید نشــاندهندۀ این است
که فیسبوک الیۀ امنیتی جدیدی را بر روی
پیامهایــی که در بُنســازهاش جریان دارند،
افزوده است .هر چند این برنامه ،نگرانیهایی
را در بیــن طرفداران امنیت کودکان بهوجود
آورده اســت .آنهــا میگوینــد رمزگذاری
کار نهادهــای قانونی را بــرای جلوگیری از
بهرهکشی از کودکان دشوارتر خواهد ساخت.
فیســبوک همچنین ویژگی محو پیامها را به
روزرسانی کرده اســت به نحوی که کاربران
میتوانند زمانی را که میخواهند پیامهایشان
در گفتگوهایشان باقی بماند ،از  5ثانیه تا 24
ساعت ،انتخاب کنند.

( )desktopبهصورت مجازی .این ســرویس
که رایانۀ رومیــزی بهعنوان خدمت ()DaaS
خوانده میشود ،ماهانه بین  20تا  162دالر
هزینه خواهد داشت.
مایکروســافت در ماه جوالی سرویس DaaS
را بهعنوان گزینۀ دیگری برای رایانش س ّنتی
وابســته به ســختافزارهای محلّــی معرفی
کرد و اعــام نمود که از دوم ماه آگوســت
این «رایانههای شــخصی ابری» را در اختیار
ســازمانهایی بــا اندازههای مختلــف قرار
خواهــد داد .ویندوز  ،365با سیســتم عامل
و برنامههای کاربــردی مختلف ،از مجموعۀ
آفیس تا انتخابهای خود مشــتری ،بر روی
هر دســتگاهی که بتواند یک مرورگر وب را
اجرا کند ،قابل اجرا خواهد بود.
این سرویس که به کارگیریش نیازمند تجربه
سینت 13 ،آگوست 2021
و مهارت کافی است ،هزینهاش همانند اغلب
رایانشهــای ابری به میــزان منابع مصرفی،
مانند مقدار حافظه و پردازندههای تخصیص پاداش پانصــد هزار دالری برای
یافتــه ،بســتگی دارد .البته پــس از آن که یک رخنهگر
کاربر رایانۀ شــخصی مجازی خود را انتخاب بــرای رخنهگری که موفق به ســرقت 600
کرد ،هزینــۀ ماهانهاش ثابــت باقی خواهد میلیون دالر رمزارز گردیده اســت ،پاداشــی
ماند.
پانصدهزار دالری به اضافــۀ تضمین امنیت
کامپیوتر ویکلی 5 ،آگوست  2021در قبال بازگرداندن پول در نظر گرفته شــده
است.
پولینتورک که این پاداش بحثانگیز را در
رمزگــذاری تماسهای صوتی و نظر گرفته ،یک بُنســازۀ مالــی غیرمتمرکز
تصویری در مسنجر فیسبوک
اســت کــه تراکنشهــای مالی را تســهیل
فیســبوک اعالم کرد که بــه کاربرانش این میســازد .یک مقام افبیآی گفته است که
حق انتخاب را میدهد که تماسهای صوتی شرکتهای خصوصی اختیار این را ندارند که
و تصویری خود را در سیســتم پیامرســانی امنیت مجرمان را تضمین کنند.
این حملــه یکی از بزرگترین ســرقتهای
مسنجر رمزگذاری کنند.
ف ّعالســازی این ویژگی به این معنی اســت اینترنتی تاریخ اســت .پولینــتورک اعالم
که هیچکس بجز فرســتنده و گیرندۀ پیام ،کرده است که فردی موفق به بهرهبرداری از
حتی خود فیســبوک ،قادر به گوش دادن به آسیبپذیری سیستم شده است.
تماسهای صوتی و تصویری شما نخواهد بود .بیشــتر پول اکنون بازگردانده شــده ،هر چند
فیســبوک قب ً
ال این حق انتخاب را به کاربران رخنهگر گفته است که عالقهای به پاداش ندارد.
کوته زمانی پس از این رخنهگری ،فرد ناشناسی
مسنجر برای پیامهای متنی داده بود.
فیسبوک اعالم کرده است که در سال گذشته پیامی را برای شــرکت فرســتاد و از آنها برای
شاهد رشد فزایندۀ تعداد کاربرانی بوده است چگونگی پولشویی ثروت بهدست آورده راهنمایی
که رو به ســوی تماسهای صوتی و تصویری خواست .مدتی بعد ،رخنهگر ادعا کرد که عالقهای
آوردهاند .تعــداد تماسهای تصویری بر روی به پول ندارد و قول داد که پول را برگرداند.

دويست و پنجاه و پنج

اخبار

روز بعد ،پولینتورک اعالم کرد که بیشتر پول
باقیمانده نزد رخنهگر به یک کیف پول دیجیتال
که مشترکاً توسط رخنهگر و آن شرکت کنترل
میشــود منتقل گردیده است و پولینتورک
هنوز منتظر بازپسگیری ّ
کل پول است.
هنوز  33/4میلیــون دالر در اختیار رخنهگر
است.
بیبیسی 14 ،آگوست 2021

نسل بعدی سیستمهای رابط مغز
و رایانه

رابطهــای مغز و رایانه ( ،)BCIدســتگاههای
کمک کنندهای هســتند که میتوانند روزی
به کســانی که دارای آســیبهای معزی یا
ســتون فقرات هســتند در حرکت کردن یا
ارتباط برقرار کردن کمک کنند .سیستمهای
 BCIوابســته به حســگرهای قابل کاشــتی
هســتند که ســیگنالهای الکتریکی در مغز
را ضبط میکنند و از آنها برای ف ّعالســازی
دستگاههای خارجی مثل رایانهها یا اندامهای
مصنوعی استفاده میکنند.
اغلب سیســتمهای کنونی  BCIاز یک یا دو
حســگر برای نمونهبرداری از چند صد نورون
استفاده میکنند ا ّما عصبشناسان ،عالقهمند
به سیستمهایی هستند که قادر به جمعآوری
دادههــای از گروههای بســیار بزرگتری از
سلّولهای مغز باشند.
اکنــون تیمی از پژوهشــگران گام مهمی به
ســوی مفهوم تازهای برای سیستمهای BCI
آینده برداشــتهاند و آن عبارت اســت از به
خدمت گرفتن شبکۀ هماهنگی از حسگرهای
عصبی مســتقل ،بیســیم و با مقیاس بسیار
کوچک ،هــر یک به اندازۀ یــک دانۀ نمک،
برای ضبط و تحریک فعالیت مغز .حســگرها
که «دانههــای عصبــی» نامیده شــدهاند،
مستق ً
ال پالسهای الکتریکی نورونها را ضبط
میکنند و ســیگنالها را بهصورت بیسیم به
یک کانون مرکزی میفرستند که سیگنالها
را پردازش و هماهنگ میکند.
پژوهشــگران عقیده دارند که این کار ،گامی
به سوی سیســتمی اســت که بتواند روزی

ســیگنالهای مغز را با جزئیات کامل ضبط سیگنالهای برنامهپذیر ،با یک ساختمان دادۀ
کند و بینــش تازهای بــه چگونگی کار مغز خطی و سازمان یافته امکانپذیر است».
و درمانهــای جدید برای افــرادی که دچار
ساینس دیلی 12 ،آگوست 2021
آســیبهای مغزی و ســتون فقرات هستند
بهوجود آورد.
نیچرالکترونیکس 12 ،آگوست 2021

ساختمان دادهها بر پایۀ DNA

پژوهشــگران در دانشــکدۀ رایانش دانشگاه
نیوکسل ،ساختمان دادۀ پویایی بر پایۀ DNA
درســت کردهاند که قادر است اطالعات را به
شیوهای مرتّب از مولکولهای  DNAذخیره و
بازیابی کند.
به گفتۀ سرپرســت این تیم پژوهشــی« ،در
سالهای اخیر نشان داده شده است که DNA
مــا ّدهای عالی برای ذخیــرۀ دادهها و منبعی
تجدیدپذیر و قابل نگهداری اســت .اکنون ما
میخواهیم گامی به ســوی پردازش اطالعات
مولکولــی در  DNAورای صرفاً ذخیرۀ دادهها
برداریم .ما میخواهیم قادر به ســازماندهی
دادهها باشیم .در علوم رایانه ،ساختمان دادهها،
هستۀ مرکزی تمام الگوریتمهایی هستند که
اقتصاد مدرن ما را میگردانند .این به آن دلیل
است که ما نیازمند راهی برای داشتن شیوهای
یکنواخت و استاندارد شــده برای عملیات بر
روی دادههایی که ذخیره شــدهاند میباشیم.
این چیزی است که ساختمان دادهها ما را قادر
به انجام آن می کند».
وی افــزود« :هنگامــی که به انبــارۀ دادهها
فکــر میکنیــم ،بیدرنگ ذهن ما به ســراغ
ریزتراشــههای الکترونیکی مــیرود USB ،و
فناوریهــای موجود دیگر .ا ّما در ســالهای
اخیــر ،زیستشناســان ،رســانههای ذخیرۀ
دادهها را با به نمایش گذاشتن طبیعت DNA
بهعنوان رســانهای با پایداری و انعطافپذیری
باال که میتواند بهعنــوان یک انبارۀ دادههای
چهارچهــاری ،به جای دودویــی ،عمل کند
به چالش کشــیدهاند .ما در پروژۀ پژوهشــی
خود میخواســتیم نشان دهیم که استفاده از
کد چهارچهاری برای کارکــردن با ورودیها
و خروجیهــای قابــل خوانــدن در قالــب

آیا بایــد از ورود تلفن همراه به
مدارس جلوگیری کرد؟

از آغاز امســال ،دانشآموزان دبیرستان سان
ماتئو ،در جنوب سانفرانسیســکو ،بخشی از
یک برنامۀ آزمایشــی خواهند بود تا پاســخ
سؤالی که سالهاســت آموزگاران را به خود
مشغول داشــته بیابند :آیا باید از ورود تلفن
همراه به مدارس جلوگیری کرد؟
دبیرستان ســان ماتئو با  1700دانشآموز،
بزرگترین مدرســۀ دولتی در آمریکاست که
در آن ،ورود تلفن همراه توسط دانشآموزان
ممنوع میشــود .در ماه جون ،قانونگذاران
کالیفرنیــا ،قانونی را تصویــب کردند که به
موجب آن ،مدارس آن ایالت مختارند تا قانون
خود را در مورد ممنوعیت همراه داشتن تلفن
پیاده کنند.
بســیاری از آموزگاران ،تلفنهای هوشمند را
مانع عمــدهای در راه یادگیری و آفتی برای
محیط کالس درس تلقّی میکنند .بســیاری
از آنها ،تلفنهای همراه را مایۀ حواسپرتی
مداوم دانشآمــوزان میداننــد و میگویند
آموزگاران مجبور میشوند تا در امر تدریس
وقفه دهند تا حواس دانشآموزان را دوباره به
کالس درس برگردانند.
همچنین ،نتیجۀ یک پژوهش علمی نشــان
میدهد تلفنهای هوشمند میتوانند بهطور
بنیادی بــه توانایی یادگیری کودک و تمرکز
بــر روی یک موضوع برای یــک دورۀ زمانی
طوالنی ،آسیب برسانند.
برخــی دیگر عقیده دارند کــه این ممنوعیت
اشتباه اســت و چون تلفنهای همراه همه جا
در دســترس قرار دارند ،منطقی این است که
در مدارس بهکارگیری فناوری بهعنوان یک ابزار
یادگیری به کودکان آموزش داده شود .همچنین
بهنظر میرسد که اعمال این ممنوعیت ،اگر نه
غیرممکن ،ا ّما بسیار دشوار خواهد بود.
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اخبار
همچنین ،مالحظــات ایمنی هم وجود دارد،
مانند دسترسی نداشتن دانشآموزان به تلفن
در خالل شــرایط اضطراری .وزارت آموزش
ژاپن ،پس از زلزلۀ شــدید ســال گذشته در
اوزاکا ،در حــال تجدید نظــر در ممنوعیت
همراه داشتن تلفن در دورههای راهنمایی و
دبیرستان است .این ممنوعیت در حال حاضر
در سراسر ژاپن وجود دارد.
نکتۀ آخر این که تلفنهای هوشــمند هنوز
فناوری نســبتاً جدیدی به حساب میآیند و
مزایا و معایب همراه داشتن آنها در مدارس
هنوز باید مورد ارزیابی بیشــتری قرار گیرد.
ایــن ممنوعیــت در حال حاضــر در برخی
کشورها مانند فرانسه و استرالیا وجود دارد و
باید شواهد بیشتری برای دادن پاسخ قطعی
به این پرسش بهدست آید.
یاهونیوز 24 ،آگوست 2020

افــزودن زبانهای اشــاره به
پردازش زبان طبیعی

ناشنوا برای یادگیری با آن دست و پنجه نرم
میکنند پرداخته شــده است .اینگونه افراد
باید یا از طریق لبخوانی و یا ارتباطات متنی
و مکتوب به یادگیری بپردازند.
یین برای نخســتین بــار هنگامی که دوران
کارشناســی را در مدرسۀ پلیتکنیک پاریس
میگذراند و بــرای انجــام کار داوطلبانه به
پناهــگاه افــراد بیخانمان میرفــت به این
موضوع پــی برد .در آنجا ،او فرد ناشــنوایی
را مالقــات کرد کــه در برقــراری ارتباطات
جدی بود.
اجتماعی با دیگران دچار مشکالت ّ
یین شــروع به یادگیری زبان اشارۀ فرانسوی
کرد و ترجمۀ زبان اشاره را بهعنوان بخشی از
پژوهشهای دوران کارشناسی خود ادامه داد.
بعــد هنگامی که به دانشــگاه کارنگی ملون
آمد متوجه شــد که تقریباً تمامی پژوهشها
در حــوزۀ پردازش زبان طبیعی تنها معطوف
به زبانهــای گفتاری اســت و پژوهشهای
بنیادی رایانه هر چند میکوشند تا زبانهای
اشــارهای را درک کنند ا ّما غالباً ویژگیهای
زبانشناختی مشترک بین زبانهای گفتاری
و زبانهای اشاره را در نظر نمیگیرند.
زبانهای اشارهای از حرکات دست ،سر و بدن
و حالت چهره برای رساندن چندین کلمه در
آن واحد استفاده میکنند .زبانهای اشارهای
همچنین راههــای میانبر مانند اســتفاده از
ضمیر در زبانهای گفتاری را بهکار میگیرند.
ابزارهای پــردازش زبان طبیعی از روشهای
بینایی رایانه به تنهایی برای مدیریت اینگونه
پیچیدگیها مناسبتر و مجهزترند.
ییــن میگوید ما به پژوهشــگرانی در هر دو
حوزه نیاز داریم تا دســت در دست یکدیگر
به کار در این زمینه بپردازند .او امیدوار است
که روزی بتــوان در اینگونه ارتباطات تغییر
ایجاد کرد.

پیشرفتهای به عمل آمده در پردازش زبان
طبیعی ( ،)NLPرایانهها را قادر میســازد تا
حرف انســانها را درک کننــد و به آنها در
برقراری ارتبــاط از طریــق ابزارهایی مانند
ترجمۀ ماشینی کمک نمایند.
ا ّمــا پــردازش زبان طبیعــی غالبــاً تنها بر
زبانهای گفتاری تمرکز دارد و بیش از 200
زبان اشــارهای را که در سراســر جهان مورد
اســتفادۀ حدود  70میلیون نفر میباشد ،در
بر نمیگیرد.
اینک یکی از دانشــجویان کارشناسی ارشد
در مرکز فناوریهای زبان ( )LTIدر دانشگاه
کارنگــی ملون به نام کایوییــن به اهمیت و
تقاضا برای داشتن فناوری پردازش زبانهای
اشــارهای پی برده اســت .او به همراه چند
ساینس دیلی 9 ،آگوست 2021
دانشجوی دیگر ،مقالهای را با عنوان «افزودن
زبانهای اشــاره به پــردازش زبان طبیعی»
به پنجاه و نهمین نشســت ســاالنۀ انجمن اســتفاده از هوش مصنوعی در
زبانشناسی محاســباتی ارائه کرد که برندۀ رمزگشایی از متون قدیمی
جایزۀ بهترین موضوع مقاله شد.
پژوهشــگران دانشــگاه نتردام در حال تولید
در این مقاله به مشکالتی که سالهاست افراد
10
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یک شــبکۀ عصبی مصنوعی بــرای خواندن
دستنوشتههای پیچیدۀ قدیمی هستند.
کتابخانه ســنتگال در سوئیس دارای حدود
 160،000جلد دستنوشــتههای تاریخ قرن
هشــتم میالدی است که همۀ آنها با دست
بر روی پوست حیوانات و به زبانهایی که به
ندرت در زمان حاضر بهکار برده میشــوند،
نوشته شدهاند.
برای حفــظ این گنجینههــای تاریخی ،این
متــون در کتابخانهها و مکانهای مذهبی در
سراســر جهان در محلهای امنی نگاهداری
میشــوند .بخش عمدهای از این مجموعهها
از طریق تصاویر دیجیتال در دسترس عموم
قــرار دارند ا ّما خبــرگان امر میگویند حجم
عظیمی از اینگونه متون وجود دارد که هرگز
خوانده نشدهاند.
هماکنون پژوهشــگران در دانشــگاه نتردام
در حــال تولید یک شــبکۀ عصبی مصنوعی
هســتند تا بتواند دستنوشــتههای پیچیدۀ
قدیمــی را بر پایۀ درک انســان و به منظور
بهبود قابلیتهای یادگیری عمیق بخواند.
به گفتۀ والتر شیرر ،دانشیار دانشکدۀ علوم و
مهندســی رایانه در دانشگاه نتردام ،میتوان
عکسهــای زیبایــی از این متــون گرفت و
در اختیار همگان قــرار داد ،ا ّما کاری که ما
میخواهیم انجام دهیم این اســت که درک
این صفحات را از چشــم یک خوانندۀ خبره
شبیهســازی کنیم و خواندن ســریع و قابل
جستجوی متن را امکانپذیر سازیم.
شــیرر در مقالــهای که در مجلّــۀ «تحلیل
الگو و هوش ماشــینی» انجمن مهندســان
بــرق و الکترونیک ( )IEEEبه چاپ رســیده
توضیح داده اســت که چگونه تیم پژوهشی
او روشهای ســنتی یادگیری ماشــین را با
روانشناســی فیزیک تصویری -روشی برای
محــرک فیزیکی و
اندازهگیــری ارتباط بین
ّ
مدت زمــان الزم برای
پدیــدۀ ذهنی ،مانند ّ
یــک خواننــدۀ خبره جهت تشــخیص یک
نویســۀ خاص ،ســنجش کیفیت دستنوشته
یا شناســایی اســتفاده از اختصارات خاص-
ترکیب کرده است.
ساینس دیلی 3 ،آگوست 2021

مقاله
سیستم یادگیری مبتنی بر دانش ترکیب اطالعات زمینهای،
توپولوژی و موقتی جهت پیشبینی پيوند بدون نظارت در
*
شبکههای اجتماعی
فرزانه آقاسی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
پست الکترونیکیfarzane.aghasi@gmail.com :

فهیمه نادری صفا

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
پست الکترونیکیfahimenaderi@gmail.com :

سیدمهدی وحیدیپور

پژوهشکده علوم کامپیوتر ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ( ،)IPMتهران ،ایران.
پست الکترونیکیvahidipour@kashanu.ac.ir :

چكيده

در شــبکههای اجتماعی تعامالت و روابط افراد بر مبنای گرافی پویا رســم میشود .یکی از کاربردهای تحلیل شبکههای اجتماعی پیشبینی پیوندهایی است که

در آینده شــکل خواهد گرفت پيشبيني اين كه دو گره غیرمتصل در شــبکه در آیندهاي نزدیک به هم متصل ميشوند یک تجزيه و تحليل مهم در حوزۀ شبكه

است .این مسئله به عنوان مسئلۀ پيشبيني پيوند شناخته ميشود .یکی از روشهای حل این مسئله استفاده از توابع مشابهت در محاسبۀ میزان شباهت گرههای
غیرمتصل اســت .این توابع از وزن یالهای موجود در شــبکه اســتفاده میکنند .برای امتيازدهي به این يالها از سه دســته ویژگی استفاده میشود :ویژگیهای

توپولوژیكي ،زمینهای و زمانی .ویژگی توپولوژیکی به ساختارشبکه مرتبط است .ویژگی زمینهای به اطالعاتی مانند جنسیت ،عالیق مشترک و اطالعات پروفایل

گرهها اشــاره میکند .ویژگی زمانی ،اطالعات زمانی را در مورد ســایر ويژگيهاي توپولوژیكي و زمینهای بیان میکند .دراین مقاله ترکیب خطی این سه ویژگی

پیشــنهاد شده است .همچنين از توابع مشــابهت آداميك آدار ( )Adamic Adarو همسايگي مشترك ( )Common Neighborsنيز استفاده ميشود.

نتايجي كه از ويژگيهاي مطرح شــده بهدســت ميآيند نشان دهنده این اســت كه تركيب اين اطالعات منجر به ارتقاي روش پيشبيني پيوند بدون نظارت در
مقايسه با ساير ضوابط وزندهي ميشود.

واژههای كليدي :پیشبینی پيوند ،توابع مشابهت ،ضابطۀ وزندهی
* این مقاله در دومین کنفرانس ملّی انفورماتیک 3 ،و  4دی ماه  1399ارائه شده است.
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مقاله
 -1مقدمه

با رشــد اينترنت و ايجاد شــبکههای اجتماعي ،مردم و ســازمانها
ميتوانند آســانتر بــا يكديگــر ارتباط داشــته باشــند؛ امكان به
اشتراكگذاري دانش در فضاي مجازي را فراهم ميكند .در شبکههای
اجتماعی ســاختار به صورت مجموعهای از گرهها و روابط میان آنها
در نظــر میگیرند .گرهها ،اشــخاص و روابط میــان آنها به صورت
اتصاالتی بین گرهها نمایش داده میشــود .معموالً ساختار شبکههای
اجتماعی مبتنی بر گراف بسیار پیچیده است .انواع گوناگونی از روابط
مانند دوســتی ،همکاری ،خویشــاوندی ،عالقمندی و حتی مبادالت
مالی بین گرهها وجود دارد .بنابراین تحلیل شبکههای اجتماعی یک
راهبرد برای بررســی ســاختارهای اجتماعی با استفاده از نظریههای
شبکه و گراف است.
پیشبینی پیوند در شبکههای اجتماعی برخط بسیار کاربردی و مفید
اســت .روشهای مختلفی برای افزایش دقت پیشبینی پیوند در آن
نیز مطرح شدهاست [ .]1در مطالعات قبلی انواع شبکههای اجتماعی،
معیارهای شــباهت بین موجودیتها و دستهبندی آنها همیشه حائز
اهمیت بوده است .پیشــنهاد پیوند سالها مورد توجه پژوهشگران در
دانشــگاه و صنعت بوده است .پیشنهاد پیوند به مهمترین استاندارد و
ویژگی شبکههای اجتماعی برخط از زمان موفقیت اولیه آن در شبکه
لینکداین تبدیل شدهاســت .بنابراین پیشبینی پیوند در شبکههای
اجتماعی با راهکارهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است [.]2
يك شــبكۀ اجتماعي توســط گراف متصل ) G = (V,Eنمايش داده
ميشــود كه در آن  Vمجموعه گرههاي گــراف و  Eمجموعة يالها
ميباشــد .اما اين گراف با گذر زمان و با افزايش يالهاي جديد رشد
كــرده و تغيير ميكنــد .بنابراین گراف بزرگتر و شــبکه پيچيدهتر
ميگردد.
از آنجا که ظهور یک يال جدید ،فعل و انفعاالت جدیدی را در شبكۀ
اجتماعی نشــان میدهد ،بسیاری از مقاالت بر روی اضافه شدن يال
جدید در شبکه متمرکز شدهاند .به عبارت دیگر ،پیشبینی این که آیا
یک يال در آینده میان دو گره غيرمتصل در شبکه ایجاد خواهد شد،
اهمیت پیدا میکند .بررســی این موضوع بهعنوان مسئلۀ پیشبینی
پيوند 1شناخته میشود.
دو رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشــین برای مسئلۀ پیشبینی پيوند
وجــود دارد :رویکرد با نظارت و رويكرد بــدون نظارت .در رویکرد با
نظارت ،مجموعــهای از ویژگیهاي مربوط به يك جفت گره از گراف
شــبكۀ اجتماعي اســتخراج شــده و در اختیار یک مدل گروهبندی
دودویی قرارمیگیرد .مدل گروهبند دودویی با دریافت اين ويژگيها،
دستۀ مربوط به آن جفت گره را پیشبینی میکند .برای آن که مدل
قابلیت این پیشبینی را داشته باشد ،ابتدا باید آموزش ببیند؛ آموزش
به مدل را معادل با یادگیری با نظارت میدانند.
در یادگیری بدون نظارت ،از توابع مشابهت استفاده ميشود كه براي
1- Link prediction
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دو دســته ویژگی ،عددی را محاسبه ميكند .به اين ترتيب ،دادههای
شــبیهتر در یک خوشه قرار ميگیرند .برای اطالعات بیشتر به مرجع
[ ]3مراجعه کنید.
اما ویژگی مربوط به گرهها چیســت؟ ویژگیها در این مقاله به ســه
دسته تقسیم میشوند:
2
 -1ویژگیهای توپولوژی  :مربوط به ســاختار شبکه یا توپولوژی آن
است .که معموالً با تعداد همسایههای مشترک سنجیده میشوند .در
روشهــای پیشبینی پيوند بدوننظارت از این ویژگی زیاد اســتفاده
میشود .از آنجا که کلمه توپولوژیک با حرف ( )Tشروع میشود ،حرف
 Tنشاندهندۀ استفاده از این نوع ويژگی است.
 -2زمینهای :3دادۀ زمینهای توصیف ویژگی در حوزۀ شبکۀ اجتماعی
است .دادههایی مانند جنسیت ،عالیق مشترک ،تعداد مقاالت مشترک
وکلمات کلیدی مقاله جزو این گروه هســتند .افراد عضو یک شــبکۀ
اجتماعی ممكن اســت دارای عالیق و خصوصیات مشــترکی (مانند
پروفایل) باشــند که درنهايت منجر به ایجاد رابطه یا همان یال بین
آنها میشود .شــبکههای اجتماعی میتوانند در سطوح مختلفیاز
جمله شبکههای اجتماعی خانوادگی ،همکاری و دوستی شکل بگیرند.
بنابراین مشابهت خصوصیات افراد میتواند از نظر جنسیت ،نژاد ،سن،
شــغل ،پیشــرفت تحصیلی ،موقعیت ،ارزشها و یا خصوصیات دیگر
باشــد که موجب ارتباط میان افراد میشــود .حرف ( )Cنشاندهندۀ
استفاده از این نوع ویژگی است.
 -3زماني يا گذرا :4ویژگیهایزمانی ،اطالعاتی را در مورد ویژگیهای
توپولوژیکی شــبکه فراهم میکنند؛ مثــا تعداد یالهای بین دو گره
یک ویژگی توپولوژیکی است .ولی زمان ایجاد تعامل بین این دو گره
یک ویژگی زمانی میباشــد .همچنین در بعضی از شــبکهها میتوان
اطالعات زمانی مرتبط با ویژگیهای زمینهای شــبکه را دید؛ مثال در
یک شبکۀ همکاری نویسندگان ،تعداد مقالههایی که افراد با همکاری
یکدیگر مینویســند یک ویژگی زمینهای است .اما سال انتشار مقاله
یک ویژگی زمانی اســت که مرتبط با این ویژگی زمینهای میباشــد.
بنابراین میتوان گفت که ویژگیهای زمانی در ارتباط با هر دو ويژگي
توپولوژیكي و زمینهای میباشند؛ ارتباط با ویژگیهای زمانی بهصورت
جداگانه میسر نیست .استفاده از نماد ( )TTبه منزلۀ استفادۀ همزمان
از ویژگیهای توپولوژیکی و زمانی اســت و نماد ( )CTنشــاندهندۀ
اســتفادۀ همزمان از ویژگیهای زمینهای و زمانی است .نماد ()CTT
نیز به اســتفاده از هر ســه ویژگی اشــاره میکند .اغلــب مطالعات
پيشبيني پيوند بدون نظارت ،فقط بــر مبناي دادههاي توپولوژيكي
ميباشــند .ضابطۀ وزندهي در اين مطالعــات ،فراواني تعامالت بين
گرهها ميباشــد [ .]5[]4منظور از فراواني ،تعداد يالهاي بين دو گره
اســت كه نشــاندهندۀ تعداد دفعات ايجاد ارتباط بين آن دو گره در
زمانهاي مختلف ميباشد.
2-Topological
3- Contextual
4- Temporal

مقاله

یــک روش حــل مســئلۀ پیشبینی پيونــد باید تمامــی اطالعات
توپولوژيكي،زماني و زمينــهاي را در نظر بگیرد؛ اين اطالعات بايد به
صورت مناسبی با هم ترکیب شوند .اغلب مطالعاتي انجام شده در زمينۀ
پيشبيني پيوند ،در روش ترکیب و نحوۀ وزندهي به ویژگیها با هم
متفاوتند .تحقیق انجام شــده قبلی [ ،]6فقط از دادههاي توپولوژيكي
استفاده ميكند .در [ ]7فقط بر اساس ويژگيهاي زمينهاي و در []8
ســه ويژگي زمينهاي و زماني و توپولوژيكي بهصورت مستقل ارزيابي
و بررســي شده اســت .اما در [ ]9تركيب ســه ويژگي بر روي شبكۀ
همكاري نويسندگان بررسي و يك مدل وزندهي به منظور توليد اين
ضوابط معرفي شده است.
در اين مقالــه ،از ويژگيهاي توپولوژيكي ،زماني و زمينهاي و تركيب
آنها به عنــوان ضوابط وزندهي بــه منظورپيشبيني پيوند در يك
شــبكۀ اجتماعي اشــتراك مطالب و تبادل نظر ،5استفاده شده است؛
تاثيــر تركيب اين ســه ویژگــی در پيشبيني پيوند نیز بررســي و
ارزيابي شــده است .در مدل پیشــنهادی این مقاله ،به دلیل اهمیت
باالی ویژگی زمانی ،این ویژگی به عنــوان ویژگی پایه در نظرگرفته
میشود .برهمین اســاس ،نتيجۀ تركيب اين سه ویژگی ،در کنار هم
قرارگرفتن اطالعاتي مانند شــباهت پروفايل گرههاي متصل ،فراواني
تعامل بين گرهها و زمان ســپري شــده از آخرين تعامل خواهد بود.
ن با هدف یافتن بهترین ترکیبوزنــی میان ویژگیها برای
همچنيــ 
حل مســئلۀ پیشبینی پيوند ،آزمایشهایی انجام میشود .آزمایشها
نشان میدهند که پیشبینی پيوند با ترکیب سه ويژگي توپولوژيكي،
زماني و زمينهاي ( ،)CTTبهترین نتایج را نسبت به ترکیب دو ويژگي
توپولوژیکــی و زماني ( )TTو یا ترکیــب دو ويژگي زمینهای و زماني
( )CTدارد .در واقع تركيب هر سه ویژگی منجر به ارتقاي حل مسئلۀ
پيش بيني پيوند بدون نظارت ميشود.
ادامۀ مقاله به صورت زير سازماندهي شده است .مفاهيم موردنیاز در
خصوص مسئلۀ پيشبيني پيوند در بخش دوم آورده شده است .بخش
ســوم مدل پيشــنهادي به همراه ضوابط وزندهي را شرح ميدهد.
در بخش چهارم ،مطالعۀ تجربي انجام شــده بــه منظور ارزيابي اين
ضوابط و نتیجهگیری ارائه ميشــود و نهايتا در بخش پنجم ،کارها و
راهكارهاي آینده ارائه خواهد شد.

-2تعاریف مورد نیاز

یک شبکۀ اجتماعی و گراف متناظر با آن در زمان  Tرا در نظر بگیرید؛
كه مجموعۀ گرهها و مجموعه يالها اســت.
گراف
هدف پيشبيني پيوند ،در واقع پيشگويي این اســت كه آيا يك يال
،
بيــن دو گره غيرمتصل دلخواه  uو  ،vدر زمان بعدي
برقرارخواهد شد یا خیر؟
در ادامۀ این بخش ،چند تابع مشابهت برای محاسبۀ وزن يال بين دو
گره معرفی میشوند:
5-Reddit social network

) :اين تابع که در فرمول
•ســن جديدترين تعامل( 6
( )1نشــان داده شده است ،زمان سپری شــده از آخرین تعامل بین
محاسبه ميكند.
گرههای  uو  vرا تا زمان فعلی
زمان آخرین تعامل میان گرههای  uو  vرا نشان میدهد.

)

(

=Recent _ Age
( u ,v ) CTime − max tu ,v

()1
) :اين تابع که در معادلۀ ()2
•ســن قديميترين تعامل (
نشــان داده شده است ،زمان سپری شده از اولین تعامل بین گرههای
زمان
محاســبه ميكند.
 uو  vرا تــا زمان فعلی
اولین تعامل میان گرههای  uو  vرا نشان میدهد.
7

()2

)

(

=Old _ Age
( u ,v ) CTime − min tu ,v

)  :8این تابع كه در فرمول ( )3نشــان داده
•فراواني تعامالت(
شــده اســت ،تعداد تعامالت موجود بين گرههای و را محاسبه
ميكند.
) Frequ ,v = E ( u ,v

()3

مجموعه يالهاي موجود بين دو گره  uو  vاســت .ذكر اين
نكته الزم اســت كه برچسب هر يال ،بر حســب ويژگيهاي مسئله
ميتواند تركيبي از چندين خصيصه از قبيل تاريخ ايجاد تعامل باشد.
بنابرايــن به ازاي هر تعامل بين دو گره درهر تاريخي ،يك يال جديد
به  Eاضافه ميشود.
9
•مشابهت كسينوسي ( :)CSاين تابع ،براي وزندهي يالهاي گراف
از تابع تجمعي اســتفاده ميكند؛ تابع تجمعي براساس ويژگيهاي
گرههاي شــبكه تعريف ميشــود و يك ويژگي معين درون شبكه را
تجميع ميكند (مث ً
ال در شــبكۀ همكاري نويسندگان ،اگر گره يك
میتواند اجتماع كلمات كليدي تمام نوشتههای
نويسنده باشد،
او باشــد) .در فرمول ( )4مشابهت کسینوسی میان گرههای و با
استفاده از تابع تجمیعی نشان داده شده است.
)| ) (| f (u )  f ( v

()4

)| ) (| f (u ) || f ( v

=

CSu , v

•همســايههاي مشــترك وزندار :)WCN( 10اين تابــع به ازاي هر
همسايۀ مشــترك دو گره و (مانند گره ) ،ميانگين وزن بين دو
گره و با  zرا محاسبه ميكند .این تابع در فرمول ( )5نشان داده
شده است که در آن )T(uمجموعۀ همسايههاي گره  uو ) W(u,zوزن
يال بين گرههای  uو  zاست.
()5

) w ( u , z ) + w ( z ,v
2

∑
) z∈T (u )∩T ( v

= WCNu ,v

6- Age of The Most Recent Interaction
7- Age Of The Oldest Interaction
8-Frequent Of Interaction
9- Cosine Similarity
10- Weighted Common Neighbors
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مقاله
•آداميكآدار وزندار :)WAA( 11اين تابع به همســايههاي مشترك
و كه درجات کمتري دارند (یعنی همســايههاي مشــتركي كه
خود همســايههاي كمتري دارند) ،امتياز بيشتري ميدهد .بنابراین،
فرمول ( )6وزن محاســبه شده برای دو گره و  ،یعنی
وزن يال بين گرههای و است .دو
 ،را نشــان میدهد.
متغیر کمکی  Aو  Bتنها برای خوانایی بیشتر معادله استفاده شدهاند.
∑
A× B
) z∈T (u )∩T ( v

()6

1
)) ∑ W ( z ', z
) z '∈T ( z

(log

=B

= WAAu , v

)) (W (u , z ) +W ( z ,v
2

=A

 -3مدل پیشنهادی

شكل  :1شبهکد شناسايي گرههاي فعال درون برنامه

 1-3مدل کلی

رويكر د کلی مدل ،پیشبینی پيوند بدون نظارت است .به این منظور
از ضوابط وزندهي براي وزندهي به يال موجود بين گرههاي متصل
گراف استفاده ميشود.
همچنین از توابع مشابهت برای امتيازدهي به يال فرضي بين دو گره
غيرمتصل گراف اســتفاده میشود( .توابع مشابهت توسط فرمولهای
ج آنها ،هربار
شــمارۀ ( )5و ( ) 6معرفی شده و به منظور مقایسۀ نتای 
یکی از آنها درآزمایش بهکاربرده میشود) .اين توابع ،از مقادير وزن
محاســبهشده توسط ضوابط وزندهی ،براي محاسبۀ میزان مشابهت
دو گره غیرمتصــل و امتيازدهی به آنها اســتفاده ميكنند .پس از
وزندهي به گراف ،گرههاي غيرمتصلي كه بيشــترين امتياز را داشته
باشند ،انتخاب میشوند.
مدل پیشنهادی شامل  4گام است که روی شبکه انجام میشود .برای
بیان این گامها یک شبکۀ اجتماعی را به صورت گراف
درنظر بگیرید .دادههای گراف  Gحاوی ویژگیهایی در یالها و گرهها
اســت .بنابراين مــی توان در هر زمان به اطالعــات كاملي مربوط به
گرههــا و ويژگيهاي يالهاي متصل بين آنها دسترســي پيدا كرد.
فرض میکنیم ويژگيهاي بیاســتفاده در محاســبات و نیز دادههاي
ناقص ازمجموعه دادهها حذف شــدهاند .پس از آن میتوانیم گامها را
معرفیکنیم.

 1-1-3گام اول :شناسايي گرههاي فعال درون شبكه

شناســایی گرههای فعال از طريق تعيين يالهــاي جديد و قديمي
انجام ميشــود .منظور از گرههاي فعال ،گرههايي هستند كه قبل از
زمــان  tبا يكديگر تعامل دارند .از آنجا كه شــبكۀ اجتماعي در زمان
 tبا افزايش تعداد يالها رشــد ميكند ،منطقي نیســت كه گرههايي
كه در بازۀ زماني قبل از  tبا هم تعامل نداشــتهاند را در محاســبات
وزندهــي درنظر بگيريم.عدم رعايت اين نكته باعث پيچيدگي بااليي
در الگوريتم ميشــود .شــبه كد برنامه در شــكل  1نشان داده شده
است.
11- Weighted Adamic Adar
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Input: set of Edges E1 .
set of nodes V2 .
Output: List of Active nodes L3 .
Function Select_Active_Nodes():4 .
Do {5 .
u , v ← pick one not connected pair(u, v) in V6 .
For each x in common_neighbors(u,v):7 .
If ( abs (Recent_Age(u, x) – Recent_Age(v, x))8 .
≤ 1):
L.add(pair(u,x))9 .
	L.add(pair(v,x))10.
	} until (G is full traversed)11.

دويست و پنجاه و پنج

در شــكل  ،1تابع ()  ، Select_Active_Nodesمجموعه یالها و
گرههای گراف  Gرا بهعنوان ورودی میگیرد .ســپس لیست  Lشامل
مجموعه گرههای فعال را برمیگرداند .در خط  6دو گره  uو  vانتخاب
میشــوند .بهازای هر همسایۀ مشترک این دو گره ،در خط  8بررسی
میشود که آیا این همسایۀ مشــترک اخیرا ً در فاصلۀ زمانی حداکثر
یکســال با هرکدام از این گرهها تعامل داشــته یا نه؟ در صورتیکه
شــرط خط  8برقرار باشد این گره به عنوان گره فعال شناخته شده و
به لیست  Lاضافه میشود.

 2-1-3گام دوم :وزندهي يالهاي گراف

در ايــن گام ،گرههای فعال در نظر گرفته شــده و يالهاي بين اين
گرههــا وزندهي ميشــوند .محاســبۀ وزنها با اســتفاده از ضوابط
وزندهي اســت .این ضوابط در بخش  2-3تعریف میشوند .شبهکد
وزندهی یالهای گراف در شکل ( )2نشان داده شده است.
Input: List of Active nodes L1 .
Set of Edges E2 .
Output: Three List of weighted Active nodes:3 .
TT_List, CT_List, CTT_List
Function Weighting_Active_Nodes():4 .
For each pair(u,v) in L:5 .
u , v ← pick one pair(u, v) in L6 .
TT_List.add(u,v, Freq(u,v) * β ^ Recent_Age(u,v))7 .
CT_List.add(u,v, Freq(u,v) * α ^ 1 – CS(u,v))8 .
CTT_List.add(u,v, Freq(u,v) * α^ 1- Cs(u,v) *9 .
	β^ (Recent_Age(u,v) / old_Age(u,v)10.
	}11.
شکل  :2شبه کد وزندهی یالهای گراف
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در شــکل  ،2تابع )( Weighting_Active_Nodesلیســت گرههای
فعال و نیز مجموعه یالهای گراف  Gرا بهعنوان ورودی گرفته و ســه
لیســت شامل این گرهها و وزنهای محاسبه شــده را برمیگرداند .در
خــط  6یک زوج  u,vاز  Lانتخاب میشــود .محاســبۀ وزن ،درخط 7
براساس ضابطۀ وزندهی زمانی-توپولوژیکی ،در خط  8براساس ضابطۀ
وزندهی زمانی-زمینهای و درخط  9براساس ضابطۀ وزندهی زمانی-
زمینهای-توپولوژیکی انجام میشــود .سپس این مقادیر به لیستهای
 TT_Listو  CT_Listو  CTT_Listمتناظرا ً اضافه میشــوندRecent_ .
) ،Age(u,vزمان جدیدترین تعامل ،طبق فرمول شمارۀ ( )1و )،CS(u,v
تابع مشــابهت کسینوسی ،طبق فرمول شمارۀ ( )4و )،Old_Age(u,v
زمان قدیمیترین تعامل ،طبق فرمول شمارۀ ( )2و ) ،Freq(u,vفراوانی
تعامالت ،طبق فرمول شمارۀ ( )3محاسبه میشود.
 3-1-3گام سوم :محاسبۀ امتیاز

به ازاي هر زوج گره غيرمتصل ،محاســبۀ امتياز توسط توابع مشابهت
انجام میگیرد .اين توابع توســط فرمولهــاي ( )5و ( )6در بخش 2
تعریف میشــوند .شبه کد محاســبۀ امتیاز در شکل ( )3آورده شده
است.
Input: Three List of weighted Active nodes1 .
TT_List,CT_List,CTT_List
Output: Six List of Scored nodes TT_AA_List,2 .
_TT_WCN_List, CT_AA_List, CT_WCN_List, CTT
AA_List, CTT_WCN_List
Function Score_Nodes():3 .
DO{4 .
For each pair(u,v),pair(x,y),pair(z,w) in TT_List,5 .
CT_List,
CTT_List:
TT_WCN_List.add(pair(u,v), WCN(u,v))6 .
TT_AA_list.add(pair(u,v), WAA(u,v))7 .
CT_WCN_List.add(pair(x,y),WCN(x,y))8 .
CT_AA_List.add(pair(x,y),WAA(x,y))9 .
	CTT_WCN_List.add(pair(z,w),WCN(x,y))10.
	CTT_AA_List.add(pair(z,w),WAA(x,y))11.
	}12.
شکل  :3محاسبۀ امتیاز گرههای غیرمتصل

درشــکل  ،3تابع  Score_Nodesسه لیســت  TT_Listو CT_List
و  CTT_List؛ شــامل گرههای وزنداده شــده از شبهکد شکل  2را

 ،WCN_Listدر خط  9محاســبۀ امتیاز با تابع آدامیکآدار و درج آن
در لیست  ،TT_AA_Listدر خط  10محاسبۀ امتیاز با تابع همسایگی
مشــترک و درج آن در لیست  ،CT_WCN_Listدر خط  11محاسبۀ
امتیاز با تابع آدامیکآدار و درج آن در لیست  ،TT_AA_Listدر خط
ی مشــترک و درج آن در لیست
 12محاســبۀ امتیاز با تابع همسایگ 
 CTT_WCN_Listو نهایتا در خط  13محاسبۀ امتیاز با تابع آدامیک
آدار و درج آن در لیست  CTT_AA_Listانجام میگیرد.

 4-1-3گام چهارم :انتخاب زوج گره

در این گام زوج گرههاي غيرمتصلي که بيشــترين امتياز را از مرحلۀ
قبل بهدست آوردهاند ،انتخاب میشوند .این کار با پیمایش لیستهای
بهدســتآمده از شــبهکد شــکل  3و انتخاب زوجگرههای دارای
بیشترینامتیاز ،انجام میگیرد .به اين ترتيب ميتوان گفت اين زوج
گرهها ،زوجهايي هستند كه باالترين احتمال اتصال درآينده را دارند.
 -2-3ضابطۀ وزندهی

دراین قسمت سه ضابط ۀ وزندهي براي وزندهي يالهاي موجود بين
گرههاي متصل گراف ،شرح داده ميشوند .ضابطه زماني-توپولوژيكي
( ،)TTزمينهاي-زمانی ( ،)CTزماني-توپولوژيكي -زمينهاي (.)CTT

 1-2-3ضابطه وزندهي زماني-توپولوژيكي)TT( 12

اين ضابطه بر اســاس نظريۀ  WeakTiesايجاد شــده اســت و بيان
میکنــد كه تعامالتي كه اخيرا ً و به دفعات درون شــبكه رخ دادهاند،
گرايش بــه ايجاد تعامالت جديد دارند .اطالعــات مربوط به فراواني
تعامالت بين گرهها و نيز دادههاي زماني با يكديگر تركيب ميشوند.
فرمول ( )7پیادهسازی  TTرا بیان میکند.
()7

) W TT (u ,v ) = Frequ ,v×β Re cent _ Age (u ,v

وزن يال فرضي بين دو گره غيرمتصل  uو  vبر اســاس
ضابطۀ  TTاست .به عبارتی امتياز يا درجۀ شباهت دو گره غيرمتصل
 uو  vمییاشد .ضريب ميرايي در ضابطۀ وزندهي است.
 2-2-3ضابطۀوزندهي زمينهاي-زمانی()CT

13

اين ضابطه براساس نظريۀ  Homophilyايجاد شده است؛ افراد با عالئق
و ویژگیهاي مشترک تمایل به ارتباط بیشتر با یکدیگر دارند .اطالعات
مربوط بــه فراواني تعامالت بين گرهها و نيز ويژگيهاي مشــترك ،با
يكديگر تركيب ميشوند .اين ضابطه با فرمول ( )8ارائه ميشود.
()8

) W CT (u ,v ) = Frequ ,v × α1−cos(u ,v

وزن يال فرضي بين دو گره غيرمتصل  uو  vبر اســاس
بهعنوان ورودی میگیرد .ســپس شــش لیســت شــامل این گرهها
و امتیازات محاســبهشــده برای آنها را بر اســاس توابع مشــابهت ضابطۀ  CTاست .بعبارتی امتياز يا درجۀ شباهت دو گره غيرمتصل
آدامیکآدار و همسایگی مشترک ،برمیگرداند .در خط  ،7با پیمایش و است .ضريب ميرايي در ضابطۀ وزندهي ميباشد.
روی لیستهای ورودی ،هر بار یک زوج گره انتخاب میشود .در خط
 8محاسبۀ امتیاز با تابع همسایگی مشترک و درج آن در لیست _TT
12-Temporal & Topological Weighting
13- Contextual & Temporal Weighting
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 3-2-3ضابطه وزندهي زماني– توپولوژيكي -زمينهاي)CTT( 14

اين ضابطــه ،تمام جنبههاي زمينهاي ،زماني و توپولوژيكي شــبكه
را بهطــور همزمان در نظر ميگيــرد؛ ضوابط  CTو  TTرا با هم ادغام
ميكند .اطالعــات مربوط به فراواني تعامالت بين گرهها ،مشــابهت
پروفايلهــا و دادههاي زماني را با هــم تركيب ميکند .اين ضابطه با
فرمول ( )9بیان ميشود.
()9

) Re cent _ Age (u ,v
CTT
W
) (u ,v ) = Frequ ,v × β Old _ Age (u ,v ) ×α1−cos(u ,v

) WCTT(u,vوزن يال فرضي بين دو گره غيرمتصل  uو  vبراســاس
ضابطۀ  CTTاست به عبارتی امتياز يا درجۀ شباهت دو گره غيرمتصل
در  uو  vاست.

جدول  : 1اطالعات آماری مجموعه دادهها
تعداد گرهها( گروهها)

55863

تعداد اَبَرپیوندها بین گروهها

858490

برچسب زمانی

Jan2014-April2017

جدول  :2ضوابط وزندهی به همراه توابع مشابهت
توضیح

تابع مشابهت همسایگیمشترک  +ضابطۀ وزندهی توپولوژیکی و زمانی

TT

WCN

تابع مشابهت همسایگیمشترک  +ضابطۀ وزندهی زمینهای توپولوژیکی

WCNCT

تابع مشابهت همسایگیمشترک  +ضابطۀ وزندهی توپولوژیکی و زمانی
و زمینهای

WCNCTT

تابع مشابهت آدامیکآدار  +ضابطۀ وزن دهی توپولوژیکی و زمانی

AATT

تابع مشابهت آدامیکآدار  +ضابطۀ وزن دهی زمینه ای و توپولوژیکی

 -4آزمایشها

تابع مشابهت آدامیکآدار  +ضابط ه وزندهی توپولوژیکی زمانی زمینهای

 -1-4مجموعه داده

مجموعه دادههاي مورد اســتفاده در این مقالــه ،مربوط به دادههاي
شــبکۀ اجتماعی  Redditاست .این شبکۀ اجتماعی از تعدادی گروه
تشکیل شده اســت .این مجموعه یک گراف جهتدار است که در آن
گرهها همان گروهها هستند و یک اَبَرپیوند از یک پست در گروه مبدا
شروع شــده و به یک پســت در گروه مقصد ختم میشود .هر كاربر
ميتواند به هر گروه دلخواه پســت ارسال كند .برای اطالعات بیشتر
بــه آدرس وبگاه 15مراجعه کنید .اطالعات آماری مجموعه دادهها در
جدول ( )1نمایش داده شده است.
با هدف بررســي تاثیر اندازۀ شبكۀ اجتماعي بر روي مدل پیشنهادی،
از پنج مجموعه داده با اندازههای مختلف استفاده شده است .مجموعه
دادۀ اول شــامل دادههای مربوط به  1000پست در شبکۀ اجتماعی
 Redditاست .برای ســاختن مجموعه دادۀ دوم ،دادههای مربوط به
 1000پست دیگر به مجموعۀاول اضافه شد تا مجموعهای شامل دو
هزار پست ساخته شــود .به همین منوال ،مجموعه دادههای ،3000
 4000و  5000پست ساخته شد.
 -2-4نتايج تجربي

نام

AA

CT
TT

AAC

همانطور که دیده میشــود در تمام ایــن پنج آزمایش ،آدامیکآدار
وزن دار بهتریننتیجه را به همراه داشــته اســت .در بین سه ضابطۀ
وزندهــی زمینهای-زمانی ،زمانی-توپولوژیکــی و زمانی-زمینهای-
توپولوژیکی ،ضابطۀ زمانی-زمینهای-توپولوژیکی در ســه آزمایش از
پنج آزمايش ،بهترین مقادیر را تولید کرده است.
به اين ترتيب ميتوان گفت:
 -1در اکثــر موارد ضابطۀ زمانی-زمینهای-توپولوژیکی بهترین نتیجه
را درمقایسه با ضابطۀ زمانی-توپولوژیکی و نیز ضابطۀ زمینهای-زمانی
به همراه دارد .در واقع استفاده از ضابطۀ زمانی-زمینهای-توپولوژیکی
و تابع مشابهت آدامیکآدار در شبکههای اجتماعی ،در محاسبۀ وزن
منجر به ارتقاي پیشبینی پیوند بدون نظارت میشود.
 -2در تمام نتایج پنج آزمایش ،تابع آدامیکآدار نتایج بهتری نسبت به
همســايگي مشترك از خود نشان داد؛ حتی با افزایش اندازۀ مجموعه
دادهها همچنان برتری خود را حفظ كرد.
 -3مقادیر بزرگتر  βبه همراه آداميكآدار و ضابطۀ وزندهي زماني-
زمينهاي-توپولوژيكي در اکثر موارد نتایج بهتری به همراه دارد.
 -4با افزایش اندازۀ مجموعه داده ها ،امتیاز بهدســت آمده در نتیجۀ
کاربرد آداميكآدار افزایش مییابد (این مطلب نشــاندهندۀ افزایش
تعداد یالها بین بخش بزرگی از گرههای فعال شــبکه است) .عالوه
بر این که ضابطــۀ وزندهــی زمانی-زمینهای-توپولوژیکی به همراه
آداميكآدار به وضوح نسبت به سایر ضوابط برتری نشان میدهد.

در این بخش بررســي تجربي بر روي شبكۀ اجتماعي  Redditانجام
شــده اســت .براي اين منظور ،با در نظر گرفتن دو تابع مشابهت به
همراه شــش ضابطۀ وزندهي تعریف شده در جدول  ،2آزمایشهایی
برای بررسی مقادیر مختلف  αو  βانجام شده است .محدودۀ از 0.1
تا  0.5و  βاز  0.5تا  1در نظر گرفته شــده است (در [ ]7این مقادیر
برای هردوی  αو  βدر محدودة  0تا  1و با گام  0.1در نظرگرفته شده  -5نتیجهگیری
اســت .در اينجا هدف ،بررســي تاثير مقادير كوچك براي  αو مقادير در اين مقاله ،مســئلۀ پيشبيني پيوند براي پيشبيني اين كه آيا يك
بزرگتر براي  βميباشد).
جفت گره غيرمتصل در آيندۀ نزديك به هم متصل ميشوند ،با رويكرد
برای هر کدام از مجموعهدادههای نمونه ،برنامه اجرا و نتایج به ترتیب بدون نظارت بررســي شــد .براي اين منظور ،سه ويژگي عمدهاي كه
در جداول  3تا  7آورده شــده اســت .بهترین نتایج  boldشــدهاند .در شــبكههاي اجتماعي وجود دارند از قبيل ويژگيهاي توپولوژيكي،
 14- Temporal & Topological & Contextual Weightingزمينهاي و زماني درنظرگرفته و تركيبات معتبراين ويژگيها به عنوان
15- https://snap.stanford.edu/data/soc-RedditHyperlinks.html

16

دويست و پنجاه و پنج

مقاله
 ركورد5000  شبکه اجتماعی شامل:7 جدول
نام

WCN
WCNCT
WCNCTT
AATT
AACT
AACTT
TT

αمقدار
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4

βمقدار
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

 ركورد1000  شبکه اجتماعی شامل:3 جدول
امتیاز

153
97
120
365
444
1006

 در این مســئله امکان اســتفاد ه از روشهای با نظارت.خود رســاند
 درســت یا غلط بودن، میتوان در واحد زمانی بعدی.نیز وجود دارد
 این موضوع را میتوان.پیشبینی پیوند را برای هر یال مشخص کرد
با اســتفاده از معیاز مثبت یا منفی بودن پیوند در شبکههای عصبی و
 تحلیل.یا استفاده از درخت تصمیم در یادگیری آموزشی دنبال کرد
 امکان تعیین منطقه جغرافیایی ارســال،خصیصههــا و رفتار کاربران
 میتواند در یادگیری،دادهها و تحلیلهای تعامالت مبتنی بر موقعیت
.با نظارت به ما در تحلیلهای شبکههای اجتماعی کمک کند

نام

WCNTT
WCNCT
WCNCTT
AATT
AACT
AACTT

مراجع

1- J. Valverde-Rebaza, A. Valejo, L. Berton, T. de Paulo Faleiros, A.
de Andrade Lopes, “A Naïve Bayes model based on overlapping
groups for link prediction in online social networks”, Proceedings
of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing, ACM
SAC ’15, pp. 1136–1141, 2015.
2- Z.L. Li, X. Fang, O.R.L. Sheng, “A survey of link recommendation
for social networks: methods, theoretical foundations, and future
research directions”, ACM Trans. Manage. Inf. Syst., Vol. 1, No. 1,
pp. 1:26, 2017.
3- Hinton, Geoffrey, Sejnowski, Terrence, Unsupervised Learning: Foundations of Neural Computation, MIT Press. ISBN 9780262581684.
4- M.A. Hasan, V. Chaoji, S. Salem, M. Zaki, “Link prediction using
supervised learning”, Proceedings of the SDM 06 workshop on Link
Analysis, Counterterrorism and Security, pp. 1–10, 2016.
5- C.A. Bliss, M.R. Frank, C.M. Danforth, P.S. Dodds, “An evolutionary algorithm approach to link prediction in dynamic social networks”, J. Comput. Sci., Vol. 5, 2014.
6- Carlos Pedro Muniz, Ronaldo GoldSchmits, Ricardo Choren,
“Combining contextual, temporal and topological information for
unsupervised link prediction in social networks”, Knowledge-Based
Systems, Vol. 156, pp.129-137, 2018.
T. Tylenda, R. Angelova, S. Bedathur, “Towards time-aware link
prediction in evolving social networks”, Proceedings of the 3rd
Workshop on Social Network Mining and Analysis, SNA-KDD’09,
pp. 1–10, 2009.
L. Lü, T. Zhou, “Link prediction in complex networks: a survey”,
Physica A, Vol.6, pp. 1150–1170, 2011
M.A. Hasan, V. Chaoji, S. Salem, M. Zaki, “Link prediction using supervised learning”, Proceedings of the SDM 06 workshop on Link
Analysis, Counterterrorism and Security, pp. 1–10, 2006.
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0.9
0.7
0.9
0.9
0.2
0.6

β مقدار
0.7
0.9
0.9
0.2
0..6

امتیاز

5
5
5
14
233
94

 ركورد2000  شبکه اجتماعی شامل:4 جدول

αمقدار

βمقدار

امتیاز

TT

0.5

-

43

CT

0.5

0.9

29

WCNC

0.5

0.9

29

TT

AA

0.4

0.9

55

CT

0.2

0.7

327

0.4

0.9

460

نام

WCN
WCN

TT

AA

AAC

TT

سپاسگزاری

) درIPM( بدینوســیله از حمایت پژوهشــگاه دانشهای بنیــادی
 (شــماره قرارداد.انجام این تحقیق کمال تشــکر و قدردانی را داریم
)CS1398-4-207

α مقدار

 ركورد3000  شبکه اجتماعی شامل:5 جدول
نام

WCN
WCNCT
WCNCTT
AATT
AACT
AACTT
TT

αمقدار

βمقدار

امتیاز

0.5

0.9

50

0.5

0.9

55

0.4

0.9

308

0.1

0.8

123

0.1

0.6

198

0.5

-

77

 ركورد4000  شبکه اجتماعی شامل:6 جدول
نام

WCN
WCNCT
WCNCTT
AATT
AACT
AACTT
TT

αمقدار
0.5
0.5
0.5
0.2
0.4
0.2

βمقدار
0.9
0.9
0.7
0.9
0.7

امتیاز

106
68
88
546
353
748

 يك شــبكۀ اجتماعي با، درآزمايشها.ضوابط وزندهي معرفي شــد
 ضابطۀ وزن دهي درنظرگرفته و نشــان داده شــد كه6 اســتفاده از
 منجربه ارتقاي پيشبيني پیوند بدون،تركيب سه ويژگي ذكرشــده
 همچنین شبکههای موردی مانند تفکیک شاخههای.نظارت ميشود
علوم فیزیک و شبکه همکاری نویسندگان مقاله نیز مورد بررسی قرار
.گرفت و به نتایج یکسانی رسیدهایم
 خاص همان شبکه،در کارهای آینده میتوان از توابع مشــابهت دیگر
 بهعنوان کار آینده میتوان پارامترهای موجود در مدل.اســتفاده کرد
را با استفاده از روشهای مبتنی بر یادگیری به مقدار بهینۀ سراسری

مقاله
پیادهسازی یک وبگاه آموزشی – تجاری با رویکرد واکاوی

چهارچوب ارتباطی بین کارساز و کارخواه با توجه به شیوع بیماری
همهگیر کرونا در ایران
مهدی شریفی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکدۀ فنی فومن
پست الکترونیکیmehdisharifi@ut.ac.ir :

عاطفه حسنزاده

دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده فنی فومن
پست الکترونیکیhasanzadeh.a@ut.ac.ir :

چکیده

با توجه به گســترش روز افزون آموزشهای مجازی ،باالخص با شــیوع بیماری همهگیر کرونا در کشور ،نیاز به بســتر آموزشی برخط میان استادان دانشگاه

(معلمان) و دانشــجویان (دانشآموزان) بیش از پیش حس میشــود .از این رو در این مقاله ضمن معرفی دقیق بســترهای موجود برای پیادهســازی یک وبگاه،

همچنین واکاوی چهارچوبهای ارتباطی بین کارساز (سرور) و کارخواه (کالینت) ،به شناخت کامل ابزار و پیشنیازهای طراحی در وب پرداخته میشود .سپس
به پیادهسازی کامل یک وبگاه فروشگاهی – تحصیلی ،با رویکرد آموزشی با جزئیات کامل ،مصور و گام به گام پرداخته میشود .شرح کار این وبگاه به گونهای

اســت که اســتادان یا معلمان قادر خواهند بود از این ســامانه بهعنوان بســتری برای قرار دادن فیلمها و دورههای آموزشــی خود (بهصورت رایگان یا در قبال

پرداخــت هزینه) و همچنین برگزاری آزمونهای برخط و صدور کارنامه برای دانشپذیران خود اســتفاده نمایند .به این ترتیب هدف نهایی مقاله که تشــریح

کامل ابعاد تئوری ایجاد یک ســامانه برخط دانشــجویی (یا دانشآموزی) و بررسی کامل روند عملی طراحی سامانههای آموزش مجازی بهعنوان یکی از نیازهای
نو ظهور جامعه است ،برآورده خواهد شد.

واژههای کلیدی :پایگاه داده ،وردپرس ،پودمان ،افزونه ،کد کوتاه

در فرآيند ياد دهي-يادگيري اســت .در اين روش محتواي درســي
 .1مقدمه
آموزش برخط بــه معنای بهكارگيري فنــاوري اطالعات و ارتباطات با اســتفاده از انتقال متــن ،صدا و تصوير ،فيلم آموزشــي و غیره به
دانشآموز و دانشــجو ارائه ميشود تا با بهرهگيري از ارتباط دو جانبه
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مقاله

بين دانشپذیران و استادان و یا بین یادگیرندگان ،برگزاري دورههاي
الكترونيكي در باالترین ســطح از هر مكان و در هر زماني ميسر شود
[.]1-2
با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا یکی از نیازها و زیرساختهای
ضروری جامعه ما رشد ارتباطات برخط است که این مسئله به خودی
خود موجب پیشــرفت چشمگیر دنیای وب میشــود .تسهیل مسیر
رســیدن به وبگاههای شــخصی و ســازمانی برای تحقق یافتن این
زیرساخت میتواند به پیشرفت این مسیر کمک شایانی کند.
در این مقاله ابتدا به معرفی مفاهیم اساســی طراحی وبگاه و معرفی
سیســتم مدیریت محتوا پرداخته میشــود .برترین سیستم مدیریت
محتوای ســاخت وبگاه به نام وردپرس معرفی و مورد اســتفاده قرار
میگیــرد .در حقیقــت ،متن باز بــودن وردپرس (به ایــن معنا که
تولیددهندگان وب میتوانند افزونه1ها و کدهای مورد نظر خود را به
آن اضافه کنند و آن را در اختیار سایر افراد قرار دهند و یا افزونههای
سایر کاربران فعال را تولید دهند) فضای همزیستی بسیار مطلوبی را
در جامعه کاربران به وجود میآورد.
چهــار گام اصلی طراحــی وبگاه با ذکر جزئیات مصور و کاربرپســند
مطرح میشــود .این طراحی در راســتای رفع نیازهــای یک وبگاه
آموزشی برخط خواهد بود .به موازات آن به راهاندازی فروشگاه برخط
نیز پرداخته میشــود .طراحی آزمون برخط برای وبگاه تهیه شــده و
طراحی کارنامه آزمون به گونهای که بســیاری از مشــکالت مربوط
به کارنامههای مجازی در آن مرتفع شــده باشــد ،بخش نهایی کار را
تشکیل میدهد.
هدف نهایی این اســت که نظام آموزش الكترونيكي بتواند شاهد روند
مثبت و رو به رشدي باشــد .همچنین دانش و تجربه به کار رفته در
این مقالــه گامی موثر در رفع چالشهــاي احتمالي و بهبود كيفيت
فرايند ياددهي-يادگيري در آينده باشد.

 .2بررسی چند مفهوم در طراحی وبگاه
 .1.2کارساز و کارخواه

به طور کلی در طراحی سامانه ،میتوان به دو مفهوم اشاره نمود:
 –1پیشنمــا 2 :زمانی که در مورد پیشنمای وب صحبت میشــود،
منظور آن بخشــی است که قابل مشاهده است و با آن تعامل صورت
میگیرد .پیشنما معموالً از دو بخش تشکیل میشود :طراحی وبگاه و
تولید پیشنمای وب [ .]3پیش از این تولیدهای صورت گرفته عمدتاً
مربوط به پسنما 3بود ،اما در ســالهای اخیر این موضوع بسیار تغییر
کرده اســت .در حقیقت بایستی بین فردی که وبگاه را در نرمافزاری
مانند فوتوشــاپ طراحی میکند و آن کــه آنها را تبدیل به کدهای
 HTMLو  CSSمیکند ،تفاوت قائل شد .این موضوع زمانی که طراحان

به ســوی اســتفاده از جاوا اســکریپ و  JQueryروی آوردند بسیار
جدیتر شد [.]4-5
به همین خاطر ،منظور از طراح وبگاه ،هم افرادی است که با فوتوشاپ
و نرمافزارهای گرافیکی مشابه کار میکنند و هم افرادی که آن طرحها
را به کدهای  html cssجاوا اسکریپت و  JQueryبدل میکنند [.]6
تمام آنچه که در یک وبگاه مشــاهده میشــود ،مجموعهای است از
 html cssو جاوا اسکریپت که تماماً با مرورگر وب قابل کنترل است،
مانند صفحات ،منوها ،دکمهها ،فونتها ،فرمهای تماس و غیره.
 –2پسنما :پسنما عموماً از سه بخش تشکیل میشود :یک کارساز،
یک برنامه و یک دادگان .4بهعنوان مثال برای خرید یک بلیت از یک
وبگاه ،مشتری معموالً وبگاه را باز میکند و با پیشنما تعامل میکند.
پــس از ورود اطالعات ،برنامه مربوط بــه آن اطالعات را در دادگانی
که روی کارســاز قرار دارد ذخیره میکند .تمام اطالعات وارد شــده
در کارســاز باقی میماند و بهعنوان مثال زمانی که برای چاپ بلیت،
پس از ورود مجدد به حساب کاربری آن وبگاه تمام آن اطالعات قابل
مشاهده میباشد [.]7
فردی که از تمام این فناوریها اســتفاده میکنــد تا با یکدیگر کار
کنند ،تولیدکنندۀ پسنما 5نامیده میشود .فناوریهای پسنما عموماً
شامل زبانهای برنامهنویســی مانند  PHP ،Ruby ،Pythonو غیره
میباشند .همچنین برای سهولت در به کارگیری این فناوریها ،گاهی
از چارچوبهایــی ماننــد  Ruby on Rails ،Cake PHPو غیره برای
سرعت دادن به تولید برنامه استفاده میشود.
بســیاری از افرادی که به تازگی وارد این شــاخه کاری میشــوند،
عباراتی همچــون وردپرس ،6جومال ،7دروپال 8و غیره را میشــنوند.
وردپرس یک مثال بسیار خوب برای کارکرد توامان پیشنما و پسنما
میباشــد .چرا که وردپرس بر اســاس یک چارچوب کد باز بر اساس
زبان برنامهنویســی  PHPبه ســادگی بر روی یک کارســاز به همراه
دادگان قابل نصب میباشد و سپس طراحان عملکرد و ظاهر وبگاه را
با استفاده از کدنویسی مورد نیاز تغییر میدهند.

 .3سیستم مدیریت محتوا

سیســتم مدیریت محتوا 9یا  ،CMSبه معنای یک سیستم نرمافزاری
است که به کمک آن مدیریت محتوا صورت میگیرد و به نرمافزارهایی
اطالق میشود که نظامی قابل مدیریتی در ثبت ،بروزرسانی و بازیابی
محتوا فراهم میآورند .این نرمافزارها الزاماً وابسته به وب نیستند.
بهعنوان مثــال ،برنامههای کاربــردی مدیریت محتــوای وبگاههای
اینترنتی ،یک نمونه از این گونه سیستمهای مدیریت محتوا میباشد.
4- Database
5- Backend Developer
6- Wordpress
7- Joomla
8- Drupal
9- Content Management System

1- Add on
2- Frontend
3- Backend
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مقاله
اما در کشــور ما ،به علت گسترش این شاخه از نرمافزارهای سیستم
مدیریت محتوا ،عبــارت  CMSتنها به نرمافزارهــای مدیریت وبگاه
اطالق میشود.
 CMSچرخه زندگی صفحات وبگاه اینترنتی را از لحظه ایجاد تا زمان
انقــراض در بر میگیرد و به صاحبان این وبگاهها ،که لزوماً با مباحث
تخصصی اینترنت ،وب و برنامهنویســی تحت وب آشــنا نیستند ،این
امکان را فراهم میآورد که بتوانند وبگاههای خود را به نحوی حرفهای
مدیریت کنند.
در فهرســت برترین سیســتمهای مدیریت محتوا وردپرس ،جومال و
دروپال ســه جایگاه نخســت را به خود اختصاص دادهاند که در این
مقاله سیاماس وردپرس مورد استفاده قرار میگیرد.
 .1.3وردپرس

به بیان ساده ،وردپرس عبارت است از یک سیستم مدیریت محتوای
ساخت وبگاه که با استفاده از آن میتوان به راهاندازی انواع گوناگونی
از وبگاه و وبنوشــت پرداخت .به بیان دقیقتر ،وردپرس عبارت است
از یک وبگاهســاز متن باز و رایگان تحت وب که در رده سیستمهای
مدیریت محتوا قرار دارد .همچنین در دسته نرمافزارهای دنیای آزاد
قــرار دارد ،به این معنی که با آگاهی از برنامهنویســی و کدنویســی
میتوان هر نوع شخصیســازی بر روی وردپــرس انجام داده و وبگاه
دلخواه خود را با استفاده از آن طراحی و پیادهسازی نمود.

دیتاسنتر مربوطه میتواند بدون کوچکترین وقفه و با بیشترین سرعت
ممکن در سراسر دنیا در دسترس باشد.
به منظــور فراهم ســاختن امکان مدیریــت این فضــا (میزبان) به
کاربران دسترســیهای الزم (نام کاربــری و رمزعبور) به یک کنترل
پنــل 14تحت وب ارائــه میگردد .کنترل پنلهــای مختلفی با توجه
به سیســتم عامل کارســازهای میزبانی وجود دارنــد .بهعنوان مثال
کنترل پنلهای رایج در کارســازهای ویندوزی شامل Helm ،Plesk
 ،Website Panelو غیــره و در کارســازهای لینوکســی شــامل
 DirectAdmin، Cpanel ،Pleskو غیــره میباشــند .ســهولت به
کارگیری و امکانات ارائه شــده توســط یک کنترل پنل به کاربران از
جمله فاکتورهای مهم یک میزبان خوب میباشد.
 .4.3دامنه

دامنه در واقع نامی است که وبگاه از طریق آن قابل دستیابی خواهد
بود .به طور کلی دامنه از دو بخش نام و رمز عبور تشکیل شده است.
پــس از معرفی مفاهیم اصلی در حوزه طراحی وب ،به بیان چگونگی
اجرای یک پروژه عملی برای رســیدن به یک وبگاه برخط آموزشی -
تجاری برای ایجــاد تعاملی بین یاددهندگان و یادگیرندگان پرداخته
میشود.
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 .4طراحی وبگاه

 .2.3پودمان
به طور کلی مراحل طراحی یک وبگاه با سیســتم مدیریت محتوا به
به بیان ســاده با پودمان 10میتوان امکانات و بخشهای جدیدی را به شرح زیر میباشد:
وبــگاه افزود .بهعنوان مثال بخش مربوط به ورود کاربران یک پودمان تهیه (خرید) میزبانی و دامنه
اســت و در حقیقت پودمانها قطعه کدهای برنامهنویســی شــدهای نصب سیستم مدیریت محتوا مانند وردپرس ،جومال ،دروپال
میباشند که از طریق آنها امکانات مختلفی در اختیار کاربران وبگاه تعبیه قالب متناسب با نیازهای موجود
نصب یا برنامهنویسی پودمانهای مورد نیاز
قرار میگیرد.
پودمانها به راحتی به صفحات اضافه میشــوند ،ویرایش میگردند و
 .1.4گام اول خرید میزبانی و دامنه
قابل حذف ،ذخیره ،و جابجایی بر روی صفحات میباشــند .برخی از
این پودمانها عبارتند از :پودمان اســایدر ،11پودمان اخبار ،پودمان نخســتین گام برای ایجاد یک وبــگاه تهیه میزبانی و دامنه اســت.
میزبــان برای میزبانی از فایلهای مورد نیاز برای طراحی وبگاه اعم از
جستجو و غیره.
کدهای برنامهنویســی شده ،آیکونها ،عکسها ،فونتها و غیره به کار
 .3.3میزبان
میرود .همچنین نامی بهعنوان دامنه برای شکلگیری هویت وبگاه و
میزبان 12به زبان ساده فضایی است که اطالعات وبگاه بر روی آن قرار دسترسی به آن است.
میگیرد .این اطالعات میتواننــد صفحات وبگاه ،عکسها ،فایلهای میزبــان و دامنه بــه راحتی از وبگاههای ارائه خدمــات میزبانی قابل
ســیاساس ،جاوا اسکریپت و یا هر نوع فایل دیگری باشند .این فضا خریداری میباشند .پس از تهیه میزبان و دامنه بایستی دامنه مربوطه
برروی دیسک سخت کارسازهایی با سیستم عامل ویندوز یا لینوکس به میزبان مربوطه متصل شــود تا امکان خواندن و نوشــتن فایلهای
(که در یک مرکز داده13معتبر داخلی و یا خارجی مســتقر میباشند) درون میزبــان و نمایش آن در دامنه مورد نظر فراهم شــود .حال که
قرار دارد و اطالعات وبگاه با توجه به قدرت کارساز و ارتباطات مناسب فضایی جهت میزبانی فایلها ایجاد شده است ،نوبت به نصب سیستم
مدیریت محتوا میشود که در این مقاله از ورد پرس استفاده میشود.
10- module
11- Slider
12- Host
13- Data Center
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 .2.4گام دوم نصب ورد پرس بر روی میزبان

برای راهاندازی وردپرس کافی اســت تا آخرین نسخه از این سیستم
مدیریت محتوا را بارگیری کرده و سپس با تهیه میزبان مناسب اقدام
به نصب و راهاندازی آن نمود .نوع نصب آن به فضای مورد نظر (میزبان
برخط یا میربان محلی) بستگی دارد .مراحل به شرح زیر است:
 )1مرحله اول :بارگیری آخرین نسخه وردپرس
اولیــن گام برای راهاندازی وردپرس روی ســی پنل ،بارگیری آخرین
نسخه وردپرس است که از وبگاه رسمی وردپرس قابل بارگیری است.
 )2مرحله دوم :بارگذاری فایلهای وردپرس بر روی میزبان سی پنل
ابتدا مطابق شــکل  1بــرای بارگذاری فایلهــای وردپرس به بخش
 File Managerمراجعه میشود.
ســپس در آنجا مطابق شکل  ،2در نمودار درختی سمت چپ صفحه
بر روی پوشــه  public_htmlکلیک کرده و بایســتی بر روی گزینه
 Uploadsکلیک نمود.
حال باید آخرین نسخه وردپرســی را که در گام قبلی بارگیری شده
است ،در این قسمت بارگذاری نمود .پس از بارگذاری بایستی آن را از
حالت فشــرده خارج نمود .به همین خاطر مطابق شکل  ،3روی فایل
آخرین نسخه وردپرس که بر روی میزبان بارگذاری شده است و دارای
قالب  zipاست ،راست کلیک نموده و گزینه  Extractرا انتخاب نمود.
بعــد از خارج شــدن فایــل  zipاز حالت فشــرده ،پوشــهای با نام
 wordpressســاخته خواهد شد .وارد این پوشه شده و مطابق شکل
 ،4بایستی تمامی فایلهای موجود در آن را با زدن گزینه Select All
انتخاب نمود .ســپس در منوی باال از شکل  ،4بر روی گزینه Move
کلیک نمود.
حال پنجرهای مطابق آنچه که در شکل  5مشاهده میشود ،باز خواهد
شــد .در این پنجره مســیر را بــر روی  public_html/قرار داده و
بر روی گزینه  Move Filesکلیک نموده تا تمامی فایلهای پوشــه
 wordpressبه پوشه  public_htmlمنتقل شود.
 )3مرحله سوم :ساخت دادگان
سومین گام در آموزش نصب وردپرس روی  ،Cpanelساخت دادگان
است.
برای ساخت دادگان مطابق شــکل  ،6بایستی به قسمت ®MySQL
 Database Wizardدر میزبان سی پنل خود مراجعه نمود.
سپس مطابق شکل  ،7باید یک نام دلخواه برای دادگان خود انتخاب
نموده و دکمه  Next Stepرا انتخاب نمود.
در صفحه بعدی همانند آنچه که در شکل  8مشاهده میشود ،بایستی
یک نام کاربری و رمز عبور قوی انتخاب نمود .این رمز عبور بهتر است
که حاوی کلمات کوچک و بزرگ انگلیســی و دارای عالیم نگارشــی
مانند نقطه و غیره باشد .پس از انتخاب نام کاربری و رمز عبور بایستی
بر روی دکمه  Create Userکلیک نمود.
در نهایت مطابق شــکل  ،9گزینه  ALL PRIVILEGESرا انتخاب نموده و
دکمه  Next Stepرا انتخاب نموده تا دادگان به طور کامل ساخته شود.

شکل  :1معرفی File Manager

شکل  :2معرفی public_html

شکل  :3خارج نمودن فایل فشرده

شکل  :4معرفی پوشه wordpress

شکل  :5معرفی public_html/

 )4مرحله چهارم :انجام پیکرهبندیهای مربوط به وردپرس بر روی
میزبان
دويست و پنجاه و پنج
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شکل  :6معرفی DATABASES

شکل  :7معرفی MySQL
شکل  :11بخشی از مرحله راهاندازی وردپرس روی سی پنل

شکل  :8ایجاد نام کاربری و رمز عبور

شکل  :12وارد نمودن اطالعات در دادگان

شکل  :10انتخاب زبان وبگاه

آخرین گام آموزش نصب وردپرس روی  ،Cpanelراهاندازی وردپرس
روی میزبان ســی پنل است .برای انجام این کار نشانی وبگاه مور نظر
را در مرورگر وارد نموده ،سپس تصویری مطابق شکل  10باز میشود.
در این تصویر خواســته میشود زبان پیشخوان وردپرسی که بر روی
وبگاه نصب میشود را انتخاب نمود.
اگر زبان وبگاه فارســی است و نسخه نصب شــده وردپرس برای آن
راســتچین در نظر گرفته شده است ،بایستی زبان فارسی را انتخاب
نموده و سپس دکمه ادامه را انتخاب نمود.
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شکل  :13وارد نمودن اطالعات مربوط به وبگاه

ســپس مطابق شکل  ،11برای انجام ادامه مراحل راهاندازی وردپرس
روی ســی پنل در صفحه جدید بر روی دکمه بزن بریم! را بایســتی
کلیک نمود.
حال صفحهای مطابق شــکل  12باز میشــود و میخواهد که اطالعات
مربوط به دادگان وارد شود .در این قسمت نام دادگان ،نام کاربری و رمز
عبوری که در مرحله ســوم انتخاب شده را وارد نموده و دکمه فرستادن
انتخاب شود .همچنین میزبان دادگان بر روی  localhostباقی بماند .به
منظور افزایش امنیت وبگاه پیشوند میتوان جداول را به دلخواه تغییر داد.

مقاله

درنهایت مطابق شکل  ،13باید اطالعات مربوط به وبگاه را وارد نموده
و دکمه راهاندازی وردپرس را انتخاب نمود.
 .3.4گام سوم تعبیه قالب متناسب با نیازهای موجود

حال که وردپرس به خوبی بر روی میزبان نصب شــده است ،اسکلت
خامی از وبگاه قابل مشاهده است که هیچ گونه کارایی ندارد و مملو از
دادههای خام پیش فرض سیاماس وردپرس است .از آنجایی که هدف
این مقاله فراهم آوردن بســتر مناسب برای ایجاد ارتباط بین معلمان
(استادان) و دانشآموزان (دانشجویان) است ،به تعبیه قالب ،متناسب
با اهداف مورد نظر مقاله پرداخته میشود .به طور کلی در سیاماسها
قالب ،پیشنما را شــامل میشود و نمای ظاهری وبگاه را میسازد که
عموماً با زبانهای  html css jsنوشته میشود.
اما پس از نصب قالب ،نوبت به برنامهنویسی از سمت کارساز میرسد که
در وردپرس یا به طور کلی در سیاماسها عموماً به زبان  phpکد نویسی
میشــود و آنها را پودمان نامند .یکی از مزایای بســیار بزرگ وردپرس
نسبت به رقبایش ،جامعه بزرگ کاربران است که موجب شده روز به روز
امکانات بسیار گستردهای مانند قالب و پودمانهای فراوان برای هر محیط
کاربری به این سیستم مدیریت محتوای منبع  -باز افزوده شود و تا حد
بسیار زیادی پیچیدگی کار با کدنویسی را کاهش دهد .در گام چهارم با
ذکر مثال به توضیح بیشتر این مطلب پرداخته میشود.
در پروژه وبــگاه  arabikonkoori.irاز قالــب مگاوردپرس بهعنوان
یک قالب بســیار مناسب برای محیط آموزشــی ،استفاده شده است
که اکنون به شرح مراحل طی شده در این پروسه پرداخته میشود.
مراحل نصب قالب وردپرس از طریق پنل مدیریت به این شرح است:
 )1ابتدا بایستی به پنل مدیریت وردپرس وارد شد .برای این کار باید
اول به انتهای نشــانی وبگاه عبارت  wp-login.phpرا اضافه نمود؛ اگر
درست وارد شده باشــد ،صفحه ورود به شکل  14بازخواهد شد .ورود
از طریق این صفحه برای انجام هر کاری روی وردپرس ضروری است.
مشخصات مدیریت شامل نام کاربری و رمز عبوری که در زمان نصب
وردپرس ایجاد شده اســت را وارد نموده و روی ورود کلیک نموده تا
وارد پنل مدیریت اصلی وردپرس شود .پس از باز شدن پنل مدیریت
بایستی به ســراغ منوی نمایش -پوستهها مطابق شکل  15رفت .در
اینجا میتوان قالبهای وردپرسی خود را مدیریت نمود.
برای اضافه کردن قالب از کامپیوتر شــخصی از باالی صفحه بر روی
دکمه بارگذاری پوسته بایستی کلیک نمود .سپس صفحهای شبیه به
صفحه شکل  16بازخواهد شد.
در این صفحه بایســتی بر روی دکمه  Choose Fileکلیک نموده و
فایل زیپ قالب را از کامپیوتر شــخصی خود انتخاب نمود .ســپس بر
روی گزینه هماکنون نصب کن کلیک نموده و منتظر بارگذاری پوسته
شــد .صفحهای مانند شکل  17باز میشــود که بیانگر نصب موفقیت
آمیز قالب است.
همانطور که مشخص است بایستی بر روی فعال کردن کلیک نمود.

شکل  :14ورود به پنل مدیریت

شکل  :15منوی نمایش – پوستهها

شکل  :16انتخاب فایل قالب

شکل  :17اتمام نصب قالب

بهاینترتیب قالب روی وبگاه فعال میشود ،و کار نصب قالب وردپرس
در این مرحله تمام میشود.
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 .4.4گام چهارم نصب یا برنامه نویسی پودمانهای مورد نیاز

پــس از نصب موفقیــت آمیز قالب بر روی وردپــرس تقریباً نیازهای
پیشنمای وبگاه مرتفع میشــود .اکنون توســط کدنویسی یا نصب
پودمانهــای موجود در بانک بســیار بزرگ افزونههــای وردپرس به
طراحی کارایی اصلی وبگاه پرداخته میشود.
در این مرحله ابتدا به طرح مســئله و بیان نیازهای این وبگاه آموزشی -
تجاری پرداخته میشود و ضمن معرفی افزونههای کاربردی در این زمینه
و نصب و اســتفاده از آنها ،نمونهای از چالشهای موجود در طراحی و
شکل  :18معرفی ووکامرس
ویرایش افزونههای اســتفاده شده بررســی شده و به معرفی چند افزونه اســت .این افزونه متن  -باز میباشــد و میتوان بــه راحتی کدهای
کاربردی برای اصالح افزونههای موجود استفاده شده پرداخته میشود.
برنامهنویســی شــده موجود در این برنامه را به دلخواه خود ویرایش
نمود .با کمک این افزونه قدرتمند میتوان به سادگی فروشگاه برخط
خود را رایگان ســاخت و محصوالت خود را در دستهبندیهای مجزا
 .5بررسی نیازهای وبگاه آموزشی برخط
برای فروش قرار داد .در ادامه به اهمیت اســتفاده از افزونه ووکامرس
این نیازمندیها عبارتند از:
فارسی و معرفی برخی از قابلیتهای این افزونه پرداخته میشود.
 )1فروشگاه برخط:

 )1-1خرید و فروش برخط بستههای آموزشی تهیه شده توسط استادان
 )2-1ارائه بستههای رایگان برای استفاده عموم دانشآموزان یا دانشجویان
 )3-1تنظیم قیمت و تخفیفات ویژه
 )4-1سبد خرید و اتصال به درگاه بانکی و پرداخت برخط
 )5-1خودکارســازی تکمیل فرایند خرید و فروش بدون نیاز به تایید
دستی از جانب مدیر وبگاه
 )6-1افزودن محصول به صف عالقهمندیها
 )2ثبت نام و ورود پیامکی:
 )1-2ثبت نام و ورود با شماره موبایل
 )2-2تایید ثبت نام و ورود با کد تایید پیامکی برای احراز هویت
 )3آزمون برخط:
 )1-3قرار دادن سواالت و پاسخ نامه توسط مدیر وبگاه
 )2-3صدور کارنامه بالفاصله پس از اتمام آزمون توسط دانشآموز
 )3-3مقایسه فرد شرکت کننده با تمام شرکت کنندگان در همان آزمون
 )4-3تعیین مدت زمان آزمون توسط مدیر وبگاه
 )5-3پاسخ برگی مانند کنکورهای سراسری
 )6-3نمایش پاسخ نامه و جوابهای صحیح پس از اتمام آزمون
 )7-3قرار گرفتن ســواالت در قالب عکس (بــه دلیل وقتگیر بودن
تایپ سواالت)
16
 )4مدیریت گرافیکی برگهها و صفحات محصوالت ()Drag & Drop

 .6راهاندازی فروشــگاه برخــط و معرفی افزونه

 .1.6امکانات افزونه ووکامرس

این امکانات عبارتند از:
 )1کاربری و مدیریت آسان
 )2قابلیت درج محصوالت بهصورت نامحدود
 )3برخورداری از درگاه بانکی رایگان
 )4پشتیبانی از تمامی بآن کهای کشور
 )5قابلیت ایجاد حراجی و تخفیف
 )6قابلیت ایجاد گالری تصاویر محصوالت
 )7قابلیت ایجاد پروفایل و سبد خرید مشتریان
 )8قابلیت افزودن مالیات به قیمت محصول
 )9قابلیت فعال کردن پست پیشتاز برای محصوالت فیزیکی
 )10اطالع رسانی وضعیت سفارش کاربران از طریق پیامک
 )11قابلیت ارائه گزارش فروش ،میزان سود و درآمد
 )12ایجاد دستهبندیهای محصول به صورت نامحدود
 )13قابلیت ایجاد نظرسنجی برای محصول
 )14قابلیت فیلتر کردن محصوالت
 )15پشتیبانی از واحدهای پولی تمامی کشورها
 )16قابلیت فیلتر کردن محصوالت
 )17پشتیبانی از زبان فارسی
 )18پشتیبانی از  80درصد قالبها
 .2.6نصب ووکامرس

برای نصــب افزونه ووکامرس ابتدا از پیشــخوان وردپرس ،قســمت
ووکامرس
افزونهها و افزودن جدید را انتخاب نموده ،سپس مطابق شکل  18در
افزونــه ووکامــرس 17با بیــش از  5میلیــون نصب فعــال بهعنوان
کادر جستجو «ووکامرس» را بایستی وارد نمود.
پرطرفدارترین افزونه فروشگاهساز رایگان در وردپرس شناخته شده
پــس از نصب افزونه کمی منتظر مانده تا ترجمه فارســی این افزونه
 16- Drag and Dropنیز بروزرســانی شود .پس از بروزرسانی ترجمه ،بر روی دکمه «فعال
17- woocommerce
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شکل  :19کدهای کوتاه افزونه QSM

کردن افزونه» کلیک نموده و پس از فعالسازی چند منوی جدید به
داشبورد وردپرس افزوده خواهد شد.
حال با نصب افزونه ووکامرس امکان خرید و فروش برخط بســتههای
آموزشــی تهیه شده با تمام ویژگیها اعم از تنظیم قیمت و تخفیفات
ویژه و غیره فراهم میشــود .برای اتصال فروشگاه برخط ساخته شده
به درگاههای بانکی باید ضمن ایجاد درگاه بانکی اقدام به نصب افزونۀ
هریک از درگاههای موجود در کشور مانند زرین پال نمود که در این
مقاله از درگاه زرین پال استفاده شده است.
مراحــل نصب افزونه زرین پال دقیقاً مانند افزونههای دیگر به شــرح
زیر است:
 )1ابتدا به مســیر «افزونهها – افــزودن» در وردپرس خود رفته و در
قسمت جستجو عبارت  Woocommerce Zarinpalرا جستجو نمود.
 )2پس از جستجو در مخزن وردپرس ،ماژول نمایش داده شده را که
مربوط به درگاه پرداخت زرین پال است ،نصب نمود.
 )3افزونــه را از طریق منوی «افزونهها – افزونههای نصب شــده» در
وردپرس فعال نمود.
 )4تنظیمات افزونه را میتوان از طریق قسمت پیکربندی ووکامرس/
پرداختها انجام داد.
به این ترتیــب پس از نصب ماژول درگاه زریــن پال در تنظیمات و
پیکرهبندی ماژول ووکامرس از سربرگ ،پرداخت درگاه زرین پال که
به تازگی در لیست گزینهها ظاهر شده است را فعال نمود.
آخرین نیازی که برای بخش فروشگاه برخط وبگاه خود در نظر گرفته،
بخش افزودن محصول به لیســت عالقهمندیها است .بهعنوان مثال،
در بعضی فروشگاهها فهرســتی برای عالقهمندیهای مشتری وجود
دارد و مشتری میتواند مشاهده کند که چه مواردی را انتخاب کرده
و قصد خرید کدامیک را دارد و فروشندۀ فروشگاه نیز میتواند متوجه
شود که مشتریان معموالً چه محصوالتی را انتخاب میکنند تا بتواند
محصوالت خود را هدفدار انتخاب کرده و به فروش برساند.

به همین منظور در فروشــگاه ووکامرســی خود گزینــهای با عنوان
افــزودن به عالقهمندیها در نظر گرفته و آن را به مشــتری نمایش
داده تا در صفحۀ اختصاصی خود در فروشــگاه بتواند آن را مشــاهده
کرده و داشته باشد.
بهتریــن افزونــه موجود بــرای ایــن کار YITH woocommerce
 whishlistمیباشــد که نصب آن کام ً
ال مشابه به نصب سایر افزونهها
میباشد.

 .7طراحی آزمون برخط برای وبگاه

بخــش آزمون برخط نمونــهای از چالشهای موجــود در طراحی و
ویرایش افزونههای استفاده شــده است که به درک چگونگی ارتباط
کارخواه و کارســاز کمک بیشتری میکند و یکی از نمونههای عینی
واکاوی و اشــکالزدایی قطعه کد نوشــته شــده برای بهینه سازی و
توسعه بیشتر است.
در زمینه آزمون برخط افزونههای فراوانی وجود دارد که در این مقاله
از افزونه  18 QSMاستفاده شده است.
یکی از بزرگترین مشــکالت افزونههای برخط رایگان نبودن امکانات
ضروری در آزمون برخط است .بهعنوان مثال در افزونه  QSMبستری
بــرای آزمون دادن و مهیا کردن چارچوب امتحان به وجود میآید ،اما
امکانــات مهمی همچون صدور کارنامه کامــل بالفاصله پس از اتمام
آزمون با قابلیتهایی مانند رتبه کلی ،تعداد ســوال پاســخ داده نشده،
تعداد ســواالت پاسخ داده شده ،تعداد پاسخ صحیح و غلط و میانگین
درصد آزمون در نسخه رایگان موجود نیست و در قبال پرداخت هزینه
باال به دالر قابل استفاده خواهد شد.
بنابراین در این بخش سعی میشود ،ضمن معرفی ابزارهای کاربردی
اقدام به توسعه افزونه بارگیری شده نمود.
نصب افزونه  QSMاز طریق مخزن افزونههای وردپرس قابل بارگیری
18- Quiz Survey Master
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شکل  :20معرفی افزونه string locater
اســت .ارتقاء افزونه و طراحی کارنامه کلی برای آزمون افزونه QSM

شــامل تعدادی کد کوتاه 19میباشــد که بهصــورت توابعی در قالب
کدهای  phpتعریف شــده است که در تکست ادیتورها قابل استفاده
است .فهرست مندرج در شکل  19تمامی کدهای کوتاه این افزونه را
شامل میشود.
اســتفاده از این کدهای کوتاه در ویرایشگر متنی «برگههای نتیجه»
منجر بــه تولید یک خروجی برای فضای بعــد از آزمون یعنی اعالم
نتیجه میشود.
بخش اعظمی از کدهایکوتاه شــکل  19متعلق به نســخه پیریمیوم
اســت .بنابراین کدکوتاهی که معرف رتبه کل دانشآموز در بین تمام
شــرکت کنندگان ،تعداد سواالت پاسخ داده نشده ،باالترین درصد در
بین شــرکت کنندگان ،میانگین درصد و لیســت ده نفر برتر آزمون
باشد موجود نیست .لذا ضمن شناخت چگونگی کار توابع افزونه برای
ساخت کدکوتاه به توسعه آنها پرداخته میشود.
برای کنکاش در کدهای افزونه یکی از پرکاربردترین ابزارها افزونه string
 locaterمیباشد که در ردیابی کدهای نوشته شده بسیار مفید است .پس
از نصب افزونه  string locaterبرای درک چگونگی تعریف کدهایکوتاه
در افزونه نام یکی از کدهایکوتاه موجود ،بهعنوان مثال مطابق شکل 20
 %CORRECT_SCORE%را در ابزار  string locaterجستجو نموده و
دامنه جستجو را بایستی به فایلهای افزونۀ  QSMمحدود نمود.
مطابق آنچه که بیان شــد ،افزونه شامل یک فایل  phpمهم است که
در آن به وفور از کدکوتاه  %CORRECT_SCORE%اســتفاده شــده
19- Shortcode
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اســت .بنابراین برای ادامه کار فایل  template-variables.phpرا
مورد بررســی قرار داده تا چگونگی تعریف کدهای کوتاه و متغیرهای
دیگر مشخص شود.
با جستجو در فایل  template-variables.phpتابعی یافت میشود
که با نام  CORRECT_SCOREایجاد شــده است که کد مبدأ تابع به
شرح زیر میباشد:

Function
_mlw_qmn_variable_correct_score($content, $mlw
)quiz_array
{
= $content
_str_replace(“%CORRECT_SCORE%” , round($mlw
;)quiz_array[“total_score”]), $content
;return $content
}
تابعی با نام  mlw_qmn_variable_correct_scoreاســت که در
واقع رشتهای با نام  %CORRECT_SCORE%دریافت میکند و آن را
با مقدار گرد شدهاش در آرایه  mlw_quiz_arrayجایگزین میکند.
حال کدکوتاهی با نام  leaderboardتعریف میشود که لیستی از ده

دانشآموز برتر آزمون در کارخواه را نمایش میدهد.
برای این منظور تابعی با سرآیند زیر در فایل template-variables.
 phpایجاد میشود:
_function mlw_qmn_variable
)leaderboard($content, $mlw_quiz_array

مقاله

:بدنه این تابع بهصورت زیر تعریف میشود

%LEADERBOARD%  خروجی چاپ شده از کدکوتاه:21 شکل

QSM  ارتقاءهای افزونه:1 جدول
رتبه

%MY_GRADE%

تعداد سوال

%TOTAL_QUESTIONS

تعداد صحیح

%AMOUNT_CORRECT

تعداد غلط

%AMOUNT_INCORREC

تعداد نزده

%AMOUNT_UNS%

درصد

%CORRECT_SCORE%

باالترین درصد

%TOP_SCORE%

میانگین درصد

%AVERAGE_SCORE%

 زمان و، ضمن این که اســکلت اصلی افزونه.کمک شــایانی میکند
انرژی بسیار زیادی را برای برنامهنویس ذخیره میکند که البته گاهی
ممکن است نوشــتن افزونه از صفر راحتتر از توسعه زیرساختهای
.آن باشد
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global $wpdb;
$current_id =
$mlw_quiz_array[“quiz_id”];
$lead_data=$wpdb->get_results($wpdb>prepare(“SELECT correct_score,name FROM wp_
mlw_results WHERE quiz_id={$current_id} ORDER
BY correct_score DESC LIMIT 10”)); $leader_table =
“<h1><نومزآ نیا رد رترب نازومآشناد/h1>”;
$leader_table.=”<table style=’width:100%;textalign:center’>”;
$leader_table .= “<tr>”;
$leader_table .= “<th><مان/th>”;
$leader_table .= “<th><دصرد/th>”;
$leader_table .= “ </tr>”
foreach ( $lead_data as $lead_info ) {
$leader_table.= “<tr><td>” . $lead_info->name .
“</td>”;
$leader_table.= “<td>” . $lead_info->correct_
score . “</td>”;
}
$leader_table .= “</table>”;
$content=str_replace(%LEADERBOARD%” ,
$leader_table, $content);
return $content;

که در آن
 برای اتصال و اجرای درخواســت در دادگانwpdb ) متغیر گلوبال1
.فراخوانی میشود
 آزمونid  تعریف میشــود که مقدار$current_id ) متغیری با نام2
.مربوطه را در خود ذخیره میکند
 درخواست تزریقی به دادگان است که جدول$lead_data ) متغیر3
 را بر اســاس نمره کسب شده در آزمون مرتبwp_mlw_results
.میکند و نام دانشآموزان ده ردیف اول را برمیگرداند
 بــرای تولید یک جدولhtml  کدهای$leader_table ) متغیــر4
.است تا به ترتیب مقادیر دریافت شده را چاپ کند
 کــه بــا مقــدار%LEADERBOARD% ) در نهایــت رشــته5
 جدولی، تعویض شــده و در کارخواه شرکت کننده$leader_table
از ده دانشآموز برتر آزمون را دریافت میکند که خروجی به شــکل
. است21
 تعریف شــده که اگر%LEADERBOARD% کدکوتاه جدیدی به نام
. چاپ خواهد شد21  شکل،در برگه نتیجه مورد استفاده قرار گیرد
 بســیار زیادی در این افزونه انجام شد که از20در این مقاله ارتقاءهای
. است1 جمله آن تعریف کدهای کوتاه مندرج در جدول
بنابراین یکی از مهمترین شــیوههای ارتقاء افزونهها شــناخت ابزارها
و کد مبدأ کد افزونه اســت که به توســعه آن توسط برنامهنویس وب
20- Upgrade
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گزارش

معرفی گروه تخصصی محاسبات و سامانههای توزیع شده
گروه تخصصی محاســبات و ســامانههای توزیع شده در سال 1395
بهطور مستقل (مستقل از نهاد دولتی) به پیشنهاد و پیگیری آقای
دکتر شــمساله قنبری کار خود را آغاز کــرد .هدف اصلی این گروه
تخصصی ،آشنا ساختن پژوهشگران ،استادان ،و دانشجویان با مفاهیم
بنیادین و زمینههای کاربردی سیســتمهای توزیع شــده بوده است.
حوزه فعالیتهای این گروه تخصصی شامل مباحث زیر میباشد:
سیستمهای توزیع شده (،)Distributed Computing &Systems
محاسبات سریع و کارآمد (،)High Performance Computing
محاسبات ابری (،)Cloud Computing
محاسبات لبه و مه (،)Edge & Fog Computing
محاسبات فراگیر (،)Pervasive Computing
محاسبات خوشهای (، )Cluster Computing
محاسبات گریدی (،)Grid Computing
دادههای حجیم (،)Big Data
علوم داده ()Data Science
شبکههای مجازی اجتماعی ()Social Network
این گروه تخصصی با همکاری اســتادان و پژوهشگران مرتبط در این
حوزه در دانشــگاههای داخل و برخی دانشگاههای خارج از کشور به
یــک گروه فعال تبدیل گردید .این گروه در آبان ماه ســال  1399به
انجمن انفورماتیک ایران پیوســت و در حال حاضر یکی از گروههای
تخصصی انجمن انفورماتیک ایران به شمار میآید.

کنفرانس DCHPC

اولیــن دوره کنفرانــس  DCHPCبا عنوان  DCHPC2018توســط
گروه محاســبات و سامانههای توزیع شــده با مشارکت دانشگاه قم و
«شــرکت تحلیلگران پویا اندیش ارتباطات امروز» و حمایت معنوی
دانشگاههای علم وصنعت و دانشگاه شاهد و همچنین حمایت معنوی
دانشــگاههای  UPMمالزی و  SKSUواقع در شیمکنت قزاقستان در
دانشگاه قم در 6-4آذر ماه  1397با حضور  30شرکتکننده خارجی
(دارای مقاله) و  70شــرکتکننده داخل کشور (دارای مقاله) برگزار
شــد .عالوه بر ارایه مقــاالت در این کنفرانــس 4 ،کارگاه تخصصی
توسط اســتادان ایرانی و خارجی ارائه گردید .اطالعات جامع درمورد
این کنفرانس در وبگاه کنفرانس به نشــانی www.iahpc.ir/2018
قابل دسترســی اســت .گزارش مصوری از کنفرانس DCHPC2018
در این گزارش ارایه شــده اســت .دومین دوره کنفرانس بین المللی
محاســبات و سیستمهای توزیع شــده با عنوان( )DCHPC 2022با
همکاری دانشــگاه صنعتــی قم و انجمن انفورماتیــک ایران در -11
 12اســفندماه  2-3( 1400مــارس ( 2022در دانشــگاه صنعتــی
قم برگزار خواهد شــد .اطالعــات مربوط بــه دوره دوم کنفرانس از
طریق وبگاه کنفرانس به نشــانی  www.iahpc.irقابل دسترســی
است.

دوفصلنامه «محاسبات و سامانههای توزیع شده»

این دوفصلنامه در ســال  1396با مجوز وزارت ارشــاد شروع به کار
حوزه فعالیتهای گروه
نمود و تاکنون  5شــماره آن منتشر شده اســت .جزییات مربوط به
عمده فعالیتهای گروه شــامل برگزاری کنفرانس ادواری دوســاالنه دوفصلنامه در وبگاه مجله به نشــانی  WWW.ijdcs.irقابل دسترس
 DCHPCو انتشــار دوفصلنامه محاسبات و ســامانههای توزیع شده میباشد.
میباشــد همچنین این گروه برگزاری وبینارهای تخصصی در سطح
ملی و بینالمللی را در برنامه آینده خود دارد.
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https://www.instagram.com/dchpc/
http://www.isi.org.ir/Introduction/computational.asp
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رتروپیای زاکربرگ
سرانجام آرمان شه ِر فاوا یا
متاورس فیسبوک:
ِ
ِ
ِ
س ّید ابراهیم ابطحی

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

مقدمه

ِ
واقعیت
متاورس 1نظریهای درباره یک فناوری جدید در آینده است اَبَر
مجازی اســت که کاربران آن قادر خواهند بود از سر تا سر دنیا به آن
متصل شــوند .متاورس ترکیبی از فضــای مجازی ،اینترنت و واقعیت
افزوده است .متاورس از دو کلمه مِتا - 2به معنی فراتر و یونیورس 3به
معنی جهان تشکیل شده در کل معنی کلمه متاورس «فراتر از جهان»
4
اســت .این کلمه برای اولین بار در داستان علمی تخیلی سقوط برف
نوشته نیل استیفنسن 5در سال  ۱۹۹۲میالدی به کاربرده شد.
پایه و اســاس بازی زندگی دوم 6شبیه به متاورس است .در متاورس
کاربران آن قادر خواهند بود که از همه حواس پنجگانه خود استفاده
کنند در متاورس کاربران آن احساســات دارند گاهی شاد میشوند و
1- Metaverse
2- Meta
3- Universe
4- Snow Crash
5- Neal Stephenson
 -6یک دنیای مجازی در قالب یک بازی ،که در آن کاربران کامپیوتر میتوانند شــخصیت های مجازی بسازند
و زندگی مجازی را تجربه کنند .شــرکت لیندن در سانفرانسیسکو در سال  ۲۰۰۳این بازی را ساخت .کاربران
باید عضو وبگاه زندگی دوم شــده و یک تصویر کارتونی به نام «آواتار» از خود بســازند .بعضی از افراد آواتار را
ال متفاوت .مث ً
شبیه به خودشان میسازند و بعضی کام ً
ال با جنسیت متفاوت و حتی موجودی خیالی و افسانهای.
هنگامی که آواتار خود را ســاختید به جمع ساکنان این ســرزمین مجازی میپیوندید و میتوانید در تعامالت
آنها شــرکت نمایید .از بعضی جهات این جهان شــبیه به جهان واقعی اســت با خیابانها ،فروشگاههایی که
آواتار شما میتواند در آنجا پرسه بزند .آواتار شما میتواند با آواتارهای دیگر دوست شده ،به دانشگاه رفته ،کار
وکاســبی راه انداخته و حتی ازدواج کند؛ اما میتوانید کارهایی کنید که در جهان واقعی ممکن نیســت مث ً
ال
میتوانید به جای قدم زدن در پارک کنار خانهتان اگر خواستید در آنجا پرواز کنید .با عضو شدن در این وبگاه
میتــوان با پرداخت پول در زندگی دوم زمین خرید .این جهان مجازی دارای واحد پولی خودش یعنی « دال ِر
لیندن » اســت که این پول مجازی دارای ارزش واقعی اســت .هر دال ِر آمریکا برابر  ۲۵۰دال ِر لیندن است .شما
میتوانید با کار کردن در این ســرزمین تخیلی پول درآورده و به خریدهای مجازی مانند خرید لباس و تفریح
هم بپردازید .بســیاری از دانشگاهها و فروشگاهها در این وبگاه حضور دارند .زمانی این وبگاه حدود  ۱۳میلیون
عضو از بیش از ۱۰۰کشور گوناگون داشت.
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گاهی غمگین .متاورس دو نســخه دارد .در متاورس کاربران احتماالً
روی یک تخت میخوابند و آواتار آنها در دنیایی سه بعدی با کیفیت
فوقالعاده باال بیدار میشــود و با آواتارهای دیگر و عوامل نرمافزاری
ارتباط بر قرار میکند.
در متاورس نســخه یک ،آواتار انسانها هر کاری که بخواهد میتواند
انجام دهد در متاورس انســانها زندگی بینهایــت را تجربه خواهند
کرد .آیندهنگــران پیش بینی کردهاند در متــاورس هیچ چیز به نام
حریم شــخصی وجود ندارد چون زمانی که انســان بــه این فناوری
دســت یابد دولتها خیلی راحت میتوانند بــه ذهن و افکار دیگران
دسترسی داشته باشــند .عالوه بر این رخنهگران قادر خواهند بود به

دیدگاه

آواتار و زندگی آواتار شما رخنه کنند و کنترل آواتار شما را تا قبل از
دستگیری خودشان در دست داشته باشند.
نسخه دوم متاورس با متاورس یک ،چند تفاوت دارد .در متاورس دو،
کســی که به این دنیا سفر کند دیگر قادر نخواهد بود به دنیای خود
برگردد .همچنین آواتار انسانها در این نسخه فقط میتواند کارهایی
که میتواند در واقعیت انجام دهد را در این نسخه انجام دهد .در این
نسخه مانند زندگی واقعی قانونهایی وجود دارد و همینطور افرادی
هــم برای وضع قانــون و اجرای آنها وجود دارنــد .برخی از صاحب
نظران معتقدند ما شاید همین االن هم در متاورس باشیم.
8
در حال حاضر ،مردم به ســمت واقعیتهای افزوده 7و مجازی روی
آوردهانــد تا موجودیت خــود را در دنیای واقعــی تکمیل کنند .این
جهانها در حال تبدیل شــدن به مکانهایی هستند که در آن افراد
میتوانند معاشرت ،اکتشــاف و بازی کنند و حتی پول در بیاورند .از
بسیاری جهات ،متاورس بهعنوان بدلی از دنیای واقعی عمل میکند،
از این نظر که بســیاری از فعالیتهایی که میتوانند در زندگی واقعی
انجام شوند ،اکنون به متاورس گسترش مییابند .بهعنوان مثال ،وقتی
میتــوان پیتزای دومینــوس را در وبگاهی ســفارش داد و آن را در
زندگــی واقعی دریافت کرد ،بنابراین اقتصاد دیجیتال ب ه ســرعت در
حال تحقق یافتن اســت و مرکز ایــن دگرگونیها ،رمز ارزها ،زنجیره
بلوکی 9و نمادهای غیر قابل تعویض 10خواهند بود .این روند طی دهه
آینده شــتاب بیشــتری خواهد گرفت و دلیل آن همگرایی گسترده
فناوری هاست.

پیشینه کاوی

سال  :۱۹۹۳یــک سامانه متنی واقعیت مجازی بر شالوده پهنای باند
پایین به اسم متاورس ایجاد شد.
11
سال  :۱۹۹۵نرمافــزار اکتیو ورلد عرضه شــد .این سیستم کام ً
ال
مبتنی بر کتاب سقوط برف بود و پروژه ایجاد متاورس را سر زبانها
انداخت.
12
سال  :۱۹۹۸نرمافــزار دِر عرضه شد که در آن کاربران میتوانستند
عالوه بر تعامالت اجتماعی ،محصوالت و خدماتی را با استفاده از واحد
پولی مجازی خریــداری کنند .این واحد پولی قابل تبدیل به ارزهای
واقعی که از وبگاهی 13قابل تهیه بود .در ماه مارس  ۲۰۱۰بســته شد،
ولی دوباره در ســال  ۲۰۱۱باز شد و صرفاً امکان عضویت برای افراد
باالی  ۱۸ســال را داشــت و از ماه می  ۲۰۱۲دسترسی عمومی آن
فراهم شد.
سال  :۲۰۰۳زندگی دوم توسط آزمایشــگاه لینــدن راهاندازی شد.

هدف این نرمافزار ایجاد یک جهان تعریف شــده توسط کاربران بود
کــه در آن افراد میتوانند با یکدیگــر تعامل برقرار کنند ،بازی کنند،
تجارت کنند و ارتباط داشــته باشند .در محیط زندگی دوم معموالً از
نمای سوم شــخص برای نمایش استفاده میشود و فناوری آن هنوز
اجازه ارائه محیطهای شــبیه به واقعیت،مانند آنچه در کتاب سقوط
برف ارائهشده است را نمیدهد.
15
14
سال  :۲۰۰۴زبان اکس .تری.دی بهعنوان جانشین وی.آر.ام.ال
و اســتاندارد با ِز طراحیهای س ه بعدی تعاملی لحظهای ارائه شد و در
حال حاضر هم از آن استفاده میشود.
سال  :۲۰۰۵نرمافزار سولیپسیس 16عرضه شد که یک سامانه رایگان
منبع باز اســت و زیرســاخت الزم برای ایجاد دنیاهای مجازی شبیه
متاورس را فراهم میکند .پــروژه کروکت 17بهعنوان محیط تولید
نرمافزار منبع باز جهت ایجاد و گســترش عمیق ابزارهای برخط چند
کاربری تعاملی در ســامانهها و تجهیزات چندعاملی عرضه شد .هدف
آن امکان عمق دهی بیشتر به دنیای مجازی در قیاس با ف ّناوریهای
انحصاری دنیاهای تعاملی مانند زندگی دوم اســت .از نتایج این پروژه
برای ساخت دنیاهای مجازیای مثل آرتز متاورس 18استفاده شد.
ســال  :۲۰۰۶محیط هایپیهای 19بهعنــوان اولین دنیای مجازی
چینی ارائه شــد که طی آن کاربران میتوانســتند گردش ،تجارت،
تعامــل و ایجاد اشــیا را تجربه کنند .هرچند که خالــق این دنیا ،از
اعتبار و شــهرت خوبی در چین برخوردار بود (وی در ســال ۱۹۹۹
بهعنوان یکی از ده قهرمان برتر اینترنت در چین انتخاب شــده است)
ولی بر اســاس مسائل سیاسی چین این بازی با موانعی رو به رو شده
اســت ازجمله گفته شد شیوه مدیریت آن مشخص نیست .انتروپیا
یونیورس 20بهعنوان اولین بازی برخط بــا کاربران انبوه که اقتصاد
مبتنی بر پول واقعی داشت ایجاد شد ،با واحد پولی پد 21که با نسبت
یک بــه ده قابل تبدیل به دالر امریکا بــود .کاربران آن عالوه بر این
که میتوانســتند با پرداخت وجه ،در محیط آن خرید کنند ،با فروش
تولیدات مجازی خود و تبدیل آن به دالر ،می توانستند کسب درآمد
داشته باشــند .در مقطعی حجم مبادالت مالی در این دنیای مجازی
بسیار قوت گرفت .بهعنوان مثال در سال  ۲۰۰۹ایستگاه فضایی قصر
کریســتال در محیط بازی به حراج گذاشته شد و با مبلغ حدود ۳۳۰
هزار دالر امریکا به فروش رسید.
22
عالوه بر آن در سال  ۲۰۱۰ســیاره کایپسو به قیمت  ۶۳۵هزار
دالر فروخته شــد .در ســالهای  ۲۰۰۴و  ،۲۰۱۰فروشهایی که در
این دنیای مجازی اتفاق افتاد بهعنــوان گرانترین اقالم فروش رفته
14- X3D
15- VRML
16- Solipsis
17- Croquet
18- Arts Metaverse
19- HiPiHi
20- Entropia Universe
)21- PED (Project Entropia Dollar
22- Planet Calypso

7- AR: Augmented Reality
8- VR: Virtual Reality
9- Block chain
10- NFT: Non-Fungible Tokens
11- Active World
12- There
13- There.com
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در دنیاهای مجازی در کتاب گینس ثبت شــده است .در این سامانه،
بانکداری مشابه دنیای واقعی وجود دارد و صاحبان بانکها میتوانند
وام بدهند ،نرخ بهره و ســود داشــته باشند ،ســاختمان بانک با اسم
دلخواه تأسیس کنند و از بین آواتارها کارمند جذب کنند.
سال  :۲۰۰۷چندین شــبکه اجتماعی 23تولید شد تا حسابهای
کاربری و قابلیتهای شــبکهها را برای آواتارهــای دنیاهای مجازی
فراهــم کند ،که بهعنوان یک نرمافزار منبعباز برای توســعه دنیاهای
مجازی رونمایی شد .این نرمافزار با زندگی دوم سازگار است.
سال  :۲۰۰۸تولید محیط گوگل الیولی 24که توسط گوگل فاش شد
ولی مدت کوتاهی بعد خبر توقف آن شنیده شد.
سال  :۲۰۱۴فیســبوک با خرید ف ّنــاوری واقعیت مجازی اوکولوس
ریفت 25سعی کرد یک شبکه اجتماعی واقعیت مجازی تشکیل دهد.
در همین سال آزمایشگاه لیندن طی همکاری با فیسبوک اعالم کرد
نســخه جدید زندگی دوم با قابلیت واقعیت مجازی را در سال ۲۰۱۵
ارائه خواهد کرد.
رنجیره بلوکــی ،فناوری پایه متاورس یکــی از مولفه های مهم
متــاورس ،توانایی جابجایی آواتار و دارایی بهطــور یکپارچه و فوری
در سرتاســر جهانهای مختلف مجازی است .فناوری زنجیره بلوکی
چیزی اســت که این امکان را فراهم میکند .زنجیره بلوکی یک دفتر
توزیع شــده رقمی است که دادهها را در کل شبکه ذخیره میکند ،و
آنهــا را به جای این که در یک مکان یا با یک طرف متمرکز شــود،
قابل تأیید و تغییر عمومی میکند.
ایــده زنجیره بلوکی در متاورس ایجاد نوع جدیدی از دارایی رقمی.
به شکل غیرمتمرکز ،همان چیزی است که باعث جلب توجه کاربران
میشــود .این دنیــای مجازی کــه از طریق زنجیره بلوکی ســاخته
شــده اســت ،به کاربران امکان میدهد تا محتوای واقعیت مجازی و
برنامههایــی را در اقتصاد خودگردان ایجاد کنند ،تجربه کنند و از آن
درآمد کسب کنند که نه تنها از تعامالت دنیای واقعی تقلید میکنند،
بلکــه اکنون دارای کاربردهای عملی و واقعی هســتند بهعنوان مثال
میتوان به بیت کوین ،اتریوم ،فلو ،تتا ،بایننس اســمارت چین
و بســیاری دیگر اشــاره کرد .اینها پایههای مهم اقتصاد مالکیت را
تشــکیل میدهند که از متاورس پشــتیبانی کــرده و آن را به یک
کاالی همگانی و ماندگار تبدیل میکنند .آن طور که به نظر میرسد،
ایدههای مارک زاکربرگ برای آینده اینترنت و دنیای رقمی حد و مرز
نمیشناســد .وی در تازهترین گفتههای خــود طی مصاحبهای اعالم
کرده که قرار است فیسبوک را به یک شرکت متاورس یعنی دنیایی
کام ً
ال مجازی با تلفیق فضای مجازی کنونی ،واقعیت افزوده و اینترنت
تبدیل کند.
«متاورس محیط مجازی اســت که شــما میتوانید با افراد دیگر در
فضاهای دیجیتال حضور پیدا کنید .اینترنتی را تصور کنید که داخل
 OpenSimulatorو : Koinup، Myrl، AvatarsUnited.مانند 23-
24- Google Lively
25- Oculus Rift
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آن هستید و کار شما تنها نگاه کردن به آن نیست ».این تعریفی است
که زاکربرگ ،مدیرعامل شــرکت فیسبوک از متاورس یا دنیای کام ً
ال
دیجیتال دارد.
او به تازگی در خصوص اهداف فیسبوک و روندی که این شرکت قرار
اســت برای آینده در پیش بگیرد در تماسی از طریق زوم 26اظهاراتی
داشــته اســت که از تالش وی برای تغییر فضــای مجازی کنونی به
دنیایی کام ً
ال دیجیتال با تبدیل فیسبوک به یک شــرکت متاورس،
حکایت دارد .زاکربرگ از دنیایی حرف میزند که تمامی بُنســازهها
نظیر واقعیت مجازی ،واقعیت آمیخته ،رایانه شــخصی ،کنسولهای
بازی و حتی گوشــیهای موبایل بخشــی از آن هســتند .به گفته او
متاورس در واقع به جای صفحات اینترنتی شــما را با چیزی شبیه به
یک بازی روبرو میکند کــه میلیونها کاربر دارد ،ا ّما در واقع باز هم
یک بازی نیست!
27
پیشتر نیــز مارک زاکربــرگ در مصاحبــهای از اهمیت متاورس
صحبت کــرده بود .به گفته او تأخیر فیسبوک در ورود به بُنســازه
موبایل و ارائه محصوالت نه چندان باکیفیت در ابتدای کار باعث شد
تا این شــرکت نســبت به رقبای خود عقب بماند .ا ّما بعدتر در سال
 2012زاکربرگ به اهمیت بُنسازه موبایل و بازار بزرگی که پیش روی
آن اســت پی برد؛ همین مسئله موجب شد تا فیسبوک تمام تمرکز
خود را برای توسعه زیرساختهای خود بر این بستر بنا نهد .ا ّما اکنون
مدیرعامــل فیسبوک آینده دنیا را در متــاورس میبیند و به اذعان
خود او سعی دارد برای بُنســازههای فردا آماده شود .جدیت وی در
این موضوع زمانی مشخص شد که فیسبوک شرکت بزرگ اوکولوس،
ســازنده بزرگ تجهیزات واقعیت مجازی را خریداری کرد .ا ّما تالش
فیسبوک برای ورود به این حیطه با خرید بازی روبلکس 28در کنار
بُنســازه کرایتا 29و چندین اســتودیو بازیسازی متمرکز بر واقعیت
مجازی ،به همگان نشان داد که منظور آن از متاورس چیست.
البته هنوز مشــخص نیست که این دنیای دیجیتالی که فیسبوک از
آن با نام متاورس یاد میکند به چه ابزاری نیاز خواهد داشــت .با این
حال گوشــیهای کوئست دو  30دو این شرکت توانستهاند به فروش
خوبی دست پیدا کنند و محصوالت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
این شرکت از محبوبیت خوبی برخوردارند.

رویای زاکربرگ برای تبدیل فیسبوک به یک جهان
مجازی

پــس از خرید دو میلیارد دالری اکولوس ،زاکربرگ گفت :بُنســازۀ
امروز موبایل اســت و ما در حال آماده شــدن برای بُنسازههای فردا
هستیم .اوکولوس این فرصت را دارد که اجتماعیترین بُنسازۀ تاریخ
26- Zoom

 -27با رسانه The Verge

28- Roblox
29- Crayta
30- Quest 2

دیدگاه

را راهانــدازی کند و طریقــه کار ،بازی و ارتباط مــا را تغییر دهد و
تبدیل شــدن به یک «شــرکت متاورس» مرحله بعدی در این خط
تکاملی اســت .از نگاه بســیاری در یک جهان اجتماعــی بر مبنای
روبالکس ،کاربران میتوانســتند بین تجربیات مجازی سفر کنند و
تجربیــات خاص خود را در درون آن بســازند ،کــه این نزدیکترین
نمونــه ،به متاورس بود .ا ّما این جهان یک تجربه واقعیت مجازی نبود
و عمدتا به موبایل و دســکتاپ تکیه میکرد .چشــمانداز روبالکس
ارتباط خوبی با ســرمایهگذاران برقرار کرد ســپس آنها یک بُنسازه
شــبیه به روبالکس یعنی کرایتا را خریداری کردند در حالی که در
گذشته چندین استودیو بازیسازی متمرکز بر واقعیت مجازی را نیز
خریداری کرده بودند.
با وجود تالش فیســبوک برای ســاخت مراکز اجتماعی با محوریت
واقعیــت مجازی ،اکثــر این تالشها بیثمر مانده اســت .بُنســازۀ
متــاورس مانند هورایزون 31که اولین بار دو ســال پیش به اطالع
عموم رسید بسیار خبرساز شــد ا ّما پس از پایان دوره آزمایشی چیز
تازهای ارائه نکرد .ســپس فیســبوک اعالم کرد کــه نماینده بخش
بازیهای فیســبوک ،درمورد تــاش یک گروه جدید بــا تمرکز بر
متاورس ،با نماینده محصوالت اینســتاگرام ،وارد گفتگو شــده است.
ســختافزار تخصصی شــاید بهعنوان یک بخش اساســی در فضای
اینترنتی تلقی شــود ،با این حال روشــن اســت که کاربران عالقه و
رغبت چندانی به استفاده از گوشیها و تجهیزات ویژه واقعیت مجازی
ندارند و بُنسازههای جدید بازی در حال رشد هستند .به همین دلیل
فیســبوک اگرخودش را بهجای یک شرکت واقعیت افزوده یا واقعیت
مجازی ،یک شرکت «متاورس» کند باید تصمیم و راه حل خود را در
مورد این ابزار جانبی عرضه کند.

متاورس زاکر برگی ،اتوپیا یا رتروپیا ؟

دیــدگا ِه این شــماره را در قالب طرح گفتمانــی 32متاورس ،در قالب
گفتگویی چند وجهی در باب یک مضمون یا پیشــنهاد ،و عرضه بیش
از یک گزینه بــرای جمعبندی تحلیل عرضه میکنیم و خوانندگان را
در معرض انتخابهای خودشان قرار میدهیم تا شاید به این ترتیب از
جباریت گفتمانسازی یک ســویه بکاهیم .بر این اساس ،برای داوری
در باب پیشــنهاد متاورس زاکربرگ که میتوانــد ناکجاآباد بعدی فاوا
تلقی شود ،ضمن ارجاع شما به دیدگاه شماره پیشین گزارش کامپیوتر
( )254درباره فئودالیســم اطالعات ،دو مورد از گزینههای جمعبندی
احتمالی نتایج بحث متاورس زاکربرگ بــا عناوین اتوپیا یا روتروپیا را
کمــی بحث میکنیم و جمعبندی شــخصی تک تک خوانندگان را به
داوری موردی آنها به اتکای عقالنیت نقدپذیرشــان براســاس منطق
موقعیت 33واگذار میکنیم .این که متاورس زاکربرگی اتوپیاست یا رترو
31- Horizone
32- Discourse
 -33مدل داوری اخالقی پیشــنهادی دکتر علی پایا اســتاد دانشــگاه وست مینســتر و صنعتی شریف ( برای

پیا ؟ در عنوان این نوشته ،نگارنده بر مبنای این مدل داوری خود را به
شکل ضمنی اعالم کرده است .البته خوانندگان ما مختارند آن را خوش
بینانه دســتاوردی فناورانه و پیشرو برای آینده جهان یا بدبینانه هدفی
سوداگرانه برای کسبوکارهای جهانی بدانند که امروزه یکهتازانه ،پس از
سودبری هنگفت حیثیتکاهانه از مصیبت پرتابشدگی کرونایی جهان،
غره از دخالت سیاســی اثربخش خود در معادالت سیاســی انتخاباتی
ّ
ابرقدرتها ،ترسیم آینده جهان را سهم یا حق خود میپندارند.
اتوپیا یا رتروپیا ؟

واژه یوتوپیا 34را توماس مور بهعنوان کشــوری خیالی ابداع کرد که
در توصیفش الیمن تاور سرجنت 36می نویسد" :37
در کتاب کوتاه او که در ســال  1516میالدی به زبان التین منتشــر
شــد آمده اســت...« :در اصل به معنای نامکان یا ناکجاست تا به یک
مکان خوب ناموجود اشــاره کنــد ...آرمانشهرنویســان زندگی فعلی
را با زندگی آرمانی مقایســه میکنند و با اشــاره به آنچه در زندگی
کنونی بر جای خود نیست ،پیشــنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه
میکنند...آرمانشهرگرایی نوعی رویاپردازی اجتماعی است و انسانها
را بــر میانگیزد تا با در پیش گرفتن انواع عمل آرمانشــهرگرایانه به
دگرگونــی واقعی ،و نه خیالی ،در زندگی روزمره بپردازند .مردمی که
به اجتماعهای ارادی الهام گرفته از آرمانشــهرها میپیوندند ،انتخاب
کردهانــد که با زندگی خود آزمایشــی انجام دهند ،آنان زیســتن در
کنار هم را انتخاب میکنند تا ارزشهای مشترکشــان را تقویت کنند
یا به اهدافی که مشــترکا پذیرفتهاند دســت یابند .اما شگفت این که
آرمانشــهرگرایانی که به قدرت سیاسی رســیدهاند عموما ویرانشهر
ساختهاند».
39
38
زیگمونــت باومــن مینویســد « :رتروپیا به معنای بازگشــت به
یوتوپیاســت .آن را بازگشــت به آرمانشهر یا بازگشــت به آینده هم
میتوان گفت .رتروپیا فراخوانی به نوعی بازاندیشی نو ،ژرف و نقادانه
شــرایط موجود جامعه جهانی و وضعیت مدرن انســان امروز است.
جامعهای که وعده پیشــرفت ،رفاه ،آزادی ،رستگاری و برپایی بهشت
بر روی زمین را شــنیده بود ،ا ّما با جهنمی از خشــونت ،قبیلهگرایی،
نابرابری ،تنهایی و از خودبیزاری روبرو شــد .رتروتوپیا هشداری برای
توقف در مســیری است که بیمحابا به سوی فساد و تباهی میرود و
بازگشــت به گذشتهای که عینیت نیافت اما همیشه در قالب آرمانها
و ارزشها یا چارچوبی نظری ،الهام بخش و امیدوارکننده بوده است».
35

اطالعات بیشتر میتوانید به پیآیند تجارب آموزشی ( )3در شماره  249گزارش کامپیوتر رجوع کنید).
34- Utopia
35- Thomas More
36- Lyman Tower Sergent
 -37درآمدی کوتاه بر آرمان شهرگرایی ،ترجمه امیر یداهللپور ،نشر کرگدن.1400 ،
38- Zygmunt Bauman
 -39رتروپیا ،ترجمه بهروز گرانپایه ،نشر ثالث.1400 ،
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مقاله

کار دشوار تغییر در بهبود فرایند
س ّیدعلی آذرکار

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

 -1چکیده

فرایندها در همه جای زندگی ما حضور دارند .ما تقریباً در همه کارهای روزمره زندگی ،به نوعی از یک فرایند پیروی میکنیم .از پوشــیدن لباس تا گذاشــتن

ظرفها در ماشین ظرفشویی تا پیادهروی .فرایندها ساختارهایی اساسی را در زندگی روزمره و محیط کار ما تشکیل میدهند .سازمانها هم برای انجام کارهای

خود بر فرایندها تکیه دارند .با این حال ،سازمانها به دنبال روشهایی برای بهبود این فرایندها نیز هستند .همه این روشها ،فواید خود را داشته و در عین حال،

موفقیتها و ناکامیهایی را هم طی ســالها تجربه کردهاند .چرا روشهای بهبود فرایند به ظاهر این قدر ســاده و سرراســت به نظر میرسند ،ولی در عمل ثابت
شده که پیادهسازی آنها بسیار دشوار است؟ پاسخ روشن است :همه روشهای بهبود فرایند با یک موضوع بسیار جدی مواجه هستند :تغییر .انتخاب روشگان
بهبود فرایند بخش آسان داستان است؛ مدیریت تغییر و مقاومتی که در پی آن میآید ،کار را دشوار میکند.

 -2مقدمه

اگر چه ســازمانها مشوق تغییر هســتند ،ولی افراد نوعاً آن را دوست
ندارند .از حیث ارزشــی ،تغییر ماهیتی برافکنانه و مخرب دارد .پیش از
آن که افراد با تغییر مواجه شوند ،الزم است از دلیل تغییر آگاهی داشته
و بدانند کــه تغییر چه فایدهای برای آنها خواهد داشــت .مقاومت در
مقابل تغییر اجتنابناپذیر است ،ولی سازمانها میتوانند آن را با هدف
کمک به تحقق آسانتر بهبودهای مطلوب ،مدیریت کنند .نسل جدیدی
بــا دیدگاهها و روحیههــای مختلف وارد محیط کار میشــوند و گویی
تغییر ســازمانی دیگر خیلی دشوار نیست .ورود نسل جدید با دیدگاهی
متفاوت ،پویایی تغییر را تحت تاثیر قرار میدهد .این مقاله به بررســی
فرایندهــا ،روشهای بهبود فرایند و تغییر خواهد پرداخت .میزان توفیق
در بهبود فرایند ،بستگی تام به نحوه مدیریت تغییر توسط سازمان خواهد
داشت.
34
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 -3بخش آسان :فرایند و روشگان فرایند

فرایند چیست؟ به زبان ســاده ،فرایند مجموعهای از گامهای مرتبط
اســت که با هدف تحقق یک نتیجه مطلوب دنبال میشــود .نتیجه
نهایــی میتواند ارائه یک خدمت ،تولید یک محصول یا دســتیابی به
یک هدف باشد .هر سازمانی فرایندهای خاص خود را داشته و از آنها
پیروی میکند؛ اگر چه ممکن اســت آنها را به درستی درک نکرده
باشــد .فرایندها به شکل طبیعی در ســازمان شکل گرفته و به وجود
میآیند .هنگامی که افراد در سازمانها تالش میکنند کاری را برای
اولین بار انجام دهند ،در مییابند که «چیزهایی» معین و مشــخص
باید برای تحقق نتیجه مطلوب و مورد نظر انجام شود .در طول زمان،
این «چیزها» و توالی انجام آنها ،به تدریج به یک عادت سازمانی بدل
میشود .افراد هم میپذیرند که برای دستیابی به نتیجه مطلوب ،نیاز
است این «چیزها» هر بار انجام شود .در همین نقطه است که فرایند

مقاله

متولد میشــود .فرایند ممکن است به شکل رسمی مکتوب و مدون
نشده باشــد .عالوه بر آن ،فرایند ممکن اســت هر بار هم مثل دفعه
پیش اجرا نشود .با این حال ،فرایند وجود داشته و افراد آن را بهعنوان
روشی برای انجام کار و دستیابی به نتیجه مورد نظر پذیرفتهاند.
هنگامــی که افراد برای مدتی فراینــدی را دنبال و اجرا میکنند ،به
تدریج توجه ســازمان به فرایند جلب میشــود .سازمان ممکن است
تصمیم بگیرد که این «چیزها» میتواند به دالیل مختلف ،بهتر انجام
شود .سازمان شاید بخواهد که فرایندها ارزانتر و سریعتر انجام شده
یا نتایج بهتری در پی داشته باشند .به دنبال آن ،سازمان ممکن است
به جستجو در محیط بیرونی خود پرداخته تا روشهایی را برای بهبود
فرایندهای خود پیدا کند .اینجا اســت که ســازمان با روشگانهای
متعددی برای بهبود فرایند روبرو میشوند .روش ناب ،1شش سیگما،2
چابک ،3ایزو ،4مدیریت کیفیت جامع 5و مدل بلوغ قابلیت یکپارچه 6و
مواردی از این دست هستند.
یک سازمان کدام یک را باید انتخاب کند؟ روشگان «ناب» به نظر خوب
میآید .چه کســی میخواهد فرایندهایی فربه و متورم داشــته باشد؟
روشگان ششسیگما به نظر علمی است چون یک حرف یونانی هم در
آخر دارد .روشــگان چابک هم خوب است .کیست که نخواهد چابک و
سریع باشد؟ روشگانهای کند به نظر خوب نیستند .روشگانهای ایزو
هم به نظر بینالمللی و جهانی است و باید قاعدتاً خوب باشند .روشگان
مدیریت کیفیت جامع باید این معنی را داشــته باشــد که سازمان در
کنترل «چیزی» است؛ چرا که کیفیت را در کل مدیریت میکند نه شکل
جزیی و موردی .مدلهای بلوغ قابلیت یکپارچه هم وجهه دانشــگاهی
خوبی دارند ولی ممکن است مثل سایر روشگانها جذاب به نظر نرسند.
ا ّما سازمانها دوســت دارند که در برخی موضوعات بالغشوند .قابلیت
بلوغ نیز به نظر خیلی خوب میرســد .با این حال ،آیا سازمانی هست
که بخواهد نابالغ بماند؟ این مدلها حتی یک سطحبندی هم برای بلوغ
دارند .نکته مهمتر این که این سطحبندی حتی میتواند در گزارشهای
سازمان هم منعکس شده و ماهیت تبلیغاتی هم داشته باشد.
گام بعدی ،تحقیق در این مورد است که این روشها به چه موضوعاتی
میپردازند؟ هنگامی که ســازمان توصیفات هــر کدام را خوانده و به
آنها فکر میکند ،چیز زیادی متوجه نمیشود .اینجا است که از یک
مشاور کمک میگیرد .هنگامی که مشاور با مدیریت برای برنامهریزی
بهبود جلسه میگذارند ،این صحبتها بین آنها رد و بدل میشود:
مدیریت :میخواهیم فرایندهایمان را بهبود دهیم.
مشاور :بسیار خوب! من با روشگان خودم این کار را انجام میدهم.
مدیریت :چه فرایندهایی را باید بهبود دهیم؟
مشاور :خب .فرایندهای خودتان را!
1- Lean
2- Six-Sigma
3- Agile
( ISO -4منظور استانداردهای ایزو است).

)5- Total Quality Management (TQM
)6- Capability Maturity Model Integration (CMMI

مدیریت :متوجه هستم .ولی کدام فرایندها؟
مشاور :آنهایی که برای (سازمان) شما مهم است و اهمیت دارد.
مدیریت .آهان .اینها کدام فرایندها هستند؟
از اینجا به بعد ،صحبت در مســیر مباحث عمومــی مربوط به فرایند و
اهداف و نیازهای سازمانی پیش میرود .در برخی موارد هم مشاور به بیان
روشــگان خود پرداخته و توضیح میدهد چگونه میتواند به سازمان در
این خصوص کمک کند .مدیریت هم توضیح میدهد که چه فرایندهایی
نیازمند تمرکز فعالیتهای بهبود هستند .هنگامی که بر سر روشگان مورد
اســتفاده و فرایندهای هدف توافق حاصل شد ،بیشترین تالشها برای
بهبود فرایند از طریق دنبال کردن گامهای اساسی زیر انجام میشود:
•مستندسازی فرایندهای جاری
•شناسایی بهبودهای مطلوب
•درگیر کردن افراد مرتبط (سودبران/افراد متاثر از بهبود)
•اعمال روشگان منتخب بهبود
•پرداختن به موضوع مقاومت در مقابل تغییر

 -4بخش دشوار :مدیریت مقاومت سازمان

جدا از روشــگان استفاده شــده ،بهبود فرایند مادامی که تغییرات به
شــکل واقعی و عملیاتی در فرایند اعمال نشــده باشد ،تا حد زیادی
ساده ،آسان و سرراست است .چگونگی مدیریت تغییر (و مقاومت در
مقابل تغییر) توسط سازمانها ،عامل کلیدی است که تعیین میکند
آیا تغییر موفقیتآمیز خواهد بود یا خیر .اگر تغییر به شــکل مناسبی
مدیریت شود ،بهبود رخ خواهد داد و سازمان یک گام به پیش خواهد
رفت .اگر تغییر به شــکل مناسبی مدیریت نشود ،سازمانها در اغلب
موارد به حالت پیش برگشته و چرخه بهبود باید از نو آغاز شود.
مقاومت در مقابل تغییر ،در چندین شکل نمود پیدا میکند .در اغلب
واقعیت ناشــی میشود که افراد تصور میکنند
موارد ،مقاومت از این
ّ
فرایند همان چیزی اســت که تا کنون همواره انجام میشــده است.
آنها با این فرایند احســاس راحتی میکنند و میدانند چه انتظاراتی
باید از آن داشــته باشــند .تغییر معموالً با نوعی عدم قطعیت همراه
اســت .افراد این عدم قطعیت را دوست ندارند .نتیجه این مقاومت در
چندین شکل مختلف بروز میکند:
•مخالفت با (یا حمله به) پیشنهاد بهبود
•پذیرش دروغین پیشنهاد بهبود
•پرهیز از بهکارگیری فرایند جدید
•طرح سواالتی در خصوص فرایند جدید به شکل مستمر و مداوم و
عدم انجام درست آن
•نداشتن وقت برای متعهد بودن به بهبود فرایند (ایفای تعهدات محوله)
•موافقــت با بهبــود فرایند تا پیش از پیادهســازی و طرح نگرانی و
سواالت مختلف پس از پیادهسازی
برای اکثر افراد ،فهم موضوعاتی از قبیل :ارائه خدمات بهتر به مشتریان،
دويست و پنجاه و پنج
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مقاله
تولید و ساخت یک محصول بهتر ،شناخت نیازمندیها پیش از شروع
کار طراحی ،طرحریزی کار به نحوی که خروجی مورد انتظار روشــن
باشد ،و مدیریت پروژه بر اساس طرحی که امکان ارزشیابی پیشرفت
را فراهم کند ،بســیار ساده است .با این حال ،به محض این که مطلع
میشوند نیاز دارند روش و شــیوه انجام کار خود را تغییر دهند ،کار
بهبود فرایند دشوار میشود.
مقاومت ،محکی است برای سنجش تعهد سازمان در قبال بهبود و تغییر.
برای این که تالشهای بهبود فرایند با موفقیت همراه باشد ،سازمانها باید
قادر باشند که دالیل تغییر را به وضوح و روشنی به نحوی که برای افراد
ســازمان معنی و مفهوم داشته باشد ،بیان کنند .اگر چه جمالتی مانند
«میخواهیم یک عرضهکننده رده اول در سطح جهانی باشیم» جالب و
جذاب به نظر میرسند ،ولی واقعیت این است که این نوع جمالت مطلقاً
برای اکثر افراد سازمان جذابیتی ندارد .باید نشان داد که تالشهای بهبود
فرایند از کارهای سازمان پشتیبانی میکند .همواره باید ماموریت سازمان
نسبت به فعالیتهای بهبود فرایند اولویت بیشتری داشته باشد .انجام کار،
مهم و با ارزش اســت .با این حال ،تالشهای بهبود فرایند باید از انجام
کارها پشتیبانی کند؛ در غیر این صورت ،مسیری که سازمان برای بهبود
فرایند دنبال میکند ،اشتباه است.
تالشهای موفقیتآمیز بهبود فرایند به چیزی بیش از مستندسازی این
که چه چیزهایی و به چه دلیل نیازمند بهبود اســت ،نیاز دارد .بهبود
فرایند نیازمند منابع و یک طرح (برای اجرا) اســت .مدیریت نمیتواند
فقط منابع را تامین کرده و گوشهای بنشیند و منتظر شنیدن خبرهای
خوب درباره بهبود کارها باشــد .مدیریت باید تعهــد خود را در قبال
تغییر نشان دهد .برای موفقیتآمیز بودن تالشهای بهبود فرایند باید
پشــتیبانی و تقویت شوند .فشارهای مشترک میتواند ابزار خوبی برای
استفاده صحیح توسط مدیریت باشد .این تقویت میتواند دادن پاداش
به کسانی باشد که تغییر را پیادهسازی کردهاند و فشار بر کسانی باشد
که هنوز این کار را نکردهاند .مدیریت نمیتواند در خصوص پشتیبانی از
تالشهای انجام شده برای بهبود فرایند ،بیتفاوت باشد.
برای این که تغییر موفقیتآمیز باشد ،تامین منابع برای بهبود فرایند
حیاتی اســت .این منابع شامل افرادی هســتند که برای پشتیبانی و
مدیریت تغییر الزم اســت .عالوه بر آن ،زیرساختهای پشتیبان که
امکان بهبود را فراهم میسازند ،شامل موارد زیر هستند:
•طرح بهبود فرایند
•فرایندهای مستند
•استانداردهای سازمانی برای فرایندها ،محصوالت و محیطهای کاری
•انبارههای سازمانی برای فرایندها ،سنجشها و درسآموختهها
بــرای این که تغییر با موفقیت همراه باشــد ،همه نیروهای کاری باید
درگیر شــوند .رویکردهای مختلف برای افراد مختلف وجود داشــته و
قابل کاربرد است .برای مثال ،وقتی سازمانها از نیرویهای نسل جدید
اســتفاده میکنند ،ارتباطات و تعامل بین این افراد و افراد نسل پیش
بدل به یک دغدغه بزرگ میشــود .نسل جدید به جهان نگاه متفاوتی
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دارد .این نسل عادت دارد که همواره با دیگران در ارتباط باشد .از دید
آنها ،روشهای قدیمی ارتباطی منســوخ شده و سازمان باید از طیف
متنوعی از ابزارها برای تاکید بر ضرورت بهبود و تغییر استفاده کند.
هم چنانکه نسل جدید جایگاه و ارزش خود را در بین کل نیروهای کار
پیدا میکند ،کارکنان قدیمی نیاز دارند احساس کنند که ارزش خود را
از دســت ندادهاند .تغییر ممکن است به مذاق نسل جدید خوش بیاید؛
با این حال ،آنها باید قدردان پشتیبانی زیرساخت فرایندی که توسط
نسل قدیم فراهم شــده ،باشند .کارکنان قدیمی ممکن است احساس
کنند که تغییر ،تهدیدی برای آنها است؛ ولی سازمان باید روی دانش
این کارکنان برای کمک به ایجاد زیرساختی که توسط کارکنان جدید
استفاده میشود ،حساب کنند .همه کارکنان اعم از قدیم و جدید ،باید
نســبت به فرایندها و تالشهایی که برای بهبود فرایند انجام میشود،
حس مالکیت داشته باشند .همه نیروهای کاری باید قادر به درک این
موضوع باشــند که تغییر سازماندهی شــده و در عین حال ضروری
است .اگر کارکنان تالشها و فعالیتهای بهبود فرایند را بیهوده و عبث
تشخیص دهند ،مقاومت آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
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طی سالها ،سازمانها به درستی دریافتهاند که دشوارترین وجه بهبود
فرایند ،تغییر وابسته به آن است؛ مستقل از این که روشگان منتخب چه
باشد .سازمانها برای انتخاب یک روشگان مناسب ،باید چند روشگان
را بررسی و مد نظر قرار دهند .روشگانهای مختلف بهبود فرایند مکمل
یکدیگر هســتند و میتوانند در کنار هم اســتفاده شوند .مدلی مانند
 CMMIمیتواند یک ساختار کلی را از طریق ارائه فهرستی از حوزههای
فرایندی برای تمرکز تالشهای بهبود فرایند فراهم سازد؛ در حالی که
ناب ،ششســیگما یا چابک میتوانند به جاریسازی فرایندها و حذف
فعالیتهای زائد در آن حوزه فرایندی کمک کنند.
هنگامی که ســازمان در خصــوص رویکرد خود بــرای بهبود فرایند
تصمیم گرفت ،نیاز اســت تا تمرکز از «روشگان فرایند» به «مدیریت
تغییر سازمانی» تغییر کند .گزینش «روشگان فرایند» قسمت بخش
آســان اســت ،ولی «مدیریت تغییر» و مدیریت «مقابله با مقاومتی»
که پس از آن ایجاد میشــود ،قسمت سخت و دشوار کار .سازمانها
باید اهــداف مرتبطی را برای بهبود فرایند تعیین ،و کار بهبود فرایند
را همانند یک پروژه طرحریزی کنند .عالوه بر آن ،الزم است سازمان
منابــع الزم را برای این کار فراهم کند ،همه نیروهای کاری را درگیر
کند ،پروژه بهبود فرایند را مدیریت کند ،رفتارهای مطلوب را تقویت
کند و موفقیت پروژه را جشن بگیرد .توجه به این جزییات ،به این که
تغییر راحتتر انجام شود کمک خواهد کرد.
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چکیده

شــهرهای امروز با چالشهای مختلفی از جمله رشــد اقتصادی ،پایداری محیط زیســت ،تابآوری اجتماعی ،آلودگی هوا و ترافیک روبرو هستند .با در نظر داشتن این

چالشها ،نیازمند اطالعاتی برای تحلیل و پیشبینی در جهت مدیریت بحرانها در شــرایط خاص هســتیم .بســیاری از شهرها در حال سرمایهگذاری در تحقیقات فناوری
اطالعات و توسعه سیاستهایی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند .با توجه به روند  ICTبرای شهرهای پایدار هوشمند ،فرآیند برنامهریزی آینده شهر ،بسیار

مهم اســت .در این راســتا یکی از تجربیات موفق نگارندگان این مقاله اســتفاده از تحلیلهای پژوهشگران با در اختیار گذاشتن دادۀ غیرحساس بهصورت داده باز و دادۀ

حساس بهصورت ناشناسسازی شده با پیروی از قوانین  PDPCمیباشد.

این تجربه بر اساس مطالعه نمونههای جهانی صورت گرفته با چارچوب پیکره دانش مدیریت داده  DMBOKتطبیق دارد و نیارمند حفظ حریم خصوصی و محرمانگی

اطالعات اســت .این امر مقدمهای بر پیادهســازی حکمروایی داده در ســازمانها با رعایت کلیه وجوه مدیریت داده شامل تولید و اشــتراک داده ،اطمینان از کیفیت داده،
یکپارچگی داده بین سازمانها و بخشهای مختلف ،حفظ حریم خصوصی افراد ،شیوه انتشار آزاد اطالعات و مباحث مرتبط با آن است.
واژههای کلیدی :حکمروایی داده ،داده باز ،ناشناسسازی داده ،شفافیت
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تقاضا برای تحلیلهای آماری با کیفیت ،همچنان رو به افزایش است .آمار
به موقع و قابل اعتماد ،ورودی اصلی برای تحلیلهای تصمیمساز است.
یکی از نیازمندیهای دستیابی به هدف فوق در این زمینه ،پیشرفت
در کیفیت و کمیت داده در کلیه جنبههای آن است .یکی از اصلیترین
چالشهای این حوزه که از جلوههای حقوق شــهروندی نیز به شمار
میآید ،حفظ حریم خصوصی شــهروندان و رعایت مالحظات امنیتی
در تولید ،اشتراک و انتشار داده میباشد.

ت داده را هدایت میکند
حکمروایی داده تمامی فعالیتهــای مدیری 
و هدف آن اطمینان از مدیریت مناســب داده بر اســاس سیاستها
و روشها اســت ]2[.برای تعیین ســطح محرمانگــی داده ،مراحل و
فرآیندهای مختلفی از قبیل بررسی سطح کیفیت داده ،ایجاد مخزن
فراداده ،ایجاد شناســنامه داده نیاز اســت تا بتوان بر اســاس وضع
موجود ،تصمیمگیری کرد .در این مقاله به بررســی نحوه پیادهسازی
فرآیندهای ذکر شــده در مرکز آمار و رصد شــهری تهران پرداخته و
برخی نمونههای جهانی مطالعه شده را شرح میدهیم.
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مقاله
 -2حکمروایی داده

حکمروایی دادهها ،فرآیندهای مشــخص نمودن حقوق تصمیمگیری
و چارچوب پاســخگویی برای ایجاد ،ذخیرهســازی ،ارزیابی،کاربرد و
آرشیو دادهها است .با گسترش روزافزون فناوری اطالعات ،ایده شهر
هوشــمند مطرح و به یکی از اهداف راهبردی شهرداری تهران تبدیل
شدهاســت .اطالعات بسیار زیادی در شهر هوشمند از منابع مختلف
گردآوری میشــوند و مورد تحلیل قرار میگیرنــد .این اطالعات که
اغلب از طریق حســگرها و یا با بهرهگیری از فناوری اینترنت اشــیاء
جمعآوری میشــوند ،تمامی حوزههای شــهری ماننــد حملونقل،
خدمات شهری و  ...را شامل میشوند.
امروزه بســیاری از ســازمانها ،نیازمند حرکت به سمت دادهمحوری
هســتند .منظور نگارندگان این مقاله از دادهمحوری تصمیمسازی و
انتخاب راهبرد بر مبنای داده میباشــد ،اما این امر مســتلزم تغییر
فرهنگ سازمان نیز است]1[ .
این تغییر فرهنگ میتواند از طریق ابالغ سند باالدستی و الزماالجرا
بــرای کلیه واحدهای ســازمانی صورت پذیرد .یکی از اســناد معتبر
جهانی در این زمینه ،سند پیکره مدیریت دانش  DMBOKاست .این
پیکره دارای یک مدل چارچوب  DAMA-DMBOKاســت که با نام
چرخ داما مطابق شکل  1معرفی میگردد]3[.
شــایان ذکر است که حکمروایی داده جهت حفظ سازگاری ،تعادل و
هماهنگی بین سایر بخشها در مرکز این چرخ و در مرکز فعالیتهای
مدیریت داده قرار گرفتهاست.
در ادامه مقاله به تشریح برخی از بخشهای شکل  1و نحوه پیادهسازی
آن در مرکز آمار و رصد شــهری سازمان فناوری اطالعات شهرداری
تهران بهعنوان یک تجربه موفق میپردازیم.

 -3مدیریت فراداده در کالنداده

در تجزیه و تحلیل کالندادهها باید اهمیت و حساسیت فراداده را در
نظر گرفت .توصیف خود داده (بانــک اطالعاتی ،مدل داده) ،مفاهیم
مرتبط با داده (فرآیندهای کسبوکار ،سیستمها ،نرمافزار و زیرساخت)
و ارتبــاط بین داده و مفاهیم ،بیانگر فراداده اســت که اطالعاتی در
مورد فرآیندهای کسبوکار و جنبههای فنی ،قواعد و محدودیتهای
مرتبط با داده و ســاختار فیزیکی و منطقی آنها میباشد .سازمان به
کمک فراداده میتواند داده ،سیستم و جریان کاری خود را درک و به
نحو مطلوب از آن اســتفاده نماید .فراداده امکان ارزیابی کیفیت داده
را فراهم میآورد]1[.
اســتاندارد  ISO/IEC 11179نیــز چارچوبــی بــرای تعریف اجزای
فراداده ارائه دادهاســت تا انتقال داده بر مبنای آن تسهیل گردد .این
اســتاندارد در  6بخش چارچوب ایجاد و استانداردسازی عناصر داده،
مشــخصههای پایه ،قوانین و راهنمای تعاریف داده ،اصول نامگذاری
و شناســایی عناصر داده ،شناســایی و ثبت عناصر داده ارائه شــده
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شکل  :1چرخ داما (قلمروهای دانشی مدیریت داده)

شکل  :2تغییر حاکمیت داده با تجزیه و تحلیل کالنداده (منبعInfosys :
)Research

است ]9[ .ثابت شده است که یک فرآیند قوی مدیریت فراداده ،برای
مدیریت موفقیت آمیز اطالعات ،امری الزم و ضروری است.
چندیــن فرآینــد حاکمیــت به طور همزمــان در تجزیــه و تحلیل
کالندادهها ،در حال انجام اســت که هر کدام به دنبال پاسخ دادن به
یک درخواست خاص هستند که در شکل  2نشان داده شدهاست]9[ .
برخــی از اطالعاتی که بهعنــوان فراداده در رابطه با داده ،در ســند
حکمروایی تعریف میگردد ،به شرح جدول  1است:

 -4امنیت داده

حفظ و صیانت از داده ،ازمهمترین مالحظات در انتشار اطالعات است.
ظهور عصــر کالن دادهها نه تنها فرصتهای مهمی برای پیشــرفت
اجتماعــی فراهم کردهاســت ،بلکه تهدیدات بســیاری از نظر امنیت
اطالعات را نیز برای جامعه به وجود آورده اســت و محافظت از حریم
خصوصی اطالعات شــخصی را به یک نگرانی تبدیل کرده است .برای
تحقــق امنیت و حفاظت از حریم خصوصــی اطالعات کالن داده ،نه

مقاله

جدول  :1برخی اطالعات الزم جهت تکمیل فراداده

اقالم فراداده

توضیح

نام داده

معموالً برای هر یک از اقالم اطالعاتی در سطح کسبوکار ،از
چندین جدول اطالعاتی در سطح فنی استفاده میشود .نام داده
یکی از مواردی است که در این بخش ذکر میشود .نکته قابل
توجه به اینصورت است که در سطح کسبوکار ،الزم است از
اسامی استفادهشود که برای کارشناسان و مراجعین در آن حوزه
خاص مفهوم باشد .بهعنوانمثال مفاصاحساب عوارض نوسازی و
عمران شهری ،شاخصهای آلودگی هوا ،فروش تراکم... ،

کاربردها

چه نوع استفاده ای برای این داد ه متصور است.

اداره کل/سازمان متولی

این اطالعات با کدام اداره کل یا سازمان ارتباط بیشتری دارد.

مالک داده

اداره کل یا سازمان متولی داده و یا یکی از واحدها یا
شرکتهای زیرمجموعه بهعنوان مالک داده میباشد .بههرحال
مالک داده جزئی از ساختار سازمانی رسمی بوده و نمیتواند
شخص حقیقی باشد.

تولیدکننده اطالعات

کدام واحد مسئول ایجاد اطالعات است؟

سطح کیفی

سطح کیفی داده بر اساس قواعد و شاخصهایی که در فراداده
مشخصشده سنجش میشود .الزم است بهگونهای برنامهریزی
شود که محاسبه سطح کیفی بهصورت خودکار انجام شود.

طبقهبندی محرمانگی[]10

مطابق دستورالعمل رسمی سازمان مربوطه

این اطالعات برای چه مدتی باید نگهداری شوند .درصورتیکه
مدت زمان نگهداری اطالعات
مالحظات خاصی در خصوص امحای اطالعات وجود دارد ،ذکر شود.

تنها تعداد زیــادی از فناوریهای حرفهای امنیت اطالعات خصوصی
مورد نیاز اســت ،بلکه باید آگاهی از حفظ حریم خصوصی شهروندان
در شهر ما تقویت شود تا امنیت اطالعات و حریم خصوصی قابل پیاده
سازی باشد.
اگر کالندادهها در فرآیند اســتفاده به خوبی بــرای کاربر محافظت
نشــوند ،حریم خصوصی کاربران و امنیت دادهها ،مستقیماً با تهدید
مواجه میشوند .با توجه به محتوای مختلف محافظت از داده ،میتوان
آن را به شناسههای ناشــناس و محافظت از حریم خصوصی تقسیم
کرد]11[.
در مرکز آمار و رصد شــهری ،با استفاده از قانون حمایت از دادههای
شــخصی ( ،1)PDPAبرخی اطالعات در حوزههای آلودگی هوا ،مترو،
پســماند ،میادین میــوه و ترهبار و دروربینهــای ترافیکی در درگاه
دادهنمای تهران به آدرس  data.tehran.irجهت استفاده دانشجویان
و پژوهشگران قابل بهرهبرداری است.
تصویری از فرآیند ناشناسسازی داده به طور خالصه مطابق شکل2
نمایش داده میشود]4[.
یکی دیگــر از راههای برقــراری امنیت داده ،طبقهبندی آن اســت.
طبقهبندی دادهها ،فرآیند ســازماندهی دادهها به دستههای مناسب
برای اســتفاده و حفاظت از اطالعات است .در زمینۀ امنیت اطالعات،
دادهها براساس سطح حساسیت آن برچسبگذاری میشوند و یافتن،
پیگیری و حفاظت از اطالعات مهم ،آســانتر میشود .به این ترتیب،
طبقهبندی دادههــا به طور قابل توجهی به حکمروایی داده ،مدیریت
ریســک ،تطابق قانونــی و امنیت اطالعات کمک میکند .بر اســاس

شکل  :2مفهوم ناشناسسازی داده
طبقه دادهها در سند حکمروایی داده
درجه قرمز
درجه نارنجی
درجه زرد
درجه سبز

دادههای معادل
داده محرمانه
داده شخصی حساس
داده شخصی
داده باز

این طبقهبندی ،نحوهی مدیریت انتشــار ،دسترســی ،ذخیرهسازی،
پشتیبانگیری و سایر موارد مرتبط با مدیریت داده مشخص میشود.

 -5مفاهیم ناشناسسازی داده

ناشناسســازی داده به درک خوبی از عناصر زیــر نیاز دارد که باید
در هنگام تعیین تکنیکهای ناشناسســازی و ســطح ناشناسسازی
مناسب ،مورد توجه قرار گیرد:
 - 1هدف از ناشناسسازی و فواید آن :هدف از ناشناسسازی ،حذف
هرگونه شناسه فردی و ســازمانی است که درصورت انتشار به حریم
خصوصی افراد و یا انتشار اطالعات محرمانه سازمان ،لطمه وارد کند.
فرآیند ناشناسســازی ،صرف نظــر از تکنیکهای مورد اســتفاده،
اطالعات اصلی موجود در مجموعه داده را تا حدودی کاهش میدهد.
از این رو ،بهطور کلی ،با افزایش دامنه ناشناس ماندن ،وضوح یا دقت
مجموعه داده کاهش مییابد .لذا با توجه به میزان اطالعات مورد نیاز
از مجموعه داده و میزان حساسیت داده میبایست توازنی را بین این
دو معیار لحاظ نمود.
 -2ویژگیهای تکنیکهای ناشناسسازی :با در نظر گرفتن نوع داده
ویژگیهای تکنیک ناشناسسازی تغییر میکند .منظور از این ویژگیها
این است که هرکدام از تکنیکهای مشخص شده برای ناشناسسازی
ممکن اســت برای یک وضعیت مناسبتر از سایر تکنیکها باشند و
لزوما یک تکنیک در دو حالت مختلف نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
بهعنوان مثال ،اگر مقدار داده یک مقدار پیوســته باشد ،تکنیکهایی
مانند درهمســازی داده 2بســیار بهتر عمل میکنند .در حالت کلی،
تکنیکهای مختلف ناشناسســازی ،داده را بــه روشهای مختلفی
تغییر میدهد؛ برخی فقط قسمتهای یک ویژگی را اصالح میکنند
2- data perturbation

)1- Personal Data Protection Act (PDPA
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مقاله
(بهعنوان مثال نقابزدن نویسهها )3و بعضی از آنها مقدار یک ویژگی
را در چندین رکورد جایگزین میکنند (مث ً
ال تجمیع.)4
 - 3استنباط از اطالعات ناشناسسازی شده :ممکن است اطالعات
خاصی از دادههای ناشناسســازی شده استنباط شود .بهعنوان مثال
نقابزدن ممکن است دادههای شخصی را مخفی کند ،اما طول دادۀ
اصلی را از نظر تعداد نویسهها مخفی نمیکند.
لذا بهتر است که استفاده کنند بداند که از کدامیک از ویژگیهای داده
میتواند به نتیجه برســد و از کدامیک از آنها نمیتواند نتیجهگیری
کند.
 - 4تخصص در مورد موضوع :تکنیکهای ناشناسســازی ،اساســاً
«قابلیت شناســایی» 5یک یــا چند نمونه از مجموعــه داده اصلی را
به ســطحی قابل قبول از استاندارد ریســک سازمان کاهش میدهد.
ارزیابی «قابلیت شناســایی» باید قبل و بعد از استفاده از تکنیکهای
ناشناسســازی انجام شود و این امر مستلزم درک خوبی از موضوعی
است که داده به آن مربوط میشوند.

 - 5صالحیــت در انتخاب فرآیند و تکنیکهای ناشناسســازی:

ناشناسســازی ،فرآیندی پیچیده اســت .عالوه بر داشــتن تخصص
درباره موضوع داده ،سازمانهایی که مایل به اشتراکگذاری مجموعه
دادههای ناشناس هســتند نیز باید اطمینان حاصل کنند که فرآیند
ناشناسســازی توســط افرادی انجام میشــود که در فنون و اصول
ناشناسســازی آگاهی داشــته باشــند .اگر تخصص الزم در سازمان
یافت نشــود ،باید از افراد متخصص خارج از ســازمان ،کمک گرفته
شود.
 - 6دریافتکننده دادۀ ناشناسســازی شده :عواملی مانند تخصص
دریافتکنندگان در مورد موضوع داده ،کنترلهای انجام شــده برای
محدود کردن دریافتکنندگان و جلوگیری از اشتراک داده با طرفهای
غیر مجاز ،نقش مهمی در انتخاب تکنیکهای ناشناسســازی دارند.
بهطور خاص ،اســتفاده مورد انتظار از دادههای ناشناسسازی شده،
توســط دریافتکننده ممکن است محدودیتهایی را در تکنیکهای
کاربردی اعمال کند.
 - 7ابزارهــا :با توجه به پیچیدگی و محاســبه مورد نیــاز ،ابزارهای
نرمافزاری میتوانند برای اجرای تکنیکهای ناشناسســازی بســیار
مفید باشــند .بعضی از ابزارها بهطور خاص در دســترس هستند ،اما
هیچ توصیهای برای ارزیابی داده ناشناسســازی شــده یا شناسایی
مجدد آن ارائه نمیدهد .الزم به ذکر است که حتی بهترین ابزارها به
ورودیهای کافی نیاز دارند (مث ً
ال پارامترهای مناسب برای استفاده)،
یا ممکن است حاوی محدودیتهایی باشند ،از این رو نظارت انسانی
و آشنایی با ابزارها و داده همچنان مورد نیاز است.

3- character masking
4- aggregation
5- identifiability
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 -6تکنیکهای پایهای ناشناسسازی داده

 - 1از بین بردن ویژگی
7
 - 2ازبین بردن رکورد
8
 -3نقابزدن نویسهها
9
 -4نام مستعار
10
 -5تعمیمدادن
11
 -6مبادله و جابهجایی
12
 -7درهمسازی داده
13
 -8دادههای ترکیبی
14
 -9تجمیع داده
در ادامه نحوه پیادهسازی نقابزدن نویسهها و تجمیع داده را توضیح
خواهیم داد.
6

 -7نقابزدن نویسهها

شــرح :نقابزدن نویسهها ،تغییر نویســههای یک مقدار داده است،
بهعنوان مثال با اســتفاده از نماد ثابــت ("*" یا " "xو .) ...نقابزدن
معموالً جزئی محسوب میشود ،یعنی فقط برای برخی از نویسههای
صفت اعمال میگردد.
زمان اســتفاده روش :وقتی مقدار داده ،رشتهای از نویسهها باشد و
پنهان کردن بخشــی از آن برای مشخص کردن میزان ناشناس بودن
مورد نیاز ،کافی است.
نحوه استفاده :بسته به ماهیت ویژگی ،نویســههای مناسب ،با نمادی
انتخاب شده جایگزین میشود .بسته به نوع ویژگی ،ممکن است تصمیم
به جایگزین کردن تعداد مشــخصی از نویســهها (مانند شــماره کارت
اعتباری) یا تعداد متغیر نویسهها (بهعنوان مثال برای نشانی ایمیل) گرفته
شود.
نکات :در بعضی موارد حساســیت دادهها به میزانی باالست که حتی
نیــاز به نوعی نقابزدن می باشــد که طول دادههــای اصلی نیز می
بایست مخفی بماند.
مثال :این مثال ،یک فروشــگاه مواد غذایی برخط را به منظور بهبود
کارایی عملیاتی و مطالعهای در مورد تقاضای تحویل آن با استفاده از
تاریخچه داده نشــان میدهد .این شرکت  4رقم آخر کد پستی را با
روش نقاب زنی ناشــناس کرده و دو رقم اول را که با «کد بخش» در
سنگاپور مطابقت دارند ،نمایش دادهاست.
6- Attribute Suppression
7- Record Suppression
8- Character Masking
9- Pseudonymisation
10- Generalization
11- Swapping
12- Data Perturbation
13- Synthetic Data
14- Data Aggregation
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قبل از ناشناسسازی:

مجموعه داده اصلی:

بعد از نقابزنی بخشی از کد پستی:

 -8تجمیع داده

شــرح :تبدیل یک مجموعه داده از لیســتی از رکوردها به تجمیعی
خالصه از مقادیر
زمان استفاده روش :هنگامی که سوابق فردی الزم نیست و دادههای
تجمیع شده برای این هدف کافی است.
نحــوه اســتفاده :بحــث مفصــل دربــاره اقدامــات آمــاری
فراتــر از محــدوده ایــن مقالــه اســت ،امــا روشهــای معمــول
مــورد اســتفاده شــامل مجموع کل ،میانگین و  ...اســت.
همچنین ممکن است مفید باشــد که با دریافتکننده داده در مورد
فواید مورد انتظار از داده ناشناسسازی شده گفتگو کرده و یک روش
اتخاذ گردد.
نکات :در مثال زیر اگر دادههای جمعآوری شــده دارای یک رکورد
واحد در هر یک از دســتهها باشد ،شناسایی یک اهدا کننده میتواند
برای شخصی با دانش اضافی آسان باشد.
مثال :در این مثال ،یک ســازمان خیریه سوابق مربوط به کمکهای
مالــی و همچنین برخی اطالعات در مورد اهدا کنندگان را در اختیار
دارد .ســازمان خیریه ارزیابی کرد که دادههای تجمیعشده برای یک
مشــاور خارجی برای انجام تجزیه و تحلیل داده کافی است ،از این رو
جمعآوری داده را در مجموعه داده اصلی انجام میدهد.

 -9انتشار آزاد اطالعات

تالشهای ســازمان یافته برای دسترســی آزاد به دادههای علمی و
پیشبینی مفهوم دسترســی آزاد بهعنوان یک جنبش سازمان یافته،
به دهه  50میالدی باز میگردد (کمیته موفقیتهای علمی مشاهدات
زمین از فضا ،شورای تحقیقات ملی .)2008 ،بهرهبرداری از مجموعه
دادههــای بزرگ یا «کالن داده» نوید قابــل توجهی را برای نوآوری،
بهره وری و رشــد برنامههای تجاری و صنعتی مانند خرده فروشــی،
حملونقل و انرژی داده اســت .افزایش آگاهی عمومی باعث افزایش
تقاضا برای شفافیت از طرف دولتها و سازمانها شده است]5[.

مجموعه داده ناشناسسازی شده:

کارگروه دولت باز ( )2007پیشــنهاد کرد که اگر دادهها به روشــی
عمومی و مطابق با هشــت اصل زیر برای عملکرد بهتر پیادهســازی
شوند ،دادههای آن دولت ،باز در نظر گرفته میشوند:
( )1دادههــای کامل شــده ( )2دادههای اولیــه ( )3دادههای بموقع
( )4دادههای قابل دسترســی ( )5دادههای قابل پردازش ماشین ()6
دسترســی بدون تبعیض به دادهها ( )7قالبهای داده غیر اختصاصی
و ( )8دادههای بدون مجوز.
این اصول بهترین روش را در پیادهسازی دادههای آزاد فراهم میکند
به گونهای که دولتها موثرتر ،شفافتر و مرتبط با زندگی شهروندان
میشــوند ( .)Open Working Group 2007بــا توجه به کمبود
روش ارزیابی ،این هشــت اصل بهعنوان رهنمودهای مناسب و مفید
در ارزیابی عملکرد اجرای دادههای باز پذیرفته شدهاست .ما دادههای
متعلق به شــهر را در صورت عمومی بودن به روشی که با این اصول
سازگار باشد ،داده باز می دانیم]12[.
برای اینکه بتوان حداکثر استفاده را از دادههای موجود به عمل آورد،
الزم است تا عالوه بر ارائه اطالعات بهنحویکه برای انسانها قابلفهم
باشد ،اطالعات را به گونه قابلفهم برای ماشین نیز ارائه نمود .اتحادیه
اروپا کارگروهی را بهطــور تخصصی در زمینه دادهکاوی و متنکاوی
تأسیس کرده اســت .بسیاری از محققان ،شــرکتهای دانشبنیان،
مؤسســات تحقیقاتی ،کتابخانهها و شرکتهای کوچک و متوسط در
دويست و پنجاه و پنج
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چنین پروژههایی مشارکت دارند.
همانگونه که ذکر شد کشورهای مختلف در زمینه ارائه آزاد اطالعات
گام برداشتهاند .جدول  2تعدادی از این کشورها و درگاه ارائه اطالعات
آزاد آنها را بهعنوان نمونه نشان میدهد]5[.

 -10بانک جهانی

مأموریــت گروه دادۀ توســعه بانــك جهانی ،ارائــه اطالعات ملی و
بینالمللی با كیفیت باال به مشــتریان در داخل و خارج از آن گروه و
ارتقاء ظرفیت كشورهای عضو برای تولید و استفاده از اطالعات آماری
است .بهعنوان بخشی از سیستم بینالمللی آماری ،گروه داده با سایر
ســازمانها در مورد روشهای جدید آماری ،فعالیتهای جمعآوری
داده و برنامههای ایجاد ظرفیت آماری همکاری میکند .بخش اعظم
داده از سیســتمهای آماری کشورهای عضو تهیه شده است و کیفیت
دادههــای جهانی به میزان عملکرد این سیســتمهای ملی بســتگی
دارد .بانک جهانی برای کمک به کشــورهای در حال توسعه در بهبود
ظرفیت ،کارآیی و اثربخشــی سیستمهای آماری ملی تالش میکند.
بدون داشــتن دادههای ملی بهتر و جامعتر ،تدوین سیاستهای مؤثر
یا نظارت بر پیشرفت در جهت اهداف جهانی غیرممکن است]6[ .

 -11مخزن دادههای لندن

15

مخزن دادههای لندن توسط  16 GLAبهعنوان اولین قدم برای انتشار
آزاد اطالعات لندن ،ایجاد شــدهاست .دادههای خام معموالً تا زمانی
که به روشی معنیدار ارائه نشوند ،نتیجهای برای ارائه ندارند و بیشتر
افراد نیز ابزار الزم برای تبدیل این داده به اطالعات معنادار را ندارند.
سیاســت حفظ حریم خصوصی مخزن دادههای لندن ،مطابق قانون
محافظــت از داده ( 2018 17)DPAو مقــررات حفاظــت از دادههای
عمومی اتحادیه اروپا ( 18)GDPRاز حریم شخصی و پردازش دادههای
شخصی ،محافظت میگردد]7[.

 -12دادههای باز نیویورک

19

دادههای باز نیویورک ( ،)NYC Open Dataتعداد زیادی از دادههای
عمومی تولید شده توسط سازمانهای مختلف شهر نیویورک و دیگر
سازمانهای شهر را برای استفاده عمومی در دسترس قرار میدهد.
بهعنوان بخشــی از فرآیند این وبگاه برای بهبود دسترسی ،شفافیت
و پاســخگویی دولت ،فهرست دسترسی به مخزن دادههایی با قابلیت
ماشینخوان ارائه شدهاست.
15- London Datastore
)16- Greater London Authority (GLA
)17- Data Protection Act (DPA
)18- General Data Protection Regulation (GDPR
19- https://opendata.cityofnewyork.us/
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جدول  :2تجربیات کشورهای مختلف در زمینه دادههای باز

کشور

آدرس سایت

اتریش

http://data.gv.at/

بلژیک

http://data.gov.be/

برزیل

http://dados.gov.br/

کانادا

http://www.data.gc.ca/

دانمارک

http://digitaliser.dk

استونی

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/statfile1.asp

فنالند

http://data.suomi.fi/

فرانسه

http://data.gouv.fr/

آلمان

https://www.govdata.de/

یونان

http://geodata.gov.gr/geodata/

ایرلند

http://www.statcentral.ie/

ایتالیا

http://www.dati.gov.it/

ژاپن

http://datameti.go.jp/data/

هلند

http://data.overheid.nl/

نروژ

http://data.norge.no/

پرتغال

http://www.dados.gov.pt/pt/inicio/inicio.aspx

اسلواکی

http://data.gov.sk/

اسپانیا

http://datos.gob.es/

سوئد

http://öppnadata.se/

انگلیس

http://data.gov.uk/

آمریکا

http://www.data.gov/

 -13درگاه دادهنمای تهران

درگاه داده باز یک وبگاه قابل دسترسی برای عموم است که دادههای
قابل انتشار برای بارگیری عمومی بر بستر آن قرار میگیرد.
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات هر شخص ايراني حق
دسترســي به اطالعات عمومي را دارد ،مگــر آن كه قانون منعكرده
باشــد و مؤسســات عمومي مكلفند اطالعات موضوع اين قانون را در
حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
ما در مرکز آمار و رصد شــهری تهران نیز در راســتای انتشــار آزاد
اطالعات ،همانند شــهرهای بزرگ جهان ،اقدام به انتشــار دادههای
آماری شــهر تهران در درگاه دادهنمای تهــران نمودهایم .این درگاه
تحت نظر ســازمان فنــاوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری تهران
فعالیت دارد و در آذرماه  1397راهاندازی شــده است .ایدۀ اصلی این
درگاه همانند نمونههای مشــابه ،ایجاد فضایی برای دسترسی راحت
و سریع پژوهشگران ،دانشــگاهها ،تحلیلگران و  ...به آمار و اطالعات
شهر تهران میباشــد .اطالعات در  18مجموعه و  59زیرمجموعه در
قالب نمودار و جداول ارائه گردید ه وتا کنون (زمستان  )1398بیش از
 850مجموعه داده ،شامل اطالعات آمارنامه شهر تهران که بهصورت
ماشینخوان ،قابل استفاده میباشد ،بارگذاری گردیدهاست.

مقاله

نتیجهگیری

در راستای رســیدن به هدف حکمروایی داده در جهت تصمیمسازی
مدیریتی بر پایه اصول علمی و به دور از گرایشهای سلیقهای و حزبی
مفاهیمی چون داده باز یا همان انتشــار آزاد اطالعات غیر حساس و
ناشناس ســازی داده یا همان تغییر دادههای حساس به گونهای که
دیگر قابلیت شناسایی نداشته باشد ،آشکار می شود.
با توجه به تجربه موفق مرکز آمار و رصد شهری در این زمینه وبا توجه
به دسترســی این مرکز به کلیه دادههای مربوط به شهرداری سعی بر
ارایه راهکارهایی در این خصوص داشتیم .این دستورالعملها میتواند
بهعنوان یک الگوی موفق برای کلیه ســازمانها و ادارات مشابه مورد
اســتفاده قرار گیرد ]8[.هدف بعدی این مرکز اســتفاده از روشهای
گوناگون علم داده در جهت پیشــگویی و پیشبینی آینده میباشد تا
بتوان از این تحلیلها برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی در آینده
و مدیریت بهینه شهری استفاده نمود.
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خواندنی

مهارتهای نرم

راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرمافزار
(قسمت چهاردهم)

ترجمۀ ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ

پست الکترونیکیmashayekh@isi.org.ir :

مقدمۀ مترجم

آقای احسان ریحانیمنش ،از اعضای گرامی انجمن انفورماتیک ایران ،با ارسال

یک نســخه از کتاب «مهارتهای نرم :راهنمــای زندگی تولیدکنندگان نرمافزار»

نوشتۀ جان سانمز ،ترجمۀ آن را به من پیشنهاد کرد .در تعطیالت نوروز ،فرصتی

شــد تا به خواندن این کتــاب جالب بپردازم .عبارت «مهارتهــای نرم» ،عبارتی
اســت که به قابلیتهــای ناملموس و غیرفنّی هر کار اشــاره میکنــد .در حوزۀ

تولیــد نرمافزار ،برخی از این مهارتها عبارتند از تعامل با مشــتریان ،همکاران
و مدیران ،یافتن شــغل مناسب ،بهدست آوردن امنیت مالی ،حفظ تناسب اندام و
یافتن عشق واقعی در زندگی.

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

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

کمک میکند .وی همچنین بنیانگذار بزرگترین وبنوشــت برنامهنویسان در

اینترنت  Simple programmar.comاســت .کتاب مهارتهای نرم که

در ســال  2014انتشــار یافته ،یکی از پرفروشترین کتابها در ردهبندی وبگاه
آمازون بوده است.

ترجمــۀ کتاب «مهارتهــای نرم :راهنمــای زندگی تولیدکننــدگان نرمافزار»

بهصورت یک سلســله مقالۀ دنبالهدار تقدیم خوانندگان گرامی گزارش کامپیوتر

میگردد .کتاب مهارتهای نرم در زمســتان  1398از طرف انجمن انفورماتیک
ایران منتشر شده است.

مــن از خواندن این کتاب بســیار ّ
لذت بــردم و حیفم آمد که آن را با شــما به

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

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

***
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فصل  -43چگونه وقتتان را تلف میکنید

همۀ ما این کار را میکنیم .همۀ ما وقتمان را تلف میکنیم .در واقع،
اگر یاد میگرفتیم که دســت از این کار بکشیم ،کارایی و ثمربخشی
ما به حداکثر میرســید .اگر بتوانید ساعتهای روزتان را به حداکثر
برســانید به نحوی که هیچ وقتی برای تلف کردن باقی نماند ،در این
ظرفیت خواهد بود.
صورت عملکرد شما با حداکثر
ّ
متأســفانه شــما نمیتوانید از تمام دقیقههای هر روز استفادۀ مفید
بکنید -این هدفی بســیار غیرواقعی اســت .ا ّما میتوانید جاهایی را
که بیشــترین اتالف وقت را دارید شناســایی و آنها را حذف کنید.
وضعیت
اگر بتوانید از دســت یکی یا دو تا از آنها خالص شوید ،در
ّ
خیلی خوبی قرار خواهید گرفت .در این فصل ،میخواهم به شــما در
شناسایی برخی از بزرگترین عوامل تلف کردن وقت کمک کنم و نیز
کمک کنم تا شما عوامل وقتتلفکن خودتان را پیدا کنید .همچنین
چنــد توصیۀ عملی دربارۀ حذف یکباره و همیشــگی آنها به شــما
خواهم کرد.
بزرگترین عامل وقت تلفکن

بگذارید یک راست برویم سر اصل مطلب :تماشای تلویزیون را متو ّقف
کنید!
جــدی میگویم .هر چــه زودتر که میتوانید ایــن کار را بکنید.
ّ
کنترل از راه دور را زمیــن بگذارید ،تلویزیون را خاموش کنید و

خواندنی

کار دیگری برای انجام دادن پیدا کنید ،هر کار دیگری.
مــا در دنیایــی زندگی میکنیم کــه اغلب مردم بخــش عمدهای از
عمرشان را با تماشای تلویزیون تلف میکنند که هیچ سودی نه برای
خودشان و نه برای جامعه دارد .در سال  ،2012گزارش نیلسون نشان
داد که آمریکاییهای بزرگتر از دو سال ،بهطور میانگین بیش از 34
ساعت در هفته به تماشــای تلویزیون میپردازند .ا ّما صبر کنید ،این
تمام ماجرا نیست .آنها سه تا شش ساعت دیگر را هم صرف تماشای
برنامههای ضبط شــده میکنند .درست شنیدید .یعنی ما  40ساعت
در هفته تلویزیون تماشا میکنیم .درست همانقدر که برای یک کار
تمام وقت در هفته صرف میکنیم .این واقعاً دیوانگی است.
خود شــما ممکن است زیاد تلویزیون تماشــا نکنید و یا از میانگین
آمریکاییها کمتر این کار را بکنید ،ا ّما به ســختی میتوان این دادهها
را نادیده گرفت .این دادهها نشان میدهند که ما خیلی بیشتر از آنچه
فکر میکنیم تلویزیون تماشا میکنیم.
تص ّور کنید با  40ســاعت اضافه در هر هفتــه چکار میتوانید بکنید.
اگر میخواهید کســبوکار خودتان را راه بیندازید ،بفرمائید ،این 40
ســاعت در اختیار شما .اگر میخواهید در حرفهای که دارید پیشرفت
کنید ،آیا فکر میکنید که میتوانید این کار را با  40ساعت بیشتر در
هر هفته انجام دهید؟ در مورد پیدا کردن تناســب اندام چطور؟ من
فکر میکنم برای همۀ این کارها  40ساعت کافی باشد.
اگر حتی نصف میانگین آمریکاییها هم تلویزیون تماشــا کنید ،هنوز
 20ســاعت در هر هفته ،به اندازۀ یک کار نیمه وقت است .با خودتان
صادق باشــید و برآورد کنید که چند ساعت در هفته تلویزیون تماشا
میکنید .مطمئناً میتوانید این کار را بکنید .اکنون این ســاعتها را
بــا هم جمع کنید و ببینید در طول یک ســال چقدر از وقتتان تلف
میشود.
رهایی از تلویزیون

احتماالً نیازی نیســت که به شما بگویم چرا تماشای تلویزیون ،وقت
تلفکردن اســت ،ا ّما شاید برای دست کشــیدن از تماشای تلویزیون
بهطور کامل یا کاستن از ســاعتهای تماشای آن به توضیحات قانع
کنندهتری نیاز داشته باشید.
بزرگترین مشــکلی که با تلویزیون وجود دارد این اســت که فایدۀ
واقعی از زمانی که صرف تماشای آن میکنید بهدست نمیآورید .مگر
آن که فقط برنامههای آموزشــی را تماشــا کنید .در غیر این صورت،
اساســاً وقت تلفکردن است .زمان را میتوان بر روی هر کار دیگری،
بهتر صرف کرد.
نه تنها تماشای تلویزیون وقت تلف کردن است ،بلکه میتواند بهطور
ناخودآگاه شــما را تحت تأثیر قرار دهد .برنامههای تلویزیون ،بخش
حل مسئلۀ مغز شما را دچار اختالل میکند و همه چیز را برای شما
طراحی و تنظیــم میکند .همه چیز از عادتهــای روزانه تا دیدگاه
کلّی شــما مستقیماً تحت تأثیر تلویزیون قرار میگیرد .هر چه بیشتر

تلویزیون تماشــا کنید ،کنترل ذهن و عمل خود را بیشــتر از دست
میدهید .تلویزیون تقریباً شما را برنامهریزی میکند.
شرش خالص شوید؟ صادقانه میپذیرم که آسان نیست .من
چگونه از ّ
خودم عادت داشــتم که زمانهای زیادی را هر هفته صرف تماشای
تلویزیون کنم .عادت داشــتم که وقتی از سر کار به خانه برمیگشتم،
تلویزیون را روشن کنم .من حتی یک میز تاشو خریده بودم که بتوانم
شــامم را جلوی تلویزیون بخورم .من اینطور بــار آمده بودم .پدر و
مــادرم هم همین کار را میکردند .و این عادت من شــده بود .حس
میکردم که بعد از یک روز کار ســنگین نیاز به استراحت و تماشای
تلویزیون دارم .من به سرگرمیهای بدون فکر نیاز داشتم.
من عقبنشــینی از تماشای تلویزیون را هنگامی آغاز کردم که کار بر
روی پروژههای جانبی خود را شــروع کردم .پروژۀ جانبی من ،نوشتن
یــک برنامۀ اندرویــدی برای کمک به ردگیــری دویدنهای من بود
(ســرعت ،فاصله ،کالری مصرفی و نظایر آن) هر روز چند ســاعت بر
روی آن کار میکردم .حس کردم که با جایگزین ساختن ساعتهایی
که صرف تماشای تلویزیون میکردم با کار بر روی این پروژه که از آن
ّ
لذت میبردم ،حال بهتری پیدا کردهام.
پس از مشــاهدۀ این اثرات مثبت ،میخواســتم ساعتهای بیشتری
را از تماشــای تلویزیون حذف کنم ا ّما نمیخواســتم تماشای بعضی
از برنامههای مورد عالقهام را از دســت بدهم .تصمیم گرفتم به جای
تماشــای مســتقیم برنامهها ،فصل کامل ســریالهایی را که دوست
داشتم یکجا بخرم و هر وقت که دلم میخواست یا وقت داشتم آنها
را تماشا کنم .دیگر اجازه ندادم که برنامهریزی تلویزیون و صحنههای
هیجانانگیز پایان هر قســمت از ســریال ،برنامۀ هفتگی تماشــای
تلویزیون را برای مــن تعیین کند( .حتی هنوز هم گاهی فصل کامل
یک برنامۀ تلویزیون را میخرم و مثل یک فیلم ســینمایی آن را نگاه
میکنم).
با یافتن چیز دیگری که وقتم را پر کند و با در دســت گرفتن کنترل
زمانبندی کارهای خود که پیش از آن تحت تأثیر ساعتهای پخش
برنامههای تلویزیون بود ،ســرانجام مو ّفق شــدم کــه اعتیاد خود به
تلویزیون را ترک کنم و  20تا  30ســاعت وقت بیشــتر در هفته آزاد
کنم.
وقت تلفکنهای دیگر

من در درجۀ ا ّول تمرکزم را روی تلویزیون گذاشــتم زیرا برای اغلب
مردم ،بیشــترین عامل اتالف وقت اســت .فقط حــذف همین عامل
میتواند بهطور بالق ّوه کارایی و ثمربخشــی شــما را دو تا ســه برابر
افزایش دهد .و البته صرفهجویی مالی هم برایتان خواهد داشــت .ا ّما
چند عامل اتالف وقت دیگر هم وجود دارد که ممکن اســت بخواهید
حذف آنها را هم از زندگیتان یاد بگیرید.
یکی از عمدهترین آنها ،رســانههای اجتماعی اســت .همانگونه که
در بخش  2گفتیم ،حضور در رســانههای اجتماعی بسیار مهم است.
دويست و پنجاه و پنج
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خواندنی
ا ّما به راحتی میتوان ســاعتهای بیشــماری را در فیسبوک ،توئیتر
و ســایر وبگاههای رســانههای اجتماعی تلف کرد .ساعتهایی را که
میتوانستید کار ثمربخشتری انجام دهید.
یک راهبرد خوب ،که در مــورد نامههای الکترونیکی هم قابل به کار
بســتن است ،محدود کردن ف ّعالیتهای خود در رسانههای اجتماعی،
به یک یا دوبار در طول روز اســت .به جای آن که مرتباً در طول روز
فیســبوک را وارســی کنید ،فقط در وقت ناهار یا غــروب این کار را
بکنید .باور کنید که چیز زیادی را از دست نمیدهید.
اگر در شرکت یا سازمانی کار میکنید ،یکی از عوامل عمدۀ وقتتلف
شــدت کاهش میدهد ،جلسات است.
کن که ثمربخشــی شما را به
ّ
شــاید نیاز نباشد که به شما بگویم شرکت در جلسات چقدر میتواند
وقتتان را تلف کند .من کارهایی داشتهام که روزی دو تا سه ساعت را
صرف شرکت در جلسات میکردم و زمان زیادی برای انجام کار واقعی
و ثمربخش باقی نمیماند.
یکی از بهترین روشها برای آن که نگذارید شرکت در جلسات وقتتان
را تلف کند ،این اســت که در آنها شــرکت نکنید .میدانم که این
حرف کمی جســورانه اســت ا ّما در مورد خودم ،دریافتم که بسیاری
از جلســاتی که در آنها شرکت میکردم ،اختیاری بود و یا به حضور
من نیازی نبود.
شما همچنین میتوانید تعداد جلسات را از طریق لغو کردن آنهایی
که پرداختن بهدستور جلسۀ آنها از طریق نامۀ الکترونیکی یا رسانۀ
دیگری امکانپذیر اســت ،کاهش دهید .مــن دریافتم که فراخواندن
به جلســه غالباً بهعنوان یک عمل پیشفرض انتخاب میشــود زیرا
انجامش بســیار ساده و آســان است .سعی کنید تشــکیل جلسه را
بهعنــوان آخرین چــاره و در صورتی که کارها از طریق رســانههای
دیگری که کمتر زمانگیر هستند ،مانند نامۀ الکترونیکی یا یک تماس
تلفنی ســریع ،قابل انجام نباشد ،به کار برید( .کتاب بازنگری در کار1
نوشتۀ جیسون فرید و دیوید هاینهمایر هنسون را برای جزئیات بیشتر
در مورد چگونگی کارآمد ساختن جلسات مطالعه کنید).

که آگاهانه برای ّ
لذتبردن انجام میدهید وقت تلفکن نیســتند ،به
شرطی که آنها را مشخصاً برای ّ
لذتبردن و نه برای گریز از پرداختن
به کارهای واقعی انجام دهید.
من بازیهــای ویدیویی را یکی از عوامل وقــت تلفکن نام بردم در
حالی که خودم عاشق این بازیها هستم .آیا این بدان معنی است که
من کام ً
ال آنها را کنار گذاشتهام؟ نه .ا ّما بدین معنی است که هنگامی
که کار دیگری دارم که باید به انجام برسانم ،سراغش نمیروم.
در مورد آشــپزی هم همینطور اســت .شاید شما از آشپزی و پختن
غذاهای ســالم برای خودتان ّ
لذت ببرید .در اینصورت ،حرفی نیست
ا ّما اگر زمان زیادی را صرف آشــپزی میکنیــد و ّ
خاصی هم از
لذت ّ
این کار نمیبرید ،بهتر است برنامۀ غذایی سادهای را در نظر بگیرید و
زمان آشپزی را کوتاهتر کنید.
ّ
حرف من این نیست که کارهایی را که از انجام دادنشان لذت میبرید
کنار بگذارید ،بلکه مطمئن شــوید که وقتتان را با انجام کارهایی که
ضرورتــی ندارند و ّ
لذتبخش نیســتند و یا تمام وقــت آزادتان را پر
میکنند ،تلف نکنید.
زمانتان را ردیابی کنید

اگر با حواسپرتیهای ناشــی از رســانههای اجتماعی مشکل دارید،
مدت زمانــی را که صــرف اینگونه وبگاههــا میکنید
بهتر اســت ّ
محاســبه کنید .برای این کار میتوانید از ابزاری مانند رســکیوتایم
( )http://simpleprogrammer.com/ss-rescue-timeبــرای
ردیابــی چیزهایی که در طول روز بر رویشــان وقت صرف میکنید
استفاده کنید و گزارشی تولید کنید که نشان خواهد داد دقیقاً چقدر
زمــان بر روی وبگاههای رســانههای اجتماعی و ســایر کارهای غیر
مولّد بر روی رایانهتان تلف میکنیــد .بهترین راه برای حذف عوامل
وقتتلفکن در زندگی ،شناسایی کردن آنهاست .شما پیش از آن که
بتوانید شروع به بازپسگیری زمانهای تلف شده کنید ،باید بدانید که
در کجاها وقتتان تلف میشود.
من پیشنهاد میکنم سیســتمی را برای ردیابی زمانتان بهکار گیرید
برخی از بزرگترین عوامل وقت تلفکن
تــا ببینید دقیقــاً زمانتان در طول روز صرف چه کارهایی میشــود.
هنگامی که برای نخستین بار به کار آزاد پرداختم ،نمیدانستم زمانم
•تماشای تلویزیون
صرف چه کارهایی میشود .حس میکردم باید بتوانم خیلی بیشتر از
•رسانههای اجتماعی
مدت دو هفته شروع به
•وبگاههای خبری
آنچه بهطور واقعی انجام میدادم ،کار کنم .به ّ
ردیابی زمانم کردم و سرانجام توانستم جاهایی را که بیشترین وقت را
•جلسات غیرضروری
تلف میکردم ،شناسایی کنم.
•آشپزی
اگر بتوانید بهطور دقیق مشخص کنید که وقتتان صرف چه کارهایی
•بازیهای ویدیویی (بهویژه بازیهای برخط)
2
میشــود ،خواهید توانســت عوامل وقت تلفکن را شناسایی و حذف
•تن ّفس برای چای یا قهوه
آیا آشــپزی ،تن ّفس برای چای یا قهوه و دیگر چیزهایی که دوســت کنید .ســعی کنید دقیقاً مشــخص کنید در هر روز بر روی کارهای
مختلف چقدر وقــت میگذارید .حتی زمانی را که صرف خوردن غذا
دارید انجام دهید ،واقعاً وقت تلفکن هستند؟
هم بله و هم نه .بستگی دارد که چرا آنها را انجام میدهید .کارهایی میکنید هم حســاب کنید تــا ایدهای از این کــه وقتتان صرف چه
کارهایی میشود بهدست آورید.
 Rework -1این کتاب توسط انجمن انفورماتیک ایران به فارسی ترجمه شده است.
2- coffee break
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اقدامات

•هفتۀ آینده ،زمانهایتان را ردیابی کنید .برآورد دقیقی از این که هر
ساعت از روز را صرف چه کاری میکنید بهدست آورید .به دادههایی
که بهدســت آوردهاید نگاه کنید و ببینید دو یا سه عامل عمدۀ اتالف
وقتتان کدامند.
•اگر عادت به تماشــای تلویزیون دارید ،سعی کنید فقط برای یک
هفته عادتتان را کنار بگذارید .یک هفتۀ بدون تلویزیون داشته باشید
و ببینید چه اتفاقی میافتد .کارهایی را که به جای تماشای تلویزیون
انجام دادهاید ،ردیابی کنید.
•در نظر بگیرید که آیا میتوانید فردی را استخدام کنید که کارهای
ســخت و زمانگیر یا نظافت خانه را برایتان انجام دهد؟ آیا میتوانید
زمانهایــی را که بدین ترتیب بهدســت میآورید ،صــرف کارهای
ثمربخشتری کنید؟

فصل -44اهم ّیت روالمندی

مکرر کارهای کوچک
رمز و راز واقعی ثمربخشــی و کارآمدی :انجام ّ
در یک دورۀ زمانی طوالنی .هر روز  1000کلمه بنویســید ،در پایان
ســال چهار رمان نوشتهاید( .هر رمان بهطور میانگین بین  60هزار تا
 80هزار کلمه است).
ا ّما چند نفر نشســتهاند که یک رمان بنویسند و هرگز حتی یک رمان
را هــم تکمیل نکردهاند؟ آنها درک نمیکنند که تنها چیزی که بین
آنها و آروزهایشــان قرار دارد ،روالمندی اســت .روالمندی یکی از
قدرتمندترین روشهای شکلدهی به زندگی شما ،ثمربخشتر شدن
و دستیابی به هدفهایتان است .آنچه هر روز در هر یک از جنبههای
زندگی خود انجام میدهید ،در طول زمان بر روی هم جمع میشود.
اهمیــت روالمندی و دربارۀ روشهایی
در این فصل ،میخواهیم دربارۀ ّ
برای تعیین روال برای خودتان ،بهمنظور ثمربخشتر شدن و دستیابی به
هدفهایی که در حال حاضر دست نیافتنی بهنظر میرسند ،صحبت کنیم.
روالها شما را میسازند

هر روز صبح که از خواب برمیخیزم یا به باشگاه میروم و وزنه میزنم
و یا به پارک میروم و  5کیلومتر میدوم .سالهاســت که این کار را
انجام میدهم و در سالهای آینده نیز همین کار را ادامه خواهم داد.
پس از آن که از ورزش بازگشــتم ،پشت میزم مینشینم و به کارهای
روزانــهام میپردازم .دقیقاً از قبل میدانم که هر روز و هر هفته چکار
میخواهم بکنم .روال کارهایم گهگاه تغییر میکند ،ا ّما همیشه روالی
دارم که مرا به سوی هدفهایم پیش میراند.
روالی که ســال گذشته برای خودم تعیین کردم ،شخصی را که امروز
هستم شکل داده است .اگر روال زندگی من این بود که هر روز صبح
به جای ورزش به شیرینیفروشــی بروم ،شکل ظاهریم با آنچه امروز
هست کام ً
ال فرق میکرد.

در مورد شــما هم همینطور اســت .آنچه هر روز انجام میدهید ،آن
که هســتید را در طول زمان تعریف میکند و شکل میدهد .ممکن
اســت بخواهید خیلی چیزها را دربارۀ خود تغییر دهید ،ا ّما نکتهاش
این است که به زمان و ثبات نیاز دارد .اگر میخواهید به هدفی دست
یابید ،مث ً
ال نوشــتن یک رمان ،نوشــتن یک برنامــۀ رایانهای یا حتی
راهاندازی کسب و کار خود ،باید روالی را برای خود قرار دهید که شما
را آهسته ا ّما مطمئن در جهت مورد نظرتان پیش ببرد.
ممکن است این حرفها برای شــما بدیهی به نظر آید ،ا ّما نگاهی به
زندگــی و هدفهای خود بیندازید و آرزوها و آرمانهایی را که دارید
بررسی کنید .آیا هر روز تالش ف ّعاالنهای برای پیشرفت در جهت آنها
انجــام میدهید؟ آیا فکر نمیکنید که اگــر روالی ایجاد کنید که هر
روز یک گام شــما را به هدفهایتان نزدیکتر کند ،سرانجام به آنها
دست خواهید یافت؟
ایجاد روال

اکنون زمان عمل کردن اســت .نه فردا ،یا هفتۀ بعد ،همین حاال .اگر
میخواهید که به هدفهایتان دســت یابید ،اگر میخواهید که آیندۀ
خود را شــکل دهید -به جای آن بگذارید یک نفر دیگر یا شــرایط و
پیشــامدها آن را شــکل دهند -باید روالی ایجاد کنید که شما را در
جهتی که میخواهید بروید هدایت کند.
یــک روال خوب ،با یک هدف بزرگ آغاز میگــردد .میخواهید چه
دســتاوردی داشته باشید؟ شما معموالً در هر زمان میتوانید بر روی
دســتیابی به تنها یک هدف بزرگ تمرکز کنید .بنابراین ،بزرگترین
هدفــی را که هماکنون داریــد انتخاب کنید .آن کاری که دوســت
داشتید یک روزی انجامش دهید ا ّما هیچگاه وقت پیدا نکردید که به
سراغش بروید.
پــس از آن که هدف بزرگتــان را انتخاب کردیــد ،اکنون زمان آن
اســت که مشخص کنید چگونه میتوانید هر روز یا هفته ،گام به گام
بهســوی آن هدف حرکت کنید به نحوی که ســرانجام به آن برسید.
مث ً
ال اگر میخواهید کتابی بنویســید ،هر روز چند کلمه باید بنویسید
تا در طول یک ســال کتاب به پایان برسد؟ یا اگر میخواهید وزن کم
کنید ،هر هفته چند کیلو باید کم کنید تا به وزن دلخواهتان برسید؟
این هدف بزرگ ،پایه و شــالودۀ روال شــما را شکل خواهد داد .شما
برنامۀ زمانبندی خود را پیرامــون این هدف بزرگ بنا خواهید کرد.
اغلب افراد  8ساعت در روز را صرف شغلی که دارند میکنند .ا ّما هنوز
 16ساعت دیگر برای زمانبندی باقی میماند .ما  8ساعت دیگر را هم
برای خواب کنار میگذاریم .باقی میماند  8ساعت .سرانجام  2ساعت
در روز را هم برای وعدههای غذایی در نظر میگیریم.
بنابرایــن ،در بدترین حالت ،هر روز  6ســاعت وقت دارید که صرف
هدفی که میخواهید به آن برسید کنید.
ممکن اســت  6ســاعت در روز خیلی به نظر نیاید ،ا ّما  42ساعت در
هفته میشــود( .و چنانچه فصل قبــل را دربارۀ چگونگی اتالف وقت
دويست و پنجاه و پنج
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خوانده باشید ،احتماالً میتوانید حدس بزنید که اغلب مردم هفتهای
 40ســاعت را صرف چــه کاری میکنند .میبینید کنار گذاشــتن
اهمیتی دارد؟)
تماشای تلویزیون چه
ّ
بســیار خوب ،حال کــه میدانیم چقدر زمان در اختیــار داریم ،گام
بعدی .زمانبندی آن اســت .اگر روال مــورد نظرتان را حول پنج روز
قیتش بیشــتر است زیرا هماکنون
کاری هفته قرار دهید احتمال مو ّف ّ
خاصی هر روز به ســر کار میروید .من پیشــنهاد میکنم
طبق روال ّ
یک یا دو ســاعت ا ّول روزتان را به مهمترین هدفتان اختصاص دهید.
مث ً
ال میتوانید یکی دو ســاعت زودتر از خواب بلند شوید .با استفاده
از یک یا دو ســاعت ا ّول روز ،نه تنها احتمــال وفادار ماندن به کاری
که میخواهید انجام دهید بیشتر میشود بلکه در آن ساعتها انرژی
خوبی هم دارید.
با همین تغییر ســاده ،خودتان را هر روز در جهت مهمترین هدفتان
پیــش میبرید .اگر فقط در روزهای کاری ،یعنی  5روز در هفته ،این
کار را انجام دهید ،در طول  52هفتۀ سال 260 ،گام در جهت درست
بهســوی هدفتان برخواهید داشــت .اگر میخواهید رمان بنویسید و
روزی  1000کلمه بنویسید ،در پایان سال  260000کلمه نوشتهاید.
(رمان موبی دیک  117,209کلمه است).
جزئیات بیشتر

تا کنون تنها یک چیز را در روال کار شما زمانبندی کردهایم :مهمترین
چیز .اگر تنها همین کار را بکنید ،از نتایجش خرســند خواهید شــد
ا ّما بهتــر از این هم میتوانیم انجام دهیم .اگــر واقعاً میخواهید که
ثمربخش باشــید ،باید کنترل زندگی خود را بیش از این در دســت
بگیرید.
من در خانه برای خــودم کار میکنم .بنابراین ،میتوانید تص ّور کنید
مفصل باشد .در واقع ،کارهایی که باید
که روال کاری من باید بســیار ّ
در طول روز انجام دهم ،کام ً
ال تعریف شــده اســت .این روال مرا قادر
میسازد که هر روز بیشــترین میزان کار را انجام دهم .اغلب افرادی
متوجه میشــوند که من یک روال
که با آنها صحبت میکنم وقتی
ّ
ّ
تعجب میکنند زیرا این انعطافپذیری
منظم کاری برای هر روز دارم ّ
قیت
را دارم که هر کاری میخواهم انجام دهم .ا ّما این روال برای مو ّف ّ
من جنبۀ حیاتی دارد.
اگر شــما بــرای خودتان و یا از خانه کار کنیــد ،حتماً باید یک روال
ّ
منظــم کاری برای خود ترتیب دهید که مشــخص کند در طول روز
چه کارهایی باید انجام دهید .این روال باید ســاعت شروع و پایان کار
را مشــخص کند .هر چه انعطافپذیری کمتر باشــد ،ثمربخشی شما
افزایــش خواهد یافــت و اطمینان خاطر پیدا میکنید که به ســوی
هدفهایتان در حال پیشرفت هستید.
ا ّمــا حتی اگر از خانه هم کار نکنیــد ،هنوز باید روالی را تنظیم کنید
که دربرگیرندۀ اغلب ساعتهای روزتان باشد .من قویاً توصیه میکنم
که روزهــای کاری خود را به نحوی زمانبنــدی کنید که بدانید هر

48

دويست و پنجاه و پنج

روز و هــر هفته چه کاری قرار اســت انجام دهید .ما دربارۀ داشــتن
یک هدف بزرگ که تعیین کنندۀ روال شما باشد صحبت کردیم ،ا ّما
شما احتماالً هدفهای کوچکتری هم دارید که میخواهید به آنها
برســید .بهترین راه برای پیشرفت بهســوی آن هدفهای کوچکتر،
زمانبندی آنها درون روال کاریتان است.
تصمیــم بگیرید که هر روز وقتی کارتــان را آغاز میکنید چه کاری
میخواهید انجام دهید .مث ً
ال میتواند بررسی و پاسخ دادن به نامههای
الکترونیکی باشــد ،ا ّما شــاید یک انتخاب بهتر ،کار بر روی مهمترین
چیزی که باید هر روز انجام دهید باشد( .نامههای الکترونیکی همیشه
میتواننــد منتظر بمانند ).چند وظیفــهای را که باید بهطور روزانه یا
هفتگی تکرار کنید در نظر بگیرید (فصل  39را برای جزئیات بیشــتر
در مورد یک سیستم ســهمیهبندی که در این زمینه میتواند کمک
کنــد ببینید) .زمانی را هر روز برای کار بــر روی آن وظایف در نظر
بگیرید به نحوی که مطمئن باشــید که تکمیل میشــوند .هنگامی
که در شــرکتی کار میکردم ،هر روز به طــور مرتّب  30دقیقه را به
یادگیری بیشتر دربارۀ فناوریهایی که با آنها کار میکردم ،اختصاص
میدادم .آن را «زمان پژوهش» مینامیدم.
شــما همچنین باید برنامۀ غذایی خودتــان را هم زمانبندی کنید و
حتی روالی بــرای نوع غذاهایی که هــر روز میخورید تعیین کنید.
میدانم که ممکن است کمی اغراقآمیز بهنظر آید ا ّما ما زمان زیادی
را بــرای تصمیمگیــری دربارۀ این که چه بخوریــم و چه بپزیم تلف
میکنیم و اگر برنامۀ از پیش تعریف شــدهای نداشــته باشیم ،غالباً
تغذیۀ نامناسب و بدی خواهیم داشت.
هر چه روزتان ساختیافتهتر و با برنامهتر باشد ،کنترل بیشتری بر روی
زندگی خود خواهید داشت .به این فکر کنید که اگر همیشه به شرایط
پیش آمده واکنش نشان دهید ،اگر همیشه کارها را بهصورتی که پیش
میآیند انجام دهید نه این که برنامهریزی قبلی داشــته باشید ،در این
صورت این محیط است که به زندگی شما جهت میدهد نه خودتان
جدول  1-44مثالی از یک روال روزانه را نشان میدهد.
زمان

ف ّعالیت

 7صبح

ورزش (وزنهزدن یا دویدن)

 8صبح

خوردن صبحانه

 9صبح

شروع کار بر روی مهمترین وظیفهای که باید انجام داد

 11صبح

بررسی و پاسخگویی به نامههای الکترونیکی

 12ظهر

خوردن ناهار

 1بعدازظهر

پژوهش و تقویت مهارتها

 1/5بعدازظهر

کار بر روی وظایف ثانویه ،جلسات ونظایر آن

 5/5بعدازظهر

برنامهریزی کارهای روز آینده و ثبت کارهای انجام شدۀ امروز
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جدول  :1-44یک روال نمونه

خواندنی

نسبت به روال کاری خود زیاد وسواس نداشته باشید

شــما باید یک روال کلّی داشته باشــید و از آن پیروی کنید ،ا ّما باید
انعطافپذیر هم باشــید .ممکن اســت یک روز را از دســت بدهید یا
زمانبندیتــان به هم بخورد .فراموش نکنید که همیشــه رویدادهای
پیشبینی نشــده ،همانند خرابی ماشــین ،وجود دارد که روال کاری
شما را به هم میزند .باید یاد بگیرید که با این رویدادها کنار بیایید.
اقدامات

•روال کنونی شما چیست؟ ف ّعالیتهای روزانهتان را ردگیری کنید و
ببینید چقدر روالمند هستند.
•یک هدف بزرگ انتخاب کنید و کار بر روی آن را در روال روزهای
کاری خود قرار دهید .محاسبه کنید که اگر هر روز یک گام به سوی
هدفتان بردارید ،در یک سال چقدر پیشرفت خواهید داشت.

فصل -45ایجاد عادتهای تازه

مکــرر انجام میدهیم .بنابراین،
«ما همان چیزی هســتیم که بهطور
ّ
خوب بودن ،یک عمل نیست بلکه یک عادت است».
ارسطو

نشــانه یا سرنخ چیزی است که باعث برانگیختن عادت شما میشود.
خاصی از تعامالت اجتماعی ،یک
خاصــی در روز ،نوع ّ
میتواند زمان ّ
ً
محیط خاص یا هر چیز دیگری باشــد .مثال در مورد خود من ،خرید
ذرت بو داده هرگاه که به سینما میروم است.
ّ
عامل بعدی ،روال اســت .روال ،چیزی است که انجام میدهید ،خودِ
عادت واقعی .روال میتواند کشــیدن ســیگار ،دویدن یا اجرای تمام
آزمایشهای واحدی 3پیش از بارگذاری برنامهتان باشد.
و باالخره ،مرحلۀ ســوم پاداش اســت .این در واقع ،لنگری است که
عادت را بر ســر جایش ثابت نگه میدارد .احســاس خوبی است که
از انجام دادن آن عادت بهدســت میآورید .پاداش میتواند احساس
رضایت ،مزۀ شــیرین خوراکی مورد عالقۀ شما یا صدای «دنگ» پس
از رفتن به یک مرحله باالتر در یک بازی رایانهای باشد.
مغز ما در شــکل دادن عادتها خیلی مهارت دارد .ما بهطور خودکار
عادتهــا را پیرامــون کارهایی که میکنیم شــکل میدهیم .هر چه
کاری را بیشــتر انجام دهیم ،احتمال بیشــتری دارد که عادتی شکل
بگیرد .قدرت عادت غالباً بر مبنای ارزش پاداش است .ما دوست داریم
کارهایــی را انجام دهیم که پاداش بهتــری نصیبمان کند .گرچه ،با
متغیر بیشــتر از یک پاداش شــناخته شدۀ
کمال ّ
تعجب ،پاداشهای ّ
اســتاندارد ،اعتیاد آورند .به همین دلیل اســت که میبینید آدمهای
زیادی به قمارخانه (کازینو) میروند .عدم آگاهی از این که آیا پاداشی
بهدســت خواهید آورد یا آن پاداش چقدر بزرگ خواهد بود ،میتواند
باعث ایجاد عادتهای بسیار بدی شود که به آن اعتیاد میگوئیم.
شما احتماالً صدها عادت دارید که حتی بهطور خودآگاه از وجودشان
خاصی وجود دارد کــه هر روز صبح
باخبر نیســتید .احتمــاالً روال ّ
پس از برخاســتن از تختخواب انجام میدهید .احتماالً هر روز صبح
دندانهایتان را مســواک میزنید و احتماالً انواع و اقسام عادتهایی
را دارید که بر شــیوه و چگونگی کار کردن شما تأثیر میگذارند .این
همان چیزی است که میخواهم در این فصل بر روی آن تمرکز کنم
زیرا ایجاد این عادتها به شــما کمک میکند تا ثمربخشی خود را به
نحو چشمگیری افزایش دهید.

همــۀ ما عادتهایی داریم ،بعضی خوب و بعضی بد .عادتهای خوب،
باعث پیشــرفت ما میشــوند و به رشــد و تعالی ما کمک میکنند.
عادتهای بد ،ما را عقب نگه میدارند و مانع رشد و تعالی ما میشوند.
ایجاد و پرورش عادتهای خوب میتواند به شــما کمک کند تا بدون
تالشــی آگاهانه ،ثمربخش باشــید .درســت همانند روالها که به ما
کمک میکنند تا به آهســتگی ا ّما با اطمینان آجر روی آجر بگذاریم
و ســرانجام دیوار بلندی را بســازیم ،عادتها نیز میتوانند با انباشت
تالشهــای ما ،ما را به پیش یا پس براننــد .تفاوت عمدهای که بین
این دو وجود دارد این اســت که روالها را میتوانیم کنترل کنیم ا ّما
عادتها را نه.
ارزش داشــتن عادتهای خوب و
در ایــن فصل میخواهیــم دربارۀ
ِ
تشخیص عادتهای بد و تغییر دادن آنها
چگونگی ایجاد آنهــا صحبت کنیم .ما بر روی عادتهایمان کنترلی
نداریــم ا ّما بر روی شــکلدهی و از بین بردن آنهــا کنترل داریم .غالباً ســادهتر است که با عادتهای بد شــروع کنیم و آنها را تغییر
یادگیری چگونگی آن ،میتواند یکی از مؤثّرترین چیزهایی باشــد که دهیم و تبدیل به عادتهای خوب کنیم .اگر بتوانیم عادتهای بدمان
میتوانید در زندگی انجام دهید.
را شناسایی کنیم ،میتوانیم با تبدیل آنها به عادتهای خوب ،دوبار
باعث افزایش ثمربخشی خود شویم.
درک عادتها
عادت بدی که من داشتم این بود که هر روز بالفاصله پس از نشستن
پیش از آن که به ســراغ تغییر عادتها و ایجاد عادتهای تازه برویم،
پشت رایانه ،نامههای الکترونیکی و سپس چند وبگاه معامالت برخط
باید ببینیم عادتها دقیقاً چه هســتند .در اینجا بهطور خالصه آن را
را بررسی میکردم .میتوانم حدس بزنم که شما هم روال کم و بیش
مرور میکنیم ا ّما برای توضیحات بیشــتر میتوانید به کتاب ارزشمند
مشابهی را هر روز انجام میدهید.
چارلز داهیگ به نــام «قدرت عادت» (رندوم هاوس )2012 ،مراجعه
اکنــون ،اعتراف میکنم که هنوز در حــال از بین بردن این عادت بد
کنید.
و تبدیل آن به یک عادت خوب هســتم -اص ً
ال کار سادهای نیست .ا ّما
عادتها اساساً شامل سه چیزند :نشانه یا انگیزه (سرنخ) ،روال و پاداش.
3- unit test
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خواندنی
مثال خوبی اســت از عادت بدی که آن را شناسایی کردهام و میدانم
که میتوانم آن را به یک عادت خوب تبدیل کنم.
حال بیایید این عادت را در نظر بگیریم و آن را به ســه بخش تقسیم
کنیم :نخست ،نشانه یا ســرنخ .بهنظر میرسد که نشستن من پشت
میزم باشد .به محض آن که صبح جلوی رایانهام مینشینم ،این عادت
شــروع میشود .سپس میرســیم به روال .که عبارت است از بررسی
نامههای الکترونیکی ،بررسی وبگاه  slickdeals.comبرای آگاهی از
این که چیز خوبی برای معامله وجود دارد یا نه ،بررســی فیســبوک،
بررســی توئیتر و امثال آن .و ســرانجام ،پاداش .که برای من دوگانه
اســت .هم بررسی وبگاههایی که دوســت دارم نگاه کنم به من حس
حدی باعث آرامش و فرونشــاندن اســترس
خوبــی میدهد و هم تا ّ
میشود زیرا میتوانم برای لحظاتی از فکر کارهایی که باید در آن روز
انجام دهم بیرون آیم.
ّ
من میتوانســتم این عــادت را بهطور کامل متوقــف کنم ،ا ّما خیلی
دشوارتر بود .مرتباً فراخوانیهای ّ
جذابش وسوسهام میکرد و از سوی
متوجهش
دیگر ،نیمی از مواقعی که این عادت را انجام میدهم ،حتی
ّ
هم نمیشــوم و کام ً
ال خودکار است .ا ّما بهجای آن که سعی کنم آن
را یکبــاره و بهطور کامل حذف کنم ،می توانم روال را تغییر دهم .به
جای بررســی همۀ آن وبگاههایی که دوست دارم نگاه کنم ،میتوانم
ســرنخ را سرجایش نگاه دارم ا ّما کاری کنم که مرا به سوی انجام کار
دیگری هدایت کند -یک کار ثمربخشتر.
اگــر به جای بررســی وبگاهها در ابتدای هــر روز ،تصمیم بگیرم که
بــرای روزم برنامهریزی کنم و آن ف ّعالیتی را که برایم از همه بیشــتر
ّ
لذتبخش است در باالی فهرســت کارها قرار دهم چه میشود؟ کار
بیشــتری میتوانم انجام دهم و کارم را با ف ّعالیتی که از همه بیشــتر
دوســت دارم آغاز خواهم کرد ،نه آن که از همه برایم ناخوشــایندتر
اســت .مطمئناً هر روز ابتدا بر روی مهمترین چیز کار نخواهم کرد ا ّما
به هر حال بر روی یک چیز ثمربخش کار خواهم کرد ،به جای آن که
نیم ساعت وقتم را برای یک چیز کام ً
ال غیرمؤثر و بیبهره تلف کنم.
مدتی طول بکشد تا من عادت بد را به یک عادت خوب
ممکن اســت ّ
تبدیل کنم ،ا ّما سرانجام عادت خوب جایگزین عادت بد خواهد شد و
بهعنوان بخشی از روال کاری روزانهام درخواهد آمد.
شــما میتوانید رویکرد مشــابهی را در مورد عادتهــای بد خود در
پیش گیرید ،ا ّما نخســت باید آنها را شناســایی کنیــد .بهترین راه
برای شناسایی عادتهای بد این است که سعی کنید چیزهایی را در
زندگی و روالهای خود که دربارۀ آنها احساس گناه میکنید بیابید.
چه چیزهایی هســتند که میخواهید انجام دادنشان را متو ّقف کنید
ا ّما همیشه آن را به یک روز دیگر موکول میکنید؟
از چیزهای کوچک شروع کنید .یک عادت بد را که میتوانید شناسایی
کنید انتخاب کنید و سعی نکنید که همین حاال تغییرش دهید .بلکه
در عوض ،تالش کنید عامل انگیزانندۀ آن عادت را دقیقاً شناســایی
کنید .ببینید دقیقاً چه چیزی باعث میشود که آن کار را انجام دهید
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و چه پاداشــی شــما را به انجام آن تحریک میکنــد .گاهی وقتها
ممکن اســت دریابید که پاداش ،چیزی خیالی اســت .یعنی وعدهای
که انتظار دارید برآورده شود ا ّما هیچگاه نمیشود .بسیاری از مردم از
روی عادت بلیت بختآزمایی (التاری) میخرند زیرا فکر میکنند که
ممکن است برنده شوند ،با وجودی که هرگز برنده نشدهاند.
پس از آن که شناخت کافی نسبت به عادتتان پیدا کردید ،احتمال آن
که آن را ترک کنید یا تغییر دهید بیشتر میشود .گاهی وقتها فقط
با بررسی یک عادت میتوان آن را ترک کرد یا تغییر داد.
ســپس ،ســعی کنید روال دیگری را پیدا کنید که بتوانید جایگزین
روالی کــه هماکنون برای آن عادت انجام میدهید ،نمایید .درصورت
امکان ،ســعی کنید روالی را بیابید که پاداشی مشابه یا از همان نوع
به همراه داشته باشد.
ســرانجام ،بخش مشکل کار فرا میرسد :الزام خود به وفادار ماندن به
مدتی به قدر کافی طوالنی که جای عادت قدیمی
عــادت جدید برای ّ
را بگیرد .باید بدانیدکه اگر به قدر کافی در انجام عادت جدید پایداری
کنید ،سرانجام راحت و خودکار میشود.
شکلدهی عادتهای جدید

افزون بر تغییر عادتهای قدیمی ،خوب است که عادتهای جدیدی
را پیرامون کارهایی که میخواهید بکنید ،شــکل دهید .در فصل قبل
اهمیت روالمندی صحبت کردیم ،ا ّما داشــتن روال به تنهایی
دربارۀ ّ
قیت نیســت ،مگر آن که به عادت تبدیل شــود و بهطور
ضامــن مو ّف ّ
خودکار آن را انجام دهید.
مدت زمانی
شما میتوانید صرفاً با وفادار ماندن به انجام یک روال در ّ
قیتآمیزی عادتهای جدید را شکل
به قدر کافی طوالنی ،به نحو مو ّف ّ
دهید .من توانســتم عادت دویدن و وزنهزدن ســه بــار در هفته را با
مدت چنــد ماه ،بهوجود آورم .پس از
پایــداری در انجام این روال به ّ
چند ماه ،بهطور خودکار حس میکردم که باید به خارج از خانه روم و
بسته به این که چه روزی در هفته بود ،بدوم یا به باشگاه بروم.
یکی از مثالهای مورد عالقۀ من دربارۀ شــکلدهی یک عادت جدید،
از مطلب جان رسیگ ،برنامهنویســی که احترام زیادی برایش قائلم،
در وبنوشــتش 4گرفته شده است .او در این مطلب با عنوان «هر روز
برنامهبنویس» ،دربارۀ این صحبت میکند که در پروژههای جانبیاش
پیشرفتی نداشته تا آن که این عادت را در خود بهوجود آورده که هر
روز دســت کم  30دقیقه مقداری کد مفید بنویسد .پس از انجام این
روال جدید ،کمکم به عادت تبدیل شــده و باعث افزایش چشــمگیر
کارایی و ثمربخشــی او گردیده است .میتوانید متن کامل وبنوشت
او را در نشــانی http://simpleprogrammer/ss-write-code
بخوانید.
ایدۀ شــکلدهی عادتها شــبیه ایجاد یک روال است .به یک هدف
بزرگ که میخواهید به آن برســید فکر کنید و ببینید آیا میتوانید
عادتهایی را که شــما را به آن جهت ســوق میدهد ،شــکل دهید.
4- blog

خواندنی
زمان دیگری موکول نخواهید کرد .اگر بتوانید آن را بر پشــت عادت
دیگری سوار کنید ،خیلی خوب میشود .من عادت داشتم که هر شب
 30دقیقه کتابهای ف ّنی برای بروز نگهداشــتن مهارتهایم بخوانم.
تصمیم گرفتم که عادت جدیــد  30دقیقه پیادهروی در روز را برای
خــود بهوجود آورم و این دو را با هم ترکیب کنم .اکنون ،هنگامی که
میخواهم کتاب بخوانم ،حس میکنم که باید بر روی تسمۀ چرخان
(تردمیل) هم راه بروم.

هر چه عادتهای مثبت بیشــتری داشته باشــید ،پیشروی به سوی
هدفهایتان آسانتر خواهد شد.
پس از آن که مشخص شد که چه عادتی را میخواهید بهوجود آورید،
به پاداشــی فکر کنید که انگیزهبخش شــما برای شــروع یک عادت
باشد .ممکن اســت تصمیم بگیرید که میخواهید عادت اجرای تمام
آزمایشهای واحدی قبل از بارگــذاری کد را در خود بهوجود آورید.
شــاید تصمیم بگیرید که اگر ایــن کار را کردید به خودتان  5دقیقه
تن ّفس برای بررســی نامههای الکترونیکی بدهید .فقط مواظب باشید
اقدامات
که پاداشــی که برای خودتان در نظــر میگیرید ،خودش عادت بدی
نباشد .برای مثال ،من توصیه نمیکنم که پس از هر بار ورزش کردن• ،عادتهایتــان را ردگیری کنید .مؤثرتریــن عادتهایی که در حال
حاضر زندگی شــما را شــکل میدهند کدامند؟ چند تــا از آنها به
یک شیرینی خامهای بخورید.
سپس ،ســرنخ یا نشــانهای برای عادت جدید خود تعیین کنید .چه نظرتان عادتهای خوب و چند تا عادتهای بد هستند؟
چیزی برانگیزندۀ عادت است؟ این سرنخ را چیز ثابتی در نظر بگیرید •یکــی از عادتهای بدتان را انتخاب کنید و تالش کنید آن را به یک
مجسم کنید که نتیجهاش در
خاصی عادت خوب تبدیل کنید .پیش از این کارّ ،
ّ
که بتوانیــد به آن اتّکاء کنید .زمان
مشــخصی در روز یا روز ّ
در هفته ،سرنخ خوبی اســت که مطمئن خواهد ساخت که کار را به زندگی شما ،یک هفته بعد ،یک ماه بعد و یک سال بعد چه خواهد بود.
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پیآیند روایات آموزشی
روایت نهم :تجربیاتی در تدوین برنامه درسی و ارائۀ درس
*
مهندسیکاربرد
س ّید ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر -دانشگاه صنعتی شریف
سرپرست کمیته آموزش انجمن انفورماتیک ایران
پست الکترونیکیabtahi@sharif.edu :

مقدمه

در پاســخ به ابتکار و فراخوان مشــترک کرســی یونسکو در آموزش
مهندســی و انجمن آموزش مهندســی ایران در زمستان  ،1398در
موضوع اشــتراک تجربیات یاددهی -یادگیری در آموزش مهندسی،
اقدام به ارســال چهار نمونه از تجارب تدریســی خود به این فراخوان
نمودم .در اردیبهشت ماه  99داوران 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
بهدســت آورد .گردآوری تجارب آموزشی از طریق فراخوان عمومی،
اقدامی شایسته با اثرات ترویجی اســت که میتواند ثمرات اثربخشی
در گــردآوری یــک حافظه زمانمند بــرای تدویــن و انتقال تجارب
آموزشــی و ترویج گونههای موفق و ارزشــمند آن برای اجرا و ارتقاء،
بین اســتادان جوان را ،به دنبال داشــته باشد .به همین اعتبار بر آن
شــدیم از شماره  247گزارش کامپیوتر ،صفحاتی را به درج این گونه
تجارب با عنوان پی آیند (سریال) روایات تجارب آموزشی ،اختصاص
دهیم .از تمامی همکاران دانشــگاهی مجرب و جوان دعوت میکنیم
با ارسال تجارب نوآورانه آموزشی خود به غنای این صفحات و تعمیق
این اقدام فرهنگی یاری رســانند .ما آماده نشــر ایــن تجارب ارزنده
فرهیختگان نوآو ِر مبد ِع آن ،به جامعه انفورماتیک کشــور
معرفــی
و
ِ
ِ
* Application Engineering
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هســتیم .روایت اول تا هشتم را در هشت شــماره پیشین به دروس
شــیوههای ارائه مطالب علمی و فنی ،مدیریت و برنامهریزی راهبردی
فناوری اطالعات ،آداب فناوری اطالعات ،مدیریت پروژههای فناوری
اطالعــات ،تجارت الکترونیکی ،مهندســی نرمافزار ،تحلیل و طراحی
سیســتمها و آموزش الکترونیکی پرداختیم و در شــمارههای بعد به
دروس مهندســی اینترنت ،اصول و کاربردهــای انفورماتیک و مبانی
ســیبرنتیک خواهیم پرداخت .در این نوبت به درس مهندسی کاربرد
میپردازیم .امیدواریم با همت شما دوستان عزیز ،انتشار این صفحه با
دروس مختلف استادان پژوهشگر عالقمند ،استمرار یابد.
ِ

گزارش

پیشینه پژوهشی شکلگیری مفاهیم ،عنوان و برنامه
درسی

بــا برپایی گرایش فناوری اطالعات در رشــته مهندســی کامپیوتر
در آغــاز دهه هشــتاد ،به علــت کیفیت ناکافی عناویــن و محتوای
دروس پیشــنهادی برنامه مصوب وزارت عتف 1که از ســوی گروهی
دانشآموخته کارشناســی ارشــد رشته صنایع پیشــنهاد شده بود.
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف که یکی از اولین
ارائهکنندگان این گرایش بود به روال و اختیارات محوله خود بهعنوان
دانشــگاهی برتر ،به بازبینی و بهبود ایــن برنامهها ،قبل از اجرا اقدام
کرد .نگارنده بهعنوان عضوی از گروه فناوری اطالعات این دانشــکده،
ســهمی در این بازبینی از جمله تعریــف و تدوین چند درس جدید
جایگزین ،از جمله این درس داشــت .درس مهندســی کاربرد با دو
هدف مکمل طراحی و پیشنهاد شــد .هدف اول فراهمسازی قابلیت
مهارتی تولید انواع ســامانههای رایانهای کاربردی اینترنتی (وبی) در
دانشــجویان تعریف شد تا دانشــجویان برای تولید انواع سامانههای
رایانــهای مرتبط با انواع خدمــات الکترونیکــی در حوزههایی نظیر
تجــارت الکترونیکی ،یادگیری الکترونیکــی ،بانکداری الکترونیکی یا
دولت الکترونیکی قابلیت کسب کنند .هدف دوم با توجه به گسترش
روزافزون اینترنتی شــدن ســامانههای رایانهای کاربردی که نیاز به
یکپارچگی انواع سامانههای رایانهای کاربردی ،مبتنی بر بنسازه2ها و
فناوریهای تولیدی مختلف را ایجاب میکرد .ایجاد قابلیت و آشنایی
و توان بهکارگیری فناوریهای یکپارچهسازی سامانههای رایانهای ،در
سازمانها برای دانشجویان بود .این دو هدف مکمل ،با توجه به ایجاد
ِ
قابلیــت اول ،در طی زمان ،از طریق دروس جدید دیگر ،در
تدریجی
ِ
دانشجویان آتی ،پیشبینی میشــد به تدریج وزن کمتری نسبت به
مطالب و مهارتهای مطلوب هدف دوم یعنی یکپارچهســازی بیابد.
این اتفاق افتــاد و این تطور حتی در نهایت منجــر به تغییر عنوان،
تکامل محتوا و جایگزینی درسی دیگر ،طی زمان ،به پیشنهاد نگارنده
طراح درس مهندسی کاربرد شد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

پیشینه ارائه درس

نگارنده در دو نوبت در ترم اول ســال تحصیلی  84-85و ترم دوم سال
تحصیلی  85-86این درس را در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه
صنعتی شــریف بر اســاس برنامه درســی اولیه که در همین گزارش
تصویر آن درج شــد ،ارائه و در چندین ترم بعدی دانشجویان دکتری
صاحــب توانایی را ،برای ارائه آن ،انتخاب و راهنمایی کرده اســت .در
دهه نود ،نگارنــده در دوره ای بهعنوان عضو کمیته تدوین برنامههای
گرایش فناوری اطالعات رشــته مهندســی کامپیوتر در وزارت عتف
فعالیت میکرد ،در فرآیند ادواری بازبینی و بهبود برنامههای درســی
این گرایش ،درس جایگزین و تکامل یافته این درس را ،با عنوان جدید
 -1علوم ،تحقیقات و فناوری

2- Platform

طرح درس مدون اولیه درس مهندسی کاربرد

و جایگزین فناوری های یکپارچهسازی سامانههای اطالعاتی کاربردی
رایانهای پیشنهاد و برنامه درسی آن را پیشنهاد و به تصویب رساند.
منابع درســی و کمک درســی و تصاویری از وبگاه اولین ترم اجرای
درس مهندسی کاربرد

کتاب درسی و فناوری های مهارتی مورد نیاز درس

کتاب درســی منتخب طرح درس اولیه ،با نام مهندسی و مهندسی
مجــدد کاربردها (ســاختن کاربردهــای وبی و شــیوه مواجهه با -
ســامانههای -قدیمی) نوشــته امجد یومار ،کتابی ارزشمند در زمان
انتخــاب و تا ســالهای بعد بود .نویســنده در کتــاب بعدی خود
فناوریهای تولید سامانههای وبی و همراه ،این ابعاد را گسترش داد.
مجاورت مهندســی کاربرد با مهندسی مجدد حتی در عنوان کتاب،
خردمندانه ،محتوای درس را با بحث یکپارچهســازی پیوند میزد و
در عنوان جزئی با درج نحوه مواجهه (معامله) با ســامانههای عتیقه
و قدیمی سازمان ،عمال به مشــکالت و اهداف یکپارچهسازی اشاره
داشت .در محتوا ،اقدام نویسنده در طرح مدل همسوئی یا همترازی
هندرســون – ونکاترامــن 3مفاهیــم یکپارچهســازی را ،با مضامین
راهبردی ،از جمله راهحلهای معماری سازمانی پیوند میزد .در اجرا
نگارنده برای تحقق مهارتآموزی ،مواد آموزشــی الزم برای آشنایی
و بهکارگیری انواع فناوریهای تولید ســامانههای کاربردی اینترنتی
5
و محیط نمونه بهکارگیری مخازن داده 4و یکپارچهســازی سامانهها
3- Henderson and Venkatraman alignment model
4- PALO Data Warehouse
5- CITRIX integration gateway
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را در اختیــار دانشــجویان قرار مــیداد تا در یک پــروژه گروهی با ناشی از دشواری مضمون و کم مهارتی برخی دانشجویان در یادگیری
آن بود ،اینک خوشــبختانه نیاز به درســی در حوزه یکپارچهسازی با
بهکارگیری آنها ،مهارتآموزی کنند.
زمینهای مشابه و مضامینی متکامل ،کامال احساس میشود .هر چند
جمع بندی
دشــواری یافتن مدرسانی ماهر و مجرب و دانشجویانی عالقمند برای
علیرغم توفیق نســبی و گاه ناکافی اجرای درس مهندسی کاربرد که ارائه و اخذ آن ،کماکان قابل رویت است.
54
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واژه گزینی

فرهنگ مهندسی دادهها
(واژهها و اصطالحات)

س ّید مح ّمد تقی روحانی رانکوهی

دانشیار دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه شهید بهشی ،تهران
پست الکترونیکیrohani@sbu.ac.ir :

یادداشت سردبیر

دوســت فرهیخته و همکار دانشگاهی ارجمندم آقای س ّیدمحمدتقی روحانی رانکوهی ،از استادان برجسته و تأثیرگذار رشتۀ علوم و مهندسی رایانه در کشور است که

نزدیک به چهل سال به آموزش دروس این رشته ،بهویژه دروس مربوط به پایگاه دادهها و ذخیره و بازیابی اطالعات اهتمام ورزیده است .آقای روحانی دارای آثار مکتوب

(تألیف و ترجمه) فراوانی اســت که بســیاری از آنها مفتخر به دریافت جوایز گوناگونی از جمله کتاب سال و کتاب برگزیدۀ دانشگاهی گشتهاند .از جمله تألیفات آقای

روحانی ،کتاب «واژهنامه مهندســی دادهها» اســت که در سال  1392توسط نشر جلوه انتشار یافته است .این کتاب در سال  1393بهعنوان کتاب برگزیدۀ فصل و کتاب

شایستۀ تقدیر سال برگزیده شد.

اینک آقای روحانی رانکوهی ویراست تازهای از کتاب واژهنامۀ مهندسی دادهها را با عنوان تغییر یافتۀ «فرهنگ مهندسی دادهها «واژهها و اصطالحات» آماده انتشار نموده

و حقوق ما ّدی و معنوی آن را بزرگوارانه به انجمن انفورماتیک ایران اهدا نمودهاند .این کتاب شامل حدود هزار و چهارصد واژۀ اضافی ،بازبینی برخی از برابرنهادههای
فارسی و اصالحاتی در پیشگفتار و یادداشتهای توضیحی است.

پیشگفتار کتاب «فرهنگ مهندسی دادهها» که حاصل چهل سال تالش ارزندۀ استاد روحانی رانکوهی است در این شماره به نظر خوانندگان گرامی گزارش کامپیوتر

میرسد.

اصل واژهنامه ،یادداشتهای توضیحی و منابع آن نیز در آیندۀ نزدیک با هماهنگی انجام گرفته با ایشان در اختیار اعضای انجمن انفورماتیک ایران قرار خواهد گرفت.

به نام خداوند جان و خـرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

پیشگفتار

ســتایش و ســپاس یزدان پاک دانا را که زمان ،توان ،خرد و جان فراهم
آوردن این دفتر را به ما عطا فرمود .در این پیشــگفتار به موضوعهای زیر
میپردازیم:
•ورود روزافزون واژگان بیگانه از حدود یک و نیمقرن پیش تاکنون و چاره
فارسی زبانان در برخورد با آنها.
•دالیــل لزوم برابریابی برای واژگان خارجی در زبان فارســی و این که

منظور ما کدام زبان فارسی است؟
•پیشینه واژهسازی و واژهیابی در اروپا و در ایران.
•مشکلهای زبان فارسی در واژهسازی و واژهیابی.
•تواناییهای زبان فارسی در واژهسازی.
•کارهای پیشین در پدیدآوری واژهنامه در رشته رایانگر (کامپیوتر).
•روش ما در واژهگزینی ،واژهیابی و واژهسازی.
•معیارهای پذیرفته ما در واژهگزینی ،واژهیابی و واژهسازی.
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•قراردادها و نمادهای واژهنامه
•فراروند پدیدآوری این کتاب
•چندپیشنهاد.
آنچه در این پیشــگفتار میآید ،بیشــتر برای مطالع ه خوانندگان جوان
دانشآموخته و نیز هنوز دانشجو در رشتههای علمی و /یا ف ّنی و از جمله
رشت ه رایانگر 1و رشتههای همسایه با آن است .باور ما این است که آگاهی
از نکتههای این نوشــتار بهویژه برای این گروه سودمند است ،وگرنه برای
رایمندان و خبرگان در حیط ه زبان فارسی ،واژهیابی ،واژهسازی و واژهگزینی،
شاید حرف تازهای نداشته باشد.

 -1پیش سخن

(رنســانس ،تقریبا  ١۵٠٠م .تا  ١٧٠٠م .همزمان با
از اوان عصر «نوزایی» ُ
دوران صفویان در ایران) در ســرزمینهای غربی ،بهویژه اروپایی ،حرکتی
فن آغاز شــد .انقالب صنعتی (بین
شــتابان در جهت پیشــبرد دانش و ّ
ســالهای  ١٧۵٠م .تا  ١٨۵٠م .همزمــان با دوران قاجاریان در ایران) به
این جنبش شتاب بیشتری بخشید .سرزمینهای شرقی اما -به رغم این
که «گهوارۀ تمدن» بوده و بهویژه از سدههای نخستین پس از ظهور اسالم
فن ،هنر و حکمت بودند  -دچار گونهای
جایگاه رشــد و گسترش دانشّ ،
رکود و ح ّتی پسرفت شدند .از آن زمان تاکنون حجم یافتههای علمی و/
یا ف ّنی بشــر در تمام زمینهها روز به روز رشد فزاینده داشته است .شاید
مجموع یافتههای علمی و فرآوردههای ف ّنی و تولیدهای صنعتی در چند
دهه گذشته بیشــتر از ّ
کل یافتههای علمی و فرآوردههای ف ّنی در همه
دورانهای تاریخ بشر باشد.
2
فنشناسی (تکنولوژی :ف ّناوری؟)
اما تا آنجا که به انفورماتیک  -یا دانش و ّ
رایانگر -مربوط میشود ،چندان نیازی نیست که در این مجال از تاریخچه
ایجاد و چگونگی پیشــرفت و گسترش شگفتآور آن ســخن رود .زیرا
دیگر بر کمتر کســی نهان است که عصر حاضر ،عصر گسترش «پاندِمی
نئوانفورماتیسم» است ،با تمام پیامدهای نیک و بدش.
جهان کنونی را باید جهان «اولترا تکنوترونیک» نامید :اینک هم ه پدیدهها،
ِ
نوشت تل ّفظ
ی
کارها و کنشها در جامعههای بشری پیشوند «ای» ،فارس 
حرف ا ّول واژه  ،Electronicیا پیشوند «ا ِ» (حرف ا ّول واژه «الکترونیک»،
یا پیشوند  ،-Eبه جای آن واژه انگلیسی) به خـود گرفتهاند یا دیر نیست
که بگیرند« :ای -بانک»« ،ای -بازرگانی»« ،ای -یادگیری»« ،ای -نامه»،
و بسیار «ای»-های دیگر که وجود دارند یا از راه میرسند .البد باید چشم
به راه رسیدن «ای -آدم» هم بود« ،آدم»تر از روباتهای آدم نمای کنونی!
حداقل از زمان انقالب صنعتی به این سو ،همروند با پیشرفتها
سخن کوتاهّ ،
فن ،انبوهی از واژهها و اصطالحهای علمی و /یا ف ّنی
و گسترشهای دانش و ّ
 -1ر.ک .به قســمت  5-11در همین نوشــته و نیز به یادداشتهای توضیحی در این کتاب برای دلیل گزینش
واژه رایانگر.
 -2چندی است که اصطالح «ف ّناوری اطالعات» رایج شده است .به گمان ما  -گذشته از این که واژه «ف ّناوری»
بهعنوان برابر واژۀ «تکنولوژی» جای بازاندیشــی دارد (ر.ك .به پارانوشــت (پاراگراف) پایانی قسمت  4-11از
فن رایانگر»
همین پیشــگفتار - ).واژه«انفورماتیک» معنای گستردهای دارد که معنای اصطالحهای «دانش و ّ
فن
و «ف ّناوری اطالعات» را هم در خود دارد .بنابراین شایســته است که دست کم به جوانان جویای «دانش و ّ
رایانگر» و «ف ّناوری اطالعات» فهمانده شود که این دو از شاخههای «انفورماتیک» هستند.
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ایجاد شدهاند و روز به روز هم بر حجم آنها افزوده میشود .کافی است تنها
نگاهــی به مجموع ه واژهها و اصطالحهای کاربردی در حیط ه انفورماتیک
بیفکنیم :شــاید شمار آنها به چند هزار برسد .اگر واژهها و اصطالحهای
شــاخههای نظری انفورماتیک را هم در نظر بگیریم ،مجموعهای با شمار
بزرگتــری از واژههــا داریم .این مجموعه «خارجی» اســت ،پدید آمده
فن و
در جغرافیایی که میتــوان آن را «دیار تولید» نامید :تولید دانشّ ،
فرآوردههای گوناگون در این حیطهها .باشندگان «دیار مصرف» اما جز وارد
كردن و بهکارگیری این فرآوردهها ،باری به هر نحو ،کار عمدهای نکرده و
هنوز هم چندان نمیکنند.
دو جنگ جهانی ،بهویژه جنگ جهانی دوم ،نوآوریها در زمین ه تولیدهای
علمی ،ف ّنی و صنعتی را شتاب تصاعدی بخشیدند .در نتیجه نیاز به ایجاد
امکان تولید را واداشت تا
بازار مصرف هر چه گستردهتر ،دارندگان توان و
ِ
ف گرایی را ،به انواع شگردها و نیرنگها ،در تمام کشورها دامن بزنند
مصر 
و ح ّتی الگوی زندگی را در بسیاری از کشورهای «دیار مصرف» دگرگون
ن ســان ورود انواع کاالهای صنعتی به این سرزمینها چنان
سازند .بدی 
شتاب گرفت که چند و چون آن بر همگان آشکار است.
تردیدی نیست که این ورود (و شاید هم بتوان گفت :هجوم پیاپی و پایای)
فرآوردهها از «دیار تولید» به «دیار مصرف» پیامدهایی داشــته و دارد در
چند محور ،از جمله در محور فرهنگ و  -تا آنجا كه به موضوع این كتاب
مربوط میشود  -در محور زبان :سیلی تازان از واژهها و اصطالحهای غربی
به کشورهای «ناغربیزبان» جاری شده و همچنان جاری است .تا پیش
از جنــگ جهانی دوم ،زبان غربی رایج جهانی برای ارتباط ،بیشــتر زبان
فرانسوی بود .امپراتوری بریتانیا با آن که مستعمرههای فراوان و گستردهای
داشت (که هنوز هم باد نخوت آن را در سر دارد!) ،نتوانست زبان انگلیسی
را زبــان ارتباط جهانی کند .تا این که پس از جنگ جهانی دوم ،به خاطر
برتریجویی آمریکا و تبدیل شدن به «ابرقدرت» سیاسی و اقتصادی جهان
و نیز اختراع تلویزیون (دهۀ  ۱۹۶۰م ،).ویدئو (دهۀ  ۱۹۷۰م ،).شبکههای
تلویزیونی ماهوارهای (دهۀ  ۱۹۸۰م ).و باالخره همگانی شــدن اینترنت
(دهۀ  ۱۹۹۰م ،).زبان انگلیســی توانست به زبان رایج جهانی برای ارتباط
حدی که الزم آمد« :بچه را که از شیر گرفتیم،
و بازرگانی تبدیل شود ،تا ّ
ببندیم به زبان انگلیسی !».
اینک از این واژههای وارداتی در زبان فارسی دو نمونه میآوریم:
نمونه  :1ورود خودرو به ایران را در نظر بگیریم .با ورود این فرآورده علمی
و /یا ف ّنی ،مجموعهای از واژگان مربوط هم وارد شد که هنوز برخی از آنها
به همان صورت غربی (فرانســوی و /یا انگلیسی) در زبان فارسی رایجاند.
شاید در آن زمان کمتر در اندیش ه برابر (معادل)یابی برای این واژهها بودند،
ی دادند چند بیت نظم (شعر؟) در وصف صحن ه برخورد یک
البد ترجیح م 
خودرو با یک گاو بسرایند که در تاریخ ادب ثبت است:
چون بد آید ،هر چه آید ،شود یک بال ده گردد و ده صد شود
آتش از گرمی فتد ،مه از فروغ فلسفه باطل شود ،منطق دروغ
بشكند گردونهای را شاخ گاو
کور گردد چشم عقل کنجکاو
المیه ،سروده حسن وثوق ( وثوق الدوله))
(قصیده ّ
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باز خیلی زحمت کشیدند و «اتوموبیل» را «گردونه» خواندند (شاید اگر
وزن آن نظم اجازه میداد ،همان واژه «اتوموبیل» را میآوردند یا شاید هم
واژه «اُتول» را !) .الب ّته واژه  carدر انگلیســی در اصل به معنای «گاری»،
«واگن» و «گردونه» هم هست.
نمونه  :2چرا چنین دور برویم؟ همین واژه انگلیسی  computerرا در نظر
بگیریم .این تولید علمی و /یا ف ّنی ،چند دهه پیش در مغرب زمین طراحی
و ایجاد شــد و عاملهایی چند ،از جمله بروز جنگ جهانی دوم ،ســبب
فنشناسی آن شد .این ماشین را در آن دیار با
گسترش روزافزون دانش و ّ
این واژه نامیدند (بگذریم از این که گفته میشود نخستین «ابزار محاسبه»
ق زمینیان ابداع کردند به نام چرتکه .)...حال در سرزمینهای بیرون
را مشر 
از مرزهای دیار پیدایش این ابزار ،آن را چه باید بنامند؟ فارسیزبانان در
نوشتار فارسی چه باید بکنند؟ در پاسخ ،سه راه به نظر میرسد:
 )۱استفاده از همان واژه انگلیسی ،نهایت با نوشتن تل ّفظ آن با الفبای زبان
ف نویسی)« :،کامپیوتر»
بومی (ترانویسی یا حر 
 )۲نقل معنای آن :مث ً
ال «ابزاری که محاسبه میکند» ،یا «دستگاه محاسبه
کننده»
 )۳ترجم ه واژه انگلیسی (برابریابی) :حسابگر ،محاسبهگر ،ماشین محاسب؟
3
یا بر پای ه واژه فرانسوی  :ordinateurترتیبگر ،مرتّبساز ،رایانگر؟ رایانه؟
ی نوشت
راه یکم ،گذشــته از نبود نظرهای یکســان در چگونگی فارســ 
برخی واژههای خارجی (به دلیل وجود چند تل ّفظ :آمریکایی ،انگلیســی،
فرانسوی ،)...،متنی به دست میدهد پر از وامواژهها و سبب دشواری در فهم
میشود و تاثیر نامطلوبی روی ترکیب جملههای فارسی میگذارد .در اینجا،
به نقل از دیباچ ه دایره المعارف مصاحب [مصاحب  ]83نمونهای میآوریم
(و نمیخواهیم از متنهای کنونی نمونهای آورده باشیم ،وگر نه چه فراوان
در هم ه شاخههای علمی و /یا ف ّنی).
خط هوایی  ۱۳۲کیلو ولت بدون واسط ه دیژنکتور فقط با سکسیونر به دو
متصل میگردد و طرف  ۶۳کیلو وات
دستگاه ترانسفورماتور  ۴۰مگاوات ّ
آن نیز بدون دیژنکتور فقط با سکسیونر پارالل میشود و فقط یک دستگاه
دیژنکتور بین دو تراتسفورماتور و تیغ ه  ۶۳کیلوولتی (با اُمنیبوس) وجود
دارد.
(خط زیر واژهها از ما است).
یافتن نمونههایی از این دست بسیار آسان است.
راه دوم سبب میشود تا متن آماج (مقصد) شامل عبارتهای درهم ،پیچیده
و دراز شــود و در نتیجه دشــواری در فهم مطلب ،دشواری در بازبُردهای
(ارجاعهای) بعدی به مفهوم ،مصرف نابهین ه کاغذ و ...پدید میآید.
میماند راه سوم که آن هم دشــواریها و مشکلهای خود را دارد که به
برخی از آنها در همین پیشگفتار اشاره خواهد شد.

 -۲زبان بومی رویاروی سلط ه زبان نابومی

فنهای کنونی برای مشــرق زمینیها
گفتیم که بســیاری از دانشها و ّ
نابومیاند (و الب ّته در این هم تردید نیســت که مردم مشــرق زمین ،و به
فنها داشتند و در زمینههایی
میزان زیادی ایرانیان ،در گذشته دانشها و ّ
 -3در عربی :الحاسوب ( الکمبیوتر) ،در سوئدی :داتور ،در چینی :دیان نائو (یعنی :مغز برقی)

فنها را گرفتهاند و سپس با تالش پیگیر و
غربیان از شــرقیان دانشها و ّ
روزافزون و با کنجکاوی و ژرفکاوی در گسترش آنها کوشیدند .)...سخن
ما از دوران نوزایی به بعد اســت و بهویژه در ایران پس از انقالب مشروطه.
توجه به سلط ه فزاینده زبان غربی در بیشتر زمینههای
میخواهیم ببینیم ،با ّ
فن کنونی در آن نابومی
کار و کنش بشــری ،در مرز و بومی که دانش و ّ ِ
است و اهالی آن به زبان بومی میگویند و مینویسند ،چه باید کرد؟ بهویژه
میخواهیم ببینیم که ما فارسیزبانان را چاره چیست؟
«تجدد» و
در پاسخ به این پرسش بنیادی و نه نو ،شاید از همان اوان ورود
ّ
«تجددخواهی» ،کسانی نظرها و رایهایی را ارائه کردهاند
پیدایش گرایش
ّ
و یــا بر پای ه نظر خاصی رفتار کــرده و میکنند .در یک نگاه نه چندان از
نزدیک به این نظرها ،میتوان راههای پیشنهادی زیر را باز شناخت:
 )۱تغییر خط (و ح ّتی زبان) بومی و پذیرش واژگان زبان نابومی به همان
خط و صورت اصلی.
 )۲پذیرش جایگزینی زبان بومی با زبان نابومی در زمینههای علمی و /یا
فن.
ف ّنی ،از آموزش ،پژوهش و کاربرد دانش و ّ
فن ،ضمن
 )۳استفاده از زبان بومی در آموزش ،پژوهش و کاربرد دانش و ّ
پذیرش واژگان زبان نابومی ،بهعنوان وا م واژهها ،به همان صورت اصلی (با
همان خط) و استفاده از آنها در گفتارها و نوشتارهای علمی و /یا ف ّنی به
زبان بومی.
 )۴همان نظر شماره سه ،اما ترانویسی یا حرفنویسی واژگان علمی و /یا
ف ّنی نابومی.
 )۵برابریابی و برابرســازی (واژهیابی ،واژهگزینی و واژهسازی) برای واژگان
علمی و /یا ف ّنی نابومی در زبان بومی (به منظور ایجاد امکان تولید گفتار و
نوشتار به تمامی به زبان بومی).
در اینجا نمیخواهیم این آراء را در جزئیات بررسی کنیم ،تنها میگوییم که:
 )۱راه یکم در ایران ناپذیرفتنی و رفتار بر پایه آن ناشدنی است (در واقع
«راهی است به ترکستان» ،به دالیلی که چندان نیاز به ذکر آنها نیست.
 )۲راه دوم ،هر چند در نگاه نخســت پر بیراهه نیســت و ممکن اســت
م ّزیتهایی هم داشته باشد ،اما زیانهایش به مراتب بیشتر است ،از جمله:
فن برای کسانی که ،با وجود داشتن استعداد
•ایجاد مانع در نشر دانش و ّ
فن ،زبان نابومی را نمیدانند.
یادگیری دانش و ّ
•ایجاد مانع برای ارتباط میان دانش آموختگان به زبان نابومی و کسانی
که آن زبان را نمیدانند ،بهویژه در محیط کاری و دنیای صنعت.
•پیامدهــای منفی و زیانبار فرهنگی و اجتماعی ،از جمله این که :افراد،
ی پندارند ،مثل این که بپنداریم
فن را با زبان بیگانه همسان م 
خو ِد دانش و ّ
که هر کس که انگلیســی «میپراند» ،اهل فضل و دانش است .دیگر این
که اعتماد به نفس زبانی مردم از بین میرود ،یعنی احساس میکنند که
زبان بیگانه «برتر» است و زبان خودشان توانایی الزم برای بیان مفهومهای
فن را ندارد ،و نیک میدانیم که «زبان برتر» مفهومی غیرعلمی و
دانش و ّ
نادرست است.
•به تغییر رفتار و تغییر دستگاه ارزشی مردم جامعه  -در برخورد با دانش
فن و پی بردن به ارزش آن  -کمکی نمیکند.
و ّ
 ۳و  )۴راههای سوم و چهارم تفاوت چندانی با هم ندارند و هر دو در حال
دويست و پنجاه و پنج
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واژه گزینی
حاضر در کشور ما رایجند .کافی است لحظاتی چند به بعضی از گفتارهای
علمــی و /یا ف ّنی گوش فرا دهیم یا نگاهی گذرا به برخی از نوشــتارهای
رشتههای علمی و /یا ف ّنی ،مانند رشت ه پزشکی یا رشت ه رایانگر بیفکنیم .در
این نوشتارها راه سوم و بیشتر راه چهارم دنبال میشود.
 )۵امــا راه پنجم راهی اســت که بــه گمان ما میتــوان پیمود با همه
دشــواریهایش ،و هدف اصلی آن توانمندسازی زبان فارسی است برای
پاسخگویی به نیازهای گفتاری و نوشتاری در حیطههای علمی و /یا ف ّنی
و گسترش آن در جامعه.
باید تأکید کنیم که برابریابی و برابرسازی کاری است حرفهای و پیشنیازهای
خودش را میخواهد از آن میان:
(تخصص) در زمینهای که میخواهیم برای آن واژهگزینی یا
•ویژستگی
ّ
واژهسازی کنیم.
•آشنایی کامل با زبان مبدأ (زبان نابومی) و درک ریزهکاریها ،ساختارهای
توجه به ویژگیها و نقشهای دستوری،
دستوری و واژهســازی آن و نیز ّ
معنایی ،کاربردی و جامعهشناختی واژه.
•آشــنایی کامل با زبان آماج (زبان فارســی) و ساختارهای دستوری و
واژهسازی آن.
•آگاهی از پیشین ه کار.
•تشخیص درست همسانی یا ناهمسانی واژگانی دو زبان در سطحهای
مختلف دستوری ،معنایی ،کاربردی و جامعهشناختی [سامعی .]79
اینک اما پرسیدنی است :چرا راه پنجم؟ در زیر به این پرسش میپردازیم.

 -3چرا برابریابی و برابرسازی (واژهگزینی و واژهسازی)

دالیل مهمتر برابریابی و برابرسازی برای واژههای بیگانه به شرح زیر است:

 -1- 3گسترش دامنۀ واژگان زبان فارسی و توانمندسازی این زبان

نشان دادن گســترشپذیری دامن ه واژگان زبان فارسی دلیلی دیگر برای
برابریابی اســت ،الب ّته با رعایت قاعدهها و ضابطههای علمی واژهسازی ،و
نه انجام تالشی برای ساختن واژگانی مانند واژگان دساتیری که نادرستی
بیشتر آنها را پژوهشگران و رایمندان در زمین ه زبان و ادب فارسی نشان
دادهاند (در این باره از جمله نگاه شــود به [پــورداوود  .)]٧٣الب ّته درباره
واژگان دســاتیری میتوان گفت که ّنیت آن واژهسازان همانا گسترش و
توانمندسازی زبان فارسی بوده است.
 3-2پاسداری از فرهنگ ایرانی

میدانیم که زبان بُردار فرهنگ اســت .اگر زبان فارسی ضعیف شود و یا
خدای ناکرده کنار گذاشته شود ،فرهنگ غنی و چندهزارسال ه ما آسیب و
جدی میبیند .برای حفظ و پاسداری از فرهنگ و ه ّویت ایرانی باید
زیان ّ
ّ
زبان فارسی را  -که زبان ملی و مشترک و رسمی ما است  -توانمند کنیم.
به گفته ع ّ
المه دهخدا:
«وحدت تاریخ ملّی باید محفوظ بماند با زبان» [دهخدا .]٧٣
 -3-3آسانی نشر دانش

باید امکان نشر دانش به زبان ملّی فراهم باشد تا مردم بتوانند دانش را به
58
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سد راه نباشد .این کار باعث
زبان ملّی فرا گیرند و ندانســتن زبان بیگانه ّ
خ نویسان علم و حکمت،
میشــود که فاصل ه مردم با دانش کم شود .تاری 
وقتی که از آغاز عصر نوزایی سخن میگویند ،یک مانع مهم در سیر کاروان
علم و حکمت در اروپا را اجبار به نوشــتن متنهای علمی به زبان التین
برمیشمرند .در این باره در [فروغی ]٧۵چنین میخوانیم:
«یک عامل مهم نشر و تر ّقی معارف [در اروپا] نیز این شد که از مئ ه [سده]
شانزدهم به بعد ،نویسندگان در هر کشور آغاز کردند به این که به زبان ملّی
خود تالیف و تصنیف کنند ،و کمکم زبان التین که تا آن زمان تنها وسیله
اظهار معلومات بود ،متروک و منسوخ گردید».
در اینجا به چند بوده در تاریخ دانش و زبان اشاره میکنیم:
الف) یکی از دلیلهای مهم بازگشت زبان فارسی به صحن ه زندگی ایرانیان
و افزایش نوشتار به این زبان در سدههای نخستین پس از اسالم ،پشتیبانی
ن دوست مانند ص ّفاریان و سامانیان بود.
فرمانروایان و حاکمان ایرانی و ایرا 
برای نمونه در [معین  ]73میخوانیم:
«در ن ُز َهتنامه عالیی آمده است« :و شنیدم که خداوند ماضی ،عالءالدوله
 َق ّدس اله روحه  ...-خواجه رئیس بوعلی سینا را گفت »:اگر علو ِم اوایل بهحکم فرمان،
عبارت پارسی بودی ،من توانستمی دانستن «و بدین سبب به ِ
دانشنام ه عالیی ساخت» .و به احتمال قوی ابوریحان بیرونی کتاب التفهیم
فارســی را به همان منظور برای ریحانه دختر حسین (حسن) خوارزمی
تالیف کرده است».
دانشمند بزرگ دیگر ایرانی ،خواجه نصیرالدین طوسی هم از میان آثار خود
تعدادی را به زبان فارسی نوشت.
در تاریخ میخوانیم که امیر اسماعیل سامانی پس از آنکه خواجه ابوالقاسم
سمرقندی را به تألیف کتاب السواد اعظم واداشت و او آن کتاب را به عربی
نوشت« ،بفرمود که این کتاب را به پارسی گردانید تا چنانکه خاص را بُود
عام را نیز بُود» [ناتل خانلری .]66
ب) یان هوس 1415 -1369( 4م ).ضمن انجام تغییراتی در آداب كلیسا،
خواستار اجرای مراسم دعا و نیایش به زبان بومی چكها ،به جای التین،
شــد .الب ّته در انگلســتان ،جان ویكلیف 1384-1320( 5م ،).یك نسل
مقدس مسیحیان را به انگلیسی ترجمه كرده بود [رنان .]66
پیشتركتاب ّ
6
پ) دزیدریوس ا ِراسموس ( ۱۵۳۶-۱۴۶۶م ).تا سی و چهار سالگی زبان
یونانی نمیدانست (زیرا در مدرسههایی که در آنها شاگرد بود ،فقط زبان
التین میآموختند) .ا ِراسموس به سبب عالقهای که به متنهای فیلسوفان
و دانشــمندان یونانی داشت ،الزم دید که زبان یونانی را بیاموزد تا بتواند
آثار آنان را ترجمه و ویرایش کرده ،به زبان عامه برگرداند .برای رسیدن به
این هدف ،ســه سال زبان یونانی آموخت و در سال  ۱۵۱۶م .ترجم ه خود
از انجیل را هم به زبان یونانی و هم به زبان التین منتشــر کرد .از جمله
آرزوهایش این بود که آثار پیشینیان به تمام زبانهای هم ه مردم ترجمه
شوند.
ت) مارتین لوتر ( ۱۵۴۶-۱۴۸۳م ).چند سال بعد به این آرزوی ا ِراسموس
 John Huss -4اصالحگر دینی ِچك واستاد دانشگاه پراگ
 John Wycliffe -5دینشناس و استاد فلسفه غربی در آكسفورد
 Desiderius Erasmus -6کشیش واصالحگر هلندی اهل شهر روتردام در دوران نوزایی

واژه گزینی
مقدس مسیحیان را از زبان التین به بیواسطه با مردم در ارتباط باشند و دانستهها و یافتههای خود را با آنان در
حدی جام ه عمل پوشاند و کتاب ّ
تا ّ
زبان آلمانی ترجمه کرد .شاید نمونهای از تاثیر کاربرد زبان مردم ،همین کار میان بگذارند .از پیامدهای این وضع بومیسازی دانش و رواج تولید داخلی
مارتین لوتر باشد که به اصالحات دینی و انقالب پروتستان در اروپا کمک آن میتواند باشد .همچنین ارائه دانش به زبان مردم دسترسپذیری دانش
را بسیار افزایش میدهد.
فراوانی کرد و درک دینی و اجتماعی بخشی از مردم تغییر کرد.
الب ّته برخالف اروپاییان که پس از هزار و پانصد ســال ،کتاب دینیشان را
 - 5- 3ثابت نبودن زبان ارتباط جهانی
به زبان خودشان ترجمه کردند و آن هم با مخالفت واتیکان و پاپ مواجه
شد ،ما در ایران این بخت را داشتیم که در همان سدههای نخست هجری ،دلیل دیگری که گاه نادیده گرفته میشود ،ثابت نبودن زبان ارتباط جهانی
قرآن مجید به زبان فارسی ترجمه شود و ح ّتی تفسیرهای قرآن نیز به زبان است .در [فرشاد  ]65میخوانیم:
فارسی نوشته شدند .از جمله ترجمههای نخستین ،ترجمه بر پایه تفسیر «در زمان اشــاعه دین اسالم ،دانشمندان حوزه نیشابور برخی آثار یونانی
از افالطون ،ارسطو ،اقلیدس ،ارشمیدس ،بطلمیوس ،جالینوس و بقراط را
7
طبری است توسط گروهی از علمای ماوراءالنهر در سده چهارم ه.ق.
ث) رنه دکارت ( ۱۶۵۰ -۱۵۹۶م ).که در دوره تحصیل تنها با زبان التین ابتدا به سریانی و سپس بعضی از آنها را به عربی ترجمه كردند .در اثنای
سر و کار داشت ،ترجیح میداد برخی از آثارش را به زبان فرانسوی بنویسد .قسمت اعظم قرون وسطی ،عربی یكی از زبانهای مهم دنیا بود ،و از سده
هشتم یا یازدهـم میالدی عم ً
ال مهمترین عامل تمدن به شمـار میرفت
او در کتاب «گفتار در روش »...بر این عقیده است که:
«عقل سلیم منصفانهتر از هر چیز در دنیا تقسیم شده است و چون افراد [سارتون .»]53
باید برای درک امور و مســائل از ابزار خرد یا همین عقل ســلیم استفاده همانطور که اشاره شــد ،تا زمان جنگ جهانی دوم ،زبان فرانسوی زبان
کنند ،باید به زبان عموم افراد نوشت و نه به زبان خواص اهل مدرسه .با آن ارتباط جهانی بود و پس از آن زبان انگلیســی زبان چیره شد .کسی چه
که تحقیقات دکارت در مسئلههای علمی و فلسفی بسیار غامض بود ،چون میداند که در آینده ،نه چندان دور شاید ،چه زبانی زبان رایج ارتباط جهانی
مطالب را با کمال روشنی ادا میکرد ،بیشتر مردم میفهمیدند ،و به درک خواهد بود؟ اگر به فرض ،زبان اسپانیایی زبان جهانی شد ،آیا باید همه چیز
را به اسپانیایی بیان کنیم و بنویسیم؟ از اینرو باید زبان فارسی را توانمند
آنها مشتاق میشدند» [فروغی.]٧۵
از نظر دکارت ،نوشــتن به زبان عموم یعنی نوشــتن به زبانی غیر از زبان کنیم تا بتواند بر پای خود بایستد.
التین ،و بیتردید در این کار الزم بود که برای بسیاری از مفهومها برابرهای نکتهای که اینجا باید بر آن پافشــاری کرد این است که گرایش بهکاربرد
زبان فارســی در زمینههای علمی و /یا ف ّنی به معنای نفی یادگیری زبان
مناسب در زبان عموم یافته شود.
فعالیت
ج) گالیلئو گالیله ( ۱۶۴۲-۱۵۴۶م ).بیشتر کتابهایش را به زبان ایتالیایی بیگانه نیست .بلکه اگر کســی بخواهد در زمین ه ویژستگی خود ّ
مینوشت و خواهندگان آثارش ،خود برخی از آنها را به زبان التین ترجمه ســازنده و پویا داشته باشد و با دیگر همکاران در کشورهای دیگر جهان
ارتباط داشته باشد و از دستاوردهای جهانی بهره گیرد ،باید بر زبان علمی
کردهاند [مرکز.]٧۴
چ) در شرح حال دانته شاعر نام آور ایتالیا ( )1321-1265و پدیدآورنده اثر جهانی در رشــت ه خود تسلّط کافی داشته باشد .این زبان تنها محدود به
زبان انگلیسی نیست ،بلکه بنا به رشته و زمین ه کاری ،یادگیری زبانهای
کم نظیر در تاریخ ادبیات جهان« :کمدی الهی» ،آمده است:
«در زمــان او در ایتالیا زبان ایتالیایی واحدی وجود نداشــت .زبان علمی دیگری چون فرانسوی ،آلمانی ،اسپانیایی ،چینی و روسی و ...نیز الزم است.
زبان التین بود که فقط خواص استفاده میکردند .وقتی که دانته کمدی
ایتالیایی را به زبان «تسکانا» ساخت ،برای هیچکس تردیدی نماند که از آن  -4کدام زبان فارسی؟
پس این زبان ،زبان رسمی ایتالیا خواهد شد و چنین نیز شد» [شفا .]47
 1-4گونههای زبان فارسی و سیر دگرگونی آن
در واقع دانته که قطعاً میتوانست اثرش را به زبان التین پدید آورد ،ترجیح
از نظر زبانشناسی و ساختاری ،زبان فارسی هموندی (عضوی) از خانواده
داد آن کتاب را به زبانی بنویسد که زبان عامه مردم و زبان رسمی کشورش
زبانهای ایرانی است .در [یارشاطر  ]٧٣آمده است:
شود .میتوان تص ّور کرد که دانته برای بیان احساسات و اندیشههایش به
«زبانهای ایرانی دســتهای از زبانهای هند و اروپاییاند که با هم پیوند
مجموعه بزرگی از واژگان نیاز داشــت که یا از متن زبان «تسکانا» برون
نزدیک دارند و اصل آنها به زبان واحدی که با زبان قدیم هندیان نزدیکی
کشید یا خود برساخت.
بسیار داشته ،میپیوندد .زبانهای ایرانی در سرزمین وسیعی که از جنوب
به خلیج فارس و دریای عمان و از مغرب به بینالنهرین و ارمنســتان و از
 -4-3در دسترس بودن دانش
دانش باید هر چه بیشتر در دسترس مردم باشد .جامعه نمیتواند پیشرفته شــمال به کوههای قفقاز و صحرای آسیای مرکزی محدود میشده رایج
باشد و به پیشرفت ادامه بدهد مگر آن که سطح دانش در تمام جامعه باال بوده است».
باشد و هم ه مردم آن جامعه بتوانند به دانش ،در حد نیاز و /یا عالقه خود ،زبان فارســی از اوان پیدایش تاکنون گونههایی داشته است .قدیمیترین
دسترسی داشته باشند و دانشمندان و دانشوران بتوانند بهطور پیوسته و گون ه زبان فارسی ،زبان فارسی کهن یا زبان هخامنشیان است که دو هزار و
پانصد سال پیش رواج داشته است .گون ه بعدی آن یعنی زبان فارسی میانه
 -7قرآن عظیم ،ترجمه فارسی ،انتشارات انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،تهران1390 ،
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صدارت امیركبیر ،فکر یافتن واژههای برابر برای واژههای غربی نزد اهل قلم
ی رفته است.
نیز تا سده هفتم میالدی (پایان دوران ساسانیان) بهکار م 
مدرسهای دارالفنون تقویت شد .ما در قسمت  6به این موضوع
زبان فارسی نو (فارسی دری) سیر دگرگونی ویژه خود را دارد که شرح آن و برخی از ّ
در منبعهای تاریخ زبان فارسی ،از جمله در [ناتل خانلری  ]66آمده است .خواهیم پرداخت.
کوتاه سخن این که این سیر دگرگونی در هزار سال گذشته سه دوره مهم
 2-4زبان معیار ما
دارد:
منظور ما از زبان فارســی زبان فارســی کنونی است که زبان معیار ما در
دوره نخست :از پس از اسالم تا آغاز سده هفتم هجری قمری
ی نویسی ،دست کم از نظر ما،
واژهیابی ،واژهگزینی و واژهسازی است .فارس 
دوره دوم :از سده هفتم تا آغاز سده سیزده هجری قمری
به معنای «سرهنویسی» نیست .سرهنویسی و سرهگرایی ،با گمان زدودن
دوره س ّوم :از میان ه سده سیزده هجری قمری تا کنون
وام واژههای ناسره ،زیادهروی است.
در دو ســده نخست دوره اول میتوان گفت که نوشت ه چندانی ،از نظم و هم ه 
ّ
شعر و نثر ،به زبان فارسی به دست ما نرسیده است .نظم وشعر فارسی از واقعیت این است که زبان فارسی کنونی زبانی است که مجموع ه واژگان
آغاز سده سوم و نثر فارسی از اوان سده چهارم ،بیشتر در سرزمین خراسان آن شــامل واژههای فارسی و عربیتبار است و افزون بر آن تعدادی واژه از
بزرگ ،پدید آمــد .تالشهای جاوید مردانی چون رودکی ســمرقندی ،زبانهای دیگر هم در آن وجود دارد .در [معین ]63میخوانیم:
متعدد از زبانهای شرقی و غربی وارد شده:
فردوسی طوســی ،ابن سینا ،ابوریحان بیرونی ،افضلالدین کاشانی ،ناصر «در زبان فارسی عناصر ّ
خسرو و ...در این راستا بینیاز از شرح است .در آثار این ادیبان تا میانه سده • زبانهای هند و اروپایی
الف :زبانهای هند و ایرانی :سنسکریت ،هندی
پنجم شمار واژههای عربی چندان نبود .در [بهار  ]81میخوانیم:
« از قرن پنجم به بعد تف ّنن در تقلید ادبای ایرانی از تازی زیادتر از اندازه ب :زبانهای ایرانی :سغدی ،ختنی ،خوارزمی
و حد طبیعی رواج گرفت .این معنا باعث شــد که نثر فارسی که در قرن ج :زبانهای اروپایی :فرانسوی ،انگلیسی ،آلمانی ،روسی ،یونانی
چهارم و نیمه اول قرن پنجم صدی پنج لغت تازی بیش نداشت ،در نیمه • زبانهای سامی
ّ
دوم قرن پنجم از صدی پنجاه هم تجاوز کرد و در قرن ششــم و هفتم و الــف :زبانهای قدیم (مرده) :اکدی ،آشــوری ،بابلی ،عبری قدیم ،آرامی،
سریانی
هشتم تا صدی هشتاد هم کشید».
نکت ه شایان توجه این که تازش بی امان مغوالن به خراسان بزرگ در چارک ب :زبانهای متأخر (زنده) :عربی ،حبشی
ّ
(ربع) نخست سده هفتم ،این سرزمین را که بیش از سه سده جایگاه رشد • زبانهای آسیای میانه و آسیای خاوری :چینی ،ترکی ،مغولی».
توجه به پیشــین ه دراز زبان و فرهنــگ ایرانی و ارتباط و نزدیکی
زبان و ادبیات فارسی بود ،یکسره ویران و با خاک یکسان کرد ،آنسان که الب ّته با ّ
این ســخن موجز ،بیان یک بخارایی ،در تاریخ ثبت شــده است« :آمدند آن با تمدنها و قومهای همسایه ،داشــتن وامواژه از زبانهای غیرایرانی
و کندند و ســوختند و کشتند و بردند و رفتند» .بسیاری از ساختارهای طبیعی است ،اما نباید شمار آنها فراوان باشد .در این میان تنها زبان عربی،
اجتماعی و فرهنگی نابود شــد و ای بسا نویسندگان و شاعران که از دیار به دلیلهای روشــن ،وا م واژههای فراوانی به فارسی داده است .این واژهها
مدت حدود شش سده نویسندگان ،از جمله آنچنان در زبان فارسی درونی شدهاند که نباید آنها را بیگانه انگاشت.
خود گریختند .از آن پس به ّ
ل فروشی ،شروع کردند به نوشتن نثر مصنوع با عبارتهای مر ّکب از سوی دیگـر ،همانطور که در [ادیب سلطـانی  ]74آمـده است:
برای فض 
معیــن ،واژه عربی یا انگلیســیتبار را
و با وارد کردن بیحد و مرز واژههای عربی در زبان فارسی و از سادهنویسی «اگر در مــوردی برای مفهومی ّ
روگردان شدند .بدینسان دوران انحطاط زبان فارسی آغاز میشود .بهویژه میپسندیم ،پسند ما دلیل بســنده نادرست بودن راه کسی که برای آن
در دوره صفوی چنان وضعی پیش آمد که بســیاری از شــاعران و سخن مفهوم واژهای فارسی سره یافته است ،نیست».
توجهی به زبان فارسی و انحطاط
سرایان فارسی به دالیلی ،از آن میان کم ّ
آن ،ناچار به کوچیدن به بیرون از ایران از جمله به هندوستان شدند.
 -5پیشین ه واژهگزینی و واژهسازی در اروپا
از آغاز دوران قاجار و بهویژه پس از انقالب مشروطه ،جنبش بازسازی زبانی
مدتها پس از نوزایی همچنان زبان
به کوتاهی میتوان گفت که در اروپا تا ّ
و بازگشت به زبان ساده سدههای نخستین پس از اسالم (سبک خراسانی) ادبی و نگارش زبان التین بود ،به چند دلیل :نخست سلط ه کلیسا بر همه
شروع میشود و بدین سان دوره تح ّول زبان فارسی آغاز میشود .عبارت امور و این که زبان رسمی کلیسا التین بود .دیگر ،انبوهی نوشتار به زبان
ّ
پردازی فضلفروشانه و تص ّنع و تکلف کالم در انشای متنها ک م کم از بین التین و بهکار نرفتن زبانهای بومی اروپاییان برای نگارش به دلیل برتری
رفت .انشای ادیبانه و منشیانه جای خود را به شیوه ساده و قابل دریافت و کاربرد زبان التین ،زبانهای بومی برای نگارش بســیار ناپرورده و خام
عموم داد.
بودند .8پس از دوران نوزایی و شکلگیری دولت  -ملّت در اروپا و تعریف
فن غربیان و نیز
همانطور كه پیشتر گفته شد ،همزمان با ورود دانش و ّ
 -8در زبــان التین ،به زبان مردمی و بومی ،زبان ( vulgarدر زبان فرانســوی )vulgaire :میگفتند .این واژه
برخی از تولیدهای صنعتی به ایران ،واژههای غربی ،بیشتر فرانسوی و کمتر
صفت نســبی  vulgusاست که در زبانهای آلمانی و انگلیسی به شکل  folkدرآمده است (مانند  folkloreبه
معنای «فرهنگ مردم» و  volks wagenبه معنای «خودروی مردمی») .این صفت هنوز نیز معنای «زشــت
انگلیسی ،وارد زبان فارسی شد .اما کم و بیش از همان زمان ،بهویژه از زمان
و زننده و زبان پَست» را دارد.
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ه ّویت بر پایه زبان ،بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده از یکی از زبانهای
بومی خود (معموالً زبان پایتختنشینان) برای نگارش و آموزش را شروع
کردند و کمکم نوشــتن به زبانهای ملّی آغاز و گسترده شد .از جمله در
حدود سال 1553م .گروهی از شاعران فرانسوی با عنوان پلئیاد 9نوشتن به
زبان فرانسوی (در مقابل زبان التین) را تشویق میکردند تا از این راه زبان
فرانسوی را تصفیه و غنی کنند و ادبیات فرانسه را به پای ادبیات کشورهای
دیگر برسانند [حسابی  .]73هر چند پس از شکلگیری دولت  -ملّت در
اروپا ،کســانی چون اسپینوزا (درگذشته ١۶٧٧ :م ،).الیبنیتز (درگذشته:
 ١٧١۶م ).و نیوتن (درگذشته ١٧٢٧ :م ،).و ...همچنان کتابهای خود را
به التین مینوشتند.
رواج زبانهای محلی بهعنوان زبان نگارش علمی در اروپا تنها در پایان سده
نوزدهم و جا افتادن و پرورده شدن این زبانها در سطح ملّی ممکن شد.
برای نمونه در فرانسه تا سال  ۱۸۸۲م .و پیش از همگانی و اجباری شدن
آموزش ابتدایی ،تنها بیســت درصد مردم کشور به زبان فرانسوی سخن
میگفتنــد و باقی جمعیت به زبانهای دیگری چون لومباردی و بروتانی
و مانند آن سخن میگفتند .خط انگلیسی تنها در سده نوزدهم میالدی
اصالح و یکدست شد و پیش از آن بسیاری از واژهها به شکلهای گوناگون
نوشته میشد.
فن شتاب گرفت و الب ّته
در دوران نوزایی و در ادامه آن ،پیشرفت دانش و ّ
الزم بــود که مفهومها و پدیدههای تازه علمــی و /ف ّنی را که مییافتند،
نامگذاری کنند .برای پاسخگویی به این نیاز میبایست واژهیابی و واژهسازی
شود .پس از انقالب فرانسه ( 1789م ،).الوازیه (درگذشته ١٧٩۴ :م ).برای
نخستین بار پیشنهاد کرد برای واژهسازی علمی از زبان یونانی هم استفاده
شود .برای نمونه نام عنصری را «هیدروژن» گذاشت که از دو بخش یونـانی
تشکیـل میشد« :هیدرو» به معنای «آب» و «ژن» به معنای «سازنده» .یا
«اکسیژن» به معنای «زنگساز» .در آن دوران زبان یونانی استفاده چندانی
نداشــت و بسیاری از دانشمندان با الوازیه و شاگردانش مخالفت کردند و
با نوعی ریشخند و کوچکشماری آنان را «واژهسازان» 10میگفتند .علت
این که الوازیه از زبان یونانی استفاده کرد ،توانایی بیشتر ترکیبسازی این
زبان در برابر زبانهای فرانسوی و انگلیسی بود .کمکم این موضوع پذیرفته
شد .اینک دیگر این شیوه برای مردم بسیار طبیعی و عادی به نظر میآید.

 -6پیشین ه تالشها در واژهگزینی و واژهسازی در ایران

در ایــن بخــش تنها بــه تالشهایی اشــاره میکنیم که در راســتای
توانمندترسازی زبان فارسی از راه واژهســازی و واژهگزینی در حوزههای
علمی و /یا ف ّنی انجام شــده است .بدیهی است که لغتنامههای عمومی
فارسی جایگاه ویژه خود را دارند و نام بردن آنها سر راستانه به منظور ما
مربوط نمیشود (فهرستی از این لغتنامهها را میتوان در [نفیسی ]٧٣
ت نامههای فارسی در تاجیکستان
یافت و نیز در [شکوری  ]٨۴برخی از لغ 
نام برده شدهاند).
9- Pléiad
10- Nomenclateurs

پیشــین ه کار برابریابی برای واژههای علمــی و /یا ف ّنی خارجی به تال 
ش
مدرسهای دارالفنون برمیگردد .هر چند برابرهایی که آنها برمینهادند،
ّ
ی تبار بود .به دشــواری میتوان اثری از این گونه تالشها را
بیشــتر عرب 
پیشتر از زمان ایجاد آن مدرســه باز شناخت .گرایش به یافتن واژههای
فن تقریباً پس از پایان دوران قاجار پدید آمد و
فارسی نزد اهالی دانش و ّ
گسترش یافت.
شــاید مه م ترین اقدام برای تقویت زبان فارســی ،الب ّته نه به تمامی در
حیطههــای علمی و /یا ف ّنی ،پیافکندن فرهنگســتان بود .با تشــکیل
فرهنگســتان نخســت گرایش به خارج کردن برخــی از واژههای عربی
از زبان فارسی بیشــتر شد« .فرهنگستان ایران» یا فرهنگستان ا ّول بین
ش ســاخت
ســالهای  ۱۳۱۴تا  ۱۳۳۳خ .ف ّعال بود و واژههای زیبا و خو 
فراوانی از جمله در رشــته های علمی پدید آورد کــه دیگر امروزه برای
ما عادی شدهاند ،مانند «دادگستری»« ،شهرداری»« ،شهربانی»« ،آوند»،
«بازتاب»« ،برآیند»« ،بردار»« ،بسامد»« ،واگرایی» .و نیز واژههای کهنی
چون «ارتش» و «آمار» و «بیمارستان» را به زبان فارسی روزمره برگرداند.
«فرهنگستان زبان ایران» یا فرهنگستان دوم بین سالهای  ۱۳۴۷تا ۱۳۶۰
خ .ف ّعال بود .برای اطالع از تاریخچ ه فرهنگستان ر.ک .به [رعدی .]۷۳
از حدود هشــتاد ســال پیش با ایجاد مدرســههای ف ّنی ،دبیرستانها،
دانشسراها و دانشگاهها و گسترش این نهادها ،نیاز به تولید متنهای علمی
فن در این
و ف ّنی به زبان فارســی روز به روز فزونی گرفت .اهالی دانش و ّ
مرکزها برای رفع این نیازها گام برداشتند .بدینسان مجموعهای از واژگان
فارسی و وام گرفته از عربی و گاه غربی پدید آمدند و به کتابها و جزوههای
درسی راه یافتند .از جمله «دانشگاه آزاد ایران» در حدود پنج دهه پیش
برای نگارش کتابهای درســی با مشکل واژهسازی روبرو شد و از این رو
گروهی از استادان برای واژهگزینی و واژهسازی گرد هم آمدند و حاصل کار
آنان منتشر شد .همچنین «بنیاد فرهنگ ایران» کتاب «فرهنگ اصطالحها
علمی» را منتشر کرده بود.
تالشهای گروه مصاحب در ســاختن واژههای نو در برخی از شاخههای
دانش و فن نیز شایان ذکر است.
پس از انقالب اسالمی «مرکز نشر دانشگاهی» بنا شد و با جذب نیروهای
باتجربه ،کار نشــر کتابهای دانشگاهی و واژهنامههای علمی و /یا ف ّنی را
آغاز کرد و با تالشــی در خور تقدیر ،واژهنامههایی در زمینههای ویژسته
منتشر کرد.
«فرهنگستان زبان و ادب فارسی» یا فرهنگستان سوم هم از سال ۱۳۶۹
خ .تاکنون بر پا است و واژهنامههایی در برخی از زمینههای علمی و /یا ف ّنی
منتشر کرده است [فرهنگستان .]87
در این راســتا افراد و گروههایی هم ،بهویژه در کار مهم توانمندسازی
زبان فارســی ،در برخی ازحیطههای ویژســتگی ،کوشــیده و هنوز
هــم میکوشــند .حاصل این كوشــشها ،هــر یك در حــد خود،
ارزشمند اســت .نام بردن از همه این کوشــندگان سخن را به درازا
میکشاند.
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واژه گزینی
 -7مشکلهای برابریابی و برابرسازی در زبان فارسی

در این قسمت به پارهای از مشکلهای برابریابی و برابرسازی در زبان فارسی
اشاره میکنیم.
 1-7چیرگی وجه ادبی زبان فارسی

یکی از مشکلهای برابریابی و برابرسازی در زبان فارسی رسمی کنونی آن
است که وجه ادبی و شاعران ه آن ،به دالیلی که پرداختن به آنها از حوصلۀ
این مقال بیرون است ،بر وجه سادهنویسی و رواننویسی آن چیرگی یافته
است .بیگمان این هر دو وجه برای هر زبانی الزماند ،اما هر یک باید توان
و جایگاه خود را داشته باشد .متن علمی و /یا ف ّنی هر چه سادهتر نوشته
شــود ،درک آن هم آسانتر میشود (ویژگیهای متن علمی و /یا ف ّنی در
[روحانی رانکوهی  ]95به گستردگی بیان شده است).
 2-7محدود بودن دامن ه واژگان

مشکل دیگر آن است که دامن ه واژگانی که امروزه فارسیزبانان بهکار م 
ی
برند ،محدود اســت و باید برای بیان مفهومهای تازه و روز افزون علمی و/
ی زبانان باید بپذیریم
یا ف ّنی به میزان زیادی گسترش داده شود .ما فارس 
که به واژههای نو نیاز است و با دامن ه محدود واژگان روزمره نمیتوان همه
مفهومهای جهان کنونی را توضیح داد .ما در قســمت  8تواناییهای زبان
فارسی و راههای گسترش دامنه واژگان آن را بررسی میکنیم.
 3-7نوواژگریزی

یکی از مشکلهای غیرف ّنی کار واژهیابی و واژهسازی علمی و /یا ف ّنی ،وجود
فن ،که شاید
حالتی است بین برخی افراد ،بهویژه گروهی از اهالی دانش و ّ
بتوان آن را «نوواژگریزی» 11نامید .یعنی از بهکار بردن واژههای نوساخته
فارسی دوری میکنند.
شگفت این که بسیاری از اینان در کاربرد واژههای انگلیسی و گاه فرانسوی
روزمره و به جای واژههای عادی زبان فارسی  -هیچ
ت وگوی
 ح ّتی در گف ّ
تردیدی نمیکنند و کاربرد واژههای بیگانه را آسانتر میدانند و به اصطالح
با آن واژهها «راحتتر» اند (بهویژه در گفتار).
 4-7فهم و پذیرش عامه

این معیار ممکن اســت در مورد واژههایی که بیشــتر مردم روزانه بهکار
میبرند ،پذیرفتنی باشد ،اما در زبان علمی و /یا ف ّنی چندان جایی ندارد.
روشــن اســت که هر گروهی از افراد یک جامعه که بهکاری میپردازند،
مجموعه واژههای ویژه خود را دارند .این نکته در درازای تاریخ صادق بوده
توجه
است .به گفت ه عینالقضات همدانی (درگذشته  ۵٢۵ه.ق ١١٣١ / .مّ ).
کنیم:
«پس هر قومی در عالم ،به وضع اســامیی چند مخصوصاند که دیگران
از آن مســتغنیاند .ادیب را بسیار معانی در صنعت خویش است و فقیه
منجم را همچنین؛ و طبیب و محاســب و
را نیســت؛ و متکلّم و نحوی و ّ
کاتب و عروضی را همچنیــن؛ و جوالهه و ّ
حلج و ک ّناس را همچنین .و
 -11ایده این اصطالح از ]حیدری  [2011اســت .در این منبع اصطالح «نوواژترســی» بهکار رفته است که بار
معنایی قویتری از واژه «نوواژگریزی» دارد.
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در میان یوزداران و بازداران و سگداران اصطالحهای هست که ایشان از
طراران
آن مستغنی نیستند .و علیالجمله هیچ قومی نیابی تا وا دزدان و ّ
رســی ،اال هر قومی که اصطالحهای دارند کــه دیگران را آن اصطالحها
معلوم نیست زیرا که اسامی بر معانی توان نهاد و هر قومی را حاجت است
به نظر کردن به معانیی که دیگران را حاجت نیست» [عین القضات ]77
(نشانههای سجاوندی از ما است).
پس بایــد پذیرفت که در یک متن علمی و /یا ف ّنی از یک حیطه خاص،
واژههایی باشــند که ناآگاهان در آن حیطه نفهمند .ناگفته پیدا است که
اصطالحهای علمی و /یا ف ّنی بیگانه (انگلیسی ،فرانسوی )...،در زبان اصلی
نیز همهفهم نیستند .در زبانهای اروپایی این نکته پذیرفته شده است که
اگر کسی متنی در زمینهای علمی میخواند ،باید انتظار داشته باشد که
واژهها و اصطالحهای تازه ببیند یا واژههای آشنا در مفهومها و کاربردهای
تازه بهکار رفته باشند .پس نباید هم انتظار داشت که در زبان فارسی جز
این باشد.
ابوریحان بیرونی در شــکوه و شکایت از زبان مادری خود ،زبان خوارزمی،
مینویسد:
«...و این نکته را با خویشتن خویش میسنجم که خوگر با زبانی است که
هرگاه چیزی از علم در آن بنشانند ،چنان شگفت نماید که دیدن شتری بر
زرافهای زیر پاالن» [آشوری .]76
بام و ّ
اما اگر فرد آگاه یا کارشناس در یک زمینه علمی و /یا ف ّنی  -و نه از مردم
ناکارشناس  -لزوم بهکار بردن واژه فارسی را پذیرفته باشد ،ولی واژهای را
نپسندد ،چنانچه بخواهد ،میتواند واژه دیگری بیابد یا بسازد ،به شرط آن
که ضابطهها و معیارهای این کار را  -دست کم آنهایی را که نزد کاردانان
پذیرفتگی همگانی داشته باشند  -رعایت کند.
 5-7گمان عدم تولید دانش

مشــکل دیگر این که گاه ایراد میگیرند که چون ما در کشورمان تولید
دانش نداریم ،بنابراین واژهســازی بیهوده است و ما نمیتوانیم با سرعت
تولید دانش در زبانهای دیگر ،در زبان فارسی واژهسازی کنیم .در [سامعی
 ]79میخوانیم:
«حجم مفاهیم و اصطالحهای که همه ساله به زبان کشورهای صنعتی و
غرب بهویژه در جهان انگلیسی زبان وارد میشود ،از حد یک میلیون فرا
میگذرد».
گسترش روزافزون مجموعه واژگان علمی و /یا فنی در زمانه کنونی پدیده
ایست آشکار ،اما نمیتوان بر این پایه ایراد گفته شده را مطرح کرد.
این ایراد وارد نیست ،زیرا نخست این که در کشورمان تولید دانش داریم
اما میزان آن شــاید از استانده (استاندارد) جهانی کمتر باشد .دیگر این
که برای پیشرفت در تولید بیشــتر دانش در کشور پیشنیازهایی الزم
است که جای شرح آنها در این مجال نیست .اما روشن است که نشر
دانش ،چه تولید خارج باشــد و چه تولید داخل ،به زبان مردم ،درک و
جذب آن را آســانتر و ســریعتر میکند و از این رهگذر نیروی تولید
داخلی دانش تقویت میشود.

واژه گزینی

 6-7بهان ه ماه ّیت زبان

مشکل دیگر این اســت که برخی از افراد ،ح ّتی گاه از اهالی دانش و فن
ّ
مشــخصی
و هنر و قلم ،هر یک از زبانهای خارجی را خاص حیطههای
میدانند ،مث ً
فن»« ،زبان فرانسوی:
ال« :زبان انگلیسی :زبان تجارت و علم و ّ
زبان هنر و ادبیات و فلسفه»« ،زبان آلمانی :زبان صنعت و فلسفه» .و البد
زبان فارســی «زبان گل و بلبل» است ! به گمان ما این تص ّور پذیرفتنی
نیست.
باید از باورمندان به این نظر پرســید :اگر یــک زبان ،زبان رایج در زمینه
فن ،فلسفه،
(هایی) از فرهنگ بشری در معنای گستردهاش  -دانش ،هنرّ ،
ماهیت آن زبان اســت
حکمت و - ...میشــود ،آیــا تنها به دلیل ذات و ّ
(از دیدگاه زبانشناســی و مردمشناسی) یا بیشتر به این دلیل است که
انسانهای دارای آن زبان در آن زمینهها قرنها سرسختانه کوشیدهاند و
زبان خود را هم ،پس از احساس نیاز به واژههای تازه و به تعبیری با انجام
«مهندسی زبان» گسترش دادهاند .نگاهی هر چند گذرا به تاریخ تالشهای
بشر ،بهویژه از زمان نوزایی به بعد ،میتواند ما را در یافتن پاسخ (های) این
پرسش یاری کند.
 -7-7بومی نبودن مفهوم های علمی و /یا ف ّنی

کار واژهگزینی ،واژهیابی و واژهســازی در ذات خود در همه زبانها کاری
است دشوار ،اما در کشورهایی که دیگر به اصطالح «مهد علم» نیستند،
این کار بسیار دشوارتر است ،زیرا هم مدلول و هم ّ
دال نابومی و بیگانهاند
و دستاندرکاران واژهسازی و واژهگزینی ،همانطور که در[ادیب سلطانی
 ]74به درســتی اشاره شده ،باید به مفهومهایی بپردازند که از درون زبان
بومی این گونه کشورها برنخاستهاند.
این مشکل یک علّت م ّهم وجود پراکندگی و ناهماهنگی در کار گزینش و/
یا ساختن واژههای برابر در زبانهای بومی است .الب ّته نباید ،بهویژه در کوتاه
مدت ،در این کار انتظار هماهنگی و یکدستی به تمامی داشت.
ّ

 -8تواناییهای واژهسازی زبان فارسی

برخی را نظر بر این است که زبان فارسی توانایی بیان مفهومهای علمی و/
حد کمال میدانند
یا ف ّنی را ندارد ،اما دیگرانی هم زبان فارسی کنونی را در ّ
و بر این رایاند که میتوان با جویش در کتابهای کهن مشکل را حل کرد.
در [مصاحب  ]83میخوانیم:
«نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت که انتظار یافتن اصطالحهایی در
«کتب قدیمه» ،برای مفاهیمی که در زمان تألیف و تصنیف این کتابها
وجود ذهنی نداشتند ،باطل است».
از دیگر ســوی ،در [جمالزاده  ]۴١وقتی مؤلف میخواهد توانمندی زبان
فارسی (الب ّته نه در تمام زمینهها) را نشان دهد ،از جمله نام گونههای آجر
را ذکر کرده است :بیش از بیست واژه برای نامیدن این گونهها .بسیاری از
آنها امروز دیگر وجود ندارند .یا سی و یک واژه برای انواع پارچه میآورد
که خیلیها دیگر نه تولید میشوند و نه بهکار میروند .الب ّته م ٌولف میپذیرد
که زبان فارســی در همه زمینهها توانمند نیســت .حرفههای آجرسازی

(آجرپزی) و پارچهبافی از حرفههای بسیار کهن ایرانی است و میباید هم
برای هر نوع آنها واژهای وجود میداشته.
در [حسابی  ]٧٢محاســبهای انجام شده و در آن توانمندی زبان فارسی
توجه به
از نظر گســترشپذیری نشان داده شده اســت .در این منبع با ّ
مفهومهای ریاضی جایگشت و ترکیب ،تعداد واژههای ممکنی که میتوان
در زبان فارســی ساخت ،شمارش شــده است .این شمار به دست کم دو
میلیون میرسد.
اما برای گســترش توانایی زبان فارســی راههایی وجود دارد که در زیر به
برخی از آنها اشاره میکنیم.
 1-8اشتقاق و ترکیبسازی

گفتیم که زبان فارســی هموندی از خانواده زبانهای ایرانی اســت و این
خانواده خود از شــاخههای بزرگ و برومند درخت زبانهای هندواروپایی
است .ساختار واژهسازی زبان فارسی بر پای ه اشتقاق یعنی افزودن پیشوند،
ن واژه و ستاکها است و بر پای ه ترکیب واژهها یعنی
میانوند و پسوند به ب 
ترکیبسازی صرفی و گروهی .و البته گاه با روش تکرار ،یعنی اضافه کردن
پسوند صفت فاعلی به بُن مضارع ،مانند لرزلرزان ،یا تکرار بن مضارع مانند
پوی پوی که در [فرشیدورد  ]92به آن اشاره شده است.
در [دهخدا  ]73میخوانیم:
«زبــان فارســی از حیث مر ّکبــات نهایت غنی اســت و کمتر مفهومی
مرکبــی دلنشــین از آن تعبیر
از مفاهیــم غریبه اســت که نتــوان با ّ
کرد».
در [ناتل خانلری  ]66ضمن اشــاره به انواع فعل در زبان فارسی – ساده،
پیشــوندی ،مر ّكب ،عبارت فعلی و فعلهای ناگذر  -آمده است كه فعل
مر ّكب را میتوان با تركیب اسم یا صفت با فعل ساخت و به واژهای مر ّكب
رسید كه معنای واحد دارد ،مانند اجرا كردن ،اندازه گرفتن و جدا ساختن.
پس با استفاده از اشتقاق و ترکیبسازی و گاه تکرار میتوان واژههایی برای
بیان بسیاری از مفهومهای نوین ساخت .برای اطالع از این روشها میتوان
از جمله به [ فرشیدورد  ]89مراجعه کرد .در [طباطبایی  ]94مقاالتی در
باره واژهسازی با روشهای ترکیب و اشتقاق آمده است .در [شروانی ]83
الگوهای واژهسازی در فارسی امروز بیان شدهاست.
 2-8گنجینه واژگان زبان فارسی دری و فارسیهای دورتر

گنجینه و اندوخته واژگانی زبان فارســی دری (و نیز زبان فارســی میانه
(پهلوی)) و فارسی کهن بسیار پربار است.
در فرهنگهای لغت قدیمیتر مانند فرهنگ جهانگیری ،لغت ُفرس اسدی
و برهان قاطع واژههای فارســی زیــادی وجود دارند که خیلی از آنها در
جریان پیچیده شدن نثر فارسی از حوالی تازش سهمگین مغول تا اواخر
ســده پیش ،کنار گذاشته شده و کمتر بهکار رفتهاند .برای نمونه در زبان
فارســی دری واژه «اخترگو» را داریم به معنای «کسی که از روی اختران
و ستارگان آینده را میگوید» .در مثنوی مولوی (دفتر سوم) میخوانیم:
اسب ،کش گفتی سقط گردد ،کجاست
کور اخترگوی و محرومی ز راست
دويست و پنجاه و پنج
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نمونه دیگر :در زبان فارســی واژه «ماز» به معنی «پیچ در پیچ» اســت و
میتوان آن را برابر  mazeدر انگلیســی گذاشت .یا واژۀ «مازه» به معنای
«ستون فقرات» را میتوان به جای  backboneگذاشت.
میتوان از این گنجینه پربار واژههایی را برگرفت و نیز با استفاده از آنها
و بر پایه ضابطههای دســتور زبان فارسی و قاعدهها و معیارهای درست
واژهسازی ،واژههای تازهای ساخت.
 3-8ترکیبهای وارون

امکان دیگر برای توانمندســازی زبان فارســی ،که معموالً نادیده گرفته
میشود ،ترکیبهای وارون یا مقلوب است .برای نمونه به جای «گشایندۀ
دل» میگوییم «دلگشا» .میتوانیم به جای «مستقل از ماشین» بگوییم
«ماشین– نابسته» و به جای «پایگاه داده مبتنی بر ابر» بگوییم« :پایگاه
قابلیت در واژهسازی علمی بسیار سودمند است و باعث
داده ابر -پایه» .این ّ
قابلیت ترکیبی آنها میشود.
کوتاه شدن واژهها و اصطالحها و افزایش ّ

گویشها و زبانهای بیشتری مشترک باشد.
برای نمونــه واژه  hitبه معنای «برخــوردن» را در نظر بگیریم .میتوان
برای این واژه ،واژه برابر « َگنِش» را پیشــنهاد کرد .این واژه از فعل ساده
«بَگ َن َسن» در گویش گالشی 12شرق گیالن گرفته شده است که به معنای
«برخورد کردن» است ،اما به شیوه فارسی رسمی از آن بُن مضارع «گن»
و سپس نام مصدر «گنِش» ساخته میشود.
 -6-8به وام گرفتن واژههای بیگانه

راه دیگر به وام گرفتن واژههای بیگانه بهطور محدود و در صورت نیاز است
برای ساختن مصدر از آنها ،مانند «بالک ← بالکیدن» که در این واژهنامه
آمده است .این کار پیشتر در [ مصاحب  ]83انجام شد.
در این منبع واژههای «یونیدن» و «یونش» (از یون) و مانند اینها وجود
دارد .روشن است که به هیچ روی نباید در این کار زیادهروی کرد.

 -9کارهای پیشین در پدیدآوری واژهنامههای ویژسته
 -4-8فعلهای ساده
فن رایانگر
یکی از ویژگیهای زبان فارسی میانه (پهلوی) ،فعلهای ساده یا بسیط بود .دانش و ّ

همانگونه که پیشتر گفتیم ،این توانایی در آغاز در زبان فارسی نو (دری)
نیز همچنان برجا بود و سبب شد ما امروزه ح ّتی فعلهایی چون فهمیدن،
طلبیدن ،بلعیدن و ...را از ریشههای عربی در زبان خودمان داشته باشیم.
این توانایی همچنان در زبان گفتار برجا اســت اما در زبان رسمی چندان
توجهی نمیشــود ،اگرچه در نظمهای طنز گاه بهکار برده میشود.
بدان ّ
گرایش به درازنویســی و کاربرد مصدرهای ترکیبی باعث شده امروزه به
جای فعلهای ساده آرامیدن /آرمیدن ،اندیشیدن و آغازیدن ،انجامیدن ،به
ترتیب فعلهای مر ّکب استراحت کردن ،فکر کردن ،تف ّکر کردن ،آغازکردن
ن گونه جایگزینها به خودی
و به انجام رساندن را بهکار ببریم .داشتن ای 
خود بد نیست ،اما برای کار واژهسازی نیاز به فعلهای ساده هم داریم که
توانایی صرف و مشتقسازی آنان به مراتب بیشتر است .نمون ه آن ،کاربرد
فعل گرانیدن به جای جذب کردن و ساختن ترکیبهای گرانیگاه به جای
مرکز ثقل و گرانش به جای جاذبه اســت .در این زمینه در[ 11حیدری]،
[حافظیان  ]٨٨و [شیروانی  ]٨٣نکتههای سودمندی وجود دارد.
 5-8زبانهای ایرانی دیگر و گویشها

امکان دیگر بهره گیری از زبانها و گویشهای ایرانی دیگر (مانند ُکردی،
لری ،طبری ،گیلکی و )...اســت به شرط آن که واژههای برگرفته از آنها
دارای ریشههای هندواروپایی باشند تا با دیگر زبانها و گویشهای ایرانی
نزدیکی و خویشاوندی داشته باشند .الب ّته منظور ما کاربرد این واژهها به
همان شکل و صورت اصلی آن نیست ،زیرا در آن صورت پرسش گزینش
میان گویشها و ح ّتی لهجههای یک گویش در شــهرها و روســتاهای
مختلف پیش میآید .منظور ما گرفتن ریشه و بُن یا ستاک واژه و تغییر
آن و هماهنگسازی تل ّفظ آن با زبان فارسی رسمی و سپس بهکار بردن
آن در واژهســازی است .در گزینش واژه گویشی هم باید کوشید که واژۀ
ریشــهای را پیدا کرد که نخست ریشه ایرانی داشته باشد و سپس میان
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از حدود شــاید پنجاه ســال پیش تاکنون ،کارهایی در زمین ه پدیدآوری
واژهنامههای ویژســت ه رایانگر انجام شده اســت .این واژهنامهها بیشتر به
تهیه و تنظیم
صورت پیوست در کتابهای ترجمه و تألیف درج شدهاندّ .
این پیوستها طی این همه سال الب ّته خود تالشی است ارزنده که بیشتر
از ســوی دانشگاهیان به عمل آمده است ،هرچند چندان توافقی در مورد
حدی
برخی از برابرها نزد اینان نبوده و نیســت .این نبود یکسانی آراء تا ّ
طبیعی و پذیرفتنی است ،زیرا واژهسازی و واژهگزینی ،اگر چه کاری است
علمی و تابع ضابطهها و معیارهایی ،اما هرگز نمیتوان گفت که برای هر
واژه بیگانه ،تنها و تنها یک واژه برابر فارســی درست است و سایر واژهها
نادرست .ح ّتی باید افزود که در این کار میزانی سلیق ه زبانی و سبک نگارش
دســتاندرکاران نیز نقش دارد .در زبانهای بیگانه ،مث ً
ال انگلیسی ،هم در
همه زمینهها اصطالحهای «استانده» (استاندارد) وجود ندارد و برای یک
مفهوم گاه چند اصطالح بهکار میرود.
جز این فهرســتها ،عالقهمندانی از انجمنها و ســازمانها و افراد ،در
تنظیم و تدوین این گونه واژهنامهها و چاپ  -نشر آنها کوشیدهاند .یکی
از نخستین کارها در این راســتا« ،واژهنام ه کامپیوتر» است که «انجمن
تهیه و منتشــر کرد .شــورای عالــی انفورماتیک هم
انفورماتیک ایران» ّ
واژهنامهای را تدوین و منتشــر کرده اســت با عنوان «فرهنگ بسامدی
واژگان کامپیوتر و انفورماتیک» که در آن برای واژههای بیگانه ،برابرهای
پیشنهادی مترجمان و مؤلفان کتابهای رشته رایانگر گردآوری شده است.
فعالیت
زیرگروه علوم کامپیوتر فرهنگستان زبان کنونی هم در این زمینه ّ
دارد و تا آنجا که میدانیم ،کتابچههایی شامل واژههای پیشنهادی منتشر
کرده است و در[فرهنگستان  ]87هم این واژهها آمدهاند .این تالش ها و نیز
تالشهای فردی بعضی از عالقهمندان در پدید آوردن چنین واژهنامههایی
توجه و تقدیر است.
شایان ّ
 -12گالش :کوهنشین ،معموالً چوپان
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 -10روش ما در واژهگزینی ،واژهیابی و واژهسازی

اینک فرض میکنیم که بخواهیم برای واژگان زبان نابومی در زبان فارسی
برابریابی یا برابرسازی کنیم .چه روشهایی پیش رو داریم؟ در پاسخ ،بهطور
کلّی این روشها به نظر میرسند:
 )۱برابریابی یا برابرســازی برای هم ه واژههای نابومی به زبان فارسی ناب
(سره گرایی) تنها با اســتفاده از زبانهای ایرانی میانه و باستان (پیش از
زبان دری).
 )۲برابریابی یا برابرسازی برای هم ه واژههای نابومی ،تا بشود (ح ّتیاالمکان)،
با استفاده از زبانهای ایرانی میانه و باستان و گاهی از زبان فارسی دری.
 )۳برابریابی یا برابرسازی برای هم ه واژههای نابومی به زبان فارسی کنونی،
ضمن بازگشت تا زبان دری و گاه زبانهای ایرانی میانه و باستان.
 )۴همان روش سه ،اما تنها با استفاده از واژگان اینک رایج در زبان فارسی.
 )۵برابریابی برای ،تا بشود ،هم ه واژههای نابومی با استفاده از واژگان اینک
رایج در زبان فارســی و زبانهای ایرانی دیگر و گویشهای ایرانی کنونی،
ضمن بازگشــت تا زبان دری (و بســیار کم تا دورتر) و به وام گرفتن از
تصرفاتی در آنها (مثل
واژههای نابومی (و به فارسی نوشته) و احیاناً انجام ّ
ساختن مصدر «یونیدن» از واژه «یون» یا مصدر «فهمیدن» از واژه عربی
«فهم» و مانند اینها).
الب ّته با ترکیب برخی از این روشها شاید روشهای دیگری هم پدید آیند.
راه نخست راه ما نیست ،دســت کم به خاطر ناباورمندی ما به استخراج
واژههایی از یک یا بیش از یک زبان بسیار کهنه و دور .بگذریم از این که
حاصل نوشتن با چنین واژههایی متنی است که کمتر کسی میتواند در
س نامه شاید مناسب باشد:
یابد .اشاره به نکتهای از قابو 
«اگر نامه پارسی ب َود ،پارسیای که مردمان در نیابند ،منویس که ناخوش
خاصه که معروف نباشد .آن نباید نبشتن به هیچ حال و آن ناگفته ب ِه».
ب َودّ ،
(به نقل از [دهخدا  ،]٧٣نشانههای سجاوندی از ما است ).
توجه است:
و نیز در اینجا نظر عالمه دهخدا شایان ّ
«همیشــه راه ترقی زبان بازگشــتن به زمان گذشته است ،اما زمان غنا
و تر ّقــی و اعتال ،و نه زمان انحطاط و تنزل .یعنی برای فارســی به زمان
هخامنشــی ،که فکر هنوز محدود است ،نباید رجعت کرد و به زمان بعد
از مغول نیز که دوره تن ّزل و انحطاط اســت ،نباید برگشت .بلکه به دوره
سامانیان و غزنویان باید رجوع کرد» [دهخدا .]٧٣
الب ّته این نظر آن ع ّ
المه را نمیتوان بهطور مطلق پذیرفت زیرا ممکن است
الزم شود در موردهایی ،هر چند اندک ،به دورههای دورتر هم رفت.
در مقابــل ،پژوهشــگرانی بر این رأی بوده و هســتند که همانگونه که
اروپاییــان برای یافتن واژههای علمــی و /یا ف ّنی به زبانهای کهن مانند
التین و یونانی بازگشــت کردند و با تکیه بر مجموع ه واژگان این دو زبان،
مشــکل خود را در واژهسازی علمی و /یا ف ّنی واگشودند ،ما نیز میتوانیم
به زبانهای کهن ایرانی ،یعنی زبان اوستایی و زبان پهلوی بازگشت کنیم
و واژههــای مورد نیاز امروز خود را با تکیه بر آنها ،الب ّته با روش علمی بر
پایه قاعدههای ریشهشناسی و دستور زبان ،بسازیم (و ح ّتی اگر الزم شد
به زبان سنسکریت هم بازگردیم) .پژوهشگرانی به این مهم پرداختهاند و

اهلیت علمی خود را هم در این راستا نشان دادهاند .در این باره از جمله به
ّ
[حیدری  11و ادیب سلطانی  ]74میتوان رجوع کرد.
روش دوم تفاوت چندانی با روش نخســت ندارد ،تنها ژرفای بازگشت به
گذشتههای دور در آن کمتر است.
روش سوم روشی است فرسخت ،زیرا در این روش باید برای هم ه واژههای
نابومی برابر یافت ،ح ّتی اگر آن برابر «ناپســندیده» باشــد (پسندیده یا
ناپسندیده بودن یک واژه برابر ،الب ّته به معیارها و ضابطههای واژهگزینی و
شاید هم به میزانی به سلیقه فردی ،بستگی دارد .معیارهای پذیرفت ه ما در
بخش  11این پیشگفتار آمدهاند).
روش چهارم روش مناسبی است اما در آن از هم ه توان زبان فارسی استفاده
نمیشود و در نتیجه ،توانایی این زبان به درستی نشان داده نمیشود .با این
همه به نظر میرسد که این روش در زمان کنونی روش رایجی است نزد
آنانی که سه روش قبلی را نمیپسندند.
اما روش پنجم ،به گمان ما روشی است واقعگرایانه و ما همین روش را در
پدیدآوری این واژهنامه برگزیدهایم و آگاهیم که« :کار صعبی است ،مبادا که
خطایی بکنیم» .الب ّته احتمال وجود خطا و اشتباه در چنین كاری به تمامی
منتفی نیست ،زیرا «تنها امالی نانوشته همیشه بیغلط است».
ما در این راه خود را ملزم به رعایت دســتور زبان فارســی در واژهسازی و
نیز نگارش و صرف واژگان میدانیم .اصراری هم به زدودن هم ه واژههای
توجــه به معیارهایی که
عربیتبــار (و گاه اروپاییتبــار) نداریم ،بلکه با ّ
پذیرفتهایم ،در موردهایــی واژه عربیتبار (و در چند مورد اروپاییتبار) را
بهتر دانسته ،آن را «برابر نخست» پیشنهاد کردهایم.
تأکید میکنیم که پیروی از دستور زبان فارسی برای ما یک اصل است و
واژههای نافارسی به وام گرفته را با پیروی از همین اصل بهکار میبریم ،نه
این که ضمن استفاده از مث ً
ی تبار ،صرف و نحو زبان عربی
ال یک واژه عرب 
را هم (در جمع بستن و تطابق جنس و شماره و )...به زبان فارسی تحمیل
کنیم.
اینک فرض کنیم که یک واژه پیشنهادی ما از لحاظ رعایت دستور زبان
فارسی و دیگر معیارهای پذیرفت ه ما (ر.ک .به قسمت  )11درست ،اما برای
کسانی آشنا نباشد (که در برخی از موارد چنین است) .به گمان ما چنین
واژهای با بســیاری کاربرد رفتهرفته به اصطالح «جا میافتد» ،همانگونه
که بســیاری از واژههای برابر در همین حیط ه مهندســی دادهها ،که در
حدود پنجاه ســال پیش اص ً
ال وجود نداشتند ،به تدریج ایجاد شده ،بهکار
برده شــده ،امروزه جا افتادهاند .الب ّته شایسته است که استفادهکنندگان
این واژهنامه ،هرگاه به یک واژه فارسی «ناآشنا» برخورد کنند ،بهویژه اگر
آن واژه جزء یك واژه مر ّكب (اصطالح دو واژهای و یا بیشــتر) باشد ،شرح
آن را در یادداشــتهای توضیحی درج شده در پایان کتاب «واژهنامه،»...
با د ّقت بایسـ�ته ببینند .بهعنوان نمونه برای اصطال ح �ad hoc transac
 ،tionاصطالح برابر «تراكنش پَدیم» را برنهادهایم .واژه تراكنش اینک دیگر
«آشنا» است ،اما واژه «پَدیم» به احتمال زیاد برای بسیاری ناآشنا است .در
این گونه موارد ،باید ابتدا درایه (مدخل)  ad hocرا دید و توضیح واژه برابر
آن یعنی «پَدیم» را در یادداشتهای توضیحی مالحظه كرد.
دويست و پنجاه و پنج
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این را نیز گفته باشــیم که ما نه انتظار داریم و نه اصرار ،که خواهندگان
واژههای برابر برای واژههای بیگانه ،هم ه برابرهای برنهاده در این واژهنامه را
بپسندند و بهکار ببرند ،زیرا نیک آگاهیم که در کار واژهگزینی ،واژهیابی و
تعصب ،خامی است» ،در این کار :آراء و نظرها
واژهسازی« :خشک مغزی و ّ
را باید شنید ،خواند ،بررسی کرد و «قول احسن» را پذیرفت.
ما در پدیدآوری این «واژه نامه» از جمله خواستیم نشان دهیم (بهویژه به
جوینــدگان جوان دانش) که میتوان برای واژههای علمی و /یا ف ّنی نوین
در زبان فارســی معیار واژههای برابر یافت ،توانایی این زبان را بیشتر کرد
و مجموعه واژگان آن را گسترش داد .باشد از اینان ،كسانی در این راه نه
چندان هموار گام بردارند...
 -11معیارهای پذیرفته ما

ما هم ه معیارهای واژهگزینی فرهنگستان سوم [فرهنگستان ( ]٧۶غیر از
اصل نهم که به ما مربوط نمیشود) را میپذیریم ،اما ترتیب نکتههای زیر
اصل پنجم آن را رعایت نمیکنیم .ضمناً بیشتر معیارهای ما همانهایی
هستند که در [حیدری  ]11هم آمدهاند ،هر چند بینش و راه ما با بینش و
راه این پژوهشگر در کار واژهسازی و واژهگزینی یکسان نیست (الب ّته ما در
واژهنامه چند واژه ساخته شده ایشان را آوردهایم).
معیارهای پذیرفت ه ما در واژهسازی ،واژهیابی و واژهگزینی عبارتند از:
•د ّقت معنایی
•فارسی کنونی و عدم اصرار به «دورزبانی»
•درستی از نظر دستور زبان
•سازگاری کامل و صریح واژه برابر با بستر معنایی
•صرفپذیری
•وندپذیری
•خوش آهنگی و زیبایی
•درازای واژه
•فعلهای ساده
•تکیه بر گنجینه واژگانی فارسی
•پذیرش اصطالحهای بینالمللی
•وام واژهها
•همخوانی یک به یک
•ریشهشناسی و اصطالح شناسی در زبان مبدأ
•آشنا بودن واژه برابر
 1 -11د ّقت

بلکه ّ
مخل معنای آن مفهوم است.
نمونه  :2دیده شده است که برای اصطالح  candidate keyبرابر «نامزد
کلیدی»!! گذاشــته شده است .این برابر نه تنها نادقیق بلکه آشکارا غلط
مقدمات مفاهیم «مدل رابطهای» را بداند ،به آسانی
است .هر کســی که ّ
درمییابد که چه مایه این واژه برابر ،بی معنا ،نادرست و بیربط است.
نمونه  :3واژۀ «ســامانه» را در نظر بگیریم .ایــن واژه برابر واژه system
ن باره كمی تأمل كنیم:
پیشنهاد شده است .نیک است در ای 
واژه سامان چندین معنا دارد از جمله [انوری :]90
•سرزمین ،ناحیه ،محل
•اسباب و وسایل زندگی
•حد ،اندازه
•قوت ،توانایی
•صبر ،آرام ،قرار
•ترتیب و روش چیزی یا كاری
و در [دهخدا  ]73افزون بر معناهای باال ،معناهای دیگری هم آمده است،
از جمله:
سِ
•چنانكه زد
•نشانه و اندازه
•سامیز :آنچه بدان كارد و ...تیز كنند.
•عفت و عصمت
•سبب ،وسیله ،راه
•درخور
•نظم و ترتیب یافتن
•نام خاص بعض مكانها و شخصها
در [بــن خلف  ]61هم همین معانی ،کم و بیش ،آمده اســت و یکی دو
میسر ،نشانه گاه مرز.
معنای دیگر ،از آن میانّ :
حداقل در حیطههای علمی و /یا ف ّنی و بهویژه از
اما معنای واژه ّ ،system
دیدگاه «تئوری سیستمها» ،هیچیك از آن واژهها نیست.
این واژه در یونانی و در التین  systemaاست به ترتیب به معنای «با هم
آراسته» و «ترتیب و آراست» .بر این پایه میتوان واژۀ برابر «همارست» را
پیشنهاد کرد.
در [ حیدری  ]11واژۀ «راژمان» پیشنهاد شده است برگرفته از واژۀ «راژ»
در زبان اوستایی و واژۀ «راد» در زبان فارسی باستان ،که به معنای آراستن
و نظم دادن است .ر.ک .منبع مزبور.
اینك اگر بگوییم كه بهطور قراردادی واژه «سامانه» را برابر واژه system
میپذیریم (ر.ك .به قســمت  ،)4 -11از جمله به این دلیل كه كوتاه و
خوشآهنگ است ،بحث دیگری است.

یکی از مه م ترین معیارهای واژهســازی آن اســت که واژه ساخته شده
د ّقت معنایی کافی داشــته باشد .در اینجا چند نمونه از برابرهای نادقیق
را میآوریم:
 2-11فارسی کنونی و اصرار نداشتن به «دورزبانی»
نمونه  :1اصطـــاح  ،functional dependencyمفهومی است ریاضی همانگونه که گفته شد ،ما از گنجین ه واژگان زبان فارسی کنونی ،و هرگاه
و در نظریّه (تئوری) ّ
طراحی پایگاه داده رابطهای هم مطرح اســت و برابر الزم بدانیم ،از زبانهای ایرانی دیگر و گویشهای محلی استفاده میکنیم و
ً
آن ،اصطالح «وابســتگی تابعی» اســت .اینک اگر مثال برابر «وابستگی ژرفای بازگشت ما تا فارسی دری نخست است و نه دورتر ،مگر در چند مورد.
وظیفهمندی» یا «بســتگی کارکردی» را برای آن بگذاریم ،بسیار نادقیق
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 3-11درستی از نظر دستور زبان

توجه به وجه دســتوری واژه بیگانه در بستر معنایی و
واژه برابر باید با ّ
ّ
مشخص و با پیروی از قاعدههای دستور زبان فارسی برگزیده
کاربردی
یا برنهاده شــود .این ضابطه یعنی انطباق وجه دستوری بهویژه درباره
واژههای دارای وند (پیشــوند ،میانوند و پسوند) و نیز واژههای ترکیبی
باید رعایت شود.
توجه داریم که یک واژه در هر زبانی از جمله زبان انگلیسی ممکن است در
ّ
بیش از یک وجه دستوری بهکار رود .این نکته هم باید منظور شود .برای
نمونه واژه  blockingدر دانش و فن رایانگر در دو وجه دســتوری بهکار
میرود :بالکبندی (بالکیدن :قطعهبندی) و راهبندی (انسداد) که در هر
دو معنا در وجه دستوری مصدر (فعل) میآید و راهبند (مسدودکننده) در
وجه نام فاعل (این واژه درحیطه پایگاه داده در این هر دو بســتر معنایی
متفاوت به كار میآید).
 4-11سازگاری کامل و صریح واژه برابر با بستر معنایی

واژه برابر یک واژه بیگانه را میتوان با یک یا بیش از یک روش از روشهای
زیر یافت یا ساخت*:
•روش معنا  -پایه :یعنی بر پایه معنای واژه بیگانه در یک بافتار معنایی
مفروض.
•روش ریشه  -پایه :یعنی بر پایه تحلیل ریشه شناختی واژه بیگانه.
•روش لفظ  -پایه :یعنی بهطور تحت اللفظی
•روش قرارداد  -پایه یا اصطالحی
•روش کاربرد  -پایه
•روش جامعه شناخت  -پایه
ایده دو روش اخیر از بحث انطباق یا عدم انطباق واژگانی دو زبان ،مطرح
شده در [سامعی  ،] 79برگرفته شــده است .در [طباطبایی  ]94روشی
برای معادل یابی با عنوان «معادل یابی مفهومی» مطرح شده است که در
توجه به معنا و ساختار واژه بیگانه برگزیده میشود.
آن واژه معادل بدون ّ
به نظر می رسد که این روش همان روش قراداد  -پایه یا اصطالحی و /یا
روش کاربرد  -پایه باشد.
روشن است که واژه حاصل از بهکارگیری این روشها همیشه یکتا نیست،
ضمن این که گزینش یا ساختن واژه برابر ،با بهکار بردن همهنگام همه این
روشها ،همیشه ممکن نیست.
میدانیم که یک واژه انگلیسی ،بسته به نوع دستوری ،ویژگیهای معنایی،
بافتار کاربرد ،گونههای جامعهشناختی (همانطور که در [سامعی  ]79هم
متعدد و متفاوت در زبان دیگر دارد .بررسی
مطرح شــده است ،برابرهای
ّ
درستی این گفته بسیار آسان است .کافی است یکی از فرهنگهای معتبر
انگلیســی -فارسی دیده شود .همیشه برابر لفظ -پایه یا ریشه -پایه واژه،
رســانای مفهوم در جمله مفروض نیســت .الب ّته همانطور که در [ادیب
سلطانی  ]74از منبعی دیگر نقل شده است:
«پوشیده نیســت که هیچ اصطالحی به خودی خود معنی اصطالحی را
نمیرساند ،بلکه این منظور فقط به وسیله تعریف حاصل میشود».

این نکته بهویژه برای مفهومهای علمی به تمامی صادق اســت .واژههایی
هســتند که برابر لفظ -پایه یا ریشه  -پایه و ح ّتی قرارداد  -پایه آنها در
یک حیطه معنایی مشخص ،نه تنها معنا را نمیرساند ،بلکه ّ
مخل انتقال
مفهوم است .چند نمونه ذكر میكنیم:
نمونه  :1در [حیدری  ]11واژه «فراپال» برابر واژه  profileپیشنهاد شده
است.
واژه  Profileاز دیدگاه ریشهشناسی از فعل  profilareدر التین به معنای
«کشیدن طرح کلی» است و از دو بخ ش  proبه معنای «پیش و فرا» و fi
 ،lareفعل از  , filumبه معنای «نخ و ریسمان» ساخته شده است« .پال»
«پالدم» (گونۀ دیگر آن:
در پارسی به معنای «ریسمان» است و در ترکیب ُ
پار ُدم ،كه در بیتی از حافظ هم آمده است) دیده میشود.
اینک پرســیدنی اســت :آیا «فراپال» یا «فراریسمان» مفهوم «کشیدن
طرح کلّی» یا «شرح حال کوتاه کنونی» یا «شرح وضع کوتاه کنونی» را
میرساند؟ بیتردید پاسخ منفی است ،مگر این که بگوییم :واژه «فراپال» را
بهعنوان برابر قرارداد  -پایه میپذیریم.
نمونه  :2واژه  orthogonalرا در نظر بگیریم .به شرح ریشه شناختی زیر
توجه کنیم:
ّ
برابر فارسی رایج واژه  orthogonalواژه «متعامد» است .در[حیدری]11
برای این واژه ،از دیدگاه ریشهشناسی ،واژه برابر «ارداکنج» پیشنهاد شده
است به معنای «راست کنج» یا «راست گوشه» ،که همان واژه «متعامد»
باشــد .اما هیچیک از این سه واژه فارســی و عربی معنای مورد نظر در
ّ
مخـل
مخرب مفهـــوم و
حیطه پایگاه داده رابطهای را نمیرسانند ،بلکه ّ
معنای آن هستنـد ،زیرا اساساً ربطی به مفهوم  orthogonalدر این حیطه
ندارند (توضیح این که ایـــن واژه در آثـار  C. J. DATEبه معنای مستقل:
 independentبــهکار میرود و تا آنجا که میدانیم ،در هیچ منبع دیگر
پایگاه داده هم بهکار نرفته است).
نمونــه  :3واژه  refineبــه معنای «تصفیه کــردن»« ،پالودن»« ،بهبود
فن رایانگر واژه «بهبود
بخشیدن» و نیز «بیختن» آمده است و در دانش و ّ
بخشــیدن» بهتر از واژههای دیگر معنا را میرســاند .اینک اگر واژههای
«بیختن» یا «بیزش» را برابر آن واژه انگلیســی بگذاریم ،گزینش بجایی
انجام ندادهایم ،ح ّتی اگر از متون ادب فارسی برای مث ً
ال واژه «بیزش» شاهد
مثال بیاوریم ،این شاهد مثال داللت بر مفهوم «بهبود بخشیدن» ندارد .به
توجه کنیم:
بیت زیر از سعدی ّ
سیم دل مسکینم بر خاک درت گم شد
ی بیزم
خاک سر هر کویی بیفایده م 
روشــن است که به صِ رف وجود چنین شاهد مثالی ،درج واژه «بیزش» یا
«بیختن» بهعنوان برابر واژه  refineدر واژهنامه ما درست نیست.
میخواهیم بگوییم که تکیه بیش از اندازه به روش «ریشه – پایه» همیشه
پاسخگو نیست .در [ادیب سلطانی  ]74به این نکته پرداخته شده است.
ضمن اینكه برابر لفظ  -پایه و برابر قرارداد -پایه هم همیشه رسانای معنا
نیستند.
توجه كنیم .برابر لفظ  -پایه ،معنا  -پایه و
نمونه  :4به واژه ّ technology

* شاید روش(های) دیگری هم متص ّور باشد كه در این گاه به ذهن نگارنده نمیرسد.
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ریشه  -پایه این واژه ،واژه «فنشناسی» است (یا تشنیكشناسی ،پیشنهاد
شده در [ادیب سلطانی  .)]74امـــا برای آن واژه «ف ّناوری» هم پیشنهاد
شــده است .این واژه نه برابر لفظ  -پایه واژه  technologyاست ،نه برابر
ریشه  -پایه و نه ح ّتی برابر معنا  -پایه آن .میتوان گفت که برابر قرارداد
 پایه یا اصطالحی آنســت .بگذریم از این که پرسیدنی است که پسوند«فن» آیا «آوری» اســت یا «وری» که پیش از آن حرف «ا» اســت؟
واژه ّ
نقش دستوری این پسوندها چیست؟ معنای واژه حاصله یعنی «ف ّناوری»
توجه
چیســت؟ (در اینجا هم واقعاً مایلیم پاسخ این پرسشها را بدانیم)ّ .
داریم که نمیتوان برای همه واژههای بیگانه با پسوند  ،logyواژه برابر در
فارسی با این پسوند ساخت ،مث ً
ال بگوییم« :جغرافیاوری» («جغرافی َوری»؟)
یا «زیستاوری» («زیست َوری»؟) و مانند اینها!
 5-11صرفپذیری

نکت ه مهمی که در زمان ساخت یا گزینش برابر فارسی برای واژه بیگانه باید
توجه داشت ،موضوع صرفپذیری و ترکیبسازی است .برای نمونه
بدان ّ
اگر به جای  cacheبگوییم نوعی «حافظ ه سریع «یا «حافظ ه نهان» ،آنگاه
برای فعل  to cacheچه باید گفت؟ «در حافظ ه سریع قرار دادن» یا «در
حافظ ه نهان گذاشتن»؟ اما اگر از فعل بسیط «آبشتن» به معنای «در جایی
پنهان کردن  /پوشیده داشتن» [بن خلف ] 61استفاده کنیم ،آنگاه برای
 cacheمیتوانیم بگوییم «آبشــتگاه» و فعل آن «آبشتن» و نام فاعل آن
«آبشتگر» و حالت مفعولی آن «آبشت  /آبشته» است.
نمون ه دیگر صرفپذیری ،کاربرد «رایانگر» به جای «رایانه» است که دلیل
این برتری را در یادداشتهای توضیحی بیان کردهایم .در اینجا به کوتاهی
میگوییم :نخست این که از نظر وجه دستوری واژه «رایانه» نام ابزار است
اما واژه «رایانگر» ،مانند واژه انگلیســی برابر آن ،نام فاعل است .دیگر این
که فعلهای ساده «رایانگراندن» یا «رایانگریدن» از فعل مر ّکب «رایانهای
کردن» بهتر است.
روشــن است که هرگاه دو واژه براب ِر یک واژه خارجی صرفپذیری داشته
باشــند ،اما یکــی از آن دو صرفپذیری بهتــر (کوتاهتر ،خوشآهنگتر،
امکان تولید واژههای ترکیبی بیشــتر و )...داشته باشد ،و /یا یکی از آن دو
واژۀکسانی وجه دستوری با آن واژه خارجی هم داشته باشد ،از دیگری برتر
و مناسبتر است.
 -6-11وند پذیری

باید که واژه برگزیده یا ســاخته شده ،هرگاه نیاز باشد ،وندپذیر باشد ،اعم
از پیشوند و میانوند و پسوند ،به گونهای که هم معنا را به روشنی برساند و
هم از نظر ضابطهها و قاعدههای دستور زبان فارسی درست باشد .نمیتوان
وندها را در هر واژهای با هر وجه دستوری بهکار برد.
 7-11خوشآهنگی و زیبایی

خوشآهنگــی واژه و زیبایی آن بهویژه اگر در واژههای ترکیبی بهکار رود،
توجه کرد .برای نمونه در [حسابی  ]72برای
معیاری است که باید به آن ّ
واژه  searchشــانزده واژه برابر پیشنهاد شده است ،از آن میان واژههای:
68

دويست و پنجاه و پنج

«پَک و لَک»« ،کل کل» و «کل مکل» نه خوشآهنگی دارند و نه زیبایی،
بهویژه اگر صرف شوند یا در یک ترکیب بهکار روند ،مث ً
ال :امروزه برای یافتن
اطالعات در زمینههای گوناگون ،میتوان در گوگل «کل مکل» کرد (یا کل
مکلید!) .در همین منبع برای واژه  buttonسی و پنج واژه برابر درج شده
است .از آن میان تنها واژههای «تکمه» و «دگمه» ،آشنا هستند .برابرهای
دیگر کام ً
ال ناآشنا و ناخوش آهنگ هستند ،مانند «اَخگوژنه»« ،اوشندنه» و
«اخکونه» .در همان منبع برای واژه  intelligentپنجاه و نه واژه برابر آورده
شــده که به ندرت خوشآهنگ و آشنا هستند .بگذریم از این که دانسته
نیست این «برابر»ها از کجا برگرفته یا بر چه پایهای ساخته شدهاند (کتاب
مزبور فاقد فهرست منابع است).
الب ّته آگاهیم که نمیتوان برای اثبات یا نفی «خوشآهنگی و زیبایی» یک
حسیک و زیبائی
واژه اســتدالل منطقی کرد ،زیرا که مقولهایست بیشتر ّ
شناســیک .آنچه به گوش یک فرد «خوش آهنگ» اســت یا به دیده او
«زیبا» ،لزوماً برای فرد دیگر چنین نیست .از اینرو باز شناخت این ویژگی
در یک واژه کار آسانی نیست.
 8-11درازای واژه

اگر برابر فارســی واژه بیگانه ،بهویژه واژه پرکاربرد ،درازتر از آن باشد ،گاه
ترجیــح میدهیم به دلیل صرفهجویی زبانی و زمانی همان واژه بیگانه را
بهکار ببریم .در اینجا سه نمونه میآوریم:
نمونــه  :1واژه «حافظ ه نهان» برای اصطالح  cache memoryدر دانش
رایانگر ،به خاطر طوالنی و دو واژهای بودن آن ،چندان مورد پسند نیست
و بسیاری تنها واژه  cacheرا ،بیشتر در گفتار ،بهکار میبرند .الب ّته ما واژه
کوتاه «آبشتگاه» را برگزیدهایم.ن.ک .به قسمت .5-11
معتمد و «اُستوان» برابر واژه  reliableاز واژههای مر ّکب
نمونه  :2واژههای َ
«مورد اعتماد» و اطمینانپذیر» بهتر است.
نمونه  :3واژه «بازکارآیند» برابر واژه  reusableاز عبارت «قابل اســتفاده
دو باره» بهتر است.
 9-11فعلهای ساده

میتوان برای برخی از فعلهای بیگانه فعلهای ســاده یا بسیط فارسی
پیشنهاد کرد .فعل ساده توانایی صرف بیشتر و بهتری دارد و کوتاهتر نیز
هست .در زبان فارسی ،فعلهای مر ّکب و گاه فعلهای عبارتی اندک اندک
جای فعلهای ساده را گرفته اند .اینک چند نمونه:
«امتحان کردن» به جای «آزمودن».
«انتخاب کردن» به جای «گزیدن».
«مورد حمله قرار دادن» به جای «تاختن».
«در معرض نمایش قرار دادن» به جای «ن ُمودن».
«مورد استفاده قراردادن» به جای «بهکاربستن».
«همگذاری کردن» به جای «همگذاشتن» یا «همگذاشت».
«آماده کردن» به جای «آمادن»
«تش ّکر کردن ،شکرگزاری کردن» به جای «سپاسیدن» .در شاهنامه آمده
است:

واژه گزینی
پذیرفت .اگر برای این واژهها واژه برابری پیشــنهاد شود ،بهتر است آن را
برابر دوم نهاد (ما در این واژهنامه چنین کرده ایم .شــمار این واژهها الب ّته
زیاد نیست).
در [ادیب سلطانی  ]74برخی از معیارهای کاربرد واژههای بیگانه در فارسی
آمده است.

فر
سپاسم ز یزدان که او داد ّ
همان گردش اختر و پای و پر
سپاسم ز یزدان که دارم خرد...
«پناه دادن ،پناه بردن ،پناه گرفتن ،پناه آوردن» به جای «پناهیدن».
باز در شاهنامه میخوانیم:
پناهم به یزدان فریاد رس
 13-11همخوانی یک به یک
بدو گفت کیخسرو این است و بس
الب ّته برخی از این جایگزینیها شاید نتیجه عادت دراز نویسی باشد و الب ّته همانگونه که پیشتر گفتیم ،در زمینههای علمی و /یا ف ّنی هر مفهوم باید
روشــن و دقیق و بیابهام باشــد .باید از کاربرد یک واژه برای مفهومهای
دلیل (های) دیگری هم میتواند داشته باشد.
گوناگون خودداری شــود .همچنین بایــد از تداخل مفهومهای مرتبط و
 10-11تکیه بر گنجین ه واژگانی فارسی
نزدیک به هم دوری کرد و برای مفهومهای مشابه و همخانواده ،واژههای
در کار واژهسازی باید نخست به واژههای فارسی نو در فرهنگهای معتبری متفاوت بهکار برد .برای نمونه هــر واژه از گروه واژههای current ،flow
چون دهخدا ،معین ،عمید ،جهانگیری ،سخن ،برهان قاطع و لغت ُفرس  ،flux ،streamو نیز از گروه واژههای  binary ،double ،dualباید برابر
اسدی و نیز به فرهنگ واژههای زبانهای منطقهای نگاه کرد .گاه شاید الزم جداگانه و دقیق خود را داشته باشد و نباید برای هم ه واژههای گروه نخست
باشد برای یافتن بُن و ستاک مناسب برای واژهسازی به زبان فارسی میانه مثــ ً
ا از واژه «جریان» و برای همه واژههای گــروه دوم از واژه «دوتایی»
توجه داشت.
استفاده کرد.
(پهلوی) و فارسی کهن هم ّ
(غیرتخصصی) كه در متون علمی و /یا ف ّنی
الب ّته برای واژههای نا ویژسته
ّ
 11-11پذیرش اصطالحهای بینالمللی
به كار میروند (معموالً در واژههای ویژسته مر ّكب) ،رعایت این همخوانی
برخی اصطالحهای جهانی را نباید ترجمه کرد ،مانند واحدهای فیزیکی همیشه ممكن نیســت ،یا اگر هم ممكن باشد ،مانع استفاده از واژه برابر
چون متر ،گرم و ...یا پیشــوندهایی چون کیلو ،مگا ،گیگا ،پ ِ ّناِ ،زتّا ،نانو و آشناتر میشــود .برای نمونه دو واژه  semanticو  meaningرا در نظر
مانند اینها.
بگیریم .برابر واژه  ,semanticواژههای «معنایی» و «معنا» (هر دو) است،
برابر فارســی این دو واژه به ترتیب «چمیك» و «چم» اســت .واژه برابر
 12-11وا م واژهها
وامواژهها (و اصطالحها و عبارتهای بیگانه) در بیشتر زبانها وجود دارند meaning .ه م واژه «معنا» است و میتوان برابر فارسی «آ ِرش» را بهكار
هیچ زبانی از وامواژهها بینیاز نیســت و زبانی نیست که از زبانهای دیگر برد .اما واژههای «چم» و «آ ِرش» نسبت به واژه «معنا» ،کمترآشنا هستند.
واژهای در آن نباشــد ،مگر آن که زبانی دور از اجتماع بوده و سخنگویان از اینرو شــاید بهتر باشد واژه «معنا» را برابر نخست هر دو واژه انگلیسی
آن زبان به تمامی بیارتباط با دیگر مردمان باشند .به گمان ما وام گرفتن مزبور نهاد.

توجهی به فارسی بودن متن
آنها (بدون زیادهروی در این كار) لطم ه قابل ّ
نمیزند .اما نکت ه مهم درباره وا م واژهها این اســت که در مواردی که نیاز در ساختن واژه برابر برای بسیاری از واژهها و اصطالحهای علمی و /یا ف ّنی
باشــد ،بهویژه اگر پرکاربرد باشند ،تنها باید بُن یا واژه اصلی را به صورت میتوان از ریشهشناســی آن اســتفاده کرد و برابر فارسی را ساخت زیرا،
وام پذیرفت و برای دیگر صرفها و شــکلها از دســتور زبان و واژهسازی همانطور که پیشــتر گفتیم ،زبان فارسی نیز زبانی هندواروپایی است و
فارسی اســتفاده کرد .برای نمونه اگر بخواهیم واژه «کنترل» را بپذیریم ،ســاختار واژهسازی و واژههای پایهای آن با زبانهای این خانواده مشترک
دیگر «کنترلر» پذیرفتنی نیســت ،زیرا اسم فاعلی است که با قاعده زبان است .اما همیشه این روش کاربرد ندارد و باید به گنجینه و اندوخته زبانی
انگلیسی ساخته شده است و بهتر است به جای آن بگوییم «کنترلگر» .یا
توجه داشت که
خود و گاه به دیگر زبانهای همخانواده نگاه کرد .الب ّته باید ّ
اگر واژه «بالک» را بپذیریم ،دیگر واژه «بالکینگ» را نباید پذیرفت.
گاه ممکن است که برابر برگزیده یا برنهاده تنها از راه ریشهشناسی ،ربط
در دانش و ّ
فن انفورماتیک ،شــماری از واژههای بیگانه بسیار پرکاربردند ،معنایــی با مفهوم مورد نظر در یک بافتار معنایی یا یک حیطه کاربردی
ن باره به نمونههای داده شده در قسمت 4-11
مانند بیت ،بایت ،رکورد ،بالک و ....این واژهها یا واژه برابر پذیرفتنی در زبان مشخص نداشته باشد .در ای 
فارسی ندارند یا اگر دارند ،در عمل بهکار نمیرود؛ از جمله به این خاطرکه
توجه شود.
ّ
رســا نیست ،یا این که وامواژه متناظرش ،به سبب استفاده زیاد و مدید،
 15-11آشنا بودن واژه برابر
در مجموعه واژگان فارسی جای خود را باز کرده است .بهعنوان نمونه واژه
«هشته» یا «هشــتا» بهعنوان برابر واژه «بایت» پذیرفتگی ندارد ،یا واژه درباره این معیار پیشتر سخن گفتیم و باز تاکید میکنیم که جنب ه آشنا
«برنوشت» یا «مضبوط» بهعنوان برابر واژه «رکورد» ،به نظر نمیرسد که بودن اصطالح علمی و /یا ف ّنی نباید شرط اصلی گزینش برابر فارسی باشد.
بهکار برده شــوند .از اینرو در مواردی میتوان همان وامواژه انگلیسی را وقتی مفهوم و پدیدهای در جهان علمی و /یا ف ّنی تازه است ،چگونه میتوان
 14-11ریشهشناسی و اصطالحشناسی در زبانهای دیگر
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واژه گزینی
انتظار داشــت که برای آن واژهای ساخت که پیشتر در زبان وجود داشته
باشد؟ (گذشته از بســط معنایی) .هرچند میتوان انتظار داشت که واژه
نوساخته دارای جزءهای آشنا باشد ،اما این شرط نمیتواند همواره برقرار
باشد.
الب ّته ما کوشیدیم این معیار را در بیشتر موردها در نظر داشته باشیم .هرگاه
واژه فارسی برگزیده یا بر نهاده «ناآشنا» یا «کمترآشنا» باشد ،وام واژه عربی
توجه كنیم:
یا غربی را واژه برابر نخست نهادهایم .به نمونههای زیر ّ
واژه انگلیسی

برابر نخست

برابر دوم

schema

شِ ما

ب ِیرنگ

complete

كامل

گِشت

attribute

صفت

كواش

abort

لغو

َفگانش

missing

نا موجود

ِویدا

اینگونه موردها ،بهویژه برای وامواژههای عربی ،كم نیستند .باید بیفزاییم
كه ما این برابرهای فارسی ظاهرا ً ناآشنا را با جویش بسیار در فرهنگها و
متنهای فارسی یافتهایم و یا با صرف وقت زیاد ،ساختهایم (از جمله برای
نشــان دادن توانمندی زبان فارسی و گســترش آن) ،اما به خاطر رعایت
همین معیار «آشنا بودن واژه برابر»  ،وا م واژههای عربی آشنا را برابر نخست
نهادهایم.
بدیهی است که استفادهکنندگان این واژهنامه میتوانند از میان برابرهای
یك واژه انگلیسی ،بر پایه «پسند» خود ،واژه برابر برتر را برگزینند یا واژه
دیگری را بهکار ببرند.
در [ مصاحب  ]83هم چند معیار برای واژهگزینی مطرح شــده است که
زیر مجموعهای از ضوابط بر شــمرده است ،البته با تفاوت در بیان .ضمناً
نمیتوان گفت كه معیارهای همه آنهایی هســتند كه بیان شــد ،شاید
معیارهای دیگری هم بتوان مطرح كرد*.

 -12قراردادها و نمادها

پیــش از بیان قراردادها و نمادها ،تأکید میشــود که در تمام موردهایی
ش برانگیز باشد ،به
كه واژه برابر فارســی برای خواننده «ناآشــنا» یا پرس 
«یادداشتهای توضیحی» مراجعه شود.
شــخصیت" واژه اســت .منظور این اســت که
* گاه گفته میشــود که یکی از ویژگیهای واژه برابر مناسب”،
ّ
مفهومهای مهم نباید با اصطالحهای رایج و پیش پاافتاده فارسی ترجمه شوند.
این معیار ممکن اســت در زمینه مفهومهای فلسفی،ادبی و برخی حیطههای نظری کاربرد داشته باشد ،اما در
باره واژههای ف ّنی و صنعتی همیشه نمیتواند مطرح باشد .بگذریم از این که معیار «پیش پاافتادگی» یک واژه،
خود چندان روشن نیست .برای نمونه ابزاری که در زبان انگلیسی  mouseخوانده میشود ،را در زبان فارسی
چه باید گفت؟ آیا باید دنبال یک واژه «باشخصیت» بگردیم یا به سادگی بگوییم« :موش»؟ (همانگونه که در
زبان فرانسوی هم به آن ( sourisموش) میگویند).
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قراردادها و نمادهای این واژهنامه چنیناند:
•وجود نشانه ستاره در باال  -چپ یک واژه فارسی برابر ،یعنی رجوع شود
به یادداشتهای تکمیلی.
•در اصطالحهای مر ّکب فارسی گاه واژهای وجود دارد که برابر انگلیسی
آن در جای خود در نظم الفبایی آمده است.
نمونه:
پایگان انتزاع abstraction hierarchy
واژه پایگان برابر واژه  hierarchyدر همین درایه آمده است .در این گونه
موردها ،اگر نیاز باشد ،باید توضیح آن واژه فارسی برابر را در «یادداشتهای
توضیحی» دید.
• هرجا یک واژه «نا آشــنا» از مشــتقات واژهای دیگر باشد و واژه اخیر
ســتارهدار باشد ،باید به واژه اخیر در یادداشتهای تکمیلی مراجعه شود،
مانند:
موتش پذیر immutable
موتش mutation
واژه موتش ستاره دار است.
ّ
•اگر واژه جزء یک واژه مرکب« ،ناآشــنا» باشــد ،درایه همان جزء خود
ستارهدار است .پس ابتدا باید به یادداشتهای تکمیلی مراجعه کرد .مانند:
•واژه مرکب :هســیا  -زمان برابر  ،reat timeواژه «هسیا» برابر ،real
جزء واژه مر ّکب «هســیا-زمان» ،در درایه  realستاره دارد .توضیح آن در
یادداشتهای تکمیلی آمده است.
•اگر واژهای بیش از یک برابر داشــته باشد ،در اصطالحهای (واژههای)
ترکیبی آن واژه ،معموالً برابر نخست و گاه برابر دوم را آوردهایم.
•واژه (ها) یا اصطالح (های) درون دو کمانک (پرانتز) :برابر دوم یا ســوم
است.
•نشــانه ( -خط تیره) بین دو واژه یک واژه برابر :یعنی سکون روی
حرف آخر واژه نخست است .مانند:
داده-شیءdata object
آبشتگاه-آگاه cache-conscious
•عالمــت واوک (ویرگول) بیــن دو واژۀ اصطالح برابــر :یعنی واژۀ
اصطالح پس از واوک ،در وجه دستوری دیگر است.
•واژه درون { } که پس از واژه برابر میآید :آن واژه باید پیش از واژه برابر
خوانده شود ،مانند :اجتماع {عملگر} که خوانده میشود :عملگ ِر اجتماع.
•در واژههــای برابــر واژههــای بــا پیشــوندهای ماننــد
 ،poly ،mono ،multiهمه جا این پیشوندها به واژه اصلی چسبیدهاند.
•در واژههــای انگلیســی بــا پیشــوند ( subغیــر از ،)subset
 super، non، pre، interو  ،metaمعموالً پس از پیشــوند ،خط تیره
آمده اســت .البته در متنهای غربی تا آنجا که بررسی کردهایم ،برای این
گونه واژهها شیوه یکســانی وجود ندارد .واژههای فارسی برابر این واژهها،
غیر از واژه  ،metaهم به همین شــیوه یعنی با خط تیره پس از پیشوند،
نوشته شدهاند.
•واژه  dataدر اصطالحهــای دارای ایــن واژه گاه بــه «داده» و گاه به
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«دادهها» برابرگذاری شده است .در این كار الب ّته به معنا و كاربرد اصطالح
(توجه داریم
توجه شده است .با این همه باید در این باره باز هم اندیشید ّ
ّ
كه مفرد واژه  ،dataواژه  datumاست؛ اما در متون غربی هم واژه data
گاه با معنای جمع بهكار میرود و گاه با معنای مفرد).
•هرگاه واژ ه  databaseجزء یک واژۀ اصطالح مر ّکب باشــد ،مانند �da
« tabase systemسیستم پایگاه داده» ،در نخستین ن ُمود آن اصطالح،
عبارت کوتاهتر «سیستم پایگاهی» را برابر نخست نهادهایم ،به این صورت:
سیستم پایگاهی (سیستم پایگاه داده) .نمونههای دیگر:
کاربرد پایگاهی ،رویکرد پایگاهی ،رایانگر پایگاهی ،زبان پایگاهی و مانند
اینها.
این برابرهای کوتاهتر حداقل در محاورههای علمی /ف ّنی بیان را ســادهتر
میکند.
•برخی از واژههای این واژه نامه جزء واژگان (مجموعه واژههای) عمومی
در دو زبان هستند ،اما چون در ترکیب با واژه(های) دیگر در واژۀ اصطالحی
مر ّکب و ویژسته میآیند ،پیش از آن واژۀ اصطالح مر ّکب ،آن واژه عمومی
را آوردهایم تا یافتن درایه مربوطه در یادداشتهای توضیحی آسانتر باشد.
مانند:
دیرانده deffered
وارسی دیرانده deffered checking
•بازبُردها از درون متن به منبع ( مرجع ،واگشت ) به صورت [نام خانوادگی
مؤلف ،تاریخ نشــر[یا] كلمه ا ّول عنوان سازمان یا نهاد ،تاریخ نشر] نوشته
شدهاند( .ضمناً واژه " واگشت" در این جمله برابر فارسی واژه مرجع است.
غزلیات مولوی آمده است:
در ّ
ِ
شرح آن بحر که واگشت همه جان ها اوست
که فزون است ز ایّام و ز اعوام بگو ).
ّ
مقدمه
•در بازبُردهــا از درون متن به منبع مطلبهای برگرفته از مجلد ّ
ت نامه
لغت نامه دهخدا ،تاریخ همراه نام خانوادگی مؤلف ،تاریخ نشــر لغ 
در دســترس ما است و نه تاریخ نگارش مطلب .برای نمونه [نفیسی ]73
ت نامه دهخدا
مقدمه لغ 
بازبُرد به نوشتهای از این مؤلف است که درمجلّد ّ
چاپ  -نشــر  1373آمده است ،حال آنکه آن نوشته سالها پیشتر از این
تاریخ نگاشته شده است.

 -13چند پیشنهاد

توجه قرار گیرند:
در اینجا چند پیشنهاد را مطرح میکنیم ،باشد که مورد ّ
فن رایانگر
 -1تداوم تدوین واژهنام ه ویژســته در زمینههای دیگر دانش و ّ
توسط متخصصهای دانشگاهی و بروندانشگاهی.
 -2گنجاندن چهار درس «زبان ویژه» (در چهار نیمســال تحصیلی) در
تمام رشتههای دانشگاهی با هدف دادن مهارت به دانشجویان در گفتار،
نوشتار ،درک مطلب ،برابریابی ،ترجمه و ویرایش متنهای علمی و /یا ف ّنی
در رشت ه خودشان.
حداقل یك درس «درستنویسی فارسی» در تمام رشتههای
-3گنجاندن ّ
علمی  /فنی.

-4گســترش و تقویت کارگروههای ویژست ه واژهســازی و واژهگزینی در
فرهنگستانکنونی.
 -5ایجاد اداره در فرهنگستان یا در هر یک از وزارتخانهها (برای هر یک
از حیطههای علمی و /یا ف ّنی) به منظور بررســی متنهای علمی /ف ّنی،
بهویژه ترجمهها ،و صدور مج ّوز چاپ  -نشــر پس از تایید درستی اثر از
تمام جهاتی که یک متن علمی  /ف ّنی معتبر باید داشته باشد (این کار ،تا
آنجا که میدانیم ،در برخی از سازمانها از جمله «مرکز نشر دانشگاهی»
انجام میشود).

 -14پس سخن

مدت بیش از سی و پنج سال کار دانشگاهی
«واژهنامه مهندسی دادهها» در ّ
فن
(آموزش ،پژوهش ،تألیف و ترجم ه کتابهایی در شاخههایی از دانش و ّ
رایانگر ،بهویژه در حیط ه مهندسی دادهها (دیدگاه نرمافزاری)) فراهم آمده
است و واژهها و اصطالحهای ویژست ه همین حیطه را در بر دارد .نمیتوان
گفت که تمام واژهها و اصطالحهای برابر در این واژهنامه را نخســتین بار
ما برگزیده یــا برنهادهایم ،زیرا ب ُ َود که دیگرانی هم برخی از این برابرها را
پیشنهاد کرده باشند در این سالها.
درســت اســت که این واژهنامه ،واژهها و اصطالحهای حیطه «مهندسی
دادهها» را در بر دارد ،اما برخی از درایههای آن در حیطههای دیگر دانش
فن رایانگر و یا در رشتههایی مانند «علم دادهها» و ریاضی و ...هم بهکار
و ّ
میروند .ضابطه ما در گزینش واژهها و اصطالحها ،کاربرد آنها در حیطه
«مهندســی دادهها» بوده است .این دسته از واژهها ح ّتی ممکن است در
حیطههای غیر از حیطه «مهندســی دادهها» برابر فارسی دیگری داشته
باشند که طبیعی است ،زیرا یک واژه بیگانه معموالً در بسترهای معنایی،
دستوری یا کاربردی نایکسان ،واژههای برابر فارسی نایکسان دارد.
فراروند پیدایش «واژهنامه» ،به کوتاهی ،چنین است:
 -۱آمادهسازی فهرستی دربرگیرنده هم ه واژههای حیط ه مهندسی دادهها
موجود در پیوست کتابهای به قلم روحانی رانکوهی.
 -2تغییر تعدادی از برابرهای برنهاده در این کتابها.
 -3گسترش این فهرست با وارد کردن بسیاری واژههای دیگر از همین
حیطه طی سالها و یافتن یا ساختن واژههای برابر برای واژههای افزوده
شده.
 -4بازبینی واژههای برابر ،بارها و بارها.
 -5تنظیم بخش «یادداشتهای توضیحی» شامل توضیحات ریشهشناسی
برای برخی از واژهها و آوردن شاهد مثال برای بعضی از واژهها.
 -6نوشتن همین پیشگفتار.
ش آموخت ه گرامی و
در مرحلههای  4تا  ،6همکارم آقای یوسف امیری (دان 
اینک دانشور و فن َور کوشا و دوستدار زبان فارسی) ،همکاری بسیار نزدیک
تهیه پیشنویس بیشتر
داشته ،پیشنهادهای بهترساز ارائه کردهاند ،بهویژه ّ
بخشهایی از یادداشتهای توضیحی را ایشان بر عهده داشتند.
انتظار ما این اســت که رایمندان و خبرگان در این حیطه ،این واژهنامه را
دويست و پنجاه و پنج
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بهطور علمی و تحلیلی به نقد بکشند تا کژیها و نادرستیهای آن آشکار
شود .ما پیشنهادهای بهترساز را چشم به راهیم و نقدهای علمی را پذیرا،
ن تر شود ،اگر اینک بسامان است .و نیز از خوانندگان
باشد که این کار بساما 
محترم خواهشــمندیم چنانچه واژههای انگلیسی دیگری در این زمینه
ویژسته میشناســند یا مییابند ،در صورت تمایل به آگاهی ما برسانند
و بدینســان ما را در غنیترسازی واژهنامه یاری كنند .پیشاپیش فروتنانه
ی رسانان ارجمند
سپاســگزار هم ه پیشنهاددهندگان ،نقدکنندگان و یار 
هستیم.
فن
دیگر این که آرزومندیم که این کار در حیطههای ویژسته دیگر دانش و ّ
رایانگر ادامه یابد .در این راه ،امید ما بهویژه به همکاران ارجمند دانشگاهی
و کارشناســان محترم و با تجرب ه برون  -دانشگاهی است که شایستگی
پیمودن این راه را دارنـــد ،چه بسا با گامهای استوارتر ...و اگر در این راه
همگامی ما هوده باشد ،در حد توان همراه توانیم بود.
سپاس ویژه دارم از همکار دانشورم آقای یوسف امیری به خاطر همکاری
شایان تقدیر ایشان .آرزومندم در راه نشر دانش و فن بیش از پیش موفق
باشند.
تهی ه فهرست ا ّولی ه بخشی
از دستیار سابقم آقای حامد یعقوبی شهیر ،برای ّ
از واژهها از روی واژهنامههای پیوست کتابهای من ،سپاسگزاری میکنم.
از آقای شهریار محفوظی برای کوشش در آمادهسازی چاپ نخست کتاب
بسیار سپاسمندم.
محمدی فر ،دانشور تالشگر به خاطر ارائه نظر در باره
محمد رضا ّ
از آقای ّ
برخی از واژهها صمیمانه تشکر میکنم.
از ناشر محترم به پاس تالش در چاپ  -نشرچاپ ا ّول این کتاب صمیمانه
تشکر میکنم.
کتاب را ،در قدر سهم خود ،به جامعه انفورماتیک ایران  -دانشگاهی و برون
دانشگاهی  -پیشکش میکنم ،امید که پاسخگوی نیازی باشد ،در حیطه
مهندسی دادهها ،در جغرافیای فارسی زبان و بهویژه در ایران.

فهرستمنابعپیشگفتار:

.
.
.
.
.
.

.
.
.
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1ادیب سلطانی میرشمسالدین ،راهنمای آماده ساختن کتاب ،شركت انتشارات
علمی و فرهنگی ،تهران.۱۳۷۴ ،
2انجمن انفورماتیک ایران ،واژهنامۀ کامپیوتر و انفورماتیک (انگلیسی به فارسی).
تهران.۱۳۷۳ ،
3آشوری داریوش ،بازاندیشی زبان فارسی ،نشر مرکز ،تهران.1376 ،
محمد حسین (برهان ) ،برهان قاطع ،جلد دوم ،چاپ چهارم،
4بن خلف تبریزی ّ
مؤسسه انتشارات امیر کبیر ،تهران.1361 ،
محمد تقی ،سبک شناســی یا تاریخ تط ّور نثر فارسی ،جلد ا ّول ،تهران،
5بهار ّ
ز ّوار.1381 ،
مقدمه لغتنام ه دهخدا ،مؤسســه
6پــورداوود ابراهیم« ،دســاتیر» ،در مجلّد ّ
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران.۱۳۷۳ ،
ســیدمحمدعلی ،فرهنگ لغات عامیانه ،کتابخانه ابنسینا ،تهران،
7جمالزاده
ّ
.۱۳۴۱
8حافظیان محسن ،ساختارهای وندی مشتقهای فعلی ،نشر گل آفتاب ،مشهد،
.۱۳۸۸
9حســابی محمود ،فرهنگ حسابی ،چاپ ا ّول ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت
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فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.۱۳۷۲ ،
محمد و هم قلمان ،فرهنگ معاصر هزاره ،چاپ بیســتم،
	10.حقشــناس علی ّ
انتشارات فرهنگ معاصر ،تهران.۱۳۹۰ ،
محمد ،فرهنگ ریشهشناختی اخترشناسی و اخترفیزیک به
	11.حیدری مالیری ّ
نشانی اینترنتی http://dictionary.obspm.fr، 2011.
	12.دهخدا علی اکبر« ،یادداشتهای پراکنده» ،در تکلمه مجلّد مقّدمه لغتنامه
دهخدا ،موسسهانتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران.۱۳۷۳ ،
مقدمه لغتنام ه
	13.رعدی آذرخشی غالمعلی« ،تاریخچه فرهنگستان» ،در مجلّد ّ
دهخدا ،مؤسس ه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران.۱۳۷۳ ،
	 14.رنان كالین ا ،.تاریخ علم كمبریح ،ترجمه :حسن افشار ،چاپ ا ّول ،نشر مركز،
تهران.1366 ،
محمد تقی ،شیوه ارائه مطالب علمی – ف ّنی ،ویراست
سید
رانکوهی
	15.روحانی
ّ
پنجم ،چاپ سوم ،انتشارات جلوه ،تهران.1396 ،
	16.روســو پییر ،تاریخ علوم ،ترجمه حسن صفاری ،انتشارات امیرکبیر ،تهران،
.۱۳۷۸
مقدمهای بر تاریخ علم ،از هومر تا عمر خیام ،ترجمه :غالمحسین
	 17.سارتون جورجّ ،
صدری افشار ،جلد ا ّول ،چاپخانه وزارت اطالعات و جهانگردی ،تهران.1353 ،
	 18.سامعی حســین« ،فرهنگ دو زبانه ،مبانی نظری» ،در :فرهنگ معصر هزاره
محمد و همقلمان ،چاپ بیستم ،فرهنگ
انگلیسی -فارسی ،حق شناس علی ّ
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مقاله
مروری بر روشهای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی برای
دستیابی به توسعه پایدار کسبوکارها
یگانه بیداریان

کارشناس بازاریابی دیجیتالی

پست الکترونیکیinfo@yeghanehbidarian.com :

چکیده

امروزه تبلیغ ،عامل مهم در افزایش میزان فروش هر صنعت اســت و نقـــش قابلتوجهی ایفا میکند .با پیشــرفتهای روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات

به همراه گســترش شــبکههای اجتماعی ،لزوم انجام تبلیغـــات در سطح وسیعتر و توانایی دسترسی به تعداد کثیری از افراد جامعه ،اینترنت را بهعنوان یکـــی

از مهمترین ابزارها براي انجام تبلیغات مطرح میکند ،بهعبارتدیگر تبلیغات اینترنتـــی روزبهروز فضا را بر رســانههای ســنتی تنگتر کرده است بهطوریکه

بســیاري از مدیران تجاري به این نتیجه رســیدهاند که معرفی کاال و خدمات از طریق تبلیغات ســنتی دیگر چندان مفید نیســت .امروزه دیگر هیچ فردی ،هیچ
کسبوکاری ،هیچ صنعتی و حتی هیچ کشوری ،بدون استفاده اثربخش از فناوری اطالعات نمیتواند به موفقیت و توسعه پایدار دست یابد.

اســتفاده از ظرفیت بازاریابی اینترنتی در ایران در ســالهای اخیر بهشدت در حال رشد بوده و بخش عظیمی از فعالیتهای مربوط به فضای مجازی را به خود

اختصاص داده است.

در این مقاله تالش شــده اســت تا ضمن معرفی انواع روشهای تبلیغات و بازاریابی دیجیتالی ،به نقش این کار در موفقیت و توســعه کســبوکارهای ایرانی

پرداخته شود .در انتها نیز مزایای استفاده از این فضا برای توسعه پایدار کسبوکار نیز بیان شده است.
واژههای كليدي :تبلیغات اینترنتی ،بازاریابی دیجیتالی ،فناوری اطالعات ،توسعه پایدار کسبوکار

-1مقدمه

یقیناً در عصر کنونی هر کســبوکاری ،بهنوعــی در اینترنت حضور
دارد .کســبوکارها میتوانند بزرگ یا کوچک باشند ،محصولی عرضه
یا خدماتی ارائه دهند ،بسیار خاص یا عمومیباشند؛ اما خواسته همه
این کسبوکارها یکسان است؛ رســیدن به بیشترین تعداد مشتری،
ضمن ســرمایهگذاری با کمترین منابع و دستیابی به بیشترین سود و
مزایای ممکن .تبلیغات و بازاریابی اینترنتی یک روش بســیار کارآمد
برای دستیابی به این هدف است [.]2

برخالف تبلیغات سنتی ،تبلیغات اینترنتی بهطور فزایندهای برای هر
کســبوکاری قابلدسترسی است و کارشناســان توسعه بازار را قادر
میسازد تا بهسرعت ،بهراحتی و با قیمت مناسب به هدفهای موردنظر
خود برسند .به همین دلیل است که امروزه تبلیغات اینترنتی در بین
بســترهای مختلف تبلیغاتی قابلاستفاده در کسبوکارها ،اهمیت و
فضای بیشتری را به خود اختصاص داده است[.]1
بنابراین ،درحالیکه داشتن یک وبگاه از ارکان اصلی هر کسبوکاری
محســوب میگردد ،اما حضور در شبکههای اجتماعی ،داشتن راهبرد
دويست و پنجاه و پنج
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بازاریابی دیجیتالی و تبلیغات اینترنتی ضروری است.
تبلیغات اینترنتی بهترین راهحل برای دستیابی به اهداف پیشرو برای
رشد و توسعه کسبوکارها است .خواه به دنبال افزایش ترافیک وبگاه
باشــیم یا به دنبال افزایش توســعه بازدیدهای مشــتریان ،ورود به
بازارهای جدید ،بهبود نام تجاری ،حفظ مشــتری ،افزایش فروش یا
هر هدف دیگر.
در این مقاله ،ابتدا به بررســی تعدادی از بهترین راهبردهای تبلیغات
اینترنتی میپردازیم و در بخش بعد مزایای حاصل در تجارت و توسعه
بازار و در انتها جمعبندی پرداختهشده است.

 -2انواع روشهای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

در این بخش تعــدادی از روشهای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی در
فضای مجازی بهصورت خالصه ارایه شده است.
 1-2طراحی وبگاه

وبگاه اصطالحاً به مکانی در اینترنت گفته میشود که یک صفحه یا تعداد
بیشتری از صفحات را در خود جا داده است .وبگاه مجموعهای از اسناد،
اطالعات است که از متن ،گرافیک ،رنگ ،پیوند و قالببندی تشکیلشده
و هدف آن ایجاد ارتباط با مخاطبان در فضای اینترنت است[.]3
وبگاه هر کســبوکار یکی از اساسیترین الزامات هر کسبوکار است.
وبگاه ،خانه دیجیتالی یک کســبوکار است و بســیاری از مشتریان
بالقوه برای کســب اطالعات در مورد محصــوالت یا خدمات ،ابتدا به
وبگاه شرکت رجوع میکنند .در بسیاری موارد ،وبگاه ،اولین برخوردی
است که کسبوکار ،با جامعه هدف خود خواهد داشت.
داشتن یک وبگاه با طراحی مناسب میتواند بازدیدکنندگان را ترغیب
نماید تا زمان طوالنیتری را در وبگاه ســپری نمایند .این امر با ایجاد
اعتماد در مشتریان بالقوه ،باعث اثربخشی بیشتر در آنچه که شرکتی
ارائه کرده است ،خواهد شد .از انواع تبلیغات زیر در وبگاه هر شرکتی
براحتی میتوان استفاده نمود.
 -1-1-2تبلیغات ویدیویی

در ایــن روش یــک ویدیو تبلیغاتــی از آگهیدهنــده در وبگاه قرار
میگیرد .معموال ایــن نوع تبلیغات در ابتــدای ویدیوهای پر بازدید
مانند ویدئوهای آپارات ،قرار میگیرد و مخاطبان به هنگام دیدن این
ویدیوها به محصول و خدمات شــما ،بســته به جذابیتهای بصری و
محتوایی عالقه نشــان خواهند داد .وبگاههایی مثل آپارات و نماشا از
این دسته تبلیغات استفاده میکنند.
 2-1-2جعبه پیوند

کادری اســت که در داخل یک وبگاه قرار میگیرد و نشانی تعدادی
وبگاه دیگــر در آن قرار میگیرد .جعبه پیوند در واقع نوعی معرفی و
ارجاع به وبگاههای دیگر اســت .این مــدل تبلیغات اگر در وبگاههای
پربازدیــد یا بهصورت پیوندهای تبادلی قرار داده شــوند ،تاثیر باالیی
خواهند داشت.
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 3-1-2برنماهای (بنر) تبلیغاتی

از جمله بهترین روش تبلیغاتی در فضای مجازی ،تبلیغات نمایشــی
و یا با اســتفاده از برنما اســت .برنماها معروفترین شــکل تبلیغات
اینترنتی هستند .این معروفیت بدان دلیل است که از اولین تبلیغاتی
بودند که در اینترنت پدیدار شــدند .برنماهــای تبلیغاتی در قالبها،
اندازهها و طرحهای مختلف در یک صفحه وب نمایش داده میشوند.
کاربرانی که بــر روی برنما تبلیغاتی کلیک میکنند به وبگاه منتخب
منتقل میشوند.
در این روش از تبلیغات ،وبگاه تبلیغ دهنده ،اقدام به طراحی برنمای
مربوط به تبلیغات خود نموده و بــا اجاره نمودن یکی از جایگاههای
برنمــا که در وبگاههای پربازدید وجود دارد به معرفی محصول و مواد
خــود اقدام مینماید .نکتهای که در هنگام اســتفاده از هر نوع روش
تبلیغاتی باید مدنظر قرار گیرد ،هدف واضح و روشــن از تبلیغ است.
چنانچه هدف نمانامسازی (برند) است اســتفاده از تبلیغات برنمایی
میتواند مثمرثمر باشــد و نتیجه دلخــواه را در طوالنی مدت بدهد.
اســتفاده از برنماهــای تبلیغاتی برای هدفی خــاص و طوالنی مدت
برنامهریزی شده اســت .این تبلیغات از جمله بهترین روش تبلیغات
دیجیتالی ،برای نمانامسازی و اهداف طوالنی مدت میباشند.
تصویر زیر ،نمونهای از تبلیغات برنمایی را در یک وبگاه نمونه نشــان
داده است.
 -2-2تبلیغات جویشگر( 1)SEMو بهینهسازی جویشگر ()SEO

2

یکــی دیگر از بهترین روش تبلیغاتی ،که بســیار پربازده و کاربردی
است تبلیغات و بازاریابی توسط جویشگر ( )SEMاست.وبگاه میتواند
ابزاری عالی برای بازاریابی باشد ،اما تنها درصورتیکه مشتریان بالقوه
بتواننــد آن را پیدا کنند .لذا در کنار طراحی یک وبگاه خوب ،افزایش
رتبه وبگاه در جویشگرها از اهمیت باالیی برخوردار است.
بهینهســازی جویشگر ( )SEOشــامل نحوه استفاده و ترکیب کلمات
کلیدی مربوط به محصوالت یا خدمات کســبوکارها در وبگاه است،
بهطوریکه وقتی کاربران ،آن دســته از کلیدواژهها را در جویشگرها
مانند گوگل جستجو میکنند ،صفحات مدنظر کسبوکارها ،در اولین
صفحات نتایج ظاهر شوند.
هدف  SEOاین اســت که وبگاه موردنظر را به صدر صفحه اول نتایج
در موتورهای جســتجو برســاند .در حالت ایدهآل ،وبگاه باید در سه
موقعیت برتر باالی صفحه اول نتایج جستجو باشد ،زیرا اکثر کلیکها
توســط این ســه موقعیت کسب خواهند شــد .درواقع ،سه موقعیت
برتــر ،این نتایج را از طریق  35درصد کلیکهای روی صفحه نمایش
کامپیوتر و  31درصد از کلیکهای تلفن همراه کسب میکنند [.]6
لــذا  SEOابــزاری عالی بــرای کمک کســبوکارها در جهت جذب
مشتریان بالقوه از طریق تبلیغات اینترنتی و بازاریابی دیجیتالی است.
ســرمایهگذاری در  SEOمیتواند میزان مواجهه مشتریان با وبگاه را
1- Search Engine Marketing
2- Search Engine Optimize
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شکل :1نمونه وبگاهی که از جعبه پیوند استفاده کرده است

شکل  :2نتایج مرورگر گوگل براساس  SEMو SEO

افزایــش دهد ،هرچند تحقق هدف با این روش ،به زمان نیاز دارد اما یکــی از نزدیکترین روشها به مرحله فــروش همین روش تبلیغات
از طریق جویشــگر گوگل است و از مهمترین کارهایی که در این نوع
مطمئناً نتایج با ارزشی برای کسبوکارها به همراه خواهد داشت.
توجه داشــته باشید که بر خالف  SEOکه بهصورت کام ً
ال رایگان و در تبلیغ بایستی انجام گیرد ،مشــخص نمودن کلید واژههایی است که
راستای بهینهسازی محتوای مربوط به وبگاه استفاده میشود SEM ،کاربران برای خرید یا استفاده از خدمات شما استفاده مینمایند.
دارای هزینه است و رایگان نیست.
 -3-2تبلیغات برای هر کلیک ()4PPC /3CPC
در شکل  ،2نتایج حاصل از جستجوی گوگل بر مبنای  SEMو SEO
قابل مشاهده است .در این شکل در کنار پیوند برخی از وبگاهها کلمه پرداخت به ازای هر کلیک( ،)PPCیک مــدل از تبلیغاتی و بازاریابی
 adقرار گرفته اســت که بیانگر این است که از جویشگر گوگل برای دیجیتالی است که امکان تبلیغات اینترنتی برای کلمات کلیدی خاص
تبلیغات و دیده شدن استفاده نمودهاند.
3- Cost Per Click
4- Pay Per Click
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را در جویشــگرها بهوجود میآورد .توجه داشــته باشیدکه  SEOبر
کســب رتبهبندی از طریق محتوا تمرکــز دارد ،در حالی که پرداخت
بــه ازای هر کلیک در اصل این امکان را میدهد تا تنها هزینه معینی
برای کلمات کلیدی مورد نظر پرداخت شود.
در روش تبلیغات کلیکی ،طبــق قراردادهای موجود ،با هر بار کلیک
بر روی نشــانی وبگاه و یا برنمای شــرکتی ،از سوی کاربران و اتصال
به وبگاه مورد نظر ،هزینه مشــخص و تعیین شــدهای به وبگاهی که
پیوند را ارائه میدهد ،تعلق میگیرد .شــاید در نگاه اول تصور گردد
که این روش در مقایسه با سایر روشهای تبلیغات اینترنتی گرانتر و
هزینه بیشتری دارد .اما با ذکر این نکته که شما فقط برای کسانی که
روی پیوند و یا برنمای شما کلیک میکنند هزینه پرداخت مینمایید
و هزینــه اضافه دیگری پرداخت نمیکنید متوجه خواهید شــد این
روش یکی از بهترین روش تبلیغات دیجیتالی بهینه و ارزان محسوب
میشود .یکی دیگر از مزیتهایی که روش تبلیغات کلیکی دارند این
است برنمای شما در اکثر وبگاههای پربازدید پخش شده و به گردش
در میآیــد و از این طریق تبلیغی گســترده و خاص را برای برنمای
خود رقم میزنید.
بنابرایــن مزیت این روش آن اســت که تنها زمانــی هزینه پرداخت
میشــود که کاربران روی تبلیــغ کلیک کنند .این بدان معناســت
که دیگــر نگرانی جهت هدر دادن بودجه بــرای افرادی که عالقه به
کســبوکار ما نداشــته یا تبلیغات ما را نادیده میگیرند وجود ندارد.
برخالف  SEOکه دستیابی به اهداف پیشبینیشده به زمان نیاز دارد،
پرداخت به ازای هر کلیک میتواند بالفاصله نتیجهبخش باشد.
ذکر این نکته حائز اهمیت اســت کــه نرمافزارهایی مانند Google
 Analyticsو  ،WebMasterتعــداد افــرادی را کــه با کلیک روی
برنمای و یا نشانی وبگاه شــما وارد وبگاه شدهاند اندازهگیری کرده و
در اختیــار قرار میدهند .لذا از این طریــق میتوان بر تعداد کاربران
نظارت کرد و از درســت بودن آنها اطمینان حاصل نمود .با نظارت
بر ورود و خروج کاربران به وبگاه خود و اطالعاتی که از این طریق به
دســت میآید ،میتوانید برای آینده وبگاه خود تصمیمهای مهمی را
اتخاذ نمایید تا از این طریــق ،بهره وری وبگاه خود را افزایش دهید.
این روش یکــی از بهترین روشهای تبلیغاتی در جهت اســتفاده از
برندینگ ،فروش و بررسی ترافیک وبگاه است.

فیسبوک بود .شما در این تبلیغات در انواع فضاهای مجازی ،میتوانید
در قبال پرداخت هزینه ،پستهای تبلیغاتی برای اکثر کاربران اینترنتی
که دنبالکننده شما هستند در مدت زمان معینی به نمایش بگذارید.
یکــی از بهترین روش تبلیغاتی در شــبکههای اجتماعی ،برنامههایی
مانند اینستاگرام ،تلگرام و برنامههای مشابه خارجی و داخلی است.
عــاوه بر این ،این شــبکهها این امکان را میدهنــد تا جامعه هدف
بهصورت عمومی مشخص شود ،با این کار ،گروه افراد مورد نظر بهراحتی
قابلدستیابی هستند .شبکههای اجتماعی نهتنها به شناسایی جامعه
هدف کمک مینمایند ،بلکه با نشــر پیامهای تبلیغاتی ،قابلیت جذب
افراد بیشــتر را باال میبرند .این امر باعث میگردد تا کســبوکارها،
شرایط بهتری برای به دست آوردن نتایج موفق داشته باشند[.]4
این روش تبلیغاتی ،با توجه به نوع اطالعات موجود مانند شــخصی از
قبیل سن ،جنســیت ،محل زندگی و غیره کاربر در شبکه اجتماعی،
میتوانــد بهعنوان یکی از بهتریــن روش تبلیغاتی دیجیتالی با دقت
بسیار باالیی ،محسوب گردد.
 -5-2بازاریابی از طریق تاثیرگذاران

5

واژه تاثیرگذاران با پیشــرفت و گسترش انواع شبکههای اجتماعی وارد
فرهنگ لغات فضای مجازی شــده اســت .تاثیرگذاران شامل افرادی
هســتند که تعداد زیادی دنبال کننده دارند و پستهای آن ها توسط
خیل عظیمی از افراد دنبال میشــوند .این افراد بر روی دیگران بسیار
تأثیرگذار هستند و لذا گزینه مناسبی برای تبلیغات در این نوع فضاها
بهویژه برای تبلیغات و بازاریابی برای فروشگاههای اینترنتی و وبگاههای
مختلف به شمار میروند .افراد تاثیرگذار در ازای گرفتن هزینه و مبلغ
خاصی حاضر به تبلیغ کاال و یا خدمات شرکت مورد نظر مینمایند.
 -6-2ایمیل بازاریابی

یکــی از بهترین روش تبلیغاتی و بازاریابی برای فروشــگاه اینترنتی،
ایمیلهای بازاریابی اســت که میتوان از طریق آن به راحتی اقدام به
جذب مشــتری نمود .طبق نظرسنجیهای صورت گرفته بیش از 55
درصد از افراد مایل به همکاری و خرید از کســبوکارهایی هســتند
که برای آنها ایمیل ارســال مینمایند[ .]6در واقع خیلی از این افراد
مدعی شــدهاند که در هنگام خرید در فروشگاهها اسم نمانامهایی که
برای آنها ایمیل دریافت نمودهاند به طور ناخودآگاهی در ذهن آنها
تداعی شده است و آنها را ترغیب به خرید از این نوع نمانامها نموده
 -4-2تبلیغات در شبکههای اجتماعی
اگر از قدرتی که شــبکههای اجتماعی در کمک به کســب موفقیت است .اهمیت ارسال ایمیلهای بازاریابی برای فروشگاههای اینترنتی
کسبوکارها دارند ،غافل شــوید ،غیرحرفهای خواهد بود .شبکههای واضح و روشن است و جزء بهترین روش تبلیغاتی برای فروشگاههای
اجتماعی نهتنها در راهبرد بازاریابی دیجیتالی یک کســبوکار مؤثر اینترنتی محسوب میگردد.
هســتند ،بلکه تبلیغات در شبکههای اجتماعی به لطف اثربخشی آن،
 -7-2بازاریابی پیامکی
بهطور فزاینده ،دنبالکنندههای بیشتری را برای کسبوکار به دست اســتفاده از بازاریابی پیامکی بهعنوان یک روش کم هزینه و پربازده
خواهد آورد.
در میان روشهای بازاریابی شــناخته میشود .در این روش تبلیغات
اولین تبلیغاتی که از طریق شــبکههای اجتماعی صورت پذیرفت در
5 -Influencer Marketing
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 -2مسدودســازی تبلیغات که در عصر جدید بســیاری از برنامهها و
نرمافزارهای خاصی برای گوشــیهای همراه تعبیه شده که این امر را
محقق میسازند.
 -3تبلیغات درون برنامهای که به طور چشــمگیری در حال افزایش
هستند و به نسبت سایر هزینههای تبلیغاتی موبایل بیشتر است.
 -4تبلیغات مربوط به قســمت ویدئویــی موبایل که در حال افزایش
میباشند.
 -9-2تبلیغات برنامۀ 6فروشگاهی

شکل :3نمونه یک وبنوشت

مــورد نظر از طریق ارســال پیامک به مخاطبــان در قالب طرحهای
تخفیفی ،مناسبتهای مختلف ،جشــنوارهها و  ...قرار خواهد گرفت.
با اســتفاده از بازاریابــی پیامکی ،میتوانید همواره مشــتریان فعلی
خــود را حفظ نمایید و همچنین مشــتریان جدیدی را جذب کنید.
شــما میتوانید بــا خرید پنل پیامــک به تمام اهــداف کاری خود
دســت یابید و تبلیغ فروشــگاه اینترنتی خــود را از این طریق انجام
دهید.
 -8-2تبلیغات موبایلی

اســتفاده از بازیهــا و اپلیکیشــنهای مختلف در بســتر تلفنهای
همراه ،فضایی در جهت تبلیغات اینترنتی به کســبوکارهای مختلف
اختصاص داده است .از این فضا میتوان در جهت تبلیغات و بازاریابی
اســتفاده کرد .مطمئنا هنگام استفاده از بازیها و برنامههای موبایلی
نمایشهای مختلفی قابل رویت هستند همه آنها در دسته تبلیغات
موبایلی قرار میگیرند.
این نوع از تبلیغات نوع دیگری از تبلیغات فروشگاه اینترنتی محسوب
میشود که دارای قابلیت استفاده در تمامی تلفنهای همراه ،تبلتها
و غیره اســت .بســیاری از افراد فعال در زمینه کسبوکار از تبلیغات
موبایلی بهصورت شبکههای اجتماعی ،تبلیغات نمایشی ،جستجویی و
غیره بهره میبرند .بسیاری از افراد در سر تا سر دنیا از موبایل بهویژه
از موبایلهای هوشــمند نیز استفاده میکنند ،این امر زمینه را برای
افراد فعال در زمینه کســبوکار و تبلیغ کنندگان فراهم آورده است
تا بتوانند به راحتی و به طور گســترده بــه تبلیغات محصوالت خود
بپردازند.
مواردی را که باید برای تبلیغات موبایل در نظر گرفت شامل:
 -1افزایش هزینههای خرید تبلیغات موبایل

یکی از روشهای تبلیغات با موبایل ،برنامههای فروشــگاهی محسوب
میشــوند .از این برنامۀ فروشگاهی در کنار وبگاه استفاده میشود که
دارای پنل مدیریت نیز میباشــد .معمــوال افراد پس از طراحی وبگاه
فروشــگاهی ،میتوانند به طراحی برنامۀ فروشــگاهی اقدام نمایند .با
داشــتن این برنامه ،محصوالت درج شده در وبگاه بهصورت اتوماتیک
در برنامه نیز نمایش داده میشوند.
 -10-2رپورتاژ آگهی

رپورتــاژ آگهی(خبری) یکی از بهترین روشهــای تبلیغ اینترنتی به
شمار میآید که سرمایهگذاری در این بخش از تبلیغات باعث رشد و
پیشرفت فروشگاه اینترنتی شما خواهد شد .استفاده از رپورتاژ خبری
برای کســبوکار به این صورت میباشد که متنی را بهعنوان معرفی
محصول و خدمات آماده و آن را در وبگاههای معتبر منتشــر خواهید
کرد.
انتشــار رپورتاژ خبری عالوه بر آشــنایی کاربران با کسبوکار شما و
مراجعــه مخاطبان به وبگاه ،ســبب افزایش رتبــه در گوگل و بهبود
 SEOوبگاه خواهد بود و در این زمینه تاثیر بســزایی خواهد داشــت.
شما میتوانید با مراجعه به وبگاههای فعال در زمینه انتشار رپورتاژ با
پرداخت هزینه ،این نوع تبلیغ موثر و مفید را برای فروشگاه اینترنتی
خود انجام دهید.
-11-2تبلیغات در وبنوشتها

این روش تبلیغات اینترنتی روشی نسبتا جدید و ابداعی است .در این
روش هیچ گونه تبلیغاتی در صفحه وبنوشتها به نمایش در نمیآید
و یا برنماهای تبلیغاتی درون صفحات وبنوشتها قرار داده نمیشود
بلکه در این روش در وبنوشــت قصهای شبیه به یک خاطره نوشته
میشوند که در آن به محصوالت و خدمات یک نمانام اشاره میشود.
در واقــع نوعی محتوای مبتنی بر یک نمانام خاص تولید میشــود و
در وبنوشــت از زبان خود نویسنده آن قرار داده میشود .برای ایجاد
ایــن محتوا باید یــک کار تیمی و گروهی انجام شــود و در انتخاب
وبنوشتهایی برای این کار دقت بسیاری به کار گرفته شود.
متولیان کسبوکارها ابتدا باید وبنوشتهایی را بیابند که طرفداران
بسیاری دارند و اعتمادسازی خوبی میان صاحبان وبنوشت و کاربران
6- application
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آن برقرار شده است .سپس به آنها پیشنهاد کنند که در ازای انتشار
یک محتوای مناسب ،به آنها هزینهای را پرداخت خواهند نمود و یا
خدماتی را به آنها ارائه خواهند کرد.
برای اســتفاده از این روش تبلیغــات و بازاریابی اینترنتی تنها کاری
که باید انجام شود این است که سراغ وبنوشتهایی که تعامل خوبی
با جامعه هدف مد نظر شــما دارند بروید و به آنها پیشنهاد همکاری
بدهید.
برای مثال وبنوشــت  TheFashionSpotیکی از وبنوشــتهایی
اســت که در زمینه مد و مسائل زیبایی زنان کار میکند و طرفداران
بســیاری دارد ،قشــر عمده طرفداران این وبنوشــت را زنان جوانی
تشکیل میدهند که به مسائل زیبایی اهمیت بسیاری میدهند.
بسیاری از نمانامهای لوازم آرایشی ،پستهای تبلیغاتی خود را در این
وبنوشت منتشر مینمایند تا بتوانند مشتریان بیشتری جذب نمایند
و ترافیک وبگاه خود را افزایش دهند.

جمعبندی

بــا وجود روشهای متنوع تبلیغاتی و بازاریابی دیجیتالی ،تشــخیص
بهتریــن راهبرد تبلیغات دیجیتالی برای هر کســبوکار با اختصاص
بودجه معین ،مشکل اســت و نیاز به استفاده ترکیبی از این روشها
خواهد بود.
ک و با بودجه بازاریابی
بهعنوانمثال ،اگر شــما یک کســبوکار کوچ 
نســبتاً کم داریــد ،ممکن اســت بخواهید با اســتفاده از گزینههای
کمهزینهتر مانند رســانههای اجتماعی و  SEOکار را شروع کنید؛ اما
اگر از انعطافپذیری بیشتری برخوردار هستید ،توصیه میشود تا حد
امکان از همه راهحلها برای ایجاد یک راهبرد جامع اســتفاده گردد.
وقتی از چندین راهحل بهطور همزمان استفاده شود ،میتوان به نتایج
بیشتری رسید تا اینکه فقط از یک راهحل استفاده گردد.
بزرگترین مزیت تبلیغات و بازاریابی اینترنتی این است که نظارت بر
بهبــود پویشها بهراحتی امکانپذیر خواهد بود .ضمن آن که باوجود
همه راهکارهــای تبلیغاتی مؤثر ،بهراحتی میتوان میزان بازگشــت
سرمایه را مشاهده و برنامهریزی مناسبی برای بهبود آن ،انجام داد.
بهعنوان جمعبندی نهایی الزم اســت نکات بســیار مهم حیاتی برای
افزایش ســهم بازار از طریق بازاریابی و تبلیغــات اینترنتی نیز ارایه
گردد:
 -1حذف نمودن واژه خریدن از قسمت باالی صفحه اصلی
 -2استفاده از یک محصول و یا نمانام در تبلیغات
 -3جلب توجه کاربران با اعمال تغییراتی در متن و قالب نوشتاری آن
 -4بیان نمودن انــواع مختلف مزایا در عناویــن مطالب برای جذب
بیشتر مشتری
 -5تمرکز بر بازدیدکنندگان وبگاه به جای تمرکز بر خود تبلیغات
 -6متقاعد نمودن بازدیدکنندگان وبگاه برای خرید محصول یا خدمات
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 -7افــزودن تصاویر خاص و هیجــان انگیز به منظور جذابتر نمودن
کاال و خدمات
 -8اســتفاده از تبلیغات شناور در راســتای افزایش رو به رشد تأثیر
تبلیغات
 -9اعتبــار بخشــیدن بــه متن و در همین راســتا افزایــش اعتماد
بازدیدکنندگان به سمت خود
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گزارش

فصلی از یک کتاب -تاریخ شفاهی ارتباطات (بخش دوم)
روایت شاهدِ
ِ
عینی عامل :مهندس نصراهلل جهانگرد
ِ

*

از بیش از  37سال** حضور راهبردی با ارادهای معطوف به تغییر بهبود طلب
در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران
(مرداد ماه  - 1379مهرماه )1379

است .در مقدمه آن ِ
ثبت تاریخ شفاهی ،تالشی برای تبدیل دانش ضمنی
مقدمه
تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران که جلد اول آن به روایت وزرای منصوب به دانش صریح شــمرده شده است .در این طرح  45نفر از پیشکسوتان
پس از انقالب ،اختصاص یافته اســت ،منتشر و توزیع شد .1این فعالیت و مدیران پیشین بخش ارتباطات ،در  204جلسه و  294ساعت ،مقابل
در قالب طرحی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به ثمر رســیده دوربین تاریخ شــفاهی قرار گرفتهاند .حاصل این مستندسازی ،تعدادی
مســتند تلویزیونی و چند مجلد کتاب توصیف شده است که امیدواریم
* عضو برجسته انجمن انفورماتیک ایران
همه به تدریج منتشر و در اختیار همگان قرار گیرد.
** از  1363تا کنون
به جهت روایت شــاهدان عینی  -البته با همه ایرادات ناگزیر تاریخهای
 -1معرفی این کتاب را در بخش معرفی کتاب شماره  254گزارش کامپیوتر میتوانید بخوانید.
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شــفاهی – این مجموعه خواندنی است .در این میان غیر از فعالیتهای بســاطش را جمع کرده و بعد به ما داده بــود و ما هم برده بودیم و در
عیان و غیرقابل اغماض ،بعضا ،روایتهای متناقض ،اغراقگونه یا کتمان این کارخانه به هم میچسباندیم .حتی برای آن افتتاحیه هم گرفتیم و
شــده و در مواری کم یا زیادانگارانه ِکار خود یا دیگری ،قابل مشــاهده بزرگترین کارخانه عالم در تولید تجهیزات آنالوگ شدیم.
است .اما همین ویژگی به آن ارزش جامعه شناحتی هم میبخشد.
یعنی همان سالهای اول دهۀ 60؟
در ایــن مجموعه روایت صادقانــه و منصفانه مهندس نصراهلل جهانگرد
از دوران کوتاه ســه ماهه تصدی دولتی خود با تکیه بر حافظه منضبط یعنی زمانی که دنیا این تکنولوژی را دور ریخت و به ســمت دیجیتال
و اقدامات برنامهای ایشــان طی ســالیان ،تبدیل بــه بیان بخش قابل رفت ،ما بزرگترین تولیدکننده تجهیزات آنالوگ شدیم .به خاطر آنکه
مالحظهای از تاریخ فناوری اطالعات و ارتباطات ایران شــده اســت .به آیندهشناســی مدیران ما و آگاهیشــان از تحوالت جهان ضعیف بود و
همین دلیل با اخذ اجازه از ایشــان به شکل پیآیند طی پنج شماره در تبعاتــش آن بود کــه این تولیدات بر گردن نظــام خدماتی ما تحمیل
صفحاتی مستقل ،به تدریج ،تمامی آن را به ویژه جهت اطالع خوانندگان شــد .بعضی از این محصوالت تا  15ســال باقی ماند و میزان بهرهوری
جوان خود باز نشر خواهیم کرد که شما را به خواندن آن دعوت میکنیم .ما از سرمایهگذاری را به شدت کاهش داد .بهعنوان مثال برای نگهداری
برای باز نشر این مصاحبه ،ساختار پنج بخشی زیر برای نشر  55صفحه تجهیزات هزار خط آنالوگ ،به  28 ،27نفر کارمند نیاز بود ولی وقتی شما
این مصاحبه طی پنج شماره متوالی در نظر گرفته شده است که عناوین به سمت دیجیتال حرکت میکردید ،این تعداد نصف و حتی رفتهرفته
کمتر میشد .االن هم که برای هزار خط شاید به کمتر از یک نفر هزینۀ
فرعی هر بخش انتخاب ماست که امیدواریم بپسندید:
بخش یکم :از مدرســه عالی برنامهریزی و کاربــرد کامپیوتر تا مرکز سرمایه انسانی نیاز باشــد که این از نظر اقتصادی مسئله بسیار مهمی
اســت .آفت کشورهای شبیه ما ،شــکاف دانش میان تحوالت جهانی و
تحقیقات مخابرات ایران ( صفحات .)107-119
بخش دوم :رقمی(دیجیتالی) شــدن مخابرات کشور (صفحات  -130تبدیل آن به تصمیمات داخلی است و عامل غفلت و بازندگی ما میشود.
هر چه ما تحوالت جهان را بهتر بشناســیم و از ســرمایهگذاریهایمان
.)119
بخش سوم :از انتخابات الکترونیکی تا استحاله مرکز تحقیقات مخابرات مواظبت کنیم ،هم منفعت برده و هم جلوی زیان را گرفتهایم .این تاخیر
در فهم و بعد تصمیمگیری ،دو عامل بسیار خطرناکی است که متاسفانه
ایران (صفحات .)130-140
بخش چهارم :طرح تکفا (از طراحی تا پیادهســازی) (صفحات  -149عوامل پیرامونی هم آن را تشــدید میکننــد .مقاومت در برابر تغییر و
آلودگیهای مالی در جریان خریدهای خارجی همیشــه وجود داشــته
.)140
بخش پنجم :شکلگیری دولت الکترونیکی ایران (صفحات  .)149-162است .وابســتگیهای تخصصی هم عامل دیگری است .ما افرادی داریم
(سیدابراهیم ابطحی) که فرض کنید دانش تخصصیشــان سیستمهای رادیویی آنالوگ است
ّ
و برنامۀ آموزش حین خدمت هیچ وقت بهصورت دقیق اجرا نشــده که
این فرد همراه تحوالت تکنولوژی دانش جدید پیدا کند .در نتیجه ،این
***
فرد ناگهان با تجهیزات رادیویی دیجیتالی روبرو شــده که دیگر کسی
بخش دوم  -رقمی(دیجیتالی) شدن مخابرات کشور
به مهارت او نیازی نداشــته اســت و برای همین در برابرتغییر مقاومت
شما نمایی کلی از روند توسعه مخابرات کشور ارائه کردید .من میکند که تغییر اتفاق نیفتد و یا تبدیل به یک نیروی ســربار نشــود.
سواالتم را نگه داشتم تا شما این نمای کلی را ترسیم کنید.
بنابراین میگوییم برای مثال فالن شرکت  50درصد از نیروهایش سربار
بله ،اگر این نمای کلی را داشته باشید ،آن وقت جایابی اطالعاتی که ما هســتند و نمیتوانیم از آنها کار در بیاوریم .شرکتهای تکنولوژیک ما
و دوستانمان به صورت خرد میدهیم ،در درون این تصویر کلی دقیقتر باید برنامۀ غلتان به کارگیری تجهیزات جدید و آموزش نیروی انســانی
است .عالوه بر آن ،ممکن است هر کدام از ما از زاویهای به موضوع نگاه داشــته باشند .اگر این دو تا را نداشته باشــند ،زیان میکنند .میتوان
کرده باشــیم که همه حقیقت را در برنگیرد و یا حتی صحیح نباشــد .گفــت که ما برنامه منظمی برای ایــن منظور نداریم .پول هنگفتی هم
نمای کلی ،میتواند معیاری برای تشخیص مطالب دقیق و درست و فهم در شــرکتهای خصوصی و شــرکتهای دولتی خرج چیــزی به نام
روشنتر موضوع باشد .تاخیر ما در فهم درست تحوالت تکنولوژی آینده آموزش میشــود .در هر دوره به همین بچههــا اگر بگویید  cvبدهید،
و استفاده از آن در سیاستهای داخلی ،آفت بسیار بزرگی است که هم برای شــما چهار صفحــه  cvمیآورند که  50تــا دوره دیدهاند که 90
بهطور مستقیم و هم غیرمســتقیم به ما زیان زده است .زیان مستقیم درصد آنها بیاعتبار اســت .با این کار هم به خودشان و هم به شرکت
آن اســت که تصمیماتی گرفتیم که ســوخت بود و زیان غیرمستقیم صدمه میزنند .مدیریتها هم معموال کنترل نمیکنند و توسعه توسط
آن هم بحث عدمالنفع بود .درســت همان موقع که شبکه دنیا در حال وندورهای خارجی انجام میشــود .آن زمــان ،اکثرا نیروهای داخلی بار
دیجیتالی شــدن بود ،ما در شیراز در کارخانۀ  ITMCتجهیزات آنالوگ توسعۀ سرویسها را به عهده داشتند .نیروهای خیلی دلسوزی بودند که
تولید میکردیم .از زیمنس میگرفتیم و مونتاژ میکردیم .زیمنس ،کل کارهای بزرگی هم کردند .مث ً
ال توسعۀ خدمات مخابرات ،بر روی دوش
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نیروهایمان بود و بچههای خیلی فعالی در استانها حضور داشتند .برای
مثال آقای خســروی که هنوز هم در خدمت ایشان هستیم ،در توسعۀ
اســتانها خیلی خدمت کرده اســت .آنها توسعه را در بخش خدمات
مخابرات جلو بردند اما در صنعت مخابــرات اینطور نبود .بنابراین اگر
آموزش حین خدمت برای ارتقای دانش و مهارت داده نشــده باشد ،آن
وقت با این گرفتاریها مواجه میشــویم .این وقفۀ ما در بهرهگیری به
هنگام از تحوالت تکنولوژی و تبدیل آن به تصمیمات داخلی و ســپس
اجرا ،خسارت ملی به ما میزند .برخی از تصمیمگیریهای سیاسی کالن
کشور را هم باید به این مجموعه اضافه کرد .برای مثال طبیعی است که
وقتی توسعۀ ارتباطات زیاد میشود ،ریسکهای سیاسی و اجتماعی هم
زیاد میشود .همه دنیا هم با این موضوع مواجه هستند و برای آن تدابیر
مختلفی از جمله تدابیر امنیتی ،اجتماعی و رسانهای اندیشیدهاند .ما به
جای آن که تدابیر فکری و اجتماعی بیندیشیم ،معموالً سعی میکنیم
این موضوع را بهصورت ســختافزاری حل کنیم .برای مثال ،یک دهه
گفتند که سرعت اینترنت در ایران زیاد نشود .آیا مسئله حل شده است؟
همه دنیا سرعت اینترنتشان چند صد برابر شده و ما توسعه کشور را در
زمینههای مختلــف بانکی ،اقتصادی و اجتماعی متوقف کردهایم ،چون
وقتی این طرف رشد نکرده ،آنها هم عقب افتادند .شما ببینید االن یک
شبکه نسل  3و  4که در کشور راه افتاده ،فقط هزاران شغل مستقیم در
پردازش دیتا و ســرویس ایجاد شده و صدها هزار فرصت در بخشهای
دیگر صنایع ایجاد کرده که ما هنوز برای آن ابزار شناسایی و جمعآوری
نداریــم .مث ً
ال فرض کنید ،امروزه در صنعت نســاجی افراد با کمک این
امکانــات و ابزارهــا میتوانند در چند ثانیه بهتریــن اطالعات طراحی،
تولید و مارکتینگ را داشته باشند ،در حالی که در گذشته چنین نبود.
صنعت نساجی ما بسیار عقبافتاده است و صنعت فناوری اطالعات ما به
کمک آن نرفته اســت .صنعت خودروی ما هم خیلی عقب است .امروزه
 40درصــد از قیمت خودرو ،مربوط به بخش فناوری اطالعات اســت و
صنعت خودروی ما در این زمینه عقب اســت .در دنیا ،صنعت فناوری
اطالعات را به عنوان پیشــران صنعت توسعه و صنعت مدرن ،مخصوصا
دیجیتال میشناسند چون تاثیر آن در بخشهای دیگر بسیار زیاد است.
از طرف دیگر صنعت مخابرات ،سازمان چابک ،مدیر آگاه و آیندهشناس
و تکنولوژیشناس میخواهد که قدرت تصمیمگیری به هنگام را داشته
و اهل ریسکپذیری باشد.
بهطور مشخص ،اهداف مرکز تحقیقات مخابرات چه بود و در چه
حوزههایی فعالیت میکرد؟

من حدود ســال  62به این مرکز آمدم ،اما خیلی وقت نمیگذاشــتم و
هفتــهای ،یکی دو روز به آنجا میرفتم .از ســال  63دیگر ،وقت زیادی
گذاشتم و آقای انتظاری در شهریور ماه ،من را مسئول بخش مالتیپلکس
کــرد .این بخش در واقع یکی از ســه بخش مرکز تحقیقات بود و اکثرا ً
تجهیزات غیررادیویی میســاخت و در کار همان سیستمهای ،PCM
سیســتمهای مودم ،تجهیزات مربوط به خطوط انتقال ،دیتا و صدا بود.

کاری که در مرکز تحقیقات انجام میشد و برنامههای کالنی که برای آن
تدوین شده و دنبال میشد ،سطح متوسط تکنولوژی مخابرات روز بود.
به این ترتیب ،بحث انتقال سیستمهای  PCMرا که از دو مگا شروع شده
بود ،تا  8و  34هم جلو بردیم .بعد از آن هم تغییر تکنولوژی این مسیر
را تغییر داد .در بخش رادیویی ،سیســتمهای انتقال رادیویی با ظرفیت
متوسط دنبال میشد .در بخش سوئیچ که بعدا  C&Cشد ،سوئیچهایی
با ظرفیت متوسط تا  400شماره دنبال شد .البته نیروهای بسیار خوب
و صاحب دانش روز در هر سه بخش بودند ،به نحوی که ما در طراحی و
نمونهسازی در سطح بینالمللی بودیم .برای مثال دوستانی مثل مهندس
بیدآبادی که از آمریکا آمده بودند ،به همراه همکارانشان اولین  PCرا در
ایران ســاختند .فکر میکنم ،آن موقع ،در بحث ورود کامپیوتر به بازار،
به فاصله خیلی کمی همســطح تحوالت جهانی بودیم ،منتها ظرفیت
تولیــد ایران و عدم اتصال ایران به بازار جهانی مانع از آن شــد که این
نوع نوآوریها به سطوح بینالمللی کشیده شود .در بخش ما ،دوستانی
مانند آقای مطلبپور و بقیه همکاران در بخش سیستمهای انتقال دیتا
زحمت میکشــیدند و مودمهایی با سرعت  4800و  9600که آن زمان
لبه تکنولوژی بود ،ارائه و ســاخته میشد و حتی تعدادی از آنها برای
تولید هم رفت ،منتها بهطور کلی فضای تصمیمگیری در ایران اینطور
است که حمایت در نوآوری ،خالقیت ،ساخت و تولید صورت میگیرد اما
حمایت در خرید و نفوذ در بازار وجود ندارد و هنوز هم همینطور است.
یعنی مقررات ایران بهگونهای است که دولت ،مجلس و قانونگذاران همه
نوع حمایتی را از نوآوری ،خالقیت تولید و عرضه به بازار انجام میدهند،
منتها وقتی موقع خرید و نفوذ در بازار میشود ،هیچ نوع مقرراتی برای
حمایت وجود ندارد و اکثرا ً خریدهای خارجی انجام میشود .بیشتر مواقع
هم ما بهصورت صفر و یک منع خرید انجام میدهیم .یعنی یک باره منع
خرید میکنیم و جلوی واردات را میگیریم .در حالی که روشهای صفر
و یــک جواب نمیدهد و به معنای الزام برای حمایت از محصول داخلی
نیست .تولید داخلی برای اکوسیستم بینالمللی حتما باید بتواند رقابت
بکند تا کیفیت خود را باال ببرد .باید در این زمینه ،مقررات دیگری وضع
شود و سهمی برای آن در بازار در نظر بگیرند ،منتها باید به تدریج بتواند
با افزایش قابلیت خود ،این ســهم را افزایش دهد .در هر صورت تا سال
 73که من آنجا بودم ،مرکز تحقیقات توانست تجهیزاتی با سطح متوسط
تکنولوژی طراحی کرده و بســازد و حتی تجهیزاتی به بازار فرستاد اما
نتوانست تیراژ بزرگی را به خود اختصاص دهد ،منتها محصول ثانویه که
نیروهای انســانی و دانش فنی بود به بازار سرریز شد .شاید بتوان گفت
که چند صد شرکت از دل نیروهایی که از اینجا بیرون رفتند ،ایجاد شد
و آنها شــروع به ساخت و تولید کرده و سهم ساخت و تولید داخلی را
در کشور تا حدی باال بردند .حتی میتوان گفت که از میان نیروها ،بیش
از صد نفر ،مدیران قابلی در بازار ارتباطات شــدند .در هر صورت ،مرکز
تحقیقات مخابرات نقش مولد و مادر را در صنعت  ICTکشور بازی کرد
که آثار آن را هم هنوز در صنعت و بخش خصوصی و دولتی میبینیم.
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آیا مرکز دیگری هم مشابه مرکز تحقیقات مخابرات وجود داشت؟ کارمــان دربیاید که چرا محصوالت ما نمیتوانند در ســطح بینالمللی
مشــابه آن با این کیفیت نداشتیم ،ولی همنوع و همعرض ما در بخش عرضه شــوند .در سطح داخل هم که هیچ وقت بهصورت گسترده تولید
دفاعی وجود داشت که وابسته به صاایران بود و در شیراز قرار داشت اما نشده و مورد استفاده قرار نمیگیرد.
پتانسیل کار  R&Dدر آنجا زیاد نبود و بیشتر ظرفیت تولیدی داشتند.
مرکز تحقیقات مخابرات بهعنوان مرکز  R&Dدر داخل وزارت پست
البته بعدها توانمندتر شدند و جریان فکری ،کاری و تخصصی خوبی را و تلگراف و تلفن که دولتی است ایجاد شده بود .آیا در کشورهای
هم در آنجا راه انداختند ،اما مرکز دیگری در سطح ملی و در سطح مرکز دیگر دنیا هم این مرسوم بود یا این که مراکز تحقیقاتی مخابراتی
تحقیقات نداشتیم .مرحوم دکتر قندی که وزیر شدند ،بسیار عالقهمند به بیشتر در شرکتها و بخش خصوصی فعال بودند؟
تفکر توانمندی دانش داخلی و نیروی داخلی بودند و آنطور که شنیدم،
ببینید در همه جای دنیا ،همه بخشهای مخابراتی در دست دولت بود
حتی در دورۀ کوتاهی که مســئول بودند ،دو سه بار به مرکز تحقیقات
که در گذر خصوصیســازی به بخش خصوصی واگذار شد ،البته به غیر
آمده و از مجموعه حمایت کرده بودند .ایشــان دست مدیران را در این
از کشور آمریکا که پایه شروع مخابرات آن براساس ساختاری غیردولتی
مرکز باز گذاشــته بودند .البته در اوایل انقالب ،افراد بهطور کلی انگیزۀ
بوده است .در همه جای دنیا ،دولتها نقش توسعهدهنده داشتند و اجرا
بســیار زیادی برای رســیدن به خودکفایی و ساخت و تولید داخلی در
هم دست خودشــان بود .برای مثال آلمان همینطور بوده ،فرانسه هم
کشور داشتند و همه اعتمادبهنفس باالیی داشته و میخواستند در این
همینطور بوده و حتی تا همین اواخر هم دولت در مخابرات سهم داشته
حوزه فعالیت کنند و نیازهای کشور را تأمین کنند .در حوزه تکنولوژی
و االن دقیق نمیدانم که سهمشان را فروختند یا نه .بنابراین همه اتفاقات
هم بین دوستان ،چه تحصیل کردههای خارج از کشور و چه داخل کشور،
و پیشــرفتها در درون دولت صورت میگرفت .مشــابه کار ما را دولت
اتفاق نظر وجود داشت و وحدت رویهای بین همه حاکم بود .این وحدت
ژاپن داشــت که آن زمان به صورت شرکت دولتی ( )NTTبود .کمپانی
رویه و فضای اخالقی اول انقالب ،جریان عمومی اخالقی و برادری را در
 NECآنها به عنوان شــرکت تولیدکننده بود اما وزارتخانه نداشتند .در
مجموعۀ مرکز تحقیقات فراهم کرده بود که بسیار همافزا بود .یعنی در
آلمان و فرانسه و انگلســتان هم همینطور بود و ما در رفت و آمدهای
بدنه داخلی مرکز تحقیقات معارضه و اختالف مخربی نداشــتید و فقط
بینالمللی و کنفرانسها با دســتگاههای مشابه خودمان در زمینه مدل
بحثهای فنی مطرح بود .به این ترتیب ،همگرایی در رســیدن به هدف
دیتا تعامل داشتیم .بخصوص ،آن موقع با آلمان ارتباط زیادی داشتیم،
مقدســی که همان توانمندسازی داخلی در حوزۀ تکنولوژی بود ،وجود
چون زیمنس طرف ما بود .درســت است که زیمنس ،شرکت تجهیزات
داشــت .ما در آن زمــان با مرکز تحقیقات کره رفت و آمد داشــتیم و
مخابرات آلمانی بــود ،ولی آن موقع مخابرات آلمان هم خصوصی نبود.
مواردی بود که ما در طراحی جلوتر از آنها بودیم ولی متاسفانه ،بعدها
زیمنــس ،فقط کارخانه تولید تجهیزات بود و امر مخابرات و ســرویس
به دلیل همین ضعفهایی که در نظام اداری و اجرایی کشور وجود دارد،
مخابرات دست دولت بود .خصوصیسازی در اروپا هم زمان با دوره خانم
نتوانستیم در رقابتهای بینالمللی رشد کنیم و در حال حاضر ،شکاف
تاچر در انگلستان رخ داد .آنها  11سال روی این موضوع مطالعه و کار
فاصله ما با آنها خیلی زیاد شده است .آنها در لبه تکنولوژی روز عمل
کردند و بعد از آن برای مدت  4سال خصوصیسازی شروع شد و جالب
کردند .من یادم هست که ســال  66با آقای دیلمقانی به بازل سوئیس
اینجاســت که شروع آن هم از تلکام انگلســتان شروع شد .برای آنکه
رفته بودیم .آنجا کنفرانسی در زمینه سیستمهای اپتیک برگزار میشد.
شــرکت بریتیش تلکام را خصوصی کنند ،ابتدا ،شــرکتی شبیه دولتی
تازه فیبر نوری داشت در حوزه تجاری مخابرات گسترش پیدا میکرد .در
درست کردند و مخابرات را بین آنها تقسیم کردند و مدل رقابت را شکل
این کنفرانس ،هم بحث انتقال و هم بحث فیبر مطرح بود و ما هم شرکت
دادنــد ،بعد خرد خرد فروختند و در بازار عرضه کردند .بعد از آنها هم
کرده بودیم .من دیدم که زیمنس دستگاه کودر و دکودر  8کانالهاش را
آلمان و فرانسه هم با تأخیر این کار را انجام داد و به تدریج سهم R&D
تازه آورده و یک نمونه از آن آنجا گذاشته است و کارکردهایش را نمایش
در بخش خصوصی در بازار دنیا خیلی بیشــتر شد ،منتها این موضوع از
میداد .آن موقع ،دکتر گلستانی تازه از آمریکا آمده بود و دانشگاه صنعتی
ابتدا وجود داشــت .شرکت زیمنس وقتی تجهیزات مخابراتی میسازد،
اصفهان در همین موضوع روی پروژه فوقلیسانس با یکی از دانشجویانش
هیچ وقت نمیتواند بدون داشــتن  R&Dقوی ایــن کار را انجام دهد.
کار میکــرد .در مرکز تحقیقات هم که من نفر رابط و ناظر بودم و این
بنابراین شــرکتهای دیگر مثل  NECو همه کمپانیهای فراهمکننده
کار را انجام داده بودیم .بنابراین با اطالعاتی که داشــتم ،با مســئوالن
تجهیزات مخابراتی ،بخش  R&Dدارند .وزارتخانهها هم چنین بخشــی
آن پــروژه در زیمنس خیلی بحث و گفتگو کردم .حتی درباره جزییات
داشتند ،مشــابه مرکز ما ،مرکزی در آلمان به نام  FTZوجود داشت که
طراحی مدارهایشان هم بحث و گفتگو کردیم .نتیجه این شد که آنها
وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت آلمان بود .ما با آنها تعامل
ســال بعد ،این محصول را با ظرفیت صنعتی که داشتند ،تولید کردند و
داشتیم و اکثرا از تجربههای آنها استفاده میکردیم.
به دنیا فروختند ،ولی ما نمونهاش را در کتابخانه گذاشتیم و کارمان در
سوال دیگری که وجود دارد این است که مرکز تحقیقات در کارهای
اندازههای بزرگ ،رشد نکرد .این موضوعی است که به نظر من باید بهطور
مســتقل در فرآیند دیگری بحث و گفتگو شــود و ایرادها و اشکالهای خود افق چند ساله را مدنظر داشت؟ آیا آینده بلند مدت مخابرات و
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پیشرفت تکنولوژی در برنامهها و اهداف آن دیده شده بود؟

ما بهطور کلی در تکنولوژی با لبه تکنولوژی دنیا فاصله داریم .شــاید در
حوزه نظری و دانشگاهی هم سطح دانشمندان و نظریهپردازان کشورهای
توســعه یافته باشیم اما از نظر تولید فاصله زیادی به لحاظ تکنولوژی با
آنها داشتهایم .ما روی مســائل و نیازهای عمده شبکه کار میکردیم.
این به آن معنا نبود که ما در لبه تکنولوژی بودیم ،به معنای آن بود که
ما به تکنولوژی مورد نیاز دست پیدا میکردیم .مثل تجهیزات سوئیچ و
تجهیزات انتقال که عرض کردم در حوزه سطح متوسط تکنولوژی بود.
برای مثال ،همان موقع که ما سوئیچ  400شمارهای را از روی نمونههای
غربی مهندسی معکوس کرده و ساختیم ،دیگران در کشورهای توسعه
یافته ســوئیچهای  10و  20هزار شماره داشــتند و در حال توسعه آن
بودند .وقتی هم که ما در بازار کشورمان به آن سطح نزدیک شدیم ،آنها
به سمت سوئیچهای هوشمند و نوری رفتند .بنابراین میتوان گفت ما در
حوزه تکنولوژی در بخش  R&Dصنعت در لبه تکنولوژی نبودیم و بیشتر
روی حل مسئله نیازهای کشور کار میکردیم .البته همانطور که گفتم
در حوزه مطالعات نظری و برخی تجهیزات خیلی جلو بودیم.
همانطور که فرمودید در حوزه مطالعات نظری و برخی تجهیزات،
مرکز تحقیقات مخابرات خیلی جلو بود .آیا برای تولید این تجهیزات،
ساز و کاری در مجموعه تعریف نشده بود؟

در مرکز تحقیقات ،روندهای تکنولوژی و آخرین تغییرات تکنولوژی را به
خوبی میشناختند و مسیر را هم میدانستند.
این اطالعات از کجا دریافت میشــد؟ آیا خــود افراد دنبال آن
بودند یا از طریق شــرکت در جلسههای بینالمللی در جریان آن
قرار میگرفتند؟

ترکیب همــه آنها بود .ما در تمام مجامع بینالمللی مربوط شــرکت
میکردیم ،در آن دههای که ما آنجا بودیم ،شاید سالی  600،500عنوان
نشریه تخصصی دنیا به آنجا میآمد و بهترین کتابخانه روز کشور درحوزه
ارتباطات بود و سالی چند ده هزار دالر کتاب و مجله خریداری میشود.
میتــوان گفت هر نوع کتاب ،مطلب و مجلهای در ســطح دنیا در این
زمینه بود ،تهیه میکردیم و به نوعی مرجع منابع اطالعاتی و مطالعاتی
برای دانشگاهها محسوب میشدیم .به همین خاطر ،دوستانی که در این
رشتهها درس میخواندند ،در تالش بودند که به مرکز تحقیقات بیایند و
هم از آزمایشگاهها و هم منابع کتابخانه آن استفاده کنند و این موضوع
در آن مقطع واقعا قابل تحســین بود .ما در حوزه تحقیق و نمونهسازی
مهندسی حتی تا تولید نمونه هم پیش رفتیم و دستگاه فکس ساختیم.
در آن زمــان در بخش تولید ،دو کارخانه  ITIو  ITMCرا داشــتیم که
وابســته به وزارتخانه بودند .کارخانه دیگری هم وابسته به صدا و سیما
وجود داشت که تکتا نام داشت و چند کارخانه کوچک بخش خصوصی
تازه داشــتند راه میافتادند .این کارخانهها بخصوص دو کارخانهای که
وابســته به وزارتخانه بودند ،هیچ وقت از  R&Dمحصولی نگرفته بودند
که تولید کنند .یعنی محصولی که در حوزه  R&Dبهدست میآید ،تا به

نمونه مهندسی تبدیل شود و نمونه مهندسی آن تبدیل به نمونه تولیدی
شود ،خیلی کار دارد .یک واسطی نیاز بود تا نمونه مهندسی شدهای را
که در مرکز تحقیقاتی ساخته شده به مرحله تولید دربیاورد .کارخانجات
ما چنین دانش و گروهی را نداشــتند ،چون کار آنها مونتاژ و ســرهم
کردن تجهیزاتی بود که از زیمنــس و  NECخریده و اینجا میآوردند.
در نتیجه ،وقتی ما میخواســتیم برای تولید به آنها نمونه بدهیم ،باید
خودمان این ضعف را پر میکردیم بنابراین ،در پروژه نمابر یا فکس ،من
و همکارانمان ،همه مراحل آن شــامل مطالعات تئوری ،ســاخت نمونه
آزمایشــگاهی و نمونه مهندسی و نمونه تولیدی منطبق با فرهنگ خط
تولید کشور را برعهده داشتیم و روی آن کار کردیم .مشابه این اتفاق در
بخش  TDMهم بهوجود آمد ،منتها در تولید موفق نشدیم .علتش هم
آن بود که کارکنان کارخانه  ITIدر بخشــی که به کار ما مربوط میشد،
بیشتر عالقهمند به همان خط مونتاژ سیستمهای غربی یا شرقی بودند.
بوردهایــی را که برای تجهیزات  TDMبه آنها ســپرده بودیم ،کیفیت
قابل قبولی نداشــتند اما صد تا از همانها را به تکتا داده بودیم و آنها
با کیفیت بسیار خوبی تولید کرده بودند .ولی کارهایی که به  ITIشیراز
داده بودیم ،هر کدام کــه زیر بار رفت ،خراب از آب درآمد و همه آنها
را همانطور بــار کرده و برای عیبیابی به مرکــز مخابرات آوردند که
دردسرهای زیادی برای ما ایجاد کرد .این کارها به ما ،ضربه سختی زد.
در واقع ،میتوان گفت این کارخانهها برای تولید داخل نبودند و فرهنگ
آنها ،فرهنگ مونتاژ بود .البته بعدا ً که شرکتهایی از دل مرکز تحقیقات
متولد شدند و بیرون رفتند ،شرکتهای خوبی بودند و محصوالت خیلی
خوبی عرضه میکردند و توانستند در حد کوچکی در بیرون از کشور هم
بازاریابی کنند ،منتها یک شرکت ،وقتی میتواند درخارج خوب بازاریابی
کند که در بازار کشــور خودش سهم بزرگی داشته باشد و عرضه قابل
دفاعی از محصوالتش را در کشور خودش داشته باشد .ما چنین فرصتی
را برای تولیدکنندگانمان در کشور فراهم نکردیم .البته بعدها ،در اواخر
دوره آقای غرضی ،ایشان حمایت خوبی در بحث سوئیچ  400شمارهای
کردند و تعدادی از آنها تولید شــد و زیر بار رفت و براســاس آن دو یا
ســه کارخانه تولید سوئیچ در کشور پا گرفت .به نظر من ،در دوره آخر
آقای غرضی ،حمایت مؤثری از تولید داخل صورت گرفت و توانســتیم
محصوالتی داشته باشیم .در آغاز دهه  70این محصوالت در کشور زیر
بار رفت و در زمان آقای عارف هم ادامه پیدا کرد اما بعد رفتهرفته ضعیف
شد .متاســفانه ،در رقابت با چینیها ،تصمیمگیران وزارتخانه دامپینگ
آنها را قبول کردند و تولیدکنندگان داخل زمین خوردند و نتوانســتیم
در بازار جهانی جلو برویم ،در حالی که این شــرکتها وارد بازار جهانی
شده بودند.
در زمان آقای غرضی بحث توســعه دیجیتال در ابعاد وسیعی
مطرح شــد و قراردادهای بزرگی هم با شــرکتهای خارجی در
این زمینه بسته شد .ســؤال این جاست که آیا فعالیتهای مرکز
تحقیقات و تولیدات داخلی میتوانســت ،پاســخگوی نیازهای
توسعه در این دوره باشد؟
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گزارش
آقای غرضی یک ویژگی خوب داشــتند و یک ویژگی غیرخوب .ایشان
وقتــی با یک نفر اختالف پیدا میکرد ،ریشــه طرف و موضوع را با هم
میزد و وقتی هم با کسی یا چیزی اعتقاد داشت ،بهطور کامل پشتیبانی
میکرد .مث ً
ال ما وقتی ســوئیچ را در تعاونی مرکز تحقیقات ساختیم ،از
تولیــد حمایت کرد .من رئیس هیئت مدیره بودم .آقای غرضی به آقای
رستگار که مدیر کل توسعه مهندسی بود ،دستور داد که به ما سفارش
کار دهــد .ما بــا دو نفر از بچههای فنی مرکز تحقیقــات به دفتر آقای
رســتگار رفتیم و از  9صبح تا  6بعدازظهــر آنجا بودیم و فکر کنم یک
قرارداد  1/2میلیاردی برای تولید پنجاه سیستم سوئیچ  400شمارهای
بســتیم که آن زمان خیلی عدد بزرگی بود و با این کار سوئیچسازی پا
گرفت .این ســوئیچها ،سالها در جاهای مختلف به کار گرفته شد .بعد
هم که کارخانههای سوئیچســازی کشور درست شد و به آنها سفارش
دادند .به نظر میرســد اگر آقای غرضی مطلب را بهتر میفهمید و تیم
قویتری داشت ،سوئیچســازی خیلی بهتر رشد میکرد .همانطور که
گفتم در سال  72ایشان ،مهندس انتظاری را کنار گذاشتند و قبل از آن
هم آقای مهندس قنبری از مرکز رفتند .به ما هم گفتند که دیگر رئیس
بخش نیستی .من در بیرون مرکز و در جاهای مختلف بهعنوان کار دوم
مشــاوره میدادم .یکی از مراکزی که مشاوره میدادم ،سازمان برنامه و
بودجه پیش آقای میرزاده رئیس ســازمان بود .من در بحث سرشماری
کمک میکردم و در ســال  75عضو شورای عالی سرشماری وقت شدم.
آن زمان به رئیس مرکز آمار ،راهحلی دادیم که به جای آن که فرم آمار را
بنویسند و پر کنند ،بیایند و عالمتگذاری کنند .همانطور که میدانید
آمار این شــکلی بود که فرمها را پر میکردند و دو سال طول میکشید
تا نتایج آن اعالم شود .ما با دانشی که در طراحی دستگاه نمابر داشتیم،
رفتیم و گفتیم ما میتوانیم سیســتمی به شــما بدهیم که آمارگرهای
شما فقط عالمت بگذارند .بعد ما اینها را در سیستم میخوانیم و کار را
سرعت میدهیم .من همان موقع ،سیستم نرمافزاری را آورده و گذاشتم
و صد تا از دستگاههای شمارشگری که وزارت کشور برای انتخابات 72
خریده بود و اســتفاده نکرده بود ،تقاضــا کردم و به مرکز آمار آوردیم و
برای اولین بار نتایج سرشــماری سال  75ســه ماهه خوانده شد و اول
ســال  76نتایج تایید شــد .یعنی برنامهریزان برنامه سوم توسعه ایران،
اطالعات بهروز سرشماری ایران را در اختیار داشتند ،در حالی که ما در
دورههــای قبل هر کار میکردیم ،از زمانبندیها عقب میافتادیم .یک
شب ما را صدا کردند که گزارشی در این زمینه به هیئت دولت بدهیم تا
آقای حاجعلیفر ،رئیس مرکز آمار وقت بتواند یک میلیارد اعتبار بگیرد.
برای همین به دولت رفته و آن ته نشســته بودیــم .تعدادی از وزراء را
میشناختیم .از زمان انقالب با هم آشنا بودیم ،اظهار محبت کرده و سالم
و علیک کردیم و آنجا نشستیم .آقای غرضی هم آن وسطها نشسته بود.
افراد مختلف صحبت کردند و آقای میرزاده که از توضیحات دوســتان
مرکز آمار راضی نبود ،به من گفت آقای جهانگرد شما توضیح دهید .من
ده دقیقه ،یک ربعی توضیح دادم و آقای هاشــمی ،خدا رحمتشان کند،
قانع شدند و گفت بسیار خوب و آن را تصویب کرد و بیرون آمدیم و آقای
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میرزاده و اعضاء خیلی خوشــحال شدند .همان جا ،آقای غرضی هم من
را دید و به من اظهار محبت کرد و گفت کجا میروید؟ گفتم ماشینم را
بیرون طرح ترافیک گذاشتهام .گفت بیا با هم برویم .در راه با هم صحبت
کردیم .من به ایشــان گفتم که دیتا نعمت است ،تازه مباحث مربوط به
دیتا شروع شده بود ،ولی متاسفانه به نقمت تبدیل شده است ،به خاطر
آنکه خوب مدیریــت نکردیم تا از آن بهره ببریم .ما میتوانیم کارهای
بزرگی با آن بکنیم .ما در سال  68به این نتیجه رسیده بودیم که ساختار
دیتا در کشور پیاده شــود .ایشان هم یک شرکت دیتا درست کرد .اگر
آقای غرضی که توان سیاســی ،سابقه اجتماعی و انقالبی باالیی داشت،
در آن دوران مطلــب را ،بخصوص در حوزۀ دیتا ،خوب میگرفت ،اتفاق
بزرگتری میافتاد چون آن موقع ،تصمیمگیریها سریعتر و مخالفتها
کمتــر بود .این موضوع به همین ترتیب تا امروز ادامه دارد .البته دیتا تا
حدود زیادی شناخته شــده اما تعداد ژنرالهای ما در این حوزه خیلی
بیشتر از سربازهایمان است.
شما اشارهای به موضوع انتخابات سال  72کردید .آن زمان ،یکی از
پیشنهادهای جدی آقای غرضی ،این بود که ما انتخابات الکترونیکی
داشته باشیم و بســترهای آن را هم وزارت پست و تلگراف تلفن
ایجاد خواهد کرد .در این باره توضیح میدهید؟

آقای هاشمی بعد از آنکه در سال  68رئیس جمهور شدند ،در دولت در
مورد این که باید کاری کرد تا در روز شمارش آراء ،دست افراد کم شود،
صحبت کردند .همیشه در انتخابات ،این بحث مطرح بود که برای دقت
در رایگیری و نتایج آن چه تدبیرهایی باید اندیشیده شود و همیشه این
صحبــت بود که ما کاری کنیم تا بتوانیم از تحوالت تکنولوژی و ابزارها
در این زمینه بهره ببریم و کارها کامپیوتری شــود و شمارش آراء دیگر
دســتی نباشــد .آن زمان ،آقای غرضی اظهار آمادگی کرد که ما آماده
هســتیم این کار را برای شما انجام دهیم .فکر میکنم فردای روزی که
این موضوع در جلسه دولت مطرح شد ،آقای مهندس ملکیتبار که آن
زمان مدیرعامل پست و معاون وزیر بود ،به مرکز تحقیقات آمد و موضوع
را طرح کرد .آقای انتظاری ،من و آقای قنبری را به این جلســه دعوت
کرده بود .ما در آن جلسه اعالم کردیم که میتوانیم در حل این مسئله
کمک کنیم .من چون آن زمان ،به همراه تیمم ،تقریباً دســتگاه نمابر را
بهطــور کامل طراحی کرده بودیم ،بــه کل موضوعات تصویر و انتقال و
شــبکه احاطه داشتم و در مدت چهار سالی که روی آن کار کرده بودم،
برای من ،دوره آموزشی بسیار عمیقی درباره همه این حوزهها به وجود
آورده بود .بنابراین اعالم کردیم که میتوانیم به شــما دســتگاه بدهیم
که بتواند برگهای رای را بخواند ،محاســبه کند و نتیجه را همان موقع
بگوید و اگر دلتان خواســت روی شبکه هم برای شما بفرستد .بنابراین
ما دســتگاهی طراحی کردیم و این تست انجام شد ،به نحوی که آقای
هاشمی تست کرد و پسندید.

ادامه دارد ...

استاندارد

هوش مصنوعی در مسیر استانداردسازی
س ّیدعلی آذرکار

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

چکیده

هوش مصنوعی که زمانی یک افســانه و موضوعی دور از دســترس در فیلمهای علمی-تخیلی بود ،اکنون تا حد زیادی بخشــی از زندگی واقعی و روزمره همه ما
شده است .اکنون هوش مصنوعی تقریباً در همه جا حضور دارد :در کارخانهها ،سامانههای حملونقل و حتی پزشکی .هر چه هوش مصنوعی فراگیرتر میشود ،نیاز
به استانداردهای بینالمللی نیز بیشتر احساس میشود .به عالوه ،چه موضوعاتی حول و حوش استانداردسازی این فناوری وجود دارد؟ []5

هوش مصنوعی دانشــی است که به ساختن رایانههایی میپردازد که میتوانند مشکالتی را حل کنند که انسانها میتوانند؛ ولی در واقع هوش مصنوعی موضوعی
است فراتر از این .هوش مصنوعی از موضوعاتی است که اخیرا ً در دنیا باب شده و مطرح است .برخی خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی کم و بیش االن هم وجود
دارند ،مانند قابلیتی که نتفلیکس 1در ارائه پیشــنهاد فیلم به کاربران دارد .ولی این کاربرد در طیف گســتردهتری هم وجود دارد که میتواند همه شئون زندگی

آدمیان را تحت تاثیر قرار دهد :از بهداشت ،تولید ،و اقتصاد تا حملونقل .هوش مصنوعی از یک دیدگاه شبیهسازی فرآیندهای هوش انسانی است از طریق ایجاد
الگوریتمهایی در یک محیط رایانشی پویا و مبتنی بر داده .به عبارت دیگر ،هوش مصنوعی تالشی است در مسیر اینکه رایانهها همانند انسانها فکر و عمل کنند.

اگر چه بسیاری از مردم دوست دارند هوش مصنوعی را به عنوان سامانههای خودمختار 2بشناسند ،ولی در عمل این طور نیست .هوش مصنوعی در واقع "چتری"

از فناوریهای گوناگون اســت که نوعی «هوشمندی» را در ماشــین خلق و ایجاد میکند .این فناوریها شامل یادگیری ماشینی و قابلیتهای هوش مصنوعی امکان

تشــخیص و شناســایی الگوها و کشف ناهنجاریها 3در دادهها ،که توسط حسگرها و افزارههای هوشــمند برای ارائه تخمینهای دقیقتر تولید میکنند را فراهم
ســاخته اســت .از این منظر ،هدف بنگاههای اقتصادی از بهکارگیری هوش مصنوعی ،کاهش هزینه ،افزایش کارایی عملیاتی ،مدیریت مخاطره و توسعه خدمات و
محصوالت جدید است .بنابراین ،هوش مصنوعی یک زیستبوم کامل است :از یافتن منابع دادهای تا گردآوری آنها تا استخراج بینش 4و پیادهسازی اقدامات.

واقعیت این اســت که امروزه هوش مصنوعی یک فناوری راهبردی اســت که آینده جهان و کشورها را شکل میدهد .به همین دلیل است که کشورهای مختلف،

حســب دیــدگاه و توانمندیهــای خود ،در حال ســرمایهگذاری و طرحریزی برنامههای خود در این زمینه هســتند .این طرحها در واقع ترســیمکننده دورنما و

چشــمانداز بلندمدت کشــورها بر اســاس این فناوریها است .در ســایه همین طرحها و برنامه است که شــرکتها نیز برای توســعه فناوریهای جدید و ابداع

کاربردهای نو ،سرمایهگذاری کرده و میکنند.

در این مقاله سعی شده ضمن ارائه تصویری از شرایط فعلی هوش مصنوعی ،مسیری که برای استانداردسازی آن ایجاد شده بررسی شود.
1- Netflix
2- autonomous
3- Anolmalies
4- Insight
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 -2تکوین هوش مصنوعی

اولیــن گام در ابداع مفهوم هوش مصنوعی توســط آلــن تورینگ
(ریاضیدان انگلیســی) در ارائه مقالهای که با عنوان «ماشین و هوش
رایانه» 2در ســال  1950ارائه داد ،برداشته شد .ایده او به دلیل عدم
وجود زیرســاختهای الزم رایانشــی متوقف ماند .در تابستان 1965
4
و در ســمیناری که در کالج دارتموت 3بــه میزبانی جان مککارتی
(از دانشــگاه اســتنفورد) و ماروین مینســکی( 5از موسســه فناوری
ماساچوســت) ،که هر دو از نامآوران و پیشگامان این حوزه محسوب
میشوند ،برگزار شد .در همین سمینار بود که واژه «هوش مصنوعی»
ابداع و برای اولین بار به شکل رسمی بهکار گرفته شد .در این سمینار،
« »Logic Theoristارائه و به بحث گذاشــته شد؛ این در واقع اولین
برنامه رایانهای بود که تالش میکرد مهارتهای انســانی را برای حل
مسئله تقلید کند؛ این برنامه توسط آلن نیوول ،6کلیف شاو 7و هربرت
سایمون 8تهیه شده بود.
از تاریخ شــکلگیری مفهوم هوش مصنوعی تا کنون بیش از نیم قرن
میگذرد .طی این مدت ،فناوریها و کاربردهای هوش مصنوعی نشیب
و فرازهای بســیاری را تجربه کرده است .دلیل این امر را هم میتوان
تغییــر و تحوالت مربوط به توســعه و بهکارگیری ایــن فناوریها ،از
جمله آلگوریتمهای هوشمند ،سرعت رایانش ،زیرساختهای رایانشی
و ذخیرهسازی دادهها برشمرد.
از سال  2006به بعد ،دستاوردهای عظیمی در حوزههایی مانند بینایی
ماشین و تشخیص گفتار با استفاده از یادگیری ماشینی بهدست آمد.
در ادامه و همزمان ،توســعه فناوریهایــی مانند کالن داده و رایانش
ابری نه تنها امکان ذخیرهسازی حجم بسیار زیادی از دادهها را فراهم
کردند که امکان پردازش این دادهها هم با ســرعتی قابل قبول مسیر
شد .با توسعه نرمافزارهای متنوع و گسترده کاربردی ،روند گردآوری
و انبارش دادهها به شکلی نمایی روزانه افزایشیافت .در کنار توسعه و
ابداع مدلهای مختلفی که بتواند دادههای گردآوری کرده را پردازش
و از آنها اطالعات استخراج کند ،راه برای بهکارگیری هوش مصنوعی
در همه ابعاد زندگی بشری هموار شد.
به طــور کلی میتوان ســیر تکامل هوش مصنوعی را به ســه دوره
مشخص تقسیم کرد:
•دهه  :1980-1950در این دوره ،هوش مصنوعی متولد شــد؛ که
مقارن بــود با ابداع اولین رایانههای قابــل برنامهریزی در اواخر دهه
 1950که مبتنی بر اســتنتاجهای انتزاعی ریاضــی در قالب منطق
دودویی بودند .به دلیــل پیچیدگیهایی که در مدلهای نظری ارائه
1

1- Alan Turing
2- Computing Machinery and Intelligence
3- Dartmouth College
4- John McCarthy
5- Marvin Minsky
6- Allen Newell
7- Cliff Shaw
8- Herbert A. Simon
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شــده برای کاربردی کردن هوش مصنوعی وجود داشت ،نیاز به توان
پردازشی به منظور پردازش دادهها در یک زمان معقول و قابل قبول،
به شــدت احساس میشد .توان پردازشی محدود رایانههای آن دوره،
راه را بر توسع ه کاربردهای هوش مصنوعی بست.
•دهه  :1990-1980این دهه مصادف بود با فراگیر شــدن و توسعه
استفاده از رایانههایی با قدرت پردازشی بسیار بیشتر در سطح جهان
از یک ســو و توســعه برنامهها و کاربردهای هــوش مصنوعی (مانند
ســامانههای خبره )9از سوی دیگر .اگر چه سامانههای خبره دستاورد
قابل مالحظهای در توسعه مدلهای ریاضی هوش مصنوعی محسوب
میشوند ،ولی به دلیل عدم کفایت قابلیتهای آنها در کسب دادهها
و توان استنتاج و نیز هزینه گران توسعه این گونه سامانهها ،پیشرفت
هوش مصنوعی متوقف شد.
•دهه  2000تا کنون :این دوره شاهد تولید و انباشت حجمی نجومی
از دادهها به ســبب توسعه برنامههای کاربردی مختلف زندگی بشری
(از فعالیتهای روزانه شــخصی تا کســبوکارهای متنوع و مختلف)،
ابداع الگوریتمهای نظری گوناگون برای تحلیل ،پردازش و اســتخراج
اطالعات از این حجم داده ،افزایش قابلیتهای محاســباتی و رایانشی
به شکل ابری و امکان ذخیرهســازی و دسترسی سریع به این حجم
از دادهها بوده و اســت .این باعث شــد که هوش مصنوعی بتواند به
شــکل فراگیر و فزایندهای در همه زمینههای کاربردی (از پزشــکی
تــا اقتصاد تا بانکداری تا کشــاورزی تا حملونقل) به شــکل تجاری
بهکارگرفته شده و استفاده شود .این دوران بیشک یک دوران طالیی
در شکوفایی هوش مصنوعی است.

 -3بازار هوش مصنوعی

گزارشــی که توسط موسسه تحقیقاتی مکنزی 10منتشر شده [ ،]2بر
این باور است که سرمایهگذاری در این حوزه به سرعت رو به افزایش
است .طبق همین گزارش ،شرکت گوگل بین  20تا  30میلیارد دالر
در ســال  2016در این حوزه ســرمایهگذاری کرده است؛  %90این
سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه بوده و  %10آن صرف خرید/
اکتساب شرکتهای فعال در این حوزه شده است .موسسه آیدیسی
( )IDCنیــز پیشبینی کرده بود که تا ســال  %4 ،2019از پروژههای
تحــول دیجیتال به گونهای درگیر اســتفاده از نوعی هوش مصنوعی
بوده و تا ســال  2021نیز  %75از برنامههای کاربردی سازمانی از این
فناوریها استفاده خواهند کرد .در این حالت ،رشد سرمایهگذاری به
 52/2میلیارد دالر خواهد رسید.
موسسه آیدیسی طی گزارشی که اخیرا ً منتشر کرده [ ،]1پیشبینی
کرده کــه درآمد جهانی بازار هوش مصنوعی (شــامل ســختافزار،
نرمافزار و خدمات) با رشد  %16/4نسبت به سال  ،2020در  2021به
 327میلیارد دالر برســد .در پایان سال  2024و با احتساب یک نرخ
9- Expert systems
10- McKinsey Global Institute

نام

2020

2021

2022

2023

2024

خدمات فناوری اطالعات

14

17

21

25

30

خدمات کسبوکاری

3

4

5

7

8

(ارقام به میلیارد دالر)

رشــد مرکب ساالنه ( ،%17/5 )CAGRاین مبلغ به  554میلیارد دالر
بالغ خواهد شد .بخش نرمافزاری هوش مصنوعی نیز در سال ،2020
 %80کل درآمد بازار بوده ،تا سال  2024یک نرخ رشد مرکب ساالنه
 %17/5خواهد داشت.
طبق همین گزارش ،شرکتهای پیشرو در ارائه خدمات بنسازههای
نرمافزاری و خدمات هوش مصنوعی در جهان عبارت هستند از :گوگل،
آیبیام ،مایکروســافت ،ترادیتا ،11مکآفی ،12اُپنتکست ،13سلک،14
اسایاس 15و دیناتریس .16شرکتهای پیشرو در ارائه زیرساختهای
سختافزاری (کارسازها و رســانههای ذخیرهسازی) هوش مصنوعی
در جهان عبارت هســتند از :آیبیام ،17دل ،18هــواووی ،19لنووو 20و
اینسپور.21
پیشبینی وضعیت درآمدی خدمات هوش مصنوعی از سال  2020تا
 2024به تفکیک در جدول زیر آمده است.

 -4نیاز به استانداردسازی

هر زمان که فناوریها در مســیر تجاری شدن قرار میگیرند و تعداد
زیادی از سودبران از آنها به شکل جدی در فعالیتها کسبوکارهای
خود اســتفاده میکنند ،نیاز به «استانداردسازی» احساس میشود.
اســتانداردها در واقع زبان مشــترک تعامالت تجاری و فنی است و
بســتر تعامل فناوریهای مختلف با یکدیگر؛ استفاده از آنها نه تنها
به بالغ شــدن فناوری منجر میشــود که راه را برای توســعه آن نیز
همــوار میکند .در دنیای امروزی که مملــو از فناوریهای گوناگون
است ،اســتاندارد واژهای آشنا ،جزیی الینفک و بخش مهم و در عین
حال پنهان از زندگی بشــر است .در دنیای فعلی ،زندگی بدون وجود
استانداردها معنی نداشته و ممکن نیست .هوش مصنوعی نیز مشمول
همین اصل اســت .تنوع و تکثر فناوریهــای این حوزه و موضوعات
مربوط به بهکارگیری و تعامل آنها با یکدیگر ،توجه سودبران را طی
دهه گذشــته معطوف به مقوله استانداردســازی در این زمینه کرده
است.
11-Teradata
12- McAfee
13- OpenText
14- Slack
15- SAS Institute
16- Dynatrace
17- IBM
18-Dell
19- Huawei
20- Lenovo
21- Inspur
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جدول  :1پیشبینی وضعیت درآمدی خدمات هوش مصنوعی (سال  2020تا )2024

 1-4استاندارد چیست؟

اســتانداردها ،در معنای عام ،برآیند تجارب و نظرات همۀ طرفهای
درگیر و ســودبران (تولیدکنندگان ،اســتفادهکنندگان ،فروشندگان،
خریداران ،نهادهای قانونگــذار و تنظیمگرها) در یک موضوع خاص
اســت که با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات و محصوالت ،تدوین و
منتشــر میشود .اگر چه اســتانداردها اصوالً برای استفاده داوطلبانه
(اختیاری) طراحی شده و هیچ قانونی را الزام نمیکنند؛ ولی به عنوان
کمینه نیازها در بازار تلقی شــده و توسط همه سودبران بهکارگرفته
شده و استفاده میشود.
در اســناد مختلف ،برای اســتاندارد تعاریف متعددی از دیدگاههای
گوناگون ارایه شــده اســت .22هر کدام از این تعاریف ســعی میکند
ویژگیهایی را از یک اســتاندارد (در ســطح مشخصی از پیچیدگی)
بهدســت دهد .برای این مقاله و از میان تعریفهای ارائه شده ،به دو
تعریف زیر بسنده میشود:
•استاندارد طبق تعریف ســند  ISO/IEC Guide2این گونه تعریف
شده است :مســتندی است که توســط یک اجماع ()Consensus
فنی تهیه شــده و توســط یک نهاد ( )Bodyشــناخته شــده تایید
میشــود ،تا اســتفاده عام و مکرر از قواعد ،راهنماها ،یا ویژگیهای
( )Characteristicsفعالیتهــا یــا نتایج آنها را با هدف بهدســت
آوردن سطحی/کیفیتی بهینه در آن زمینه خاص ،فراهم آورد.
•تعریف اســتاندارد به نقل از وبگاه سازمان جهانی استاندارد (:)ISO
مستندی است که نیازمندیها ،مشخصات ،راهنماها یا ویژگیهایی که
میتواند به شــکلی سازگار برای حصول اطمینان از این که ملزومات،
محصوالت ،فرآیندها ،و خدمات با کاربری و اســتفادهی آنها تناسب
دارد ،را فراهم میکند.
 2-4اصول حاکم بر تدوین استاندارد

تدوین استاندارد بر اساس چند اصل انجام میشود؛ توجه به اصول به
خواننده درکی از شــرایط شکلگیری و جایگاه استانداردها در سطح
23
جهانی بهدست میدهد.
•استانداردها پاسخ به یک نیاز در بازار است .این به معنی آن
اســت که نهادهای اســتانداردگذار هیچگاه به خودی خود به تدوین
اســتاندارد مبادرت نمیورزند .بلکه بر عکس ،نیازهایی که از ســوی
ســودبران مختلف در یک زمینه مطرح میشود ،مسبب و ریشه اصلی
شکلگیری ،ایجاد ،بهبود ،و اصالح یک استاندارد است.
•اســتانداردها در برگیرند ه خردجمعی (اجماع) و نظرات خبرگان
جهانی است .به طور کلی تالشهای نهادهای استانداردگذار این است

که جمعی هر چه بیشتر و خبرهتر را برای تدوین استانداردها گرد هم
آورند .بنابراین ،در فرآیند تدوین اســتاندارد ،همواره در لحاظ کردن

 -22رجوع شــود به« :مفاهیم پایه و طبقهبندی اســتانداردها» ،گزارش کامپیوتر ،سال  ،34شماره  ،205مهر
و آبان .1391
 -23رجوع شــود به « :اصول حاکم بر توســعه استانداردها» ،گزارش کامپیوتر ،ســال  ،34شماره  ،206آذر و
دی .1391
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نظرات خبرگان در سرتاســر جهان ،به طرق ممکن ،یکی از مهمترین
ویژگیهای نهادهای جهانی استانداردگذار است .در فرآیند رایگیری
مرتبط با استانداردها ،همه کشورها (مستقل از جایگاه اقتصادی خود
در جهان) ،دارای «یک» رای هستند.
•ایجاد فرآیندی به منظور مشــارکت تمامی سودبران در توسعه و
تدوین استاندارد .برای گردآوری نظرات خبرگان در یک زمینه خاص

و استفاده بیشینه از آنها در تدوین استاندارد ،نهادهای استانداردگذار
باید الجرم فرآیندی (شامل ساختار و سازمان ،منابع ،روالها ،ابزارها،
زیرساختها ،دستورالعملها ،و امثالهم) را برای این مهم تدارک دیده
باشند.

•استانداردها توسط نهادهای اســتانداردگذار تدوین و نگهداری
میشود .این نهادها متعهد میشوند فرآیندهای عادالنه و مساوی که

ضامن تحقق با کیفیتترین خروجیها و تقویت جایگاه آنها در بازار
است را فراهم کنند.
 -5معرفی ISO/IEC JTC1
 1-5شکلگیری و ساختار

توسعه و استفاده فزاینده و غیرقابل پیشبینی فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی در دهههای  70و  80میالدی ،و نیاز به توسعه استانداردهای
مربوط ،باعث شــد دو ســازمان مهم توسعهدهنده اســتاندارد ،یعنی
«سازمان بینالمللی اســتاندارد» یا « 24»ISOو «سازمان بین المللی
الکتروتکنیــک» یا « ،25»IECکمیتهای مشــترک را در ســال 1987
به منظور تدوین اســتانداردهای خاص این حوزه تشــکیل دهند که
«کمیته فنی مشــترک شماره  26»1یا  JTC1نام گرفت .در حال حاضر
و پس از  34ســال حضور فعال در عرصه تدوین استانداردهای حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطــات JTC1 ،یکی از بزرگترین و فعالترین
گروههای تخصصی ایزو بهشمار میآید.
ذیل این ساختار ،کمیتههای فنی متعددی شکل گرفته که وظیفه هر
کدام تدوین استانداردهای خاص یک حوزه تخصصی در حوزه فناوری
اطالعات است .در حال حاضر 22 ،كميته فرعي و بيش از  90كارگروه
ذیل  JTC1فعالیت دارند]3[ .
 2-5معرفی کمیته فرعی

42

با توجه به درخواســتهای سودبران مختلف در حوزه هوش مصنوعی
و بر اساس رایگیری انجام شده JTC1 ،در سال  2017رسماً تشکیل
«کمیتــه فرعــی  )ISO/IEC JTC1/SC42( »42را با موضوع «هوش
مصنوعــی» اعالم کرد .محــدوده فعالیت این کمیتــه فرعی عبارت
است از «توسعه و پشــتیبانی از برنامههای استانداردسازی  JTC1در
حوزه هوش مصنوعی و نیز ارائه خطمشــیها و راهنماییهای الزم به
24- International Standard Organization
25- International Electro-Technical Commission
26- Joint Technical Committee 1
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جدول  :1گروههای کاری کمیته فرعی 42
ردیف

نام

عنوان

1

AG2

مهندسی سامانههای هوش مصنوعی

2

AHG1

انتشار و اطالعرسانی

3

AHG2

ارتباط با کمیته فرعی 38

4

AHG4

ارتباط با کمیته فرعی 27

5

AHG5

چشمانداز و نقشهراه استانداردسازی هوش مصنوعی

6

JWG1

گروه مشورتی مشترک با کمیتههای فرعی  42و 40

7

WG1

استانداردهای بنیادین

8

WG2

دادهها

9

WG3

موثق بودن

10

WG4

موارد کاربرد و کاربردها

11

WG5

رویکردهای رایانشی و ویژگیهای رایانشی سامانههای هوش
مصنوعی

 JTC ،ISOو  IECدر خصوص توســعه کاربردهای هوش مصنوعی».
مسئولیتهای دبیرخانهای این کمیته بر عهده ( ANSIایاالت متحده
آمریکا) است و ریاست این کمیته را ویلیام دیاب 27بر عهده دارد.
در خصوص تشکیل کمیته فرعی  ،42ذکر یک نکته ضروری به نظر
میرسد .چند ســال پیش JTC1 ،یک گروهکاری (ISO/IEC JTC1/
 )WG9تشــکیل و دو پروژه را در دســتور کار خود قرار داد :تدوین
ســند واژگان کالنداده و تدوین سند معماری مرجع کالنداده .این
هر دو با عالقه فوقالعادهای از سوی فعاالن صنعت مواجه شد .از نظر
علم داده ،مشــارکت متخصصان ،موارد کاربرد و کاربردها ،کارهای
آتــی پیشبینی شــده در حوزه تحلیل داده ،نقش یکپارچهســازی
ســامانهها ،حوزه کالنداده اشتراکات فراوانی با کارهای اولیه کمیته
فرعی  42دارد .از منظر کار صنعت ،تصور کاربردهایی اســت که در
آن یکی از این فناوریها بدون دیگری حضور داشــته باشند ،دشوار
اســت .به همین دلیل ،موضــوع کالن داده هم به کمیته فرعی 42
منتقل شــد و کارهای جدیدی در حوزه کالن داده (در این کمیته
فرعی) در دست برنامهریزی است.
 3-5ساختار کمیته فرعی 42

فهرســت گروههای کاری ذیل کمیته فرعی 42در جدول شماره 1
آمده است.
الزم بــه ذکر اســت که این کمیتــه فرعی با کمیتــ ه فرعی ( 7در
خصوص کیفیت نرمافزار) ،کمیتــه فرعی ( 40در خصوص خدمات
فناوری اطالعــات) و  TC65از ( IECدر خصوص موضوعات ایمنی)
تعامل قابل مالحظهای دارد.
 4-5مشخصات کمیته فرعی 42

مشخصات کلی کمیته فرعی  42به شرح زیر است:
27- W. Diab

استاندارد
ایجاد میکنند .اگر چه هوش مصنوعی به عنوان گروهی از سامانههای
خودمختار تصور میشــود ،ولی واقعیت این اســت که تمرکز هوش
مصنوعی به سمت ســامانههای نیمهمختار است .در اکثر سامانههای
هوش مصنوعی ابتدا حجم قابل توجهی از دادهها باید گردآوری شده
تا به موتوری که نوعی «یادگیری ماشــینی» اســت ،خورانده شــود.
خروجی ،مجموعهای از بینشها اســت .این فناوری شامل یادگیری
ماشــینی ،کالن داده و تحلیل دادهها است ولی به هیچ وجه محدوده
به اینها هم نیست.
دیاب که سابقهای طوالنی در مدیریت کسبوکار فناوری را در سابقه
کاری خود داشــته و به حوزههایی مانند اینترنت اشــیاء 30عالقهمند
است ،مشــتاق استانداردسازی اســت؛ چرا که آن را وسیلهای پویا و
ســالم برای توسعه کل این صنعت قلمداد میکند .او بر این باور است
که به چند دلیل استانداردسازی در این حوزه ضروری است:
•سطح پیچیدگی فناوری اطالعات در جامعه امروزی؛ توان پردازشی
یک گوشی هوشمند امروزه بیش از توان پردازشی آپولو 11است.
•فناوری اطالعات نفوذ عمیقتر و گستردهای در بخشهای مختلف
صنعت؛ اگر چه نفوذ فناوری اطالعــات در دهههای  1970و 1980
اندک بود ،ولی االن کســبوکارها آن را فقط به خاطر کارایی بیشتر
الزم ندارند ،بلکه برای یافتــن بینشهای عمیق راهبردی و عملیاتی
ضروری میدانند.
•گستردگی و فراگیری فناوری اطالعات در زندگی امروزی ما؛ تقریباً
همــه بخشها بر فناوری اطالعات متکی هســتند ،از مالی تا تولید تا
بهداشت تا حملونقل تا رباتیک.

•سال تاسیس2017 :
•دبیرخانه :ایاالت متحده آمریکا ()ANSI
•محدوده کاری :استانداردســازی در زمینــه هوش مصنوعی (نقطه
تمرکــز  JTC1در تدوین برنامه استانداردســازی هــوش مصنوعی و
ارائهدهنده راهنماهایی الزم به  JTC1، ISOو  IECدر خصوص تدوین
برنامههای کاربردی هوش مصنوعی)
•تعداد استانداردهای منتشر شده( 8 :جوالی )2021
•تعداد استانداردهای در دست تدوین( 22 :جوالی )2021
•تعداد کشورهای عضو مشارکتکننده( 33 :28جوالی  .)2021عضو
مشارکتکننده ،کشوری است که در فرآیند تدوین استانداردها حضور
فعال داشــته و دارای حق رای در رایگیریها اســت .این اعضا (در
جوالی  )2021عبارت هســتند از :اســترالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا،
چین ،کنگو ،ســاحلعاج ،قبرس ،دانمارک ،فنالند ،فرانســه ،آلمان،
هند ،ایرلند ،اســرائیل ،ایتالیا ،ژاپن ،قزاقســتان ،کنیــا ،کره جنوبی،
لوگزامبورگ ،مالت ،هلند ،نروژ ،روســیه ،عربستان سعودی ،سنگاپور،
اسپانیا ،سوئد ،سویس ،امارات متحده عربی ،انگلستان و ایاالت متحده
آمریکا (دبیر)
29
•تعداد کشــورهای عضو ناظر ( 17 :جــوالی  .)2021عضو ناظر،
کشوری اســت که در فرآیند تدوین استانداردها حضور فعال نداشته
و صرفــاً به عنوان ناظر حضور دارد .نظرات این کشــورها در خصوص
اســتانداردهای در دست تدوین پذیرفته شــده ولی این گروه دارای
حق رای در رایگیریها نیست .این اعضا (در جوالی  )2021عبارت
هســتند از :آرژانتین ،بنین ،برزیل ،هنگکنگ ،مجارستان ،اندونزی،
لیتوانی ،مکزیک ،نیوزلند ،مقدونیه شمالی ،فیلیپین ،لهستان ،پرتغال،
 6-5چشمانداز کمیته فرعی 42
رومانی ،آفریقای جنوبی ،اوگاندا و اوکراین.
ال نه دیاب بر این عقیده اســت که کمیته فرعی  42که به کل زیســتبوم
•همان طور که مشــاهده میشــود ،جمهوری اسالمی ایران فع ً
به عنوان مشــارکتکننده و نه به عنوان ناظر در تدوین استانداردهای هوش مصنوعی نگاهی کلنگــر دارد .این کمیته فرعی با این دیدگاه
فعالیتهای خود را شــروع کرد که همه ابعاد استانداردسازی فناوری
بینالمللی مربوط به هوش مصنوعی حضور ندارد.
هوش مصنوعی باید با این هدف که به شــکل گســتردهتری پذیرفته
 -5-5فلسفه تشکیل کمیته فرعی 42
شــوند ،مد نظر قرار گیرند .کاربران به این موضوع عمیقاً توجه داشته
ویلیــام دیاب ،در پاســخ به این ســوال که «واقعاً هــوش مصنوعی و تمایل دارند بدانند چگونه تصمیمگیریها در هوش مصنوعی انجام
چیست؟» [ ،]4بیان میکند که هوش مصنوعی تلفیقی از فناوریهای میشــود؛ به همین دلیل شفافیت ســامانهها موضوعی کلیدی است.
مختلف اســت .او عقیده دارد که عالقهمندی به این حوزه گســترده این باعث شــده تا استانداردســازی بخش الینفک از پذیرش فناوری
اســت و به همین دلیل طیف گسنردهای از سودبران گوناگون را گرد باشد .زیستبوم هوش مصنوعی به چندین حوزه کلیدی تقسیم شده
هم آورده اســت؛ از دانشمندان علم داده ،متخصصین حوزه دیجیتال است :فنی ،اجتماعی و مالحظات اخالقی .این موضوعات دربرگیرنده
و نهادهای تنظیمگر .او اشــاره میکند که یک شــکاف شناختی بین گسترهای از موضوعات زیر است:
آنچه هوش مصنوعی واقعاً امروز هســت و آنچه در آینده ممکن است •استانداردهای زیربنایی :با وجود این تعداد متنوع از سودبران،
باشد ،وجود دارد .تصور عامه از هوش مصنوعی ،روباتهای خودمختار نقطه اساسی شــروع کار کمیته فرعی  ،42کار بر روی استانداردهای
رایانهای هستند که قادرند یک قهرمان شطرنج را شکست دهند .ولی زیربنایی بوده اســت .این اســتانداردهای ناظر به همــه ابعاد هوش
از دیدگاه متخصصین این حوزه ،هوش مصنوعی بیشــتر مجموعهای مصنوعی است که ضرورت یک واژگان و نیز تعاریف و دستهبندیهایی
اســت از فناوری که به شــکل اثربخشــی نوع «هوش» را در ماشین از پیش توافقشــدهای را ایجاب میکند .در نهایت ،این اســتانداردها
ابــزاری خواهند بود که یک متخصص میتوانــد با همان زبان با یک
28- Participating Member
29- Obsever Member
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استاندارد
تنظیمگــر صحبت کرده و هــر دو میتوانند با همین زبان با یک فرد تعامل اســت ،جان او را به خطر نیندازد؟ اینها موضوعاتی هســتند
که کمیته فرعی  42در کنار ســایر کمیتههای فرعی  JTC1به آنها
خبره فنی حرف بزنند.
•روشها و فنون رایانشــی :در قلب هوش مصنوعــی ،ارزیابی میپردازند.
رویکردها و ویژگیهای رایانشی سامانههای هوش مصنوعی قرار دارند.
این موضــوع مرتبط با مطالعه فناوریهــای مختلفی مانند یادگیری
 -7دورنمای آینده
ماشــینی و استدالل اســت که توسط ســامانههای هوش مصنوعی
اســتفاده شده و میشود .این روشها و فنون مطالعه سامانههای ویژه حوزه هوش مصنوعی به ســرعت در حال توســعه و تحول است ،به
هوش مصنوعی را نیز شامل شده که برای درک و شناسایی ویژگیها ،نحوی که استفاده از استانداردهایی که توسط کمیته فرعی  42تدوین
یدهد.
شده ،همراه با برنامههای کاربردی کمیته به رشد خود ادامه م 
معماریها و رویکردهای زیربنایی آنها انجام میشود.
•موثق بودن :31یکی از مهمترین موضوعــات در هوش مصنوعی ،پیشبینی میشــود که اســتانداردهای بســیار زیادی شکل خواهند
«موثق بودن» اســت .این مستقیماً ناظر به بطن نگرانیهای متعددی گرفــت ،به ویژه در زمینههایی که کاربســتپذیری ،33پذیرش بازار و
اســت که حول و حوش هوش مصنوعی وجود دارد .کمیته فرعی  42جذابیت گسترده وجود داشته باشد .به دلیل وجود همین استانداردها
تالش دارد تا همه موضوعات از امنیت تا محرمانگی تا قدرت سامانه تا اســت که کمیته فرعی  42اطمینان دارد کــه نه تنها پذیرش هوش
شفافیت و سوداری را لحاظ کند .در حال حاضر ،از سامانههای هوش مصنوعــی موفقیتآمیز خواهد بود که یکــی از مهمترین نقاط عطف
مصنوعی بــرای تصمیمگیری یا اطالعرســانی در خصوص تصمیمی فناوری است که نحوه کار و زندگی را تغییر خواهد داد.
که باید اخذ شــود ،استفاده میشــود .بنابراین ،شکلی پذیرفته شده برای رفع موانع موجود بر ســر راه پیشرفت هوش مصنوعی و تحقق
و توافق شده از شــفافیت برای اثبات اینکه هیچ سوداری نامطلوبی اهداف آن ،وجود اســتانداردهایی که بر اســاس اجماع جهانی شکل
وجود ندارد ،حیاتی اســت .به احتمال قوی کمیته فرعی  42مجموعه گرفته و به شــکلی داوطلبانه تدوین شده باشند ،کلیدی است .با این
پیشــنهادهایی را برای استانداردســازی در این زمینه تنظیم خواهد حال ،هوش مصنوعی یک فناوری واحد نیســت؛ بلکه چتری است از
کرد .این کار میتواند هم ابزار الزم را فراهم ســاخته و هم به شــکل طیف گستردهای از فناوریهای توانمندساز سختافزاری و نرمافزاری
فعالی به نگرانیها در این خصوص پاسخ دهد .دیاب با اطمینان اعالم کــه میتواند به روشهای مختلف در کاربردهای بالقوه نامحدودی در
میکند که نقطه شــروع تغییر توسط فناوریهای تحولآفرین ،رفتار هر بخش از صنعت ،استفاده شود.
کنشــگرا و فعال اســت در درک این نکته است که موضوعاتی وجود
 -1-7تعامل با سایر نهادها
داشته و استانداردها میتوانند به حل آنها کمک کنند.
عالوه بــر تمرکز بر روی استانداردســازی هــوش مصنوعی ،کمیته

فرعی  42راهنماییهایی را هم در اختیار  JTC1و ســایر کمیتههای
غیرفنــاوری اطالعات  ISOو  IECقرار داده تا بتوانند اســتانداردهای
مرتبط با هوش مصنوعی را در زمینههای مختلف کاربردی خاص هر
صنعت ،تدوین کنند .مانند صنایع دیگر ،جوامع کاربری و تنظیمگری
تشخیص میدهند چه استانداردهایی ویژه یک صنعت مشخص برای
کاربردهای هوش مصنوعی در بازار مورد نیاز اســت ،کمیته فرعی 42
نیز مشغول تدوین استانداردهای افقی است که بتواند این نیازها را در
زمینههایی مانند واژگان ،مــوارد کاربرد ،روشهایی را برای اطمینان
از موثق بوده ســامانه ،شــامل مدیریت مخاطرات ،برآورده ســازد .از
طریق همکاری و مشــارکت با سایر متخصصین سایر حوزهها ،کمیته
فرعی  42امیدوار اســت بتواند با «رویکرد زیســتبومی» نه تنها به
نیازمندیهای فنی و راهحلهای آنها بپردازد ،بلکه بر روی موضوعات
وســیعتر و غیرفنی مانند مالحظات اجتماعی و اخالقی ،که میتواند
تدوین استانداردهای فنی را هدایت و متاثر کند ،تمرکز کند.

 -6نگرانیهای اجتماعی

فناوریهای فراگیری مانند اینترنت اشــیاء و هــوش مصنوعی ،این
توانایی را دارند که بر چگونگی زیســت (زندگی) ما از دیدگاه نســل
آتی اثر بگذارند .بنابراین ،اســتفاده و بهکارگیری آنها تاثیری بسیار
فراتر و عمیقتر از خود فناوری خواهند داشت .یکی از این مالحظات،
مالحظــات اقتصادی اســت؛ به عنوان مثال ،تاثیر اســتفاده از هوش
مصنوعــی بر نیروی کار .موضوعات مهم دیگــری هم قطعاً در قلمرو
هوش مصنوعی دارند :مواردی مانند سوداری 32الگوریتمیک ،استراق
ســمع و راهنماهای ایمنی در هوش مصنوعی .به عنوان مثال ،چگونه
یک الگوریتم باید به شــکل مناســبی آموزش ببیند (یا اگر الزم بود،
دوباره آمورش داده شــود) که به شکل درســتی کار کند؟ یا چگونه
میتوان مانع از این شــد که یک ســامانه هــوش مصنوعی اطالعات
نادرســت و غلط تصمیمگیری نکند یا بر اســاس اطالعات سوداری
(مانند جنســیت و نژاد و سن) تصمیمهای سوداری اتخاذ نکند؟ چه
 -2-7رویکردهای اخالقی
طــور میتوان مطمئن شــد روباتی که با یک کارور انســانی در حال همه گروههای کاری دغدغهها و نگرانیهای اجتماعی و اخالقی را مد
 31- Trustworthinessنظــر دارند .نمونه خوبی از این موضوع ،لحاظ کردن این دغدغهها در
32- Bias
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استاندارد

جدول  :2وضعیت استانداردهای منتشر شده توسط کمیته فرعی 42
ردیف

نام

عنوان

صفحات

1

ISO/IEC 20546:2019

فناوری اطالعات-کالن داده-مرور کلی و واژگان

12

2

ISO/IEC 20547-1:2020

فناوری اطالعات-معماری مرجع کالن داده-قسمت  :1چارچوب و فرآیند

14

3

ISO/IEC 20547-2:2018

فناوری اطالعات-معماری مرجع کالن داده-قسمت  :2موارد کاربرد و نیازمندی استخراج شده

252

4

ISO/IEC 20547-3:2020

فناوری اطالعات-معماری مرجع کالن داده-قسمت  :3معماری مرجع

38

5

ISO/IEC 20547-5:2018

فناوری اطالعات-معماری مرجع کالن داده-قسمت  :5نقشهراه استانداردها

17

6

ISO/IEC 24028:2020

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-مرور کلی بر موثق بودن در هوش مصنوعی

43

7

ISO/IEC 24029:2021

هوش مصنوعی-ارزیابی قوت شبکههای عصبی-قسمت  :1مرور کلی

31

8

ISO/IEC TR 24030:2021

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-موارد کاربرد

108

موسســه مهندســان برق و الکترونیک ISO، IEC، ITU36 ،35و ETSI

شکل  :1نقشهراه تدوین استانداردهای حوزه هوش مصنوعی

37

حضــور داشــتند و نظــرات و دیدگاههای خود را به همــراه آخرین
دســتاوردهای استانداردســازی در حوزه هوش مصنوعی ،با دیگرا به
اشتراک گذاشتند.
در این نشســت ،کمیته فرعی  ،42نقشهراه استانداردسازی در حوزه
هوش مصنوعی را ارائه کرد (شکل شماره  .)1عالوه بر آن ،کمیسیون
اروپا ضمن تاکید بر تدوین اســتانداردهای افقی و عمودی ،به تقویت
تعامالت بین نهادهای اســتانداردگذار با هدف تدوین استانداردهایی
با کیفیت که بتواند در دســترس و استفاده همه سودبران قرار گیرد،
اشاره کرد]6[ .

موارد کاربرد است .این رویکرد جدیدی به موارد کاربرد است و کمیته
فرعی  42اســتانداردهای خاصی را برای پیونــد دادن این الزامات به  -8استانداردهای کمیته فرعی 42
کارهای فنی داشــته که در استاندارد  ISO/IEC 24368مد نظر قرار وضعیت اســتانداردهای کمیته فرعی  42در ادامه آمده است .الزم به
گرفته است.
ذکر اســت که این اطالعات مربوط به جوالی  2021است و در طول
زمان تغییر خواهد کرد.
 -3-7استانداردهای نظامهای مدیریتی

ایده اصلی تدوین استانداردهایی برای نظام مدیریتی است که میتواند
خاص فرایندهای استفاده شده برای توسعه و ارزیابی احتمالی اینکه وضعیت استانداردهای منتشر شده توسط کمیته فرعی  42در جدول
چگونه یک توسعهدهنده در حوزه هوش مصنوعی فرآیند توسعه یک شماره  2آمده است.
ســامانه را دنبال میکند ،باشــد .این رویکرد بدیع و جدیدی اســت
 -2-8استانداردهای در دست تدوین
که بر پایه نقاط قوت اســتانداردهای نظام مدیریتی و استانداردهای
زیســتبوم هوش مصنوعی بنا شده و میتواند اســتفاده گسترده از وضعیت اســتانداردهای در دست تدوین توسط کمیته فرعی  ،42در
جدول شماره  3آمده است.
هوش مصنوعی را میسر کند.
 -1-8استانداردهای منتشر شده

 -4-7فعالیتهای اتحادیه اروپا

 -9خالصه

در ســپتامبر  ISO ،2020و  IECنشســت مشــترکی را در خصوص
استانداردســازی زیســتبوم هوش مصنوعی در کمیسیون اروپا (که هوش مصنوعی یــک دانش قدیمی ولی یک فناوری نوظهور اســت
بازوی اجرایی اتحادیه اروپا محســوب میشــود) ارائه دادند .در این که کاربردهای وســیع و گســتردهای در همه ابعاد زندگی بشری (از
نشست ،نمایندگانی از شورای اروپا ،یونسکو (سازمان آموزشی ،علمی کارهای روزمره تا کسبوکار) پیدا کرده است .این روند به دلیل تولید
و فرهنگی سازمان ملل متحد) ،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،34
35- IEEE
)34- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD

)36- International Telecommunication Union (ITU
 -37نهاد غیرانتفاعی استانداردگذار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اتحادیه اروپا ،که مقر آن در فرانسه است.
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استاندارد
ردیف

نام

جدول  :3وضعیت استانداردهای در دست تدوین توسط کمیته فرعی 42
عنوان

1

ISO/IEC 4213

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-ارزیابی کارایی ردهبندی یادگیری ماشینی

2

ISO/IEC 5259-1

کیفیت داده برای تحلیل و یادگیری ماشینی-قسمت  :1مرور کلی ،وآژگان و مثالها

3

ISO/IEC 5259-2

کیفیت داده برای تحلیل و یادگیری ماشینی-قسمت  :2سنجههای کیفیت داده

4

ISO/IEC 5259-3

کیفیت داده برای تحلیل و یادگیری ماشینی-قسمت  :3الزامات و راهنماهای مدیریت کیفیت داده

5

ISO/IEC 5259-4

کیفیت داده برای تحلیل و یادگیری ماشینی-قسمت  :3چارچوب فرآیند کیفیت داده

6

ISO/IEC 5338

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-فرآیندهای چرخه عمر سامانههای هوش مصنوعی

7

ISO/IEC 5339

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-راهنماهایی برای کاربرد سامانههای هوش مصنوعی

8

ISO/IEC 5392

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-معماری مرجع مهندسی دانش

9

ISO/IEC 5469

هوش مصنوعی-ایمنی کارکرد و سامانههای هوش مصنوعی

10

ISO/IEC 5471

هوش مصنوعی-راهنماهای ارزشیابی کیفی سامانههای هوش مصنوعی

11

ISO/IEC 6254

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-اهداف و رویکردهای تبیینپذیری مدلهای یادگیری ماشینی و سامانههای هوش مصنوعی

12

ISO/IEC 22989

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-مفاهیم و واژگان

13

ISO/IEC 23053

چارچوب سامانههای هوش مصنوعی با استفاده از یادگیری ماشینی

14

ISO/IEC 23894

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-مدیریت مخاطره

15

ISO/IEC 24027

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-سوداری در سامانههای هوش مصنوعی و تصمیمگیری به کمک هوش مصنوعی

16

ISO/IEC 24029-2

هوش مصنوعی-ارزیابی قوت شبکههای عصبی-قسمت  :2روشگان استفاده از روشهای رسمی

17

ISO/IEC 24368

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-مرور کلی بر دغدغههای اخالقی و اجتماعی

18

ISO/IEC 24372

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-مرور کلی بر رویکردهای رایانشی در سامانههای هوش مصنوعی

19

ISO/IEC 24668

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-چارچوب مدیریت فرآیند تحلیل کالن داده

20

ISO/IEC 25059

مهندسی نرمافزار-ارزشیابی و الزامات کیفیت سامانهها و نرمافزار-مدل کیفی برای سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی

21

ISO/IEC 38507

فناوری اطالعات-حکمرانی فناوری اطالعات-تبعات حکمرانی ناشی از کاربردهای هوش مصنوعی توسط سازمانها

22

ISO/IEC 42001

فناوری اطالعات-هوش مصنوعی-نظام مدیریتی

روزافزون دادهها توسط برنامههای کاربردی از یک سو و افزایش توان
پردازشــی سامانهها ،رو به افزایش است .توسعه رو به افزایش خدمات
و محصوالت در حوزه هوش مصنوعی ،نیاز به تدوین اســتانداردهایی
را در این زمینه اجتنابناپذیر کرده اســت .به دلیل همین نیازJTC1 ،
(نهاد مشــترک  ISOو  IECدر حــوزه تدوین اســتانداردهای حوزه
فناوری اطالعات) ،در ســال  2017کمیته فرعی  42با عنوان «هوش
مصنوعی» را با هدف تدوین استانداردهایی برای کل زیستبوم هوش
مصنوعی تاسیس کرد.
در این مقاله تالش شــد تا ضمن مروری بر هــوش مصنوعی ،برنامه
تدوین استانداردهای این حوزه توسط کمیته فرعی  42بررسی شده و
دغدغههایی هم که حول این موضوع وجود دارند ،بیان شوند.

 -10منابع

این مقاله از منابع زیر برگرفته شده است:

[1] https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47482321
[2] McKinsey & Company, Artificial intelligence: The next digital
frontier, 2017
[3] https://jtc1info.org/about/committees/
[4] W. Diab, “Debunking the myths of AI”, ISOfocus, NovemberDecember 2019
[5] R. Bartram, “The new frontier for artificial intelligence”, ISOfo-
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cus, November-December 2018
[6] https://jtc1info.org/iec-and-iso-present-on-the-ai-ecosystemstandardization-program-at-the-european-commission-workshop

مقاله

تراوشهای ذهنی
 25شیوه نگرش به هوش مصنوعی
(قسمت چهارم)

ترجمۀ ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ

پست الکترونیکیmashayekh@isi.org.ir :

یادداشت مترجم

جانبروکمن از افراد شــناخته شده و مشــهور دنیای علم و فنّاوری
اســت .او پایهگذار بنیاد اِج 1اســت ،ســازمانی بــرای گردهم آوردن
ّ
متفکران و پیشگامان حوزههای علمی و فنّی و فراهم ساختن نظرگاهی
برای تبادل افکار و بیــان دغدغههای آنان دربارۀ موضوعات مختلف
دنیای فنّاوری .تعداد اعضای زنده و درگذشــتۀ این بنیاد هماکنون به
 660نفر بالغ گشــته است .بروکمن نظرات و گفتگوهای اعضای بنیاد
اِج را از وطریق وبگاه  Edge.orgدر اختیار عالقهمندان میگذارد و به
همین خاطر ،این وبگاه همواره یکی از جالبترین و ّ
تفکربرانگیزترین
وبگاههای اینترنت بوده است.
ّ
متفکران برجســته
بروکمن از دهۀ  1990تا کنون بهطور مرتّب از
و دانشــمندان عضو بنیاد اِج درخواســت کرده تا نظرشــان را دربارۀ
موضوعــات مهــم و مختلف علمــی بیان کننــد .شــهرت او بهعنوان
بنیانگــذار و ناشــر  Edge.orgو نیز بنیانگذار یکــی از معتبرترین
بنگاههای انتشــارات کتابهای علمی در آمریکا باعث شــده اســت
مفصلی از
که درخواســتش پذیرفته شــود و در نتیجــه ،مجموعههای ّ
گفتمانهای ّ
تفکربرانگیز دربارۀ یک موضوع پدید آمده است.
بد نیســت به چند نمونه از پرســشهایی که بروکمن در سالهای
مختلف از اندیشمندان عضو بنیاد اِج بهعمل آورده و نظر آنان را جویا
شده است اشاره کنم:
به چه چیزی بــاور دارید با وجودی که نمیتوانیــد آن را اثبات کنید؟
()2005

خطرناکترین ایدۀ شما چیست؟ ()2006
دربارۀ چه چیز خوشبین هستید؟ ()2007
نظرتان را دربارۀ چه چیز تغییر دادهاید؟ ()2008
چه چیزی همه چیز را تغییر خواهد داد؟ ()2009
اینترنت چگونه در حال تغییر دادن طرز فکر شماست؟ ( )2010از
میان  172پاسخ دریافت شده 150 ،پاسخ بعدا ً در کتابی به همین نام
با ویراستاری بروکمن منتشر شد.
بروکمن در ســال  2018به ســراغ موضوع هــوش مصنوعی آمده
اســت .موضوعی که او آن را «داســتان امروز ،داستانی در پشت همۀ
داستانها» خوانده است .از پرسششوندگان خواسته است تا نظرشان
را دربارۀ آیندۀ هوش مصنوعــی در  7تا  15صفحه بیان کنند .کتابی
که در دســت دارید ،دربردارندۀ پاســخهای  25نفر از دانشمندان و
اندیشــمندان برجسته اســت که هر یک در یک فصل جداگانه آورده
شده است .تقریباً همۀ آنها اتّفاق نظر دارند که پرسشهایی نظیر این
که هوش فراگیر مصنوعی (یعنی هوشــی همتراز با هوش انسان) چه
موقع بهدست خواهد آمد؟ چگونه ســاخته خواهد شد؟ آیا خطرناک
خواهــد بود؟ و زندگــی ما را چگونه تغییر خواهد داد؟ پرســشهای
حیاتــی و مهمی هســتند ،ا ّما تقریبــاً روی بق ّیۀ چیزهــا ،ح ّتی تعاریف
بنیادی ،همعقیده نیستند.
ترجمــۀ این کتــاب بهصورت یک سلســله مقالۀ دنبالــهدار به نظر
خوانندگان گرامی میرســد .امیدوارم ترجمۀ این کتاب مورد استقبال
جامعۀ علمی و فرهیختگان کشور قرار گیرد.

1- Edge Foundation
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فصل 6
آشفتگی غیرانسانی که ماشینها ما را
در آن فرو بردهاند
رادنی بروکز

2

رادنی بروکز دانشمند رایانه ،استاد روباتشناسی
در امآیتی و مدیر پیشــین آزمایشــگاه هوش
مصنوعی امآیتی است .او نویسندۀ کتاب «انسان و ماشینها» است.
***
رادنی بروکز روباتشناس 4در سال  1997در فیلم مستند ارول موریس
به نام «ســریع ،ارزان و خارج از کنترل» به همراه یک رامکنندۀ شیر،
متخصص گیاهآرایی و یک پژوهشگر موشهای کور شرکت کرد.
یک
ّ
یکی از بینندگان این فیلم ،او را فردی با «لبخندی برلب و درخششی
در چشــم» توصیف کرده بود .ا ّما این تصویری است که همگان از او
در ذهن دارند.
بروکــز چند ســال پــس از آن ،بهعنــوان یکی از شایســتهترین
روباتشناسان پیشگام در جهان اظهار داشت که «ما انسانها را بیش
حد انسان انگاشتهایم ،آنها نهایتاً ماشینهایی بیش نیستند ».او تا
از ّ
آنجــا پیش رفت که دنیای هوش مصنوعی آینده را دنیایی تص ّور کرد
کــه در ان «تمایز بین ما و روباتهــا از بین میرود ».او همچنین به
یک نوع جهانبینی دوگانه قائل بود .او در جایی نوشــت«من ،همانند
یک دانشــمند دینی ،دارای دو مجموعه از اعتقادات ناهمساز هستم
موقعیتهای متفاوت برحســب یکــی از آنها عمل میکنم .من
و در
ّ
فکر میکنم تکامل این نظامهای اعتقادی ســرانجام باعث خواهد شد
تا بشــر ،روباتها را بهعنوان ماشینهای دارای احساسات و هیجانات
بپذیرد و پس از آن شروع به همدلی با آنها کند و برای آنها اختیار،
احترام و نهایتاً حقوق قائل شود».
ایــن حرفهــا مربوط به ســال  2002بود .در مقالــۀ پیشرو ،او
دیدگاهی نســبتاً بدبینانهتر و محدودتر دارد و نســبت به میزان اتکاء
ما به ســامانههای فراگیری که نه تنها استثمارگرند بلکه آسیبپذیر
هم هستند ،هشــدار میدهد .او این امر را نتیجۀ توسعۀ بسیار سریع
مهندســی نرمافزار میداند و معتقد اســت تولید سامانهها سریعتر از
وضع حفاظتهــای مؤثر و قابل اطمینان بــرای آنها صورت گرفته
است.
***
ریاضیدانان و دانشمندان غالباً با ابزارها و استعارههایی که در کارشان
تخصصی
اســتفاده میکنند ،در دیدن تصویر بزرگتری ،ورای حوزۀ ّ
خودشــان ،محدودیت دارند .وینر نیز در این مورد اســتثناء نیست ،و
حدس میزنم که خودم هم این چنین باشم.
هنگامی که وینر کتاب «اســتفادۀ انســانی از انسانها» را نوشت،
3
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در پایان عصر درک ماشینها و جانداران بهعنوان فرایندهای فیزیکی
و آغاز عصر کنونی درک ماشــینها و جانــداران بهعنوان فرایندهای
محاسباتی ،ایســتاده بود .گمان میکنم عصر آیندهای هم فرا خواهد
رسید که ابزارهایش متمایز از ابزارهای آن دو عصری که وینر مشاهده
کرد باشد.
وینر غول عصر نخســتین بود و بر پایۀ ابزارهای بجا مانده از زمان
نیوتن و الیب نیتز ،به توصیف و تحلیل فرایندهای پیوســته در دنیای
فیزیکی پرداخت .او در ســال  1948کتاب «رایانیک» 5را منتشر کرد
و ایــن واژه را برای توصیــف علم ارتباطات و کنتــرل ،هم در مورد
ماشــینها و هم جانداران ،وضع کرد .امروز ما به ایدههای مطرح شده
در آن کتاب ،نظریۀ کنترل میگوئیم ،یک رشتۀ ضروری برای طراحی
و تحلیل ماشــینهای فیزیکی و عمدتاً بدون در نظر گرفتن ا ّدعاهای
وینر در مورد علم ارتباطات .نوآوریهای وینر عمدتاً در کارهای او در
خالل جنگ جهانی دوم بر روی ســازوکارهای هدفگیری و شــلیک
پدافنــد هوایی بــود .او د ّقت ریاضی را در طراحــی فناوریهایی که
فرایندهای طراحیشان عمدتاً شــهودی بود به کار برد :از سامانههای
آبرسانی رومی تا ماشین بخار وات تا اوایل تولید خودروها.
اگــر آلن تورینــگ و جان فون نویمان که هر دو ســهم عمدهای
در بنیادهــای رایانش داشــتند در صحنه حاضر نشــده بودند ،تاریخ
فناوری بهگونۀ دیگری رقم میخورد .تورینگ در مقالۀ «دربارۀ اعداد
محاسبهپذیر و کاربردش در مسئلۀ تصمیم» 6که در سال  1936نوشت
و در سال  1937منتشــر شد ،یک مدل بنیادی برای محاسبات -که
اکنون به ماشــین تورینگ معروف است -ارائه داد .در این ماشینها،
یک نوار خطی از نمادهای یــک الفبای متناهی ،ورودی را برای یک
مسئلۀ محاسباتی کدگذاری میکند و فضای کاری را برای محاسبات
فراهم میســازد .به یک ماشــین دیگر برای هر مســئلۀ محاسباتی
جداگانه نیاز بود .کارهای بعدی توســط دیگران نشان داد که در یک
ماشین خاص ،که اکنون بهعنوان ماشــین تورینگ جهانی 7شناخته
میشــود ،مجموعۀ دلخواهی از دستورالعملهای رایانشی میتواند بر
روی همان نوار کدگذاری شود.
8
در دهۀ  ،1940فون نویمان یک ماشــین انتزاعی خودبازتولید
به نــام خودکارۀ ســلّولی 9طراحی کرد .این ماشــین دربرگیرندۀ
زیرمجموعــهای متناهی از یک آرایۀ دوبعدی نامتناهی از مربّعاتی
بود که هر یک حاوی یک نماد منفرد از یک الفبای متناهی بیست
و نه نمادی بودند .بقیۀ آرایه در آغاز خالی بود .نمادهای منفرد ،در
هر مربّع ،بر پایــۀ یک قانون پیچیده ا ّما متناهی دربارۀ نماد فعلی
در آن مربّع و همسایگان بالفصلش ،در هرگام تغییر میکرد .تحت
قانون پیچیــدهای که فون نویمان وضع کرده بــود ،اغلب نمادها
در اغلــب مربّعها در هر گام ثابت باقــی میماندند و تعداد کمی
5- cybernetics
6- On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem
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تغییر میکردنــد .در نتیجه ،هنگامی که بــه مربّعهای غیرخالی
نگاه کرده میشــد ،به نظر میرسید که ســاختار ثابتی است که
بعضــی ف ّعالیتها درون آن صورت میگیرد .هنگامی که ماشــین
انتزاعی فون نویمان بازتولید میشــد ،یک نســخه از خودش در
ناحیۀ دیگری از صفحه میساخت .درون «ماشین» یک خط افقی
از مربّعها وجود داشــت که با استفاده از زیرمجموعهای از الفبای
متناهــی ،به مانند یک نوار خطی متناهی عمل میکرد .نمادهایی
که در آن مربّعها قرار داشــتند ،ماشینی را که خودشان بخشی از
آن بودند کدگذاری میکردند .در خالل بازتولید ماشــین« ،نوار»
میتوانســت به چپ یا راست حرکت کند و هر دو حرکت بهعنوان
دستورالعملهایی برای «ماشین» جدیدی که در حال ساخت بود
تفسیر میشد و سپس کپی میشــد -نسخۀ جدید درون ماشین
جدیــد برای بازتولید بعدی قرار میگرفت .بعدا ً در ســال ،1953
فرانســیس کریک و جیمز واتسون نشان دادند که این نوار چگونه
میتواند در زیستشناسی توسط یک مولکول بلند  DNAبا الفبای
چهارتایــی محدودش ( G ،C ،Aو  )Tالگوبرداری شــود .همچنان
که در ماشــین فون نویمان ،در بازتولید زیستشناختی نیز ،توالی
خطی نمادها در  DNAاز طریق رونویسی به مولکولهای  RNAو
بعدا ً ترجمه به پروتئینها تفسیر میگردد و  DNAتکثیر و در یک
سلّول جدید محصور میشود.
کار بنیــادی بعــدی ،در ســال  1945و در گزارش «پیشنویس
نخســت» 10دربارۀ طراحی یــک رایانۀ رقمی بود کــه در آن ،فون
نویمــان از حافظهای که بتواند هم دســتورالعملها و هم دادهها را
نگهداری کند ،طرفداری کرده بود .این اکنون بهعنوان معماری فون
نویمانی رایانه شــناخته میشود و از معماری هاروارد برای رایانه که
در آن ،دو حافظۀ جداگانه ،یکی برای دســتورالعملها و یکی برای
دادهها ،در نظر گرفته شــده بود ،متمایز میگردد .اکثریت قریب به
اتّفاق تراشــههای رایانه که در عصر قانون مور ســاخته شدهاند ،از
جمله آنهایی که در مراکز دادهها ،رایانههای قابل حمل و تلفنهای
هوشــمند ما بهکار رفتهاند ،بر پایۀ معماری فون نویمانی هســتند.
معماری فون نویمان برای رایانههای رقمی-از رایانههای رقمی ا ّولیه
که با رلههای الکترومغناطیســی هم در دانشــگاه هاروارد و هم در
ب ِلچلی پارک( 11مرکز فوق محرمانۀ انگلســتان در جنگ جهانی دوم
برای رمزگشــایی .م ).ساخته شدند -از نظر مفهومی مشابه تعمیمی
است که از ماشــین تورینگ تک منظوره به ماشین تورینگ جهانی
به عمــل آمد .افزون بر این ،خودکارۀ خودبازتولید او نیز مشــابهت
بنیادی هم با روش ســاخت ماشین تورینگ و هم سازوکار بازتولید
ســلّولهای زیستشــناختی بر پایۀ  DNAداشــت .تا به امروز هم
متوجه
بحثهای دانشــمندان دربارۀ این که آیا خود فــون نویمان
ّ
ارتباط بین این ســه کار -ماشــین تورینگ و دو کار خودش -شده
بود یا نه ،ادامه دارد .تجدیــد نظر تورینگ دربارۀ مقالهاش هنگامی

صــورت گرفت که او و فون نویمان هر دو در پرینســتون بودند .در
واقع ،تورینگ پس از دریافت درجۀ دکتری ،تقریباً دورۀ پسادکتری
خود را زیر نظر فون نویمان گذراند.
اگــر تورینگ و فون نویمان نبودند ،رایانیــک وینر بهعنوان تفکرّ
غالب و پیشــران فناوری ،برای دورۀ بسیار طوالنیتری از دوران کوتاه
تخیلی تاریخ ،ما احتماالً هنوز
استیالیش باقی میماند .در این نسخۀ ّ
در دنیای فناوریهای قرن نوزدهم زندگی میکردیم و شاهد بسیاری
از پیشرفتهای شگفتانگیز کنونی نبودیم.
بــه نظــر من ،وینــر دربارۀ دنیــا -فیزیکی ،زیستشــناختی و
خاصی فکر میکرد .او دنیا را بهصورت
جامعهشــناختی -به شــیوۀ ّ
متغیرهای پیوســته تحلیل میکــرد .مدلی کــه او از اطالعات در
نظر داشــت بهصورت تبادل پیــام بین موجودیّتهــای فیزیکی و
زیستشــناختی بود .به نظر من ،و از دیدگاه امروز پس از گذشــت
هفتاد ســال ،ابزارهــای او برای توصیــف ســازوکارهای زیربنایی
ســامانههای زیستشــناختی ،بســیار ناکافی بودند و در نتیجه ،او
متوجه نشــد که چگونه سازوکارهای مشــابه ممکن است نهایتاً در
ّ
محاســباتی فناورانه جای گیرند -همانگونه که امروز
ســامانههای
ِ
گرفتهاند .فناوریهای برتر امــروز در دنیای تورینگ و فون نویمان
توسعه یافتهاند ،نه در دنیای وینر.
در نخســتین انقالب صنعتی ،انسانهای کارگر از انرژی ماشین
بخار یا چرخ آبی برای جایگزین نمودن انرژی خودشــان اســتفاده
کردند .افراد به جای آن که خودشــان منبع انــرژی برای کارهای
فیزیکی باشــند ،انتقالدهنده و تنظیمکنندۀ انــرژی از یک منبع
بزرگ انرژی شدند .ا ّما به دلیل آن که ماشین بخار و چرخهای آبی
باید بزرگ میبودند تا اســتفادۀ مؤثری از سرمایه باشد ،و به دلیل
آن کــه در قرن هجدهم تنها فناوری برای توزیع جغرافیایی انرژی،
مکانیکــی بود و تنها در محدودۀ کوچکی عمــل میکرد ،کارگران
بســیاری باید پیرامون منبع انرژی جمع میشدند .وینر به درستی
قابلیت انتقال انرژی بهصورت الکتریسیته باعث انقالب
میگفت که ّ
صنعتی دوم شد .اکنون منبع انرژی میتوانست از محل استفادۀ آن
فاصله داشته باشد و از آغاز قرن بیستم ،با ساخت شبکههای توزیع
برق ،امکان این که تولید بهصورت بســیار پراکندهتری صورت گیرد
فراهم شد.
وینر سپس میگوید که فناوری جدید بعدی ،ماشینهای محاسباتی
نوپدید در زمان او ،انقالب دیگری را بهوجود خواهد آورد .ماشینهایی
که او دربارهاش صحبت میکند ،ظاهرا ً هم قیاســی 12و (شــاید) هم
رقمی بودند و او در کتاب «استفادۀ انسانی از انسانها» اشاره میکند
که چــون آنها قادر به تصمیمگیری خواهند بــود ،هم کارگران یقه
آبی (انجامدهندۀ کارهای دستی .م ).و هم کارگران یقه سفید (انجام
دهندۀ کارهای دفتری .م ).به چرخ دندۀ یک ماشــین خیلی بزرگتر
تن ّزل خواهند یافت .او میترســید که انســانها از طریق ساختارهای
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قابلیت برایشــان بهوجود خواهد آورد و تشویقشان
ســازمانی که این ّ
خواهد کرد ،به استفاده و ســوء استفاده از یکدیگر بپردازند .ما بدون
شــک ظرف شصت سال گذشته شاهد این اتّفاق بودهایم و بهنظر هم
نمیرسد که پایان نزدیکی داشته باشد.
ا ّما دیدگاه او دربارۀ محاسبات که بر پایۀ علم فیزیک قرار داشت ،او
را از درک این که چقدر همه چیز ممکن است بد شود باز میداشت.
قابلیت ماشین برای برقراری ارتباطات را یک روش جدید و بیشتر
او ّ
غیرانســانی برای فرمان دادن و اعمال کنترل میدید .او نتوانســت
درک کند که ظرف چند دهه ،ســامانههای محاسباتی بیشتر شبیه
سامانههای زیستشناختی خواهند شد و به نظر میرسد ،آنگونه که
در فصل  10کتابش دربارۀ مدلسازی برخی جنبههای زیستشناسی
توصیف کرده ،ارزیابی درســتی از پیچیدگی چندین مرتبه بیشــتر
موقعیت بســیار
زیستشناســی از فیزیــک نکرده بود .ما اکنون در
ّ
پیچیدهتری از آنچــه او پیشبینی میکرد قــرار داریم که حتی از
بدترین شرایطی که او تص ّورش را میکرد هم بسیار زیانبارتر است.
در دهۀ  ،1960محاســبات بر پایۀ بنیادهایی که تورینگ و فون
نویمان بنا نهاده بودند استوار گشــت :محاسبات رقمی بر پایۀ ایدۀ
الفبای متناهی که هر دو آنها بهکار بردند .یک دنباله یا رشــته به
طول دلخواه ،در قالب نویســههایی از یک الفبای متناهی ،میتواند
بهصورت یک عــدد صحیح یگانه کدگذاری شــود .همچنان که در
ماشین تورینگ ،صورتگرایی 13محاسبات به شکل محاسبۀ یک تابع
صحیح 14به ازای یک ورودی با مقدار (عدد) صحیح درآمد.
تورینــگ و فــون نویمان هــر دو در دهۀ  1950درگذشــتند و
این چگونگی نگاه آنها به محاســبات در آن زمــان بود .هیچکدام
نه افزایش نمائی قــدرت رایانش را که قانون مور به ارمغان میآورد
پیشبینی کردند و نه فراگیر شــدن ماشــینهای رایانشی را .آنها
همچنین دو پیشرفت در مدلسازی محاسبات را که هر یک از آنها
تهدید بزرگی برای جامعۀ انسانی است ،پیشبینی نکردند.
نخســتین پیشرفت ریشــه در انتزاعهایی که آنها اختیار کردند
دارد .در پنجاه ســال رقابت برای تولید نرمافزاری که بتواند از دو برابر
شــدن قدرت رایانه ظرف هر دو ســال (قانون مور) بهرهبرداری کند،
د ّقت و احتیاط معمول و رعایت اصول مهندسی به حاشیه رانده شد.
مهندســی نرمافزار دربرابر خطا و شکست ،آسیبپذیر شد .این تولید
صحتسنجی ،مسیرهای
ســریع نرمافزار بدون رعایت استانداردهای ّ
بســیاری را برای ســوء اســتفاده از معماری فون نویمــان در زمینۀ
ذخیرهکردن دادهها و دســتورالعملها در یک حافظۀ مشابه ،گشوده
اســت .یکی از متداولترین مسیرها که به «سرریز میانگیر» 15معروف
اســت ،مستلزم یک عدد ورودی (یا رشــتهای طوالنی از نویسهها)16
است که بزرگتر از آن چیزی باشد که برنامهنویس انتظار داشته و به
13- formalism
14- integer-valued function
15- buffer overrun
16- characters
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جایی که دستورالعملها ذخیره شدهاند سرریز کند .یک نفر میتواند
با طراحی دقیق یک عدد ورودی خیلی بزرگ ،با اســتفاده از یک ّ
تکه
نرمافزار ،حافظه را با دستورالعملهایی که مورد نظر برنامهنویس نبوده
آلــوده کند و محتوایــش را تغییر دهد .این پایــهای برای ایجاد یک
ویروس رایانهای است که به خاطر شباهتش ،ویروس زیستشناختی
نامیده میشــود .دومی  DNAاضافی در یک ســلّول تزریق میکند و
سازوکار نسخهبرداری و تفسیر سلّول ،کورکورانه آن را تفسیر میکند
و پروتئینهایی تولید میکند که ممکن اســت برای ســلّول میزبان
مسئولیت
زیانبخش باشند .افزون بر این ،سازوکار تکثیر برای سلّول،
ّ
تکثیــر ویروس را بــه عهده میگیرد .در نتیجــه ،یک عنصر کوچک
خارجی میتواند کنترل یک عنصر بســیار بزرگتر را بهدست گیرد و
رفتارش را به شیوههای پیشبینی نشدهای منحرف سازد.
امنیت زندگی هر روزۀ ما را
اینها و ســایر اَشکال حمالت رقمیّ ،
ســلب کردهاند .ما اکنون تقریباً در مورد همه چیز به رایانهها اتکاء
میکنیم :زیرساخت برق ،گاز ،جادهها ،خودروها ،قطارها و هواپیماها،
و همۀ اینها آســیبپذیرند .ما بــه رایانهها برای امــور بانکداری،
پرداخت صورت حسابها ،حساب بازنشستگی ،وامها ،خرید کاالها و
خدمات اتکاء میکنیم .اینها هم همگی آسیبپذیرند .ما به رایانهها
امنیت فیزیکی در خانه،
برای تفریحات ،ارتباطات کاری و شــخصیّ ،
اطالعاتمــان دربارۀ دنیا و ســامانههای رأیگیــری اتکاء میکنیم-
همگی آســیبپذیرند .هیچکدام از اینها به این زودیها درســت و
عــاری از خطا نخواهند شــد .در این فاصله ،بســیاری از جنبههای
جامعۀ ما در معرض حمالت بدخواهانه و شرارتآمیز قرار دارند ،چه
از سوی مجرمان فردی و چه از سوی دشمنان دولتی.
ً
پیشــرفت دوم این اســت که محاســبات فراتر از صرفــا توابع
17
رایانشــی رفته اســت .در عوض ،برنامهها پیوسته بهصورت برخط
باقی میمانند ،و در نتیجه میتوانند دربارۀ دنبالهای از جســتارها به
جمعآوری دادهها بپردازند .طبــق طرح وینر/تورینگ /فون نویمان،
میتوانیم به الگــوی ارتباطات برای یک مرورگر وب 18بهصورت زیر
فکر کنیم:
کاربر :صفحۀ وب  Aرا به من بده.
مرورگر :این هم صفحۀ وب .A
کاربر :صفحۀ وب  Bرا به من بده.
مرورگر :این هم صفحۀ وب .B
ا ّما اکنون میتواند چنین باشد:
کاربر :صفحۀ وب  Aرا به من بده.
17- online
18- Web browser
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مرورگر :این هم صفحۀ وب ( .Aو بهطور مخفیانه به یاد میسپارد که
شما صفحۀ وب  Aرا درخواست کردید).
کاربر :صفحۀ وب  Bرا به من بده.
مرورگــر :این هم صفحۀ وب ( .Bمرورگر همبســتگی و ارتباطی بین
محتویــات این صفحه و صفحۀ  Aکه پیش از این درخواســت کرده
بودید مییابد ،مدلش را برای شما بروزرسانی خواهد کرد و آن را برای
شرکتی که تولیدش کرده میفرستد).
هنگامی که ماشــین دیگــر صرفاً یک تابع را محاســبه نکند بلکه به
توجه به دنبالۀ
جای آن یــک
وضعیت را نگهداری کند ،میتواند بــا ّ
ّ
درخواســتهایی که به عمل آمده ،شروع به اســتنتاج دربارۀ انسان
کند .و هنگامی که برنامههای مختلف بر روی جریان درخواســتهای
متفاوت همبستگی و ارتباط داشــته باشند -برای نمونه ،همبستگی
جســتجوهای صفحۀ وب با پیامهای رســانۀ اجتماعــی ،یا پرداخت
بــرای خدمات بر روی یک بُنســازۀ 19دیگر ،یا مکانــی که کاربر راه
رفته یا رانندگی کرده و ســامانۀ مکانیابــی جغرافیائی ( )GPSتلفن
هوشمندش ف ّعال بوده -سامانههای کلّی برنامههای مختلف با یکدیگر
و دادگانهــا 20ارتبــاط برقرار میکنند و بار دیگر به از دســت دادن
محرمانگی میانجامد .بســیاری از شــرکتهای ساحل غربی (منظور
شرکتهای بزرگ فناوری که در کالیفرنیا قرار دارند .م ).بدون اطالع
افرادی که با بُنسازههای رایانشی تعامل برقرار کرده بودند ،به فروش
اطالعاتی که از اینگونه استنتاجها بهدست آوردهاند ،پرداختهاند.
وینر ،تورینگ و فون نویمان نتوانستند پیچیدگی این بُنسازهها را
پیشبینی کنند .بُنسازههایی که کاربران مشتاق ورود به آنها ،بدون
خواندن محتوای شرایط استفادۀ 21طوالنی و با حروف ریز نوشته شده
و از نظر قانونی گیجکننده ،با آن موافقت میکنند و در نتیجه ،حقوقی
را از خود ســلب میکنند که هرگز در یک تعامل یکبهیک با فردی
دیگر ،چنین نمیکردند .بُنســازههای محاسباتی ،سپری شدهاند که
برخی شرکتها در پشت آنها مخفی میشوند تا بهصورتی غیرانسانی
دیگــران را مورد بهرهکشــی قرار دهند .در بعضی کشــورهای دیگر،
دولتها این تقلّبها را انجام میدهند و هدفشان ،نه کسب سود بلکه
سرکوب مخالفان است.
انســانها خود را به مخمصۀ عجیبی انداختهاند :از یک ســو مورد
بهرهکشی شــرکتهایی قرار داریم که خدمات مورد عالقۀ ما را ارائه
میکنند ،و همزمان ،زندگی ما وابســته به انواع و اقســام سامانههای
نرمافزاری شــده است که در معرض حمالت هســتند .خارج کردن
مدت است و مستلزم مهندسی،
خود از این آشــفتگی ،پروژهای دراز ّ
قانونگــذاری ،و از همه مهمتــر ،رهبری اخالقی میباشــد .رهبری
اخالقی ،نخستین و بزرگترین چالش است.

فصل 7
یگانگی هوش
فرانک ویلچک
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فرانک ویلچک ،استاد فیزیک امآیتی ،برندۀ جایزۀ
نوبل فیزیک در سال  2004و نویسندۀ کتاب «یک
پرسش زیبا :کشف طراحی عمیق طبیعت» است.
*
		
*
		
*
من برای نخســتین بار در دهۀ  1980ویلچک را مالقات کردم .او مرا
به خانهاش در پرینســتون دعوت کرده بود تا دربارۀ آنیونها صحبت
کنیم (آنیون به یونی گفته میشــود که به دلیل داشتن الکترونهای
اضافــی در الیۀ الکترونیکیاش دارای بار الکتریکی منفی باشــد .م.).
چند ســاعت بعد ،من آنجا بودم ،در اتاق نشیمن قدیم اینشتین ،و در
حال صحبت با دریافتکنندۀ آتی جایزۀ نوبل فیزیک.
مدتها قبل عالقۀ
برخــاف اغلــب فیزیکدانان نظری ،فرانــک از ّ
شــدیدی به هوش مصنوعی داشــته اســت .این عالقهمندی در سه
اظهارنظر زیر مشخص است:
 -1فرانســیس کریک (یکی از کاشــفان ســاختار دی ان ای و برنده
جایزه نوبل کاراندام شناســی 23و پزشــکی در سال  .1962م ).آن را
«فرضیۀ شــگفتانگیز» نامیده بود :این که خودآگاه ،که به آن ذهن
هم میگویند ،یک ویژگی تکوینی 24ما ّده است (نوعی ویژگی که یک
مجموعه یا سامانۀ پیچیده دارد ا ّما تکتک اعضای آن فاقد آن هستند.
م ).اگر این درســت باشد ،به این معنی است که «تمام هوشها هوش
ماشــینی هســتند .آنچه هوش طبیعی را از هوش مصنوعی متمایز
میســازد ،این نیست که چه هست ،بلکه این است که چگونه ساخته
شده است».
 -2هوش مصنوعــی ،محصول تهاجم موجودات فضایی نیســت و از
آسمان نازل نشده است .بلکه ساختۀ یک فرهنگ انسانی خاص است
و ارزش آن فرهنگ را بازتاب میدهد.
 -3دیوید هیوم (فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم و از پیشروان مکتب
تجربهگرایی .م ).در ســال  1738گفت که «استدالل ،بردۀ احساسات
و تمایالت اســت» و البته منظورش اســتدالل انسانها و احساسات
و تمایالت انســانها بــود .ا ّما نقطه نظر منطقی و فلســفی هیوم در
مورد هوش مصنوعی هم صادق است .میتوان آن را بدینگونه نوشت:
انگیزهها ،و نه منطق انتزاعی ،پیشران رفتارند.
او میگوید «داستان مهم قرن بیستم و بیست و یکم این است که با
توسعۀ رایانش ،25یاد میگیریم که چگونه پیامدهای قانونهای بنیادی
را بهتر و بهتر محاسبه کنیم .یک چرخۀ بازخوردی 26هم وجود دارد:
22- Frank Wilczek
23- physiology
24- emergent property
25- computing
26- feedback cycle

19- platform
20- databases
21- terms-of-use
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هنگامی که موضوعات را بهتر درک کنید ،میتوانید رایانههای بهتری
طراحی کنید ،و این شما را قادر خواهد ساخت تا بهتر محاسبه کنید.
مثل یک مارپیچ صعودی است».
ً
در اینجا او بحث میکند که هوش انسانی ،فعال دست باالتر را دارد.
واقعیت نخواهد یافت.
ا ّما آیندۀ ما هرگز بدون کمک هوش مصنوعی
ّ
***

 -1پاسخ ساده به پرسشهای بحثانگیز

•آیا هوش مصنوعی میتواند خودآگاه باشد؟
•آیا هوش مصنوعی میتواند خ ّ
الق باشد؟
•آیا هوش مصنوعی میتواند زیانبار باشد؟
این پرســشها غالباً این روزها مطرح میشوند ،هم در رسانههای
عمومی و هم در بحثهای علمی .ا ّما بهنظر نمیرسد که هیچگاه این
گفتگوها همگرا شوند .در اینجا ،من به آنها پاسخ خواهم داد:
27
بــر پایــۀ روانشناســی جامعهشــناختی ،پیزیستشناســی
تعجب خواهد داشت
(زیستشناســی اعصاب) و فیزیک ،بسیار جای ّ
اگر پاســخ هر سه پرسش مثبت نباشد .دلیلش ساده ،ا ّما عمیق است:
شواهد این رشتهها ،احتمال بسیار زیادی میدهند که تفاوت عمدهای
بین هوش طبیعی و مصنوعی وجود نداشته باشد.
فرانســیس کریــک ،کاراندامشــناس معــروف ،در کتــاب «فرضیۀ
شگفتانگیز» که در سال  1994نوشته است ،پیشنهاد میکند :ذهن
از ما ّده پدیدار میشود .او ا ّدعا میکند که ذهن ،در تمام جنبههایش،
تجمع وســیع سلّولهای عصبی و مولکولهای
«چیزی بیش از رفتار ّ
وابسته به آنها نیست».
کتاب «فرضیۀ شگفتانگیز» در واقع بنیاد علم اعصاب مدرن است.
مردم تالش میکنند به نحوۀ کار ذهن از طریق درک چگونگی عملکرد
مغز پی ببرند و ســعی میکنند به نحوۀ عملکرد مغز از طریق مطالعۀ
چگونگی کدشــدن اطالعات در نشــانکهای 28الکتریکی و شیمیایی،
انتقــال آنها از طریق فرایندهــای فیزیکی و اســتفاده از آنها برای
کنترل رفتار ،دست یابند .آنها در این تالش علمی خود ،به رفتارهای
فرافیزیکی( 29رفتارهایی که منشأ قوانین فیزیکی ندارند .م ).اجازه ورود
نمیدهند .تاکنون ،در هزاران آزمایش دقیق ،آن راهبرد هیچگاه نامو ّفق
نبوده اســت .هرگز ثابت نشده است که الزم اســت برای توضیح یک
واقعیت مشاهده شدۀ روانفیزیک( 30بخشی از روانشناسی که با رابطۀ
ّ
روان با پدیدههای فیزیکی ســروکار دارد .م ).و پیزیستشناسی ،تأثیر
خودآگاه یا خالقانۀ ناشــی از ف ّعالیت مغــز را در نظر گرفت .هیچکس
تاکنون به قدرت ذهن ،خارج از رویدادهای فیزیکی متداول و معمول در
اندامگانهای (ارگانیسمهای) زیستشناختی برنخورده است .با وجودی
که هنوز بســیار چیزها دربارۀ مغز و ذهن هســت که ما نمیدانیم ا ّما
«فرضیۀ شگفتانگیز» همچنان دست نخورده باقی مانده است.
27- neurobiology
28- signals
29- extra physical
30- psychophysics
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اگر دیدگاهمان را به فراتر از پیزیستشناســی گســترش دهیم و
ّ
کل محدودۀ آزمایشهای علمــی را در نظر بگیریم ،این مورد باز هم
توجه غالباً یک
بیشــتر قانع کننده میشــود .در فیزیک مدرن ،مرکز ّ
پدیدۀ خیلی ظریف اســت .آزمایشها برای بررسی آنها باید بسیاری
مالحظات و احتیاطهای الزم را برای جلوگیری از آلودگی «نوفه» 31به
عمل آورند .آنها غالباً الزم میبینند که حفاظهای پیچیده در مقابل
انحراف میدانهای مغناطیســی و الکتریکی ایجاد کنند ،ارتعاشهای
بســیار اندک ناشــی از زمین لرزههای بســیار خفیف یا خودروهای
عبوری را بیاثر سازند ،در درجه حرارتهای بسیار پایین و در شرایط
توجه وجود دارد:
خــأ کار کنند ،و نظایر آن .ا ّما یک اســتثنای قابل ّ
آنها هیچگاه ضروری نیافتهاند که به باورهای مردم در مورد کاری که
میکنند اجازۀ دخالت دهند .انگار هیچ «امواج فکری» بجز فرایندهای
فیزیکی شــناخته شــده که بر رویدادهای فیزیکی تأثیرگذار باشند،
وجود خارجی ندارند.
این نتیجهگیری ،در ظاهر امر ،تمایز بین هوش طبیعی و مصنوعی
را از بین میبرد .معنیش این است که اگر بتوانیم فرایندهای فیزیکی
کــه در مغز اتّفاق میافتد را همانندســازی یا به د ّقت شبیهســازی
کنیم -که از نظر اصولی ،میتوانیم -و ورودی و خروجی آن را طوری
ســیمپیچی و م ّتصــل کنیم که اندامها و عضــات را حس کنند ،در
اینصورت در یک مصنوع فیزیکی ،نمود مشاهده شدۀ هوش طبیعی
را بازتولید کردهایم .هیچ چیز قابل مشــاهدهای جا نخواهد افتاد .من
بهعنوان یک ناظر ،هیچ دلیل کمتر (یا بیشــتری) برای نسبت دادن
خودآگاهی ،خ ّ
القیت ،یا زیانباری به این مصنوع از نسبت دادن همین
ویژگیها به همتای طبیعیاش ندارم.
بنابرایــن ،بــا ترکیب کــردن «فرضیۀ شــگفتانگیز» کریک در
پیزیستشناسی و مشــاهدات قوی در فیزیک ،نتیجه میگیریم که
هوش طبیعی یک حالت خاص از هوش مصنوعی است .این نتیجهگیری،
شایستۀ نامگذاری است و من آن را «پیامد شگفتانگیز» 32مینامم.
بدین ترتیب ،به پاســخ آن ســه پرســش میرســیم .از آنجا که
خودآگاهــی ،خالقیت و زیانباری ،ویژگیهــای بدیهی هوش طبیعی
انســانی هســتند ،ویژگیهای احتمالی هوش مصنوعی هم میتوانند
باشند.
صد سال پیش ،یا حتی پنجاه سال پیش ،اعتقاد به این فرضیه که
ذهن از ما ّده پدیدار میشود و رسیدن به این نتیجه که هوش طبیعی،
خاصی از هوش مصنوعی اســت ،اعتقاد و باور به چیزی بود که
حالت ّ
هیچ استداللی برای آن وجود نداشت .به خاطر شکاف عمیقی که در
درک زیستشناســی و فیزیک در آن زمان وجود داشت ،این مطالب
قابل هضم نبود .ا ّما پیشرفت و گسترشی که در این دو رشته در دوران
نوین روی داده ،تصویر را تغییر داده است.
33
ّ
در زیستشناســی :یک قرن پیش ،نه تنها تفکر ،بلکه دگرگشت ،
31- noise
32- astonishing corollary
33- metabolism

مقاله

وراثــت و ادراک ،عمیقــاً جنبههای اســرارآمیز حیــات بودند که از
توضیحات فیزیکی پیروی نمیکردند .البته امروز ،ما توضیحات بسیار
غنی و مشــروحی دربارۀ دگرگشت ،وراثت و بســیاری از جنبههای
ادارک ،از پایین به باال و با شروع از سطح مولکولی داریم.
در فیزیک :یک قــرن پس از فیزیک کوانتوم و کاربردش در مواد،
فیزیکدانان ،بارها و بارها ،کشــف کردهاند که رفتار ما ّده چقدر غنی و
عجیب میتواند باشد .اَبَررساناها ،لیزرها و بسیاری شگفتیهای دیگر،
تجمع گستردۀ واحدهای مولکولی ،که هر یک به
نشــان میدهند که ّ
34
خودی خود ساده هستند ،میتواند به بروز رفتار کیفی «نوآیندی»
بینجامد ،در حالی که کام ً
ال تابع قوانین فیزیک باقی بماند .شیمی ،از
جمله زیستشــیمی ،35سرشار از پدیدههای نوآیند هستند که اکنون
همگی بهطور ثابت بخشــی از علم فیزیک شدهاند .فیلیپ اندرسون،
فیزیکدان پیشگام (برندۀ جایزۀ نوبل در سال  .1977م ،).در مقالهای
با عنوان «تفاوت بیشتر است» به بحث کالسیک نوآیندی میپردازد.
36
او بــا اقرار به این مطلب آغاز میکند که «فرضیۀ فروکاســتگرایی
(یعنی توصیف ّ
کل بر پایۀ تعامالت شــناخته شــدۀ اجزاء سادۀ آن)
ممکن است هنوز موضوع بحثانگیزی در بین فیلسوفان باشد ،ا ّما در
میان اکثریت بزرگی از دانشمندان ف ّعال ،بیچون و چرا پذیرفته شده
است ».او سپس تأکید میکند که «معلوم شد که رفتار مجموعههای
ذرات بنیادی ،برحســب برونیابی 37ســادۀ
بــزرگ و پیچیــدهای از ّ
ذره قابل درک نیســت ».هر سطح جدید از اندازه و
ویژگیهای چند ّ
پیچیدگی ،شکل تازهای از سازماندهی را تشکیل میدهد که رفتارش
با بهکارگیری مفاهیم جدید قابل توصیف است.
رایانههــای الکترونیکی ،مثالی عالی برای نوآیندی هســتند .اینجا
همۀ کارتها روی میز اســت و چیز پنهانی وجود ندارد .مهندســان
بهطــور مرتّب از پایین به باال ،بر پایۀ اصول فیزیکی شــناخته شــده
(و بسیار پیچیده) ماشــینهایی را طراحی میکنند که به شیوههای
فوقالعاده ستایشانگیزی به پردازش اطالعات میپردازند .تلفن آیفون
شــما همچنین میتواند شما را در شــطرنج شکست دهد ،به سرعت
اطالعات دربــارۀ همه چیز را جمــعآوری و عرضه کند و عکسهای
عالــی بگیرد .به دلیــل آن که پردازش از طریــق رایانهها ،تلفنهای
هوشــمند و سایر اشــیاء هوشمند به شیوۀ کام ً
ال شــ ّفافی طراحی و
قابلیتهای فوقالعادۀ آنها از
تولید شده است ،ش ّکی وجود ندارد که ّ
فرایندهای فیزیکی ّ
منظمی پدیدار گشته که میتوانیم ر ّد پایش را تا
(ذرهای است که بین
سطح الکترونها ،فوتونها ،کوارکها و گلوئونها ّ
کوارکها مبادله میشود تا آنها را به هم پیوند دهد .م ).دنبال کنیم.
ظاهرا ً ما ّدۀ فاقد خودآگاهی میتواند خیلی هوشمند شود.
اجازه دهید بحث را جمعبندی کنم .از دو فرضیهای که پشتیبانی
قوی دارند ،نتیجۀ سرراستی را استخراج کردهایم:
34- emergent
35- biochemistry
36- reductionism
37- extrapolation

ذهن انسان از ما ّده پدیدار میشود.
ما ّده آن چیزی است که علم فیزیک میگوید وجود دارد.
در نتیجه ،ذهن انسان از فرایندهای فیزیکی قابل درک و قابل بازتولید
مصنوعی ،پدیدار میشود.
خاصی از هوش مصنوعی است.
در نتیجه ،هوش طبیعی ،حالت ّ
البته «پیامد شــگفتانگیز» ما ممکن است درست از آب درنیاید زیرا
دو خط ا ّول این اســتدالل ،فرضیه هســتند .ا ّما ناکامی آن ممکن است
کشف زیرساختی تازهای را به همراه داشته باشد -یک پدیدۀ مهم تازه ،با
پیامدهای فیزیکی بزرگمقیاس ،38که در شرایط فیزیکی عادی و شناخته
شده (یعنی مواد ،درجه حرارت و فشار داخل مغز انسان) بهوقوع میپیوندد
و تاکنون به دالیلی طی دههها از چشــم پژوهشگران مج ّهز به ابزارهایی
پیچیده دور مانده است .چنین کشفی هم شگفتانگیز خواهد بود.

 -2آیندۀ هوش

انســانها بهطور طبیعی تواناییهای جســمی و ذهنی خود را بهبود
میبخشــند .از نظــر تاریخی ،لباس ،عینک و ســاعت ،نمونههایی از
افزودگیهای پیچیدهای هســتند که مقاومت ،برداشت و آگاهی ما را
بهتر میکنند .آنها بهبودهای چشــمگیری برای ویژگیهای طبیعی
انسان هستند که آشنایی زیاد با آنها نباید موجب کوچکپنداریشان
گــردد .امروز ،تلفنهای هوشــمند و اینترنت ،تالش انســانها برای
بهســازی تواناییهایشــان را وارد قلمرویی نمودهاند که به هویّت ما
بهعنوان موجودات هوشــمند نزدیکتر است .آنها در واقع دستیابی
ســریع به مجموعۀ گستردهای از آگاهیها و اطالعات را در اختیار ما
قرار دادهاند.
39
همزمــان ،هوش مصنوعی خودمختار  ،در بســیاری از بازیهای
فکری همانند شــطرنج و  Goقهرمان جهان شــده اســت و بسیاری
کارهای پیچیدۀ بازشناســی الگو 40همانند بازســازی آنچه در خالل
واکنشهای پیچیده در برخورددهندۀ هادرونی بزرگ (شــتاب دهندۀ
ذرهای و برخورددهندۀ مســتقر در مرکز پژوهشی سِ رن در سوئیس.
ّ
ذرات جدید صورت میگیرد ،یا جمعآوری اطالعات
یافتــن
برای
م).
ّ
و ســرنخهایی از اشعۀ  X ،fMRIو ســایر انواع تصاویر نادقیق 41برای
تشخیص مسائل پزشکی را برعهده گرفته است.
این تالشها برای خودبهســازی و نــوآوری ،ما را به کجا میبرد؟
مدت زمان تداوم
بــا وجودی که پیشبینی دقیق دنبالــۀ رویدادها و ّ
آنها غیرممکن است (یا دســتکم ،از عهدۀ من خارج است) ،برخی
بررسیهای دقیق حاکی از این است که سرانجام ،قدرتمندترین مظهر
ذهن (در ماشــین) ،کامــ ً
ا متفاوت با مغز انســان ،آنگونه که امروز
میشناسیم ،خواهد بود.
شش عاملی را که فناوری پردازش اطالعات -بهطور گسترده ،کیفی
38- large-scale
39- autonomous
40- pattern-recognition
41- fuzzy
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مقاله
یا هر دو -از تواناییهای انسان فراتر رفته است ،در نظر بگیرید:
•ســرعت :حرکت هماهنگ و ســازمان یافتۀ الکترونها ،که قلب
پردازش اطالعات مصنوعی کنونی اســت میتواند بســیار سریعتر از
فرایندهــای پخش 42و تغییر شــیمیایی که مغــز از طریق آن عمل
نوعی امروزی به  10گیگاهرتز
میکند ،باشد .سرعت ساعت رایانههای
ِ
رســیده اســت ،یعنی  10میلیارد عمل در ثانیه .هیچ معیار یگانهای
برای ســرعت انواع حیرتانگیز فرایندهای مغــز وجود ندارد ،ا ّما یک
محدودیت بنیادی ،تأخیر در امکانات حرکتی ماســت که فاصلهبندی
آنها را به چند ده در ثانیه محدود میســازد .احتماالً تصادفی نیست
که ســرعت قابهایی 43که میتوانیم با آن فیلم سینمایی را تشخیص
دهیــم ،دنبالهای از حدودا ً  40قاب در ثانیه اســت .بنابراین ،پردازش
الکترونیکی در حدود یک میلیارد بار سریعتر است.
•اندازه :بُعد خطی یک نورون معمولی در حدود  10میکرون است.
حد عملی و انجامپذیر هســتند ،در
ابعاد مولکولــی که تعیینکنندۀ ّ
حــدود  10،000بار کوچکترند و واحدهای پردازش مصنوعی به این
اندازه نزدیک میشوند .کوچکبودن ،ارتباطات را کارآمدتر میسازد.
•پایداری :در حالی که حافظۀ انسان اساساً پیوسته است (قیاسی،)44
حافظۀ مصنوعی میتواند شامل ویژگیهای گسسته (رقمی) باشد .در
کمیتهای قیاســی میتوانند فرسایش پیدا کنند و از بین
حالی که ّ
45
ّ
کمیتهای رقمی میتوانند با دقت کامل ذخیره ،بازآوری و
برونــدّ ،
نگهداری شوند.
•چرخۀ عمل :مغز انسان بر اثر ف ّعالیت و تالش ،خسته میشود و به
زمانهایی برای تغذیه و استراحت (خواب) نیاز دارد .همچنین دامنۀ
ف ّعالیتش به ســن انسان هم بستگی دارد و سرانجام میمیرد و از بین
میرود.
46
•پودمانگی (معماری باز) :به دلیل آن که پردازندههای مصنوعی
اطالعــات میتوانند از واســطهای 47رقمی که بهطــور دقیق تعریف
شده باشند پشــتیبانی کنند ،به سادگی میتوانند پودمانهای جدید
را جذب کننــد .در نتیجه ،اگر بخواهیم رایانــهای امواج فرابنفش یا
فروسرخ را «ببیند» یا امواج فراصوت را «بشنود» ،میتوانیم خروجی
یک حســگر مناسب را مستقیماً به «دســتگاه عصبی» آن بخورانیم.
معماری مغز بســیار بستهتر و غیرواضحتر است و سامانۀ ایمنی انسان
جدی در مقابل پیوند زدن مقاومت میکند.
بهطور ّ
•آمادگــی کوانتومی :یک وجــه پودمانگی ،بهخاطــر امکانات و
توجه ویژه اســت .به تازگی،
توانائیهای بالق ّوۀ بلند مدتش ،شــایان ّ
فیزیکدانها و دانشــمندان علم اطالعات به این ارزیابی رسیدهاند که
اصول مکانیک کوانتومی از اصول رایانشــی جدید پشتیبانی میکند
و میتواند بهطور کیفی اَشــکال تازۀ پــردازش اطالعات و (احتماالً)
42- diffusion
43- frame rate
44- analog
45- refresh
46- modularity
47- interfaces
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سطوح تازۀ هوش را توانمند سازد .ا ّما این امکانات به جنبههای رفتار
کوانتومی بستگی دارند که خیلی آسیبپذیرند و بهنظر میرسد برای
واســطگذاری 48با محیط گــرم ،مرطوب و نامرتّب مغز انســان اص ً
ال
مناسب نباشد.
49
ظاهرا ً مغز انســان بهعنوان بُنســازهای برای هوش ،بههیچوجه
بهینه نیســت .ا ّما در حال حاضر ،با وجود روباتهای خانهداری چند
کاره یا ســربازان مکانیکی و بازارهای پرســود این وسایل ،هنوز هیچ
ماشــینی وجود ندارد که به هوش انسانی همهمنظوره 50که مورد نیاز
این کاربردهاســت ،نزدیک باشد .مغز انسان با وجودی که در بسیاری
از جنبههــا ضعف دارد ا ّمــا دارای مزایای مهمی نســبت به رقیبان
مصنوعیش میباشد .اجازه دهید به پنج مورد اشاره کنم:
•ســه بعدی بودن :با وجودی که همانگونه که اشاره کردم ،ابعاد
خطــی واحدهای پردازش مصنوعی موجود ،بســیار کوچکتر از مال
مغز هســتند ،رویّهای که به وسیلۀ آن ســاخته میشوند -متمرکز بر
ســنگنگاری (لیتوگرافی) و اساساً ح ّکاکی -اصوالً دوبعدی است .این
در شــکل تختهمدارها و تراشــههای رایانه قابل مشاهده است .البته
میتوان تخته مدارها را روی هم قرار داد ،ا ّما فاصلۀ بین الیهها بسیار
بزرگتــر ،و ارتباطات خیلی با کارآیی کمتــر ،از درون الیههای مغز
است .مغز انسان استفادۀ بهتری از تمام سه بعد میکند.
•خودبازسازی :مغز انسان میتواند بسیاری از آسیبها یا خطاها را
بازســازی کند و کارآئیش را دوباره بهدست آورد .رایانه را غالباً باید از
بیرون تعمیر کرد یا دوباره راهاندازی 51نمود.
•اتّصال :نورونهای انســان معموالً از چند صد اتّصال (همایهها)52
پشتیبانی میکنند .افزون بر این ،الگوهای پیچیدۀ این اتّصاالت خیلی
معنیدار هستند( .نکتۀ بعدی من را ببینید) واحدهای رایانه نوعاً تنها
تعداد کمی اتّصال برقرار میکنند و آن هم با الگوهای ّ
منظم و ثابت.
توســعه :مغز انسان ،واحدهایش را با تقسیم سلّولی و ساماندهی آنها
در ساختارهای همدوس( 53منسجم) رشد میدهد .همچنین اتّصاالت
بین ســلّولها را برقرار میســازد .بخش مهمی از این شــکلدهی از
طریق فرایندهای ف ّعال در خالل دوران نوزادی و کودکی ،هنگامی که
فــرد با محیط خود تعامل میکند ،به وقوع میپیوندد .در این فرایند،
بسیاری از اتّصاالت ،بسته به مؤثربودنشان در استفاده ،از بین میروند
و بقیه تقویت میشــوند .در نتیجه ،ساختار عالی مغز از طریق تعامل
با دنیای خارج که منبع غنی برای اطالعات و بازخورد 54است ،تنظیم
میگردد.
55
•یکپارچگی (حســگرها و کاراندازها ) :مغز انســان ،مج ّهز
حســی ،بهویژه چشــمها ،و کاراندازهای چند کاره،
به انواع اندامگان ّ
48- interfacing
49- platform
50- general-purpose
51- reboot
52- synapses
53- coherent
54- feedback
55- actuators

مقاله

بهویژه دســتها (برای ساختن) و پاها (برای راه رفتن) و دهان (برای
حرفزدن) ،میباشــد .این حســگرها و کاراندازها بدون هیچ فاصله و
شکافی در مراکز پردازش اطالعات مغز یکپارچه شده و طی میلیونها
توجه خودآگاه،
سال انتخاب طبیعی ،کار آزموده شدهاند .ما با کمترین ّ
نشانکهای پردازش نشــدۀ آنها را تفسیر و ف ّعالیتهای وسیع آنها
اهمیتتر این اســت کــه نمیدانیم
را کنتــرل میکنیم .بخش کم
ّ
چگونه این کار را میکنیم و پیادهســازی آن مبهم است .دسترسی به
استانداردهای انسان در این عملکرد ورودی-خروجی «عادی» ،به نحو
شگفتانگیزی دشوار است.
مزایای مغز انســان بر مصنوعات مهندســی شــدۀ کنونی ،بسیار
محسوسند .مغز انسان ،اثباتکنندۀ وجود ماست و راههای مختلفی را
برای بهدســت آوردن تواناییهای بیشتر از ما ّده ،به ما نشان میدهد.
چه موقع مهندسی ما به آن خواهد رسید؟
مطمئنــاً مــن نمیدانم ،ا ّما اجازه دهید چند عقیده را با شــما در
اهمیت کمتر،
میان گذارم .چالشهای ســه بعدی بودن و بــا درجۀ
ّ
خودبازســازی ،بهنظر نمیرســد خیلی دســتنیافتنی باشــند .در
حال حاضر ،مســائل پیچیده و سختی برای مهندســان هستند ،ا ّما
پیشرفتهای بسیاری را در این زمینه میتوان تص ّور کرد و مسیرهای
پیشرو ،هموار هستند .و با وجودی که قدرت چشمان ،دستان و سایر
حســی و کاراندازها به نحو اعجابانگیزی اثربخش هستند،
اندامگان ّ
ا ّما تواناییهای آنها غیرقابل شبیهســازی نیست .سامانههای بنیادی
میتوانند بــا قدرت تفکیکپذیری بیشــتری در فضا ،زمان و رنگ و
نیز در ناحیههای وســیعتری از طیف الکترومغناطیسی تصویربرداری
کنند ،روباتها میتوانند سریعتر حرکت کنند و قویتر شوند ،و نظایر
اینها .در این قلمروها ،مؤلفههای الزم برای عملکرد فوق انســانی ،با
متعدد ،هماکنون در دسترس قرار دارند .مانعی که در حال
محورهای
ّ
حاضر وجود دارد ،دادن و گرفتن ســریع اطالعات به/از آنها ،به زبان
واحدهای پردازش اطالعات است.
و حاال میرسیم به بقیۀ مزایای مغز نسبت به دستگاههای مصنوعی ،و
من عمیقاً فکر میکنم که ریشه در اتّصاالت و توسعۀ تعاملی آن دارد .این
دو مزیّت ،همدیگر را تقویت میکنند ،چون توسعۀ تعاملی که شکلدهندۀ
شدت م ّتصل ،ا ّما پخش شده و نامرتّب مغز نوزاد است ،از طریق
ساختار به ّ
رشد نمایی نورونها و همایهها ف ّعال میشود تا این ابراز فوقالعاده ،تنظیم
گردد .دانشمندان رایانه در حال کشف قدرت ساختار مغزند :شبکههای
عصبی که طراحی بنیــادی آنها ،همانگونه که از نامشــان برمیآید،
مستقیماً با الهام از مغز انسان صورت گرفته ،مو ّفقیتهای چشمگیری در
انجام بازیها و بازشناسی الگو ،همانگونه که اشاره شد ،بهدست آوردهاند.
ا ّما مهندســی امروز هنوز چیز قابل مقایســهای با قدرت و چندکارگی
نورونهــا و همایههای آنها ندارد .و ایــن میتواند زمینۀ عالی و تازهای
برای پژوهش باشد .در اینجا نیز زیستشناسی میتواند راهگشا باشد .با
درک بهتر و کاملتر پیدایش و رشد زیستشناختی ،میتواند به تقلید و
شبیهسازی جوهرۀ آن پرداخت.

رویهم رفته ،مزایای هوش مصنوعی بر هوش طبیعی همیشــگی
خواهد بود ،در حالی که مزایای هوش طبیعی بر هوش مصنوعی ،هر
چند در حال حاضر چشمگیر است ،ا ّما گذرا بهنظر میرسد .حدس من
این است که چند دهه طول خواهد کشید تا مهندسی عقبافتادگیش
را جبران کند ،به شــرط آن که جنگهای ویرانگر ،تغییرات اقلیمی یا
بالیای دیگر باعث نشود که پیشرفتهای فناوری دچار وقفه گردد.
اگر حدســم درست باشــد ،میتوانیم با اشتیاق در انتظار چند نسل
بعد باشیم که انسانهایی که با دستگاههای هوشمند توانمندتر شدهاند،
در کنار هوش مصنوعیهای خودمختار ،همزیســتی خواهند داشــت.
بومشناســی 56هوش ،پیچیده و به سرعت تغییریابنده خواهد بود و در
نتیجۀ آن ،به سرعت تکامل خواهد یافت .با در نظر گرفتن مزایای ذاتی
که دستگاههای مهندسی شــده نهایتاً عرضه خواهند کرد ،طلیعۀ آن
تکامل ،آدمهای مکانیکی( 57موجودی که اندام جاندار و غیرجاندار را با
هم دارد .م ).و اَبَرذهنها( 58ذهنی که بسیار قدرتمندتر از ذهن یک آدم
معمولی باشد .م ،).به جای «انسانهای خردمند» 59خواهد بود.
انگیزۀ مهم دیگر ،با کشــف محیطهای ناســازگار با زندگی انسان،
هــم بر روی زمین (مثــل اعماق اقیانوسها) و بهویــژه ،هم در فضا،
بهدســت خواهد آمد .بدن انسان با شــرایطی خارج از یک محدودۀ
باریک دما ،فشــار و ترکیب ج ّوی ،به سختی سازگاری دارد و نیازمند
انــواع خاص و پیچیــدهای از مواد غذایی و مقدار زیادی آب اســت.
همچنیــن در مقابل تابش 60مقاوم نیســت .با گســترش برنامههای
فضایی ،بسیار سخت و پرهزینه است که بخواهیم انسانها را خارج از
ناحیۀ راحت و آسودۀ زمینیشان نگهداریم .آدمهای مکانیکی یا هوش
مصنوعیهای خودمختار در این جهانپژوهی ،بسیار به درد بخورترند.
حساســیتی که به نوفه دارند ،شاید
هوش مصنوعیهای کوانتومی ،با ّ
حتی در محیط سرد و تاریک عمق فضا ،خوشحالتر هم باشند.

56- ecology
)57- cyborg(cybernetic organism
58- super minds
59- Homo sapiens
60- radiation

دويست و پنجاه و پنج

101

گزارش

انتشار بیست و یکمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
بیســت و یکمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی ،نشــریۀ علمی انجمن انفورماتیک

ایران ،در تابســتان  1400منتشــر شد .در این شــماره 8 ،مقاله به چاپ رسیده

اســت که عنوان چکیدۀ آنها برای اطالع خوانندگان گــزارش کامپیوتر در زیر
آمده است:

 -1تخصیص منابع پردازشــی لبه در شــبکههای
اینترنت اشیاء
نویسندگان :علی سرورامینی ،وحید شاه منصوری

چکیدۀ مقاله :با حرکت به سمت عصر اینترنت اشیاء ،تعداد دستگاههای
متصل بــه اینترنت به صورت نمایی در حال افزایش اســت .تعداد زیاد
دستگاههای متصل باعث ایجاد گلوگاههایی در حوزههای مختلف مانند
اتصال دســتگاهها ،انتقال و پردازش دادهها میشــود .پردازش لبه یک
روش مناسب برای پردازش حجم زیاد دادههای تولید شده توسط اشیاء
متصل به اینترنت به شمار میرود .به لطف پیشرفتهای ایجاد شده در
فناوریهای مجازیســازی ،دروازههای شبکه و دستگاههای لبه شبکه
میتوانند ظرفیت پردازشی اضافی خود را در اختیار سرویسهای اینترنت
اشیاء قرار دهند .تعداد بسیار زیاد دستگاههای لبه و سرویسهای شبکه
اینترنت اشــیاء ،باعث پیچیده شدن مسئله تخصیص منابع پردازشی به
سرویسهای شبکهاینترنت اشیاء میشود .در این مقاله ،وظیفه تخصیص
منابع پردازشــی مورد نیاز سرویسهای اینترنت اشیاء را برای تعداد زیاد
سرویسها در نظر میگیریم .هر سرویس میتواند از چند منبع پردازشی
استفاده کند و هر منبع پردازشی هم میتواند به چند سرویس اختصاص
پیدا کند .مسئله به صورت یک مسئله بهینهسازی مدل میشود که هدف
آن بیشینه کردن مجموع سود سرویسها است .مسئله بهینهسازی نهایی
یک مسئله برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مخلوط است که در حالت
کلی به ســختی حل میشود .الگوریت م زیربهینه ارائه شده برای حل این
مســئله جوابی قابل قبول برای آن بهدست میدهد که به صورت توزیع
شده قابل اجرا است.
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 -2شناسایی عناوین محتوای متنی منتشرشده در
شبکه اجتماعی توئیتر
نویسندگان :فاطمه بهاری فرد ،وحید معتقد

چکیدۀ مقاله :با رشد روز افزون شبکههای اجتماعی ،میل به تحلیل
محتوای منتشرشــده برای مقاصد گوناگون افزایش یافته اســت .یک
دســته از عمده فعالیتهایی که در این حوزه انجام میشود شناسایی
و دســتهبندی محتواهای تولیدشــده اســت .این موضــوع به معنی
گروهبندی مطالب منتشرشــده در دســتههایی با موضوعات مشابه و
ارائ ه برچسبهای پیشنهادی برای هر دسته میباشد.
در ایــن مقالــه ،الگوریتم جدیدی بــرای دســتهبندی محتوای متنی
شبک ه اجتماعی توئیتر ارائه شده اســت .در این الگوریتم ابتدا هر متن،
پیشپردازش شده و سپس یک گراف ارتباطات جدید مبتنی بر محتوای
متنهای منتشرشده ساخته میشود .این گراف وزندار و بیجهت است
و روی آن با استفاده از دو روش بدون ناظر ،تشکلهای مختلف شناسایی
میشوند .برای ارزیابی ،دادههای متنی ارسالشده از شهر واشینگتن در
یک بازه زمانی ،با  APIجمعآوری و الگوریتمهای ارائهشده روی آن اعمال
شــده است .برای بررسی دقت ،نتایج حاصل با دو الگوریتم کالسیک K-
 meansو  LDAبر اساس معیار اطالعات متقابل نرمالشده ،مقایسه شده
است که نشاندهنده دقت مناسب الگوریت م پیشنهادی است.

 -3بهبود مدل تصمیمگیری اعتماد مبتنی بر نظریه
عدم قطعیت با استفاده از الگوریتمهای تکاملی
نویسندگان :شیما حکیمی راد ،علی محمدلطیف

چکیدۀ مقاله :در سيســتمهاي مديريت اعتماد ،اعتماد بهعنوان يک
هدايتگر براي اعتمادکننده تعريف ميشــود .اعتمادکننده در راستاي
هدف خود ،معتمدي را انتخاب ميکند که داراي حداکثر درجه اعتماد
و حداقــل خطر باشــد .در اين مقاله ،يک مــدل تصمیمگیری اعتماد

گزارش

محاسباتي مبتني بر نظريه عدم قطعيت ،بهبود یافته است .برای بهبود،
مدل ریاضی جدیدی برای مسئله درجه اعتماد و حداقل خطر ،با توجه
به سطح اهداف اعتمادکننده و اولويت اجزاي اعتماد در زمينه مشخص
تعریف میشود .این مدل با استفاده از الگوریتمهای تکاملی حل ميشود
و راهحل بهينه را که مشــخصکننده حداکثــر درجه اعتماد و حداقل
خطر است ،تولید میکند .سپس ،درجه اعتماد و درجه خطر گزينههاي
معتمد ،بر اساس ميزان انحراف منفي که از راهحل بهينه دارند ،محاسبه
ميشــوند .در نهايت ،بــا توجه به درجه اعتمادپذیــری و خطرپذیری
اعتمادکننده ،رتبه نهایی گزینههای معتمد محاســبه میشود و گزينه
معتمد با باالترين رتبه بهعنوان معتمد مناسب ،انتخاب ميشود .براي
ارزيابي و اعتبارسنجي صحت رفتار مدل ،از مجموعهاي از سناريوهاي
شبيهسازي استفاده شده است .نتايج شبيهسازي نشان ميدهد که مدل
پيشنهادي ،معتمد را متناســب با زمينه ،اولويت اجزاي اعتماد ،سطح
اهداف ،درجه اعتمادپذيــري و درجه خطرپذيري اعتمادکننده تعيين
مينمايد و راهحل بهینهای که توســط الگوریتمهای تکاملی بهدســت
میآید ،معادل با بهترین راهحل است.

 -4توسعه ســامانههای توصیهگر مشارکتمحور با
استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی
نویسندگان :مریم محمدی ،محمدعلی ناصری

فعال وارد شده به سامانه بر اساس عالیق او ارائه میدهیم .در این مقاله،
مشکل مقیاسپذیری را با استفاده از خوشهبندی کاربران ،مشکل شروع
ســرد را با پیشنهاد محصوالت با باالترین امتیاز و مشکل تنک بودن را
با هموار نمودن ماتریس امتیازات به کمک شــبکه توابع پایه شــعاعی
رفع مینماییم .نتایج آزمایشها بر روی دادههای MovieLens 100K
بیانگر باالبودن دقت و کیفیت پیشنهادهای ارائه شده است.

 -5ارائۀ یــک روش مبتنی بر یادگیری عمیق برای
تشخیص تومور مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی
نویسندگان :رضا اکبری دوتپه سفلی ،مهدی آخوندزاده هنزایی

چکیدۀ مقاله :یکی از چالشهای اصلی درمان تومور مغزی تشخیص
دقیــق اندازه و مــکان تومور در مغز با اســتفاده از تصویر تشــدید
مغناطیسی 1میباشــد .تشخیص تومور مغزی بهصورت دستی توسط
اپراتور کاری زمانبر میباشــد و به تجربه و تخصص اپراتور بســتگی
دارد .از این رو در ســالیان اخیر محققــان روشهای نیمه خودکار و
خودکار بسیاری را پیشنهاد دادهاند که در این میان روشهای مبتنی
بر یادگیری عمیق توانســتهاند عملکرد مطلوبی از خود نشــان دهند
و توجــه همگان را به ســوی خود جلب کننــد .در این تحقیق یک
روش مبتنــی بر یادگیری عمیق برای تشــخیص تومــور مغزی ارائه
گردیده است .شبکۀ پیشــنهادی مبتنی بر شبکۀ  U-Netمیباشد و
با تغییراتی که در الیههای این شــبکه انجام شده ،عملکرد این شبکه
برای تشخیص قسمتهای مختلف تومور مغزی بهبود یافته است .در
هر الیۀ شــبکۀ  U-Netیک همآمیخت 2با انــدازۀ فیلتر  1*1اضافه
شــده تا بتوان قسمتهای کوچک تومور نیز تشخیص داده شود .این
شبکۀ پیشنهادی با استفاده از دادههای  BRATS 2018مورد ارزیابی
قرار گرفت و با سه روش مورد مقایسه قرار گرفت .برای ارزیابی نتایج
روش پیشــنهادی از سه معیار بازیابی ،3دقت 4و  IoU5استفاده کردیم
که مقادیر این سه معیار به ترتیب  0/967 ،0/939و  0/906به دست
آمد که نشــان داد شبکه پیشنهادی عملکرد مطلوبی را در مقایسه با
سایر روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق دارد.

چکیدۀ مقاله :حجم فراوان و رو به رشد اطالعات بر روی وب و اینترنت،
فرایند تصمیمگیری و انتخاب اطالعات ،داده یا محصوالت مورد نیاز را
برای بسیاری از کاربران وب دشوار کرده است .سامانههای توصیهگر با
پیشنهادهایی متناسب با سلیقه کاربران ،آنها را در انتخاب محصوالت
مورد عالقــه یاری میدهند .ســامانههای توصیهگر مشــارکتمحور،
دقیقتریــن توصیههــا را با بررســی و کاوش کاربران قبلــی از بانک
اطالعاتی ،به کاربران جدیــد ارائه میکنند بهطوری که با عالیق آنها
مطابقت داشــتهباشد .چالشهای بسیار چشمگیری که در سامانههای
مشارکتمحور وجود دارد عبارت هستند از :مقیاسپذیری ،تنکبودن
(خلوتی) و شروعســرد .در ایــن مقاله به ارائه یک ســامانه توصیهگر
مشارکتمحور با استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی میپردازیم .سامانه
پیشــنهادی دارای دو مرحله برونخط و برخط میباشــد .در مرحله
 -6شناسایی وجود شــعله و اندازه آن در تصویر
برونخــط ،به تخمین مقادیر صفر یا امتیازات داده نشــده کاربران در
مبتنی بر لبهیاب کنی و اســتخراج پیکسل ،با ایجاد
ماتریس امتیازات کاربران به محصوالت ،با اســتفاده از شبکه توابع پایه یک پایگاه داده تصویر
شعاعی میپردازیم .در این مرحله برای تعیین مراکز توابع پایه شعاعی
نویسنده :رضا ذاکر
از الگوریتم خوشــهبندی کی-میانگین و برای یافتن وزنهای آنها از
روش کاهش گرادیان اســتفاده میکنیم .در مرحله برخط ،ابتدا کاربر چکیدۀ مقاله :شناسایی و مهار کردن بهموقع آتش میتواند خسارات
فعالی وارد ســامانه میگردد .ســپس به کمک ماتریس کامل بهدست جبرانناپذیر به اموال ،هزینۀ اطفاء حریق ،آلودگی و خســارات جانی را
آمده از مرحله برونخط ،کاربران را ،از طریق محاسبه مقدار تابع تشابه
)1- Magnetic Resonance Imaging (MRI
2- convolution
پیرســون بین کاربر فعال و ســایر کاربران به دو خوشۀ مثبت و منفی
3- Recall
تقسیم میکنیم و با رویکرد همسایه نزدیک ،پیشنهادهایی را به کاربر
4- Precision
)5- Intersection Over Union (IoU
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کاهش دهد و از این رو شناســایی دقیق آتش و کاهش مؤثر آژیرهای
خطر نادرســت ،اهداف مهم محققان هســتند .در این مقاله یک روش
جدید مبتنی بر اســتخراج پیکســل برای شناسایی دقیق و مؤثر آتش
و تخمین مساحت بخش میانی آن پیشنهاد میگردد .در این کار ابتدا
یک پایگاه دادۀ جدید تصاویر از شــعلۀ آتش که اندازه آن از کوچک به
بزرگ رو به افزایش است ،برای آزمایش و ارزیابی روش پیشنهادی ایجاد
میشود .ســپس یک روش برای شناسایی آتش مبتنی بر ویژگیهای
حرکت و رنگ شــعله ارائه میشود .ابتدا ،نواحی نامزد برای وجود آتش
بهوسیلۀ تشــخیص ناحیۀ متحرک شناسایی میشوند .سپس بهوسیلۀ
اعمال الگوریتم تشخیص لبه کنی روی نواحی نامزد ،ناحیۀ دقیق آتش
شناسایی میشود .از آنجایی که شعله به قسمت میانی آتش با باالترین
شدت رنگ اطالق میشــود که بیشترین خسارت را وارد میکند ،این
ناحیه و مســاحت واقعی و دقیق آن به وسیلۀ یک روش جدید و مؤثر
تخمین زده میشــود .این روش روی پایگاه دادۀ ایجاد شــده توســط
نرمافزار متلب ارزیابی میشود .نتایج آزمایشات نشان میدهد که روش
پیشنهاد شده دقت و کارآیی باالیی دارد.

توجهــی در فنــاوری اطالعات و ارتباطات پدیدار شــده اســت .در
شــبکههای مبتنی بر نرمافزار ،با مجزاسازی الیه کنترل و الیه داده،
اساســیترین گام در جهت ایجاد هوش شــبکهای منطقی از طریق
کنترلکنندههای شــبکههای نرمافزارمحور و قابلیت کنترل بهصورت
متمرکز فراهم شد .همانند شــبکههای سنتی ،در شبکههای مبتنی
بــر نرمافزار نیز یکی از چالشهای موجــود ،تأمین و تضمین کیفیت
خدمات ســرویس برای جریانهای بیدرنگ و حساس به زمان است.
در ایــن مقاله ،با تمرکز بر ترافیــک صوت ،نیازمندیهای آن از نقطه
نظر کیفیت ســرویس مورد بررســی قرار میگیرد .سپس سازوکاری
پیشنهاد میشود که در آن از طریق صفبندی و ميانگيری بستههای
صوت توســط کنترلکننده ،اولویت باالیی به این بســتهها نسبت به
سایر بســتههای ترافیکی اختصاص داده میشود .سازوکار پیشنهادی
به کمک شبیهساز شبکه  ns-3و در فرانامههای مختلفی مورد ارزیابی
قرار گرفته و نتایج شبیهســازی برتری ســازوکار پیشنهادی را نشان
میدهــد .بهطوری که در فرانامههای مختلف ،میزان تاخیر از  14الی
 25درصد ،و پارامتر لرزش از  3الی  12درصد نســبت به حالت عدم
اعمال سازوکار کاهش مییابد.

 -7طراحی سیســتم دســتهبند یادگیر برای حل
مسئله ماز با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبودیافته
نویسندگان :علیرضا فروزانی فرد ،کمال میرزایی

چکیدۀ مقاله :حل مســئله ماز یکی از مســائل کالسیک در نظریه
گراف است .مسئله ماز انواع مختلفی دارد که میتوان به مواردی چون
مــاز اعداد ،ماز پیچوخم ،ماز دایرهای ،ماز تله و حلقه ،ماز همیلتون و
ماز بلوک اشاره کرد .سیستمهای دستهبند یادگیر بهطور موفقیتآمیز
در مسائل مربوط به دستهبندی و دادهکاوی ،مسائل یادگیری تقویت،
مسائل رگرسیون ،یادگیری نقشه شناختی و حتی مسائل کنترل ربات
مورداســتفاده قرار گرفته است .در این مقاله ،برای حل مسئله ماز از
سیستم دســتهبند یادگیر تک عامل استفادهشده است که با شناخت
محیط و یادگیری ،مســیری را برای رســیدن به هدف پیدا میکند.
بهمنظور یادگیری بهتر از اعمال تشــویق و تنبیه مناســب اســتفاده
میشــود و همچنین جهت پوشش کامل فضای مسئله و فرار از بهینه
محلی ،از الگوریتم ژنتیک بهبودیافته ،اســتفادهشــده که شامل یک
عامل جهش بهبودیافته اســت .نتایج پیادهسازی رویکرد پیشنهادی،
بیانگر کاهش زمان حل مسئله و افزایش دقت الگوریتم است.

انتخاب مسئوالن جدید انجمن
به دنبال برگزاری مجمع عمومی ساالنۀ انجمن در

تاریخ  1399/10/10و برگزاری انتخابات بیستمین

هیئت مدیرۀ انجمن ،نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ
جدید با شرکت کلیۀ اعضاء در تاریخ 1399/10/18

برگزار شد و افراد زیر بهعنوان مسئوالن انجمن به
مدت  3سال انتخاب گردیدند.
ّ

 -1آقــای ابراهیم نقیبزادۀ مشــایخ ،رئیس هیئت

مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات

-2آقای دکتر اسالم ناظمی ،نایب رئیس هیئت مدیره
و سرپرست کمیتۀ فعالیتهای علمی و فنی

-3آقای مهندس محمدحسن محوری ،خزانهدار

 -8بهبود کیفیت ســرویس ترافیــک صوت در
شــبکههای نرمافزارمحور با استفاده از سازوکارهای
صفبندی و اولویتبندی

کمیتۀ عضویت و روابط عمومی

نویسندگان :محمدعلی فردانی ،رسول صادقی ،سیدمهدی فقیه
ایمانی

سرپرست کمیتۀ آموزش)

چکیده مقاله :با ظهور شــبکههای مبتنی بــر نرمافزار ،تحول قابل
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-4آقای مهندس س ّیدعلی آذرکار ،دبیر و سرپرست
-5آقای ســ ّیدابراهیم ابطحی ،عضو هیئت مدیره و

کتاب شناسی

های استا ِد استادان :دکتر پرویز ج ّبهدار ماراالنی
همه کتاب ِ
فرهیختهای یگانه ،دانشمند و موسس ،با ارادهای معطوف به
انضباط و فروتنی
س ّید ابراهیم ابطحی

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

مقدمه

چرا مهاجرت کنم؟ فکر کنم امثال من در کشورهای خارجی
بســیار اســت ولی تعداد معدودی که در ایران هستند باید
بمانند و هر آنچه که در توان دارند را برای توسعه کشور انجام
داده و دین خود را به این مردم ادا کنند.1
این پاســخ صریح ،بیتردید و فروتنانة استاد عزیز ما که
چهرهای ماندگار ،اســتاد نمونه دانشــکده فنی ،اســتاد
ممتاز دانشــگاه تهران ،برنده دو جایزه کتاب سال کشور
به دلیــل ترجمه کتاب «سیســتمهای کنترل نوین» و
«روشهای کامپیوتری تحلیل و طرح مدار» ،برنده چهار
جایزه کتاب برگزیده دانشــگاههای کشــور برای ترجمه
کتابهای «روشهای کامپیوتری تحلیل و طرح مدار»،
«الکترومغناطیس میدان و موج»« ،سیســتمهای کنترل
دیجیتال» و «سیگنالها و سیستمها» ،دریافت تندیس
گنجینــه دانایی صنعــت برق ایران در نخســتین دوره
انتخاب نشــر برتر و دهها لوح تقدیر و نشان دیگر که در
کنار انتشــار بیش از  ۱۶کتاب و ترجمه کارنامه کاریش
پرســش رفتن و مهاجرتش به
را سرشــار کرده است ،به
ِ
خارج از کشــور و تدریس در دانشگاههای مطرح دنیا و
1- http://gholamireza.blogfa.com/post/70
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فرصتهای بسیاری که برایش وجود دارد ،این مقدمه را ،از هر عبارت
و توصیف بیشتری ،بینیاز میکند.

از تبریز تا دانشــکده فنی دانشگاه تهران تا دانشگاه
برکلی

جبهدار ماراالنی (زاده سال  ۱۳۲۰خورشیدی در تبریز) نویسنده و
پرویز ّ
استاد ممتاز بازنشسته مهندسی برق در دانشگاه تهران است .تحصیالت
ابتدایی و متوســطه را در تبریــز ()۱۳۲۶-۱۳۳۸گذراند .وی تحصیالت
کارشناسی خود را در سال  ۱۳۴۲در دانشکده فنی دانشگاه تهران با کسب
رتبه اول در رشته الکترومکانیک به پایان رساند.

از برکلی تا آزمایشگاه بل تا دانشکده فنی دانشگاه
تهران

عضو شــورای عالی کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران
.۱۳۷۰ – ۱۳۷۸
چهره ماندگار مهندسی برق کشور سال .۱۳۸۱
انتخاب بهعنوان اولین 
برنده جایزه کتاب ســال جمهوری اســامی ایران در سالهای  ۱۳۶۶و
.۱۳۶۹
استاد مدعو دانشگاه واترلو ،کانادا – ( ۱۳۸۱فرصت مطالعاتی).
انتشــار بیش از  100مقاله علمی در مجــات و کنفرانسهای داخلی و
خارجی.

جایزه ساالنه مهندسی و برق به نام جایزه دکتر ج ّبهدار

پس از دانشآموختگی دوره کارشناسی با کسب بورس تحصیلی ،تحصیالت
خود را در دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی شامل کارشناسی ارشد مهندسی برق
با تخصص کنترل ( )۱۳۴۵و ســپس تا مقطع دکترای مهندسی برق با
تخصص کنترل ،در همین دانشگاه تا  ۱۳۴۸به پایان رساند .سپس بهعنوان
پژوهشــگر ،در آزمایشــگاههای مرکز تحقیقات بل آمریکا ()۱۳۴۸–۴۹
مشغول به کار شد که پس از مدتی ترجیح داد به ایران برگردد .او از سال
 1349فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران
پیگرفت و بهعنوان اســتادیار به کار مشغول شد .در مهرماه سال 1371
در مراسم نکوداشت نيمقرن خدمات علمي چهره ماندگار مهندسي برق
استاد ممتاز دانشگاه تهران گردید .او بهعنوان یکی از چهرههای شاخص
جبهدار ماراالني» شــاخه ايران  IEEEاعالم کرد که
کشــور «دکتر پرويز ّ
مهندسی برق در ایران شناخته میشود.
طبق تصویب بنیاد حامیان دانشکدۀ فنی از اين پس هر سال جايزه تعالي
جبهدار اهدا خواهد شد
آموزشي استادان مهندسي و برق به نام جايزه دکتر ّ
جایگاهاجتماعی
که منبع مالی آن را بنیاد حامیان دانشکدۀ فنی تأمین خواهد کرد.
دکتر ّ
جبهدار عضو پیوســته فرهنگســتان علوم ایران ،عضو شــورای ايــن آيين با مشــارکت نهادهــاي علمي و فرهنگي بســياري همچون
انتشارات دانشــگاه تهران ،عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان برق و فرهنگستان علوم جمهوري اســامي ايران ،بنياد حاميان دانشکده فني
الکترونیک ایران ،عضو کمیته مهندسی برق شورای عالی برنامهریزی و دانشــگاه تهران ،کانون مهندسين فارغالتحصيالن دانشکدة فني ،انجمن
سرپرست کمیته علمی رشته مهندسی برق ،المپیاد علمی دانشجویی بينالمللي مهندســين برق و الکترونيک ،مرکز تحقيقات مخابرات ايران،
نیز بودهاست .توالی زمانی کســب عناوین و تصدی برخی سمتهای مرکز ملي فضاي مجازي کشور ،بنياد ملي نخبگان و شماري ديگر از مجامع
ایشان به شرح زیر است:
علمي و ملي و بينالمللي برگزار شد.
استاد نمونه دانشکده فنی دانشگاه تهران (.)۱۳۷۳
سرپرست انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران (.)۱۳۸۱
از خاطرات کودکی تا دانشــجوئی و استادی دانشگاه
رئیس دانشــکدۀ مهندســی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای فنی تهران
دانشگاه تهران (.)۱۳۸۱
جبهدار تحقق
اگر قرار بود رویای ســالهای دور کودکی و نوجوانی دکتر ّ
عضو فرهنگستان علوم ایران از سال (.)۱۳۷۱
یابد ،امروز احتماال به پیروی از شغل پدر ،در جایگاه یک دندانپزشک قرار
سرپرست کمیته علمی رشــته مهندسی برق ،المپیاد علمی دانشجویی گرفته و با ریاضیات و مهندسی برق و گرایشهایش فاصله زیادی پیدا کرده
کشور از سال .۱۳۷۴
بود .اما اینگونه نشد و سرنوشت راهش را به گونهای دیگر رقم زد.
عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران از سال .۱۳۶۵
از کودکی در دبستانهای بدر ،همام و ساالر تا نوجوانی در دبیرستانهای
عضو کمیته مهندسی برق شورای عالی برنامهریزی از سال  ۱۳۶۶تا  .۱۳۶۹پرورش و تربیت ،برای او سرشــار از خاطراتی است که همگی در تبریز ـ
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران از سال  .۱۳۷۸زادگاهش ـ رقم خورده اســت .اولین جایزهاش را در کالس دوم ابتدایی و
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به سبب تواناییهای بسیارش در حل مسائل ریاضی دریافت کرد .سالها عالقمندی خاصی که به کشور و دانشکده فنی داشت ،به ایران بازگشت و
بعد ،وقتی ششم دبیرستان را میگذراند با کسب رتبه اول مسابقات ریاضی علیرغم پیشنهادهای کاری در شرایط بهتر از سایر دانشگاههای کشور ،از مهر
اســتان آذربایجان شرقی و پس از آن در کشور ،این تجربه را چندین بار ،ماه  ۱۳۴۹در دانشــکده فنی تهران بهعنوان استادیار فعالیت خود را از سر
گرفت .در سال  1352به درجه دانشیاری و در سال  ۱۳۶۵به مقام استادی
تکرار کرد.
جبهدار که دانشآموزی مستعد و عالقمند در زمینه ریاضیات بود ،نائل آمد و طی بیش از چهل ســال ،تدریس بیش از  ۲۱درس مختلف را
اما دکتر ّ
ترجیح میداد به سان پدر ،دندانپزشک تجربی شود ،و در این حرفه البته با تجربه کرد .پس از بازگشت به ایران موظف به تدریس نظریه مدرن شبکهها
تخصص دانشگاهی به کار مشغول گردد .این رویا خیلی زود و با اصرار دبیر در دوره کارشناسی ارشد شــد .وقتی در کالس شروع به تدریس مطالب
ریاضیاش رنگ باخت .زنده یاد استاد جواد حریرچی که از اساتید توانمند پیشرفته مدارها و شبکهها کرد ،متوجه شد که دانشجویان آشنایی چندانی
ریاضی آن زمان در تبریز بود ،مقدمات انتقال او را به دبیرســتان تربیت با مطالب اولیه درس مدار ندارند .بنابراین تصمیم گرفت .برای سال آینده به
تبریز که دانشآموزان رشته ریاضی را میپذیرفت ،فراهم کرد و او در رشته جای ارائه درس نظریه مدرن شبکهها ،درس نظریه اساسی مدارها و شبکهها
را تدریس کند .این مسئله بعدها منجر به نوسازی و ارائه نوین یک درس
ریاضی این دبیرستان مشغول به تحصیل شد.
در همین دبیرســتان ،او در کالس یازدهم ،در ســن  ۱۷سالگی ،به رتبه اساســی با سبک کهنه و قدیمی شد .این از نقشهای تاسیسی او بود که
اول مسابقات ریاضی استان دست یافت و برای شرکت در اردوی بهترین بعدها استمرار یافت .این درس رونق و توسعه یافت و به سایر دانشکدههای
دانشآموزان کشور ،به رامسر اعزام شد .به این ترتیب کسب مقام اول این مهندسی برق نیز سرایت کرد ،به گونهای که نتیجه آن تهیه دو جلد کتاب
مسابقات هم ،به کارنامه سالهای نوجوانیاش افزوده شد تا وقتی در پایان نظریه اساسی مدارها و شبکهها شد که تا امروز ،دهها بار تجدید چاپ شده
دوره دبیرستان ،در رشته ریاضی نفر اول استان آذربایجان شرقی شد ،این است .علت تنوع و پراکندگی تجربیاتش در تدریس دروس مختلف رشته
کارنامه تکمیل و درخشانتر شود .هر چند بعدها آنقدر نام و عنوان و افتخار های مهندسی ،فقدان استادان برای تدریس این دروس ،در زمان خود ،بود.
در این کارنامه ثبت شــد که شــاید موفقیتهای دوران نوجوانی آنچنان تعداد اندک استادان دانشگاه در آن زمان ،سبب شد که او تدریس دروسی
مانند برنامهسازی رایانه ،احتماالت ،محاسبات عددی ،ریاضیات مهندسی،
فروغی در برابر آنها نداشت.
سفر از تبریز به تهران ،از مدرسه تربیت به دانشکده فنی دانشگاه تهران ،تحقیق در عملیات و سایر دروس مختلف مهندسی برق را بپذیرد .رشتۀ
بزرگترین و به یادماندنیترین یادگار پروفسور حسابی و در نهایت شاگرد فرعی دورۀ دکتری ایشان ریاضیات و آمار بود.
ممتاز دبیرستان تربیت که بهعنوان رتبه اولی آزمون ورودی دانشکده فنی آرزوی تدریس ریاضی که از همان سالهای میانی دبیرستان در ذهنش
برای انتخاب رشــتهاش نیز همه را شگفتزده کرد .در دوره دبیرستان به شکل گرفت ،اینک آن را تحقق یافته میدید .آرزویی که برای دستیابی به
فیزیک ،الکتریســیته و ادوات برقی عالقه بسیاری پیدا کرده بود ،علیرغم آن ابتدا در کنکور ریاضی دانشسرای عالی شرکت کرد ،و بعدها مهندسی
شگفتزدگی و اصرار کارمندان دانشکده برای انتخاب رشته راه و ساختمان برق را در دانشکده فنی برگزید .وقتی وارد دانشکده شد ،از آرزوی دیرینه
بهعنوان بهترین رشته مهندسی آن زمان ،الکترومکانیک را برگزید .از میان اســتادی ریاضی یاد کرد ،که به او گفتنــد که پس از دانش آموختگی از
پنجاه نفر اول کنکور فقط سه نفر این رشته را انتخاب کرده بودند ،به هر دانشــکده فنی نیز میتواند بهعنوان استاد ریاضی مشغول به کار شود .او
حال او راه خود را رفت و امروز از مسیری که طی کرده ،نه تنها پشیمان امروز بر این باوراست که این رویا تحقق نسبی پیدا کرد .تدریس طوالنی
نیست بلکه به دلیل تالش بیوقفهاش برای توسعه و پیشرفت این رشته ،مدت او در رشته مهندسی برق ،که مبانی ریاضی بسیار قوی و طیف وسیع
و عمیق مفاهیم فیزیکی دارد ،نشان میهد که در تمام این سالها به همان
سرافرازانه به آن افتخار میکند.
در ســال چهارم وقتی گرایشهای مهندسی برق و مهندسی مکانیک از سویی رفت که خواسته قلبیاش بود.
رشته الکترومکانیک جدا شد و به دنبال الزام دانشجویان برای انتخاب یکی او از نگاه خودش پیش از آن که یک مهندس برق باشــد یک معلم است.
جبهدار به جرگه برقیها پیوست .او که به شاگرد اول شدن خو معلمی که بیش از هر چیز موظف به اصالح دائمی محتوای دروس و نحوه
از آن دوّ ،
گرفته بود ،در ســال  ۱۳۴۲هم با رتبه اول ،دانشآموخته دانشکده فنی تدریسش بر اساس تغییرات فناوریها و پیشرفتهای علمی است .حاال او
دانشگاه تهران شــد و به توصیه رئیس وقت دانشکده  -مهندس ریاضی شاهد نتیجه تالش خویش است و به این که شاگردان دیروزش ،امروز به
اســتادانی برجسته بدل شدهاند که بیش از نیمی از اعضای هیئت علمی
ـ بهعنوان دستیار آزمایشگاههای برق و فیزیک در همین دانشکده ماند.
او سپس با استخدام رسمیاش در سال  ۱۳۴۳با دریافت بورس تحصیلی گروه مهندســی برق و کامپیوتر را تشکیل میدهند و پا به پای او تالش
رتبۀ اولی دانشگاه ،به کالیفرنیا اعزام شد و در دانشگاه برکلی به ادامه تحصیل میکنند ،افتخار میکند.
جبهدار ـ رییس اســبق دانشــکده مهندسی برق و کامپیوتر
مشغول گردید .یک سفر ششساله که حاصلش اخذ مدرک دکتری در رشته دکتر پرویز ّ
مهندسی برق با تخصص در سیستمهای کنترل و کامپیوتر و یک تجربه دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ خود را بدهکار فرد فرد ملت ایران میداند،
دو ســاله در آزمایشگاههای تحقیقاتی شرکت بل بود .پس از کسب چرا که معتقد اســت هزینه بورس تحصیلش را مردم از محل مالیاتشان
مدرک دکتری و دو سال کار در شرکت بل ،بنا به تعهدات اخالقی و به دلیل پرداختهاند .در مقدمه رساله دکترای خود در دانشگاه برکلی چنین نوشته
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است :که اگر کمکهای ملت ایران نبود ،تحصیل در چنین دانشگاهی برای
من مقدور نبود .بنابراین به خاطر این احساس وظیفه و تشکر از محبتهای
ملت ایران ،من شرایط سختی را که به وجود آمد ،به جان خریدم و با امید
به آینده بهتر بر تالش و فعالیتهایم افزودم.
گذشــته او بر ایــن مدعا صحه میگــذارد و به خوبی گــواه تالشهای
خستگیناپذیر اوست .او که پس از بازگشت از آمریکا عهدهدار استادیاری
وســپس دانشیاری گروه مهندسی برق و کامپیوتر شد ،در سال  ۱۳۶۵در
جایگاه اســتاد این دانشکده قرار گرفت .البته همزمان مدیر کل دفتر آمار
و گزارشهای دانشــگاه تهران ،رئیس مرکز انفورماتیک و آمار و سرپرست
انســتیتو الکتروتکنیک این دانشگاه بود .قرار گرفتن در جمع بنیانگذاران
دانشگاه مالکاشتر شاهین شهر و دانشگاه علوم دریایی نوشهر و مدیریت
دانشکده مهندســی برق هر کدام از این دو دانشگاه به مدت  ۲و  ۳سال،
عضویت در هیئت مدیره مرکزی انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران
و سرپرستی کمیته تخصصی مهندسی برق در سازمان سنجش و آموزش
جبهدار لوحهای تقدیر بسیاری نیز دریافت
کشور را نیز تجربه کرد .دکتر ّ
کرده است .استاد نمونه دانشکده فنی ،استاد ممتاز دانشگاه تهران ،برنده دو
جایزه کتاب سال کشور به دلیل ترجمه کتاب «سیستمهای کنترل نوین»
و «روشهای کامپیوتری تحلیل و طــرح مدار» ،برنده چهار جایزه کتاب
برگزیده دانشگاههای کشور برای ترجمه کتابهای «روشهای کامپیوتری
تحلیــل و طرح مدار»« ،الکترومغناطیس میدان و موج»« ،سیســتمهای
کنترل دیجیتال» و «ســیگنالها و سیستمها» ،دریافت تندیس گنجینه
دانایی صنعت برق ایران در نخســتین دوره انتخاب نشــر برتر و دهها لوح
تقدیر و نشان دیگر که در کنار انتشار بیش از  ۱۶کتاب و ترجمه کارنامه
کاریاش را سرشار کرده اســت .او در برپایی و مدیریت سالهای آغازین
فعالیت انجمن آموزش مهندسی ایران نقش تاسیسی داشت .همچنین یکی
از اعضای هیئت مؤسس مؤسسۀ ارزشیابی آموزش مهندسی ایران است.
جبهدار ماالرانی که جدیت را الزمه رشــتهاش میداند،
دکتــر پرویز ّ
به یکی از استادان برجسته دانشــگاهی در رشته مهندسی برق بدل
شــدکه روزانه بیش از  ۱۵تا  ۱۶ســاعت را به فعالیتهای حرفهایش
اختصاص میداد .او صادقانه اعتراف میکند :از ابتدا هم به دانشجویانم
نمره اضافی ندادهام چرا که معتقدم آنها هســتند که باید از من نمره
بگیرنــد .البته اگر چه بارها و بارها نمــره  ۲۰به آنها داده ام باز هم
از من بهعنوان اســتاد ســختگیر یاد میکنند .در سال  ۱۳۸۱بود که
بهعنوان چهره ماندگار دانشگاهی معرفی
شــد تا نامش در جمع مشاهیر ماندگار
صنعت برق ایران ثبت شود.
معرفــی برخی از کتابهــای دکتر
ج ّبهدار

عنوان کتاب :برنامهنویسی فرترن.
جبهدار ماراالنی ،منصور
نویسندگان :پرویز ّ
نیکخواه بهرامی ،دزفولیان و علی اکبریان.
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ناشر :انتشارات دانشکده فنی دانشگاه تهران.
زمان نشر :چاپ شانزدهم.1369 ،
ویژگی خاص :یکی از اولین کتابهای آموزشی زبان برنامهسازی فرترن
در زبان فارسی (معروف به کتاب  4استاد).
عنوان کتاب :آنالیــز عددی و روشهای
کامپیوتری.
مؤلف :رالف پنینگتون.
جبهدارماراالنی ،منصور
مترجمان :پرویز ّ
نیکخواهبهرامی.
ناشر :موسســه چاپ و انتشارات دانشگاه
تهران.
زمان نشر :چاپ هفتم.1382 ،
تعداد صفحات 576 :برگ.
شمارگان 1000 :نسخه.
شابک.978-640-3345-3-9 :
عنوان کتاب :طرح و ترکیب مدار.
تالیف :گابور سی تیمز ،جک دبلیو و الپاترا.
جبهدارماراالنی،
مترجمــان :پرویــز ّ
شروین عرفانی.
ناشر :انتشارات نشر دانشگاهی(.)1380
تعداد صفحات 808 :برگ.
زمان نشر :چاپ اول.1364 ،
مهای
الها و سیست 
عنوان کتاب :ســیگن 
سس ته.
پیوس ت ه و گ 
نویسندگان :راجــرای .زیمیر  ,ویلیاماچ.
ترانتر و دی.رونالد فنین.
جبهدارماراالنی.
مترجم :پرویز ّ
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.
زمان نشر :چاپ چهارم.1376 ،
شمارگان 3000:نسخه.
تعداد صفحات 640 :برگ.
شابک.978-964-0338-68-1 :
عنوانکتاب:سیستمهایکنترلدیجیتال
(دو جلدی).
نویسنده :کاتسوهیکو اوگاتا.
جبهدارماراالنی و علی
مترجمان :پرویــز ّ
خاکی صدیق.
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.

کتاب شناسی

زمان نشر :چاپ هفتم.1391 ،
تعداد صفحات 1262 :برگ.
شمارگان 1000 :نسخه.
شابک978-964-0392-72-0 :
عنوان کتاب :مهندسی کنترل نوین.
نویسنده :کاتسوهیکو اوگاتا.
جبهدارماراالنی و علی
مترجمان :پرویــز ّ
خاکی صدیق.
ناشر :جاودان خرد ،نصیر بصیر.
زمان نشر :چاپ اول.1391 ،
تعداد صفحات 814 :برگ.
شابک.978-600-93021-3-0 :
ن .۷۷
ی فرتر 
عنوان کتاب :برنامهنویس 
جبهدارماراالنی پرویزو
نویسندگان :پرویز ّ
منصور نیکخواه بهرامی.
ناشر :نشر صفار.
زمان نشر.1374 :
تعداد صفحات 288 :برگ.
عنوانکتاب :سیستمهای کنترل دیجیتال
(دوره دو جلدی).
نویسنده :کاتسوهیکو اوگاتا.
جبهدارماراالنی ،علی
مترجمان :پرویــز ّ
خاکی صدیق ()1373
ناشر :دانشگاه تهران.
زمان نشر.1393 :
تعداد صفحات 1270 :برگ.
شابک.978-964-03-9272 :
عنوان کتاب :الکترو مغناطیس میدان
و موج.
نویسنده :دیویدکئون چنگ.
جبهدارماراالنــی و
مترجمــان :پرویــز ّ
محمدقوامی.
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.
شمارگان 1000 :نسخه.
تعداد صفحات 874 :برگ.
زمان نشر :چاپ نوزدهم.1398 ،
شابک.978-964-03-3925-1 :

عنوان کتاب :نظریه احتمال و کاربردهای آن.
جبهدارماراالنی.
مولف :پرویز ّ
ناشر :انتشارات انشگاه تهران.
زمان نشر.1380 :
تعداد صفحات 464 :برگ.
زمان انتشار :چاپ پنجم.1381 ،
شابک.978-965-1222-56-6 :
عنوان کتاب :نظریه اساســی مدارها و
شبکهها (دو جلد).
نویسندگان :ارنست کوه ؛ چارلز دسو
جبهدارماراالنی.
ترجمه و تکمیل :پرویز ّ
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.
زمان نشر :چاپ بیست و هفتم .1395 ،
شمارگان 5000 :نسخه.
تعداد صفحات 692 :برگ.
شابک978-964-03-4249-7 :
عنــوان کتــاب :مجموعه ســؤاالت
کنکورکارشناسیارشد
مهندسی برق وحل آنها ( ۳جلد).
جبهدارماراالنی پرویز،
نویسندگان :پرویز ّ
فرخ آرزم فرخ ،سیدحمیدرضا جمالی ،علی
خاکی صدیق ،احمد فیض دیزجی ،حمید
لسانی و محمد یاوری.
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.
زمان نشر.1387 :
عنوان کتاب :آســیب ناپذیــر از ربات –

آموزش عالی در عصر هوش مصنوعی.
تالیف :یوسف عون.
جبهدار ماراالنی.
ترجمه :پرویز ّ
ویرایش :علی حائریان اردکانی.
ناشر :موسسه انتشارات دانشگاه تهران با
همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران.
زمان نشر :نوبت اول.1389 ،
شمارگان 500 :نسخه.
تعداد صفحات 169 :برگ.
شابک.978-964-03-7392-7 :
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ادامۀ رونق شرکتهای فناوری در سال 2021
روز نخســت با  %10افزایش به  8/88پوند رســید .این باعث شــد تا
ارزش شــرکت به  8میلیارد پونــد بالغ گردد که باالترین جهشــی
اســت که یک شــرکت فناوری در بازار بورس لندن به دســت آورده
است.
این شــرکت که توســط دو نفر استونیائی تأســیس گشته ،شهرتش
بیشتر به خاطر تبادل بینالمللی پول به صورت برخط است.

پس از رونق اقتصادی فوقالعادۀ شرکتهای فناوری در سال ،2020
اکنون این سؤال پیش آمده که آیا افزایش قیمت سهام این شرکتها
بر اثر همهگیری کرونا ،در سال  2021نیز ادامه خواهد داشت یا نه؟
مدتها به عنوان یک ســال وحشــتناک برای اغلب
ســال  2020تا ّ
کسبوکارها بجز شرکتهای فناوری در یادها باقی خواهد ماند.
شرکتهای آمریکایی به تنهایی در سال  2020به رکورد  435میلیارد
دالر فروش ســهام دســت یافتند که بیش از یک چهارم آن از طریق
عرضۀ سهام عمومی بود.
3
 -3سنتینل وان
با تداوم دورکاری و تجارت الکترونیکی توسط بسیاری از کسبوکارها
در سال  ،2021شــرکتهای نرمافزاری مانند زوم ،اسنوفلیک ،آسانا ،ســهام این شــرکت که در زمینۀ امنیت رایانهای ف ّعالیت میکند در
ایربیانبی و پاالنتیر که خدمات خود را بهصورت ابری عرضه میکنند ،تاریــخ  30جون به بازار ســهام نیویورک عرضه شــد و در همان روز
نخســت ،بهای هر سهم با  %20افزایش روبرو گشت که بسیار فراتر از
با افزایش چشمگیر قیمت سهام خود روبرو شدند.
در زیــر نگاهــی میاندازیــم بــه عرضــه و وضعیــت ســهام پیشبینی ناظران بود .این امر ،ارزش شــرکت را به  10میلیارد دالر
چنــد شــرکت فنــاوری از ابتــدای ســال  2021تــا کنــون :رساند.
این شرکت که در اسرائیل تأسیس گشته و اکنون در کالیفرنیا مستقر
است ،از تکنیکهای یادگیری ماشین برای مقابله با حمالت رایانهای
1
 -1شرکت کوچ بیس
بهره میگیرد.
تخصص دارد،
سهام این شرکت که در زمینۀ پایگاه دادههای ّ NoSQL
در همان روز نخســت عرضه به بازار سهام در  22جوالی %39 ،رشد
4
-4کانفلوئنت
کرد و ارزش این شرکت را به بیش از یک میلیارد دالر رساند.
ســهام این شــرکت آمریکایی در  23جون به بهای هر سهم  29دالر
عرضه شــد و در همان روز نخســت ،بهای هر ســهم آن به  36دالر
2
 -2شرکت وایز
رسید .این امر باعث شــد تا ارزش این شرکت بالغ بر  9میلیارد دالر
ســهام این شرکت انگلیســی که در زمینۀ پشتیبانی از خدمات مالی گردد.
فعالیت میکند ،در تاریخ  7جوالی به بازار بورس لندن عرضه شــد .شرکت کانفلوئنت نسخۀ ســازمانی بُنسازۀ پرطرفدار و متنبار کافکا
قیمت هر ســهم آن  8پوند در نظر گرفته شــده بــود که در همان برای جریان دادهها را در اختیار مشتریانش قرار میدهد.
1- Couchbase
2- Wise
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3- SentinelOne
4- Confluent
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 -5اسپرینکلر

بهای هر ســهم باالتر از  30یورو بود و بدین ترتیب ،ارزش شرکت 5
میلیارد یورو شد.

5

سهام این شرکت نرمافزاری که در ماه جون به قیمت  16دالر عرضه
شــد تا  20دالر افزایش یافت و ارزش شــرکت را به  4میلیارد دالر
11
رساند.
 -10دارک تریس
شرکت اســپرینکلر به خاطر ابزارهای مدیریت رسانههای اجتماعی،
امنیت رایانهای
 6ســهام شرکت انگلیســی دارک تریس که در زمینۀ ّ
تبلیغات و بازاریابی محتوا شهرت دارد و برخی از بزرگترین نمانامها فعالیت دارد در  30اپریل در بازار ســهام لندن عرضه شد و بهای هر
از جمله مشــتریان آن هســتند .درآمد این شــرکت در ســال مالی سهم آن در همان روز نخست عرضه ،با افزایشی  43درصدی به 3/58
گذشــته  387میلیون دالر و زیان خالــص آن  41میلیون دالر بوده پوند رســید .بدین ترتیب ،ارزش این شــرکت در حدود  2/4میلیارد
است.
پوند شد.
شرکت دارک تریس که در سال  2013توسط گروهی از ریاضیدانان
7
و مأموران امنیتی ســابق تشــکیل گردیده از تکنیکهای یادگیری
 -6ماندی داتکام
این شــرکت تولیدکنندۀ نرمافزار مدیریت محل کار است .سهام این ماشــین برای تحلیل دادههای ســازمان بهمنظور کمک به تشخیص
شــرکت در  10جون به قیمت هر ســهم  155دالر عرضه شد و در و پاســخگویی به تهدیدهای امنیت رایانهای استفاده میکند .درآمد
همان روز نخست به  174دالر رسید .این امر ،ارزش شرکت را به  7/6این شــرکت در سال مالی گذشته در حدود  200میلیون دالر و سود
خالص آن  9میلیون دالر بوده است.
میلیارد دالر رساند.
بُنســازۀ ابری ماندی داتکام به شــرکتها امکان میدهد تا ابزارهای
قابل مناسبسازی مدیریت پروژه را برای خود تولید کنند.

 -11پنشنبی

12

ســهام شرکت انگلیسی پنشــنبی که در زمینۀ پشتیبانی از خدمات
8
مالی فعالیت میکند در  21اپریل به قیمت هر ســهم  1/65پوند در
-7زیپ رکروئیتر
ســهام جویشــگر کاریابی زیپ رکروئیتر در ماه مِی در بازار ســهام بازار ســهام لندن عرضه شد .بدین ترتیب ،ارزش شرکت معادل 365
نیویورک عرضه شــد و با افزایشــی  17درصدی ،ارزش شرکت را به میلیون پوند گردید.
 2/4میلیارد دالر رساند.

 -12یوآی پَت

13

 -8اسکوئر اسپیس

9

ســهام این شرکت که در زمینۀ ساخت وبگاه فعالیت دارد در ماه مِی
به قیمت هر ســهم  43/65دالر در بازار سهام نیویوریک عرضه شد.
به این ترتیب ،ارزش این شــرکت بالغ بر  6/4میلیارد دالر گشت که
حد انتظار بود.
کمتر از ّ
شرکت اسکوئراسپیس در سال  2003تأسیس گشته و همواره سودآور
بوده است .درآمد این شرکت در سال مالی گذشته  30/6میلیون دالر
بوده است.

سهام این شــرکت که در سال  2005در رومانی تأسیس گشته و در
تخصص دارد در  21اپریل به
زمینۀ خودکارسازی روباتیکی فرایندها ّ
بهای هر ســهم  69دالر در بازار سهام نیویورک معامله شد که %23
بیشــتر از بهای اولیۀ آن بود و بدین ترتیب ارزش شــرکت یوآیپَت
معادل  35/8میلیارد دالر گردید.
درآمد این شــرکت در سال مالی گذشــته  608میلیون دالر و زیان
خالص آن  92میلیون دالر بوده است.

 -13کوینبیس

14

10
ســهام شــرکت کوینبیس که در زمینۀ معامــات رمزارزها فعالیت
 -9سوسه
شرکت سهامی  EQTکه در سوئد مستقر است ،سهام شرکت سوسه ،میکند در  14اپریل عرضه شد و در همان روز نخست با افزایشی 71
توزیعکننــدۀ لینوکس ،را در ماه مِی در بورس فرانکفورت عرضه کرد .درصدی به  328/28دالر رسید .بدین ترتیب ،ارزش این شرکت بالغ
بر  85/8میلیارد دالر گردید.
 5- Sprinklrشــرکت کوینبیس که در سانفرانسیســکو مستقر اســت ،ماهانه 6
6- brand
7- Monday.com
8- ZipRecruiter
9- Squarespace
10- SUSE

11- Darktrace
12- PensionBee
13- Uipath
14- Coinbase

دويست و پنجاه و پنج

111

گزارش
میلیون کاربر ّفعال دارد که به معامالت رمزارزها بر روی بُنســازۀ آن
میپردازند .درآمد این شرکت در سال مالی گذشته  1/3میلیارد دالر ایــن شــرکت ،تولیدکننــدۀ نرمافزار ســفارش غذاســت .ســهام
و سود خالص آن  322میلیون دالر بوده است.
شــرکت اولــو در  17مــارچ عرضــه شــد و  18میلیــون ســهم
آن بــه قیمــت هــر ســهم  25دالر ،در همــان روز نخســت بــه
15
فروش رســید .ارزش ایــن شــرکت  3/55میلیارد دالر میباشــد.
 -14کورسرا

 -17اولو

17

سهام بُنســازۀ یادگیری برخط کورســرا در  31مارچ در بازار سهام
18
نیویورک عرضه شــد و بهای هر سهم آن در همان روز نخست با -18 36کوالتریکس
درصد افزایش به  45دالر رسید .بدین ترتیب ،ارزش این شرکت  5/9ســهام شرکت نرمافزاری کوالتریکس در  28ژانویه به قیمت هر سهم
میلیارد دالر شد.
 30دالر عرضۀ عمومی شد و در همان روز نخست ،بهای هر سهم آن
شرکت کورسرا که در سال  2012توسط دو استاد علوم رایانه تأسیس با  %52افزایش به  45/5دالر رســید .بدین ترتیب ،ارزش این شرکت
شد ،پیشــتاز یادگیری برخط شــده و این بازاری است که در خالل معادل  27/3میلیارد دالر شد.
همهگیری کووید ،19-رونق فوقالعادهای یافته است.
شرکت کوالتریکس دو ســال پیش از تاریخ فوق به قیمت  8میلیارد
دالر توسط شــرکت  ،SAPغول نرمافزاری آلمان ،خریداری شد .این
16
شــرکت بهعنوان بخشــی از خانوادۀ  SAPبه خوبی جا افتاده است و
 -15دیجیتال اوشن
سهام این شرکت در تاریخ  24مارچ در بازار سهام نیویورک عرضه شد درآمد آن در نخســتین سه ماهۀ سال  2020با  %30افزایش به 550
اما بهای هر ســهم آن در روز نخســت  %9/6کاهش یافت و به قیمت میلیون دالر رسید.
ّ
 42/5دالر معامله شــد .بدین ترتیب ،ارزش شرکت  4/5میلیارد دالر پس از عرضۀ عمومی سهام کوالتریکس SAP ،همچنان سهامدار عمدۀ
آن باقی مانده است.
گردید.
دیجیتال اوشــن ،بُنســازۀ ســادهای را در اختیــار تولیدکنندگان
نرمافزار میگذارد تا به ســرعت به ایجاد ماشــین مجــازی در ابر و
میزبانی برنامههای کاربردی بپردازند .این شــرکت با فراهمکنندگان
بزرگ خدمــات ابری مانند آمــازون ،مایکروســافت و گوگل رقابت
میکند.
درآمد این شــرکت در سال مالی گذشــته  318میلیون دالر و زیان
خالص آن  44میلیون دالر بوده است.

ترجمۀ :ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ
منبع :کامپیوتر ورلد 23 ،جوالی 2021

 -16تراست پایلوت

سهام شــرکت دانمارکی تراســت پایلوت در  23مارچ در بازار سهام
لندن عرضه شــد و در همان روز نخســت ،بهای هر سهم آن با %11
افزایش به  2/95پوند رســید .بدین ترتیب ،ارزش این شــرکت 1/1
میلیارد پوند شد.
این شرکت ،بررســیها و نقدهای مستقل از کســبوکارهای برخط
را جمــعآوری میکند و با فروش اشــتراک به کســبوکارهایی که
میخواهند از نظرات مشــتریان در پویشهای تبلیغاتی خود استفاده
کنند ،کسب درآمد میکند.
شرکت تراست پایلوت در سال مالی گذشته  102میلیون دالر درآمد
و  12/2میلیون دالر زیان داشته است.

15- Coursera
16- Digital Ocean
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17- Olo
18- Qualtrics

سرگرمی

زنگ تفریح
نخستین ایمیل استاد دکتر شفیعی کدکنی

دوســت فرهیختهای نقل میکرد که اســتاد دکتر محمدرضا شفیعی
کدکنی ،ادیب ،نویســنده ،پژوهشگر ،شاعر و استاد برجستۀ دانشکدۀ
ادبیات دانشــگاه تهران ،به هنگام سفر به آمریکا و استفاده از فرصت
مطالعاتی در مؤسســۀ مطالعات پیشرفتۀ دانشگاه پرینستون در سال
 ،1388بهمنظور هماهنگی برنامههای سفر نیاز به راهاندازی سرویس
پســت الکترونیکی پیدا میکند .بدین ســبب ،اســتاد از این دوست
فرهیخته تقاضای راهاندازی و آموزش اســتفاده از این سرویس را به
عمل میآورند .پس از انجام این کار ،اســتاد نخســتین ایمیل خود را
که شــامل تنها یک بیت شــعر بود برای دوســت و یار قدیمی خود،
هوشنگ ابتهاج (هـ .ا .سایه) ،شاعر نامدار معاصر میفرستند .آن بیت
این بود:
صاحب ایمیل شدم سایه جان

نقل قولهای جالب

قطره بُدم ،سیل شدم سایه جان

•خطر اصلی این نیســت که کامپیوترها شــروع به فکر کردن مثل
انســانها کنند .خطر اصلی این است که انسانها شروع به فکر کردن
مثل کامپیوترها کنند( .سیدنی هریس)
•اینترنت بزرگترین کتابخانۀ جهان است .فقط این که همۀ کتابها
روی زمین قرار دارند( .جان آلن پائولوس)
ً
•اشــتباه کــردن ،کار انســان اســت ا ّمــا اگــر واقعــا بخواهیــد

همــه چیــز را به هــم بریزید بــه کامپیوتــر نیاز خواهید داشــت
(ناشناس)
•اشتباه کردن ،کار انسان است .انداختن گناه آن به گردن کامپیوتر
هم همینطور( .رابرت اوربن)
•این گفته را همه شــنیدهایم کــه اگر یک میلیون میمون را به یک
میلیون ماشــین تحریر ببندیم ،ســرانجام کل کارهای شکســپیر را
بازتولید خواهند کرد .اکنون ،به لطف اینترنت ،میدانیم که این گفته
درست نیست( .رابرت ویلنسکی)
•اگــر تعداد نامحدودی برنامهنویس کامپیوتر ،برای زمان نامحدودی
به برنامهنویسی بپردازند ،ســرانجام یک نسخۀ بدون خطای سیستم
عامل تولید خواهد شــد .ا ّما بیلگیتس که عجول و بیطاقت بود ،به
آنها فقط دو روز وقت داد و همان نخســتین نسخهای که آماده شد
را برداشت( .ناشناس)
•کامپیوترهــا انجام خیلی از کارها را ســادهتر میکنند ،ا ّما خیلی از
کارهایی که کامپیوترها ســادهتر میکنند نیازی به انجام دادنشــان
نیست( .اندی رونی)
•یکــی از هراسانگیزتریــن عبارتها در دنیای معاصر این اســت:
«سیستم قطع است»( .نورمن رالف آگوستین)
•مــردم فکر میکنند کــه کامپیوترها آنها را از اشــتباه کردن باز
میدارند ،امّا این اشــتباه است .شــما با کامپیوتر میتوانید سریعتر
اشتباه کنید( .آدام آزبورن)
•کامپیوترهــا هر آنچــه را به آنها بگویید انجــام میدهند ،ا ّما این
ممکن اســت با آنچه در ذهن داشــتید کام ً
ال متفاوت باشد (جوزف
وایزنبام)
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

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

شرکت توسعه سرمایهگذاری شبا

چارگون

شرکت داده پردازان پرسیس
پویا
شماران سیستم

آفرینش رایانه کیهان
درگاه ارتباطات جدید

شرکت باران آبی بلورین

آریانا پرداز آینده
ایریسا
(بینالمللي مهندسي سیستمها و اتوماسیون)

راهكارهای برتر یكپارچه ساپارد اروین

شــرکت فنی و مهندســی و خدماتی پیام
صنعت صدرا

رایاوران توسعه

گروه نرمافزاري پیوست

راهبر نیروی خراسان (رانیر)

گلرنگ سیستم

بهكو (بهینه کوشان سپهر)

برگ سیستم پویا
رایانش دانش محور نوین تک

فناوری نوین رایا شریف

پارس رویال نفیس
مهندسی رای دانا آفرین

پارس اوک کیش

سامانه پرداز اریس

پارس تصمیم

پایهریزان راهکارهای فراگیر

پردازش موازي سامان

پردازش اطالعات ریسمان

پویندگان تجارت دهكده جهانی

سامه آرا پردازشگر

سامانه پی نگار هوشمند

توسعه یكپارچه ایلیا

سبز داده افزار

تدوین فرآیند

سیستمهاي اطالعات مدیریت شرق رایا

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد
آریان (فناپ)
دادهورزي فرادیس البرز
نوید ایرانیان
(گسترش فضاي مجازي)
نماتک ایرانیان

مانیر (مشاورین انفورماتیک نیرو)

مهندسي بهینه ایران

ّ
سیما رایان روز

تحقیق و توسعه ارتباط
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تیم یار کیش
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سند پرداز

مدیریت سیستم های دیجیتال

مهندسي نرمافزاري رایورز

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

مهندسی نرم افزار فرارای ( سهامی خاص)
اﻧﺮﺷﻴﻤﻲ
ﻲ

مبنا داده ارتباط شبكه

نماد ایران

داده پردازی نیلرام مانا

ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎيي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
رﻫﻨﻤﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
د

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺎﺑﻊ
ﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﺎن

ﻧﻮ آور نان ﻣﻬﺮ ﭘﺎرﺳﺳﻪ ﻧﺮم ﻓاﻓﺰار
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﺪ ﻧﺮم ﻓاﻓﺰار
داده ﻫﺎ

گروه مشاورین ورانگر نوین

ایده زرین پرهام

توسعه ارتباطات رایانهای آبانگان

اپیلیكشن پوستر

توسعه فناوری اطالعات جهان افزارنوین

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

تدبیرگران نوآوري رایسان

اطالعرساني پیوند دادهها

ایران رایانه

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

اصحاب رسانه پویا

خبره حسابان ره آورد

ایدهپرداز تجارت مهر آفاق

چشم اندار تجارت به دان

همكاران سیستم

آریانا پرداز آینده (آرپا)

داده پردازان احداث

هورماه رابین خاور

انتقال دانش صنعت انرژی برق

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

مشاوران یام آذر

بهسازان ملت

رایان پرتو نگار

پیشگامان فن آور هوداد

رادمان ارتباط نوتریكا

پندار کوشک ایمن

سنجه حساب

پژند الكترونیک

سپهر اندیش حساب آسیا

پردازش اطالعات و ارتباطات هاماوران آسیا

سروش رایانه ایرانیان

پندار پاکان پاندرا

ســازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان پرتو
گستر آریا

کومشیان پارت پیشرفته

گام الكترونیک

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرمافزارهاي
كاربردي
آریا ایمن تدبیر

آناد صنعت سپهر

آریاز بهگران کسب و کار

آریو برزن نوین

آمایشگران تجارت کامیاب

توسعه هوش موازی
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

ت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

شایگان سیستم

فناوری نوین زنجیره بلوکی سگال

عارف رایانه

ﻧﺮم اﻓﺰار

شرکت اطالع رسانی پیوند دادهها

شرکت آوید پیک فردا

شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (مانیر)

همراهان سیستم گوهر

عصر امار و فناوری اطالعات

یوتاب ارتباطات آرینا

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و
بانكداري الكترونيكي

نرمافزاری امن پرداز

الماس هوشمند ایرانیان

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

نوین آوازه گران فرا وب

صنایع فن آوری طراحان بهینه

نیكو داده ی مجازی زیگورات

مدیریت صنعت نكو

مهندسی تكرو سیستم

آسمان صبح فردا

ارتباطات هدی ارقام

الكترونیک تراکنش ویرا

شرکت نواندیشان مدیا نام

بهسازان ملت

شرکت ویرا سگال کارو

مهندسی نرم افزار فرا پیام

بانک اقتصاد نوین
رهیاب ریان فردا
بانک آینده

مهندسین مشاور نقش بوستان گستر
مدار گسترش فناوري اطالعات
ﻫﻤﺎ وﻳﺴﺴﭙﺎر

مجتمع دادهها و سیستمها ()MDS

بهپرداخت ملت

کیان سرویس صدرا
موسســه حقوقی و مطالعات اقتصادی
آرمان ایرانیان
متین شبكه ویستا

ﮔﺮوه آﻣﻣﻮزش و ﭘﮋﮋوﻫﺶ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲﻲ

پدیسار انفورماتیک ایران

ﺑﺪون ﻟﻮﮔﻮ
ن

ﺗﻚ
ﺳﻤﺎ ﻚ

گــروه فناوری اطالعــات و ارتباطات

پرداز گستر تدبیر

هیواتک
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار
فاوا وب بیست و چهار

فناوری ارتباط امن خاورمیانه
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فراپیام

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان

ویستانگر ﻲ
ﻧﻜﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢﻢ ﺑﺎ
گروه فناوری اطالعات آتیه ﺮ

گستره چتر نیلی

ﭘﻮﻳﺎ

ﺑﺎ ﻲ
ﻧﻜﻲ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﻳﺎس ارﻏﻮاﻧﻲﻲ ﺑﺎ ﻲ
ﻧﻜﻲ

ﺧﻮدﺗﺎنن دارﻳﺪ

پردازشگران سامان

پرداخت اکترونیک سداد

پویا

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

پردازش اطالعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب

پایا تراکنش هزاره سوم

توسعه سامانههای نرم افزاری نگین

توسعه فن آوران لوتوس شبكه

توسعه فناوری رفاه پردیس

توسعه خدمات الكترونیكی آدونیس

شرکت توسعه سامانه نرمافزاری نگین

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

(توسن)

سامانه تبادل الكترونیک دفاتر پیشخوان

ماتریس تحلیگران سیستمهاي پیچیده

دولت

خدمات انفورماتیک

سامانه واریزی

مشــاورین بهبــود روشها و

توسعه تجارت الكترونیک نگین توسن

سامانههای مبنا
فاوا هزاره کیش

خدمات ماشینهای اداری امیم رایانه

فنآوران اطالعات آسام

سامان امنیت پرداز کیش

سفیر آبي آرام

فناوری اطالعات ناواکو

ثامن ارتباط عصر

شرکت سامانه واریزی

فرانگر صنعت کارت اریا

تامین کاالی پتروسینا

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان

تجارت الكترونیک پارسیان کیش

شرکت توســعه ارتباطات الكترونیک

گرایش تازه کیش

گسترش فناوريهاي نوین

تجارت ایرانیان
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 سامان ایمن پرداز شرق پاژ

توسعه فناوري اطالعات خوارزمي

شرکت صنایع الكترونیک فاران

صنایع پرسو الكترونیک

شرکت توسعه فنافزار توسن

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتالها

آسیانت چهارمحال

دادهپردازی ایران

رایانه خدمات امید

دويست و پنجاه و پنج

ارتباطات مبین نت
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

افرا فناوری ایكاد

فناوري رادین پاسارگاد

بهسو نوران نارین

آرسسس پارت پرداز قرن

شرکت کلید گستر بینا
(نت بینا)

ایمن تصویر مهرگان

افرانت
شرکت درگاه داده آسمان
ایمن سازان تارنمای ایرانیان

فرا ارتباط کویر کاشان

شرکت فنآوری اطالعات
لونا پارس

پارس لین

امن پرداز ان سورنا
کیانا پارسیان کیش

تندیس تالش و تفكر

ارم تک مبین
کلیدگستر آینده (نت بینا)

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین
گروه شرکتهای فنآوا
داده پردازي پویاي شریف

مؤسسه گسترش اطالعات و ارتباطات
و فرهنگی ندا رایانه

داده پردازان اسپیناس وب

امواج گستر نوین

بانی رایان پرداز نو

بهاور فناوری ویرا
هاست ایران

رایان هوشمند نویان

توسعه فناوری برنا پارسه
شرکت هزار یک فرصت

روند تازه
اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سختافزار

تجارت سرو پارسه

دانش افزار نارون شریف
فناوري اطالعات و ارتباطات پارس

آوید رایانه هیراد

پردازش سدید
آلبالو رایانه سخت افزار

توسعه فناوری تجارت حكمت

توسعه و تجهیز فدک رایان

فنآوري اطالعات پارسیان میزبان

توسعه فنآوری اطالعات فرهام
افق پارس
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فرابرد دادههای ایرانیان
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آرین وب ایرانیان

آوش افزار

پارس فایبرنت

پندار کوشک ایمن

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

پایه ریزان فناوری داتیس

پارس تكنولوژی سداد

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

سرو حامی پارس

شرکت آوا فناوری ماندگار

شرکت فناوران آتیه گئومات

توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات
راهكار مفید پرداز

شبكه گستران یاقوت سرخ

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاک

شبكه گستر فن آوا

دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات
خوزستان

توسعه سرمایه گذاری گروه آروند

شرکت رایانه همراه کیان

رایان مهر الكتریک

برد پرداز رایانه

رهاورد نوین رسام آسا

بهاور فناوری ویرا

خدمات آواژنگ

رابین نوآوری برساد

پارسیان فیبر ارتباط
اکابرﺖ اﻓﺰار
نوینو ﺳﺨ
ارتباطاتﺒﺒﻜﻪ
شرکت ﮔﺮوه ﺷ

ﻦ
آروﻳﻦ رراﻳﺎن ﻗﺰوﻳﻦ

رادمان دادهپردازی فرنام

پرتو بیتا جاوید
شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند

ﺸﻚ
ﺴﺘﺮ اﻧﺪﻳﻤﺸ
ﭘﻴﺎم ﮔﺴ

رهنمون فناوری اطالعات

پیشرو توسعه نوآوران آرتا

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو
ترویج صنعت سومی پارسیان

شبكه پردازان ریتون
ﺳﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺮان ﺷﺒﻜﻪ ﮔﮔﺴﺘﺮ ﭘﺎرﺳ

ﺗﻜﺴﺎن ﻋﺼﺮ ﻧﻮﻳﻦ
داده ﻛﺎووان ارﺗﺒﺎط

راﻫﻜﺎر ﭘﭘﺮداز ﻧﻮﻳﻦ

تحلیلگران شبكه گستر پارسه

خدمات آواژنگ

خدمات کامپیوتري خانه سیستم

شرکت شبكه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار
شرکت آوای همراه هوشمند

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

تحلیلگران اطالعات نگاره

رایان ارتباط گستر تاو

تحلیلگران ارتباط ایرانیان

هزاردستان(کافه بازار)

ﺳﭙﻬﺮ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت شرکت مهندســی سیستمهای اطالعاتی

داده پــردازان فــنآوری اطالعــات و
ارتباطات جم

توسعه دادهپردازي بنیس

پیشرو

شبكه اندیش آژمان

تامین و توسعه فناوری کوثر

دويست و پنجاه و پنج

سرو رایانه
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

سیمرغ سامانه تهران

صبا کاربردلتا

شبكه گستر نسل جدید

صنایع پرسو الكترونیک

فرا ارتباط گستر پویا

شــرکت مهندســی گســترش ارتباطات نو
خاورمیانه

فناوران اهل قلم نوین

شرکت توسعه ارتباطات پویا اندیش

فراز اطمینان کیا مهر

فنآوری اطالعات و ارتباطات
آرمان تندیس ایرانیان (فن آرا)

مهندسی کارن پارت شرق

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق

نوین ارتباط نوآوا

نوآوران سامانه سهند ایماژ

شرکت

فناوری اطالعات سهالن

کاسپین آبی آریانا
اندیشهپرداز دوران

فرصت کیش

کارنما رایانه

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

کیسان صنعت ایرانیان

انتقال داده پرشین

کیسون

مفتاح رایانه افزار

گروه مهندسین فرایند

ویژن پالس اروپا

نگرش تحلیل سیستمها

مهندسی رادین راهبرد رایانه
گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

نویان ابر آوران

مهندسی فناوران آریس آریانا

شایان توسعه البرز

شبكه پایدار فناوری اطالعات

شرکت ویرا اندیش خاورمیانه
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شبكه هوشمند پدیده آپادانا
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الیف سرویس پارسه

نوآوران اندیش رایانه غرب

مهندسی رایان توان افزار

نوین داده پرداز روناش

ماهان شبكه ایرانیان

یاشار طرح آذربایجان

شــرکت مــاکان پرتو پــردازش
خاورمیانه
مهندسی شبكه گستر

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

پروژه کاران کوروش پرشیا ً

سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران

گروه کارخانجات چیني مقصود

فناوران اطالعات بهاران

پردیس خدمات هزاره کیش

اندیشه وران

پژوهشگاه فضایی ایران

سامانه ورز هزاره

توزیع برق آذربایجان

مهندسی آریا تدبیر ایلیا

کامپیوتری خانه سیستم

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو

مهندسی شریف برودت

ترابری بین المللی پرس

طبیعت زنده

تجارت الكترونیک تدبیر کیش

فنآوران سپاکو رایانه

پردازش هوشمند البرز

بازرگانی برزان تجارت ارغوان

مدیریت پروژه نیروگاههای سوالر

ماهان شبكه ایرانیان

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

گسترش فناوری اطالعات
ستاره ویدا

خدمات مشاور خرد پیروز

فناوگسترروبینا

آمایشگران تجارت کامیاب
زورق آرامش

فنآوری اطالعات ویژن

آئین تجارت الكترونیک آوا

ایریسا

استاندارد تكنولوژی کایند

اتصال صنعت میانه

شرکت اکسین ایمن نیكراد

رادمان ارتباط هوشمند افزار

پارسین تجارت پایا کیش

راه آرمان مهر نیكان

نوین پردازان آتیه عصر ویرا

شرکت فناوری اطالعات سات بان

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

آکادمی یاسان

آماج فناوری اطالعات

شرکت سروش آفرینان دیبا

وارتباطات ایرانیان

مطبوع عمران

الماس رایان ایرانیان

مهندسي و ساخت بویلر مپنا

دويست و پنجاه و پنج

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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سرگرمی

ليست اعضاي حقوقي
انجمن انفورماتيك ايران
تیوا سیستم

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

موسسه رایان تدبیر ایتوک

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

سماتک

طرح و توسعه الكترونیک افق

شاهین دریا خزر رامسر

رایمندان تالی پارسه

فناوري اطالعات بینالملل

سرآمد فناوری اطالعات

مؤسسه عالی مدیریت دانش

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه

کهكشان نور

شرکت شبكه گستر ساینا

مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت علم یاران

شرکت نرم افزاری امن پرداز

گروه فنی مهندســی ایده ســازان
مبتكر قرن

اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
وب فارسی

گذرگاه امن آسیا
شرکت به رسان پویا
مهندسی اوژن تدبیر پارس

اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

گروه اقتصــادی و فناوری اهلیت و
اصلیت ماندگار
مدیریــت فضای توســعه گســتر
صادرات آراد

الهه کوچک نرم افزار

توسعه الكترونیک ماهان

تارا فرآیند تهران
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سرگرمی
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