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مقدمه
هــر برنامه پژوهشــی در حالت معمول دو بخــش دارد، یکی اجرای 
پژوهش و دیگری توصیف آن. پژوهشگر برای انتقال حرف های تازه اش 
به دیگران، آن ها را در قالب ســند علمی توصیف می کند. به ســخن 
دقیق تر، ســند علمی که برپایه یک برنامه پژوهشی تهیه می شود، هم 
جزئیات خود نوآوری یا نویافته را ارائه می کند و هم جزئیات اقداماتی 
که نشــان می دهند آن چیزهای تازه واقعاً صادق هســتند و در عمل 
کار می کننــد. در توصیف پژوهش، یک زبان محاوره ای مثل فارســی 
یا انگلیسی، میانجِی انتقال پیام اســت. شوربختانه سرشت زبان های 
محاوره ای ابهام دارد که پیامدش عدم دقت و برداشت های چندگانه از 
گفتارها و نوشتارهاست. ضمناً پژوهش فعاًل محصول کار انسان هاست 
و هر انسان، سلیقه ای دارد. اگر پژوهشگر به شیوه دلبخواه پژوهشش 
را توصیف کند، به خاطر دو مشــکلی که بیان شد، ممکن است درک 
سخنانش دشوار شود یا اصاًل چیزی از سخنان پژوهشگر برداشت شود 
که اصاًل منظور او نبوده اســت. خالصه که ذهن چاره جو و چاره ســاز 

انســان به این نتیجه رسید که باید روشی اصولی را به کار بگیرد تا بر 
مشکالت توصیف پژوهش چیره شود. 

بعد از توصیف پژوهش می تــوان آن را در اختیار دیگران قرار داد. اما 
مرام پژوهشــگران این است که چند پژوهشــگر دیگر صحت و قوام 
آنچه توصیف کرده اند را تأیید کنند. بعد از این مرحله کیفّیت سنجی 
اســت که نهادی متولی عرضۀ سند علمی نهایی می شود. این مرحله 
را انتشــار1 پژوهش می نامند. پس سند علمِی انتشاریافته داللت دارد 
بر این که صحت و ســقم توصیف ها و قواِم ساختاری و روایی مطالب 
در فرایند مشــخصی سنجیده شده است و می توان به آن سند علمی 
اعتماد و اســتناد کرد. رایج ترین گونۀ اســناد علمــی پایان نامه ها و 
مقاله ها هستند و پژوهشگران آثارشان را معموالً در نهادهایی همچون 
همایش ها و نشریه های علمی منتشر می کنند. آنچه در ادامه می آید، 
بیشتر بر انتشار مقاله در نشــریه های علمی تمرکز دارد ولی بحث ها 

کمی گسترده تر هم می شوند. 

1- Publication
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انواع مقاله
بر حســب این که مقاله چه نوع حرف تــازه ای دارد، حجم آن چقدر 
است، میزان بدعت توصیف های مقاله چقدر است، انتشار مقاله چقدر 
فوریت دارد و چه میزان ســختگیری در کیفّیت ســنجی مقاله به کار 

می رود، مقاله به گونه هایی تقسیم می شود.
نامه2: توصیف کوتاهی از پژوهش های مهم و یافته های آن اســت و  	

معموالً به خاطر این که فوریّت دارد، ســریع داوری می شود و در نوبت 
انتشار قرار می گیرد.

یادداشت های پژوهشی3: توصیف کوتاه پژوهش ها و یافته هاست  	
که اهّمیت و ضرورت آن از نامه کمتر است.

مقاله های پژوهشی اصیل4: معموالً بین 10 تا 30 صفحه هستند  	
و پژوهشــگران جزئیات تفصیلــی کاملی از نوآوری هــا، ارزیابی ها و 
تحلیل ها را شرح می دهند. پژوهشگران در این مقاله ها مسئله پژوهشی 
خوش تعریفــی را ارائه می کنند، جایگاه آن را در ادبیات موضوع تبیین 

می کنند و سپس به شرح طرح پیشنهادی خود می پردازند
مقاله بازبینی یا پیمایشــی5: این گونه مقاله ها همه مطالعه ها و  	

بررســی هایی که در مورد یک شاخه پژوهشی یا یک سؤال پژوهشی 
ویژه و در یک بازه زمانی مشخص انجام شده اند را شناسایی می کنند. 
سپس یافته ها را تجمیع و تحلیل می کنند و سپس مسائل باقی مانده 

و راه کارهای پژوهش های آتی را تبیین می نمایند. 
مقاله های داده ای و محک زنی6: در این گونه مقاله ها پژوهشگران  	

جزئیات روشــی را شرح می دهند که از رهگذر آن مجموعه داده هایی 
را جمع آوری کرده اند. پژوهشــگران در مورد ویژگی های داده ها، نحوه 
استفاده از آن ها و نشانی دریافت آن ها مطالب تفصیلی ارائه می کنند. 
داده های محک زنی برای ارزیابی و مقایســه فنون نو در یک شــاخه 

خاص پژوهشی استفاده می شوند. 
گزارش فنــی7: گاهی جزئیات پیاده ســازی یک فــن و مقادیر  	

پارامترهای اســتفاده شــده در آزمایش ها و طرز دقیــق آزمایش و 
تنظیمات دقیق آن بســیار مفصل هســتند. در این شرابط پژوهشگر 
ممکن اســت این گونه جزئیات را از مقاله پژوهشــی خارج کند و در 
گزارش فنی درج کند. با این کار، ضمن این که توصیف اصل نوآوری در 
مقاله پژوهشی کوتاه تر می شود، تجدیدپذیری آزمایش ها و ارزیابی ها 

توسط سایر پژوهشگران نیز میسر می شود.
مقاله اعالم موضع8: مقاله ای اســت که پژوهشــگر نظر شخصی  	

خود را درباره یک موضوع ارائه می دهد و سعی می کند با برهان هایی 
مخاطب را متقاعد کند که نظراتش معتبر است و ارزش تأمل و بررسی 
دارد. مقاله اعالم موضع می تواند به شــکل یک نامه به سردبیر نشریه 

2- Letter or communication
3- Research notes
4- Research articles
5- Review or Survey
6- Data or benchmarking
7- Technical report
8- Position paper

یا به یک مقام دانشگاهی ارسال شود. همچنین این مقاله ها را ممکن 
است سازمان های بزرگ منتشر کنند تا باورها، راهبردها و توصیه های 
خود را به طور رســمی اعالم نمایند. پژوهشگر دانشگاهی می تواند در 
مقاله اعالم موضع در مورد موضوع های پژوهشــی در شرف تکوین یا 
نوظهور بحث کند بدون این که آزمایش یا ارزیابی روی طرح های خود 
انجام داده باشــد. مطالب این گونه مقاله ها معموالً سؤال ها یا نیازهای 
خرد و کالن پژوهشــی را در یک زمینه خاص مشخص می کنند و از 

این نظر می نمایاند که نوعی نوآوری دارند. 

انواع نوآوری
هر مقاله باید حرفی تازه و نوعی نوآوری داشــته باشد. انواع نوآوری ها 

عبارت اند از:
یک الگوریتم، روشــگان، فــن یا روش جدید یــا نمایش جدید یا  	

مجموعه محک جدید
نتایج آزمایش های تازه روی یک روش موجود یا جدید 	
وفق دهی و کاربرد یک صورت بندی یا فن موجود در حوزه جدید 	
مقایســه یک روش جدید یا روش های موجود با روش دیگر و نتایج  	

آزمایش  ها
پیاده سازی یک روش موجود یا جدید در بن سازه جدید 	
بازبینی منتقدانۀ روش های موجود و استخراج نقاط قوت و ضعف و  	

راه کارهای تحقیق آینده
خاطر نشــان می کنیم که آزمایش های تازه یا کاربردهای تازه از یک 
طرح یا فن موجود نوآوری محســوب می شــود، به شرطی که نتایجی 
داشــته باشند که پیشــتر نمی دانســتیم و نتایج تازه، منجر به درک 
نظری بهتر یا کاربرد عملی ارزشــمندی شــود. همچنین این که مثاًل 
به عمل »نهانی ســازی« داخل مرورگر وب، نام »به یادآوری ابرمتنی« 
بگذاریــم و آن را فن تــازه ای معرفی کنیم، دچار خطای اســتداللی 

شده ایم که به آن مغالطۀ دگرنامی9 می گویند.

انواع ارزیابی
هر مقاله باید به شــیوه ای خواننــده را متقاعد کند که حرف تازه اش 
مصداق دارد و ادعای پوچی نیســت. برای ایــن منظور باید مطابق با 
نوآوری ارائه شــده، نوعی ارزیابی اصولی انجام دهد تا اطمینان دهد 
نوآوری اش درســت اســت یا در عمل جواب می دهد. انواع روش های 

ارزیابی عبارت اند از:
اثبات رسمی 	
مدل سازی 	
شبیه سازی 	
آزمایش تجربی 	

پژوهشگر ممکن است بسته به روش پژوهش، از چند شیوه ارزیابی استفاده 
کند. ارزیابی به هر شیوه ای که باشد در وسعت و دقت های مختلفی صورت 

می گیرد. از این جهت، دست کم دو نوع ارزیابی وجود دارد:
9- Renaming fallacy
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اثبات مفهوم10: در این روش نمونه ای ســاده  از طرح پیشــنهادی  	
پیاده سازی می شــود که صرفاً نشان دهد طرح پیشنهادی امکان پذیر 
اســت. از آن جائی که هدف چنین شــاهدی تنها بیان امکان وجود یا 

انجام امری است، نتایج تعمیم پذیر نیستند.
ارزیابــی تفصیلی 11: در ایــن روش، ارزیابی کمی یا کیفِی نظری و  	

تجربی گسترده ای در حالت ها و مقیاس های مختلف صورت می گیرد. 
نتایج حاصله معموالً شــواهد قوی و تعمیم پذیر بر کاربرپذیری طرح 

پیشنهادی فراهم می کنند. 

زمان كافی برای برنامه ریزی و نگارش مقاله 
چندین ســال برای اجرای یک برنامه پژوهشــی صرف می کنید، اما 
تصمیم می گیرید ظرف دو یا ســه هفته نگارش مقاله به اتمام برسد. 
چندیــن برابر مدت زمانی که در وهلــه اول به فکرتان خطور می کند 
باید برای نوشــتن مقاله در نظر بگیرید. مقاله نیاز به تعیین ســاختار 
دارد و ســپس برای هر بخش باید برنامه ریزی شود که قرار است چه 

مطلبی در آن و با چه جزئیاتی نوشته شود. 

انتخاب نشریه مناسب 
اگر تاکنون مقاله ای ننوشــته اید و نشریه12  خاصی در نظرتان نیست، 
بهتر اســت از دوســتان و همکارانی که هم رشــته و هم گرایش شما 
هســتند بپرســید که چه مقاالتی می خواننــد و ترجیح می دهند در 
چه نشریه هایی مقاله شان را منتشــر کنند. اگر تاکنون هیچ مقاله ای 
ننوشته اید و این اولین تجربه  مقاله نویسی شما است، نباید فکر کنید 
که قادر به انتشــار مقاله در نشــریه های معتبر نیستید. برای نوشتن 
مقاله، اول نشــریه را انتخاب کنید. چون مثاًل اگر نشریه ای با تمرکز 
هوش مصنوعی باشد، نوشتن مطالبی مثل برنامه نویسی ژنتیک بدیهی 
اســت و غیر ضروری. اما اگر نرم افزاری باشد، باید برای خوداستنادی 
شــدن مقاله، توضیحات کافی داده شود. باال بودن ضریب تأثیر لزوماً 
به معنی اعتبار باالی نشــریه نیست. نشریه های تخصصی معموالً در 
زمینه های بسیار محدودی مقاله منتشر می کنند و روال سختگیرانه ای 
در داوری دارند. بنابراین تعداد مقاله هایی که منتشــر می کنند بسیار 
کم می شود و این موضوع باعث کم شدن ضریب تأثیر نشریه می شود، 
در حالی که به واقع نشریه فاخر و ممتازی است. نشریه ها انواعی دارند 

که عبارتند از:
نشریه های ]فهرست شده در[ مؤسســه اطالعات علمی13 )تارنمای  	

علمی( دارای ضریب تأثیر14
نشریه های فهرست شده در مؤسسه اطالعات علمی15 بدون ضریب  	

تأثیر
نشریه های علمی داخلی 	

10- Proof-of-Concept )PoC)
11- Broader qualitative & quantitative evaluation
12- Journal
13- Institute for Scientific Information (ISI) or Web of Science (WoS)
14- https://www.clarivate.com/
15- ISI-listed

نشریه های علمی جهان اسالم 	
یکی از کّمیت هــای تعیین اعتبار مجالت، ضریب  تأثیر16 اســت. هر 
چه مقدار ضریب  تأثیر بیشــتر باشــد یعنی مقاالت آن نشریه به طور 
گســترده تری خوانده می شــوند و پژوهشگران بیشــتری به آن ها در 
مقاالت خود اســتناد می کنند. توجه کنید کــه ضریب تاثیر، نه براي 

مقاله و نه برای نویسنده، بلکه براي نشریه محاسبه مي شود.
شاخص اِچ17 کّمیت دیگری اســت که بهره وری و تأثیرگذاری علمی 
نشریه ها و دانشمندان را نمایش می دهد. این شاخص با در نظر گرفتن 
تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت 
توســط دیگران محاسبه می شود. از این شاخص می توان برای بررسی 
تأثیرگذاری علمی گروهی از دانشــمندان یا دانشگاه ها نیز بهره برد. 
به کمک شاخص اچ می توان پژوهشــگران تأثیرگذار را از آن هایی که 
صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشــر کرده اند متمایز نمود. این شــاخص 
همچنین برای مقایســه پژوهشــگرانی که دریک حوزه کاری یکسان 
فعالیت می کنند کاربرد دارد چون شــرایط اســتنادی در رشته  های 
مختلف علمی بسیار متفاوت است. محاسبه شاخص اچ توسط پایگاه 18 
اســکوپوس19، مؤسسه اطالعات علمی و گوگل اسکالر20 برای مقاالت 
انگلیسی زبان و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم21 برای مقاالت 

فارسی امکان پذیر شده است. 
وقتی شاخص اچ برای شخصی به میزان h است، یعنی تعداد h مورد 
اثر منتشــره )مثل مقاله( دارد که به هر کدام از آن ها دست کم h بار 
استناد شــده اســت. مثاًل اگر می گوییم تأثیرگذاری علمی فردی از 
طریق شــاخص اچ به میزان پنج محاسبه شده است، منظورمان این 
است که این شخص پنج اثر منتشره، مثل مقاله، دارد که به هر کدام 
از آن ها، دســت کم پنج بار استناد شده اســت. اگر f تابعی باشد که 
تعداد استنادهای هر مقاله یک پژوهشگر را نشان دهد، روش محاسبه 
این  اســت که f را از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم. سپس به دنبال 

.f  ≥ h آخرین مکانی می گردیم که
f:       10 – 8 – 5 - [4] – 3 
Rank: 1 – 2 – 3 - [4] – 5 
H-index = 4

برای این که ببینید، مقاله شما مناسب نشریه  ای هست یا خیر، به  دقت 
محدوده پوشــش مقاالت آن نشــریه را مطالعه کنید. این مطالب در 
16- Impact Factor )IF)
17- H-index
18- https://www.scopus.com/home.uri

19- نام کوهی به نام کوه دیده وران است در مرکز اسرائیل و شمال شرقی اورشلیم )بیت المقدس(. در بخش های 
مختلف این کوه دانشگاه ها، مراکز درمانی و مراکز هنری مختلف تاسیس شده است. برای نمونه در سال 1925 
و در زمان قیمومیت بریتانیا بر فلســطین، دانشــگاه ِعبری اورشلیم با حضور بزرگان علم و ادب یهود از سراسر 
جهان تاســیس شد. مرکز درمانی َهداسا و دانشــگاه بریگهم یانگ از دیگر واحدهای تأسیس شده در این کوه 
هســتند. در عبری، عربی، یونانی و التین اسکوپوس معنای تماشاکردن دارد. اسکوپوس لغت التینی شده کلمه 
 scopos همان scope به معنی دور و tele که telescope است؛ مثاًل در watcher برای skopos یونانی
به معنی watcher است. واژه اسکوپوس معنای چندالیه ای دارد. مثاًل گفته می شود در زمان هایی که یهودیان 
به خاطر قدرت و نفوذ رومی ها و مســیحیان اجازه ورود به اورشــلیم را نداشــتند، معموالً از این کوه به عنوان 

موقعیت مناسبی استفاده می کردند تا پایتخت پیشین خود را تماشا کنند.
20- https://scholar.google.com/
21- https://isc.ac/fa
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قســمت هدف و محدوده نشریه بیان می  شوند. می  توان رایانامه ای به 
سردبیر نشریه ارســال کرد و در این مورد سؤال نمود. ولی متأسفانه 
به  خاطر کثرت مقاالت معموالً سردبیران به چنین رایانامه هایی پاسخ 
نمی  دهند یا از شــما می  خواهند مقاله را ارســال کنیــد تا در فرایند 
رسمی در مورد مقاله شما تصمیم  گیری شود. برای نویسندگان ایرانی 
توصیه می  شــود در بین مقاالت منتشرشده نشریه مورد نظر جست جو 
کنید و ببینید مقاله  ای از ایرانیان اخیراً منتشر شده و فراوانی این  گونه 

مقاالت در آن نشریه چقدر است. 
برخی از ناشــران همچون اِلِزویر22 یا اِشــپرینگر23 وبگاه هایی فراهم 
کرده انــد که با دریافت عنوان و چکیده مقاله شــما، چندین نشــریه 
مناسب را پیشنهاد می دهد. هرچه نشریه تخصصی تر باشد، از داوران 
خبــره در تخصصش اســتفاده می کند و بنابراین جزئیات بیشــتری 
را موشــکافی می کند و انتظارات داوران نیز بیشــتر است. در مقابل 
نشــریه هایی هم هستند که عمومی تر هســتند و طیف وسیع تری از 
موضوع ها را پوشــش می دهند. داوران در چنین نشــریه هایی ممکن 
اســت اصول کلی تری را در مقاله شــما بســنجند و مقاله آسان تر به 
پذیرش برســد. در کل هیچ روِش گام به گام و سرراســتی که قطعاً به 
پذیرش مقاله منجر شــود وجود ندارد. بهترین توصیه این اســت که 
از ابتــدا پژوهش و مقاله را با اســتانداردهای متعــارف تهیه کنید تا 

انتظارات عمده داوران برآورده شود. 

دستورالعمل های مخصوص نویسندگان
هر نشریه ای دستورالعمل هایی جهت راهنمایی نویسندگان دارد که معموالً 
 »» author guidelines«، »instructions for authors« به آن هــا
یا »notes for authors« گفته می شود. این دستورالعمل ها معموالً 

شامل موارد زیر هستند:
عنوان های قابل قبول برای یک مقاله 	
ساختار مقاله: به عنوان مثال بازبینی  ادبیات پژوهش باید در ابتدای  	

مقاله و یا انتهای آن آورده شــود. آیا نتایج پژوهش در همان قسمت 
بحث  و  مقایســه24 آورده شود یا باید یک قسمت جدا به آن اختصاص 
داد؟ آیا بایــد بخش جداگانه ای برای نتیجه گیــری در  نظر گرفت یا 

خیر؟
طرح بندی مقاله25: به عنوان مثال آیا چکیده باید در یک پاراگراف  	

نسبتاً طوالنی بیان شود یا این که باید طی پنج تا شش پاراگراف کوتاه 
بیان شود، که به آن چکیده ساخت یافته می  گویند.

ساختار قسمت های مختلف مقاله: بعضی از نشریه ها دقیقاً مشخص  	
می نمایند که سازمان دهی قســمت های مختلف مقاله چگونه باشد و 

شامل چه سرفصل هایی باشند.
مقاله حالت سوم شخص داشته باشد و سبک نوشتن آن به صورت  	

اول شخص مفرد یا جمع نباشد.
22- https://journalfinder.elsevier.com/
23- https://journalsuggester.springer.com/
24- Discussion 
25- Layout 

چگونگی استناد نمودن به منابع استفاده شده 	
چگونگی تنظیم مشخصات تحصیلی و پژوهشی نویسندگان مقاله  	
استفاده از کلمات کلیدی 	
امالی کلمات انگلیسی امریکایی باشد یا انگلیسی بریتانیایی 	
حداکثر میزان مطالب: این ویژگی مهمی اســت، چون نشریه  های  	

بسیاری هســتند که محدودیت  های خاصی در تعداد صفحات، تعداد 
کلمه ها و تعداد شکل  ها و جدول  ها دارند. این نشریه  ها مقاله  ای را که 
بیش از محدودیت  ها مطلب داشــته باشد، بدون داوری رد می  کنند. 
آگاهی از محدودیت  ها حتی پیش از شروع طرح  بندی مقاله الزم است 
چون اگر نویســنده قصد دارد به  دلیلی مقاله  اش را برای نشریه خاصی 
ارسال کند، باید مطالب را در آن حدود بنویسد و بعداً کاهش مطالب 
کار ســاده  ای نیســت. در کل توصیه می  شود که در صورتی که حجم 
نوآوری و نتایج شما اجازه می  دهد، مقاله  هایی بین 10 تا حداکثر 20 
صفحه بنویسید. در این  صورت نگارش و تنظیم مقاله آسان تر می  گردد، 
اشکال  های کمتری بروز می  کند و تعداد نشریه های نامزِد ارسال مقاله 

هم بیشتر می شود. 

یادداشت برداری و تحلیل مقاالت  
پس از انتخاب نشــریه، مقاالتی که اســتناد بیشتری دارند را مطالعه 
نمایید و بررســی کنید نویســندگان آن ها چگونــه مراحل مختلف 
پژوهش های خود را تفســیر و ســازمان دهی نموده اند. ســعی کنید 
مقاالتی را انتخاب کنید که مرتبط به موضوع پژوهش شــما باشــد و 
قرار اســت از آن ها در قسمت بازبینی  ادبیات مقاله تان استفاده کنید. 
جدولی با ســرفصل های زیر تهیه نماید و آن  را با یادداشــت هایی که 

هنگام مطالعه مقاالت برداشته اید، پر نمایید:
مسئله پژوهش 	
اطالعات پیش زمینه و منابع وابسته 	
مؤلفه هایی که موجب معتبر شدن سطح نوآوری پژوهش شده است 	
مدل، روش و یا رویه ای که استفاده شده است 	
مواد، تجهیزات و ابزارهای نرم افزاری استفاده شده 	
نتایج به دست آمده 	
تحلیل و تفسیر نتایج به دست آمده 	
نقاط ضعف و قوت پژوهش 	
مواردی که پژوهش بیشتری می طلبد 	

تهیه اطالعات فوق در پژوهش مؤثر است چون:
بعد از این تحلیل ها با ادبیات موضوع پژوهش خودتان آشنا می شوید  	

و می توانید بازبینی  ادبیات مقاله  خودتان را بهتر بنویسید.
با این کار قادر به تشخیص تفاوت های راهکارهای دیگران می شوید  	

و می توانید نتایج آن ها را با پژوهش خود مقایسه کنید.
قادر به درک نقاط قوت و ضعف کارهای دیگران خواهید شد. بدین  	

ترتیب متوجه می شــوید چه کمبودهایی در زمینه پژوهشی منتخب 
شما وجود دارد و رفع این کمبود می تواند موضوع پژوهش شما گردد. 
اگر مطالعه های جامعــی در مورد ادبیات موضوع  انجام داده  باشــد، 
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می توانید یک مقاله بازبینی نیز تهیه کنید. 
خروجــی این مرحله در بخشــی از مقاله به نــام »کارهای مرتبط« 
نوشــته می  شود. کارهای مرتبط باید نشان دهد که نویسنده جایگاه و 
جغرافیای ادبیات را می شناسد. برای این منظور پژوهشگر باید تجزیه 
و تحلیــل منتقدانه و بی طرفی ارائه کنــد. کارهای مرتبط جای دعوا 
نیســت که کاًل به خاطر یک محدودیت کل کار را زیر ســؤال ببرید. 
هدف بهره گیــری از ویژگی های مثبت کارهای مرتبط تا جای ممکن 
و غلبه بر محدودیت ها اســت. درج یک جدول که کارهای مرتبط را 
برحســب چند معیار اصولی با هم مقایسه کند، بسیار ارزشمند است. 
خالصه این که از کارهای مرتبط به دو شکل می  توان بهره گرفت: اول 
برای شــناخت نقاط قوت و ضعف کارهــای موجود و مبنای طراحی 
روش جدیــد، که در این صورت محل کارهای مرتبط معموالً در اوایل 
مقاله است. دوم برای ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه با آن، که در 

این صورت محل کارهای مرتبط معموالً انتهای مقاله است. 

سردبیران نشریه ها به دنبال چه مقاله هایی می گردند؟
خواندن مقاله های که اخیراً در نشــریه موردنظر منتشر شده اند معلوم 
می کند سردبیر نشریه چه انتظاری از مقاله های ارسالی دارد. از جمله 
مواردی که معموالً ســردبیرها انتظار دارند در مقاله ارسالی مشخص 

باشد عبارت اند از:
موضوع مقاله: آیا موضوع مقاله  جزء مباحث داغ و رایج روز اســت  	

یا موضوع پژوهشی است که جا افتاده است و مطالعه های بسیاری در 
مورد آن وجود دارد.

هدف: اهداف یک مقاله باید به طور واضح مشخص باشد. 	
پژوهش باید بدون تعصب اخالقی، خوش ساخت و خوش بیان باشد 	
نتایج: نتایج پژوهش باید متناســب با اهداف پژوهش باشــد. نتایج  	

می تواند کاماًل جدید باشــد و یا تاییدی بر نتایج دیگران باشد. نتایج 
نباید بیش از حد گســترده و یا فاقد معنا باشند. البته می توان نتایج 

به دست آمده را به زمینه های دیگر نیز تعمیم داد.
حجم مقاله: حجم و تعداد صفحات بر اساس استاندارد و نظیر سایر  	

مقاالت در ان نشریه باشد.
ســبک مقاله: ســبک نگارش مقاله باید مطابق بــا اصول متداول  	

مقاله نویسی باشد. 

چند مقاله را به عنوان مدل انتخاب كنید و عبارات و اصطالحات 
مفید آن را یادداشت نمایید.

برای آشنایی با ساختار و متن مقاله ها، توصیه می شود چند مقاله تازه 
که در نشــریه های ممتاز و از پژوهشــگران برجسته منتشر شده و به 
موضوع شــما نزدیک اســت را به عنوان مدل انتخاب نمایید. آن ها را 
بخوانید و ســعی کنید با ســاختار آن بر اساس موارد زیر آشنا شوید. 
این کار به خصوص در مورد مقاله های انگلیسی می تواند آموزنده باشد 

اگر انگلیسی، زبان مادری پژوهشگر باشد. 
نویسنده چگونه مقاله را شروع نموده است؟ 	

چه نکاتی در هر قسمت بیان شده است؟ 	
پاراگراف ها چگونه به یکدیگر ارتباط داده شده اند؟ 	
چگونه قســمت بحث  و  مقایســه و نتایج به یکدیگــر ارتباط داده  	

شده اند؟
در قسمت نتیجه گیری چه چیزهایی گفته شده است؟ 	

همچنــان که مقاله هــای نمونــه را مطالعه می کنیــد از عبارت ها و 
اصطالحات مفید آن یادداشــت برداری کنیــد. نکته ای که باید دقت 
کنید این اســت که هنگام مقاله نویسی باید جمله ها را صرفاً از ذهن 
و بیــان ویژه خود بنویســید. کپــی کردن عین یک جملــه از مقاله 
دیگر ســرقت ادبی محسوب می شود و نشریه ها با کمک سیستم های 
نرم افزاری مشــابهت یاب وارســی می کنند که امتیاز شــباهت مقاله 
ارسالی به ســایر مقاله های منتشرشــده از میزان مشخصی مثاًل 20 
درصد بیشــتر نباشــد. در اینجا توصیه ما دایر بر استفاده از اسم ها، 
 فعل ها، صفت ها یا قیدهای مناسب است که در نوشتن مقاله های علمی 

رواج دارد. 

طراحی مقاله برای  قسمت های مختلف و ترتیب آن ها
استاندارد یکســان و دقیقی برای ترتیب نوشتن قسمت های مختلف 
یک مقاله وجود ندارد. یکی از انواع ترتیب های ممکن که برای نوشتن 

قسمت های مختلف مقاله پیشنهاد می شود، به صورت زیر است:
چکیده )پیش نویس(. 1
کارهای مرتبط. 2
روش ها. 3
نتایج. 4
تفسیر نتایج، بحث  و  مقایسه. 5
مقدمه. 6
نتیجه گیری. 7
چکیده )نسخه نهایی(. 8

بســیاری از نویسندگان از قسمتی که درک روشن تری از آن در ذهن 
دارند و نوشــتن آن آسان تر است، شــروع می کنند. حرکت از سمت 
قسمت های آسان تر به قســمت های سخت تر باعث افزایش اعتماد به 
نفس نویســنده می شــود. اما توصیه می شود از قسمت چکیده شروع 
کنید تا بتوانید روی جنبه های کلیدی و اصلی پژوهش متمرکز شوید. 
البته بعد از نوشتن سایر قســمت ها چکیده تغییر می کند و این تنها 
پیش نویســی از چکیدة مقاله است. مهم اســت که چکیده اهمیت و 
تأثیر همه نوآوری های کلیدی و خالصه یافته ها و نتیجه  گیری را نشان 
دهد. گاهی برای داوران یا سردبیر مهم است اهمیت و تأثیر نوآوری و 
یافته  های مقاله با توجه به زمینه خاص نشریه ارسالی و خوانندگان آن 
به  وضوح بیان شود. قسمت دیگری که در مقاله پژوهشی اهّمیت دارد 
بحث در نتایج اســت. در بخش بحث می توان ویژگی ها، محدودیت ها، 
مشــکالت پیاده سازی، مســایل نظری، نقاط توســعه و تصمیم های 

طراحی جایگزین بیان کرد. 
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با افراد غیر متخصص گفت وگو كنید
برای پژوهشگران مبتدی پیدا کردن کلمات اولیه برای شروع نگارش 
مقاله ســخت است، زیرا سخنان واضحی برای نوشتن در ذهن ندارند. 
یک توصیه به این دســته از پژوهشگران این است که پژوهش خود را 
برای فردی غیرمتخصص مانند یک دوســت یا یکی از اعضای خانواده 
توضیح بدهند. با این کار پژوهشــگر هنگام توضیح شــفاهی با سعی 
و خطــا می آموزد که چگونــه باید بحث خود را شــروع کند. به ویژه 
اگر مخاطب ســؤال هایی برای درک بهتر بپرسد، معلوم می شود کدام 

قسمت از بحث را باید دقیق تر و شمرده تر توضیح دهید. 

تحلیل واقعی از میزان نوآوری مقاله خود
یکی از دالیلی که داوران در هنگام رد کردن یک مقاله اعالم می کنند 
این اســت که هیچ دانش یا کشــف جدیدی در این مقاله نشان داده 
نشده است. قطعاً وقتی بعد از گذشت چندین ماه، نتیجه داوری مقاله 
را این چنین دریافت می کنید، احساس خواهید کرد که زمان و انرژی 
زیادی از شما تلف شده است. بنابراین قبل از شروع نوشتن مقاله  باید 

پاسخ روشنی برای سؤال های زیر داشته باشید.
مســئله اصلی در این پژوهش چیســت و شــما به دنبال حل چه  	

مشکلی هستید؟
دلیل اهمیت مسئلۀ پژوهشی منتخب چیست؟ 	
هدف پژوهش چیست؟ 	
نوآوری کلیدی پژوهش چیست؟ 	
مهم ترین یافته های شما در این پژوهش چیست و چگونه می توانید  	

درستی آن ها را نمایش دهید؟
دلیل هر یک از تصمیم های طراحی و انتخاب های آزمایشی چیست؟  	

برای هر انتخاب و عملی باید دلیل موّجه و قابل دفاعی داشته باشید. 
چه چیزی موجب متفاوت شدن یافته های شما از دیگران می شود و  	

چگونه می توانید یافته ها را به دانش های قبلی اضافه نمایید؟
اهمّیت و تأثیر نظری و عملی یافته های شما چیست؟ 	

داوران خوب و متخصص افراد پرمشغله ای هستند. بنابراین به احتمال 
زیاد همه مقاله را نمی خوانند و بررســی های آن ها ممکن است سریع 
باشــد. پس باید کمک کنید که هر مطلب ضــروری را در جایی که 
انتظار دارند پیدا کنند تا قضاوت درستی راجع به مقاله داشته باشند. 
معموال خوانندگان مقاالت ابتدا عنوان و چیکده مقاله را می خوانند و 
ســپس نگاه مختصری به قسمت بحث  و  مقایسه، شکل ها و جدول ها 
می کنند. نمی توان با اطمینان گفت که یک خواننده از کدام قســمت 
مقاله شروع به خواندن می کند. اما توصیه می شود جان کالم مقاله را 

در چکیده و مقدمه مقاله بیان کنید. 
 بهتر اســت بار دیگر به مقاالتی که از نشریه موردنظر انتخاب کردید 
و همچین بــه مقاله هائی که به عنوان مدل انتخــاب نمودید، نگاهی 
بیندازید تا متوجه شــوید نویسندگان آن ها چگونه به این سؤال ها در 
قسمت های مختلف مقاله  پاسخ داده اند. واضح است که در قسمت های 

چکیده و بحث  و  مقایسه، در پاسخ به این سؤال ها تأکید نسبتاً بیشتری 
شده است.

توجه به انتظارات داوران مقاله در هنگام نگارش مقاله و كسب 
رضایت آن ها

معموالً هر نشــریه  ای مقاله را برای چندین داور ارسال می  کند. تعداد 
داوران بین دو تا شــش در تغییر است ولی رایج  ترین حالت سه داور 
است. داوری مقاالت در فرایند داوری همتا26 صورت می  گیرد: داوری 
توسط متخصصان همان رشته جهت سنجش کیفیت. این نوع داوری 

سه گونه دارد:
بازبینی همتای باز27 	
نادیده یک طرفه28: فقط اسم داوران برای نویسندگان پنهان است. 	
نادیده دو طرفه29: عالوه بر پنهان بودن اسم داوران برای نویسندگان،  	

اسم نویسندگان هم برای داوران پنهان است.
از آن جایی که سرنوشــت مقاله شما به داوران نشریه بستگی دارد، در 
زمان نگارش مقاله، داوران را همواره در گوشه ذهن خود داشته باشید. 

به طور کلی می توان داوران مقاله ها را در سه نوع زیر تقسیم کرد.
افراد بســیار خبره ای که در حال حاضر در حوزه پژوهشی شما کار  	

می کنند. اکثر ســردبیران کوشــش می کنند که مقاالت ارسال شده 
را به این دســته از داوران بفرستند. ســردبیران این داوران را از روی 
نویســندگان مقاله  های درون مراجع شــما می  توانند پیدا کنند. این 
دســته از داوران افراد بســیار خبره و متخصصی در زمینه پژوهشی 
مقاالت ارســال شده هستند و برای داوری بسیار مناسب هستند ولی 
معموالً وقت و تمایل کمتــری برای داوری مقاالت دارند. داورانی که 
در این دســته قرار می گیرند مقاله شــما را از نقطه نظر علمی داوری 
می کننــد و به خطاهای زبانی و نگارشــی کمتر توجه می کنند. آن ها 

وقت زیادی برای تحلیل تک تک جمالت مقاله شما ندارند.
افراد خبره ای که بازنشســته شــده اند. این دســته از داوران شبیه  	

داوران دســته اول هستند با این تفاوت که وقت بیشتری برای داوری 
دارند زیرا بازنشسته هستند و به صورت رسمی مشغول کار یا فعالیتی 
نمی باشند. داوران این دســته، مقاله شما را هم از نقطه نظر علمی و 

هم از نقطه نظر زبانی و نگارشی بررسی می نمایند.
با توجه به پیدایش و گسترش مجالت برخط، روزانه مقاالت بی شماری  	

منتشر می شــود. از آن جایی که تقاضای داوری از افراد خبره برای این 
حجم زیاد از مقاالت، تقاضای بزرگی اســت، اغلب ســردبیران از این 
افراد خبره درخواســت می کنند که مقاالت را به تعدادی از دانشجویان 
دکتری تحت راهنمایی شان ارسال نمایند. البته این اتفاق بیشتر برای 
نشریه هایی که رتبه نســبتاً پایینی دارند، روی می دهد. اگرچه ممکن 
اســت که یک دانشجوی دکتری نسبت به خودتان در زمینه  پژوهشی 
شما دانش کمتری داشته باشد، ولی این موضوع نباید باعث شود پیش 
26- Peer review
27- Open 
28- Single-blind
29- Double-blind
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خودتان فکر کنید که آن ها  قادر به ارزیابی درستی از مقاله شما نیستند.
داوران مقاالت هیچ تعهد یا مسئولیتی مبنی بر نقد و داوری مقاله شما 
ندارند و پاداش مســتقیمی با داوری کردن مقاالت دریافت نمی کنند. 
بنابراین سعی کنید مقاله ای بنویسید که کار داوران را آسان تر نماید و 
رضایت آن ها را جلب نماید. انگلیسی روان، طرح بندی شفاف، شکل ها 
و جدول ها خوانا از جمله کارهایی اســت کــه بخت پذیرش مقاله را 

افزایش می دهد.
مقاله باید به گونه ای نوشــته شود که برای افراد غیر متخصص و یا افراد 
دارای تجربه کمتر نیز قابل فهم باشد. امروزه موضوع های پژوهشی بسیار 
تخصصی شده اند به طوری که ممکن است دو نفِر هم رشته  با درجات علمی 
یکســان از جزئیات موضوع های پژوهشی یکدیگر سر در نیاورند. گاهی 
اتفاق می افتد که افراد حوزه پژوهشی خود را به دلیل عدم دریافت بودجۀ 
مناســب تغییر می دهند و وارد گرایش های دیگر می شوند. بنابراین باید 
مقاله هایی در موضوع پژوهشــی جدید مطالعه نمایند که قابل فهم بودن 
مقاالت کمک زیادی به آن ها خواهد نمود. بنابراین همواره این مطلب را 
در ذهن خود داشته باشید که خوانندگان مقاله شما لزوماً افراد متخصصی 

مانند خودتان نمی باشند.
نگاهی بــه فرم هایی که داوران هنگام گزارش نتیجه داوری پر می کنند، 
بیندازید. هر نشــریه ای دارای یک فرم مخصوص است که توسط داوران 
پر می شــود و سردبیر نشریه با استفاده از این فرم ها که به منزله  گزارش 
داوران می باشد، در مورد مناسب بودن انتشار مقاله تصمیم گیری می کند. 
تعدادی از سؤال هایی که معموالً در این فرم ها آورده می شود، به قرار زیر 

هستند:
آیا پژوهش نو و تازه ای انجام شده است؟ 	
آیا مقاله در راستای اهداف و دامنه نشریه است؟ 	
آیا مقاله از نظر دستور زبان و خوانایی قابل قبول است؟ 	
آیا نوع نوشتن مختصر و جامع و درخور کار است؟ 	
آیا عنوان انتخاب شده با محتوای مقاله هم خوانی دارد؟ 	
آیا چکیده مقالــه می تواند به طور صحیح و کامــل محتوای مقاله را  	

توصیف نماید؟
آیا نتیجه گیری انجام شــده ناشی از شواهد و استدالل های موجود در  	

مقاله می باشد؟
این کار به شــما کمک می کند که در زمان نوشتن مقاله به این سؤال ها 
فکر کنید. وقتی نوشتن مقاله  تمام شد، ببینید آیا می توانید به همه این 

سؤال های پاسخ مثبت دهید. 

بازخوانی و غلط  گیری 
پیش از ارســال مقاله به یک نشریه از فرد همکاری بخواهید آن را بخواند 
و مشکالت آن را منعکس نماید. این کار به خصوص برای مقاله  های انگلیسی 
الزم است. همچنین توصیه می  شود بعد از اتمام مقاله چند روز آن را کنار 
بگذارید و دوباره برای بازخوانی آن اقدام کنید. ضمناً چاپ نسخه کاغذی 
هم در آخرین مرحله بازخوانی توصیه می شود چون گاهی چشم انسان 

مشکالت را روی صفحه نمایش سیستم رایانه نمی  بیند! 

تهدید های علیه اعتبار
هر مقالــه ، پایان  نامه، رســاله یا گزارش تحقیقی می  تواند بخشــی به 
اســم »تهدیدهای علیه اعتبار نتایج30« داشته باشد. مطالب این بخش 
به خصوص برای اسناد علمی که نتایج به  دست آمده بر اساس آزمایش های 
تجربی و شبیه  سازی بوده اهمیت فوق العاده دارد و درجه اطمینان  پذیری 

به نتایج را نشان می  دهد. 
هر آزمایشــی که به جای نمونه های واقعی، روی نمونه های آزمایشگاهی 
انجام شــود، و تحت مفروضات و قید و شرط های خاصی صورت پذیرد، 
یک آزمایش کنترل شــده31 محسوب می شود. در مقابل، آزمایشی که از 
نمونه های واقعی اســتفاده کند، مطالعه  موردی32 خوانده می شود. نتایج 
آزمایش های کنترل شده به دلیل محدودیت هایی که دارند، ممکن است 
به سادگی قابل استناد و تعمیم نباشد. در این حالت اصطالحاً گفته می شود 
که خطراتی، اعتبار نتایج را تهدید می کنند. چهار گونه از تهدیدهای علیه 

اعتبار نتایج آزمایشی عبارت اند از:
تهدیدهای علیه اعتبار داخلی33: این خطرات، مواردی هستند که بدون 
آگاهی پژوهشگر بر متغیرهای وابسته در آزمایش تأثیر می گذارند. مثاًل 
در پیاده  سازِی نرم افزارِی فن پیشنهادی ممکن است عیوبی وجود داشته 

باشد که نتایج را خراب کنند.
تهدیدهــای علیه اعتبار خارجــی 34: این نوع خطرات، باعث می شــوند 
کــه نتوانیم نتایج را تعمیم دهیم. وقتــی آزمایش های روی حجم کمی 
از نمونه ها یا نمونه های خاصی اجرا می شــوند، نتیجه های به دست آمده 

معموالً تعمیم پذیر نیستند. 
تهدیدهای علیه اعتبار ساختاری35: این تهدیدها هنگامی  بروز می کنند 
که روش ها یا ابزارهای اندازه گیری، به دقت آنچه را می خواهیم محاســبه 
نکنند. مثالً ابزار نرم افزاری که قرار است میزان پوشش دستورهای انشعابی 
کد را حین اجرای آزمایه ای اندازه  بگیرد ممکن است دستور بازگشت از 
زیربرنامه را در محاسبه ها دخالت ندهد. این نقص نتایج آزمایش ها را متأثر 

می سازد. 
تهدیدهــای علیه اعتبار نتیجه  گیری36: ارتبــاط بین عملکرد آزمایش و 
خروجی را بررسی می  کند. در حقیقت هدف این است که  مطمئن شویم 
که بین این دو ارتباط آماری معنی  دار وجود دارد یا ارتباط شناسایی شده 

صرفاً بختانه به وجود آمده است. 

دستبرد فکری
دستبرد فکری یا سرقت علمی37 یعنی دزدیدن کار دیگران و ارائه آن ها 

30- Threats to the validity
31- Controlled experiment
32- Case study
33- Threats to internal validity
34- Threats to external validity
35- Threats to construct validity
36- Threats to conclusion validity
37- Plagiarism
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گویی که اندیشه ها و طرح ها از خود نویسنده بوده است. وقتی نویسنده 
مقاله  ای را در نشریه  یا مجموعه  ای منتشر می  کند، با امضای قرارداد، حق 
نشــر را به ناشر واگذار می  کند. پس اگر نویســنده بخش  هایی را دوباره 
در مقاله دیگری اســتفاده کند، امکان تخلف از قانون حق نشر محتمل 
می  شود. این موضوع هم وقتی که مقاله  ها همگی مربوط به یک نویسنده 
باشند و هم وقتی که مقاله قبلی و بعدی مربوط به نویسندگان مختلف 

باشند، مصداق دارد. 
یکی از انواع دستبرد فکری، دستبرد فکری از خود38 است و به شکل های 

مختلف بیان می شود:
نوعی دستبرد فکری است که نویســنده کاری را به طور کامل دوباره  	

منتشر می  کند یا بخش  هایی از متن منتشرشده قبلی را حین نگارش کار 
جدید دوباره استفاده می  کند.

وقتی نویسندگان کار یا داده  های خود را که قباًل منتشرشده در محصول  	
جدیدی دوباره استفاده می  کنند و خواننده را از این که این مطالب جای 

دیگری منتشرشده مطلع نمی  کنند.
ارائه بیان های خود نویسنده که قباًل منتشرشده انگار که اینها بیان های  	

جدیدی هستند.
دستبرد فکری از خود گونه  هایی دارد:

انتشار مجدد مقاله  ای که جای دیگر منتشرشده بدون اطالع به خواننده  	
یا ناشر

انتشار یک مقاله مهم در قالب مطالعه  های کوچک تر برای افزایش تعداد  	
مقاالت، به جای انتشار در یک مطالعه بزرگ

استفاده مجدد از بخش  هایی از متن نوشته شده قبلی 	

بعد از ارسال مقاله و دریافت نظرات داوران
وقتی که نظــرات داوران مقاله را دریافت کردیــد، باید نامه  ای برای 
پاســخ تهیه کنید. ابتدای نامه، تشکر از سردبیر و داوران است. افراد 
خارجی تعارف  های زیادی در ســخن گفتن ندارند. بنابراین صرفاً در 
ابتدای پاســخنامه یک بار از ســردبیر و داوران تشکر شود و نیازی به 
تکرار این تشــکرها در ابتدای پاسخ هر سؤال نیست. رعایت این نکته 
تقریباً در پاســخنامه   مقاله  هایی که به نشریه  های ایرانی هم فرستاده 
شده نیز منطقی و درست است مگر دستورالعمل  ها و نامه  های سردبیر 

صراحتاً یا تلویحاً چنین چیزی خواسته باشد.
ســپس به کلیت کارهایی که برای اصالح مقاله و پاسخ به سؤا ل  ها انجام 
دادید، اشــاره کنید ولی از مبالغه پرهیز کنید و بزرگ  نمایی و جوسازی 
دروغین نکنید. چاپلوسی نکنید. در پاسخ دادن مؤدب باشید؛ شما در حال 

یک گفت وگوی علمی با همتایان خود هستید.
در بخش بعد باید همه ســؤال  های همه داوران را به تفکیک درج کنید 
و زیر هر ســوال یا نظر، پاسخ آن داده شده باشد. اگر مشکل نگارشی یا 
امالیی در ســؤال یا نظر داور آمده، به  هیچ وجه آن  را اصالح نکنید و به 
همان شکل در پاسخنامه درج کنید. اگر در پاسخ به مرجعی اشاره شده 
باید مشخصات کامل آن همانجا ذکر شود. بخش  هایی را که در مقاله تغییر 
38- Self-plagiarism

می  دهید به رنگ دیگر درآورید و این نکته را هم در ابتدای نامه پاسخ ذکر 
کنید. اگر شماره شکل، جدول، الگوریتم، بخش، زیربخش یا هر بخشی 
در نســخه اصالح شده عوض می شود، باید در متن پاسخ به شماره جدید 

آن اشاره کنید. 
در پاســخ  دهی مؤدب باشــید و انتقادهــای وارد را بپذیرید و در مقابل 
انتقادهای ناروا نیز حالت حمله و توهین نگیرید. وقتی داور ایراد یا انتقادی 
می  کند، به  جای ناراحتی یا عصبانیت، از خود سؤال کنید من چه چیزی 
یا چطور نوشتم که باعث شده داور چنین ایرادی بگیرد؟ اگر پیشنهاد یا 
توصیه  ای شده یا کاری خواسته شــده، شیوه انجامش را توضیح دهید. 
وقتی داور پیشنهادی می  دهد، مثاًل برای تغییر عنوان، تغییر یک اصطالح، 
شــیوه بهتر کردن یک شکل یا جدول و امثال آن، دقیقاً همان پیشنهاد 
داور را انجام دهید، حتی اگر او به  وضوح گفته باشد که »نویسندگان فالن 
چیز را بهتر کنند و این یک پیشنهاد ممکن است.« وقتی داور سؤالی را 
با ادبیات و کلمات خاصی می  پرســد، دقیقاً با همان کلمات و ادبیات او و 
سازگار با پرسش او پاسخ دهید. اگر داور به ایراد، کاستی یا مشکلی اشاره 

کرده، ضمن پوزش از آن، شیوه برطرف کردن آن را توضیح دهید. 
وقتی داوران نظرات اصالحی قابل توجهی می  دهند، خوب است در بخش 
»قدردانی« از داوران گمنام نشریه به خاطر نظرات اصالحی سازنده تشکر 
شــود. ضمناً از هر فردی که در معیارهای نویسندگی قرار نمی  گیرد ولی 
داده  ها یا ابزاری فراهم نموده یا کمک دیگری کرده یا سازمانی که حمایت 

مالی جزئی یا کلی کرده باید در بخش قدردانی تشکر گردد. 
گاهی داوران از شما می  خواهند که به مقاالت دیگری نیز استناد کنید و در 
مورد آن ها در متن مقاله خود بحث کنید. این درخواست ممکن است بجا یا 
بیجا باشد. در حالت اول شما چند کار مرتبط مهم را نادیده گرفته  اید. اما در 
حالت دوم و شکل غیراخالقی، داور می  خواهد استنادهایی برای مقاله  هایش 
جمع کند. حتی گاهی سردبیر نشریه  ها نیز چنین درخواستی می  کنند و 

هدفشان هم باال رفتن تعداد استنادها به مقاالت نشریه  شان است. 

جمع بندی
کتاب های بســیاری در مورد شیوه پژوهش، مقاله نویسی و رساله نویسی 
نوشته شده اند. اما هیچ کس با کتاب خواندن این مهارت را یاد نمی گیرد 
مگر هرچه زودتر شروع به پژوهش و نگارش کند. مهم ترین اصل سازگاری 
است، یعنی همه پژوهش، ساختار و نوشتار یک دست و یکپارچه باشد و 
از اصول و ســبک یکسانی پیروی کند. هر رشته و گرایش اصول و عرف 
مخصوصی دارد و بهترین مرجع در اجرا و توصیف پژوهش، آثار منتشره 
در همان رشته و گرایش هستند. پژوهشگر خوب همیشه ذهن خود را باز 

نگه می دارد و آماده پذیرش انتقادها می ماند.

مراجع
1- Zobel, J. (2014). Writing for Computer Science, Springer Interna-
tional Publishing.
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 پی آیند روایات تجارب آموزشی 
روایت دوازدهم: تجربیاتی در تدوین برنامه درسی و ارائۀ

درس اصول و کاربردهای انفورماتیک*
سّید ابراهیم ابطحی

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

abtahi@sharif.ir :پست الکترونیکی

*Fundamentals and Applications of INFORMATICS

 مقدمه
در پاســخ به ابتکار و فراخوان مشــترک کرســی یونسکو در آموزش 
مهندســی و انجمن آموزش مهندســی ایران در زمستان 1398، در 
موضوع اشــتراک تجربیات یاددهی- یادگیری در آموزش مهندسی، 
اقدام به ارســال چهار نمونه از تجارب تدریســی خود به این فراخوان 
نمودم. در اردیبهشت ماه 99 داوران این فراخوان، هفت تجربه ارسالی 
از جملــه دو مورد مربوط بــه من را، در صورت هفــت منتخب این 
تجارب، اعالم و در خرداد ماه یکی از این دو رتبه دوم را در این مسابقه 
به دســت آورد. گرد آوری تجارب آموزشی از طریق فراخوان عمومی، 
اقدامی شایسته با اثرات ترویجی است که می تواند ثمرات اثربخشی در 
گردآوری یک حافظه زمانمند برای تدوین و انتقال تجارب آموزشی و 
ترویج گونه های موفق و ارزشمند آن برای اجرا و ارتقاء، بین استادان 
جوان را، به دنبال داشــته باشــد. به همین اعتبار بر آن شــدم که از 
شــماره 247 گزارش کامپیوتر، صفحاتی را به درج این گونه تجارب با 
عنوان پی آیند )مطالب دنباله دار( روایات تجارب آموزشــی، اختصاص 
دهیم. از تمامی همکاران دانشــگاهی مجرب و جوان دعوت می کنیم 
با ارسال تجارب نوآورانه آموزشی خود به غنای این صفحات و تعمیق 
این اقدام فرهنگی، یاری رســانند. ما آماده نشــر این تجارب ارزنده 
و معرفــِی فرهیختگاِن نوآوِر مبدِع آن، به جامعه انفورماتیک کشــور 

هســتیم. روایت اول تا یازدهم را در یازده شــماره پیشین به دروس 
شــیوه های ارائه مطالب علمی و فنی، مدیریت و برنامه ریزی راهبردی 
فناوری اطالعات، آداب فناوری اطالعات، مدیریت پروژه های فناوری 
اطالعــات، تجارت الکترونیکی، مهندســی نرم افزار، تحلیل و طراحی 
سیســتم ها، آموزش الکترونیکی، مهندسی کاربرد، مهندسی اینترنت 
و به درس سیســتم های اطالعات مدیریت پرداختیم در این شــماره 
به درس اصول و کاربردهای انفورماتیک و در شــمارهای بعد به درس 
مبانی ســیبرنتیک و در پایان به تجارب دوســال دورآموزی کرونایی 
خواهم پرداخت. امیدوارم با همت شــما دوســتان عزیز، انتشار این 

صفحه با دروس مختلف استادان پژوهشگِر عالقمند، استمرار یابد.

پیشــینه شــکل گیری درس اصــول و کاربردهای 
انفورماتیک 

»نقــش انفورماتیک در برنامه توســعه در ایران« عنــوان پایان نامه 
کارشناســی ارشد من در دانشــکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه 
صنعتی شریف بود که در اردیبهشت ماه 1364 تحت راهنمایی استاد 
ارجمنــد دکتر بهــروز پرهامی از آن دفاع کردم. مــن که با پذیرش 
در دوره دهــم ورودی های دانشــگاه، در مهر 1356 برای تحصیل در 
دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر پذیرفته و مشغول تحصیل شدم. 
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پــس از یک ترم اخذ درس قبــل از وقوع انقالب، در جریان انقالب با 
حــذف اجباری دو ترم تحصیلی و یک ترم مرخصی تحصیلی به علت 
اشتغاالت کاری، از پاییز 58 طی دو ترم واحدهای درسی کارشناسی 
ارشد را به پایان رساندم. ســپس به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد 
9 واحدی برای پژوهش و تولید »بازی رایانه ای تخته نرد هوشــمند« 
کــه کاربردی از به کارگیری هوش مصنوعی در بازی های رایانه ای بود 
به راهنمایــی و هدایت دکتر پرهامی از تــرم پاییز 59-58 ثبت نام 
کرده و آماده شــدم. پس از انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشــگاه ها از 
سال 59 به پیشنهاد من و اســتقبال استاد راهنما، با هدف کمک به 
یافتن راه حلی برای یک مشکل اجتماعی فناورانه، از طریق انجام یک 
پژوهش دانشگاهی، اقدام به تغییرداوطلبانه و توافقی عنوان و موضوع 
پایان نامه کارشناســی ارشــد نمودیم. موضوع انتخابی جدید »نقش 
انفورماتیک در برنامه توسعه در ایران«، مضمونی میان رشته ای و انجام 
آن، مســتلزم پژوهشی گســترده بود. از فرصت انقالب فرهنگی طی 
ســال های 59 تا 62 برای انجام مطالعات پایان نامه، از ســخاوتمندی 
آموزنده اســتاد راهنمای خردمند و گشاده دست خود در انتقال دانش 
و تجربــه برای اصالح و بهبود شــکل و محتــوای پژوهش پایان نامه، 
اســتفاده و پس از نگارش بالغ بر پنج هزار صفحه دست نویس تحقیق 
و ویرایش و تحریر خالصه پانصد صفحه ای آن، در اردیبهشــت 64 از 
پایان نامه خود دفاع کردم و به لحاظ تاریخ های ثبت نامی، در اســفند 
63 دانش آموخته شــدم. از نتایج این پایان نامه طی بیســت سال تا 
1384 برای انجام پژوهشــی گسترده در نمونه ســازی، اجرا و ترویج 
آموزش رایانه در سطوح مختلف تحصیلی و سازمانی و انجام پروژه ها 
و پژوهش هایــی حرفه ای بهره گرفتم. یکی از این نتایج تعریف و ارائه 
دروس جدید دانشــگاهی علوم و مهندسی رایانه بود که بالغ بر پانزده 
عنوان درســی را شامل می شــد که در این مجموعه پی آیند تجارب 
آموزشــی به آن ها پرداخته ام. اولین درس ابداعی این مجموعه درس 

اصول و کاربردهای انفورماتیک بود.

اصول و کاربردهای انفورماتیک از شــکل گیری تا 
طرح و ارائه برنامه درسی 

 اما داســتان شــکل گیری این درس با همزمانی دفاع پایان نامه من 
با آغاز مقدمات برپایی دانشــکده مهندسی کامپیوتر و استحاله گروه 
کامپیوتر دانشکده ریاضی به دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال 64 
در دانشــگاه شریف همراه شد. با طرح درس های نوآورانه ای که دکتر 
پرهامی به عنوان کمیته آموزش انجمن انفورماتیک ایران برای برنامه 
دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر پیشنهاد داده بود و تا بیش از ده 
سال پس از برپایی دانشــکده و رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه 
شــریف و سایر دانشگاه های کشور، برنامه درســی تقریبا استاندارد و 
مرجع در ایران بود برپایی دانشکده ممکن شد. در همین دوران استاد 
موسس دکتر غالمرضا انصاری که ریاست مرکز محاسبات دانشگاه را 

به عهده داشت با گردآوری گروهی دانش آموخته و دانشجوی عالقمند 
و توانای دانشــگاه در صدد تحولی در ســاختار و شکل ارائه خدمات 
رایانه ای دانشگاه بود که با پذیرش ریاست دانشکده جدید، مرکز ثقل 
فعالیت های نوآورانه و تحول ساز خود را به دانشکده جدید منتقل کرد. 
من که به مناسبت کارهای درسی به مرکز محاسبات رفت و آمد پیدا 
کرده بودم افتخار آشنایی با ایشان را یافتم و در جریان گفتگوهایمان 
ایشان در موضوع پایان نامه من - که در آن صاحب نظر و تجربه بودند- 
مرا مکرر راهنمایی و تشــویق به پیگیری و تســریع انجام می نمودند. 
پس راه اندازی دانشــکده که همزمان با دانــش آموختگی من بود، با 
اطالع از عالقه من به آموزش و کار پژوهشی انجام شده ام، مرا تشویق 
به تعریف و ارائه درسی دانشگاهی در مضمون پایان نامه ام نمودند. این 
تشــویق و ترغیب و حمایت سرانجام منجر به تدوین برنامه ای درسی 
برای آن و ارائه اش به شکل حق التدریسی از ترم اول 67-66 در قالب 
مفاهیم پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شد. 
انگیزه های من از طراحی این درس ماهیت بین رشــته ای آن و درک 
من از لزوم گذر از مفاهیم تک رشــته ای در مهندسی رایانه به مفاهیم 
میان رشته ای بود. این اولین درس تدریسی من در دانشگاه بود. در پی 
آن در ســال 68 به عنوان اولین حکم رسمی دانشکده به شکل رسمی 
و آزمایشــی به عنوان مربی به استخدام دانشگاه در آمدم. در سال 93 
استادیار شدم و در سال 98 بازنشسته گشتم و از آن تاریخ تاکنون به 
شــکل مدعو در شرایط کرونایی به آموزش مجازی دروس کارشتاسی 

فناوری اطالعات در دانشگاه شریف و شهید بهشتی اشتغال دارم.

سوابق ارائه درس اصول و کاربردهای انفورماتیک و 
مسیر بلوغ آن 

من از ســال 66 تا 73 طی 7 ســال تحصیلی در هفت نوبت در ترم های 
اول ودوم 67-66 و تــرم اول 68-67 و ترم دوم 72-71 به اضافه دو ترم 
در بهــار 72-71 و بهار 73-72 با عنوان اول آشــنایی با علوم جدید و 
عنوان دوم طراحی بیونیکی در دوره کارشناســی ارشد طراحی صنعتی 
در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و یک ترم در بهار 72-73 
با عنوان تکنولوژی پیشرفته اطالعات برای دانشجویان دوره کارشناسی 
ارشــد ســامانه های اطالعات مدیریت و در پاییز 74-73 تحت عنوان 
مفاهیم پیشــرفته در فناوری اطالعات در دانشکدة مهندسی کامپیوتر 
دانشــگاه صنعنی شریف، این درس را تدریس کردم. پس از این ده نوبت 
ارائه از سال 73 تا 80 سه نوبت دیگر با تحول تدریجی محتوایی به سوی 
فناوری اطالعات با ماهیت صنعتی که برچسب امریکایی واژه انفورماتیک 
اروپایــی با هویت اجتماعی بود، این درس را ارائه نمودم. از خاطرات این 
دوران به برگزاری کالس های این درس در سال های پایانی دهه 60، قبل 
از اتمام جنگ ایران و عراق می توان اشاره کرد که در جریان بمباران های 
شهر تهران به اضطرار شرایط جنگی، کالس های این درس را در فضای باِز 

جلوی هتل آزادی تهران بر روی چمن برگزار می کردیم.
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که بعدا در قالب م  من استحراج کردام  نامهپایانسه جزوه درسی بود که از    و کاربردهاي انفورماتیک  اولین منابع درس اصول
 سه کتاب آموزشی در اوایل دهه هفتاد توسط شرکت داده پردازي انتشار یافت:  

 

محتوا و منابع: از درس اصول و کاربردهای انفورماتیک تا درس 
مبانی و اصول فناوری اطالعات

ســیر تاریخی برنامه درسی اصول و کاربردهای انفورماتیک طی زمان 
تا درس مبانی و اصول فناوری اطالعات امتداد پیدا کرد این تکامل را 
در مقایسه محتوای درسی اصول و کاربردهای انفورماتیک که طی 15 

سال به مبانی و اصول فناوری اطالعات استحاله یافت می توان دید:
اولیــن منابــع درس اصــول و کاربردهــای انفورماتیک ســه جزوه 
درســی بود که از پایان نامه ام من اســتحراج کــردم که بعدا در قالب 
 ســه کتاب آموزشــی در اوایل دهه هفتاد توسط شرکت داده پردازی 

انتشار یافت: 
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ارزیابی های همه جانبه راهی برای یافتن محتواهای 
مناسب درسی

برگه هایــی نمونــه از آزمون پایان تــرم درس اصــول و کاربردهای 
انفورماتیــک در اولین ترم های ارائــه این درس نمونه ای از این تالش 
است. در شرایطی که درس مشترک بین کارشناسی و ارشناسی ارشد 
در ابتدا بود، طراحی ســواالت امتحان ها دشوار بود. هرچند نمونه 18 
صفحه ای سواالت در ترم های اول اغراق آمیز و سخت گیرانه می نماید: 

بلوغ محتوای درسی: درج مفاهیم تازه و تحول الزم 
برنامه درسی

 با ایجاد گرایش فناوری اطالعات از دهه 80 در دانشکده مهندسی کامپیوتر 
در بازبینی و بهبود طرح درس های پیشنهادی اولیه این گرایش آن را با نام 
جدید مبانی و اصول فناوری اطالعات بازنویسی کرده و به تصویب رساندم 
)هم در گروه فناوری اطالعات دانشــکده و هم در کمیته گرایش فناوری 
اطالعات در وزارت عتف(. درس جدید را هم چهارده نوبت دیگر تا زمان 
ادغام گرایش ها ارائه کردم و در زمان ادغام گرایش های مهندسی کامپیوتر 

– که به ضرورت و ادله علمی و تجربی، از پیشنهاددهندگان و پشتیبانان 
آن بودم لزومی به ارائه آن در دروس مشترک ندیدم و به جای آن دروس 
بعدی فناوری اطالعات شامل مدیریت پروژه های فناوری اطالعات، آداب 
فناوری اطالعات، تجارت الکترونیکی و مدیریت و برنامه ریزی راهبردی 
فناوری اطالعات را پیشنهاد کرده و به تصویب رساندم. دروسی که عنوان، 
برنامه های درسی و محتوای آن ها را هم خود پیشنهاد کرده و این دروس 

را ارائه هم داده بودم.

جمع بندی و سرانجام 
 پــس از ادغــام گرایش هــای مهندســی کامپیوتر و ادغــام دروس 
گرایش ها، در ترکیبی جدید به جای درس حذف شده اصول فناوری 
اطالعات که پس از ســال ها عمده مطالب آن در سایر درس ها موجود 
و دیگر لزومی به ارائه آن نبود، درس فناوری اطالعات پیشرفته را در 
 دروس اختیاری پیشــنهاد کردم که محتوای آن را نزدیک به مفاهیم 
رایا سامانه های فیزیکی1 فرض می کردم که بازنشستگی و پرتاب شدگی 

کرونایی هنوز فرصت تدوین و ارائه این درس جدید را نداده است. 
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 یافتن محتواهاي مناسب درسیبراي  هاي همه جانبه راهیارزیابی
اي از این تالش  نمونهي ارائه این درس هاترمدر اولین  آزمون پایان ترم درس اصول و کاربردهاي انفورماتیک از نمونه هاییبرگه 
بود  .است ابتدا  در  ارشد  ارشناسی  و  کارشناسی  بین  مشترك  درس  که  شرایطی  امتحان  ،در  سواالت  بودطراحی  دشوار   .ها 

  :نمایدگیرانه می ق آمیز و سخت ي اول اغراهاترم در سواالت اي صفحه  18مونه رچند نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 نمونه سر برگ آزمون پایان ترم دو صفحه میانی از برگه هاي آزمون پایان ترم 

  
 مفاهیمِ تازه و تحول الزمِ برنامه درسی درج  :محتواي درسی بلوغ

از ده  فناوري اطالعات  ایجاد گرایش  بازبینی و  د  80ه  با  ي پیشنهادي هادرسبهبود طرح  ر دانشکده مهندسی کامپیوتر در 
هم در گروه فناوري اولیه این گرایش آن را با نام جدید مبانی و اصول فناوري اطالعات بازنویسی کرده و به تصویب رساندم (

وزارت عتف)  شهم در کمیته گرایو    اطالعات دانشکده رادرس ج  .فناوري اطالعات در  تا زمان    دید  نوبت دیگر  هم چهارده 
گ ادغام  رایشادغام  زمان  در  و  کردم  ارائه  کامپیوتر  هاگرایشها  مهندسی  تجربیکه    –ي  و  علمی  ادله  و  ضرورت  از   ،به 
بعدي فناوري اطالعات   به جاي آن دروسو    ن بودم لزومی به ارائه آن در دروس مشترك ندیدمآ دهندگان و پشتیبانان  دپیشنها
راهبردي فناوري   ریزي برنامه و مدیریت و تجارت الکترونیکی  ،فناوري اطالعات آداب ،ي فناوري اطالعاتهاپروژه مدیریتشامل 

ها را هم خود پیشنهاد کرده  ي درسی و محتواي آنهابرنامه   ، م. دروسی که عنوانرده و به تصویب رساندکپیشنهاد    اطالعات را
 . و این دروس را ارائه هم داده بودم

   ندي و سرانجامجمع ب
ادغا  از  کامپیوترهاگرایشم  پس  مهندسی  درو   ي  ادغام  جدید    ،هاگرایش  سو  ترکیبی  اصول  در  شده  حذف  درس  جاي  به 

از   اطالعات که پس  آن در سایر    هاسال فناوري  مطالب  نبود  هادرسعمده  آن  ارائه  به  لزومی  دیگر  و  فناوري   ،موجود  درس 
را در دروس   پیشرفته  پیشنهاد کردم که محتواي اختیااطالعات  مفاهیم  ن آ  ري  به  نزدیک  فیزیکیرایا سامانه   را  فرض   2هاي 

   . ارائه این درس جدید را نداده است شدگی کرونایی هنوز فرصت تدوین وکردم که بازنشستگی و پرتابمی 
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مورد کاوی سازمان دهی فعالیت های حرفه ای:
تشکیل نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده

کمیته مرکزی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده*

چکیده
با توجه به برنامه هایی که با هدف توسعه دولت الکترونیکی در سال های اخیر در دستور کار قرار داشته و همچنین روند نفوذ این فناوری در جنبه های مختلف 
زندگی، ســامان دهی مراکزداده به عنوان کلیدی ترین عنصر ارائه خدمات، مد نظر حاکمیت قرار داشــته و در دوره هــای مختلف اقداماتی در این خصوص انجام 

شده است.
مهم ترین گام در شــکل گیری نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده، مصوبه شــماره 2 جلســه 214 کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 1394/02/20 
است. بر اساس این مصوبه، هزینه اتصال مراکزداده غیردولتی مجاز به مرکز IXP شرکت ارتباطات زیرساخت رایگان شد. در این مصوبه کلیدواژه »مراکزداده 
غیردولتی مجاز« به محرکی برای تفســیر واژه »مجاز« تبدیل شد و نهایتاً کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رویکرد مبتنی بر رتبه بندی مراکزداده را برگزید و 

مصوبه شماره 3 جلسه 247 کمیسیون مورخ 1395/09/07 تهیه و به تصویب رسید. 
از سال 1396 سازمان فناوری اطالعات ایران سعی زیادی را برای رتبه بندی مراکز داده انجام داد که به علت عدم شناخت کامل سودبران و وجود تضاد منافع 
زیاد آنان، عمالً این کار پیش نرفت تا این که برخی از اعضای کمیســیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، پیشنهاد برون سپاری فرآیند ممیزی و 
رتبه بندی مراکز داده را بر اساس مصوبات فوق به سازمان فناوری اطالعات ایران ارایه دادند. متعاقب آن و طی حدود 80 جلسه، روندهای اجرایی آن را تبیین 
و مرحلۀ اول آن را با تهیه فراخوان مربوط به رتبه بندی مراکز داده خصوصی اغاز کردند. در ادامه و پس از امضای یک تفاهم نامه همکاری بین »سازمان فناوری 
اطالعات ایران« و »ســازمان نظام صنفی رایانه ای«، روند نهایی ســازی »نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده« در دستور کار مشترک این دو نهاد قرار گرفت و مقرر 
شد طی یک برنامه سه ساله، نظام فوق طراحی و استقرار یابد. در این مقاله تالش شده است کلیات »نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده« معرفی و تشریح شوند. 

برای اطالعات بیشتر باید به مجموعه اسناد تولید شده نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده، بخصوصی سند نظام نامه مراجعه شود.

1-تاریخچه
بر اساس مصوبه شماره 3 جلسه 247 کمیسیون مورخ 1395/09/07 
و با توجه به لزوم توســعه ارایه خدمات کاربردي در کشــور، حمایت 
از ســرمایه گذاري بخش خصوصی و صیانــت از حقوق ارائه دهندگان 
و اســتفاده کنندگان از خدمات مراکزداده، اصول حاکم بر رتبه بندي 

مراکزداده به شرح زیر مصوب شد:
سازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان مجری رتبه بندی مراکزداده  	

تعیین شد.

محدوده مصوبه، مراکزداده عمومی که خدمات هم  مکانی و خدمات  	
ابری را ارائه می دهند، تعیین شد.

مدت ارائه گواهی نامه رتبه بندی ســه ســال تعیین شد که قابلیت  	
تمدید هم دارد.

بر اســاس مــاده 6، کمیته ای بــرای تعیین شــاخص هاي ارزیابی  	
رتبه بندی مراکزداده با ترکیب معینی تعیین شد.

شــاخص های ارزیابی در چهار گروه )زیرســاخت فیزیکي، زیرساخت  	
فناوري اطالعات، مدیریت مرکز داده و موارد تکمیلی( دسته بندی شدند.

پس از آن شــاخص های ارزیابی مراکزداده تهیه و معیارهای ارزیابی 
مراکزداده موسوم به DC100 توسط یک مشاور تدوین شد. 

* اعضــای کمیته مرکزی عبارت هســتند از: آزاد معروفی )مدیر اجرایی و رییــس کمیته(، آزاده داننده )عضو 
و مشــاور عالی مدیر اجرایی(، بهرام زاهدی باروق )دبیر کمیته(، محمد دین محمد آذری، ســید کامل حکیم، 

کامبیز نصیری اعظم، محمد جواد بابایی و پیمان سلطانی
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در اردیبهشــت 1396 دو فراخوان برای رتبه بندی مراکزداده براساس 
الزام DC100 و همچنین انتخاب نهادهای گواهی کننده منتشــر شد. 
معیارهــای ارزیابی الزام DC100 به دالیــل مختلفی از جمله وجود 
تضاد منافع ســودبران و تک بعدی بودن روندهای اجرایی، مورد قبول 

مراکزداده قرار نگرفت و هیچ گاه رتبه بندی بر اساس آن انجام نشد. 
از جملــه ایرادات وارد بر الزام DC100 عالوه بر اشــکاالت شــکلی و 
ســاختاری، الزامات و معیارهای مطرح در آن از منابع و مراجع مختلف 
اســتخراج شده بود و با آنچه در عمل برای طراحی و ساخت مراکزداده 
استفاده می شد که اصل اولی آن ها استانداردهای بین المللی بود، فاصله 
بسیار داشت. در DC100، عماًل به جای روند کّمی برای تعیین سطوح، 
از روندهای کیفی مانند کمینه، بیشینه و مطلوب استفاده شده بود که 

قطعاً مراکز داده با این روش قابل ارزیابی و رتبه بندی نبودند.
تا این که در پی تعامالت کمیســیون مراکزداده ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان تهران با سازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان مجری 
مصوبه 247، طی جلســات متعدد در یک بازه 9 ماهه، آسیب شناسی 
اقدامات انجــام و نحوه رتبه بندی مراکزداده بازنگری شــد. به دنبال 
آن، در مهرمــاه 1398، کمیتــه ماده 6 مصوبه با حضور ســودبرانی 
از حاکمیــت، مالک مصوبه، مجری، مشــاورانی از بخش خصوصی و 
نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و نمایندگان مراکز داده 
تشــکیل، و تغییرات موردنیاز برای روزآمدکردن شاخص های ارزیابی 
مراکز داده انجام و مصوبه آن تهیه و سپس به تصویب اعضا رسید. این 
شاخص ها در نهایت به تصویب هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات 
ایران به عنوان مجری رســیده و بر اساس روندهای مندرج در مصوبه 
247 به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مالک 

مصوبه ارسال شد.
نهایتاً با پذیرش رویکردهای مطرح شــده توسط سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور در خصوص استفاده از استانداردها و به روش های معتبر 
جهانی به عنوان معیار ارزیابی و همچنین به کار بستن اصول و ضوابط 
اعتباربخشی و گواهی کردن بر اساس استانداردهای معتبر مرتبط، در 
آذرماه 1398 تفاهم نامه ای فی مابین ســازمان فناوری اطالعات ایران 
و ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور با موضوع »تدوین ضوابط و 
مقــررات مربوط به فرآیندهای مورد نیاز بــرای رتبه بندی مراکزداده 
و انجــام فعالیت های مربوط به صــدور گواهی     نامه هــای رتبه بندی 
مراکزداده و تعیین، نظارت و مدیریت بر نهادهای ارائه دهنده خدمات 

ممیزی مراکزداده« منعقد شد.
این تفاهم نامه اســاس شکل گیری دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی 
مراکزداده اســت. در راســتای اجرای تفاهم نامه از یک ســو کارگروه 
تخصصی و ارزیابی مراکزداده مطابق با ماده 3 تفاهم نامه شکل گرفت 
و جلسات آن از بهمن ماه 1398 تشکیل شد؛ از سوی دیگر بر اساس 
تبصــره 2 این ماده، دبیرخانه کارگروه تحــت عنوان »دبیرخانه نظام 
ممیزی و رتبه بندی مراکزداده« در ســازمان نظــام صنفی رایانه ای 

کشور ایجاد شد. 

2- معرفی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده
در راستای اجرای مصوبه 247 کمیسیون تنظیم مقررات و در چارچوب 
اختیاراتی که در این مصوبه به سازمان فناوری اطالعات ایران واگذار 
شده، نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده با هدف ایجاد سازوکارهای 
الزم برای ممیزی و رتبه بندی مراکزداده طراحی و تدوین شد. در این 
نظام با الگو قراردادن اصول و ضوابطی که در استانداردهای معتبر ملی 
و بین المللی، به ویژه اســتاندارد ISO/IEC 17011 تعیین شده، کلیه 
موضوعات اصلی و پشــتیبان ممیزی و رتبه بندی مراکزداده پوشش 
داده شده است. در ادامه ضمن معرفی مفاهیم پایه مرتبط با ممیزی و 
ارزیابی, مدل مفهومی نظام معرفی شده تا جزئیات الزم در این مورد 

ارائه شود.
الزم اســت در اینجا به سیاست های کالن ســازمان فناوری اطالعات 

ایران در مورد سامان دهی مراکزداده نیز اشاره شود. 
این سیاست ها عبارتند از:

مشــارکت حداکثر ســودبران )حضور بخش خصوصي و دولتي در  	
فرآیند اعطای مجوز با سهم برابر و فرآیند انتخاب مشخص(

تصدی گری غیردولتی )نهاد گواهي کننده مرکزداده باید مستقل از  	
دولت باشد(

فازی بودن )تمایز در رتبه، داشتن محرک رشد برای ارتقاء و جذب  	
حداکثری(

راهبرد سطح صفر )عدم ایجاد مانع برای فعالیت تازه واردان( 	
راهبــرد تشــویق پایه )تخفیف قیمــت ترافیک، محاســبه برق به  	

قیمــت صنعتی و اســتفاده از هم مکانــی مراکــزداده دولتي برای 
مشارکت کنندگان(

همخوانــی با اســتانداردهای جهانــی )تطبیق با اســتانداردهای  	
بین المللي باهدف پویایي و استفاده از تجارب( 

در تمامي کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، اعطای پروانه 
فعالیت در موضوعي به عنوان یک الزام حاکمیتي، اجتناب ناپذیر است، 
امــا آنچه تفاوت ایجاد مي کند چگونگی و روند اعطاء آن اســت که با 

معیارهای فوق، مي توان این روند را ارزیابي کرد.

2-1- تعریف محدوده نظام
با توجه به تعاریف و مفاهیم فوق، ارزیابی در مفهوم عام شامل ممیزی 
نظام های مدیریتی، بازرســي محصوالت در فرآیند ساخت، ارزشیابی 
خدمات و محصــوالت، آزمون محصوالت و خدمات، ارزیابی فرآیندها 
و همچنین ارزیابی صالحیت نیروی انســانی است. با توجه به مفاهیم 
بیان شــده، بدیهي است که تمام انواع ارزیابی انطباق در محدوده این 

نظام قرار نمي گیرد. 
نزدیک تریــن فن ارزیابــی انطباق که در نظام ممیــزی و رتبه بندی 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ممیزی است. لذا ایجاد سازوکارهاي 
الزم براي ممیزی مراکزداده نقش محوری در تبیین نظام داشته است. 
عالوه بر آن ظرفیت ســازي و تایید صالحیت ارزیابــان و ممیزان به 
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عنــوان عنصر کلیدی در کیفیت فعالیت های ارزیابی و ممیزی نیز مد 
نظر قرار دارد.

بنابراین ســازوکارهاي الزم براي نظم بخشــي بــه ارزیابی و ممیزی 
مراکزداده در سطح کالن شامل موضوعات زیر است:

ممیزی و رتبه بندی مراکزداده؛ 	
اعتباربخشــی به نهادهــاي گواهی کننده و مدیریــت چرخه عمر  	

اعتبارنامه ها؛
ظرفیت سازی و تربیت ممیزان و ارزیابان دارای صالحیت؛ 	
گواهی کردن ممیزان و ارزیابــان و مدیریت چرخه عمر گواهی نامه  	

آن ها؛
تعییــن معیارهای ممیــزی و رتبه بنــدی مراکــزداده مبتنی بر  	

استانداردهای معتبر؛
نظم بخشی تعامالت و ایجاد سازوکاري براي بهبود مستمر نظام. 	

از منظر مراکزداده تحت پوشش نظام، محدوده تعیین شده در مصوبه 
247 کمیسیون تنظیم مقررات مالک عمل قرار دارد، یعنی مراکزداده 
غیردولتــی که خدمات عمومــی ارائه می دهند. اّمــا نظام ممیزی و 
رتبه بنــدی مراکــزداده به گونه ای طراحی و تدوین شــده که تمامی 
مراکزداده فیزیکی اعم از دولتی یــا غیردولتی، اختصاصی یا عمومی 
می توانند تحت این نظام، مورد ممیزی و ارزیابی قرار گرفته و گواهی 

رتبه بندی دریافت کنند.
چارچوب این نظام به گونه ای طراحی شــده که رتبه بندی حوزه های 
دیگــر ماننــد ارائه خدمات توزیــع محتوا CDN و خدمــات ابری، با 
مالحظه مشخصات ویژه آن ها، نیز می تواند در محدوده آن انجام شود. 
برای این منظور الزم اســت مطالعات الزم برای تدوین طرح واره های 
احراز صالحیت ممیزان و نهادهای گواهی کننده و همچنین معیارهای 

ارزیابی صورت گرفته و اسناد مورد نظر تدوین شود. 
از منظــر معیارهای ارزیابــی مراکزداده بنا بــر گروه بندی حوزه ها و 
شاخص های ارزیابی به پیوست الف مصوبه 247 سه حوزه زیرساخت 
فیزیکــی، مدیریــت فناوری اطالعــات و مدیریت امنیــت اطالعات 
مدنظر قــرار گرفته اند. در حوزه زیرســاخت فیزیکی در حال حاضر 
پنچ اســتاندارد و به روش معتبر جهانی به شرح زیر در محدوده نظام 

پوشش داده می شوند:
 	 ANSI/TIA-942-B :2017
 	 ANSI/BICSI-002 :2019
 	 EN 50600 :2019
 	 ISO/IEC 22237 :2018
 	 The Uptime Institute Tier Classification

به ایــن معنی که معیارهــای ارزیابی مبتنی بر این پنج اســتاندارد 
و به روش اســتخراج شــده و هرکدام از این معیارهــا مندرج در این 
اســتانداردها و به روش ها به عنوان مرجــع اصلی برای انجام ممیزی و 

رتبه بندی مراکزداده قرار می گیرند. 
همچنین در راستای اجرای روندهای فوق، با متناسب سازی آموزش ها 

با این اســتانداردها و به روش ها، ضمن تعریف گرایش های اختصاصی 
بــرای ممیزان، آموزش ها و آزمون آنان نیز بر همین اســاس طراحی 
شــده و از طریق مدرســان احراز صالحیت شده توسط نظام ممیزی 
و رتبه بندی مراکز داده در مراکز آموزشــی احراز صالحیت شده نظام 
انجام می شــود. در مورد ســایر موضوعات مرتبط نیز هر جا که الزم 
بوده )مثال اســناد و مدارک مورد نیاز برای شروع ممیزی( متناسب با 

الزامات این مراجع اقدام شده است.

2-2- اصول طراحی نظام ممیزی و رتبه بندی مراكزداده
در طراحی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده اصول زیر مد نظر قرار 

گرفته است:
رویکــرد حاکمیت محوری نقش دولت و اســتفاده از ظرفیت هاي  	

تصدی گری بخش خصوصی و سازمان هاي مردم نهاد؛
لحاظ کردن کنترل هاي اســتاندارد بر چرخه عمــر گواهی نامه ها  	

به منظور حفظ اعتبار آن ها؛
اجرای مصوبه 247 در زمینه داشــتن مســئولیت سازمان فناوری  	

اطالعات برای صدور گواهی نامه ها؛
پیش بیني سازوکارهای الزم برای اعتبار بخشی به گواهی نامه های  	

صادر شده توسط سازمان فناوری اطالعات ایران،
پیش بیني ســازوکارهای الزم برای ســودبران مراکزداده از جمله  	

نهادهــای نظارتــی و کنترلی، مشــتریان، ســهامداران و ... در مورد 
راستی آزمایی صحت گواهی نامه های ارایه شده؛

ایجاد ســازوکارهاي نظم بخشــي به تعامالت میــان مراکزداده و  	
نهادهای گواهی کننده و دخالت حداقلي در تعامالت میان آن ها؛

تمرکز بر ظرفیت ســازی ارزیابان و ممیــزان در بخش خصوصی و  	
تحت کنترل گرفتن فعالیت های آن هــا به منظور ایجاد فضایي براي 

اعتماد به نتایج ارزیابی ها و ممیزی ها؛
پذیرفتن اصل بي طرفــي در طول چرخه نظام ممیزی و رتبه بندی  	

مراکــز داده و جلوگیري از تضاد منافــع در تفکیک نقش ها و تعیین 
وظایف و مسئولیت هاي هر نقش؛

اســتفاده از تجارب کشــورهای پیشــرفته و نهادهــای تخصصی  	
بین المللي در حوزه رتبه بندی مراکزداده؛

اســتفاده حداکثری از ظرفیت های تخصصی کارشناسان مراکز در  	
داخل کشور؛

اســتفاده حداکثری از بســتر قانونی و مقرراتی موجود در کشور و  	
پرهیز از تدوین قوانین و مقررات جدید؛

ایجاد زیرساخت های الزم برای ثبت مراکز داده به عنوان یک بنگاه  	
اقتصادی در سامانه G4B وزارت صمت؛

2-3- اهداف نظام ممیزی و رتبه بندی مراكزداده
اهداف نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده شامل موارد ذیل است:

شناسایی مشــخصات فنی و ظرفیت های مراکزداده )شناسنامه دار  	
کردن مراکزداده(؛



57

اله
مق

دويست و پنجاه و هشت

ایجــاد تمایز معنــی دار میان ظرفیت هــای مراکــزداده از طریق  	
رتبه بندی آن ها؛

مرجع قــراردادن اســتانداردهای پذیرفته شــده جهانی و ترغیب  	
مراکزداده به استفاده از آن ها؛

دردسترس بودن ارزیابان و ممیزان با صالحیت و شایسته؛ 	
حصــول اطمینان از کیفیت ارزیابی ها و ممیزی ها و قابل اتکا بودن  	

نتایج آن؛
وجــود نهادی پاســخگو در زمینه نتایج ارزیابی هــا و ممیزی ها و  	

پیامدهای احتمالی ناشی از آن؛
حصول اطمینان از وجود ســازوکارهایی که توزیع مســئولیت ها و  	

نقش ها را به نحوي مدیریت کند که ریسک های مربوط به تضاد منافع 
تحت کنترل باشد؛

وجود فرآیندهای نظارتی که رعایت محرمانگی، امنیت و بی طرفی  	
را در فرآیند ارزیابی و ممیزی  تضمین می کند؛

حصول اطمینان از وجود سازوکارهایی برای بهبود مستمر نظام.  	
البته در اســناد رسمی ســازمان فناوری اطالعات، اهداف جامع تری 
که عمدتاً الزامات مربوط به ســاماندهی مراکزداده را پوشش می دهد، 

تعیین شده است:
نظارت و تنظیم مقررات حاکم بر ارائه دهندگان خدمات مراکزداده 	
کمک به ایجاد و توســعه مراکزداده رقابت پذیر با نمونه های مشابه  	

بین المللي و نظارت بر فعالیت های آن ها در راستای توسعه شبکه ملي 
اطالعات و منطبق با نیازهای توسعه ای کشور

شناسایي مراکزداده و خدمات قابل ارائه آن ها در کشور 	
کمک به افزایش حجم میزبانی محتوای داخلی 	
ارتقاء ایمنی اطالعات و داده ها 	
ایجاد بستر مناسب، پایدار و امن برای توسعه ارائه خدمات کاربردی  	

به صورت روزآمد، امن، باکیفیت و منطبق با استانداردهای بین المللي
حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتي  	
صیانــت از حقــوق ارائه دهنــدگان و مصرف کننــدگان خدمات  	

مراکزداده

3-مدل مفهومی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده
فعالیت هــای ممیزی و رتبه بندی مراکزداده در صورتی از مطلوبیت و 
مقبولیت در جامعه حرفه ای برخوردار می شــود که نتایج آن، ورودی 
معتبری بــرای تصمیمات فنی، مدیریتی و راهبردی فراهم نماید. لذا 

تامین موارد زیر ضروری است:
فرآیند ممیزی ، توافق شده، استاندارد، مستند، شفاف و تحت کنترل  	

باشد؛
صالحیت نهادهای مجری ممیزی و تایید انطباق، باید تایید شده و  	

فعالیت های آن ها تحت کنترل باشد؛
فرآیند اعطــای گواهی نامه در تمامی نهادهای گواهی کننده مبتنی  	

بر طرحی توافق شده و استاندارد بوده و مبتنی بر شواهد عینی باشد؛
معیارهــای ارزیابی مراکــزداده مبتنی بر اســتانداردهای پذیرفته  	

جهانی و با مد نظر قراردادن شرایط کشور تعیین و در دسترس باشند؛
ارزیابــان، به عنوان اشــخاص حقیقی، از ظرفیت هــا و مهارت های  	

توافق شــده و اســتانداردی برخوردار باشــند و برای ایــن کار دارای 
گواهی نامه معتبر مبتنی بر آموزش های توافق شــده، تجارب عملی و 

امتحان باشند؛
بدنه های دانشی و مواد آموزشــِی استانداردي وجود داشته باشد و  	

توسط مدرسان با صالحیت و صاحب گواهی نامه معتبر تدریس شود؛
در صورت بروز مشکالت و عدم توافق در فرآیندهای ارزیابی، امکان  	

طرح شــکایت و داوری مبتنی بر ضوابط توافق شده، شفاف و مستند 
توسط داوران با صالحیت وجود داشته باشد؛

کلیه موارد فوق توســط قوانین و مقررات مرتبط پشتیباني شده و  	
از مشــروعیت الزم برخوردار باشند. این امر به اعتبار نتایج ارزیابي ها 
کمک کرده و شــرایطي را فراهم مي کند که در تعامالت رسمي نتایج 

ارزیابي ها قابل استناد باشد.
برای این منظور الزم است همکاری ساخت یافته اي  مبتنی بر هم افزایی، 
میان نهادهای حاکمیتی، اعمال حاکمیت، ســازمان های مردم نهاد و 
اشــخاص حقیقی و حقوقی )ممیزان، نهادهــای گواهی کننده، مراکز 
آموزشــی و ...( حاضر در فرآیندهای ارزیابی و ممیزی، طراحی و اجرا 

شود.
بر اساس مفاهیم و رویکردهاي مطرح شده و همچنین الزامات فوق، مدل 

مفهومی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده طراحی شد )شکل 1(.
مدل مفهومی با هدف ایجاد ســازوکاری ساخت یافته به منظور تعامل 
پایــدار و اثربخش تمامــی نقش آفریناِن حوزه ممیــزی و رتبه بندی 
طراحی شــده است. ســازمان فناوری اطالعات، ایجادکننده )مالک( 
نظام اســت و بر اســاس اختیاراتی که به آن تفویض شــده، به نظام 
مشــروعیت می بخشــد. در مدل مفهومي دبیرخانــه نظام ممیزی و 
رتبه بندی مراکزداده )به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور( 
راهبری این زیرســاخت را برعهده دارد و اجــرای کلیه فعالیت های 
تصدی گری نظام را برعهده دارد. ســازوکارهای نظام به گونه ای دیده 
شــده که تعامالت بین نقش آفرینان اصلی شامل ارزیابان و ممیزان، 
مراکزداده و نهادهای گواهی کننده بدون دخالت مستقیم هیچ مرجعی 

برقرار می شود. 
در طول حیات نظام، دبیرخانه نظــام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده 
بر فرآیندها و تعامالت، نظارت داشته و بر اساس بازخوردهای حاصل 
از اجرا، زمینه  مناسبي را براي بازنگري و بهبود نظام فراهم می آورد. 
مطابق شــکل 1، مــدل مفهومي نظــام ممیزي فنــاوري اطالعات، 
یک مدل سه  ســطحي است که در باالترین ســطح آن نقش آفرینان 
حاکمیتي قرار گرفته اند. سازمان فناوری اطالعات به عنوان بازیگر این 
سطح، با پشــتیبانی سازمان تنظیم مقررات و به عنوان متولیان نظام، 
در برابر عملکرد آن پاســخ گو هستند. در ســطح دوم، سازمان نظام 
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شکل 1: مدل مفهومی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده

صنفی رایانه ای کشــور قرار دارد که میزبــان دبیرخانه نظام ممیزی 
و رتبه بنــدی مراکزداده اســت که با اختیارات واگذار شــده از طرف 
بازیگران سطح اول، نظم مورد نظر را در چارچوب سیاست هاي اعالم 

شده سطح اول، ایجاد کرده و آن را برقرار نگه  مي دارند. 
در تفکیک وظایف و مسئولیت هاي سطح اول و دوم، تمامي کارهایي 
که جنبه تصدي گري دارند به دبیرخانه واگذار شــده اســت. عملکرد 
همه نقش آفرینان این سطح )از جمله کمیته های تخصصی، واحدهای 
ســازمان و ...( توســط دبیرخانه هدایت مي شــود کــه نقطه کانوني 

نظم بخشي در نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده است.
سطح ســوم، ســطحي اســت که تعامالت میان مراکزداده متقاضی 
ممیزی و ارزیابان و ممیزان در آن ســطح برقرار مي شــود و آثار نظم 
ایجاد شــده توسط سطوح باالتر، در این سطح قابل مشاهده است. به 
این معني که اگر ســودبران ارزیابي )بخصوص مراکزداده و نهادهای 
حاکمیتی( از نتایج ارزیابي رضایت داشــتند و در تعامالت بعدي خود 
به نتایج آن اســتناد کردند، مي توان نتیجه گرفت که نظم ایجاد شده 

در مسیر صحیحي قرار دارد. 
الزم به ذکر اســت که در ســطح ملی، مرکز ملی تایید صالحیت ایران 
به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد ایران، به عنوان نهاد اعتباربخش 
ایفای نقش می کند و کلیه نهادهای گواهی کننده مانند آزمایشگاه های 
مرجع، نهادهای بازرســی و نهادهای گواهی کننده نظام های مدیریت 
زیر نظــر این مرکز و تحت نظارت هــای آن فعالیت می کنند. با توجه 
بــه حضور مرکز ملی تایید صالحیت ایران در تفاهم نامه های منطقه ای 
و بین المللــی، نهادهای گواهی کننده در محــدوده این تفاهم نامه ها، از 
اعتبار منطقه ای و بین المللی برخوردار هستند. با توجه به این ویژگی، 
چشــم انداز نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده این اســت که پس از 
استقرار و کسب اعتماد سودبران، در تعامل با مرکز ملی تایید صالحیت، 
خــود را با ضوابط ایــن مرکز انطباق داده تا از مزایــای حضور در این 
تفاهم نامه ها در سطح منطقه ای و بین المللی برخوردار شود. لذا انطباق 
 ISO/IEC با استانداردهای ارزیابی انطباق یعنی خانواده استانداردهای

17000 را به عنوان یک اصل قطعی، الزامی تلقی کرده است.

4-نقش های کلیدی
نقش های شناسایی شده برای نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده بر 

اساس شکل 1 شامل موارد ذیل است:
ســازمان فناوری اطالعات به عنوان مرجع اعتباربخشی و هدایت و  	

کنترل نظام
دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده به میزبانی ســازمان  	

نظام صنفی رایانه ای کشور که به عنوان نهاد راهبر اعتباربخشی وظایف 
اجرایی نظام را بر عهده دارد

نهاد گواهی کننده افراد )در حال حاضر منظور ممیزان است( 	
نهاد گواهی کننده مراکزداده 	
ممیز 	

در ادامه اهم مســئولیت بازیگران اصلی نظام به طور خالصه بیان شده 
است.

4-1- سازمان فناوری اطالعات
اهم مســئولیت های ســازمان فناوري اطالعات در نظــام ممیزی و 

رتبه بندی مراکزداده شامل موارد ذیل است:
تدوین راهبردها و سیاست هاي نظام؛ 	
حصول اطمینان از اعمال راهبردها و سیاست هاي نظام؛ 	
تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات اجرایی )در حوزه اختیارات(؛ 	
صدور یا ابطال اعتبارنامه )مربوط به نهادهای گواهی کننده(؛ 	
تصویب طرح واره ها؛ 	
تصویب معیارهای ارزیابی مراکزداده؛ 	
رسیدگی به شکایات. 	

4-2- دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی مراكزداده
مهم ترین مســئولیت دبیرخانه نظام ممیزی، اجرای وظایف مرتبط با 
راهبری اعتباربخشی و همچنین ایجاد شرایط الزم برای ظرفیت سازی 
است. برقراری تعامل با کلیه ســودبران نظام ممیزی نیز برعهده این 

دبیرخانه است.
به طورکلی دبیرخانه مسئولیت های زیر را برعهده دارد:

ارزیابی اعتبــار نهادهای گواهی کننده و ارائه گزارش به ســازمان  	
فناوری اطالعات؛

تدوین و به روزآوری طرح واره ها؛ 	
رسیدگی به شکایات؛ 	
نظارت بر فعالیت ارزیابان، ممیزان و نهادهای گواهی کننده؛ 	
تدویــن ضوابط و مقررات اجرایي و پیشــنهاد به ســازمان فناوری  	

اطالعات؛
آرشیو و نگهداری مستندات و سوابق؛ 	
نظم بخشی به آموزش ها و مدرسان؛ 	
تدوین/تامین و به روزرســانی بدنه دانش و ترویج و اطالع رســاني  	

مناسب آن ها؛
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ایجــاد ســازوکارهایی بــه منظور تســهیل تبادل اطالعــات و به  	
اشتراک گذاری تجارب و به روش ها در زمینه ارزیابی و ممیزی؛

پایش مستمر بســتر قانونی و مقرراتی کشــور به  منظور پیشنهاد  	
مقررات و ضوابط اجرایی که اســتقرار نظام را تســهیل کرده و ارتقا 

کیفیت ممیزی ها را امکان پذیر می کند؛
جمع آوری و انتشــار اطالعات تجمیع شــده در رابطــه با اقدامات  	

اجرایی ملی انجام شده در حوزه ممیزی و رتبه بندی مراکزداده؛
انجام وظایف هماهنگي و همکاری با مراکز آکادمیک )در خصوص  	

آموزش  مبانی دانشــی این حوزه(، با انجمن ها و نهادهای مسئول در 
زمینه دیسیپلین های )نظام های( مختلف مرتبط با مراکزداده به منظور 
هماهنگی و یکپارچگی، و با ارزیابان، ممیزان و نهادهای گواهی کننده 

به منظور دریافت بازخوردها و پیشنهاد بهبود؛
مشــارکت در تدویــن و بررســي اســتانداردهای ملــی و ترجمه  	

استانداردهای بین المللی؛ 
تهیــه راهنما در خصوص توافق نامه هاي همکاري و تبادل اطالعات  	

با سایر سودبران؛
تهیــه تعرفه هــای ارزیابی و ممیزی و به روزآوری ســاالنه آن ها به  	

منظور ارائه به سازمان فناوری اطالعات؛
تهیه الگوهای قراردادهای ارزیابی و ممیزی. 	

4-3- نهاد گواهی كننده افراد
نهاد گواهی کننده افراد، نهادی اســت که به افــراد متقاضی دریافت 
گواهی نامه ارزیابی و ممیزي بر اســاس ضوابط و مقررات، گواهی نامه 
اعطا می کند و فرآیندهای گواهی کردن مجدد، تعلیق، ابطال، گسترش 
یا تحدید دامنه شمول گواهی نامه را برعهده دارد. اهم مسئولیت های 

این نهاد در قبال نظام شامل موارد ذیل است:
ارائه خدمات گواهی کردن؛ 	
اطالع رسانی فهرست ممیزان تایید صالحیت شده؛ 	
نظارت بر فعالیت ممیزان؛ 	
حصول اطمینان از در اختیارداشــتن آخرین طرح واره گواهی کردن  	

و انطباق روش های انجام کار با آن؛
حصــول اطمینان از در اختیارداشــتن آخرین مقــررات اجرایی و  	

تعرفه ها؛
رسیدگی به شکایات؛ 	
آرشیو و نگهداری مستندات و سوابق ممیزان و ارزیاب ها؛ 	
استفاده از ممتحن های شایسته )Qualified( )در صورت نیاز(. 	

4-4- نهاد گواهی كننده مراكزداده
نهاد گواهی کننده مراکزداده، نهادی اســت کــه ممیزی و رتبه بندی 
مراکــزداده را انجام و در صورت انطباق بــا معیارهای ارزیابی، به آن 
ســازمان گواهی نامه معتبر رتبه بندی اعطا می کند. این نهاد در زمینه 
گواهی کردن مجدد، تعلیق، ابطال، گســترش یا تحدید دامنه شمول 
گواهی نامه هر ســازمان فعالیت می کند. اهم مسئولیت های این نهاد 

شامل موارد ذیل است:
ارائه خدمات گواهی کردن؛ 	
اطالع رسانی فهرست مراکزداده دارای گواهی رتبه بندی از آن نهاد؛ 	
نظارت بر ممیزی های انجام شده؛ 	
حصول اطمینان از در اختیار داشتن آخرین طرح واره گواهی کردن  	

و انطباق روش های انجام کار با آن؛
حصول اطمینان از در اختیارداشتن آخرین مقررات اجرایی؛ 	
حصول اطمینان از دراختیار داشتن آخرین معیارهای ارزیابی؛ 	
رسیدگی به شکایات؛ 	
آرشیو و نگهداری مستندات و سوابق ممیزی ها. 	

4-5- ممیز
ممیز فردی اســت که به تنهایی یــا در قالب یک تیم، ممیزی را انجام 
می دهــد. ممیز باید از صالحیت های الزم برای انجام ممیزی برخوردار 
باشــد. صالحیت ممیزان و نحوه احراز آن در طرح واره احراز صالحیت 
ممیزان تعریف می شود. اهم مسئولیت های ممیز شامل موارد ذیل است:

طرح ریزی ممیزی؛ 	
اجرای ممیزی؛ 	
جمع آوری اطالعات و شواهد ممیزی؛ 	
تحلیل یافته ها و تعیین نتایج ممیزی؛ 	
تهیه گزارش ممیزی؛ 	
اجرای فعالیت های پیگیری ممیزی. 	

5-ساختار
هدایــت و مدیریت نظام ممیزی و رتبه بنــدی مراکزداده و همچنین 
عملیات اجرایی آن توســط دو نهاد مختلف یعنــی نهاد اعتباربخش 
و نهاد راهبر اعتباربخشــی انجام می شود. شــکل 2 ساختار سازمانی 
ایــن دو نهاد را در حوزه اعتباربخشــی نشــان می دهد. بخش اعظم 
فعالیت های اجرایی )عملیات اعتباربخشــی( توســط دبیرخانه نظام 

ممیزی و رتبه بندی مراکزداده انجام می شود.
وظایف و مسئولیت های بخش های مختلف در ساختار این دو نهاد در 

ادامه آمده است:

5-1- نهاد اعتباربخش
5-1-1- مدیریت ارشد 

وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 
است:

تعیین خط مشی، اهداف و راهبردهای نظام مدیریت اعتباربخشی 	
برگزاری جلسات بازنگری مدیریت  	
اتخاذ تصمیمات نهایی در مورد اعطا یا لغو اعتبارنامه ها 	
تصویب و ابالغ طرح واره ها، اعتبارنامه ها، ضوابط و مقررات اجرایی،  	

فرآیندها
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واحد ریسک

دبیر کارگروه و مدیر 
اجرایي

مدیریت ارشد

ت و دفتر رسیدگي به شکایا
درخواست ها بخش اداري

 کارگروه ارزیابي و ممیزي
مراکزداده

 واحد رسیدگي به
شکایات

يکمیته هاي تخصصگروه هاي تخصصيگروه هاي تخصصي

نهاد اعتباربخش

ينهاد راهبر اعتباربخش

واحد 
مالي/اداري

مشاوران

يکمیته مرکز واحد روابط 
عمومي آموزشواحد 

شکل 2: ساختار سازمانی اعتباربخشی

5-1-2-دفتر رسیدگی به شکایات و درخواست ها
وظایف این واحد در ساختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر است:

جمع آوری اطالعات و مستندات مرتبط با درخواست های استیناف  	
از نهاد راهبر اعتباربخشی/ نهاد ارزیابی انطباق

بررسی مدارک و شواهد مربوط به درخواست های استیناف 	
تهیه گزارش تحقیق و بررسی درخواست های  استیناف  	

5-1-3- بخش اداری  
وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 

است:
نام گذاری و ذخیره سازی مستندات نظام 	
اعطای حقوق دسترسی 	
ردیابی و به روزآوری مستندات نظام  	
طرح ریزی ممیزی  داخلی دبیرخانه 	
جمع بندی نتایج ممیزی  داخلی دبیرخانه و تهیه گزارش آن ها 	
پی گیری یافته های ممیزی داخلی دبیرخانه 	
تهیه گزارش وضعیت اقدامات اصالحی 	
آماده سازی ورودی های جلسه بازنگری مدیریت 	
پی گیری تصمیمات جلسه بازنگری مدیریت 	
دریافــت و ثبــت درخواســت ها، گزارش ها و اطالعــات از جمله  	

درخواست های استیناف و گزارش های اعتباربخشی
بررســی صحیح و کامل بودن اطالعات درخواست ها و گزارش ها و  	

تصمیم به قبول یا رد آن ها به علت ناکامل بودن
ارسال اطالعات برای مسئوالن مرتبط 	
ثبت سوابق و ارائه اطالعات و اسناد به مخاطبان 	

5-2- نهاد راهبر اعتباربخشی
5-2-1- مدیر اجرایی 

وظایف مدیر اجرایی در ساختار ســازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح 
زیر است:

هدایت، مدیریت، برنامه ریزی، پایش و کنترل فعالیت های دبیرخانه  	
نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده

بررسی ریسک های بی طرفی 	
بررسی ریسک های خاتمه یافته 	
ارزیابی صالحیت اعضای کمیته هــای تخصصی هنگام جذب و به  	

صورت سالیانه
ارزیابی کارکنان هنگام استخدام و به صورت سالیانه 	

5-2-2- کمیته مرکزی
وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 

است:
تصمیم گیری در مورد تدوین، به روزآوری یا کنارگذاشتن طرح واره 	
ارزشیابی صالحیت اعضای کمیته های تخصصی  	
بررسی و ارزشیابی صالحیت ارزیابان 	
ارزشیابی حین کار ارزیابان 	
نیازسنجی آموزشی ارزیابان 	
ارزشیابی کارکنان هنگام استخدام و به صورت سالیانه  	
بررسی ریسک های بی طرفی 	
بررسی ریسک های خاتمه یافته 	
تعیین تیم ارزیابی 	
جمع بنــدی نتایــج ارزیابی و ارائــه گزارش اعتباربخشــی به نهاد  	

اعتباربخش
وظایف و مســئولیت های عمومی کمیته های تخصصی به شــرح زیر 

است:
بررسی پیشنهاد طرح واره 	
تحلیل الزامات طرح واره ها 	
تدوین محتوای طرح واره ها 	
بررسی و تایید طرح واره ها 	
بررسی موضوع به روزآوری طرح واره  ها 	
بررسی موضوع کنارگذاشتن طرح واره ها و پیگیری اقدامات مرتبط 	

5-2-3- روابط عمومی
وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 

است:
اطالع رسانی به سودبران و مدیریت تعامالت درون و برون سازمانی 	
ایجاد، حفظ و ارتقاء ارتباط اثربخش با سودبران 	
فرهنگ سازی، ترویج و تبلیغات یکپارچه در بازار هدف 	
توسعه بازار به واسطه اتخاذ راهبرد های مناسب 	

5-2-4- دفتر رسیدگی به شکایات و درخواست ها
وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 

است:
درخواست سوابق مرتبط با شکایات از نهاد ارزیابی انطباق 	
بررسی مدارک و شواهد مرتبط با شکایات 	
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تهیه گزارش تحقیق و بررسی شکایات 	
پیگیری انجام اقدامات مقتضی بر اساس تصمیم اتخاذ شده در مورد  	

شکایات
5-2-5- واحد آموزش

وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 
است:

برنامه ریزی و مدیریت امور جاری واحد آموزش و مدیریت ســوابق  	
و مستندات

طراحی و انتشار شناسنامه دوره ها 	
ارزیابی مراکز آموزشی و صدور مجوز فعالیت تحت لیسانس نظام و  	

انتشار فهرست مراکز آموزشی مجاز
ارزشیابی مدرسان و صدور مجوز فعالیت و انتشار فهرست مدرسان  	

دارای صالحیت
ارزیابی طرح درس های ارائه شده از سوی مراکز آموزشی و تصویب  	

و انتشار آن
5-2-6- کمیته ریسک

وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 
است:

بررسی ریسک ها  	
اطالع رسانی ریسک های بحرانی به مدیر اجرایی 	
بازنگری مستمر ریسک ها 	
تحلیل ریسک ها 	
خاتمه ریسک ها 	
ارزیابی اثربخشی روش برخورد با ریسک ها 	
ارائه گزارش های مرتبط با ریسک ها 	

5-2-7- اداری/مالی )دبیرخانه(
وظایف این واحد در ســاختار سازمانی نهاد اعتباربخشی به شرح زیر 

است:
دریافت درخواست اعتباربخشی و اطالعات ضمیمه 	
دریافت پیشنهاد تدوین طرح واره جدید 	
دریافت و ثبت شکایات 	
بررســی صحت و کامل بودن اطالعات درخواست ها، پیشنهادها و  	

شکایات
رد یا قبول درخواســت ها، پیشنهادها و شــکایات به دلیل ناکامل  	

بودن یا صحیح نبودن اطالعات
ارائه گزارش ها و اطالعات به سازمان فناوری اطالعات 	
اعالم نتایج تصمیم گیری ها به متقاضیان 	
ثبت  و نگهداری سوابق و اطالع رسانی ها 	
انجام پی گیری ها 	
نیازسنجی آموزشی کارکنان 	
برنامه ریزی و تامین آموزش ها 	

6-فرآیندهای نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده
فرآیندهــای نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده شــامل دو دســته 
فرآیندهــای نهاد اعتباربخش و دبیرخانه نظــام ممیزی و رتبه بندی 
مراکزداده )نهاد راهبر اعتباربخشــی( اســت که به تفکیک در ادامه 

معرفی می شوند.

6-1-نهاد اعتباربخش
فرآیندهای نهاد اعتباربخش عبارت هستند از:

شامل فرآیندهای اعطاء یا لغو اعتبارنامه 	
درخواست استیناف 	
بازنگری مدیریت 	
ممیزی داخلی و مدیریت مستندات 	

6-2-نهاد راهبر اعتباربخشی
فرآیندهای راهبر اعتباربخشی عبارت هستند از:

تدوین و به روزآوری طرح واره ها 	
ارزیابی اعتبار 	
مدیریت صالحیت و آموزش 	
مدیریت ریسک بی طرفی 	
ارزیابی اعتبار مراکز آموزشی و مدرسان 	
مدیریت شکایات و مدیریت مستندات  	

7-عملکرد نظام ممیزی
نظــام ممیزی و رتبه بنــدی مراکز داده که در ایــن مقاله به اجمال 
توصیف شد، از معدود نظام هایی است که در مسیر توسعه فعالیت های 
حرفه ای در حوزه فناوری اطالعات، در کشــور تشکیل شده است. این 
نظــام می تواند برای ســایر فعالیت های تخصصــی و ارتقای جایگاه 
متخصصان، به عنوان یک الگوی عملیاتی و اجرایی قابل استفاده باشد. 
از جمله اقدامات مهم انجام شــده در ایــن نظام تا کنون، می توان به 

مورد زیر اشاره کرد:
تدوین بالغ بر 1300 صفحه مستند در خصوص جمیع فرآیندهای نظام  	
اخذ تائیدیه هیئت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی  	

کشــور در خصوص عناویــن دو مجوز »گواهی نامــه رتبه بندی ارائه 
دهندگان خدمات مراکزداده« و »گواهی نامه تایید صالحیت نهادهای 
ارائه دهنــده خدمات ممیزی مراکزداده« به عنوان خدمات ســازمان 

فناوری اطالعات )در مهرماه 1398(
تدوین سرفصل های بیش از 10 دوره آموزشی 	
برگزاری دو دوره آموزشی برای ممیزان و سایر متخصصان با هدف  	

آشنایی با نظام ممیزی )آبان/آذر 1399 و آبان 1400(
صــدور گواهینامه موقت رتبه بندی برای نه شــرکت )بیش از 14  	

شرکت دیگر در حال گذراندن این فرآیند هستند.(
انجام ممیزی و ارائه گواهی رتبه 2 به شرکت  آسیاتک و شرکت افرانت 	
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انجام ممیزی و ارائه گواهی رتبه 1 به شرکت رسانه آوابرید 	
تایید صالحیت چهار نهادگواهی کننده )ســه نهــاد گواهی کننده  	

توسط حراست ســازمان تایید و در حال ممیزی بوده و یک نهاد هم 
در حال طی کردن روندهای تایید صالحیت توســط حراست سازمان 

فناوری اطالعات است.(
تایید صالحیت یازده ممیز 	
دریافت مستندات مربوط به بیش از چهل و سه شرکت در فراخوان  	

رتبه بندی مراکز داده و بررسی و ارزیابی پروندهای آن ها و اعالم کامل 
بودن پرونده به مراکزداده به منظور شــروع مذاکره برای انتخاب نهاد 

گواهی کننده 
مذاکره با پنج کنسرسیوم مراکز داده ابری )مراکز داده قبلی سازمان  	

فناوری اطالعات( به منظور تشــکیل پرونده برای حدود نوزده مرکز 
داده خدمات ابری 

ارجاع کار بیســت و یک مرکز داده به سه نهاد گواهی کننده برای  	
مذاکره و عقد قرار داد ممیزی و رتبه بندی 

عقد قرارداد هفده مرکزداده با نهاد گواهی کننده برای انجام ممیزی  	
و رتبه بندی

ممیزی های در حال انجام برای سه مرکزداده  	

8-چالش های پیش رو
با توجه به تجربه حاصل شــده تا کنــون، چالش های پیش روی نظام 

ممیزی را می توان به شرح زیر جمع بندی کرد:
نو بودن کار و نبود تجربه مشابه  	
تعدد سودبران و انگیزه های متفاوت آنان برای حضور یا عدم حضور  	

در روندهای نظام ممیزی
انگیزه ناکافی در بعضی از مراکزداده برای اخذ گواهی رتبه بندی 	
نبود روندهای مستندسازی در مراکز داده در کشور 	
نبود انگیزه کافی برای تاسیس نهادهای گواهی کننده 	
طراحی و تامین تسهیالت برای اشخاص حقیقی و حقوقی سودبر 	
برداشــت های آزاد مراکز داده فعلی از استانداردها و عدم پایبندی  	

کامل به این استانداردها
نیاز به تعدیل یا بومی سازی معیارهای ارزیابی )با هدف ایجاد تمایز  	

کافی میان مراکزداده(

9-منابع و مراجع
برای تهیه این مقاله از اســناد تولید شده مربوط به نظام ممیزی و رتبه بندی به 

شرح زیر، استفاده شده است:
[1] DCAS-CAC-GNR-DOC- Audit System Manual-V1.0
[2] DCAS-CAC-GNR-RPT-Top-Level-Documents-FA-247-214-V0.2
[3] DCA-CAC-PRS-CommitteesReport-99-02-06-V0.1
[4] DCAS-CAC-REP-Memorandom-V0.1
[5] DCAS-CAC-SM-PRC-Scheme Management-Ver0.4
[6] DCAS-CAC-SM-PRC-Scheme Management-Ver0.4

[7] DCAS -CAC-DOC-17011 Requirements-V1.0
[8] DCAS-CAC-TCC-PRC-TrainingCentersCompetence-V1.0
[9] DCAS-CAC-IRM-PRC-Impartiality Risk Management-V0.1
[10] DCAS-CAC-DOC-Organizational Structure -Ver1
[11] DCAS-CAC-CPM-WKF-Complaint Management-V1
[12] DCAS-CAC-SDM-GUD-Repository-V2.0
[13] DCAS-CAC-ACA-TMP-Surveillance Plan-V0.1
[14] DCAS-CAC-GNR-RPT-Policy Review-V0.2
[15] DCA-CAC- BLW- Commission-V1.0

اعضای هیئت مدیرۀ انجمن 
-آقای ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ )رئیس هیئت مدیره( 
-آقای دکتر اسالم ناظمی ) نایب رئیس هیئت مدیره( 

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

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

-آقای دکتر علیرضا باقری ) عضو علی البدل( 

 سرپرستان گروه های تخصصی انجمن 

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

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

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

4-گروه تخصصی هوش مصنوعی- آقای دکتر محمدحسین 
رهبان 

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

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

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

انصاری
9-کمیتۀ بین الملل - آقای مهندس حسین زارعان 
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ایجاد کانال گروه تخصصی نرم افزارهای پیشرفته سازمانی
انجمن انفورماتیک ایران

سعید امامی
سرپرست گروه تخصصی نرم افزارهای پیشرفته سازمانی انجمن انفورماتیک ایران

EMAMI@ISI.ORG.IR :پست الکترونیکی

پیشگفتار
و  آموزشــی  برنامه هــای  خصــوص  در  اطالع رســانی  هــدف  بــا  کانــال  ایــن 
توســعه ای گــروه تخصصــی نرم افزارهــای پیشــرفته ســازمانی، در شــبکه اجتماعی 

واتساپ )ISI-ERP.group( تشکیل شده است.
لــذا از کلیه کارشناســان و فعاالن صنعت نرم افــزار در ایران، خصوصــاً اعضای انجمن 
انفورماتیــک ایران دعوت می گردد که با عضویت در این کانال، در جریان کلیه فعالیت ها 

و اقدام های پیش روی این گروه تخصصی قرار گیرند:
لینک عضویت در کانال:

https://chat.whatsapp.com/GapDigOQk1nJKJjFLW7EI4
امید است که در آینده نزدیک با ذخیره سازی کلیه مطالب در بخش گروه های تخصصی 
وبــگاه انجمن انفورماتیک ایــران (www.isi.org.ir( و یا ایجاد یک وبگاه مجزا برای این 
گروه تخصصی، بتوان آرشــیو کاملی از فعالیت های گذشــته و آتی این گروه را در اختیار 

مخاطبین محترم قرار داد.

نرم افزارهای  تخصصــی  گروه  روی  پیش  برنامه های 
پیشرفته سازمانی

برخی از برنامه هــای پیش روی گروه تخصصی نرم افزارهای پیشــرفته 
سازمانی به شرح زیر است:

برنامه ریزی برای انتشار ســومین ویژه نامه »نرم افزارهای سازمانی« در  	
مجله گزارش کامپیوتر، خصوصاً با معرفی بیشتر فرایندگرایی و راه حل های 
برنامه ریزی منابع ســازمان )ERP(، با همــکاری اعضای گروه تخصصی 

نرم افزارهای پیشرفته سازمانی
اجرای مســتمر کارگاه ها و وبینارهای آموزشــی طرح چهارشنبه های  	

فناورانه که از تاریخ 22 دی ماه ســال 1400 توسط آکادمی برنامه ریزی 
منابع ســازمان )ERP Academy( شروع گردیده و امید است که به طور 

مستمر ادامه پیدا کند.
اخبار و برنامه های آتی این طرح به طور مســتمر در وبگاه انجمن و این  	

کانال اطالع رسانی خواهد شد. برای مطالعه این طرح به شماره 257 مجله 
گزارش کامپیوتر مراجعه گردد. عالوه بر آن، این طرح در بخش اخبار وبگاه 

انجمن )www.isi.org.ir( نیز در دسترس است.
اطالع رســانی مســتمر در خصوص طرح آموزش ده هــزار نفر فناور  	

)ERP( راه حل های برنامه ریزی منابع سازمان
اطالع رسانی مستمر در خصوص طرح »ساماندهی مشاغل فعلی حوزه  	

فاوا و توسعه آن تا رسیدن به اشتغال پایدار یک میلیون شاغل در این حوزه«
ایده اولیه این طرح در سال 97 در شماره 241 مجله گزارش کامپیوتر  	

و با عنوان »طرح ایجاد شبکه اجتماعي ملي یک هفته براي ایران، باهدف 
ایجاد یک میلیون شغل از طریق دورکاری«، منتشر شده است.

اطالع رسانی در خصوص طرح پویش توسعه صنعت نرم افزار ایران 	
امید است که این پویش با همکاری کلیه فعاالن صنعت نرم افزار در ایران 
)اعضای انجمن انفورماتیک ایران، کلیه شرکت های نرم افزاری عضو سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور، استادان و فرهیختگان این حوزه و دیگر فعاالن 
این صنعت( بتواند منجر به توسعه این صنعت ازیک طرف و توسعه پایدار 

کشور با استفاده اثربخش از فناوری اطالعات، از طرف دیگر گردد.
برنامه ریزی برای برگزاری مســتمر کنفرانس سالیانه »پویش توسعه  	

صنعت نرم افزار ایران« و اطالع رســانی و اقدام مشترک برای اجرای اولین 
کنفرانس در سال 1401، توسط انجمن انفورماتیک ایران و با حمایت دیگر 

سازمان ها و نهادهای علمی و صنفی کشور.
امید است که در اولین کنفرانس و با کمک حامیان آن، از طرح »ساماندهی 
مشاغل فعلی حوزه فاوا و توسعه آن تا رسیدن به اشتغال پایدار یک میلیون 

شاغل در این حوزه« رونمایی گردد.
این طرح در جهت تبدیل تهدید مهاجرت نیروی انســانی به یک فرصت 

ملی طراحی شده است.
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کامپیوتر و مغِز* جان فون نویمان**
تأللو یک ذهن زیبای ترسناک

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif.ir :پست الکترونیکی

* The computer & the Brain.
** John von Neumann

مقدمه 
 »یوجیــن ویگنر«، برنده نوبل فیزیک می گوید: »من آدم  های باهوش 
زیادی را می شناســم. پالنک، فون الئو و هایزنبرگ - سه برنده نوبل- 
از رفقای نزدیک من هســتند و آلبرت انیشتین هم دوست خوب من 
اســت اما مغز هیچکدام از آن ها به اندازه فون نویمان ســریع و دقیق 

نبود. من اغلب این موضوع را در حضور خودشان هم می گفتم و آن ها 
هم مخالفتی با من نداشتند«.

نویمان رشته ریاضی محض را برای تحصیالت دانشگاهی انتخاب کرده 
بود اما پدرش او را قانع کرد که مهندســی شــیمی را به خاطر آینده 
بهتر در صنعت انتخاب کند. هرچند او به اصرار پدر در دانشگاه برلین 
شــیمی می خواند اما همزمان و بدون حضــور در کالس به تحصیل 
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ریاضی در دانشگاه بوداپست هم ادامه می داد. جان فون نویمان در 20 
سالگی مقاله ای را در مورد تعریف اعداد ترتیبی ارائه کرد که بازخورد 
قابــل توجهی دریافت کرد که هنوز هــم در ریاضیات کاربرد دارد. او 
تحصیالتش در هر دو دانشگاه را با نمرات ممتاز تمام کرد و برای ادامه 
مطالعات به زوریخ رفت که سرانجام به اخذ مدرک دکترای ریاضی در 

22 سالگی انجامید. 

زندگی علمی نویمان
او در حالی که تازه 22 ساله شده بود، به عنوان استادیار دانشگاه برلین 
اســتخدام شــد. در حالی که جوان ترین کسی بود که تا آن زمان این 
کرسی را اشغال می کرد، تصمیم گرفت در کنار تدریس، به ریاضیات 

نظریۀ کوانتومی بپردازد. 
ســپس انتشــار مقاله ای از او درباره »نظریه بازی ها«، او را مبدع این 
نظریــه معرفی نمود. نظریه ای که احتمــال پیش بینی رویدادهای به 
ظاهــر تصادفی با دقت باال را ممکن کرد. بعدها این نظریه در اقتصاد، 
زیست شناسی، مهندسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، علوم رایانه، 
بازاریابی، فلســفه و حتی برای پیدا کــردن روش بهینه برای برد در 
بازی های تصادفی، مورد اســتفاده قرار گرفت. نویمان در آمار ریاضی 
و دینامیک ســیاالت نیز نظریه های شــاخصی را مطرح کرد. سپس 
ســاختار خودجایگزینی آنالیز ریاضی فون نویمان، مقدمه ای بر کشف 

ساختار DNA شد.
نویمان در 1933 به سمت استادی دانشگاه پرینستون رسید اما 
به سبب نارضایی دانشجویان از ســرعت باالی تدریس و سطح 
باالیی مفاهیمی که ســعی می کرد به دانشــجویان منتقل کند، 
تصمیم گرفت راهی موسســه مطالعات پیشرفته پرینستون شود 
.جان فون نویمــان در اواخر دهه 1930 و همزمان با باال گرفتن 
آتــش جنگ در اروپا، در زمینه انفجار و محاســبات »خرج زره 
شــکاف« ابزارهای جنگی شهرت زیادی پیدا کرده بود، به خاطر 
نفرت از هیتلر تصمیم گرفت به ارتش آمریکا ملحق شــود اما به 
خاطر سن باال درخواستش رد شد. با این حال ارتش نمی توانست 
به ســادگی از کنار چنین نابغه ای بگذرد و به همین خاطر از او 
دعوت شد که از توانایی اش برای حل مسائل پیچیده در طرح های 
نظامی از جمله پروژه معروف منهتن استفاده کند. پروژه منهتن، 
طرحی بود که متفقین برای ســاخت اولین بمب اتمی جهان در 
نظر داشــتند. متخصصان قبــل از او مفاهیم اولیه را آماده کرده 
بودند اما ســوال اصلی که به چینش دقیــق مواد منفجره برای 
ایجاد موج عظیم مربوط می شــد بی پاسخ مانده بود. در حل این 
مســئله متخصصان را درمانده کرده بود اما فون نویمان پاسخش 
را پیدا و ارائه کرد. بعدها در نخســتین آزمایش بمب هیدروژنی 

درستی محاسبات فون نویمان ثابت شد. 

نویمان مبدع معماری رایانه ها

جان فون نویمان نه تنها در بهینه ســازی انیــاک، اولین کامپیوتر دنیا، 
نقش مهمی ایفا کرد بلکه برنامه مرتب سازی چندصفحه ای، به صورت 
دستنویس، برای کامپیوتر »ادواک« نوشت. او همچنین در زمینه فلسفه 
هــوش مصنوعی نیز با آلن تورینگ، پــدر علم کامپیوتر همکاری هایی 
داشته است. نویمان به تعریف نوعی خاص از معماری رایانه پرداخت که 
در آن هم داده و هم برنامه در یک آدرس مشابه حافظه ذخیره می شوند. 
این معماری سپس به پایه ای برای طراحی رایانه های مدرن تبدیل شد. 
در سال 1953، نویمان دیدگاه محاســبات تصادفی را معرفی کرد اما 
نظریه اش آنقدر پیچیده بود که تا دهه 1960 و توســعه کامپیوترهای 

پیشرفته تر امکان پیاده سازی آن به وجود نیامد.
از دیگر دســتاوردهای جان فون نویمان باید به توسعه اولین نرم افزار 
مدل سازی آب و هوا با همکاری »گریگوری چارنی« و اجرای نخستین 

پیش بینی جّوی عددی در کامپیوتر انیاک اشاره کرد.
یکی دیگر از نظریات جالب فون  نویمان اتوماتای سلولی یا ماشین های 
خود همانندســاز بود که به تشــریح ســامانه ای غیربیولوژیکی اما با 
قابلیت تولیدمثل یا خودهمانندســازی می پرداخت. او برای اثبات این 
نظریه در 1949 یک برنامه رایانه ای خودتکرارشــونده را طراحی کرد 

که به عنوان نخستین ویروس رایانه ای شناخته می شود.
نظریه مشــهور »تکینگی فناوری« نیز نخستین بار توسط او مطرح شد. 
بر پایۀ این نظریه، شــتاب در فناوری در نهایت باعث می شود که هوش 
مصنوعی از هوش بشــر پیشی گرفته و منجر به تغییرات شگرف یا حتی 

پایان تمدن بشری شود.

پیشگفتار همسر نویمان بر کتاب کامپیوتر و مغز1 
ســخنرانی های ســیلیمن2، که یکی از قدیمی ترین و برجســته ترین 
سلسله ســخنرانی های ایاالت متحده است، برای پژوهشگران سراسر 
جهان مزیت و افتخاری به حســاب می آید. به طور متعارف از سخنران 
1- مطالبی که از این پس در این مقاله از کتاب کامپیوتر و مغز آمده است، برای رعایت امانت، عیناً نقل گردیده 

و ویرایش های رایج در این مجله بر روی آن ها اعمال نشده است. سردبیر 
2- Siliman 
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خواســته می شود در مدت حدود دو هفته سلسله ای از سخنرانی ها را 
ارائه دهد، سپس دست نوشتۀ سخنرانی ها را در قالب کتابی تنظیم کند 
که تحت نظر دانشــگاه ییل، که میزبان و مرکز سلسله سخنرانی های 

سیلیمن است، منتشر می شود. 
در اوایل سال 1955، دانشگاه ییل از همسرم جان فون نویمان دعوت 
کرد کــه در ترم بهــار 1956، اواخر مارس یا اوایل آوریل، سلســله 
ســخنرانی های ســیلیمن را ارائه دهد. این دعوت، جانــی را عمیقاً 
مفتخر و سپاســگزار کرد، با وجود این پذیــرش این دعوت را منوط 
به یک شــرط کرد – این که ســخنرانی محدود به یک هفته باشــد. 
اما دست نوشتۀ ســخنرانی، موضوع مورد نظر او- کامپیوتر و مغز- را 
کامل تــر می پرداخت، موضوعی کــه از مدت ها پیش به آن عالقه مند 
شــده بود. درخواســت کوتاه کردن مدت ســخنرانی از سر ضرورت 
بــود، چون پرزیدنت آیزنهاور بــه تازگی او را به عنوان یکی از اعضای 
کمیسیون انرژی اتمی انتخاب کرده بود، که کار تمام وقتی بود و حتی 
بــه یک دانشــمند امکان نمی داد که زمان زیادی بر ســر میز کارش 
حاضر نشــود. اما همسرم می دانســت که می تواند وقتی برای نوشتن 
پیدا کند، چون او کار نوشــتن را در شــب یا صبح زود انجام می داد. 
ظرفیت کاری او عماًل نامحدود بود، به ویژه اگر به کاری عالقه داشت، 
و بی شــمار امکانات کشف نشدة خودکاره ها او را واقعاً بسیار مجذوب 
خود کرده بود. در نتیجه اطمینان داشــت که می تواند دست نوشــتۀ 
کامل را به پایان برســاند، گرچه مدت سخنرانی باید تا حدودی کوتاه 
می شد. دانشگاه ییل در این مرحله ابتدایی و بعدها، آن زمان که تنها 
اندوه و غم و نیاز حاکم بود، مســاعدت و همراهی نشان داد و برنامۀ 
مورد نظر او را پذیرفت، و جانی شــغل تازه اش را در کمیســیون آغاز 
کرد، همراه با انگیزة بیشتری که به کارش در مورد نظریۀ خودکاره ها 

ادامه می دهد گرچه با کمی پنهان کاری. 
در بهار سال 1955 از پرینســتون به واشینگتن نقل مکان کردیم، و 
جانی از انســتیتوی مطالعۀ پیشرفته مرخصی گرفته بود، جایی که از 

سال 1933 استاد دانشکدة ریاضیات بود. 
جانی در ســال 1903 در بودپست مجارســتان به دنیا آمد. حتی در 
ســال های اولیۀ عمــرش در مورد موضوعات علمــی عالقه ای ویژه و 
توانایی باالیی نشان می داد، و در کودکی به شیوه های مختلفی حافظۀ 
کمابیش تصویری از خود بروز می داد. وقتی به ســن دانشگاه رسید، 
ابتدا در رشتۀ شیمی و سپس رشــتۀ ریاضی دانشگاه برلین، مدرسۀ 
فنی زوریخ، و دانشــگاه بوداپست تحصیل کرد. در سال 1927 استاد 
مهمان3 دانشــگاه برلین شد، شــاید در چند دهۀ اخیر، او جوان ترین 
فردی باشد که در دانشــگاه های آلمانی برای چنین منصبی انتخاب 
شده باشد. جانی بعدها در دانشگاه هامبورگ تدریس کرد، و در سال 
1930، پس از این که دانشــگاه پرینســتون از او دعوت کرد به مدت 
یک ســال سخنران مهمان باشد، برای نخستین بار از اقیانوس اطلس 
گذشــت. در سال 1931 عضو هیئت علمی دانشگاه پرینستون شد، و 
به این ترتیب ایاالت متحده خانۀ همیشگی او شد و به تابعیت دنیای 
جدید درآمد. در جریان دهه های 1920 و 1930 عالیق علمی جانی 
بســیار گســترده، و عمدتاً در طیف نظری بود. مطالب منتشــر شدة 
او شــامل آثاری در نظریۀ کوانتوم، منطق ریاضی، نظریۀ ارگودیک4، 
هندسه پیوسته5، مســائلی مربوط به حلقه های عملگرها6، و بسیاری 
دیگر از حیطه های ریاضیات محض بود، سپس، در اواخر دهۀ 1930، 
3- privatdozent
4-Ergodic theory 
5-Continuous geometry
6-Rings of operatic

برخی کتاب های نویمان
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به پرسش های هیدرودینامیک نظری عالقه مند شد، به ویژه مشکالت 
بزرگ پیش آمده در یافتن پاســخ های معادالت دیفرانسیل جزئی به 
وســیلۀ روش های تحلیلی شناخته شــده. این تالش، در شرایطی که 
ابرهای جنگ در سراسر جهان افق را تاریک می کرد، او را به پژوهش 
علمــی در امور دفاعی کشــاند، و او را بیش از پیــش به حیطه های 
کاربــردی ریاضیــات و فیزیک عالقه مند کــرد. برهم کنش موج های 
شــوک، که مسئله بغرنجی در هیدرودینامیک است، به یکی از عالیق 
پژوهشی مهم امور دفاعی بدل شد، و میزان عظیم معادالتی که الزمۀ 
یافتن برخی پاسخ هاســت، جانی را برانگیخت که ماشین محاسباتی 
فوق ســریعی را برای تحقق این منظــور به کار گیرد. ENIAC که در 
فیالدلفیا برای آزمایشــگاه های پژوهش پرتابه هــای تدارکات ارتش 
ســاخته شد، نخستین مورد آشــنایی او با امکانات وسیع حِل مسائل 
بســیاری به کمک خودکاره ها بود که حل ناشده باقی مانده بودند. او 
به بهبود جنبه هایی از طراحی ریاضی- منطقی ENIAC یاری رساند، 
و از آن زمان تا آخرین ســاعات عمر آگاهانه اش، به جنبه ها و امکانات 
کشف ناشــدة کاربرد فزایندة خودکاره ها عالقه نشان می داد و شیفتۀ 

آن ها بود. 
در ســال 1943، در فاصلــۀ کوتاهی پس از آغــاز پروژة منهتن، 
جانی از جمله دانشمندانی بود که »در غرب ناپدید شدند« و بین 
واشــینگتن، لوس آالموس و مکان های بسیار دیگر در رفت و آمد 
بود. در این دوره، او به تمامی متقاعد شد و تالش کرد دیگرانی را 
در رشته های مختلف نیز متقاعد کند که محاسبات عددی که در 
وسایل محاسباتی الکترونیک اجرا می شود می تواند به طور اساسی 
حل بســیاری از مسئله های علمی دشــوار و حل ناشده را تسهیل 

کند. 
پــس از پایان جنگ، جانی به همراه گروه برگزیده ای از مهندســان و 
ریاضیدانان در انســتیتوی مطالعۀ پیشرفته، یک حسابگر الکترونیک 
آزمایشــی ساخت، که به شــکلی خودمانی به JONIAC معروف شد. 
ســرانجام به مدل نمونۀ ماشین های مشــابهی در سراسر کشور بدل 
شــد. برخی از اصل های بنیادی JONIAC حتی امروزه در سریع ترین 
و مدرن ترین ماشــین های محاســبه به کار می روند. برای طراحی این 
ماشین، جانی و همکارانش تالش کردند برخی از کنش های شناخته 
شــدة مغز زنــده را تقلید کنند. این جنبه ای بود کــه او را به مطالعۀ 
عصب شناسی کشید، تا افرادی در حوزة عصب شناسی و روان شناسی 
را بیابــد، در گردهم آیی هایــی دربارة این موضوعات شــرکت کند و 
سرانجام برای چنین گروه هایی دربارة کپی کردن مدلی بسیار ساده از 
مغز زنده بر ای ماشــین های ساختۀ انسان سخنرانی کند. قرار بر این 
بود که در سلســله سخنرانی های سیلیمن، این اندیشه ها بیشتر بسط 

داده شوند. 
در ســال های پــس از جنگ، جانــی پژوهش های خــود را در میان 
شــاخه های علمی مختلف تقســیم کرد. بخصوص، به هواشناســی 
عالقمند شــده بود، جایی که به نظر می رســید محاسبات عددی در 

گشــودن افق های یکســره تازه مفید فایده باشــد، بخشی از وقت او 
صرف محاسبات مربوط به مسئله های روبه گسترش فیزیک هسته ای 
می شــد. او همکاری نزدیکی با آزمایشگاه های کمیسیون انرژی اتمی 
داشت، و در سال 1952 عضو کمیتۀ مشاوران عالی کمیسیون انرژی 

اتمی شد. 
در 15 مــارس 1955، جانی به عنوان عضو کمیســیون انرژی اتمی 
ســوگند یاد کرد و در اوایل ماه مه خانوادة ما به واشینگتن نقل مکان 
کردند. ســه ماه بعد، در ماه اوت، الگــوی زندگی هیجان انگیز و فعال 
ما، که گرد ذهن خســتگی ناپذیر و حیرت آور همسر من شکل گرفته 
بود، دچار توقفی ناگهانی شد، جانی گرفتار درد شدیدی در شانۀ چپ 
شــده بود و پس از جراحی تشخیص دادند که سرطان استخوان دارد. 
ماه هــای پس از آن در میان امید و ناامیدی ســرگردان بودیم، گاهی 
اطمینان داشتیم که آسیب شانه یگانه جلوة این بیماری مخوف است 
و تا مدت ها برگشت نخواهد داشت، اما دردهای ناشخص که هر از گاه 
دچار آن می شــد امید ما را بر باد می داد. در سراسر این مدت، جانی 
تب آلود کار می کرد- روزها در دفترش یا در جریان سفرهای متعددی 
که الزمۀ شــغل او بود، شــب ها بر روی مقاله های علمی کار می کرد، 
موضوعاتی که به عقب انداخته بود تا تعهدش به کمیسیون تمام شود. 
آن زمان پیگیرانه بر روی دست نوشتۀ سلسله سخنرانی های سیلیمن 
نیز کار می کرد، بخش عمده ای از آنچه به دنبال می آید در آن روزهای 
پریشــانی و انتظار نوشته شــد. در اواخر نوامبر ضربۀ بعدی وارد شد، 
چندین آســیب در ستون فقرات دیده شد و راه رفتن برای او مشکل 
شد. از آن پس، همه چیز بد و بدتر شد، گر چه هنوز امید می رفت که 
با درمان و مراقبت می توان دســت کم برای مدتی، این بیماری مهلک 

را مهار کرد. 
در ژانویــۀ 1956 جانی دیگر به صندلی چرخدار محدود شــده بود، 
اما کماکان در جلســات حاضر می شد. با صندلی چرخدار به دفترش 
می رفت، و به کار بر روی دست نوشــته برای ســخنرانی ادامه می داد. 
تــوان او به وضوح روزبــه روز کاهش می یافت، تمامی ســفرها و قرار 
سخنرانی ها باید به هم می خورد، جز یک استثنا- رشته سخنرانی های 
سیلیمن. امید می رفت که با درمان اشعۀ ایکس شاید، دست کم به طور 
موقت، تا اواخر ماه مارس ستون فقرات آن اندازه بهبود یابد که بتواند 
به نیوهیون سفر کند و تعهدی را به فرجام برساند که اهمیت ویژه ای 
برای او داشــت. حتی اگر چنین می شــد، باید از کمیتۀ ســخنرانی 
ســیلیمن خواسته می شــد که باز هم مدت سخنرانی ها را حداکثر به 
یک یا دو روز کاهش دهند، چون فشــار یک هفتۀ کامل سخنرانی در 
شــرایط وخیم او خطرناک بود. اما در ماه مارس همۀ امیدهای کاذب 
از دســت رفته بود و دیگر هیچ تردیدی نبود که سفر او ناممکن شده 
اســت. بار دیگر، دانشــگاه ییل، که مثل همیشــه همراه و فهیم بود، 
برنامۀ سخنرانی ها را بر هم نزد و پیشنهاد کرد که اگر دست نوشته به 
دســت آن ها برسد، شخص دیگری می تواند به جای او متن را بخواند. 
با وجود تمامی تالش ها، جانی نتوانست نوشتن متن برنامه ریزی شده 
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را به موقع به پایان برســاند، در واقع به طور تراژیکی او هرگز نتوانست 
نوشتن آن ها را به اتمام برساند. 

در اوایل ماه آوریل جانی در بیمارســتان والتر رید بســتری شد، و تا 
زمان درگذشــت در 8 فوریۀ 1957، هرگز بیمارســتان را ترک نکرد. 
دست نوشتۀ ناتمام سخنرانی های سیلیمن در بیمارستان همراه او بود، 
جایــی که او چند بار تالش کرد بــر روی آن کار کند، اما تا آن زمان 
بیماری دست باال را داشت، و حتی ذهن استثنایی جانی نمی توانست 

بر فرسودگی جسمی پیروز شود. 
اجازه می خواهم ژرف ترین سپاســگزاری ام را نثار کمیتۀ ســخنرانی 
ســیلیمن دانشگاه ییل و انتشارات دانشــگاه ییل کنم، که همه آن ها 
در مدت ســال های پایانی غم انگیز جانی بسیار همراه و مهربان بودند، 
و اکنــون با پذیرش دست نوشــتۀ ناتمام و ناقــص او به عنوان یکی از 

کتاب های سخنرانی های سیلیمن، یاد او را گرامی داشته اند. 
کالرا فون نویمان
شهر واشینگتن، سپتامبر 1957

مقدمه نویمان بر کتاب ناتمام کامپیوتر و مغز   
چون من نه عصب شناســم و نه روان پزشک، بلکه ریاضیدانم، مطلبی 
که به دنبال می آید محتاج نوعی توضیح و توجیه است. این رویکردی 
به فهم نظام عصبی اســت از نظرگاه یک ریاضیدان، اما این حکم باید 

بی درنگ در هر دو بخش اصلی اش مشروط شود. 
نخســت، توصیف چیزی که تــالش دارم در اینجا بگویــم به عنوان 
»رویکردی به فهم« نوعی مبالغه گویی اســت، تنهــا نوعی مجموعۀ 
نظام یافته از گمانه زنی ها درباره این اســت که چگونه چنین رویکردی 
باید اتخاذ شــود. یعنی، تالش می کنم حدس بزنــم که کدام یک از 
طرح های هجوم، از فاصلۀ مه آلودی که بیشتر آن ها را می بینیم، به طور 
پیشینی7 نویدبخش است، و کدام یک نمود ناامیدکننده ای دارد. برای 

این حدس ها تبیین هایی نیز فراهم می کنم. 
دوم، »نظرگاه ریاضیــدان« به صورتی که مایلم در این زمینه فهمیده 
شود، نوعی توزیع تأکیدها را با خود دارد، که از موارد متداول متفاوت 
اســت: ســوای تأکید بر روش های عمومی ریاضی، جنبه های منطقی 
و آمــاری در کانون توجــه خواهند بود. افزون بــر این، علم منطق و 
علــم آمار بایــد در وهله اول، گرچه نه به تمامــی، همچون ابزارهای 
بنیادی »نظریۀ اطالعات« در نظر گرفته شــوند. همچنین، مجموعۀ 
تجربه هایی که پیرامون برنامه ریزی، ارزیابی، رمزگذاری خودکاره های 
پیچیدة منطقی و ریاضی رشــد کرده اند، در کانون بخش عمده ای از 
این نظریۀ اطالعات هســتند. متداول ترین، اما نه تنها مورد، از چنین 

خودکاره هایی، البته ماشین های بزرگ محاسبه الکترونیک هستند. 
اجازه دهید به طور گذرا یادآور شــوم که بسیار مطلوب بود اگر امکان 
داشــت از »نظریۀ« چنین خودکاره هایی حرف زد. شــوربختانه آنچه 
در زمان حاضر وجود دارد- و باید به آن متوســل شوم- فقط می شود 
7- A priori

به صورت »مجموعــه تجربه ها«یی ناقص و نه چندان رســمیت یافته 
توصیف شود. 

ســرانجام، هدف اصلی من در واقع، توضیح جنبۀ کم و بیش متفاوتی 
از موضوع است. تصور می کنم مطالعۀ ریاضی ژرف تری از نظام عصبی 
- »ریاضی« به آن معنی که در باال طرح کلی آن آمد- بر فهم ما از آن 
جنبه های خود علم ریاضی کــه در این کار نقش دارند، تأثیر خواهد 
گذارد. در واقع، شــاید شــیوه های نگاه ما به خود علم ریاضی و علم 
منطــق را دگرگون کند. تالش خواهم کرد دلیل هایم برای این باور را 

در ادامه توضیح دهم. 

پیشگفتار ویرایش سوم کتاب ناتمام مغز و کامپیوتر  
)ری کرزویل(    

فناوری هــای اطالعاتی هم اکنــون هر جنبه ای از زندگی انســان را 
متحول کرده اند، از کســب وکار و سیاست گرفته تا هنرها. با توجه به 
افزایش تصاعدی و ذاتی فایده/ هزینه و ظرفیِت هر شــکلی از فناوری 
اطالعــات، عصر اطالعاتــی به طور مداوم دامنۀ نفوذش را گســترش 
می دهد. مهم ترین فرایند اطالعاتی که باید فهمیده شــود شاید خود 
هوش انسان باشد، و این کتاب شاید نخستین بررسی جدی رابطه بین 
اندیشیدن و کامپیوتر، از جانب ریاضیدانی باشد که بنیادهای معماری 

کامپیوتر را صورت بندی کرد. 
در پروژة باشکوهی برای فهم مغز انسان، گام های شتابانی در مهندسی 
معکوس پارادایم های اندیشۀ انسان برداشته ایم، و این روش های الهام 
گرفتــه از زیست شناســی را در آفرینش ماشــین های بیش از پیش 
هوشــمند بــه کار گرفته ایم. هوش مصنوعی )AI(  که به این شــیوه 
درســت می شود سرانجام اوج می گیرد و اندیشــۀ بهبودنیافتۀ انسان 
را پشــت ســر می گذارد. نظر من این اســت که مقصود از این تالش 
جایگزین کردن انسان نیست بلکه گسترش دامنۀ دسترسی پدیده ای 
اســت که دیگر تمدنی انسانی-ماشینی است. امری که نوع ما را یگانه 

می کند. 
پــس آن ایده های کلیدی که زمینۀ این عصر اطالعاتی را می ســازند 
کدامند؟ به حساب من پنج تا هستند. جان فون نویمان مسئول عمدة 
سه تا از آن هاســت. و خدمتی بنیادی به چهارمی کرد. کلود شانون8 
مســئلۀ بنیادی قابلیت اطمینان اطالعات را حل کرد. آلن تورینگ 9، 
که عمومیت10 محاســبه را نشــان داد و تعریف کرد، پیش از آن در 
معرض یک سخنرانی فون نویمان قرار گرفته بود. در ادامۀ کار تورینگ 
و شانون، فون نویمان ماشــین فون نویمان را پدید آورد- که معماری 

بنیادی محاسبه شد و باقی ماند. 
در کتابی که در دســت دارید و به شــکل غلط اندازی کوچک است، 
فون نویمان مدل مورد نظرش از محاســبه را به روشنی بیان می کند 
و در ادامه هم ارزی اساســی مغز انسان و کامپیوتر را شرح می دهد. او 
8- Claude Shannon
9- Alan Turing 
10- universality
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تفاوت های به ظاهر ژرف و ســاختاری آن ها را می پذیرد، اما با کاربرد 
اصــل تورینــگ در زمینۀ هــم ارزی همۀ گونه های محاســبه، نوعی 
استراتژی را در نظر می گیرد که بر مبنای آن روش های11 مغز همچون 
محاســبه فهمیده می شوند، به این منظور که آن روش ها را بازآفرینی 
کند و ســرانجام به قدرت آن ها بیفزاید. بــا توجه به این که این متن 
بیش از نیم ســده پیش نوشته شــده و در آن زمان علم اعصاب فقط 
ابتدایی ترین ابزارها را در اختیار داشت، کتابی به ویژه پیشگویانه است. 
ســرانجام، فون نویمان شتاب اساسی فناوری و پیامد گریزناپذیر آن را 
در تحول یگانۀ وجود انســان پیش بینــی می کند. بیایید آن پنج ایدة 

اساسی را با کمی جزئیات بیشتر دنبال کنیم. 
حدود ســال 1940 اگر واژه »کامپیوتر« را به کار می بردید، فرض بر 
این بــود که از کامپیوتر آنالوگ حرف می زنید. عددها با ســطح های 
مختلف ولتاژ بازنمایی می شــدند و اجزای اختصاصی می توانســتند 
تابع های حســابی مثل جمــع و ضرب را اجرا کننــد. اما محدودیت 
بــزرگ این بود که کامپیوترهای آنالــوگ گرفتار موضوع دقت بودند. 
عددها را می توانســتند تنها با دقت یک بــه صد بازنمایی کنند، و به 
این دلیل که ســطح های ولتاژ معرف عددها  با تعــداد فزاینده ای از 
عملگرهای12حسابی پردازش می شدند، این خطاها انباشته می شدند. 
اگر می خواســتید بیش از چند محاسبه را اجرا کنید، نتایج به قدری 

نادقیق می شدند که دیگر معنایی نداشتند. 
هر کس که بتواند روزهای کپی کردن موســیقی با اســتفاده از نوار 
آنالــوگ را به یاد بیاورد این پدیده را به خاطر می آورد. در نخســتین 
کپی هیچ گونه تنزل کیفی قابل مالحظه ای دیده نمی شد، چون کمی 
نویزی تر از نســخۀ اصل بود )»نویز«13 معــرف بی دقتی های تصادفی 
اســت(. کپِی کپی باز هم نویزی تر بود، و در نســل دهم، کپی تقریباً 

به طور کامل نویز بود. 
فرض بر این بود که مشکل مشابهی دنیای نوظهور کامپیوتر دیجیتال 
را گرفتــار کند. اگــر ارتباط دیجیتال از طریق یــک کانال را در نظر 
بگیریم، به این مشــکل مورد انتظار پی می بریم. هیچ کانالی بی نقص 
نیســت و میزانی از خطای ذاتی دارد. فــرض کنید کانالی در اختیار 
داریم که احتمال انتقال درست هر بیت14 اطالعات معادل 0,9 است. 
اگر پیامی بفرستم که طول آن یک بیت باشد، احتمال انتقال درست 
آن از طریق کانال 0,9 خواهد بود. فرض کنید دو بیت ارســال کنم؟ 
در این حال دقت0,81=0,92 اســت. اگر یک بایت15 )هشــت بیت( 
ارســال کنم چه می شود؟ شانس ارســال دقیق آن کمتر از نیم است 
 )به طور دقیق 0,43( احتمال ارســال دقیق پنج بایت حدود 1 درصد 

است. 
رویکردی بدیهی برای دور زدن مشــکل این است که کانال را دقیق تر 
کنیم. فرض کنید که کانال در هر میلیون بیت فقط یک خطا می کند. 
11- method
12- operator
13- noise
14- bit
15- byte

اگر من پرونده ای16 را ارســال کنم که نیــم میلیون بایت دارد )اندازة 
یک برنامه یا پایگاه دادة کوچــک( احتمال انتقال دقیق آن، با وجود 
دقت باالی ذاتی کانال، کمتر از دو درصد است. با توجه به این که خطا 
در یک بیت واحد می تواند یک برنامۀ کامپیوتری و ســایر اشکال دادة 
دیجیتال را به طور کامــل  نامعتبر کند، این وضعیت چندان مطلوبی 
نیســت. صرف نظر از دقت کامل، چون احتمال خطا در هنگام انتقال، 
متناســب با اندازة پیام به ســرعت افزایش می یابد، این مشکلی حل 

ناشدنی به نظر می رسد. 
کامپیوترهای آنالوگ از طریق تنزل موزونی به این مشکل می پردازند. 
آن ها نیز بی دقتی ها را با افزایش اســتفاده انباشــت می کنند، اما اگر 
ما خــود را به مجموعۀ محدودی از محاســبه ها مقید کنیم، آن ها تا 
حدودی ارزشــمند از کار درمی آیند. از ســوی دیگــر، کامپیوترهای 
دیجیتال باید ارتباط مداومی داشته باشند، نه تنها از یک کامپیوتر به 
کامپیوتر دیگر بلکه درون خود کامپیوتر، ارتباطی بین حافظه و واحد 
پردازشگر مرکزی وجود دارد. درون واحد پردازشگر مرکزی، ارتباطی 
بین یک ثبت کننده و ثبت کنندة دیگر و ارتباط دو سویۀ آن ها با واحد 
حساب برقرار است و غیره. حتی درون واحد حساب، ارتباطی بین یک 
ثبت کننده بیت با دیگری وجود دارد. ارتباط در همۀ ســطح ها فراگیر 
اســت. اگر در نظر بگیریم که با افزایش ارتباط، میزان خطا به سرعت 
افزایش می یابد و خطا در یک بیت واحد می تواند تمامیت یک فرایند 
را تباه کند، محاســبۀ دیجیتال محکوم به فناست- یا شاید آن زمان 

این طور به نظر می رسید. 
این برداشــت، تا زمانی که شانون از راه رسید و نخستین ایدة کلیدی 
عصــر اطالعاتی را با دیگران در میان گذاشــت، به طور چشــمگیری 
همگانی بود. او نشــان داد که چگونه می توانیم با استفاده از غیرقابل 
اعتمادترین کانال های ارتباطی، ارتباطی ایجاد کنیم با دقتی دلخواه. 
آنچه شــانون در مقاله ای با عنوان »نظریــۀ ریاضیاتی ارتباطات«17، 
که امروزه نقطه عطفی به شــمار می آید، مطــرح کرد و در مجلۀ بل 
سیســتم18، ژوئیۀ و اکتبر 1948، منتشر شد، و به ویژه در قضیۀ ُکد19 
کردن کانال نویزی، این بود که اگر کانالی با هر میزان خطا در اختیار 
داشــته باشید )به اســتثنای دقیقاً 50 درصد در هر بیت، که به این 
معناســت که کانال تنها نویز انتقال می دهد(، می توانید پیامی انتقال 
دهید و میزان خطا را در حد دلخواه دقت نگه دارید. به عبارت دیگر، 
میزان خطا می تواند یک بیت در n بیت باشــد، جایی که n می تواند 
به هــر میزان دلخواه بزرگ باشــد. برای مثال، در شــرایط افراطی، 
اگــر کانالی در اختیار دارید که فقــط در 51 درصد زمان ها بیت های 
اطالعات را درســت انتقال می دهد )یعنی، بیت درست را فقط کمی 
بیشــتر از بیت نادرست ارسال می کند(، با وجود این می توانید پیام را 
به صورتــی انتقال دهید که تنها یک بیت در یک میلیون بیت، یا یک 

بیت در یک تریلیون یا تریلیون تریلیون نادرست باشد. 
16- file
17- A Mathematical Theory of Communication
18- Bell System Technical Journal
19- code
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این چطور ممکن است؟ پاســخ، از طریق افزونگی20 به دست می آید. 
موضوع شــاید این روزها واضح به نظر بیاید، اما آن روزها واضح نبود. 
یک مثال ساده اش این که، اگر هر بیت را سه بار ارسال کنم و اکثریت 
عــددی را در نظر بگیــرم، قابلیت اطمینان نتیجه را به طور اساســی 
افزایش داده ام. اگر این نتیجه به اندازة کافی مطلوب نیست، افزونگی 
را آن قدر افزایش می دهید تا به قابلیت اطمینان دلخواه برســید. فکر 
ِصرِف تکرار اطالعات ســاده ترین راه برای دیدن این است که چگونه 
می توانیــم از طریق کانال هایی با دقت کم به میزان های باالی دلخواه 
دقت دســت بیابیم، اما این رویکرد کارامدترین رویکرد نیست. مقالۀ 
شــانون حوزة نظریۀ اطالعات را تثبیت کــرد و روش های بهینه ای را 
برای کدهای تشــخیص خطا و تصحیح عرضه کــرد که می توانند، از 

طریق کانال های غیرتصادفی، به هر دقت دلخواهی دست یابند. 
خوانندگان مسن تر، مودم های تلفن را به خاطر می آورند که از طریق 
خط های تلفن آنالــوِگ نویزی اطالعات را ارســال می کردند، که در 
برگیرندة خش خش و ترق تروق و بسیاری دیگر از شکل های اغتشاش 
قابل شنیدن بودند، اما به لطف قضیۀ کانال نویزی شانون، به هر حال 

می توانستند دادة دیجیتال را با دقت بسیار باالیی ارسال کنند. 
همیــن مشــکل و همین راه حل بــرای حافظۀ دیجیتــال هم وجود 
دارد. آیــا تا به حال از این حیــرت کرده اید که چگونه CDها، DVDها 
و دیســک های برنامه حتــی پس از این که بر زمیــن افتادند و خش 
برداشته اند، کماکان نتایج قابل اطمینانی به دست می دهند؟ بار دیگر 
باید از شــانون قدردانی کنیم. محاسبه متشــکل از سه عنصر است: 
ارتباطــات )که همان طور که مطرح کردم، موضوعی فراگیر هم درون 
و هم در میان کامپیوترهاســت(، حافظه و دریچه های21 منطقی )که 
توابع حســاب و منطق را اجرا می کنند(، دقت دریچه های منطقی را 
نیز می توان با روش مشــابهی با اســتفاده از کدهای تشخیص خطا و 
تصحیح به حد دلخواهی رســاند. به لطف قضیۀ شــانون می توانیم از 
عهدة داده های به دلخواه بزرگ و الگوریتم های پیچیده برآییم، بی آنکه 

به دیل خطاها مغشوش یا نابود شوند. 
دومیــن ایدة مهمی که عصر اطالعاتی به آن متکی اســت، عمومیت 
محاســبه است. در ســال 1936 آلن تورینگ »ماشین تورینگ«22 را 
تعریف کرد که یک ماشــین واقعی نیست بلکه نوعی آزمایش فکری 
است. کامیپوتر نظری او متشــکل است از یک نوار بی نهایت طوالنی 
کــه در هر خانۀ آن یک 0 یا 1 وجود دارد. ورودی ماشــین روی این 
نوار عرضه می شــود. در هر زمان، ماشــین یک خانۀ نوار را می خواند. 
ماشین شامل جدولی از قاعده ها23، در اساس نوعی برنامۀ ذخیره شده، 
نیز هســت. قاعده ها متشــکل از وضعیت های24 شــماره گذاری شده 
هســتند. اگر خانه ای که خوانده می شــود 0 باشد، قاعده یک عمل را 
مشخص می کند، و اگر خانۀ 1 باشد عمل دیگری را. عمل های ممکن 
20- redundancy
21- gate
22- Toring machine
23- rule
24- state

شامل نوشــتن یک 0 یا 1، حرکت نوار یک خانه به راست یا چپ، یا 
توقف25 اســت. در نتیجه هر وضعیت شمارة وضعیت بعدی ماشین را 
مشخص می کند. وقتی که ماشــین توقف می کند، الگوریتمش را به 
پایان رسانده، و خروجی فرایند بر نوار به جای می ماند. گر چه نوار به 
لحاظ نظری طول بی نهایــت دارد، هر برنامۀ واقعی )که درگیر حلقۀ 
بی نهایت26 نشــود( تنها از بخش محدودی از نوار استفاده می کند، در 
نتیجه اگر خود را به یک حافظۀ محدود مقید کنیم، ماشین همچنان 

مجموعۀ مفیدی از مسئله ها را حل می کند. 
اگر ماشین تورینگ ساده به نظر می رسد، برای این است که تورینگ 
همین را در نظر داشــت. او می خواست ماشین تورینگ در حد امکان 
ساده باشد )اما به قول آینشتاین، نه ساده تر(. تورینگ و استاد پیشین 
او آلونــزو چرچ27، در ادامه تز چرچ-تورینــگ28 را تدوین کردند، که 
می گوید اگر مسئله ای که می توان به ماشین های تورینگ عرضه کرد 
قابل حل با ماشــین تورینگ نباشــد، با هیچ ماشــینی که از قوانین 
طبیعی پیروی کند نیز قابل حل نیســت. گرچه ماشین تورینگ تنها 
تعداد کمی دســتور عمل و فرایند، و در هر زمــان تنها یک بیت در 
اختیــار دارد، می تواند هر چیزی را محاســبه کند که هر کامپیوتری 

می تواند محاسبه کند. 
تفســیرهای »قدرتمند«29 از تز چرچ-تورینگ نوعی هم ارزی اساسی 
را مطــرح می کند بین آنچه انســان می تواند فکر کند یا بداند و آنچه 
ماشین می تواند محاســبه کند. ایدة اساسی این است که مغز انسان 
تابع قانون طبیعی اســت، و از این رو توان پــردازش آن نمی تواند از 

ماشین )و بنابراین از ماشین تورینگ( فراتر رود. 
می توانیم به خاطر تدوین بنیان نظری محاســبه در مقالۀ سال 1936 
تورینگ، به شکل شایسته ای از او تقدیر کنیم، اما مهم است یادآوری 
کنیم که تورینگ عمیقاً تحت تأثیر سخنرانی فون نویمان در کمبریج 
انگلستان در 1935 دربارة مفهوم برنامۀ ذخیره شده، قرار گرفته بود، 
مفهومی تقدیس شــده در ماشین تورینگ. در مقابل، فون نویمان نیز 
تحت تأثیر مقالۀ 1936 تورینگ بود، که به ظرافت اصل های محاسبه 
را مطــرح کرده بــود، و او در اواخر دهــه 1930 و اوایل دهۀ 1940 

خواندن آن را برای همکارانش الزامی کرده بود. 
در همــان مقالــه، تورینــگ از کشــف نامنتظــر دیگــری خبــر 
می دهد و آن مســئله های حل ناشــدنی30 اســت. این ها مسئله های 
خوش تعریفی31هستند که پاسخ های یگانه ای دارند که می توان نشان 
داد وجود دارند، گرچه می توانیم این را هم اثبات کنیم که به وســیلۀ 
ماشــین تورینگ- به عبارتی هیچ ماشینی- هرگز محاسبه نمی شوند، 
معکوس این باور ســدة نوزدهم که مســئله ای را که می توان تعریف 
کرد ســرانجام حل می شود. تورینگ نشــان داد که تعداد مسئله های 
25- halt
26- Infinite loop
27- Alonzo Church
28- Church Turing thesis
29- strong
30- Unsolvable problems
31- well defined
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حل شدنی و حل ناشــدنی یکسان هســتند. ُکرت گودل32در »قضیۀ 
ناتمامیت«33 خود در سال 1931 به نتیجۀ مشابهی رسید. بنابراین ما 
وامانده در وضعیتی بغرنج، می توانیم مسئله ای را تعریف کنیم، اثبات 
کنیم که پاســخ یگانه ای وجود دارد، و با این همه بدانیم که پاسخ را 

هرگز نخواهیم یافت. 
دربارة پیامدهای فلسفی آثار تورینگ و چرچ و گودل حرف های بسیار 
بیشــتری می توان زد، اما با توجه به منظور این پیشگفتار، کافی است 
بگویم که تورینگ نشــان داد محاســبه در اســاس مبتنی بر سازوکار 
بســیار ساده ای اســت. به این دلیل که ماشــین تورینگ )و در نتیجه 
هر کامپیوتری( قادر اســت مسیر آیندة عمل خود را بر مبنای نتایجی 
مشخص کند که پیش تر بدان دست یافته، قادر است تصمیم گیری کند 

و سلسله مراتب به دلخواه پیچیده ای از اطالعات را مدل سازی کند. 
تورینگ شاید نخستین کامپیوتر جهان به نام کلوسس34را در دسامبر 
1943 طراحــی و کامــل کرد، تا رمــز پیام های ماشــین کدگذاری 
انیگمای35 نازی ها را بگشاید. این کامپیوتر برای یک کار طراحی شده 
بــود و امکان برنامه ریزی مجدد برای کاری دیگر را نداشــت. اما این 
کار را به نحو درخشــانی به اجرا درآورد و به خاطر این که به متفقین 
کمک کرد تا برتری 3:1 نیروی هوایی آلمان بر نیروی هوایی سلطنتی 
بریتانیا را پشــت ســر گذارند و در نبرد سرنوشت ســاز بریتانیا پیروز 

شوند، ستایش می شود. 
بر این مبانــی بود که جــان فون نویمان معمــاری کامپیوتر مدرن، 
ماشــین فون نویمان را ابداع کرد، که در شــصت و شــش سال اخیر 
ساختار اساســاً هر کامپیوتری بوده اســت، از کنترل کنندة کوچک 
ماشین لباسشویی گرفته تا بزرگ ترین اَبَرکامپیوترها. این سومین ایدة 
کلیدی عصر اطالعاتی است. فون نویمان در مقاله ای به تاریخ 30 ژوئن 
 ،36»EDVAC 1945، با عنوان »پیش نویس نخســت گزارشــی دربارة
مفهوم هایــی را مطرح کرد که از آن زمان بر محاســبه حاکم بوده اند. 
مدل فون نویمان شــامل یــک واحد پردازش مرکــزی که عمل های 
حسابی و منطقی را اجرا می کند، یک واحد حافظه که برنامه و داده ها 
در آن ذخیره می شود، انباره انبوه37. یک شمارندة برنامه، و کانال های 
ورودی/خروجی اســت. این اندیشه در نیمۀ نخست این کتاب توضیح 
داده شده است. گرچه مقالۀ فون نویمان مستند داخلی یک پروژه بود، 
در دهه های 1940 و 1950 به انجیل طراحان کامپیوتر بدل شد و در 

واقع از آن زمان بر ساختن هر کامپیوتری تأثیر داشته است. 
ماشــین تورینگ طراحی نشد که به اجرا در بیاید. قضیه های تورینگ 
دربارة کارایی حل مسئله نبودند بلکه دربارة بررسی دامنۀ مسئله هایی 
بودند که از طریق محاســبه حل می شــوند. هدف فون نویمان ابداع 
مفهومی عملی از ماشین محاسبه بود. مفهوم او محاسبه های تک بیتی 

32- Kurt Gödel
33- Incompleteness Theorem
34- Colossus 
35- Enigma 
36- First Draft of report on the EDVAC
37- mass storage

تورینــگ را با واژه های چندبیتی )بیشــتر اوقات مضربی از هشــت 
بیت( جایگزین می کند. نوار حافظۀ تورینگ متوالی اســت، در نتیجه 
برنامه های ماشــین تورینگ، برای ذخیره و بازیابی نتیجه های میانی، 
زمان بســیار زیادی صرف حرکت پس و پیش نوار می کند. در مقابل، 
ماشــین فون نویمان حافظه با دسترسی تصادفی38 دارد، در نتیجه هر 

قلم داده را می توان بی درنگ بازیابی کرد. 
یکی از مفهوم های کلیدی فون نویمان برنامۀ ذخیره شــده اســت که 
یــک دهه پیش تر مطرح کــرده بود، برنامه در همــان نوع حافظه با 
دسترسی تصادفی ذخیره می شود که داده ها ذخیره می شوند )و اغلب 
در همــان بلوک حافظــه(. این امر به کامپیوتر امــکان می دهد برای 
اجرای کارهای مختلف دوباره برنامه نویسی شود. حتی کد خودتغییر 
را امکان پذیر می کند )اگر انبارة برنامه قابل نوشــتن باشد(، که امکان 
شکل قدرتمندی از بازگشت39 را فراهم می کند. تا پیش از آن، تقریباً 
تمامی کامپیوترها، از جمله کلوسس تورینگ، برای کار خاصی ساخته 
می شدند. برنامۀ ذخیره شده به کامپیوتر امکان می دهد که به راستی 
عمومی باشــد و از این رو رویای تورینگ در مورد عمومیت محاسبه 

را محقق کند. 
یکــی دیگــر از مفهوم هــای کلیــدی فون نویمان این اســت که هر 
دستورالعمل شامل یک کد عمل است که آن عمل حسابی یا منطقی 
را که قرار اســت اجرا شــود، و آدرس عملوند40 در حافظه را مشخص 
می کند. صورت بندی فون نویمان با انتشــار طراحی EDVAC معرفی 
شــد، این پروژه ای بــود که به همراهی جی. پرســپر اکرت41 و جان 
ماکلی42هدایت کرد. خود EDVAC تا ســال 1951 اجرایی نشد، و تا 
آن زمان کامپیوترهای با برنامه ذخیره شدة دیگری به راه افتاده بودند، مثل 
 ،ENIAC، EDSAC، BINAC ،ماشین آزمایشی کوچک مقیاس منچســتر 
کــه همۀ آن ها تحت تاثیر مقالۀ فون نویمــان بودند و اکرت و ماکلی 
به عنوان طراح در آن ها مشــارکت داشــتند. فون نویمان مشــارکت 
مستقیمی در طراحی تعدادی از این ماشین ها داشت، از جمله نسخۀ 

آخر ENIAC که از برنامۀ ذخیره شده پشتیبانی می کرد. 
معماری فون نویمان چند پیش درآمد داشت. گرچه، بجز یک استثنای 
 Mark I .حیــرت آور، هیچ کدام ماشــین فون نویمان واقعــی نبودند
که ابداع هاوارد آیکن43 بود و در ســال 1944 ســاخته شد، مؤلفه ای 
از برنامه پذیــری داشــت، اما از برنامه ذخیره شــده بهــره نمی برد. 
دستورالعمل ها را از نوار کاغذی پانچ می خواند و هر فرمان را بی درنگ 
اجرا می کرد. هیچ دستورعمل شاخۀ شرطی44 وجود نداشت، بنابراین 

نمی تواند نمونه ای از معماری فون نویمان به حساب بیاید. 
پیش از Mark I ابداع کامپیوتر Z-3 را در ســال 1941 داریم که کار 

38- random access   memory
39- recursion
40- operand
41- J. presper Eckert
42- John MauChly
43- Howard Aiken
44- Conditional branch
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کنــراد زوس45 بود. این کامپیوتر نیز برنامه اش را از یک نوار می خواند 
)در این مورد، روی فیلم کد شــده بود(، و فاقد دســتورعمل شــاخۀ 
شــرطی نیز بود. جالب توجه این که زوس از جانب انستیتوی پژوهش 
هواپیمایی آلمان حمایت می شــد که از Z-3 برای مطالعۀ لرزش بال 
هواپیما بهره می برد، اما پیشنهاد او به حکومت نازی برای تأمین مالی 
پروژه جایگزینی رله ها با المپ خأل رد شــد. نازی ها تصور می کردند 

محاسبه »اهمیتی برای جنگ ندارد.«
تنها پیش درآمد حقیقی مفهوم فون نویمان مربوط به یک ســدة تمام 
پیش از آن اســت. موتور تحلیلی46 چارلز بابج47، که آن را در ســال 
1837 توضیح داد، ایدة برنامۀ ذخیره شــده را در خود داشت، که از 
طریق کارت پانچ هایی فراهم می شد که از دستگاه بافندگی جاکارد48 
به عاریت گرفته شــده بودند. حافظۀ دسترســی تصادفی آن شــامل 
هــزار واژه بود که هر کدام از 50 عدد ده دهی49 شــکل گرفته بودند 
)معادل حدود 21000 بایت(. هر دســتورعمل شامل یک کد عمل و 
یک شمارة عملوند بود، درست مثل زبان های مدرن ماشین. همچنین 
شامل شاخه و حلقه شرطی بود، یعنی یک ماشین فون نویمان حقیقی 
بود. به نظر می رســد که موتور تحلیلی فراتر از مهارت های مکانیکی 
و ســازمانی بابج بود، و هیچ گاه اجرایی نشد. چندان روشن نیست که 
پیشــگامان کامپیوتر در سدة بیستم، از جمله فون نویمان، از کار بابج 

خبر داشتند یا نه. 
کامپیوتــر بابــج، گرچه هیــچ گاه اجرایی نشــد، به پیدایش رشــتۀ 
برنامه نویسی نرم افزار منجر شد. آدا بایرون50، کنتس الوالک51 و تنها 
فرزند قانونی شاعر لرد بایرون، برنامه هایی برای موتور تحلیلی نوشت 
که الزم بود آن ها را در ذهن خود اشــکال زدایی کند، کاری که امروزه 
در میان مهندسان نرم افزار به »چک کردن جدول«52 معروف است. او 
مقاله ای از ریاضیــدان ایتالیایی لوییچی منابرا53 دربارة موتور تحلیلی 
ترجمه کرد و یادداشــت های گســترده ای بر آن نوشت. او نوشت که 
»موتور تحلیلی الگوهای جبری را به هم می بافد، درســت همان طور 
که ماشــین بافندگی جاکارد گل ها و برگ ها را بــا هم می بافد.« در 
ادامه شاید نخستین گمانه زنی ها دربارة امکان پذیری هوش مصنوعی 
را به دست داد. اما نتیجه گرفت که موتور تحلیلی »هیچ ادعایی برای 

این که چیزی را آغاز کند« ندارد. 
وقتــی عصری را که او در آن کار و زندگی می کرد در نظر می گیریم، 
اندیشۀ بابج معجزه آســا می نماید. اما تا میانۀ سدة بیستم، فکر او در 
غبار زمان فراموش شده بود. این فون نویمان بود که اصل های کلیدی 
کامپیوتر را به صورتی که می شناســیم به اندیشــه آورد و بر زبان راند 

45- Konrad Zuse
46- Analytical Engine
47- Charles Babbage
48- Jacquard Loom
49- decimal
50- Ada Byron
51- Counters of Lovelace
52- table checking
53- Luigi Menabra

و جهان با تداوم ارجاع به ماشــین فون نویمــان همچون مدل اصلی 
محاسبه، به این امر اذعان می کند. 

به یاد داشــته باشید که ماشین فون نویمان داده ها را به طور مداوم در 
میــان و درون واحدهای مختلفش رد و بدل می کند، به همین جهت 
اگر به خاطر قضیه ها و روش های ابداعی شــانون برای ارسال و ذخیرة 
اطالعات دیجیتال قابل اطمینان نبود، ســاختن ماشــین فون نویمان 

امکان پذیر نمی شد. 
حال به چهارمین ایدة مهم می رسیم یعنی یافتن راهی برای بخشیدن 
موهبت هوش به کامپیوترها، ســفر به فراسوی نتیجه گیری آدا بایرون 
مبنی بر این که کامپیوترها نمی توانند خالقانه بیندیشند. پیش از این، 
آلن تورینگ این هدف را به واسطه مقالۀ سال 1950 خود »ماشین آالت 
محاسبه و هوش«54، مطرح کرده بود، که شامل »آزمون تورینگ«55 او 
است که اکنون مشهور اســت، که بر مبنای آن محقق می شود که آیا 
نوعی AI به سطح هوش انسانی رسیده است یا نه. در کتاب حاضر، پس 
از معرفی معماری فون نویمان، فون نویمان خوِد مغز انســان را بررسی 
می کند. از همه چیز گذشته، مغز انسان بهترین مثال یک نظام هوشمند 
است. اگر بتوانیم روش های آن را یاد بگیریم، می توانیم این پارادایم های 
ملهم از زیست شناسی را برای ساختن نظام های هوشمندتر به کار گیریم. 
این کتاب نخســتین بررسی جدی مغز انسان از منظر یک ریاضیدان و 
پیشگام کامپیوتر است. پیش از فون نویمان، رشته های علم کامپیوتر و 

علم اعصاب دو جزیره بودند که بین آن ها هیچ پلی وجود نداشت. 
از بازی روزگار، آخرین اثر یکی از درخشــان ترین ریاضیدانان ســدة 
بیســتم و یکی از پشــگامان عصر کامپیوتر، بررسی خود هوش بود. 
انگیزه تألیف این کتاب تنظیم سلســله سخنرانی هایی برای دانشگاه 
ییل56 بود، اما به دلیل آسیب های ناشی از سرطان، فون نویمان هرگز 
این ســخنرانی ها را ارائه نکرد و پیش نویسی که قرار بود سخنرانی ها 
بر مبنای آن صورت گیرد کامل نشد. این کتاب به هر حال پیشگویی 
درخشان و پیامبرانه از چیزی است که من دلهره آورترین و مهم ترین 

پروژة انسانیت به حساب می آورم. 
فون نویمان کتاب را با توصیف مشروحی درباره تفاوت ها و شباهت های 
کامپیوتر و مغز انسان آغاز می کند. با این که پیش نویس را در سال های 
1955 و 1956 تهیه کرده، مطلب به طور چشمگیری دقیق است. به ویژه 
در جزئیات مربوط به قیاس ها او اشــاره می کند که خروجی نورون ها57 
دیجیتال هستند، یک آکسون58 یا آتش می کند یا نمی کند. این موضوع 
آن زمان چندان واضح نبود چون امکان داشــت خروجی را آنالوگ در 
نظــر گرفت. اما پــردازش در دندریت های59 منتهی به جســم نورون، 
آنالوگ هستند. او این محاســبات را همچون جمع وزندار60 ورودی ها 

54- Computing Machinery Intelligence
55- Turing test
56- Yale 
57- neuron
58- axon
59- dendrite
60- weighted
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همراه با یک آســتانه61 توضیح می دهد. این مدل از نحوة کار نورون ها 
منجر به رشتۀ پیوندباوری62 شد، که در آن نظام ها، هم سخت افزاری هم 
نرم افزاری، مبتنی بر این مدل نورونی هستند. چنین نظام پیوندباوری را 
نخستین بار فرانک روزنبالت63 ابداع کرد، در قالب یک برنامۀ نرم افزاری 

در کامپیوتر IBM 704  در دانشگاه کرنل در سال 1957.
در حال حاضر مدل های پیچیده تری از نحوة ترکیب ورودی ها توسط 
نورون ها در اختیار داریم، اما ایده اساسی پردازش آنالوگ ورودی های 
دندریت از طریق تجمع های ناقل عصبی64 به جای خود مانده اســت. 
نمی توانســتیم انتظار داشته باشــیم که فون نویمان تمامی جزئیات 
پردازش اطالعات را که نورون ها انجام می دهند در سال 1956 درست 
فهمیده باشد، اما آن نکته های کلیدی که مبنای برهان های او را شکل 

می دهند کماکان معتبرند. 
فون نویمان مفهوم عمومیت محاسبه را به کار می گیرد و نتیجه می گیرد 
که گرچه معماری و بلوک های سازندة کامپیوتر و مغز به ظاهر تفاوت های 
فاحشی دارند، به هر حال می توانیم نتیجه بگیریم که ماشین فون نویمان 
می تواند پردازش مغز را شبیه سازی کند. اما، عکس آن درست نیست، 
چون مغز یک ماشین فون نویمان نیست و برنامۀ ذخیره شده ای مثل آن 

ندارد. الگوریتم با روش های آن در ساختار آن پوشیده اند. 
فون نویمان به درســتی نتیجــه می گیرد که نورون هــا می توانند از 
ورودی شان الگوها را یاد بگیرند، الگوهایی که در حال حاضر می دانیم 
در تجمع هــای ناقل عصبی ُکد شــده اند. آنچــه در زمان فون نویمان 
نمی دانستند این بود که یادگیری از طریق ایجاد و نابودی پیوندهای 

بین نورونی نیز رخ می دهد. 
فون نویمان خاطر نشــان می کند که سرعت پردازش عصبی بسیار کند 
اســت، در مرتبۀ صد محاسبه در ثانیه، اما مغز از طریق پردازش موازی 
گســترده ای آن را جبران می کند. هر یک از 1010 نورون آن همزمان 
پردازش می کنند )این عدد نیز به طور معقولی دقیق است، برآورد کنونی 
بین 1010 و 1011 اســت(. در واقــع، هر یک از پیوندها )با میانگینی 

حدود 103 پیوند برای هر نورون( همزمان محاسبه می کنند. 
با در نظر گرفتن وضعیت ابتدایی علم اعصاب در آن زمان، برآوردها و 
توصیف او دربارة پردازش عصبی چشمگیرند. یکی از توصیف هایی که 
با آن مخالفم، برآورد فون نویمان از ظرفیت حافظه مغز اســت. فرض 
او بر این اســت که مغز هر ورودی را در همۀ عمر به یاد دارد. شصت 
سال حدود 2×109 ثانیه اســت. با احتساب چهارده ورودی برای هر 
نورون در ثانیه )که در واقع دســت کم ســه مرتبه کوچک تر در نظر 
گرفته شده(، و با احتساب 1010 نورون، ظرفیت حافظۀ مغز را حدود 
1020 بیت برآورد می کند. واقعیت این اســت که ما تنها بخش بسیار 
کوچکی از اندیشه ها و تجربه هایمان را به یاد می آوریم، و این خاطره ها 
نه در ســطح پایین و به صورت الگوهای بیت )مثل تصویر ویدئویی(، 

61- threshold
62- connectionism
63- Frank Rosenblatt 
64- neurotransmitter

بلکه به صورت رشــته ای از الگوهای ســطح باالتر ذخیره می شــوند. 
قشر65 مغز انســان به صورت سلســله مراتبی با تشخیص دهنده های 
الگو66 ســازمان یافته است. برخی از این تشخیص دهنده ها شکل های 
جای شناختی67معینی را بازشناسی می کنند، مثل خط افقی در حرف 
بزرگ »A« یا تو گودی پایین ترش. این تشــخیص دهنده های ســطح 
پایین در قشــر نو68 مغز، تشخیص ها را به تشخیص دهنده های سطح 
باالتر منتقل می کنند. در ســطح بعدی، تشــخیص دهنده ها می شود 
حرف های چاپی معینی مثل حرف »A« را تشخیص دهند. در سطحی 
 .»Apple« باز هم باالتر می شود واژه ها تشخیص داده شوند، مثل واژة
در بخش دیگری از قشر مغز، یک تشخیص دهنده می شود در سطحی 
مشابه، شیء، apple، را تشخیص دهد و باز هم در بخش دیگری یک 
تشخیص دهنده می شود واژة »apple« بر زبان آمده را تشخیص دهد. 
در سطح مفهومی بسیار باالتری، یک تشخیص دهنده می شود نتیجه 
بگیرد، »ایــن خنده دار بود«. خاطره های ما از رویدادها و اندیشــه ها 
متناسب با این سطح های باالتر تشخیص، ُکد می شوند. اگر خاطره ای 
از یک تجربه را به یاد بیارویم، آنچه در مغز می گذرد هیچ شباهتی با 
نمایش یک ویدئو ندارد. بلکه رشــته ای از این الگوهای سطح باال را به 
یاد می آوریم. باید تجربــه را دوباره تصور کنیم، چون جزئیات به طور 

تصریحی به یاد آورده نمی شوند. 
بــا تالش برای یادآوری تجربه های اخیر- برای مثال، آخرین باری که 
پیــاده روی کردید- می توانید این را بیازمایید. چه میزان از آن تجربه 
را به یاد می آورید؟ پنجمین نفری که با او برخورد داشــتید چه کسی 
بود؟ آیا یک کالســکۀ بچه دیدید؟ صندوق پست؟ وقتی در نخستین 
گوشــه چرخیدید چه دیدید؟ اگر از کنار فروشــگاهی رد شدید، در 
دومین ویترین چه دیدید؟ شاید از چند نشانه ای که به یاد می آورید، 
پاســخ به آن پرسش ها را بازسازی کنید، اما اکثر ما خاطرة درستی از 
تجربه هایمان نداریم. اما، در واقع، ماشین ها می توانند به آسانی به یاد 

آورند، و  این یکی از مزیت های هوش مصنوعی است. 
به نظر من، بحث های اندکی در این کتاب در تضاد با آن چیزهایی است 
که امروز می دانیم. امروزه در موقعیتی نیســتیم که مغز را به طور کامل 
توصیف کنیم، در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که کتابی مربوط به 
سال 1956 درباره مهندسی معکوس مغز، از عهدة چنین کاری برآید. 
باوجود این، توصیف های فون نویمان به طور چشمگیری به روز هستند و 
جزئیاتی که او نتیجه گیری های خود را بر آن ها مبتنی می کند، کماکان 
معتبرند. هرگاه که او یکی از سازوکارهای مغز را توصیف می کند، نشان 
می دهــد که با وجود تفاوت های ظاهری، کامپیوتــر مدرن می تواند از 
عهدة عمل مشابهی برآید. سازوکارهای آنالوگ مغز را می توان از طریق 
سازوکارهای دیجیتال شبیه سازی کرد زیرا محاسبۀ دیجیتال می تواند 
مقادیر آنالــوگ را به هر میزان دلخواهی از دقــت تقلید کند )و دقت 

65- cortex
66- pattern recognizer 
67- topologic
68- neocortex
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اطالعات آنالوگ در مغز بسیار پایین است.(
یک راســتایی69 عظیم مغز را نیز می توان شبیه سازی کرد، البته با در 
نظر گرفتن مزیت ســرعت فوق العادة کامپیوترها در محاسبۀ متوالی 
)مزیتی که از زمان نوشــته شــدن این کتاب بیــش از حد افزایش 
یافته اســت.( افزون بر این، می توانیم، از طریق ماشــین های موازی 
فون نویمان، از پردازش موازی در کامپیوترها نیز بهره بریم. امروزه این 

درست همان شیوة کار اَبَرکامپیوترهاست. 
او با در نظر گرفتن این که با چه ســرعتی می توانیم تصمیم بگیریم و 
نورون ها با چه کندی محاسبه می کنند، نتیجه می گیرد که روش های 
مغز نمی توانند مستلزم الگوریتم های متوالی طوالنی باشند. وقتی یک 
بازیکن بیس بال در بیس ســوم تصمیــم می گیرد که توپ را به جای 
بیس دوم به بیس اول پرتاب کند، او این تصمیم را در کسری از ثانیه 
می گیرد. در این زمــان هر نورون می تواند فقط چند دور را طی کند 
)مدت زمان الزم بــرای این  که مدارهای عصبی ورودی های تازه ای را 
در نظر گیرند(. فون نویمان به درستی  نتیجه می گیرد که قدرت های 
چشمگیر مغز از ده میلیون نورون ناشی می شود که همگی می توانند 
اطالعات را همزمان پردازش کنند. پیشــرفت های اخیر در مهندسی 
معکوس قشر بینایی، تأیید کرده که قضاوت های بغرنج بینایی تنها در 

سه یا چهار دور عصبی صورت می گیرد. 
مغــز انعطاف پذیری باالیی دارد، که به ما امــکان می دهد یاد بگیریم. 
اما کامپیوتر انعطاف پذیری بسیار بیشتری دارد، که می تواند به واسطۀ 
تغییر نرم افزارش، ساختار روش هایش را به تمامی بازسازی کند. از این 
جهت، کامپیوتر می تواند از مغز تقلید کند، اما عکس این درست نیست. 
در آن دوره که فون نویمان ظرفیت گســتردة سازمان موازی مغز را با 
)چند( کامپیوتر زمان خود مقایسه می کرد، روشن بود که مغز ظرفیت 
بسیار بیشــتری از کامپیوترهای حوالی 1956 دارد. امروزه نخستین 
اَبَرکامپیوترهایی در دســت ســاخت هســتند که به سرعتی دست 
می یابند که بر مبنای برخی برآوردهای محافظه کارانه معادل ســرعت 
الزم برای شبیه ســازی عملِی مغز انسان است )حدود 1016 عمل در 
ثانیه(. حدس می زنم که ســخت افزار الزم برای این سطح از محاسبه 
در اوایل دهۀ 2020 ارزشــی معادل 1000 دالر داشــته باشد. گرچه 
پیش نویس این کتاب به طور چشــمگیری در ابتدای تاریخ کامپیوتر 
نوشته شــده، فون نویمان به هر حال باور داشت که هم سخت افزار و 
هم نرم افزار هوش انســانی سرانجام در دسترس قرار می گیرند. او این 

سخنرانی های را به این دلیل آماده کرد. 
فون نویمان از آهنگ شتابان پیشرفت و پیامدهای ژرف این پیشرفت 
برای آیندة بشــریت، درک ژرفی داشــت، که مــا را به پنجمین ایدة 
کلیدی عصر اطالعاتی می رســاند. یک سال پس از مرگ فون نویمان 
در ســال 1957، همکار ریاضیدان او استان اوالم70 مطلبی را از قول 
فون نویمان آورد: »چنین به نظر می رسد که با پیشرفت شتابان فناوری، 

69- parallelism
70- Stanislaw Ulam

و دگرگونی شــیوة زندگی انسان، به نوعی تکینگی71 اساسی در تاریخ 
نژاد انســان نزدیک می شود که در ورای آن، امورات انسانی به صورتی 
که می شناسیم، دیگر امکان پذیر نیســت«. این نخستین کاربرد واژة 

»تکینگی« در زمینۀ تاریخ انسان است. 
ری ُکرزوبل

فهرست مطالب کتاب
پیشگفتار ویراست سوم )ری ُکرزویل(

پیشگفتار ویراست دوم )پال م. چرچلَند و پاتریشیا س. چرچلَند(
پیشگفتار )کالرا فون نویمان(

مقدمه 
بخش 1: کامپیوتر /47

روال آنالوگ 
48عمل های اصلی متداول 

48عمل های اصلی نامتداول 
روال دیجیتال 

50نشانگرها، ترکیب و تجسد آن ها
51گونه های ماشین دیجیتال و اجزای اصلی آن ها

52طرح های موازی و متوالی
52عمل های اصلی متداول 

کنترل منطقی 
55کنترل متصل 

56کنترل منطقی نوار
56اصِل تنها یک اندام برای هر عمل اصلی 

57نیاز تبعی به اندام خاص حافظه
58کنترل با نقطه های »دنبالۀ کنترل«

60کنترل ذخیره شده در حافظه
63شیوه های کنترل ذخیره شده در حافظه

63شکل های ترکیبی کنترل
روال های عددی ترکیبی 

65بازنمایی ترکیبی عددها، ماشین های ساخته شده بر این مبنا
دقت

68دلیل های الزام به دقت باال )دیجیتال(
مشخصه های ماشین آنالوگ مدرن 

مشخصه های ماشین دیجیتال مدرن
72اجزای فعال، پرسش های مربوط به سرعت

72تعداد اجزای فعال الزم
73اندام های حافظه، زمان های دسترسی و ظرفیت های حافظه

74ثبت کننده های حافظۀ ساخته شده از اندام های فعال
75اصل سلسله مراتبی برای اندام های حافظه

76اجزای حافظه، پرسش های مربوط به دسترسی 
77پیچیدگی های مفهوم زمان دسترسی

71- Singularity 
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78اصل آدرس دهی مستقیم
بخش 2: مغز /81

توصیف ساده گرایانۀ کارکرد نورون
طبیعت تکانۀ عصبی 

84فرایند تحریک 
85سازوکار تحریک تپ ها به وسیله تپ ها: مشخصۀ دیجیتال آن 

86مشخصه های زمانی واکنش عصبی، خستگی، و بازیابی
89اندازة نورون، قیاس با اجزای مصنوعی 
90اتالف انرژی، قیاس با اجزای منطقی 

91چکیده قیاس ها
معیارهای تحریک

93ساده ترین - منطقی مقدماتی
95معیارهای تحریک پیچیده تر

96آستانه 
96زمان جمع بستن

97معیارهای تحریک برای گیرنده ها
مسئلۀ حافظه در نظام عصبی

101اصل هایی برای برآورد ظرفیت حافظه در نظام عصبی
103برآوردهای ظرفیت حافظه به تناسب این قیدها 

104تجسدهای فیزیکی متفاوت و ممکن حافظه

105قیاس هایی با ماشین های محاسبۀ مصنوعی
جزءبندی نهفتۀ حافظه لزوماً همان جزءبندی اندام های فعال اصلی 

نیست
106

بخش های دیجیتال و آنالوگ نظام عصبی
108نقش سازوکار ژنی در زمینۀ باال

ُکدها و نقش آن ها در کنترل کارکرد ماشین
109مفهوم کد کامل
110مفهوم کد کوتاه

111کارکرد ُکد کوتاه 
ساختار منطقی نظام عصبی

113اهمیت روال های عددی
113برهم کنش روال های عددی و منطق 

114دلیل هایی برای انتظار داشتن الزام های دقت باال
طبیعت نظام نشانه های به کار رفته: دیجیتال نیست، آماری است

116تنزل حسابی، نقش ژرفای حسابی و منطقی
117دقت حسابی یا قابلیت اطمینان منطقی، گزینه ها

سایر خصوصیت های آماری نظام پیام رسانی که می توان به کار 
گرفت

118

زبان مغز و نه زبان ریاضیات 
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برنامۀ گروه های تخصصی انجمن در سال آینده

سازمانی  معماری  تخصصی  گروه  پیشنهادی  برنامه 
انجمن انفورماتیک ایران برای سال 1401

ارائه كننده: رضا كرمی 
سرپرست گروه تخصصی معماری سازمانی 

الف( ماموریت
ایجاد هم افزایی و افزایش سرمایه اجتماعی در بین فعاالن و عالقه مندان 
به معماری سازمانی به منظور رشد و ارتقای سطح تخصصی و حرفه ای 
معماران ســازمانی و جایگاه معماری سازمانی، با استفاده از قابلیت ها 
و تجارب اعضای گروه و همکاری با انجمن ها، دانشــگاه ها و گروه های 
تخصصی مرتبط در داخل و خارج کشــور از طریق تولید، انتشــار و 
اشــتراک دانش به صورت جمعی در قالب یکی از گروه های تخصصی 

انجمن انفورماتیک ایران
ب( اهداف

ارتقاء جایگاه حرفه معماری ســازمانی  و معماران سازمانی در سطح 
کشور 

شناســایی و گردآوری فعاالن و عالقه مندان به پژوهش و کاربردهای 
معماری سازمانی

تولید، انتشار و اشتراک دانش تخصصی و محتوای ترویجی-آموزشی 
در حوزه معماری سازمانی

زمینه ســازی برای ایجاد یک تشکل حرفه ای-تخصصی مستقل برای 
معماری سازمانی

پ( برنامه های سال 1401
1. نهادسازی )جدید(

بر اساس ضوابط انجمن، هســته راهبری گروه با عضویت و مشارکت 
چندتن از صاحب نظران و فعاالن شناخته شده حوزه معماری سازمانی 
تشکیل خواهد شد. همچنین در مورد تشکیل زیرگروه های تخصصی 

)صنایع و موضوعات مختلف( در صورت امکان اقدام خواهد شد.
2.تدوین سند راهنمای گروه )جدید(

فعالیت موثر اعضای گروه و تحقق برنامه ها و اهداف، نیازمند تدوین یک 
ســند راهنما برای گروه است که اوالً امتیازات مشخصی برای فعالیت 
در ســطوح مختلف تعیین نماید که انگیزه بخش مشــارکت کنندگان 
باشــد، ثانیا براســاس مدل طراحی شــده، فعالیت های سال 1401، 

اولویت بندی و بازبینی شود.
3.تولید محتوا برای وبگاه اختصاصی گروه

تکمیل و تقویت محتوای وبگاه همانند ســال های پیش انجام خواهد 
شــد. اما با تعریف سطوح دسترســی به گونه ای که اعضای فعال گروه 

امتیازاتی برای دسترسی به مطالب جدید و مهم داشته باشند.
4. برگزاری وبینارهای ماهانه

تعداد 12 وبینار ماهانه برای سال 1401 پیش بینی شده است.
5. برگزاری میزگردهای فصلی )جدید(

هدف از برگزاری میزگردهای فصلی، طرح و بحث در مورد مسائل روز 
و چالش های مطرح در حوزه معماری سازمانی در کشور و  زمینه سازی 
ایجاد  انجمن تخصصی معماری سازمانی است. این میزگردها با حضور 

گروه های تخصصی انجمن در حال برنامه ریزی برای فعالیت های خود در سال آینده هستند. 
تاکنون برنامه های گروه های تخصصی معماری سازمانی و راهبری و مدیریت خدمات در هیئت مدیرۀ انجمن مطرح شده و به تصویب رسیده است. 

برنامۀ این دو گروه تخصصی انجمن، در زیر به اطالع اعضای گرامی انجمن و خوانندگان گزارش کامپیوتر رسانده می شود. 
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اساتید و صاحب ظران حوزه و در صورت نیاز مسئوالن مراجع دولتی/
ملی برگزار خواهد شد.

تعداد 4 میزگرد فصلی برای سال 1401 پیش بینی شده است.
6.مشارکت در انتشار ماهنامه انجمن

تامین محتوا برای انتشار حداقل 1 ویژه نامه معماری سازمانی در سال 
1401 برای ماهنامه گزارش کامپیوتر پیش بینی می شود.

7.مشارکت در برگزاری همایش ساالنه معماری
همانند سال های گذشــته، گروه در برگزاری همایش ساالنه معماری 

سازمانی مشارکت فعال خواهد داشت.
8.طراحی و ارائه دوره های آموزشی تخصصی )جدید(

حداقل 3 عنوان دوره آموزشــی تخصصی در حوزه معماری سازمانی 
طراحی و به صورت حضوری یا برخط برگزار خواهد شد.

9.ایجاد فهرست فعاالن معماری سازمانی )جدید(
با فراخوان عمومی، فهرســت و مشــخصات فعاالن معماری سازمانی 
در ســه حوزه دانشگاه، صنعت و سازمان های استفاده کننده تشکیل و 

منتشر خواهد شد.

10.تهیه و انتشار گزارش سیمای معماری سازمانی در کشور )جدید(
هدف از تهیه این گزارش شناســایی  روند انجام معماری سازمانی و 
چالش ها و مشــکالتی است که معماران ســازمانی در کشور با آن ها 

روبرو هستند.

برنامه عملیاتی گــروه تخصصی راهبری و مدیریت 
خدمات انجمن انفورماتیک ایران سال 1401

ارائه کننده: حمید گردش 
سرپرست کمیته راهبری گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات 

اهداف كالن گروه راهبری و مدیریت خدمات 
ارتقای جایگاه انجمن در حوزه راهبری و مدیریت IT در کشور  	
ارتقای دانش راهبری و مدیریت IT در کشور  	
ترویج به اشــتراک گذاری و تبادل تجارب راهبری و مدیریت IT در  	

کشور 
	 IT افزایش همکاری های بین المللی در زمینه راهبری و مدیریت

ایجاد کمیته های اجرایی گروه راهبری و مدیریت خدمات 

پیش نیازهای اجرازمان اجراعنوان فعالیت

اطالع رسانی از طریق کانال های اطالع رسانی انجمنهفته سوم فروردینفراخوان و عضوگیری اعضای کمیته های اجرایی

ثبت نام داوطلبین همکاریهفته دوم اردیبهشتنهایی سازی و ثبت نام اعضای کمیته های اجرایی

نهایی شدن اعضای کمیته اجرایی هفته اول خردادبرنامه ریزی اجرایی سه ماهه کمیته های اجرایی

اطالع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی از طریق کانال واتس اپ

پیش نیازهای اجرازمان اجراعنوان فعالیت

به صورت مستمرتهیه محتوای کانال های اطالع رسانی

معرفی از طریق کانال های اطالع رسانی انجمنهر چهار ماه یکبارارائه آموزش های تخصصی رایگان در گروه آموزش واتس اپ

ارائه مقاله و ویژه نامه در نشریه انجمن انفورماتیک ایران

پیش نیازهای اجرازمان اجراعنوان فعالیت

هر دو ماه یکبارارائه حداقل یک مقاله در نشریه انجمن

یکبارتامین محتوایی ویژه نامه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

وبینارهای آموزشی 

پیش نیازهای اجرازمان اجراعنوان فعالیت

معرفی از طریق کانال های اطالع رسانی انجمن هر دو ماه یکباربرگزاری وبینارهای آموزشی تخصصی راهبری و مدیریت فناوری اطالعات 

ایجاد زیرساخت های برگزاری جایزه مدیریت خدمات فناوری اطالعات در کشور 

پیش نیازهای اجرازمان اجراعنوان فعالیت
هفته دوم خردادتدوین پیشنهاد برگزاری جایزه مدیریت خدمات فناوری اطالعات

همکاری از طریق اعضای هیئت مدیره انجمنهفته اول مردادبرگزاری جلسات با نهادهای حاکمیتی جهت عقد توافقنامه های اجرایی

برگزاری جلسات با نهادهای حاکمیتی هفته چهارم شهریورعقد توافقنامه همکاری با سازمان های حاکمیتی
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تراوش های ذهنی
25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی

)قسمت هفتم(

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

یادداشت مترجم
جان بروکمن از افراد شناخته شده و مشهور دنیای علم و فّناوری است. 
او پایه گذار بنیاد اِج1 اســت، سازمانی برای گردهم آوردن متفّکران و 
پیشــگامان حوزه های علمی و فّنی و فراهم ســاختن نظرگاهی برای 
تبادل افکار و بیــان دغدغه های آنان دربارة موضوعات مختلف دنیای 
فّناوری. تعداد اعضای زنده و درگذشــتۀ این بنیاد هم اکنون به 660 
نفر بالغ گشــته اســت. بروکمن نظرات و گفتگوهای اعضای بنیاد اِج 
را از وطریق وبــگاه Edge.org در اختیار عالقه مندان می گذارد و به 
همین خاطر، این وبگاه همواره یکی از جالب ترین و تفّکربرانگیزترین 

وبگاه های اینترنت بوده است. 
بروکمن از دهــۀ 1990 تا کنون به طور مرتّب از متفّکران برجســته 
و دانشــمندان عضو بنیاد اِج درخواســت کرده تا نظرشــان را دربارة 
موضوعــات مهــم و مختلف علمی بیــان کنند. شــهرت او به عنوان 
بنیان گــذار و ناشــر Edge.org و نیز بنیان گذار یکــی از معتبرترین 
بنگاه های انتشــارات کتاب های علمی در آمریکا باعث شــده اســت 
که درخواســتش پذیرفته شــود و در نتیجه، مجموعه های مفّصلی از 

گفتمان های تفّکربرانگیز دربارة یک موضوع پدید آمده است.
    بد نیســت به چند نمونه از پرســش هایی که بروکمن در سال های 
مختلف از اندیشمندان عضو بنیاد اِج به عمل آورده و نظر آنان را جویا 

شده است اشاره کنم: 
به چه چیزی باور دارید با وجودی که نمی توانید آن را اثبات کنید؟  	

)2005(
1-Edge Foundation

خطرناک ترین ایدة شما چیست؟ )2006( 	
دربارة چه چیز خوش بین هستید؟ )2007( 	
نظرتان را دربارة چه چیز تغییر داده اید؟ )2008( 	
چه چیزی همه چیز را تغییر خواهد داد؟ )2009( 	
اینترنت چگونه در حال تغییر دادن طرز فکر شماست؟ )2010( از  	

میان 172 پاسخ دریافت شده، 150 پاسخ بعداً در کتابی به همین نام 
با ویراستاری بروکمن منتشر شد. 

بروکمــن در ســال 2018 به ســراغ موضوع هــوش مصنوعی آمده 
اســت. موضوعی که او آن را »داســتان امروز، داستانی در پشت همۀ 
داستان ها« خوانده است. از پرسش شوندگان خواسته است تا نظرشان 
را دربــارة آیندة هوش مصنوعی در 7 تا 15 صفحه بیان کنند. کتابی 
که در دســت دارید، دربردارندة پاســخ های 25 نفر از دانشمندان و 
اندیشــمندان برجسته اســت که هر یک در یک فصل جداگانه آورده 
شده است. تقریباً همۀ آن ها اتّفاق نظر دارند که پرسش هایی نظیر این 
که هوش فراگیر مصنوعی )یعنی هوشــی همتراز با هوش انسان( چه 
موقع به دســت خواهد آمد؟ چگونه ساخته خواهد شد؟ آیا خطرناک 
خواهــد بود؟ و زندگــی ما را چگونه تغییر خواهد داد؟ پرســش های 
حیاتی و مهمی هســتند، اّما تقریباً روی بقّیــۀ چیزها، حّتی تعاریف 

بنیادی، هم عقیده نیستند. 
ترجمــۀ این کتــاب به صورت یک سلســله مقالۀ دنبالــه دار به نظر 
خوانندگان گرامی می رسد. امیدوارم ترجمۀ این کتاب مورد استقبال 

جامعۀ علمی و فرهیختگان کشور قرار گیرد. 
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فصل 12

استفادۀ مصنوعی از انسان

تام گریفیث2
تام گریفیث، اســتاد اطالعــات، فّناوری، خودآگاهــی و فرهنگ در 
دانشگاه پرینستون است. او به همراه برایان کریستین، نویسندۀ کتاب 

»الگوریتم هایی برای زندگی کردن« است. 
***

وقتی از مردم می خواهی که دنیایی را تصّور کنند که به نحو ثمربخش 
و موّفقیت آمیزی با پیشــرفت های هوش مصنوعی در آمیخته شــده 
باشد، احتماالً هر کس تصویر متفاوتی را به ذهن خواهد آورد. تصاویر 
منحصــر به فرد ما از آینده ممکن اســت در حضــور یا عدم حضور 
ســفینه های فضایی، ماشــین های پرنده یا روبات های شبیه انسان با 
یکدیگر اختالف داشــته باشــد. اّما یک چیز تفاوت نمی کند: حضور 
انسان. این مطمئناً همان چیزی بوده است که نوربرت وینر به هنگام 
نوشتن دربارة امکان بالقّوة ماشین برای بهبود جامعۀ انسانی از طریق 
تعامل با انســان ها و کمک به رساندن تعامالتشان به یکدیگر، در نظر 
داشت. رسیدن به این نقطه، نه تنها نیازمند راه هایی برای هوشمندتر 
کردن ماشین هاست، بلکه مستلزم درک بهتر از چگونگی کارکرد ذهن 

انسان نیز می باشد. 
    پیشــرفت های اخیر در هــوش مصنوعی و یادگیری ماشــین به 
سامانه هایی انجامیده است که می توانند با توانایی های انسان در انجام 
بازی ها، رده بنــدی تصاویر یا پردازش متن برابــری کنند یا حتی از 
آن فراتــر روند. اّما اگر می خواهید بدانید که چرا رانندة جلویی شــما 
ناگهان ترمز کرد، چرا مردم علیه عالقه مندی هایشان رأی می دهند، یا 
چه هدیۀ تولّدی برای همسرتان بخرید، هنوز بهتر است از یک انسان 
سؤال کنید تا یک ماشین. حّل این مسائل، نیازمند ساختن مدل هایی 
از ذهن انسان هاست که بتواند در یک رایانه پیاده سازی شود- چیزی 
که نه فقط برای یکپارچه ســازی بهتر ماشین ها با جوامع انسانی، بلکه 
برای اطمینان یافتن از این که جوامع انســانی می توانند به حیاتشان 

ادامه دهند، ضرورت دارد. 
    فرض کنید یک دستیار هوشمند خودکار دارید که می تواند بعضی 
وظایــف ابتدایی مانند برنامه ریزی برای وعده های غذایی و ســفارش 
مواد خوراکــی را انجام دهد. این دســتیار بــرای موّفقیت در انجام 
وظایفش باید بتواند بر پایۀ شــیوة رفتار شــما نیازهایتان را استنتاج 
کند. با وجودی که این کار ســاده به نظر می رســد، اســتنتاج کردن 
دربارة چیزهای دلخواه انســان ها، می تواند موضوع پیچیده ای باشــد. 
برای نمونه، اگر دســتیار شما مشاهده کرده باشد که از دسر بیشتر از 
بقیۀ بخش های غذا لّذت می برید، ممکن اســت وعدة غذایی شــما را 
فقط شامل دسر برنامه ریزی کند. یا شاید شنیده باشد که شما دربارة 

2-Tom Griffiths

نداشــتن وقت آزاد کافی گله مند هستید و دیده باشد که توّجه کردن 
و وقت گذرانی با ســگتان مقدار قابل مالحظــه ای از وقت آزادتان را 
می گیرد. پس از افتضاح دسر، همچنین فهمیده است که شما غذاهای 
شــامل پروتئین را ترجیح می دهید، بنابراین ممکن اســت به دنبال 
دستورالعمل پخت غذاهایی بگردد که با گوشت سگ درست می شوند. 
در ادامۀ مثال هایی شــبیه این کم کم به وضعّیت هایی می رســیم که 
برای آیندة نژاد بشــر نیز مشــکل به وجود می آید )همۀ آن ها منابع 

پروتئینی خوبی هستند.( 
    اســتنتاج کردن دربارة آنچه انســان ها می خواهند، پیش نیاز حل 
مســئلۀ همترازی ارزش ها در هوش مصنوعی اســت- همتراز کردن 
ارزش های یک ســامانۀ هوشــمند خودکار با ارزش های یک انســان. 
چنانچه بخواهیم مطمئن شــویم که آن سامانه های هوشمند خودکار 
برای عالیق و اولویت های ما ارزش و اهمّیت قائلند، مســئلۀ همترازی 
ارزش هــا اهمّیت می یابد. اگر نتوانند پی ببرند که چه چیزی برای ما 
ارزش دارد، راهی برایشان وجود ندارد تا برای پشتیبانی از آن ارزش ها 

اقدام کنند- و ممکن است در مغایرت با آن ها اقدام کنند. 
    همترازی ارزش ها، موضوعی اســت کوچک اّما در حال رشــد در 
نوشــتارهای پژوهشی هوش مصنوعی. یکی از ابزارهایی که برای حّل 
این مســئله استفاده شده، یادگیری پاداشــِی وارونه3 است. یادگیری 
پاداشی، روش استانداردی برای آموزش ماشین های هوشمند است. با 
همبسته کردن و پیوند دادن نتایج خاص به پاداش ها، سامانۀ یادگیری 
ماشین می تواند آموزش داده شود تا راهبردهایی را دنبال کند که آن 
نتایج را تولید کنند. وینر در دهۀ 1950 نسبت به این ایده هشدار داد، 
اّما دهه های بعد آن را به یک مهارت هنری تبدیل کرد. ســامانه های 
مدرن یادگیری ماشین می توانند با به کارگیری الگوریتم های یادگیری 
پاداشــی، راهبردهای بسیار اثربخشی را برای انجام بازی های رایانه ای 
پیدا کنند- از بازی های ســاده گرفته تا بازی های راهبردی بیدرنگ4 
پیچیده. یادگیری پاداشِی وارونه، این رویکرد را از آن سو برمی گرداند: 
بــا مشــاهدة اقدامات یک عامل هوشــمند که تاکنــون راهبردهای 
اثربخشی را یادگرفته است، می توانیم به پاداش هایی که به توسعۀ آن 

راهبردها منجر شده است پی ببریم. 
    در ساده ترین شکل، یادگیری پاداشِی وارونه چیزی است که مردم 
همواره آن را انجام می دهند. آنقدر متداول اســت که ما حّتی به طور 
ناخودآگاه انجامش می دهیم. هنگامی که می بینید یکی از همکارانتان 
به طرف ماشــیِن فروش5 )ماشین خودکاری که با انداختن پول در آن 
جنس بیرون می دهد. م.( پر از چیپس و آب نبات می رود و یک پاکت 
آجیل بی نمک می خرد، این گونه برداشــت می کنید که همکارتان )1( 
گشــنه بوده و )2( خوراکی های سالم را ترجیح می دهد. هنگامی که 
یکی از آشنایانتان شــما را می بیند و بعد سعی می کند که با شما رو 
در رو نشــود، این گونه برداشــت می کنید که دلیلی وجود دارد که او 
3- inverse-reinforcement learning
4- real-time
5- vending machine
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نمی خواســته با شما صحبت کند. هنگامی که یک نفر بزرگسال زمان 
و پول زیادی را صرف یادگیری نواختن ویولون سل می کند، استنباط 
شما این است که او باید موســیقی کالسیک را خیلی دوست داشته 
باشــد- در حالی که اگر یک پســر نوجوان به یادگیــری گیتار برقی 
بپردازد، برداشــت شما بیشتر ممکن است این باشد که به دنبال یک 

چالش است. 
    یادگیری پاداشــِی وارونه، یک مســئلۀ آماری است: ما داده هایی 
در اختیــار داریم، رفتار یک عامل هوشــمند- و می خواهیم فرضیات 
مختلــف را دربارة پاداش های اصلی و نهانــی آن رفتار ارزیابی کنیم. 
آماردان ها هنگامی که با این پرســش روبرو می شــوند به فکر کردن 
دربارة مدل ســازنده ای که پشــت داده ها وجود دارد می پردازند: اگر 
عامل هوشــمند توســط مجموعۀ خاّصی از پاداش ها برانگیخته شده 
باشــد، چه داده هایی را انتظار داریم که تولید شــده باشــند؟ سپس 
آماردان با در دست داشتن مدل سازنده می تواند رو به عقب کار کند: 
چه پاداش هایی احتماالً باعث شــده اند تا آن عامل هوشــمند به آن 

شیوة خاص رفتار کند؟ 
    چنانچــه تــالش کنید تا بــه پاداش هایی کــه انگیزه بخش رفتار 
انسان هســتند پی ببرید، مدل سازنده در واقع نظریۀ چگونگی رفتار 
انسان هاســت- ذهن انسان چگونه کار می کند. برداشت ها دربارة علل 
نهفته در پشت رفتار ســایر مردم، منعکس کنندة مدل پیچیده ای از 
طبیعت انســان است که همۀ ما در سر داریم. هنگامی که مدل دقیق 
باشد، ما برداشت های خوبی می کنیم. هنگامی که نباشد، دچار اشتباه 
می شویم. برای نمونه، دانشجویی اگر استادش فوراً به نامۀ الکترونیکی 
او پاسخ ندهد، ممکن است این گونه برداشت کند که استادش نسبت 
به او بی تفاوت است- پیامد ناتوانی دانشجو در درک این که استادش 

چه تعداد نامۀ الکترونیکی دریافت می کند.
    سامانه های هوشــمند خودکار که برداشت های خوبی دربارة آنچه 
مــردم می خواهند می کنند، باید مدل های ســازندة خوبی برای رفتار 
انســان داشته باشــند: یعنی مدل های خوبی از شناخت انسان که به 
نحوی بیان شــده باشند که قابل پیاده ســازی در رایانه باشند. از نظر 
تاریخی، جســتجو برای مدل های محاســباتی از شــناخت انسان، با 
تاریخچۀ خود هوش مصنوعی در هم تنیده شــده اند. تنها چند سال 
پس از آن که نوربرت وینر کتاب »اســتفادة انســانی از انسان ها« را 
منتشر کرد، نخستین مدل محاسباتی از شناخت انسان و نیز نخستین    
ســامانۀ هوش مصنوعی به نام »الجیک تئوریســت« توسط هربرت 
ســایمون و آلن نیوِول به وجود آمد. الجیک تئوریست از طریق تقلید 
از راهبردهای مورد اســتفادة ریاضیدانــان، به طور خودکار اثبات های 

ریاضی را تولید می کرد. 
    چالشــی که در تولید مدل های محاسباتی از شناخت انسان وجود 
دارد، ساخت مدل هایی اســت که هم دقیق و هم تعمیم پذیر باشند. 
البته یک مدل دقیق، رفتار انسان را با کمترین خطا پیش بینی می کند. 
یک مدل تعمیم پذیر می تواند در محدودة گسترده ای از شرایط، شامل 

شرایط پیش بینی نشده توسط به وجودآورندگان آن شرایط، پیش بینی 
کند. بــرای نمونه، یک مدل خوب از آب و هــوای زمین، باید بتواند 
پیامدهای افزایش دمای کرة زمین را حتی چنانچه این مسئله توسط 
دانشــمندان طراحش در نظر گرفته نشــده بود، پیش بینی کند. اّما 
هنگامی که به درک ذهن انســان می رســیم، این دو هدف- دّقت و 

تعمیم پذیری- اصاًل با یکدیگر همخوانی ندارند. 
   در منتها درجۀ تعمیم پذیری، نظریه های عقالنی و منطقی شناخت 
قرار دارند. این نظریه ها، رفتار انســان را به صورت واکنشی منطقی و 
عقالنــی به یک وضعّیت مفروض توصیف می کنند. یک عامل منطقی 
تالش می کند تا پاداش مورد انتظاری را که توسط دنباله ای از اقدامات 
به دســت می آید، به حداکثر برساند- ایده ای که به طور گسترده ای در 
علم اقتصاد مورد اســتفاده قرار گرفته، دقیقــاً به دلیل آن که چنین 
پیش بینی های تعمیم پذیری را دربارة رفتار انســان تولید می کند. به 
همین دلیل، عقالنّیت، فرض استاندارد در مدل های یادگیری پاداشِی 
وارونه ای اســت که تالش می کنند از رفتار انسان برداشت و استنباط 
کنند- شاید با پذیرش این که انسان ها به طور کامل عامل های منطقی 
نیســتند و گاهی به طور تصادفی اقدامــی را برای انجام دادن انتخاب 
می کنند که همتراز با بهترین عالیقشــان نیســت و یا حتی در نقطۀ 

مقابل آن قرار دارد. 
    مشــکلی که با عقالنّیت به عنوان پایه ای برای مدل سازی شناخت 
انســان وجود دارد این است که دقیق نیست. در قلمرو تصمیم گیری، 
نوشتارهای فراوانی- با پیشتازِی کارهای روان شناسان شناختی، دانیل 
کانمن و آموس تِِورســکی- وجود دارند که روش هایی را که انسان ها 
از دســتورات مدل های منطقی و عقالنی منحرف می شــوند، مستند 
کرده اند. به نظر کانمن و تِِورســکی، انسان ها در عوض، در بسیاری از 
شرایط از روش های اکتشافی6 ساده ای پیروی می کنند که دستیابی به 
راه حل های خوب را با هزینۀ شناختی اندک برایشان فراهم می سازد، 
اّما گاهی اوقات هم نتیجۀ اشــتباه به بــار می آورد. برای نمونه، اگر از 
کســی بخواهید که احتمال وقوع یک رویداد را ارزیابی کند، او ممکن 
است با اتکاء بر میزان سهولت تولید مثالی از آن رویداد در خاطراتش، 
در نظر بگیرد کــه آیا می تواند یک داســتان تصادفی برای وقوع آن 
رویداد بســازد و یا بررسی کند که آن رویداد چقدر مشابه انتظاراتش 
اســت. هر اکتشــافی، راهبردی معقــول برای پرهیز از محاســبات 
احتماالتی پیچیده است که ممکن است اشتباه هم باشد. برای مثال، 
اتکاء بر سهولت تولید یک رویداد در خاطرات به عنوان راهنمایی برای 
محاسبۀ احتمال وقوع آن، باعث می شود که احتمال رویدادهای شدید 
و افراطی )و در نتیجه فراموش نشــدنی( مانند حمالت تروریستی را 

بیش از واقع برآورد کند. 
    روش های اکتشــافی مدل دقیق تری را از شــناخت انســان فراهم 
می سازند اّما به ســادگی تعمیم پذیر نیستند. چگونه بفهمیم افراد در 
یک شــرایط خاص از چه روش اکتشافی ممکن است استفاده کنند؟ 

6- heuristic
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آیا روش اکتشــافی دیگری وجود دارد که آن ها استفاده می کنند و ما 
هنوز کشــف نکرده ایم؟ دانســتن دقیق این که افراد در یک شرایط و 
موقعّیت جدید چگونه رفتار خواهند کرد، یک چالش ذهنی است: آیا 
این شــرایط، همانی است که آن ها در آن مثال هایی را از خاطراتشان 
تولید می کنند، داســتان های تصادفی می سازند یا بر شباهت ها اتکاء 

می کنند؟
    نهایتــاً، آنچه بدان نیاز داریم، راهی برای توصیف چگونگی کارکرد 
ذهن اســت که هم تعمیم پذیری عقالنّیت را داشته باشد و هم دّقت 
روش های اکتشافی. یک راه برای دستیابی به این هدف این است که 
از عقالنّیت شــروع کنیم و ببینیم چگونــه می توانیم آن را در جهت 
واقع گرایانه تری پیش ببریم. مشــکلی که با اســتفاده از عقالنّیت به 
عنوان پایه ای برای توصیف رفتار هر عامل در دنیای واقعی وجود دارد 
این است که، در بســیاری از مواقع، محاسبۀ اقدام منطقی و عقالنی 
به عاملی که دارای مقدار زیادی منابع محاســباتی باشــد نیاز دارد. 
چنانچه بخواهید تصمیم گیری خیلی مهمی انجام دهید و زمان زیادی 
هم برای ارزیابی گزینه هایتان در اختیار داشــته باشید، شاید مصرف 
کردن آن منابع ارزشــش را داشته باشد، اّما اغلب تصمیم های انسان، 
به ســرعت و با مخاطرة نسبتا کم گرفته می شوند. در هر موقعّیتی که 
زمانی که صرف یک تصمیم گیری می کنید هزینه بر باشد- دست کم 
به خاطر این که می توانستید آن را صرف کار دیگری کنید- برداشت 

سّنتی از عقالنّیت دیگر تجویز خوبی برای چگونگی رفتار نیست. 
    بــرای ایجاد مــدل واقع گرایانه تری از رفتار عقالنــی، باید هزینۀ 
محاســبات را در نظــر بگیریم. عامل های واقعی بایــد مّدت زمانی را 
کــه صرف فکرکردن می کنند، با توّجه بــه تأثیری که تفّکر اضافی و 
بیشــتر بر نتایج یک تصمیم دارد، تنظیــم کنند. اگر می خواهید یک 
مســواک انتخاب کنید، احتماالً نیازی ندارید که تمام فهرست چهار 
هزار مســواک موجود در وبگاه آمازون را در نظر بگیرید: شــما زمانی 
را کــه باید صرف جســتجو کنید با تفاوتی کــه در کیفیت نتیجه به 
دســت خواهد آمد سبک و ســنگین می کنید. این مزیّت سنجی قابل 
رسمی ســازی7 اســت و مدلی از رفتار عقالنــی را نتیجه می دهد که 
پژوهشگران هوش مصنوعی آن را »بهینگی محدود« می نامند. عاملی 
که مــدل بهینگی محدود را به کار می برد، همیشــه بر دقیقاً انتخاب 
اقدام درســت تمرکز نمی کند، بلکه در عوض سعی در یافتن الگوریتم 
درســتی برای دنبال کردن می کند تا موازنۀ کاملی بین اشتباه کردن 

و فکر کردن زیاد پیدا کند. 
    بهینگی محدود، شکاف بین روش های عقالنی و اکتشافی را از بین 
می برد و با توصیف رفتار به عنوان نتیجۀ یک انتخاب عقالنی و منطقی 
دربارة میــزان تفّکر، یک نظریۀ تعمیم پذیر فراهم می ســازد- یعنی، 
نظریه ای که قابل به کار بســتن در شرایط و موقعّیت های تازه است. 
گاهی اوقات، راهبردهای ســاده ای که به عنوان اکتشــافی تشخیص 
داده شــده اند و مردم دنبال می کنند، همان راه حل های بهینۀ محدود 

7- formalize

هســتند. بنابراین، به جای آن که راه حل های اکتشافی مورد استفاده 
توســط مردم را غیرمنطقی و غیرعقالنی بشماریم، می توانیم آن ها را 
به عنوان واکنش و پاســخی منطقی به محدودیت های محاسباتی در 

نظر بگیریم. 
    پرورانــدن بهینگی محدود به صورت نظریه ای برای رفتار انســانی، 
پــروژة در جریانی اســت که گروه پژوهشــی من و دیگــران فّعاالنه 
دنبــال می کنند. اگر این تالش ها بــا موّفقیت قرین گردند، مهم ترین 
جزء ترکیبی مورد نیاز را برای هوشــمندتر کردن ســامانه های هوش 
مصنوعی هنگامی که سعی در تفســیر اقدامات انسان ها می کنند، از 
طریق فراهم ســازی یک مدل ســازنده و مولّد برای رفتار انسان، در 

اختیار ما قرار می دهند. 
    در نظر گرفتن محدودیّت های محاســباتی که در شــناخت انسان 
دخالــت دارند، هنگامی که شــروع به ایجاد ســامانه های خودکاری 
می کنیم که مشــمول همان محدودیّت ها نیســتند، اهمّیت ویژه ای 
خواهد داشت. تصّور کنید که یک سامانۀ هوش مصنوعی اَبَرهوشمند 
تالش می کند کــه بفهمد چه چیزی برای مــردم اهمّیت دارد. مثاًل 
برای این سامانه به نظر نخواهد آمد که درمان سرطان یا اثبات فرض 
ریمان )در ریاضیات، فرض ریمان فرضی در مورد ریشه های تابع زتای 
ریمان اســت که می گوید بخش حقیقی ریشه های غیرسادة این تابع 
برابر 0/5 است. این فرض توسط ریمان در سال 1859 پیشنهاد شده 
و محاسبات رایانه ها نشان داده است که 10 تریلیون ریشۀ ابتدایی این 
مســئله دارای مؤلفۀ بخش حقیقی 0/5 هستند. م.( مانند چیزهایی 
هســتند که خیلی برای ما اهمّیت داشته باشــند: اگر این راه حل ها 
برای سامانۀ اَبَرهوشمند واضح باشند، ممکن است تعّجب کند که چرا 
خودمان آن ها را نیافته ایم، و نتیجه گیری کند که آن مســائل خیلی 
برای ما اهمّیت ندارند. اگر برای ما اهمّیت داشــتند و مســائل خیلی 
ســاده بودند، تا کنون آن ها را حل کرده بودیم. یک استنباط منطقی 
و معقــول این خواهد بود که ما کار در زمینۀ علوم و ریاضیات را فقط 
به خاطر آن کــه لّذت می بریم انجام می دهیم، نــه به خاطر این که 

نتایجش برایمان اهمّیت دارد. 
    هر کس که فرزند جوانی دارد می تواند مشکل تالش برای تفسیر و 
توضیح رفتاری را که وابســته به محدودیت های محاسباتی متفاوت از 
مال خودش باشد، درک کند. پدر و مادرهای کودکان نوپا ممکن است 
ســاعت ها تالش کنند تا انگیزه های واقعی را که در پشــت رفتارهای 
به ظاهر توجیه ناپذیر و ســردرنیاوردنی هســتند، توضیح دهند. من 
به عنوان یک پدر و یک دانشــمند شناختی، متوّجه شدم که هنگامی 
که تشــخیص دادم دختر دو ساله ام در سّنی است که می تواند درک 
کند که افراد مختلف خواســته های متفاوتی دارند اِما نمی تواند درک 
کند که افراد دیگر ممکن اســت از خواســته های او آگاهی نداشــته 
باشــند، راحت تر توانستم علّت خشم های ناگهانی او را بفهمم. پس از 
آن، درک این آسان بود که چرا هنگامی که دیگران آنچه را او )ظاهراً( 
می خواهد انجام نمی دهند، ناراحت می شــود. درک کردن رفتارهای 
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کــودکان نوپا، نیازمند ایجاد یک مدل شــناختی از ذهن یک کودک 
نوپاست. سامانه های هوش مصنوعی اَبَرهوشمند نیز هنگامی که تالش 
می کنند تا رفتار انسان را درک کنند با چنین چالشی روبرو هستند. 
    هــوش مصنوعی اَبَرهوشــمند هنــوز راه درازی در پیش دارد. در 
کوتاه مّدت، ســاختن مدل های بهتری از مردم، برای هر شرکتی که 
از تحلیل رفتار انســان ها کســب درآمد می کند- کــه در این مقطع، 
این کاری اســت که تقریباً هر شــرکتی که بر روی وب کســب وکار 
می کند انجام می دهد- می تواند بسیار ارزشمند باشد. ظرف چند سال 
گذشــته، فّناوری های تجاری تازه و مهمی که برای تفســیر تصاویر و 
متــن به وجود آمده اند، نتیجۀ توســعۀ مدل های خوبی برای بینایی و 

زبان بوده اند. ایجاد مدل های خوب از انسان ها، مرز بعدی است. 
    البته، درک چگونگی کارکرد ذهن انســان، فقط به منظور این که 
رایانه ها در تعامل با انســان ها بهتر عمل کنند. نیست. برقراری موازنه 
بین اشــتباه کردن و زیاد فکر کردن که ویژگی شــناخت در انســان 
است، موازنه ای اســت که هر عامل هوشمندی در دنیای واقعی با آن 
روبروست. انسان ها، نمونۀ شگفت انگیزی از سامانه هایی هستند که با 
وجود محدودیّت های محاســباتی عمده، هوشمندانه عمل می کنند. 
مــا در ایجاد راهبردهایی کــه به ما اجازه می دهند تــا بدون نیاز به 
کارکــردن خیلی زیاد، مســائل را به خوبی حــل کنیم، خیلی خوب 
هســتیم. درک این که چگونه این کار را می کنیم، یک گام به جلو در 
ساخت رایانه هایی خواهد بود که هوشمندتر عمل کنند، نه سریع تر. 

فصل 13
هوش  معادلۀ  در  انسان  قراردادن 

مصنوعی 

آنکا دراگان8
خانم آنکا دراگان، استادیار دانشــکدۀ مهندسی برق و علوم رایانه در 
دانشگاه برکلی است. او از بنیان گذاران و عضو کمیتۀ راهبری آزمایشگاه 
پژوهشی هوش مصنوعی برکلی و نیز یکی از پژوهشگران اصلی در مرکز 

هوش مصنوعی سازگار با انسان9 برکلی است.
***

آنکا درگان در رومانی به دنیا آمده اســت. پژوهش او بر الگوریتم هایی 
کــه روبات ها را قادر می ســازند تا با انســان ها، پیرامون آن ها و برای 
 InterACT10 حمایت از آن ها کار کنند تمرکز دارد. او مدیر آزمایشگاه
در برکلی است و دانشــجویانش در آنجا بر روی کاربردهای متفاوتی 
از روبات های یاری رسان تا ماشین های خودران کار می کنند. او که به 
تازگی وارد دهۀ سوم عمرش شده است، دارای تعدادی مقالۀ علمی با 
همکار باتجربه و پیش کسوتش استوارت راسل در زمینه های مختلف 

8- Anca Dragan
9- Human-Compatible AI
10- Interactive Autonomy and Collaborative Technologies

یادگیری ماشین و مسائل بغرنج همترازی ارزش هاست. 
    اشــتغال فکری او همچون خود اســتوارت راسل بر موضوع ایمنی 
هوش مصنوعی اســت. او بــه مصاحبه کننــده ای از »مرکــز آیندة 
زندگــی«11 گفت: »خطر فوری، عامل هایی هســتند که رفتار تعّجب 
برانگیــز و ناخواســته بروز می دهنــد. حتی اگر ما برای اســتفاده از 
هــوش مصنوعی به منظورهای خوب و پســندیده برنامه ریزی کنیم. 
ممکن اســت کارها اشتباه از آب درآید، به خاطر این که ما در تعیین 
هدف ها و محدودیت ها برای عامل های هوش مصنوعی مهارت نداریم. 

راه حل های آن ها غالباً آن چیزی که ما در ذهن داریم نیست.«
    به این خاطر، هدف اصلی او کمک یکسان به روبات ها و برنامه نویسان 
اســت تا بر ناســازگاری ها و تضادهایی که به دلیل کمبود شــفافّیت 
پیرامون قصد و منظور یکدیگر به وجود می آید غلبه کنند. او می گوید 
روبات ها نیاز دارند که از ما ســؤال کنند. آن هــا باید دربارة کارهای 
محولّه و مأموریت هایشــان کنجکاوی کنند و باید آنقدر به انسان های 
برنامه نویسشــان پیله کنند تا بر ســر چیزی که تــالش می کنند تا 
به دست آورند به توافق برسند- تا به قول آنکا دراگان از »اثرات جانبی 

غیرمنتظره« جلوگیری شود.
*   *   *

در هستۀ مرکزی هوش مصنوعی، تعریف ریاضی ما از یک عامل هوش 
مصنوعی )یــک روبات( قرار دارد. هنگامی کــه یک روبات را تعریف 
می کنیم، باید وضعّیت ها، اقدامــات و پاداش ها را تعریف کنیم. برای 
نمونه، یک روبات حمل کاال را در نظر بگیرید. وضعّیت ها، مکان هایی 
در دنیــا هســتند و اقدامات عبارتند از حرکت هایــی که روبات برای 
رفتــن از یک موقعّیت به موقعّیت دیگــر می کند. برای آن که روبات 
را قادر ســازیم تا تصمیم بگیرد کدام اقــدام را انجام دهد، یک تابع 
پاداش تعریف می کنیم- نگاشــتی از وضعّیت ها و اقدامات به امتیازات 
که نشــانگر میزان درســت بودن آن اقدام در آن وضعّیت اســت- و 
می گذاریــم روبات اقداماتی را انتخاب کند که بیشــترین امتیازات را 
جمع آوری کنــد. روبات هنگامی که به مقصد برســد، پاداش زیادی 
به دســت می آورد و در هر حرکت هزینۀ اندکی را متحّمل می شــود. 
ایــن تابع پاداش به روبات انگیزه می دهد تا هر چه ســریع تر خود را 
به مقصد برســاند. به طور مشابه، یک ماشین خودران نیز به ازای جلو 
رفتن در مســیر، پاداش دریافت می کند و برای زیاد نزدیک شدن به 

دیگر ماشین ها هزینه می پردازد. 
    بــا در نظــر گرفتن این تعریف ها، وظیفۀ روبــات، تعیین اقداماتی 
اســت که باید انجام دهد تا باالترین پاداش تجمیعی را به دست آورد. 
ما در حوزة هوش مصنوعی بر روی قادر ساختن روبات ها به انجام این 
عمل، به ســختی کار کرده ایم. ما به طور ضمنی فرض کرده ایم که اگر 
در این کار توفیق یابیم- اگر روبات ها بتوانند تعریف هر مســئله ای را 
بگیرند و آن را تبدیل به سیاســتی برای چگونگی اقدام کنند- در این 
صورت روبات هایی خواهیم داشــت که برای انســان ها و جامعه مفید 

خواهند بود.
11- Future of Life Institute
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    تاکنــون، خیلی در اشــتباه نبوده ایم. اگر هــوش مصنوعی مورد 
انتظار شما باید بتواند سلّول ها را به سرطانی و خوش خیم دسته بندی 
کند، یا روباتی می خواهید که هنگامی که سر کار هستید، فرش اتاق 
نشــیمن تان را جاروبرقی بکشــد، ما برایتان پوشش داده ایم. برخی از 
مســایل دنیای واقعی را می توان به طور منفرد با وضعّیت ها، اقدامات 
و پاداش های روشــن و صریح تعریف کرد. اّما با افزایش قابلّیت هوش 
مصنوعی، مســایلی که می خواهیم به آن ها بپردازیم، به ســادگی در 
این چهارچوب نمی گنجند. مــا دیگر نمی توانیم یک برش کوچک از 
دنیــا را جدا کنیم، آن را در یک جعبــه بگذاریم و تحویل یک روبات 
دهیم. کمک به انســان ها به معنی کار در دنیای واقعی اســت، جایی 
که باید به طور واقعی با انسان ها تعامل داشت و دربارة آن ها فکر کرد. 
»انسان ها« باید به طور رسمی، جایی در تعریف مسئلۀ هوش مصنوعی 

وارد شوند. 
    ماشــین های خودران هم اکنون ســاخته شده اند. در جاده هایی که 
آن ها حرکت می کنند، ماشــین هایی با رانندة انسانی و افراد پیاده نیز 
حضور دارند و آن ها باید یاد بگیرند که بین رســاندن هر چه سریع تر 
ما بــه خانه و مالحظۀ رانندگان دیگر را کــردن، موازنه برقرار کنند. 
دستیاران شخصی باید درک کنند که ما چه موقع و چقدر کمک نیاز 
داریم و چه نوع کارهایی را ترجیح می دهیم خودمان انجام دهیم و چه 
کارهایی را می توانیم کنترلش را واگذار کنیم. یک سامانۀ تصمیم یار12 
یا یک سامانۀ تشخیص پزشکی نیاز خواهد داشت تا توصیه هایش را به 
ما توضیح دهد به نحوی که ما بتوانیم آن ها را درک و وارســی کنیم. 
معلّم های ماشــینی )خودکار( باید تشخیص دهند که چه مثال هایی 
حاوی اطالعات مفید و آموزنده یا روشــنگر و توضیح دهنده است- نه 

برای ماشین ها بلکه برای ما انسان ها. 
    با نگاهی وســیع تر به آینده، اگــر می خواهیم هوش مصنوعی های 
توانمند با انســان ها سازگار باشند، نمی توانیم آن ها را جدا از انسان ها 
ایجاد کنیم و ســپس تالش کنیم تا آن ها را با انسان ها سازگار سازیم. 
بلکه در عوض، باید هوش مصنوعی »ســازگار با انســان« را از نقطۀ 

شروع تعریف کنیم. انسان ها نمی توانند بعداً در نظر گرفته شوند. 
    هنگامی که به جایی برســیم که روبات های واقعی به انســان های 
واقعــی کمک کنند، تعریف اســتاندارد هوش مصنوعــی به دو دلیل 
بنیادی جوابگو نخواهد بود: نخســت، بهینه سازی تابع پاداش روبات 
به طــور جداگانه با بهینه ســازی آن هنگامی که روبــات در ارتباط با 
انســان عمل می کند، متفاوت اســت زیرا انسان ها نیز عمل می کنند. 
تصمیم گیــری مــا در خدمــت عالقه مندی های خود ماســت و این 
تصمیم ها اقداماتی را که انجام می دهیم مشــّخص می کنند. افزون بر 
این، ما دربارة روبات اســتدالل می کنیم- یعنی، برحســب آنچه فکر 
می کنیم دارد انجام می دهد یا انجام خواهد داد و قابلّیت هایی که فکر 
می کنیم دارد، واکنش نشــان می دهیم. هر اقدامی که روبات تصمیم 
می گیرد انجام دهد باید با اقدامات ما هماهنگ باشــد. این »مســئلۀ 

12- Decision Support System )DSS)

هماهنگی«13 است. 
    دوم این که نهایتاً انسان است که تعیین می کند تابع پاداش روبات 
باید چه باشد. و منظور از پاداش، انگیزه بخشی به رفتار روبات است تا 
با خواسته های کاربر نهایی، خواسته های طراح یا خواسته های جامعه 
به طور کلّی، تطابق داشــته باشد. به عقیدة من، روبات های توانمندی 
کــه بخواهند فراتر از وظایف تعریف شــدة خیلی محدود عمل کنند، 
برای دســتیابی به ســازگاری با انســان ها، به درک این موضوع نیاز 

خواهند داشت. این »مسئلۀ همترازی ارزش ها«14 می باشد. 

مســئلۀ هماهنگی: نباید به انسان ها در محیط مانند اشیاء نگاه 
كرد 

هنگامی که روباتی را برای وظیفۀ خاصی طراحی می کنیم، وسوســه 
می شویم که انســان ها را در نظر نگیریم تا طراحی از لحاظ مفهومی 
ساده تر شــود. برای نمونه، یک روبات دستیار شخصی، باید بداند که 
چگونه برای برداشــتن اشــیاء حرکت کند. در نتیجه، ما این مسئله 
را به طور مســتقل از انســان هایی که روبات برای آن ها آن اشــیاء را 
برمــی دارد، تعریف می کنیم. باوجود ایــن، نمی خواهیم که روبات در 
مســیر حرکتش با چیزی برخورد کند، و این شــامل انســان ها هم 
می شــود. بنابراین، باید مکان فیزیکی انسان را هم در تعریف وضعّیت 
روبات منظور کنیم. برای ماشــین ها هم همین طــور: نمی خواهیم با 
ماشــین های دیگر تصادف کنند، بنابراین آن ها را قادر می ســازیم تا 
موقعّیت ماشــین های دیگر را ردگیری نمایند و فرض کنند که آن ها 
به طــور ثابت در همان جهت در آینده حرکــت خواهند کرد. در این 
مورد، حرکت یک انســان نیز برای روبات تفاوتی با غلطاندن توپ بر 
روی یک ســطح صاف ندارد. توپ در چند ثانیۀ آینده همان رفتاری 
را خواهد داشــت که در چند ثانیۀ گذشته داشته است و به غلطیدن 
در همان جهت و با همان ســرعت ادامه خواهد داد. این البته شــبیه 
رفتار انسان نیست اّما این گونه ساده سازی، بسیاری از روبات ها را قادر 
می ســازد که در انجام کارشان موّفق شوند و در اغلب موارد در مسیر 
حرکت انســان ها قرار نگیرند. برای نمونه، یک روبات در خانۀ شــما 
ممکن است ببیند که شما دارید به طرفش می آیید، کنار برود تا عبور 

کنید و پس از گذشتن شما، کارش را از سر بگیرد. 
    البته با توانمندتر شــدن روبات ها، دیگر در نظر گرفتن انســان ها 
به عنوان موانعی که با سرعت ثابتی حرکت می کنند، کفایت نمی کند. 
یک رانندة انســانی که دارد خط عوض می کند، در همان جهت ادامۀ 
حرکت نخواهــد داد اّما پس از تغییر خط، مســتقیم به جلو خواهد 
رفت. هنگامی که می خواهید به چیزی برســید، معموالً از کنار اشیاء 
دیگر عبور می کنید و هنگامی که به شــیء مورد نظر رسیدید توّقف 
می کنیــد. هنگامی که از راهرو عبور می کنیــد، مقصدی را در ذهن 
دارید: ممکن است به راست بپیچید و وارد اتاق خواب شوید یا به چپ 
بپیچید و وارد اتاق نشــیمن شــوید. این که روبات فرض کند حرکت 
13- Coordination problem
14- value-alignment problem
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ما با توپ غلطان تفاوتی ندارد و خارج از مســیر حرکت ما بماند، در 
صورتی که رفتار ما تغییر کند، می تواند روبات را به خطر اندازد. حّتی 
در صورتی که روبات در خارج از مســیر حرکت ما بماند باید تا حّدی 
در پیش بینی اقدامات انسان دّقت داشته باشد. و برخالف توپ غلطان، 
آنچه انســان ها انجام می دهند بســتگی به »تصمیمی« که می گیرند 
دارد. بنابراین، روبات ها برای پیش بینی اقدامات انسان ها باید شروع به 
درک تصمیم گیری آن ها کنند. و این بدان معنی نیست که فرض کنند 
رفتار انســان ها به طور کامل بهینه است. چنین فرضی می تواند برای 
روبات شطرنج باز فرض درستی باشد اّما در دنیای واقعی، تصمیم های 

انسان ها کمتر از حرکت ها در یک بازی قابل پیش بینی است. 
    ایــن نیاز به درک اقدامات و تصمیم گیری های انســان، هم مربوط 
بــه روبات های فیزیکی و هم غیرفیزیکی اســت. اگر هر کدام از آن ها 
تصمیم گیــری دربارة چگونگی اقدامشــان را بر پایــۀ این فرض که 
انســان فالن کار خاص را انجام می دهد بگذارند اّما انسان کار دیگری 
انجام دهد، ناهمخوانی حاصله ممکن اســت فاجعه بار باشد. در مورد 
ماشــین ها، می تواند به معنی تصادف باشــد. برای یک سامانۀ هوش 
مصنوعی که مثاًل نقش اقتصادی یا مالی داشــته باشــد، ناهمخوانی 
بیــن آنچه انتظار دارد ما انجام دهیــم و آنچه ما واقعاً انجام می دهیم 

می تواند پیامدهای حّتی بدتری داشته باشد.
    یک راهکار برای روبات این اســت که اقدامات انسان را پیش بینی 
نکنــد اّما به جای آن، فقط خــود را در مقابل »بدترین حالت« اقدام 
انســان محافظت کند. اّما غالباً هنگامی که روبات این کار را می کند، 
کاًل از مفیدبــودن خارج می شــود. در مورد ماشــین ها، این به معنی 
سردرگم شدن و ماندن است زیرا هر حرکت را خیلی پرخطر می سازد.

    همۀ آنچه گفته شد، ما یعنی جامعۀ هوش مصنوعی را در وضعّیت 
دشــواری قــرار می دهد. توصیــه می کند که روبات هــا به مدل های 
پیشگویانۀ دقیق )یا دست کم معقولی( دربارة هر آنچه انسان ها ممکن 
اســت تصمیم بگیرند که انجام دهند، نیــاز دارند. تعریف وضعّیت ما 
نمی تواند صرفاً شامل موقعّیت فیزیکی انسان ها در دنیا باشد. بلکه به 
برآورد یک چیز »درونی« انســان ها نیز نیاز دارد. ما باید روبات هایی 
طراحــی کنیم که این وضعّیت درونی انســان ها را به حســاب آورند، 
و این کار بســیار دشواری است. خوشــبختانه، انسان ها می توانند به 
روبات ها در مورد وضعّیت درونیشــان راهنمایی کنند: اقدامات جاری 
آن ها )با اســتنتاج بیزی15( ســرنخ هایی را دربارة نّیتشان در اختیار 
روبات قرار می دهد. اگر شروع کنیم به حرکت کردن به سمت راست 
راهرو، احتماالً وارد اتاق بعدی در آن ســمت خواهیم شد. )استنتاج 
بیزی، یک روش استنتاج آماری است که از قضیۀ بیز برای بروزرسانی 
احتمال یک فرض با به دســت آوردن اطالعات و مشــاهدات بیشتر، 

استفاده می کند. م.(
    چیزی که مســئله را پیچیده تر می ســازد این واقعّیت اســت که 
انسان ها تصمیم هایشان را در خأل نمی گیرند. اگر روبات ها می توانستند 

15- Bayesian inference

اقداماتــی را که یک فرد می خواهد انجــام دهد پیش بینی کنند و به 
ســادگی اقدام متقابلشــان را طرح ریزی کنند، وضع فرق می کرد. اّما 
متأســفانه این کار امکان پذیر نیست. آنچه رویکرد پیش بینی نّیت در 
نظر نمی گیرد این است که همان لحظه ای که روبات اقدام می کند بر 

اقداماتی که انسان شروع به انجام دادن می کند تأثیر می گذارد. 
    بیــن روبات ها و آدم ها تأثیر متقابل وجود دارد. این چیزی اســت 
که روبات ها یادگیری آن را برای ناوش16 نیاز خواهند داشت. همیشه 
این طور نیســت که روبات با توّجه به انسان ها برنامه ریزی کند، آدم ها 
هم باید در برنامه ریزیشــان روبات را در نظر بگیرند. مهم اســت که 
روبات هــا هنگام تصمیم گیری در مــورد اقدامی که می خواهند انجام 
دهند، این را در نظر داشــته باشــند. انجام ایــن کار، روبات ها را از 
راهبردهــای »هماهنگــی« بهره مند خواهد ســاخت و آن ها را قادر 
می کند که در گفتگوهایی که انسان ها هر روز انجام می دهند شرکت 
کنند- از این که چه کسی زودتر به تقاطع رسید تا چه نقشی هر یک 
از ما در آماده ســازی صبحانه داشته باشیم تا رسیدن به اتّفاق نظر و 

همرایی در مورد گام بعدی که در یک پروژه باید برداشته شود. 
    ســرانجام، همان گونه که روبات ها باید پیش بینی کنند که انسان ها 
چه اقدامی بعداً خواهند کرد، انســان ها نیز باید همین کار را در مورد 
روبات ها بکنند. به همین دلیل است که شّفافیت اهمیت دارد. نه تنها 
روبات ها به مدل های ذهنی خوبی از انســان ها نیاز خواهند داشــت، 
بلکه انسان ها نیز به مدل های ذهنی خوبی از روبات ها نیازمند خواهند 
بــود. مدلی که انســان از روبات دارد باید در تعریــف وضعّیت ما نیز 
گنجانده شــود و روبات نیز باید آگاه باشــد که اقداماتش چگونه آن 
مدل را تغییر می دهند. درســت همان گونه که روبات اقدامات انسان 
را به عنوان نشــانه ای از وضعّیت های درونی انســان در نظر می گیرد، 
انســان ها نیز در صورت مشاهدة اقدامات روبات ها، باورهایشان نسبت 
به آن ها تغییر خواهد کرد. متأســفانه، دادن این نشــانه ها و سرنخ ها 
بــه روبات ها، همانند انســان ها به صورت طبیعی انجام نمی شــود. ما 
تجربیات بســیاری از ارتباطات ضمنی و غیرصریح با انسان ها داریم. 
اّما قادر ســاختن روبات ها برای درنظر گرفتــن تغییری که اقدامات 
آن ها در مدل ذهنی انسان از روبات به وجود می آورد، نیازمند اقدامات 
با دّقت انتخاب شــده ای است که نشــانه ها و سرنخ های درست را در 
اختیارش بگذارد- باید انسان ها از قصدها و منظورهای روبات ها و تابع 
پــاداش و محدودیت های آن ها آگاه گردند. برای نمونه، روبات ممکن 
اســت به هنگام حمل یک شیء ســنگین، آهنگ حرکتش را تغییر 
دهد تا بر مشــکلی که در هدایت اشــیاء سنگین دارد تأکید کند. هر 
چه انسان ها بیشتر دربارة روبات ها بدانند، هماهنگی با آن ها برایشان 

ساده تر می شود. 
    دستیابی به سازگارِی اقدامات نیازمند این خواهد بود که روبات ها 
اقدامات انســان ها را پیش بینی کنند، تأثیری را کــه آن اقدامات بر 
اقدامات خودشــان خواهد گذاشــت در نظر بگیرند و انسان ها را قادر 

16- navigate
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ســازند تا اقدامات روبات ها را پیش بینی کنند. پژوهش ها تا اندازه ای 
در برآورده ســاختن این چالش ها پیش رفته اند اّما هنوز راه درازی در 

پیش داریم. 

مســئلۀ همترازی ارزش ها: كلید تابع پاداش روبات ها در دست 
انسان هاست

پیشرفت در تواناســازی روبات ها برای بهینه کردن پاداش، مسئولّیت 
بیشتری را بر عهدة ما، طراحان، می گذارد تا از ابتدا پاداش درستی را 
برای بهینه سازی در اختیارشــان بگذاریم. افکار نخستین این بود که 
بــرای هر وظیفه ای که می خواهیم روبــات انجام دهد، می توانیم یک 
تابع پاداش بنویســیم که انگیزه بخش رفتار درســت باشد. متأسفانه، 
چیزی که غالباً روی می دهد این اســت که مــا تعدادی تابع پاداش 
مشــّخص می کنیم و رفتاری که حاصل بهینه ســازی آن هاست، آن 
چیزی نیســت که ما می خواهیم. هنگامی که توابع پاداش شهودی17 
بــا نمونه های غیرعادی یک وظیفه ترکیب شــوند، می توانند به رفتار 
غیرشــهودی بینجامند. شما در یک مســابقۀ سرعت، به یک عامل با 
امتیاز دادن پاداش می دهیــد، و در برخی موارد یک راه گریزی پیدا 
می کند که از آن برای به دست آوردن نامحدود امتیازهای بیشتر بهره 
می گیرد، بدون آن که واقعاً مســابقه را ببرد. اســتوارت راسل و پیتر 
نورویگ در کتاب »هوش مصنوعی: یک رویکرد مدرن« مثال زیبایی 
را ارائــه کرده اند: پاداش دادن به یک روبات جاروبرقی به خاطر میزان 
خاکی که به درون بکشد باعث شد تا روبات تصمیم بگیرد خاک هایی 
را که به درون کشــیده بود خالی کنــد تا بتواند با مکش دوبارة آن ها 

پاداش بیشتری به دست آورد. 
    به طور کلّی، انسان ها همیشه سختشان بوده است که مشّخص کنند 
دقیقــاً چه می خواهند. یک بُن انگارة18 هوش مصنوعی که در آن برای 
روبات ها پاداش های »بیرونی« در نظر گرفته شــده باشد که به خوبی 
دربارة آن ها فکر نشده باشــد، با شکست روبرو خواهد گردید. ممکن 
است انگیزه بخش روبات ها برای رفتار در مسیر اشتباه گردد و حّتی در 
مقابل تالش ما برای تصحیح رفتارشان مقاومت کنند، که این می تواند 

به تعیین پاداش کمتر بینجامد. 
    یــک بُن انگارة ظاهراً بهتر می تواند این باشــد که روبات ها آنچه را 
ما به صــورت »درونی« می خواهیم، بهینه ســازی کنند، حتی اگر در 
بیان کردن و توضیح دادن آن مشــکل داشته باشــیم. آن ها از آنچه 
می گوییم استفاده می کنند و به عنوان نشانه ای از آنچه ما می خواهیم 
عمــل می کنند، به جای آن کــه آن را بی کم و زیاد و حرف به حرف 
تفسیر کنند و دقیقاً همان طور عمل کنند. هنگامی که ما تابع پاداش 
می نویسیم، روبات باید درک کند که ما ممکن است در اشتباه باشیم: 
این که ممکن اســت ما تمام جنبه هــای آن کار را در نظر نگرفته ایم، 
این که تضمینی وجود ندارد که تابع پاداش گفته شــده »همیشه« به 
رفتاری که ما می خواهیم بینجامد. روبات باید آنچه را ما نوشــته ایم با 
17- intuitive
18- paradigm

درکش از آنچه مــا می خواهیم، تکمیل و یکپارچه کند، اّما همچنین 
بایــد در تعامل با ما به پاالیش و واضح کردن اطالعات بپردازد. باید به 
دنبال راهنمایی از ســوی ما باشد، زیرا این تنها راه برای بهینه سازی 

تابع پاداش مطلوب و واقعی است. 
    حتــی اگر به روبات ها توانایی یادگیری آنچه می خواهیم را بدهیم، 
هنوز یک پرســش مهم باقی می ماند که هــوش مصنوعی به تنهایی 
قادر به پاسخگویی به آن نیست. ما می توانیم کاری کنیم که روبات ها 
تالش کنند تا با ارزش های درونی یک فرد همتراز شوند، اّما در اینجا 
بیش از یک نفر درگیر اســت. روبات یک کاربر نهایی19 دارد )یا شاید 
چنــد تا، مثاًل روباتی که از یک خانــواده مراقبت می کند، روباتی که 
ماشــینی را با چند مســافر که مقصدهای متفاوتی دارند می راند، یا 
یک دســتیار دفتری20 برای کّل تیم(، یک طراح دارد )یا شــاید چند 
تا( و با جامعه تعامل دارد- ماشــین خودران، جاده را با عابران پیاده، 
ماشــین هایی که رانندة انسانی دارند و ســایر ماشین های خودران به 
اشتراک می گذارد. این که چگونه ارزش های این افراد را ترکیب کنیم، 
به ویژه اگر ارزش هایشان در تضاد با یکدیگر باشد، مسئلۀ مهمی است 
کــه باید حل کنیم. پژوهش های هوش مصنوعی می تواند ابزارهایی را 
برای ترکیب ارزش ها به هر طریقی که تصمیم بگیریم فراهم سازد اّما 

نمی تواند تصمیم الزم را برای ما بگیرد. 
    به طــور خالصه، ما نیاز داریم تا روبات ها را قادر ســازیم که دربارة 
ما اســتدالل کنند- به ما به چشم چیزی فراتر از مانع یا حریف بازی 
نگاه کنند. نیاز داریم که طبیعت انسانی ما را در نظر بگیرند، به نحوی 
کــه به خوبی با ما هماهنگ و همتراز باشــند. اگر در این کار توفیق 
یابیم، در واقع ابزارهایی خواهیم داشت که به نحو چشمگیری کیفیت 

زندگی ما را افزایش خواهند داد.

19- end user
20- office assistant


