
86

ستاندارد
ا

دويست و پنجاه و هشت
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1- چکیده
به دلیل رشــد فزاینده فناوری  اطالعــات و ارتباطات در دهه 1980، 
نیاز به تدوین استانداردهای این حوزه بیش از پیش احساس می شد. 
بــرای تامین این نیاز، در ســال 1987 دو نهاد مهم اســتانداردگذار 
در ســطح جهانی، یعنــی ســازمان بین المللی اســتاندارد )ISO( و 
 ســازمان بین المللــی الکتروتکنیــک )IEC(، ســاختاری را به عنوان

JTC1 (Joint Technical Committee 1) تشکیل دادند. ماموریت 
اصلی JTC1، تدوین استانداردهای کیفی و منطبق با نیازهای بازار در 

حوزه فناوری اطالعات است.
بدنه و شــاکله تخصصی و فنی در این ســاختار را کمیته های فرعی1 
تشــکیل داده که هر کدام دارای یک یا چند گروه کاری2 هستند. هر 
کمیته فرعی مســئولیت تدوین استانداردها را در یک حوزه تخصصی 
فناوری اطالعات بر عهده دارد. الزم به ذکر اســت که در حال حاضر 
بیــش از 20 کمیته فرعی در حال اجرای پروژه های مربوط به تدوین 
استاندارد هستند. در جدول شماره 1، حوزة کاری برخی از کمیته های 

فرعی آمده است.
این نهــاد به منظور برنامه ریزی فعالیت های خود و اســتفاده از همه 
ظرفیت هــای همه کشــورهای عضو، تــالش می کند تــا برنامه های 
راهبردی خود را در مقاطع زمانی تهیه و به شــکل عام منتشــر کند. 
آخرین برنامه در نوامبر 2021 تهیه و ارائه شــد. در این مقاله ســعی 

شده موارد برجسته و مهم این سند، بیان شود.
1- Subcommittee (SC)
2- Working Group )WG)

2- مقدمه
در ابتــدای ایــن ســند، JTC1 به عنــوان »جایگاهی بــرای تدوین 
اســتانداردهای حوزه فنــاوری اطالعات که قابلیــت کاربرد در همه 
زمینه ها را داشته باشد« تعریف شده است. این ساختار نه تنها از انجام 
کارهای موازی در تدوین اســتانداردهای مختلف و گاه متناقض حوزه 
فناوری اطالعــات جلوگیری می کند کــه از ظرفیت های کمیته های 
فرعی ذیل ISO و IEC )به عنوان نهادهای تشــکیل دهنده خود( که بر 
استانداردهای پایه ای بنا شده اند، بهره می برد. یکی دیگر از فعالیت های 
این ســاختار، تعامل و همکاری با سایر کمیته های فرعی و سازمان ها 
در حوزه های تخصصی خاص به منظور تدوین استانداردهای فناوری 

اطالعات در همان حوزه است.
طبق این سند، محدوده فعالیت های JTC1، »استانداردسازی در حوزه 
فناوری اطالعات اســت.« این اســتانداردها در پاسخ به نیاز بسیاری 
از ســودبران، شامل مصرف کنندگان، کســب وکارها، دولت ها و سایر 

سازمان های تدوین می شود.

3- محیط کسب وکار
3-1 توصیف

اندازه صنعت فناوری اطالعات در سال 2021 به بیش از 5/5 تریلیون 
دالر بالغ شــد. رشــدی که به نظر می رسد در دهه پیش رو هم ادامه 
خواهد داشت. فناوری اطالعات تقریباً توسط تمامی بخش های صنعت 
به کارگرفته شــده و از این مسیر، نه تنها دستاوردهایی را در بهره وری 
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ایجاد کرده که کیفیت محصوالت و خدمات را نیز افزایش داده است. 
محدودیت های ناشی از شرایط پاندمی در دو سال گذشته، سطح اتکا 
به فناوری اطالعات را بیش از پیش افزایش داد؛ این روند در سال های 
بعد و پــس از اتمام این دوران هم ادامه خواهد داشــت. تقریباً همه 
افراد در سرتاســر جهان از مزایای ایــن فناوری بهره برده و زندگی با 
کیفیت تری را در سایه استفاده از آن تجربه کرده و می کنند. فناوری 
اطالعات را با دو ویژگی می توان از سایر فناوری ها متمایز کرد: نوآوری 

بنیادین و نرخ رشد سریع.
اســتانداردهای حوزه فناوری اطالعات به دالیــل زیر دارای اهمیت 

حیاتی هستند، زیرا آن ها:
امــکان برهم کنش پذیــری3 را در میــان محصــوالت و خدمــات  	

تامین کنندگان مختلف فراهم می سازند؛
زنجیــره تامیــن جهانــی را تســهیل و زمینــه همــکاری میان  	

تامین کننــدگان را به وجود می آورند. عالوه بــر آن، زیربنایی را برای 
تجارت جهانی آماده می کنند؛

ســطح رقابت را افزایش داده که نتیجــه آن، محصوالت و خدمات  	
متنوع تر و ارزان تر برای مشتریان و کسب وکارها است؛

انتظارات و روش هایی را ایجاب می کنند که نتیجه آن ارائه محصوالت  	
و خدمات با کیفیت تری است که اعتماد خریداران را جلب می کند؛

تجربــه و به روش ها را به نحوی در کنار هم قرار می دهند که امکان  	
می دهند مصرف کنندگان و کســب وکارها به شــکلی مفید و ایمن از 

فناوری اطالعات استفاده کنند.
به دلیــل اتکای روزافــزون جامعه بــه فناوری اطالعات، بســیاری 
از دولت ها به شــکل فزاینــده ای به این فناوری و بــه طور خاص به 
استانداردهای این حوزه عالقه مند شده اند. نمونه هایی از این عالقه را 
می توان در نگرانی های مربوط به »موثق بودن4« فناوری های جدید و 

نیز هزینه های اجتماعی و فواید مرتبط با آن ها جستجو کرد.

3-2 شاخص های كّمی
این سند، برخی شاخص های کّمی JTC1 را در زمان تهیه آن به شرح 

زیر احصا کرده است:

3- interoperability
4- trustworthiness

اندازه صنعت فناوری اطالعات )بالغ بر 5/5 تریلیون دالر در ســال  	
)2021

	 JTC1 میزان فروش و استفاده از استانداردهای
تعداد پروژه های در دست تدوین و تعداد پروژه های جدید؛ در حال  	

حاضر JTC1 حدود 600 پروژه در دست تدوین دارد.
مشارکت در تدوین اســتانداردهای JTC1؛ در حال حاضر 35 نهاد  	

ملی و 4،000 خبره در فعالیت های تدوین استانداردها مشارکت دارند.
تعامل و همکاری با ســایر کمیته هــای فنی ISO و IEC و نیز دیگر  	

ســازمان ها: مجموعــه JTC1 و کمیته های فرعــی آن با حدود 400 
کمیتــه فنی در ISO و IEC  به منظور تدوین اســتانداردها همکاری 

و تعامل دارند.
حضور در جامعه جهانی از طریق تدوین اســتانداردهایی در مسیر  	

اهداف توسعه پایدارSDGs( 5( )وضع شده توسط سازمان ملل متحد(: 
JTC1 در حال حاضر در مراحل اولیه برای گردآوری داده های مربوط 
به سطح مشارکت در اهداف توسعه پایدار است. تا کنون مشارکت این 
ساختار در تحقق اهداف 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 

16 تایید شده است.

JTC1 4- مزایای مورد انتظار از فعالیت های
واقعیت این اســت که JTC1 ســابقه خوب و موثری از مشــارکت در 
تدوین اســتانداردهای کیفــی و مورد پذیرش بــازار جهانی دارد. این 
ســاختار با تدوین و انتشــار بیش از 3200 استاندارد در حوزه فناوری 
اطالعات، نقش اساسی را در تحقق نیازهای بازار داشته است. بسیاری 
از استانداردهای JTC1 در ســطحی گسترده به کار گرفته شده و تاثیر 
عمیقی بر زندگی ما گذاشــته اســت. ذکر این نکته هم مهم است که 
بسیاری از این اســتانداردها در زیرساخت های فناوری اطالعات به کار 
رفته و به راحتی قابل شناسایی نیستند. به عنوان نمونه، می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
اســتاندارد MPEG کــه در زمینه »رمزگــذاری اطالعات صوتی،  	

تصویری و چندرسانه ای« توسط SC 29 تدوین شده است.
 اســتاندار نظــام مدیریــت امنیت فنــاوری اطالعــات )مجموعه 	

ISO/IEC 27000( کــه در زمینه »مدیریت امنیت فناوری اطالعات« 
توسط SC 27 تدوین شده است.

استاندارد ISO/IEC 9995 که در زمینه »استانداردسازی چارچوب  	
چیدمان صفحه کلید« که توسط SC 35 تدوین شده است.

استاندارد POSIX که در زمینه »میاناهای سامانه های عامل« توسط  	
SC 22 تدوین شده است.

اســتاندارد ISO/IEC 7812 که در زمینه »کارت های شناســایی«  	
توسط SC 17 تدوین شده است.

استاندارد ISO/IEC 9075 که »ساختار زبان پرس وجوی SQL« را  	
توصیف کرده و توسط SC 22 تدوین شده است.

5- Sustainable Development Goals

ISO/IEC JTC1 جدول 1: حوزه استانداردسازی کمیته های فرعی در ساختار
حوزه استانداردسازینام کمیتهحوزه استانداردسازینام کمیته

SC 2نویسه های کدگذاری شدهSC 35میاناهای کاربر
SC 7مهندسی سامانه ها و نرم افزارSC 37زیست سنجی

SC 22زبان های برنامه سازیSC 39پایداری، فناوری اطالعات و مراکزداده

SC 27
امنیت اطالعات، امنیت فضای 

مجازی و حفاظت از حریم 
خصوصی

SC 40 مدیریت خدمات فناوری اطالعات و
حکمرانی فناوری اطالعات

SC 28تجهیزات اداریSC 41اینترنت اشیاء و دوقلوی رقومی

SC 29
رمزگذاری اطالعات صوتی، 
تصویری، چندرسانه ای و 

ابررسانه ای
SC 42هوش مصنوعی
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JTC1 5-حضور و مشارکت در
5-1 عضویت

در زمان تدوین این سند )نوامبر 2021(:
ساختار JTC1 دارای 35 عضو با سطح مشارکت P است؛ 	
این ساختار دارای 65 عضو با سطح مشارکت O است؛ 	
بیــش از 4،500 خبره در سرتاســر دنیــا در فعالیت های تدوین  	

استاندارد با JTC1 مشارکت و همکاری دارند؛
	  PAS )Publicity Available Standards) 14 شرکت/نهاد ارائه کننده

بــا این ســاختار همکاری دارند. الزم به ذکر اســت که PAS در واقع 
موضوعی است که در بازار توسط یک یا چند عرضه کننده ارائه شده و 
به عنوان یک توافق تجاری/فنی بین سودبران پذیرفته شده و استفاده 

می شود؛ ولی هنوز به »استاندارد« تبدیل نشده است.
سه رابط نوع A دارد. 	

5-2 تحلیل مشاركت
ســاختار JTC1 از مشارکت همه فعاالن، شامل اعضای  P)اعضایی که 
فعال بوده و در فرآیند تدوین استاندارد مشارکت جدی دارند(، رابط ها 

و ارائه دهندگان PAS، استقبال کرده و به دنبال آن است که:
سطح مشارکت با کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد؛ 	
میزان استفاده از نشست های مجازی را افزایش داده تا امکان حضور  	

همه اعضا فراهم شود؛
مصرف کنندگان و دولت ها را تشــویق کند تا ســطح مشــارکت و  	

همکاری خود را در پروژه ها و فعالیت های JTC1 افزایش دهند؛
خبرگان بیشــتری را در حوزه فناوری اطالعات در سطح دنیا برای  	

مشارکت در کارهای JTC1 جذب کند.

6- اهداف و راهبردهای تحقق آن
JTC1 بــه جایگاه خود در مقام ارائه اســتانداردهای فناوری اطالعات 
برای تمامی حوزه های کاربردی )استانداردهای عمودی و افقی( واقف 
اســت. در این مسیر، JTC1 تالش خود را معطوف به همکاری با سایر 
کمیته های فنی ISO و IEC که از فناوری اطالعات به عنوان بســتری 

برای استانداردهای خاص حوزه کاری استفاده می کنند، کرده است.
طبق این سند، اهداف تعریف شده برای این ساختار به شرح زیر است:

شــروع برنامه های کاری در زمان مناســب و در پاسخ به نیازهای  	
روندهای نوظهور بازار

	 JTC1 رشد مشارکت در فعالیت های
ارائه استانداردهای با کیفیت در زمان نیاز بازار 	
	 IEC و ISO و با دیگر کمیته های فنی JTC1 همکاری در کل
همکاری با سایر کنسرسیوم ها و نهادهای استانداردگذار 	
همــکاری اثربخش و مشــارکت جویانه در حوزه هایــی که نیازمند  	

رویکرد سامانه ای است.

6-1 شــروع برنامه های كاری در زمان مناسب و در پاسخ به 
نیازهای روندهای نوظهور بازار

شــروع برنامه های کاری در زمان مناســب و با هدف ارائه پاســخ به 
روندهــای نوظهور بازار برای JTC1 دارای اهمیت حیاتی اســت. این 
ساختار یک گروه مشورتی6 بسیار اثرگذار به نامه JETI7 دارد. این گروه 
مشــورتی به شکل فعالی روندهای نوظهور و نوآوری های بازار را رصد 
و دنبال می کند. از این طریق، فرصت هایی برای تدوین استانداردهای 
جدید یافت شــده و شــرایط انجام اقدامات به موقع توسط JTC1 نیز 
تسهیل می شود. حاصل این تالش، تا کنون تشکیل کمیته فرعی 42 
)با عنوان »هوش مصنوعی«( است که هم اکنون به عنوان یک کمیته 
بین المللی و پیشرو در تدوین استانداردهای حوزه هوش مصنوعی به 
شمار می آید. دیگر دستاورد این گروه مشورتی، تشکیل یک کارگروه 
ذیل JTC1 در خصوص »رایانش کوانتومی« اســت. الزم به ذکر است 
که اغلب کمیته های فرعی، رویکرد مشــابهی را در حوزه کاری خود 
اتخاذ کرده اند: جلب مشارکت  کنندگان از بخش صنعت و سازمان های 
مربــوط به مصرف  کنندگان که اطالعات مربوط به روندهای بازار را به 

اشتراک می گذارند.

JTC1 6-2-رشد مشاركت در فعالیت های
ساختار JTC1 به دنبال یافتن راهی برای آگاهی بخشی هر چه بیشتر 
و اطالع رسانی فعالیت های خود به مردم است تا فرصت های همکاری 
و مشارکت را برای آن ها فراهم سازد. به عنوان مثال، داده های عمومی 
در خصوص کارخواســت های8 فناوری ها، برای بسیاری از فعالیت های 
استانداردسازی مفید است و می تواند زمینه مشارکت  جمع متکثرتری 
از مشــارکت کنندگان را در پروژه هــای جدیــد مهیا کنــد. با هدف 
اطالع رســانی بیشــتر در خصوص کارهای انجام شده، JTC1 و برخی 
کمیته های فرعی آن در زمینه دسترسی به این اطالعات و نیز برگزاری 
کارگاه هایی که همزمان با نشســت ها برگزار می شــود سرمایه گذاری 
کرده اند. برخی کمیته های فرعی به طور مســتقیم با مصرف کنندگان 
و ســایر ســازمان های ســودبر ارتباط دارند. این کار توسط JTC1 از 
طریق انتشــار مقاالت تخصصی انجام شــده که خود مشــوقی برای 
 JTC1 ،آگاهی بخشی و دریافت بازخوردها است. مانند هر نهاد دیگری
هم وبگاه خاص خود را نیز برای اطالع رســانی فعالیت های خود ایجاد 
کرده اســت. عالوه بر آن، JTC1 نیــز تعامل و ارتباط نزدیکی با دفاتر 
اصلی ISO و IEC به منظور اطالع رسانی فعالیت های خود دارد. الزم به 
ذکر است که JTC1 یک گروه مشورتی در خصوص توسعه9 داشته که 
هدف آن افزایش سطح مشارکت کشورهایی است که تا کنون درگیر 

فرآیند تدوین استانداردها نبوده اند.
این ســاختار همچنین به دنبال تشــویق همکاری سودبرانی از قبیل 

6- Advisory group
7- JTC1 Emerging Technology and Innovation (JETI)
8- Use Cases
9- Outreach
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مصرف کنندگان و نهادهای دولتی/تنظیم  گر است که سطح مشارکت 
آن هــا در کارهای JTC1 می تواند ارتقا یابد. گروه  مشــورتی JTC1 در 
 JTC1 خصوص »اســتانداردها و مقررات«، وظیفه مطالعه رویکردهای

را در خصوص درگیر کردن نهادهای دولتی/تنظیم گر بر عهده دارد.
در حال حاضر، JTC1 با داشتن بیش از 4500 خبره از 35 نهاد ملی )با 
سطح مشارکت P(، عالقه وافری به کمک به بهبود بهره وری خبرگان 
از طریق روش ها و نیز زیرســاخت های ISO و IEC دارد. عالوه بر آن، 
JTC1 با مدیران برنامه های ویراستاری ISO نیز مشارکت  و همکاری 
داشــته تا شیوه های ویراستاری استانداردها بهبود یابد. در این مسیر، 
 ISO در طراحی و استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات JTC1 خبرگان
)به عنوان زیرساخت تدوین اســتانداردها( مشارکت دارند. نکته مهم 
دیگر این که، JTC1 همواره عالقه مند به همکاری و تعامل نزدیک تر با 
ISO و IEC در خصوص خط مشــی ها، شیوه ها، رویه ها و زیرساخت ها 
بوده تا بتواند از این طریق تمرکز بیشتری روی تدوین استانداردهای 

فناوری اطالعات داشته باشد.

6-3-ارائه استانداردهای با كیفیت در زمان نیاز بازار
طی سال های اخیر، JTC1 تالش های زیادی را برای سرعت بخشیدن 
به فرآیند تدوین استاندارد، ضمن حفظ سطح کیفی آن ها، انجام داده 
است. بســیاری از پیشــنهادهای جدیدNP( 10( هم اکنون به همراه 
پیش نویس های اولیه، مطالعات توجیهی و طراحی مشــخصه ها ارائه 
می شــوند. عالوه بر آن، بسیاری از گروه های کاری JTC1 با هدف اخذ 
تصمیم های سریع و سرعت دادن به فرآیند تدوین استاندارد، جلسات 
خود را به شکل مجازی برگزار می کنند. در این مسیر، نه تنها سرعت 
تدوین اســتانداردها شــتاب گرفته، که فرصتی هم برای ارائه به موقع 
آن ها از طریق سرعت بخشیدن و ارتقای کیفیت فرآیند انتشار فراهم 
شده است. در همان حال که JTC1 پاسخ گوی نیازهای بازار است، ولی 
فرصت هایی هم برای بهبود سطح بهره گیری از خود استانداردها وجود 
دارد. استانداردها ســیر تکاملی خود را با هوشمندسازی بیشتر )مثل 
استفاده ویژگی هایی مانند »شناسه های هوشمند«( طی می کنند. اگر 
چه بعید است استانداردها یک شــبه »قابل خواندن توسط ماشین« 
باشــند، ولی توجه به مجموعــه  اقداماتی که بتوانــد فرصت هایی را 
برای هوشمندسازی اســتانداردها )بیش از استانداردهای کاغذی( در 
میان مدت و کوتاه مدت فراهم ســازد، برای موفقیت ISO و IEC مهم 

خواهد بود.
بهینه سازی ساختار JTC1 نیز به ارائه استانداردهای با کیفیت در زمان 
نیاز بازار، کمک می کند. هنگامی که این ســاختار به شــکل  درستی 
عمل کند، می تواند به شــکلی پویا فرصت هایــی را برای بهبود پیدا 
کند. عالوه بر آن، JTC1 از وجود گروه های مشــورتی برای بررسی و 
مطالعه حوزه های جدید فرصت و ایجاد شــیوه هایی که در کل برای 
این ساختار قابل اعمال باشد )مانند رویکرد یکپارچه سازی سامانه ها(، 
بهره می برد. با این حــال، JTC1 در آینده نیز به ارزیابی فرصت هایی 
10- New Proposal

برای تقویت ساختار و رویکردهای خود ادامه خواهد داد.

IEC و ISO و با دیگر كمیته های فنی JTC1 6-4 همکاری در كل
بــا بهره گیری از ارتباطات رابط ها، گروه های کاری مشــترک و تا حد 
کمتری تعامالت رسمی، JTC1 توانسته با بسیاری از کمیته های فنی 
ISO و IEC همــکاری کنــد. در حال حاضر، بیــش از 400 رابط در 

سرتاسر JTC1 و کمیته های فرعی آن فعال است.
به عنــوان مثال می توان از همکاری SC 27 با TC 307 برای بررســی 
وجــود امنیتــی در حوزه زنجیرة بلوکی اشــاره کــرد. همکاری این 
گروه های کاری مشــترک در آینده نیز ادامه داشته و JTC1 عالقه مند 
بــه یافتن روش های جدید برای بهبود ســطح همکاری و مشــارکت 
اســت. برای این منظور، JTC1 از ســال 2020 تالشی را برای تدوین 
اصولی به منظور همکاری و مشارکت های میان رشته ای11 آغاز کرده 
اســت. نکته نهایی این که، JTC1 نیز تالش دارد این مشــارکت را در 
ســطح کمیته های فرعی خود و از طریق تعامل بین سایر روسای این 

کمیته ها توسعه داده و تعمیق بخشد.

6-5 همکاری با سایر كنسرسیوم ها و نهادهای استانداردگذار
با درک نقش مهم و با اهمیت کنسرسیوم ها در شکل گیری استانداردهای 
فناوری اطالعات، JTC1 همواره به دنبال روش هایی برای تعامل با آن ها 
بوده اســت: از طریق ارتباط رابط ها، تشکیل گروه های کاری مشترک 
و نیز فرآیند ارســال PAS. هنگامی که کنسرسیوم ها استانداردهایی 
را تدوین کرده که از مقبولیت گســترده ای در بازار برخوردار  اســت، 
فرآیند PAS می تواند به JTC1 در پر کردن خأل ســبد استانداردهای 
 PAS کمک کند. کنسرسیوم ها به ارسال IEC و ISO فناوری اطالعات
عالقه داشته چون تمایل دارند دامنه پذیرش و مقبولیت مشخصه های 
خود را از طریق اســتاندارد شدن توســط ISO/IEC گسترش دهند. 
نگاه JTC1 به کنسرسیوم ها، نگاه رقابتی نیست؛ بلکه در عوض تالش 
می کند تا با آن ها ارتباط برقرار کرده و همکاری و مشــارکت با آن ها 
را از طریق فرآیند PAS در حوزه های مختلف تســهیل کند. به عنوان 
نمونه، می توان به پذیرش مشخصه تهیه شده توسط W3C و تصویب 
آن ها در قالب اســتانداردهای عناصر اصلــی وب )که در حال حاضر 
اســتفاده می شــود(، اشــاره کرد. در آینده نیز JTC1 تمایل دارد که 
مشــارکت هایی را که با کنسرســیوم ها ایجاد کرده بسط و گسترش 
دهد. عالوه بر آن، JTC1 یک همکاری بلندمدت با ITU-T داشــته که 

ماحصل آن تدوین استانداردهای معروف MPEG است.

6-6- همکاری اثربخش و مشــاركت جویانه در حوزه هایی كه 
نیازمند رویکرد سامانه ای است

با هدف تدوین استانداردهایی در حوزه هایی که تجارب چندکارکردی12 
الزم است و زمانی که نیاز اســت اقالم قابل تحویل بین چند ساختار 
JTC1 و هستارهای خارجی هماهنگ شود، JTC1 یک رویکرد سامانه ای 

11- Cross-doamin
12- Cross-functional
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را تدوین کرده است. این یک رویکرد تکاملی است که از چارچوب های 
موجود )مانند IEC( اقتباس شــده و در اسناد راهنما13 گنجانده شده 
اســت. برای این منظور یک گروه مشــورتی ذیل JTC1 شکل گرفته 
که در خصوص نحوه انجام این کار مشــورت می دهد. به عنوان نمونه، 
»موثق بودن« یک ویژگی اســت که برای طیف وسیعی از کمیته های 
فرعی و نیز گروه های کاری ISO و IEC مهم اســت. به همین منظور، 
گروه کاری WG13(13( از سال 2019 در ساختار JTC1 تشکیل شده 
تا استانداردهای افقی الزم را برای هدایت فعالیت های موثق کردن در 
کل آن تدوین کند، به نحوی که استانداردهای دیگر بتوانند بر مبنای 
آن تدوین شــوند. همین رویکرد در حوزه اینترنت اشــیاء )SC 41( و 

هوش مصنوعی )SC 42( نیز به کار رفته است.

موفقت آمیز  پیاده ســاری  بر  تاثیرگذار  عوامل   -7
برنامه راهبردی

در ســال های اخیر، JTC1 با یک رقابت جدی در زمینه تدوین 

13- Directives

اســتانداردهای حــوزه فناوری اطالعــات مواجه بوده اســت. 
بسیاری از استانداردهای جدید حوزه فناوری اطالعات از درون 
کنسرســیوم ها شروع به شکل گیری و تکوین می کنند. دلیل آن 
هم این اســت که به نظر می رســد کار در کنسرسیوم ها ساده تر 
و سریع تر از JTC1 باشــد؛ چرا که اغلب کنسرسیوم ها محصول 
قابــل ارائه خود را بدون هیچ هزینــه ای در اختیار همگان قرار 
می دهند. صدها کنسرســیوم در حال رقابت با JTC1 برای جلب 
پیشنهادهای جدید هســتند و هر ساله هم بر تعداد آن افزوده 
می شود. توســعه نرم افزارهای متن باز توجه عمومی را به عنوان 
جایگزینی برای روش های مرســوم توسعه، به خود جلب کرده 
اســت. هواداران آن نیز بــه مزایای آن از جمله ســرعت باالتر 
توســعه، انعطاف  پذیری بیشتر و دسترســی بدون هزینه توجه 
دارند. در این زمینه، JTC1 باید به بهبود و در عین حال همکاری 
و مشارکت با کنسرسیوم ها و توسعه روش هایی برای مشارکت با 

جامعه متن باز فکر کند.
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گسیختگی دنیای سه صفر علوم اعصاب شناختی و
ساختار کوانتومی معماری های مدرن سازمانی

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif.ir :پست الکترونیکی
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مقدمه
در مجموعه کتاب هایی که در این شماره برای مطالعه به شما معرفی 
می کنیم، پس از معرفی کتابی کاربردی در زمینه معماری ســازمانی 
از کتاب دوم با عنوان »ســاختار کوانتومی همه جا حاضر« شــما را 
دعوت به آشــنایی با دیدگاه های تازه می کنیم. با خواندن این کتاب 
ارزنده با ترجمه درخشــان و خواندنــی دو عضو توانمند هیئت علمی 
دانشگاهی کشور، از متنی دشوار، این ضیافت ترویج کتابخوانی را آغاز 
می کنیم، ضیافتی که شــمارگان پنجاه نسخه ای کتاب اول، سرانجام 
تک خوانــی به جای همه خوانی را برای آن نوید می دهد. کتاب ســوم 
در زمینه آشــنایی با علوم اعصاب شناختی نیز کتاب درخشانی، برای 
یک آشــنایی اولیه با زمینه ای پرکاربرد در آینده  ای بســیار نزدیک 
است. برای درک بیشتر این اهمیت، دیدگاه این شماره در مورد کتاب 
»کامپیوتر و مغز« فون نویمان را هم می توانید مطالعه کنید. دو کتاب 
آخر نوشــته امانوئل کاســتلز و محمد یونس، دو روی یک سکه را به 
شما می نمایاند، نگاه واقع گرای بدبینانه و نگاه عمل گرای خوش بینانه 

به یک معضل جهانی.
 بنابرایــن در این شــماره نیز این پنج کتــاب در موضوعات مختلف 
مرتبط )و این شــماره با محوریت ترویج نگاه بین رشته ای در مطالعه 
برای تحقق نگاه چند جانبه نگر( را، برای تهیه و مطالعه به شما معرفی 

و توصیه می کنیم.

عنوان کتاب: رویکرد مدرن معماری 
سازمانی

نویسنده : محمت یلدیز1. 
مترجمان : مجید خالقی راد و مهدی 

مهرابی. 
ناشر: انتشارات نمای علم.

زمان نشر: چاپ اول، 1400.
تعداد صفحات: 242 برگ.

شمارگان: 50 نسخه.
شابک: 98320-7-3- 978-622.

قیمت: 55000 تومان.

مقدمه 
مترجمان کتاب از قول نویسنده کتاب می نویسند: این کتاب با هدف 
ارائه راهنمایی های اساســی، ایده های جذاب و راه های منحصربه فرد 
معماری ســازمانی به چاپ رسیده است که به کمک آن می توان ... با 
تبدیل بی نظمی  به انســجام، طرح های... پیچیده  سازمان را انجام داد. 
هدف در اینجا برجسته سازی عوامل موفقیت و انعکاس آموخته ها در 

زمینه تحول و نوسازی  سازمانی است. 

1- Mehmet Yildiz

»به عنوان یک معمار ارشــد  ســازمانی...برای من ارزشــمند است که 
دســتاوردهای خود را )که( در مراحل اولیه حرفه ام به دست آورده ام، 
)بیان کنم(. در این راســتا، فقدان راهنمای مختصری برای معماران 
ســازمانی با رویکردهــای بدیع، بینش هایی از تجربــه و آزمایش در 
زندگی واقعی و متذکر شدن تفاوت فناوری ها جهت نوسازی  سازمان، 
حس می شد. اگر چنین راهنمایی وجود داشت در آن صورت همکاری 

خود را در برنامه های نوسازی و تغییر و تحول شروع می کردم. 
بزرگ ترین درس آموزنده، خروجی کســب وکار از نوســازی  سازمانی 
است. آنچه در کسب وکار... اهمیت دارد، بازگشت سرمایه در معماری 
ســازمانی... است. در این کتاب، به شــکلی ساده و مختصر، سعی در 
نمایش نقاط قابل توجه... در نوســازی معماری سازمانی با استفاده از 
رویکرد ســاخت یافته... به ویژه )برای( مخاطبان غیر انگلیســی زبان 

دارم. 
دقت باال در معماری، همیشــه ضروری است. نمی توان هدف گذاری 
دقت باال را با کیفیت محصــوالت و خدمات به عنوان خروجی هدف، 
به خطر انداخت. بایســتی تعادل ظریفی بیــن دقت معماری، ارزش 
کسب وکار و سرعت بازار وجود داشته باشد. من این رویکرد کاربردی را 
بر روی چندین مورد ابتکارات تحول اساسی و برنامه های مدرن سازی 
پیچیده اعمــال نمودم. نکتــه کلیدی به کارگیــری رویکرد تکراری 
تدریجی در حال پیشــرفت در هر جنبه از ابتکارات نوسازی آن است 

که تمامی  افراد، فرآیندها، ابزارها و فناوری ها را شامل می گردد. 
با نمایی ســطح باال از معماری ســازمانی برای تنظیم متن شــروع 
می نماییم، دوازده فصل مجزا را برای اشــاره و شرح بیشتر عواملی که 
می توانند تفاوت واقعی در برخورد با پیچیدگی و تولید عالی ابتکارات 

نوسازی ایجاد نمایند، ارائه می کنیم«. 
این کتاب منبع )ی( ... برای معماران ســازمانی است که برای اولین 
بار درگیر نوســازی عظیم  سازمان و تحول در ابتکارات می باشند...نوع 
دیگر مخاطبان هدف می توانند معماران فناوری اطالعات باشــند که 
در حال برنامه ریزی برای معمار ســازمانی شــدن و انجام تحوالت و 
ابتکارات نوسازی در محیط های پیچیده و سازمان های بزرگ هستند. 
عالوه بر معماران، این کتاب می تواند بینش مفیدی به مدیران اجرایی 
فناوری اطالعات مانند مدیر ارشد فناوری(، مدیر ارشد دیجیتال، مدیر 
ارشد اطالعات و رئیس فناوری های سازمانی بدهد که مسئول نوسازی 
اساسی سازمان و برنامه های تحول دیجیتال هستند. از دیدگاه اجرایی، 
این کتاب می تواند برای مدیران برنامه ها و مسئوالن راهبر سبد نوسازی 

سازمان و برنامه های تحول سازمان مفید واقع شود. 
این کتاب به عنــوان منبع آموزشــی تکمیلی برای دانشــجویان در 
حال تحصیل در حوزه معماری ســازمانی و افرادی که در حوزه های 
مرتبط تحصیل می کنند و می خواهند جنبه عملی این رشــته به ویژه 

جنبه های نوسازی و تحول را درک کنند، می تواند مفید باشد. 
نویســنده کتاب در مورد آموخته های پیشــین خود اشاره کرده است: 
من تجربه کار در زمینه معماری ســازمانی را طی دو دهه کسب کرده ام.  
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ســازمان های بــزرگ ... با تغییر ســریع در فنــاوری و افزایش تقاضای 
مصرف کنندگان مواجه هســتند. هر  ســازمان بزرگی که من تجربه کار 
جهت برخی برنامه های تحول و نوسازی آن داشته ام، چندین بار در سطح 
سازمانی، با شکســت مواجه شده است. من شاهد چندین طرح ناموفق 
بوده ام که بنا به دالیل مختلف می توانســتند تا حدودی تحت کنترل ویا 
خارج از کنترل آن ها باشــند. یکی از اصلی ترین دالیل شکست، مشکل 
برخورد با پیچیدگی بود.  سازمان ها دارای ابعاد متعددی هستند که در آن 
بسیاری از ذی نفعان با منافع متداخل یا متناقض را کاماًل پوشش می دهد. 
این حوزه ها به طور کامل به هم مرتبط هستند. بنابراین وجود جزئی ترین 

مسئله یا تعارض با یک حوزه می تواند در موارد دیگر منعکس شود. 
دالیل دیگر شکســت، تمرکز بیش از حد بر روی فناوری هایی اســت 
که پیاده سازی آن ها در سطح گسترده  سازمان با هزینه های بازدارنده، 
فقدان عملکرد مورد نیاز و چشــم انداز قابلیت ها را به چالش می کشد. 
برای مثــال وقتی ســازمان ها می توانند آزمایش ابر2 را با پیشــنهاد 
ســرویس ابر عمومی  ارزان قیمت شــروع نمایند و بــارکاری خود را 
روی این ابر منتقل کنند، آن ها در تالش برای ایجاد یک بســتر کاماًل 
خصوصی ابری بــا  ترکیب فناوری های نوظهــور و لوازم گران قیمت 
هستند. هزینه پنهان در چنین رویکرد یکپارچه، متأسفانه همه اهداف 
خوب را از بین می برد. ســادگی و چابکــی، دو ابزار قدرتمند در این 

زمینه هستند که باید در اختیار ما باشند. 

محتوای كتاب
کتاب دارای فهرســت مطالب، چهارده فصل مطلب، شــامل مقدمه و 
نتیجه گیری و مطلبی درباره نویســنده است. عناوین فصل های کتاب 

به شرح زیر است:
فصل اول: مقدمه.

فصل دوم: اصول اساسی معماری سازمانی.
فصل سوم: مروری بر نوسازی سازمانی.

فصل چهارم: تعریف مجدد نقش ها و مسئولیت های معماران سازمانی 
در دنیای مدرن.

فصل پنجم: چابکی و هم جوشی نوآورانه در کالن سازمان نوین.
فصل ششم: ساده سازی همه چیز برای کالن سازمان نوین.

فصل هفتم: چابکی در نوسازی سازمانی. 
فصل هشتم: همکاری و هم جوشی هوشمند در کالن سازمان مدرن.

فصل نهم: توانمندسازهای ضروری تکنولوژی برای کالن سازمان های 
مدرن. 

فصل دهم: رایانش ابری در نوسازی کالن سازمانی.
فصل یازهــم: کالن داده ها و تجزیه وتحلیل ها برای نوســازی کالن 

سازمان.
 فصل دوازدهم: اینترنت اشیا برای نوسازی کالن سازمانی.

فصل سیزدهم: قابلیت جابه جاپذیری کالن سازمان.
فصل چهاردهم: نتیجه گیری.

2- Cloud

عنوان کتاب: ساختار کوانتومی همه 
جا حاضر )از روانشناسی تا امور مالی(. 

نویسنده: آندری خرنیکوف. 
مترجمان: نــورا نصیری مفّخم و فریا 

نصیری مفّخم. 
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد 

اصفهان.
زمان نشر: چاپ اول، تابستان 1397.

تعداد صفحات: 296 برگ.
شمارگان: 1000 نسخه.

شابک: 978-600-318-245-5.
قیمت: 30000 تومان.

مقدمه 
 در پیشــگفتار مولف کتاب آمده اســت: هدف این کتاب نشان دادن 
مدل های کوانتومی مانند اســت. یعنی مدل هایی بر پایه فرمول بندی 
ریاضــی مکانیک کوانتومی و تعمیم های آن که به طور موفقیت آمیزی 
می تواند در علوم شناختی، روان شناسی، ژنتیک، اقتصاد، علوم مالی، و 
نظریۀ بازی کاربرد داشــته باشد. این کتاب در باره مکانیک کوانتومی 
به عنــوان یک نظریه فیزیکی نیســت. نگاهی کوتــاه به اصل موضوع 
کوانتومی، تنها ارزش تاریخی دارد. مکانیک کوانتومی، تنها نخستین 
نمونه موفق کاربرد احتماالت غیر کولموگوروفی، و در واقع نخســتین 
گام به سوی توصیف احتماالتی وابسته به قراین از پدیده های طبیعی، 
بیولوژیکی، روانشناســانه، اجتماعی، اقتصادی، یا مالی اســت. در این 
کتــاب یک مدل احتماالتی وابســته به قراین3 عام )مدل وکشــهو( 
بسط داده شده است که می تواند برای هر دو توصیف مکانیک )آمار( 
کوانتومی و کالســیک، و پدیده های مورد اشاره به کار رود. این مدل 
می تواند به شــیوه کوانتومی مانند یعنی در فضاهای مختلط و کلی تر 

هیلبرت ارائه شود.

محتوای كتاب
مترجمان فرهیخته کتاب در پیشــگفتار آن نوشــته اند: کتاب حاضر، 
نوشتۀ پروفســور آندری خرنیکوف4، کتابی غنی برای مباحث نوین و 
پیشرفته بین رشته ای مرتبط با محاسبات کوانتومی است ... خرنیکوف 
متولد 1958 در ولگوراد روســیه5، دکترای فیزیک ریاضی خود را در 
ســال 1989 از موسسه ریاضی آکادمی علوم استکلوف6 اخذ نموده و 
پس از نائل شــدن به درجه استادی در دانشگاه مهندسی برق مسکو7 
در ســال 1990، مدیر بخش ریاضی در موسســه ریاضی و مهندسی 

3- Contextual Probabilistic Model
4- Andrei Khrennikov 
5- Volgograd , Russia
6- Steklov Mathematical Institute of Academy of Science
7 - Moscow University of Electronic Engineering 
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سیستم8 در دانشــگاه لینوس9 در وکشهو ســوئد10 و از سال 2000 
مســئول مرکز بین المللی مدل ســازی ریاضی در فیزیک، مهندسی، 
اقتصاد و علوم شــناختی در همان دانشــگاه بوده است. این کتاب که 

تالیف سال 2010 است و یکی از 16 کتاب تالیفی خرنیکوف است.
کتاب دارای فهرســت مطالب، یازده فصل مطلب، شــش پیوســت، 

کتابنامه و نمایه است. عناوین فصل های کتاب به شرح زیر است: 
 فصل 1: الگوی کوانتومی مانند.

 فصل 2: احتمال کالسیک )کولموگوروفی( و کوانتومی )بورن(.
 فصل3: مدل احتماالتی وابسته به قراین – مدل وکشهو.

.QLRA فصل 4: الکوریتم نمایش کوانتومی مانند 
 فصل 5: مغز کوانتومی مانند.

 فصل6: آزمون های تجربی از رفتار کوانتومی مانند ذهن.
 فصل 7: تصمیم گیری کوانتومی مانند و اثر انفصال. 
 فصل 8: بازی های ماکروسکوپیک و منطق کوانتومی.

 فصل 9: رهیافت وابسته به قراین بازی های ماکروسکوپیک کوانتومی 
مانند.

 فصل 10: مدل روانشناسی - مالی.
 فصل 11: مسئله همواری مسیرهای بوهمی.

در فصل اول کتاب با طرح الگوی کوانتومی مانند، نشان داده می شود 
که ابزار مکانیک کوانتومی فراتر از فیزیک کوانتومی است و کاربردهای 
وســیعی دارد. در فصل دوم با مقدمه کوتاهی در باب انواع مدل های 
احتماالتی کالســیک و کوانتومی، به مدل احتماالتی وابسته به قراین 
وکشهو و مدل کوانتومی دیراک – فون نویمان، در فصل سوم منتهی 
می شــود. فصل چهارم با الگوریتم نمایش شــبه کوانتومی ساده آغاز 
می شــود تا در فصول پنج و شش به ســمت علوم شناختی برود و به 
مغز شــبه کوانتومی، تداخل ذهن ها، تصویر شبه کوانتومی از واقعیت 
درونی، هوشیاری شبه کوانتومی بپردازد و سپس تحول تابع موج روانی 
و آزمون هــای تجربی از رفتار ذهن، همچون نظریه ادراک گشــتالت 
معرفی نماید. فصل هفتم تا یازدهم به تصمیم گیری شــبه کوانتومی، 
بازی های ماکروســکوپیک، منطق کوانتومی، رفتار وابســته به قراین 
بازی های ماکروســکوپیک می پردازد و مدل هــای اقتصادی – مالی 
مرتبط با روانشناســی و رفتارشناســی را در بر می گیرد. اثر انفصال 
و رفتــار خردمندانه در بازی و تعبیر شــبه کوانتومی آن، روابط عدم 
قطعیت هایزنبــرگ، احتمال کوانتومی در بازی بــا اطالعات ناقص، 
مدل های جبری و تصادفــی از بازار کارآمد، اقتصاد فیزیکی بازارهای 
مالی، نیروهای ناهمواری مالی، مســئله مســیرهای قیمت و مکانیک 

بوهمی از موضوعات مورد بحث در این فصول است.
مرور این ایده هــای اصلی، منبع و مرجع خوبی برای پژوهشــگران 
در زمینه علوم شــناختی، جامعه شناسی و اقتصاد است اگر به مبانی 
کوانتوم و توصیف های شبه کوانتومی از پدیده های فیزیکی، بیولوژیکی 
8- Institute of Mathematics and System Engineering
9- Linnaeus University
10- Vaxjo , Sweden

و روانشناسی عالقمندند. موضوعات این کتاب می تواند به عنوان درس 
و مباحثی نو و بین رشــته ای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در 
رشــته های ریاضی، فیزیک، اقتصاد، رایانه، امور مالی، علوم شناختی و 

ژنتیک مطرح و مورد استفاده قرار گیرد.
 

عنوان کتاب: در آمدی بر علوِم 
اعصاِب شناختی.

نویسنده: ریچارد پسینگهام.
مترجم: علی اکبر ارجمند راد و زهرا 

یمینی فرد. 
ناشر: انتشارات چترنگ.

زمان نشر: چاپ اول، 1400.
تعداد صفحات: 139 برگ.

شمارگان: 500 نسخه.
شابک: 13-0- 622-7342--978.

قیمت: 34000 تومان.

مقدمه 
 در پشت جلد کتاب آمده است: علوم اعصاب شناختی11 مطالعه علمی 
اتفاقاتی اســت که هنگام ادراک، تفکر، تعقل، اراده و عمل در مغز رخ 
می دهد. پیشرفت فناوری های جدید تصویر برداری، که بررسی فعالیت 
مغز هنگام انجام تکالیف توســط افــراد را ممکن می کند، موضوعات 
فوق العاده ای را در این زمینه روشــن کرده است. ریچارد پسینگهام12، 
محقق انگلیسی علوم اعصاب و دارنده جایزه انجمن همکاران ساطنتی 
انگلســتان، در این مقدمه بسیار کوتاه، شــرح جذاب و مهیجی را از 
ماهیت و دامنه این رشــته نســبتا جدید ارائه می دهد. وی با توضیح 
آنچه تصویر برداری مغز نشــان می دهد، به تصورات غلط رایج در این 
حوزه اشاره می کند و ابعاد شناخت انسان را به اجمال بررسی می کند 
و ســرانجام کتاب را با بحث در باره پیشرفت اعجاب انگیزی که ممکن 

است پیش روی این حوزه باشد، به پایان می برد.

محتوای كتاب
 در فصل یکم کتاب با عنوان حوزه ای جدید، نویسنده روایت می کند: 
زمانی که دانشــجوی روان شناسی در آکســفورد بودم، کسی ما را به 
پرســیدن تشویق نمی کرد. در اوایل دهه 1960 روان شناسی هنوز به 
شــدت تحت تاثیر مکتب رفتارگرایی بود. پیــروان این مکتب معتقد 
بودند علم قادر به اندازه گیری محرک ها )درون دادها( و پاسخ ها )برون 
دادها( اســت. اما بحث در باره آنچه در ایــن بین اتفاق می افتد، غیر 
علمی بود. به این دلیل که هیچ روش عینی  ای برای فهم رویدادهایی 
که درون سر اتفاق می افتد، وجود نداشت. روان شناسی برای ما عمدتا 

11- Cognitive Neuroscience 
12- Passingham
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رفتار موش های آزمایشگاهی و کبوترها بود. چون در این موارد کنترل 
محرک ها و اندازه گیری پاسخ ها آسان بود.

در آن زمان باید در سخنرانی هایی با موضوع فلسفه شرکت می کردیم. 
فیلسوف هایی بودند که عالقه داشتند در زمینه ذهن صحبت کنند. اما 
بسیاری از آن ها معتقد بودند ذهن از مغز جداست. این وضعیت فلسفی 
دوگانه گرایی نام دارد. متاسفانه این فیلسوف ها قادر به ارائه پیشنهادی 
بهتر از پیشنهاد چهار صد سال پیش دکارت در باره تعامل ذهن و مغز 

نبودند. بنابراین شنیدن چنین درجا زدنی هیجان چندانی نداشت.
فقط ســخنرانی های گیلبرت رایل بود که مطالب جدیدی داشت. او 
معتقد بود دوگانه گرایی اشــتباه محض اســت، زیرا به مسئله روح در 
دستگاه13 متوسل می شود. اما این مسئله برای ما روشن نبود که وقتی 
روح از بدن موش آزمایشــگاهی یا کبوتر خارج می شــود، چه چیزی 

برای صحبت کردن در باره آن ها باقی می ماند؟
امــا چه چیزی تغییــر کرده بود؟ در آن زمان حتــی رفتارگرایی هم 
رو بــه زوال بود. دلیل آن هم این بود که برای تشــخیص رویدادهای 
درون ســر روش هایی عینی در حال کشف شدن بود. ما دانشجویان 
از آزمایش هــای دانلد برادبنت و آن تریزمن اطالع داشــتیم. در این 
آزمایش ها در گوش شــرکت کنندگان گوشــی می گذاشتند، تعدادی 
عدد و واژه در گوش راســت و تعدادی دیگر در گوش چپشان پخش 
می کردند. به افراد تحت آزمایش آموزش می دادند که فقط به آیتم های 
پخش شــده در یک گوش توجه کنند. یافته ها نشان می داد این افراد 
نمی توانند آنچه را در گوش دیگر می شــنوند، به یاد بیاورند. بنابراین 
دانلد برادبنت ادعا کرد که مغز آیتم های شــنیده شده از گوش فاقد 
توجه را فیلتــر می کند. این گونه آزمایش ها و همین طور آزمایش های 
اولریک نیسر14 در باره ادراک و جورج میلر در زمینه حافظه منجر به 

پایه گذاری علم روان شناسی شناختی شد. 
 یک راه آنچه درون سر روی می دهد، ترسیم نمودار برای نشان دادن 
جریان اطالعات در این سامانه است. دانلد برادبنت پیشگام استفاده از 
این نوع نمودارهاست. او در مدل ابداعی خود فیلتری قرار داد تا نتایج 
تجربی آزمایش توجه را گزارش دهــد. این مدل ها نمودارهای جعبه 
ســیاه نامیده می شــدند. زیرا به صورت مجموعه ای از جهبه ها ترسیم 
می شدند که به وسیله فلش  هایی به هم متصل می شدند. صفت سیاه 
به این دلیل بود که در آن زمان کســی از عملکرد اجزا یا جایگاه آنان 

در مغز اطالعی نداشت.
برای یافتن این مســئله، با مطالعه اثرات صدمه به مغز در افراد مبتال 
به آســیب مغزی می توان اقداماتی انجام داد. اگر صدمه نسبتا محدود 
باشد، اظهار نظر در باره عملرد اجزای آسیب دیده امکان پذیر خواهد 
بود. تا اواخر دهه 1970 در زمینه این روش کار زیادی انجام دادند تا 
به ایجاد علمی جدید کمک کنند. مایکل گازانیگا و جورج میلر هنگام 
گفت و گو در تاکســی در باره نام این رشته جدید به توافق رسیدند و 

آن را علوِم اعصاِب شناختی نامیدند. 
13- Ghost in the Machine
14- Ulrig Neisser

کتاب دارای فهرســت مطالب، پیشــگفتار، نه فصل مطلب، فهرست 
منابع، برای مطالعه بیشــتر و واژه نامه است. عناوین نه فصل مطالب 

کتاب به شرح زیر است:
 فصل 1: حوزه ای جدید.

 فصل 2: ادراک.
 فصل3: توجه.

 فصل 4: حافظه.
 فصل 5: استدالل.

 فصل6: تصمیم گیری.
 فصل 7: نظارت. 
 فصل 8: عملکرد.

 فصل 9: آینده.

عنوان کتاب: گسیختگی )بحران 
لیبرال دموکراسی(.

نویسنده: مانوئل کاستلز. 
مترجم : محمد رهبری. 

ناشر: انتشارات اگر. 
زمان نشر: چاپ اول، بهار 1400.

تعداد صفحات: 136 برگ.
شمارگان: 1000 نسخه.

شابک: 978-622-97922-4-7.
قیمت: 38000 تومان.

مقدمه 
 کتاب گســیختگی به اعتبار آثار پیشین نویسنده اش، قابل توصیه به 
خوانندگان فن ســاالِر فناوری اطالعات اســت. پس ابتدا به این آثار 
اشــاره ای می کنیم و ســپس از همین جنبه به این کتاب بنگریم. از 
کاســتلز پیش از این، سه گانِه عصر اطالعات و ظهور جامعه شبکه ای 
)1380(، گفت وگوهایی با کاســتلز )1384(، شبکه های خشم و امید 
)1393(، تئوری شبکه ای قدرت از کاستلز و دیگران )1397( و قدرت 
ارتباطات )1398( به فارســی منتشر شده که قریب به اتفاق آن ها در 

همین صفحات به خوانندگان معرفی شده اند.
به نظر دکتر خانیکی نویسنده مقدمه کتاب: گسیختگی جدیدترین 
اثر کاستلز در حوزة سیاست، در پی طرح مفاهیم، »قدرت ارتباطات«، 
»ارتباطات، قدرت و ضد قدرت در جامعۀ شــبکه ای«، »حوزه عمومی 
جدیــد«، »جامعه مدنی جهانی«، »شــبکه های ارتباطی و حکمرانی 
جهانی«، »تئوری شبکه ای قدرت« و »شبکه های خشم و امید« است. 
کتاب که در سال 2018 منتشر شده است، زمینه ها، مصداق ها و آثار 
بحران های جدید جهانی تحت تاثیر ارتباطات شــبکه ای شده را طرح 

می کند.
طرح »جامعه شبکه ای« و »پارادیم فناوری های اطالعات و ارتباطات«، 
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کــه بر پایۀ قدرت پیکربندی، فراگیری و هم گرایی شــبکه های نوین 
اجتماعی و تسّری آن به همۀ میدان های دانش و کنش انسانی است، 
از جملــه همیــن رهیافت های نو در حوزة ارتباطات اســت. اصطالح 
»جامعه شــبکه ای« و مولفه های جدید آن که اندیشــمندان معاصر 
به ویژه مانوئل کاســتلز15، جــان ون دایک16 و بری ولمن17 مطرحش 
کرده اند و توسعه مفهومی یافته است، اکنون در گستره ای از مطالعات 
فناورانــه و تعامــالت اجتماعی و سیاســی در پی توصیــف و تبیین 
ســاختارهای جدید اجتماعی و کنش های ارتباطی اســت ... کاستلز 
به جامعۀ شــبکه ای و ابعاد آن عمدتا از زاویه ارتباطات پرداخته است. 
او این جامعه نوظهور را متاثر از تداخل و ترکیب ســه پدیدة »انقالب 
فناوری اطالعات«، »بحران های اقتصاد سرمایه داری و تجدید ساختار 
آن« و »شــکل گیری جنبش های نوین اجتماعی و فرهنگی« می داند. 
او با طرح »جامعه شبکه ای« مفاهیم کلیدی دیگری نیز نظیر »فضای 
جریان هــا«، »واقعیت مجازی«، »هویــت« و »قدرت و ضدقدرت« را 
نیز در قلمرو ارتباطات برجســته می کند و دگرگونی ساختاری را در 
سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بــر پایۀ این روندها و مولفه های 

هفت گانه بررسی می نماید. 
 کاســتلز در این کتاب به دنبال اثبات آن است که مردم ساالری، که 
سال ها باعث ثبات در بســیاری از کشورها شده بود، اینک با مسائل 
و چالش های عمیق رو به روســت. او در این کتاب عوامل موثر بر این 
رخداد را عمدتا ناشی از تحوالت ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی و روانی 
می داند که حاصل آن بی اعتمادی اکثر شهروندان به نهادها، رهبران و 
احزاب سیاسی است. کاستلز این بحران گسترده مشروعیت را بحران 

مردم ساالری آزاد اندیش18 می داند. 

محتوای كتاب
 در فصل سوم ذیل عنوان فرعی شبکه و خویشتن، کاستلز می نویسد: 
در صفحات آغازین سه گانۀ من با عنوان عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه 
و فرهنــگ، تضاد بین دو گرایش را بیان کرد، که به شــکلی نابرابر در 
ســاخت دنیای معاصر ما نقش داشــت. یک طرف، تشکیل شبکه های 
اجتماعــی بودکه فعالیت هایی را ایجاد می کرد که به همه ابعاد جوامع، 
ساختار می بخشید. این ماهیت جهانی سازی است که شامل شبکه های 
جهانی متشــکل از عناصر مهم مالی، اقتصاد، ارتباطات، قدرت، علم و 
فناوری اســت. هرگونه فعالیت مرتبط در هر جای دنیا به این شبکه ها 
متمایل اســت که در آن قــدرت، ثروت، فرهنــگ و ظرفیت ارتباطی 
جمع شــده است. نخبگان غالب ســیاره از منطق این شبکه ها پیروی 
می کنند و عمدتا با به کارگیری عنوان »شــهروندان جهانی« با یکدیگر 
در ارتباطند. در طرف دیگر، اکثریت قریب به اتفاق انسان هایی هستند 
که فاقد ظرفیت نهادی برای نمایندگی بر ســر برنامه هایی هستند که 
این شــبکه ها را کنتــرل کند. معنا در زندگی آن هــا از نظام فرهنگی 
15- Manuel Castels
16- Jan A.G.M van Dijk
17- Berry Wellman

18- لیبرال دموکراسی

خاصی می آید که از تجربه ای مشــترک ســاخته شده است: جایی که 
آن ها زندگی می کنند، زبان گفتارشان، فرهنگ و تاریخ های منحصر به 
فردشان، گروه های قومی، ملی و مذهبی. منطق شبکه ها درون جوامع 
فرهنگی رخنه کرده اســت، اما نتوانسته آن ها را حل کند. هر چه نظام 
قدرت که از طریق شــبکه ها دست کاری می شود بیشتر انتزاعی شود، 
مردم به احتمال بیشــتری با پناه بردن به هویت هایی که نمی تواند به 
عقاید غالب کاسته شود، از حقوق خود دفاع می کنند. قدرت هویت در 
برابر قدرت شبکه ها می ایستد. دولت ملت ساخته شده در دوران مدرن 
به لطف تنش های درونی اش، خــود را بین دو گرایش گرفتار می بیند: 
بازی ای به مثابۀ یک گره درون شــبکه های جهانــی که در آن دربارة 
سرنوشت مردمانش تصمیم می گیرند و شهروندانی که نمی خواهند در 
برابر ریشــه  های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی تسلیم شوند یا اختیار 

کاریشان را از دست بدهند. 
کتاب دارای فهرست مطالب، پیشگفتار مترجم، مقدمۀ دکتر خانیکی، 
مقدمه نویسنده، پنج فصل مطلب و یک ضمیمه با عنوان چگونه این 
کتاب را بخوانید، اســت. عناوین پنج فصل مطالب کتاب به شرح زیر 

است:
 فصل اول : بحران مشروعیت دموکراسی: آن ها نمایندة ما نیستند. 

 فصل دوم : تروریسم جهانی: سیاست ترس. 
 فصل سوم : شورش توده ها و سقوط نظم سیاسی.

 فصل چهارم : اسپانیا: جنبش های اجتماعی، پایان سیاست دو حزبی 
و بحران دولت.

 فصل پنجم : در سایه روشن آشوب.
 

عنوان کتاب: دنیای سه صفر )فقر 
صفر، بیکاری صفر و سر جمع کربن 

صفر(.
نویسندگان: محمد یونس به همراه 

کارل وبر. 
مترجم : محمد هاشم غرقی. 
ناشر: انتشارات امین الضرب. 

زمان نشر: چاپ اول، زمستان 1399.
تعداد صفحات: 322 برگ.

شمارگان: 500 نسخه.
شابک: 978-622-7134-06-3.

قیمت: 95000 تومان.

مقدمه 
خوانندگان ما محمد یونس، کتاب کسب و کار اجتماعی او و جایزه 
صلــح نوبلش را با معرفی در این صفحات به یاد دارند. کتاب جدید او 
با عنوان دنیای ســه صفر با عنوان فرعی، فقر صفر، بیکاری صفر و 
سر جمع کربن صفر، بیان تجارب عملی موفق این بنیان گذار تجارت 
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اجتماعــی19 در نگاه جمع ســپارانه20 او برای حل معضالت اجتماعی 
است. 

در مقدمه کتاب آمده اســت: پروفســور محمد یونس ... رویای بزرگ 
»جهانی با ســه صفر« را مطرح کرده و می گوید می توان به آن دست 
یافت: فقر صفر، بیکاری صفر و سر جمع کربن صفر ... او خود در عمل 
با تاســیس »بانک گرامین«21 و اعطای وام های خر ســهل الوصول به 
فقرا در کشورش بنگالدش، زمینه توسعه کسب وکارهای محلی و عبور 
بخشــی از این جوامع از فقر را فراهم کرده است. نظریه بانکداری فقرا 
که در کتاب »پی ریزی مدل های کســب و کار اجتماعی: درس هایی 
از تجربه گرامین22« به خوبی تببین شــده، الهام بخش بســیاری از 

تالش ها در جهت توسعه کشور بنگالدش شد.

محتوای كتاب
 محمد یونس با استناد به دیدگاه های توماس پیکتی در کتاب نامدارش 
ســرمایه در قرن بیست و یکم 23 از گرایش ســرمایه داری به افزایش 
نابرابری اقتصادی، و راه حل پیشنهادی او برای مالیات بندی تصاعدی 
با ناکافی شمردن آن، از خلق تمدنی جدید با عنوان پاداقتصاد کسب 
19- s-commerce: Social commerce
20- Crowdsource View
21- Grameen
22- Building Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience
23- Thomas Piketty , Capital in the Twenty-First Century.

و کاِر اجتماعی یاد می کند. 
کنایه هوشمندانه یونس به این شعار سرمایه داری که »رشد اقتصادی 
مثِل َمّدی است که با برآمدن اش همه قایق ها را باال می بَرد« با عبارت: 
»این گفته، تنگناهای میلیون ها نفر را که به کلک هایی چســبیده اند 
که کف شان سوراخ است یا کسانی که اصال هیچ قایقی ندارند، نادیده 
می گیــرد« به چهار میلیارد فقیر جهان نظر دارد. ســه ناکامی بزرگ 
نظام سرمایه داری که تعقیب خودخواهانه نفع شخصی را پی می گیرد 
بی اعتنایی به فقرو بیکاری و فرســایش زیست محیط، است. غیر فقر 
صفر و بیکاری صفر شعاِر: »سرجمع کربن صفر« او برای ایجاد اقتصاد 
با امکان تداوم اســت، تاویلی از اقتصاد پایــدار. تجارب موفق محمد 
یونس در این کتاب و تفســیرش از آن ها به شــدت خواندنی و قابل 

توصیه برای مطالعه همگان است.
 کتاب دارای فهرســت مطالب، مقدمه ای دو بخشــی شــامل مقدمه 
مترجم، چهار بخش مطلب و ده یادداشــت است. عناوین بخش های 

کتاب به شرح زیر است:
 بخش اول : چالش.

 بخش دوم : سه صفر.
 بخش سوم : نیروهای عظم برای متحول ساختن دنیا.

 بخش چهارم : سنگ بناهای آینده.
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انتشار بیست و سومین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
بیست و سومین شــمارة مجلۀ علوم رایانشی، نشــریۀ علمی انجمن 
انفورماتیک ایران، در زمســتان 1400 منتشــر شــد. در این شماره، 
6 مقاله به چاپ رســیده اســت که عنوان چکیــدة آن ها برای اطالع 

خوانندگان گزارش کامپیوتر در زیر آمده است: 

1- نقشــه برداری بطن چپ قلــب در حالت پایان 
دیاســتولی در تصاویر اکوکاردیوگرافی با استفاده از 

یک شبکه عصبی عمیق هم آمیختی
نویسندگان: مسلم درویشــی، مهدی آخوندزاده هنزائی، فهیمه 

درویشی  
چکیدۀ مقاله: تشــخیص بیماری و بررســی کارایی قلب بر مبنای 
تصاویــر اکوکاردیوگرافــی از گذشــته تاکنون مورد توجه پزشــکان 
متخصــص در این زمینه بوده اســت. در دهه های اخیر جهت کاهش 
خطای انســانی در تفسیر تصاویر پزشــکی ارائه یک روش مبتنی بر  
یادگیری ماشــین همواره مورد توجه محققــان هوش مصنوعی بوده 
اســت. در این تحقیق یک روش یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه های 
عصبی هم آمیختی جهت اســتخراج نقشــه بطن چپ قلب در حالت 
پایان دیاســتولی ارائه گردیده اســت. یکی از مهم ترین چالش ها در 
الگوریتم های یادگیری عمیق فراهم نمودن داده های آموزشی مناسب 
جهت یادگیری ماشــین اســت، در این تحقیق از داده های ارائه شده 
توسط محققان بیمارستان دانشگاهی اتیئن واقع در کشور فرانسه تحت 
عنوان CAMUS استفاده شده است که حجم داده ارائه شده متناسب 
با روش های یادگیری عمیق می باشد. در این تحقیق دو حالت استفاده 
از داده های اولیه و تقویت داده ها با روش افزونگی داده مورد بررســی 
قرار گرفته اســت که تقویت داده موجب افزایش دقت و کارایی شبکه 
عصبی هم آمیختی پیشنهادی شده است. دقت کلی برآورد نقشه بطن 
چپ قلب در حالت پایان دیاســتولی با اســتفاده از روش پیشنهادی 
 در بهتریــن حالــت 97,99% و امتیاز F1 بــرای آن برابر با %89,21 

می باشد.    

2- بررســی مدل های ســالمندی کارا برای یافتن 
الگوریتم های مسیریابی شامل اتصال در مسیریاب های 

شبکه روی تراشه
نویسندگان: زهرا شیرمحمدی، نظام رهبانی، مجتبی فرمانی 

چکیدۀ مقاله: قابلیت اطمینان در مسیریاب های شبکه  روی تراشه به طور 
جدی با سالمندی مواجه هستند و یک نقطه خرابی محسوب می شوند. 
لذا ارائه راهکارهایی برای تحمل پذیری اشــکال در آن ها از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. بازپیکربندی شبکه و مســیریابی تحمل پذیری اشکال، 
از جمله راهکارهای نوین برای حل این مشــکل هســتند. برای ارائه این 
مسیریابی ها، باید به مدل اشکالی که الگوریتم مسیریابی را ساده تر می کند 
توجه کــرد. چالش اصلی برای طراحی الگوریتم های مســیریابی آگاه از 
ســالمندی، ارائه مدل های ســالمندی کارآمد برای یافتن الگوریتم های 
مسیریابی شــامل اتصال در شبکه است. از ســوی دیگر، داشتن دانش 
مرتبط با میزان ســالمندی هر یک از اجزای شــبکه، گام موثری در ارائه 
مدل ســالمندی کارآمد است. در این مقاله، در راستای طراحی مدل های 
ســالمندی و الگوریتم های مسیریابی آگاه از سالمندی کارآمد، مدل های 
ســالمندی کارآمد برای یافتن الگوریتم های مسیریابی شامل اتصال در 
مسیریاب های شبکه روی تراشه بررسی شده است. سپس جهت بررسی 
میزان ســالمندی هر یک از اجزای شــبکه، شبیه ســازی های مبتنی بر 
شبیه ساز بوکسیم انجام شد. نتایج شبیه سازی ها حاکی از آن بود که برای 
یک شبکه توری 6×6 در هر دو حالت ارسال و دریافت فلیت، ناحیه داغ در 
مربع درونی 4×4 شبکه واقع می شود. این ناحیه، در برگیرنده مسیریاب ها و 
پیوندها با بیشترین نرخ ارسال و دریافت و به عبارتی مستعدترین نسبت به 
خطای سالمندی است. بررسی و مقایسه شبیه سازی ها در حاالت مختلف 
به ازای الگوهای ترافیکی مختلفی مانند الگوی Uniform ،Transpose و 
Shuffle و هم چنین به ازای الگوی ترافیک واقعی SPARSE نشان می دهد 
در مسیریابی XY، مدل بررسی شده توزیع یکنواخت تری نسبت به سایر 

روش ها دارد و نقاط داغ ان کاهش یافته است.
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3- بهینه سازی برون ســپاری محاسباتی شبکه های 
عصبی عمیق برای تشخیص فعالیت انسانی

نویسندگان: پریسا سعادتی، حمید فدیشه ای 
چکیدۀ مقاله: با توجه به محدودیت های منابع محاســباتی موجود در 
دستگاه های تلفن همراه، این دستگاه ها در اجرای برخی وظایف روزمره با 
چالش مواجه هستند. یک راه حل برای این مشکل، برون سپاری است که 
در آن، دستگاه پردازش خود را برای اجرا روی ابر محاسباتی ارسال می کند. 
مقاله حاضر با تمرکز بر روی کاربرد تشخیص فعالیت انسانی، روش هایی 
برای کاهش حجم داده های ارسالی وظایف به ابر، با تکیه بر نقاط مطلوب 
در معامله بین دقت استنتاج یادگیری و هزینه ارتباطات برون سپاری ارائه 
می کند. سه روش پیشنهادی کاهش تعداد نمونه های داده ، کاهش دقت 
اعشار نمونه های داده  و فشرده سازی نمونه های داده  ارائه شده است که در 
روش اول نمونه های داده قبل از ارســال به صورت یکی در میان یا بیشتر 
حذف شده و در سمت ابر با تخمین درون یابی مجددا بازیابی می شوند. در 
روش کاهش دقت اعشــار، نمونه های داده قبل از ارسال با یک نگاشت به 
عدد صحیح با تعداد بیت محدود تبدیل و در سمت ابر با نگاشت معکوس 
به صورت تخمینی بازیابی می شوند. در روش فشرده سازی، نمونه های داده 
قبل از ارسال، با یک الگوریتم فشرده سازی سبک دلتا به یکی از دو روش 
با اتالف یا بدون  اتالف فشرده می شوند. نتایج عملی نشان می دهد اگر چه 
روش های کاهش تعداد نمونه و کاهش دقت اعشــار سبب کاهش حجم 
داده ارسالی بدون تأثیر قابل توجه بر روی دقت تشخیص می شوند، روش 
کاهش دقت اعشار به دلیل میزان کاهش بیشتر حجم داده نسبت به روش 
کاهش تعداد نمونه ها برتری دارد. ضمناً روش فشرده سازی دلتا به اندازه دو 

روش دیگر موثر نمی باشد.

4- پیشبینی بیماری کرونا از روی عالئم قابل مشاهده با 
استفاده از یادگیری ماشین

نویسندگان: مهدی سرچاهی، الهام مهدی پور 
چکیدۀ مقاله: این روزها جامعه بشریت شاهد افزایش مرگ و میر ناشی 
از جهش های مختلف بیماری کرونا است. بیماری کرونا عالئم متفاوتی در 
بــدن هر فرد دارد؛ اما اغلب گونه های آن در مراحل اولیه بیماری عالئمی 
دارند که قابل مشــاهده توسط فرد نیز هســتند. هدف از این پژوهش، 
پیش بینی بیماری کرونا از روی عالئم اولیه بیماری هســت. در این راستا 
جهت شناسایی و پیش بینی بیماری کرونا از الگوریتم های یادگیری ماشین 
همانند بیزین ساده، رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم، تحلیل تشخیص 
خطی، K-نزدیک ترین همســایه و ماشــین بردار پشتیبان استفاده شده 
اســت. برای ارزیابی کارایی الگوریتم های فوق از دو مجموعه داده واقعی 
در پایگاه داده Kaggle استفاده شده است. برای پیاده سازی الگوریتم ها از 
زبان برنامه نویسی پایتون بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از اجرا نشان 
می دهد الگوریتم درخت تصمیم با باالترین میزان دقت دارای بیشــترین 

کارایی در پیش بینی بیماری کرونا است.

5- ارائه یک مدل بهبود یافته شبکه عصبی تجمیعی در 
طبقه بندی بیماران سرطان ریه

نویسندگان: مرضیه آجرلو، راحیل حسینی
چکیدۀ مقاله: از میان انواع ســرطان ها، سرطان ریه دارای باالترین میزان 
مرگ و میر اســت. این مشکل ناشی از تشخیص ناحیه گره های موجود در 
بافت نرم ریه در مراحل اولیه می باشد. یکی از روش های متداول تشخیص 
ضایعات و گره های ریوی استفاده از شبکه عصبی بوده که تا به امروز مورد 
اســتفاده محققان زیادی قرار گرفته است. عملکرد شبکه عصبی وابستگی 
زیادی به معماری شبکه و الگوریتم یادگیری دارد. در این مقاله از یک مدل 
شبکه عصبی تجمیعی به همراه الگوریتم یادگیری تطبیقی در طبقه بندی 
و تشخیص بیماری سرطان ریه استفاده شده است. هدف اصلی از استفاده 
از شــبکه عصبی تجمیعی، افزایش دقت طبقه بندی و  بهبود تعمیم دهی 
شبکه عصبی به علت حساسیت در تشخیص بیماری سرطان ریه است. نرخ 
یادگیری نیز پارامتری مهم در همگرایی شبکه عصبی بوده و بسته به مقدار 
آن، دقت طبقه بندی نیز می تواند متفاوت باشــد. نتایج این تحقیق نشان 
می دهد که مدل تجمیعی شــبکه عصبی با آموزش 5 شبکه به همراه نرخ 
یادگیری تطبیقی، با بهبود 2/9%  نسبت به شبکه عصبی استاندارد و رسیدن 
به دقت نهایی 94/3% در مقایسه با روش های پیشین موفق عمل کرده است. 

6- رویکرد بهینه ســازی چند هدفه برای مسئله جایابی 
سرویس های نرم افزاري در سیستم هاي مبتني بر رایانش ابری 

نویسندگان: مصطفی قبائی آرانی، مریم رضایی 
چکیــدۀ مقاله: در دهــه اخیر رایانــش ابری مورد توجه بســیاری از 
ارائه    دهندگان و استفاده کنندگان فناوری اطالعات قرار گرفته است. یکي از 
مدل هاي پرکاربرد ارائه خدمات در حوزه رایانش ابري، مدل نرم افزار به عنوان 
خدمت1 بوده که معموال به صورت ترکیبی از مؤلفه های داده و برنامه ارائه 
مي شــوند. یکي از چالش هاي مهم در این حوزه، یافتن مکان بهینه برای 
مولفه های نرم افزاري بر روي زیرساخت هاي ابري است که در آن نرم افزار 
به عنوان خدمت بتواند بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. مسئله جایابی 
نرم افزار به عنوان خدمت به چالش تعیین این که کدام ســرویس دهنده ها 
در مرکــز داده ابر، بدون نقض محدودیت هــای نرم افزار به عنوان خدمت، 
می توانند میزبان کدام مولفه ها باشــند اشــاره دارد. در این مقاله، راهکار 
بهینه ســازي چند هدفه با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا جهت جایابی 
مؤلفه های در محیط های ابری را ارائه می دهیم. راهکار پیشنهادی خود را با 
استفاده از کتابخانه Cloudsim شبیه سازی کرده و در نهایت با دو الگوریتم 
ازدحام ذرات چندهدفه2 و فاخته3 مورد ارزیابی و مقایسه قرار دادیم. نتایج 
شبیه سازی نشان می دهد که راهکار پیشنهادی عملکرد بهتري نسبت به 
دو الگوریتم پایه داشته و موجب کاهش 9/4درصدی زمان اجرای جایابی 
مؤلفه های نرم افزار به عنوان خدمت،کاهش 7/1درصدی هزینه و افزایش 

15درصدی بهره وری می گردد.

1- Software- as -a- Service (SaaS)
2- MOPSO
3- CSA
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از نگاه دیگران: در آینه رسانه ها
سّید ابراهیم ابطحی

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

یادداشت سردبیر
همکار فرهیخته و ارجمندمان آقای ســّید ابراهیم ابطحی، صفحۀ جدیدی را از این شــماره در مجلّه گشوده اند که به باز نشر مطالبی از نشریات دیگر اختصاص 

خواهد داشت. 
الزم به ذکر است که در این بازنشر، ویرایش های معمول گزارش کامپیوتر اعمال نمی گردد و مطالب عیناً از نشریۀ مورد نظر نقل می شود.

رضا کرمی 	
سرپرست گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران 

در مصاحبه با شماره 93

مقدمه 
مصاحبه مهندس کرمی را در شــماره 93 ماهنامه پیوســت دیدم و 
خوانــدم و لذت بــردم. لحن صادقانه و بیان بی ادعای ایشــان که از 
ویژگی های شخصیتی شــان اســت را مناســب دیدم در معرض دید 
اعضای جوان انجمن قرار دهم. ایشان که اکنون همکار ما در انجمن 
انفورماتیک ایران و سرپرســت گروه بســیار موفق معماری سازمانی 
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هستند، فردی شناخته شــده و موفق در حوزه تخصصی و حرفه ای 
خود هستند و ثمره فعالیت مدون ایشان را دوستان در همین شرایط 
کرونایی در قالب وبینارهای موفق در موضوع معماری ســازمانی در 
جریان هســتند. دو بهانه دیگر معرفــی گروه های تخصصی انجمن و 
دعوت از همگان برای مشــارکت داوطلبانــه و بهره گیری از خمات 
فرهنگی آن ها و معرفی نشــریه وزین پیوست در حوزه ای نزدیک به 
فعالیت هــای ما در تولید فرهنگی و موفق یــک مصاحبه نمونه بود. 
قبال در تولید ویژه  نامه گرامیداشــت زنده یاد دکتر مرتضی انواری با 
همکاران این نشــریه بر حسب درخواســت ایشان و در عین حال بر 
حسب وظیفه، مشارکتی در دسترسی به منابع داشتم که ثمره نسبتا 
خوبی داشــت. هر چند نگاره تولیدی از تصویردکتر انواری را بر روی 
جلد پیوســت،  برحسب سلیقه نپسندیدم و از برخی از مصاحبه های 
دیگر این ماهنامه که شــاید بر مبنای ســلیقه مصاحبه شــوندگان، 
حاوی اغراق هایــی رویاگونه، از فعالیت های بعضــی همکاران بود - 
که با واقعیت فاصله داشــت- نقدی ناگفتــه در نظرم از فعالیت های 
پیوست شکل گرفته بود، اما مصاحبه مهندس کرمی با صداقت گفتار 
و بی پیرایگــی در خوداظهاری، به دلم نشســت. بنابراین تصمیم به 
گشــایش صفحه ای جدید در گزارش کامپیوتر با عنوان اصلی از نگاه 
دیگران و عنوان فرعی در آینه رســانه ها از این شــماره گرفتم تا با 
بازنشــر برخی از مطالب وزین همکاران نشــر این بخش، به ویژه در 
معرفی همکاران توانمند جدیدمان از نگاه دیگران، بپردازیم تا ضمن 

تکریم قدرشناسانه آنان از شائبه همکارگرایی هم به دور باشیم. 
انجمــن انفورماتیک ایران از ابتدای تاســیس در صورتی که عده ای 
از اعضــای انجمن عالقه مند به یک حــوزه تخصصی در زمینه علوم 
و مهندســی کامپیوتر بودند، اقدام به تأسیس گروه تخصصی در آن 
زمینه و تهیه بودجه مورد نیاز برای انجام فعالیت های آن گروه نموده 
است.  اعضای گروه های تخصصی انجمن در جلسات و گردهمایی های 
خود به ارائه ســخنرانی، انتقال تجربیــات و هرگونه بحث تخصصی 
دیگر در موضوع آن گروه می پردازند. سرپرست هر گروه تخصصی که 
مسئولیت هماهنگی فعالیت های گروه و ارتباط با هیئت مدیره انجمن 

را دارد با پیشنهاد اعضای موسس از سوی انجمن تایید می گردد.
انجمن انفورماتیک ایران در حال حاضر نُه گروه تخصصی به نام های 

زیر دارد:
شبکه و سخت افزار. 1
راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطالعات. 2
 نرم افزارهای پیشرفته سازمانی. 3
هوش مصنوعی. 4
 معماری سازمانی. 5
 توسعه وب فارسی. 6
 محاسبات و سامانه های توزیع شده. 7
بین الملل . 8
هنر و فناوری. 9

و اینک به لحاظ کمیت و کیفیت فعالیت ها، گروه تخصصی معماری 
ســازمانی از موفق ترین گروه های تخصصی انجمن اســت که به این 

بهانه به معرفی مختصر آن می پردازیم:
	  Enterprise( نــام کامل گروه: گروه تخصصی معماری ســازمانی

)Architecture
نام و نام خانوادگی سرپرست گروه: رضا کرمی 	
نام و نام خانوادگی دبیرگروه: مژده محمدنیا 	
ماموریــت: ایجــاد هم افزایی و افزایش ســرمایه اجتماعی در بین  	

فعاالن و عالقه مندان به معماری ســازمانی از طریق تولید، انتشار و 
اشــتراک دانش به صورت جمعی در قالب یکی از گروه های تخصصی 

انجمن انفورماتیک ایران
اهداف 	

◌ شناسایی و گردآوری فعاالن و عالقه مندان به پژوهش و کاربردهای 
معماری سازمانی

◌ تولید، انتشــار و اشــتراک دانش تخصصی و محتــوای ترویجی-
آموزشی در حوزه معماری سازمانی

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

مخاطبان گروه: اساتید، دانشجویان، مدیران، کارشناسان، مشاوران  	
و سایر عالقه  مندان به مبانی و کاربردهای معماری سازمانی

محورهای تخصصی فعالیت گروه  	
◌ تولید محتوای تخصصی )مقاله، یادداشت، خبر(

◌ اجرای پروژه های تحقیقاتی
◌ اجرای رویدادهای تخصصی

برنامه  ها 	
◌ فراخوان و جذب متقاضیان همکاری

◌ تولید محتوا برای وبگاه انجمن )زیروبگاه تخصصی گروه(
◌ برگزاری وبینارهای ترویجی و تخصصی

◌ مشارکت در انتشار ماهنامه انجمن
◌ برگزاری گردهمایی های ادواری

◌ طراحی و ارائه دوره های آموزشی تخصصی

 شــرح حال و مصاحبه با مهندس كرمی به نقل از شــماره 93 
ماهنامه پیوست 
سال تولد: 1344

محل تولد: گچساران
سوابق تحصیلی: لیسانس ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان

ســوابق مدیریتی: عضو دو دوره هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران، رئیس کمیســیون نرم افزار نصر تهران، مدیرعامل و 

 بنیان گذار نرم افزاری گلستان



102

گوناگون

دويست و پنجاه و هشت

یک روز یک مدیر، مشاور اما برنامه نویس، 
یک روز با رضا کرمی، موسس و مدیرعامل شرکت نرم افزاری گلستان

رضا کرمی آدم پرسروصدایی نیســت. از همان شماره های نخستین 
پیوســت که اولین دوره ای بود که عضو هیئت مدیره ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران شده بود یکی دو یادداشت جذاب در مخالفت 
با ایده های ما نوشــت و به این ترتیب شــد دوست تحریریه پیوست. 
از آن دســته آدم های ســاکتی اســت که بدون نمایش کار را انجام 
می دهند و فقط وقتی پای یک هدف جمعی در میان باشــد دست به 
قلم می شوند. کرمی این حسن را در بازار فناوری اطالعات ایران دارد 
که طی یکی از ســخت ترین دوره های فناوری ایران، اواخر دهه 70 
و اوایل دهه 80 را دوام آورده و ســپس از سد یکی دو دولت نابودگر 
دیگر هم رد شــده اســت. در تمامی این سال ها صفر تا صد کارهای 
حوزه نرم افزار را انجام داده و شــالوده شــرکت نه چندان بزرگش را 
بر دانــش و تخصص خود و همراهانش گذاشــته اســت تا از حوزه 
نرم افزار به حوزه های موازی مانند مشاوره نیز مهاجرت کند. شنیدن 
حرف های او مثل همیشــه به سبب دید آرام ولی جدی اش نسبت به 
مســائل صنفی و هشدارش درباره آینده ســازمانی که سال ها با آن 

همکاری داشته جالب است.
رضا کرمی متولد 1344 در شــهر گچســاران است. به قول خودش 
شهری جنوبی بین شــیراز و اهواز که در کهگیلویه و بویراحمد واقع 
شده. شهر در دهه 40 موقعیتی متمایز و موزاییک دارد: »قومیت های 
مختلفی از جمله لــر و ترک و غیره در آن منطقه زندگی می کردند. 
ما ترک قشقایی هستیم. گچساران شهری نفت خیز است و آن زمان 
هر کسی در آن ساکن بود شغلی در ارتباط با شرکت نفت داشت. ما 

هم از همین زمره بودیم«. 
پدر خودش هم کارمند شــرکت نفت در بخش حمل و نقل اســت 
ولی پدربزرگش از ایالتی های آن منطقه به شــمار می آید: »فامیل ما 
سردسیرشــان طرف شیراز و گرمسیرشان سمت ما بود. همین باعث 

می شد که در فصول سرد و معموالً بهار آن ها را ببینیم«.

هرچند به عنوان بخش ســکنی گزیده خانواده فامیل را چند ماهی در 
ســال می بینند ولی خود خانواده با داشــتن 10 بچه که رضا نهمین 
آن هاســت کم و کســری از نظر تعداد ندارد: »هشت خواهر بزرگ تر 
دارم. بعد از تولد من یک برادر دیگر هم متولد شد. آن روزها طبیعی 
بود که یک خانواده به امید پســردار شدن به بچه دار شدن ادامه دهد 

و فکر کنم این همان چیزی بود که در مورد ما هم اتفاق افتاد«. 
هرچند چهارساله است که پدرش بازنشسته می شود اما تا دبیرستان 
در همان شــهر می ماند تا مقطع متوســطه را به شــیراز برود: »به 
لحاظ درآمدی جزو طبقه متوســط بودیم. در آن بازه فقر گســترده 
و زیاد بود و خانواده ای که امکانات اولیه را داشــت به نسبت متمول 
محسوب می شد. درآمد بازنشستگی پدرم امکان زندگی متوسطی را 
برای ما فراهم کرده بود. کســانی که در جنوب متولد شده اند این را 
خوب می دانند که فرهنگ غالــب آن زمان ترکیبی از فرهنگ بومی 
و فرهنگ نیروهای مهاجر سایر شهرها برای کار در شرکت نفت بود. 
پس این اختالف در درآمد و طبقه اقتصادی هم به چشم می خورد«. 
تقریبــاً در همه روایت هــای کرمی می توان این متاثر شــدن از فقر 
مردم بومی را احســاس کرد. شــاید دوران تحصیل کودکی اش هم 
بر این آشــنایی او با بخش های محروم جامعه دامن زده باشــد؛ مثاًل 
وقتی دوران دبستان را در مدرسه سعدی همان گچساران می خواند: 
»آنجا یک منطقه شهری داشتیم، یک قسمت کارگری و یک قسمت 
کارمندی که متعلق به شــرکت نفتی ها بود . در همه این مناطق تمام 
امکانات و تاسیسات از مدرسه تا بیمارستان و غیره وجود داشت. ما با 
این که در منطقه کارمندی ساکن بودیم اما به دلیل بازنشستگی پدرم 
من مدرســه را در به اصطالح »لین کارگری« گذراندم؛ یعنی مدرسه 
سعدی و راهنمایی نظامی را که گذراندم در همان بخش از شهر بود. 
دبیرستان را هم یک سال در مدرسه کوروش کبیر گذراندم که بعدها 

به شریعتی تغییر نام یافت«. 
در دبیرســتان دوست دارد ریاضی بخواند و به همین دلیل سال دوم 
دبیرســتان به شــیراز می رود: »آن زمان درس خواندن زیاد شــبیه 

  

 
 

 

 

  

 

 
 

  نظام  سازمان  مدیره هیئت   عضو  که  بود  اي دوره  اولین   که  پیوست   نخستین  هاي شماره  همان  از.  ستنی  رسروصداییپ   آدم  ی کرم  رضا
  تحریریه   دوست  شد  ترتیب  این  به  و  نوشت  ما  هاي ایده   با  مخالفت  در  جذاب  یادداشت  دو  یکی  بود  شده  تهران  اي رایانه  صنفی

 باشد   میان  در  جمعی  هدف   یک  پاي   وقتی   فقط   و  دهندمی   امانج  را  کار   شنمای  ونبد   که   است   ساکتی   هاي آدم   دسته  آن  از.  پیوست 
  ایران،   فناوري   هاي دوره  ترینسخت  از  یکی  طی  که  دارد  ایران  اطالعات  فناوري   بازار  در  را  حسن  این  کرمی.  شوندمی   قلم  به   دست
 ها سال   این  تمامی  در.  است   شده  رد  هم  ردیگ  دگرنابو  دولت  دو  یکی   سد  از  سپس  و  آورده  دوام  را  80  دهه  اوایل  و   70  دهه  اواخر
  گذاشته   همراهانش   و  خود  تخصص  و  دانش   بر  را  بزرگش   چنداننه   شرکت   شالوده  و  داده  انجام  را  افزار نرم   حوزه  کارهاي   صد   تا   صفر
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الگوی امروزی نبود و تازه سال چهارم به فکر کنکور می افتادیم«. 
در اوج نوجوانی اســت که موج های انقالب از راه می رسند: »خانواده 
من سیاســی نبودند اما این فضا در دبیرســتان ها و فضای آکادمیک 
شــکل گرفته بود. وقتی انقالب شد من سوم راهنمایی بودم و بعدها 
که به شــیراز رفتم این فضا همچنان حاکــم بود. فضای رایج قبل از 
انقــالب فضای نارضایتی از رژیم بود و همین باعث شــده بود حتی 

بچه های 13، 14 ساله هم دیدگاه سیاسی داشته باشند«.
ســال 58 که به دبیرســتان می رود فضای سیاسی گچساران خیلی 
متکثر و متاثر از جمعیت کارگری شهر بیشتر تحت تاثیر طیف چپ 
بودند: »فضای سال های اول انقالب بسیار متکثر و چندقطبی بود که 
تبدیل به بازار مکاره ای از بحث و جدل های سیاســی شده بود. سال 

59 هم که شیراز رفتم همچنان همین جو حاکم بود«.
مدتی در خانه خواهرش در شــیراز زندگی می کند و به دبیرســتان 
نمازی شیراز می رود: »فضای دبیرستان به معنای واقعی کلمه دچار 
هرج ومرج بود. مدیری داشــتیم به اســم آقای روزبه که سال قبل با 
اعتصاب بچه های دبیرســتان از مدیریت خلع شــده بود چون گفته 
می شــد که حجتیه ای بود. مدرسه اصاًل ســر و سامان نداشت. همه 

گروه ها کار خودشان را می کردند«.
هرچند فضای مدرســه پر از آشوب آن سال هاست ولی رضای جوان 

ســرش گرم مطالعه اســت: »آن دوره به دلیل مجاورت مدرســه با 
کتابخانه ملی شــیراز بیشتر وقتم را در آنجا می گذراندم تا این که در 
ســال 62 که انقالب فرهنگی تازه تمام شده بود کنکور ریاضی را در 
دو مرحلــه دادم. از حدود 12 نفری که در یک گروه دوســتی بودیم 

فقط من برای مرحله دوم واجد شرایط شدم«.
در نهایت رشته ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان قبول می شود تا پیش 
از آن که هیچ ذهنیتی از این دانشــگاه داشــته باشد و بی هیچ دلیل 
مشــخصی انتخاب اولش را قبول شود: »بعدها فهمیدم که قرار بوده 
دانشــگاه شریف تهران را که پیش از انقالب آریامهر بود به ساختمان 
این دانشگاه در اصفهان منتقل کنند که به سبب انقالب این طرح کاًل 
ملغی می شود و آنچه باقی مانده می شود دانشگاه صنعتی اصفهان«.

ناگفته پیداســت کرمی و هم دوره ای هایش اولین دوره پذیرش شده 
رشته ریاضی در این دانشگاه هستند ولی دست بر قضا از دانشگاهش 
راضی است: »استادهای خوبی داشــتیم. جو سخت گیرانه و مذهبی 
شدیدی بر دانشگاه حاکم بود. برای این که تصوری داشته باشید، بین 
ســالن های آمفی تاتر پرده کشــیده و کالس ها را به دو بخش زنانه و 
مردانه تقسیم کرده بودند. استاد همزمان به هر دو بخش مشرف بود. 

بعد از یکی دو ماه این چادرها را برداشتند«.
خیلی طنزآمیز تعریف می کند، اســتادهای علوم پایه که بیشــتر به 
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رشــته های مهندســی درس داده بودند از این که دانشجوی ریاضی 
داشتند خیلی هیجان زده بودند و با بچه ها ارتباط خوب و صمیمانه ای 
می گرفتند: »در دانشــگاه ریاضی پنج گرایش داشتیم که من ریاضی 
محض می خواندم. من واحدهای کامپیوتر را زیاد نگذراندم و راستش 

خیلی هم آن را دوست نداشتم«.
در مقابل ریاضی را واقعاً دوســت دارد و به شدت هم درسخوان شده: 
»راستش چون دانشگاه بیرون از شهر بود خودبه خود کار دیگری هم 
نداشتیم و اگر نمی خواســتید تفریح عجیب وغریبی انجام بدهید که 
امکانش نبود، باید مثل بچه ها مشغول درس می شدید. ضمن این که 
کشور شــرایط جنگی هم داشت و خیلی از هم دوره ای های ما درگیر 

جبهه و جنگ بودند«.
سال 62 دانشگاه می رود و ســال 66 فارغ التحصیل می شود. در این 
چهار سال به روایت خودش جزو دانشجوهای خوب است: »آن زمان 
برای فوق لیســانس دوره متمرکز وجود نداشــت و البته اتفاقاتی هم 
افتاد و طرحی شــش ماهه برای دانشــجویان گذاشتند که دانشجوها 
به جبهه اعزام شــوند، اما من چون واحدهای بیشتری گذارنده بودم 
و چیز زیادی از واحدهایم باقی نمانده بود، گفتند الزم نیســت بروم. 
راســتش خیلی هم تمایل نداشتم فوق لیســانس را آنجا بخوانم. در 
مجمــوع یک ترم فوق لیســانس ریاضی را رفتم و بعــد دیگر ادامه 

ندادم«.
جالب اســت که بخش عمده ای از این ســال ها با حمید قمی یکی از 
دبیرکل های مقتدر ســازمان نظام صنفــی در دو دهه بعد هم اتاقی 
اســت. بعدها این دو با هم اختالف نظرهایــی در موارد صنفی پیدا 
می کننــد ولی در ایــن بازه  هم می توان از دید او شــخصیت صنفی 
سال های اخیر را دید: »حمید قمی همیشه درسخوان بود و از همان 
دوره شخصیتی برون گرا داشت و در دانشگاه و خوابگاه محبوب بود«.

وقتی برای ســربازی دفترچه می گیرد دیگر کم و بیش اواخر دوران 
جنگ اســت: »یک دوره تنفس می دادند تا چند ماه بعد اعزام شویم. 
اواخر درسم بود که اولین کامپیوترهای رومیزی را به دانشگاه آوردند. 
یک دســتگاه بود که در یک اتاق گذاشته بودند و محافظ آهنی برای 
در اتــاق نصب کرده بودند. ما یک درس به نام نظریه ها و ماشــین ها 
داشتیم که برای تمرین با آن دستگاه با بیسیک برنامه نویسی کردم. 

خیلی راضی نبودم ولی نمره قابل قبولی گرفتم«.
در ایــن دوران که دنبال کار اســت و عالقه اش بــه ادامه تحصیل را 
کم کــم دارد از دســت می دهد بــه طور تصادفی درســت در همان 
درســی که خوب نیست برنامه نویس می شــود: »دوستی داشتم که 
در تهــران یک پروژه گرفته بود برای پیش بینی آب و هوا. یک نفر را 
می خواستند که برایشان برنامه نویسی کند. آقای نوریان که آن زمان 
رئیس ســازمان هواشناسی بود یک کامپیوتر رادیوشیک با خودش از 
خــارج آورده بود. به این ترتیب بود که من در همین فاصله برای آن 

پروژه برنامه نویسی کردم«.
برای همین پروژه اســت که به تهران رفت و  آمد مداومی دارد: »یادم 
نیست حقوقی می گرفتم یا بیشــتر روی گرفتن امریه برای سربازی 
متمرکز بودم که آن هم در نهایت نشد. در همین فاصله که تابستان 
67 بود قطعنامه شــورای امنیت را قبول کردند و جنگ تمام شــد. 
اتفاقاً من در اتوبوس شیراز به سمت تهران بودم که خبر را شنیدم«.

خوشــحال از پایان جنگ طاقت فرسا، آبان ماه ســال 67 به پادگان 
صفر یک قصرفیروزه به دوره آموزشی اعزام می شود و برای آموزشی 
تخصصی توپخانه هم به واحد توپخانه ارتش در اصفهان می رود. بدین 
ترتیب بعد از این دوره به گروه 22 توپخانه شــهرضا با درجه ستوان 
دومی اعزام می شــود و از آنجا به منطقه اعزام می  شــود و مدت یک 

سال و نیم را در فکه می گذراند.
تا ســال 69 آنجا می ماند و پس از ســربازی به شــیراز بازمی گردد: 
»راســتش دیگر فکر خارج رفتن هم از ســرم بیرون رفته بود. چون 
پســر بزرگ بودم و در قبال خانواده و پدرم مســئولیت هایی داشتم. 
بــه هر حال دنبال کار بودم و طبیعتــاً باید در همین حوزه کامپیوتر 
هــم کار می کردم چون تمام هم دوره ای های ما با تقاضای باالی بازار 
در این حوزه فعال شــده بودند. آن زمان اوضاع کار بد نبود و می شد 

انتخاب کرد«.
یکی از خواهرهایش در سازمان برنامه و بودجه بوشهر کار می کند. به 
واســطه او با سازمان آشنا می شود و یک آگهی از سازمان را پیگیری 
می کند تا برای مصاحبه بــه آنجا می رود: »آن زمان بحث هایی مثل 
خصوصی ســازی و تمرکززدایی روی بورس بود. این دو ایده در یک 
مرکــز خارج از تهــران تحت عنوان »مرکــز انفورماتیک و مطالعات 
توســعه« در شیراز راه اندازی شــده بود. ســهامدارانش چند نفر از 
کارکنان ســابق سازمان برنامه و بودجه بودند و تالش داشتند دولت 

را کوچک کنند«. 
کرمــی جوان در این مرکز تحت عنوان کارشــناس آمار اســتخدام 
می شود و بالفاصله کارهای برنامه نویسی را شروع می کند: »آنجا روی 
پلتفرم NCR کار می کردند. یک سیستم اداری و مالی با زبان بیسیک 
نوشتم و باالخره به برنامه نویسی عالقه مند شده بودم. شروع کردم به 

خواندن و یاد گرفتن کامپیوتر«.
بالفاصله روی PCهای سازگار با IBM که تازه آمده بود و با کمک کتاب 
»ریچی« شروع به یادگیری زبان C می کند که این باعث می شود محیط 
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کار به کل از بیسیک خارج شود: »آن مرکز بخش های متعدد و متنوعی 
داشت و من در بخش نرم افزارش کار می کردم. همان سال 69 در نوشتن 
سیســتمی همکاری کردم که هنوز که هنوز است با ورژن های مختلف 
همچنان کار می کند. تا سال 75 همین کار را ادامه دادم. سال 72 حدود 

30 هزار تومان حقوق می گرفتم و بعدها به 50 هزار تومان هم رسید«.
سال 75 مرکز انفورماتیک منحل می شود. این مرکز کسب و کارهای 
مختلفی داشــته که با هم همخوانی نداشته اند و خود شرکت به چند 
شرکت دیگر تبدیل می شود. کرمی و همکارانش که در واحد نرم افزار 
هســتند به تهران می آیند و شرکت گلســتان را در همان سال 75 
تاســیس می کنند: »نرم افزاری فارسی ساز داشتیم به نام »گلستان« 
کــه از اولین محصوالت مان در همــان واحد بود. به همین خاطر هم 
اسم شرکت را بعدتر گلستان گذاشتیم. محصول دیگرمان »ابزارگان« 
C بود که یک کتابخانه توابع برنامه نویســی C بود و چند نسخه ای را 
هم فروختیم. ارائه این محصول مصادف شــد با ورود سیستم عامل 

ویندوز که محصول ما را بالموضوع می کرد«.
طرح شرکت های آن دوره مانند امروز نیست و تیم گلستان، همچون 
اغلب کسب و کارهای دهه 70 فناوری اطالعات ایران، بدون تکیه بر 
جذب ســرمایه از پروژه هایش برای کارهای بعدی پل می سازد: »آن 
دوره بیشتر بر اساس سفارش مشتری کار می کردیم. خیلی در زمینه 
بســته های نرم افزاری موفق نبودیم اما در فاصله سال های 75 تا 80 

در همین فضا ماندیم و دوام آوردیم«.
کرمی از همان ســال 75 مدیرعامل می شود و سه شریک کاری دارد 
که بعد از مدتی یکی از شرکا در ایزایران استخدام می شود و به تدریج 
او و حمید عــرب باقی می مانند: »اواخر دهه 70 به ســراغ کارهای 
مشــاوره ای رفتیم. یــک کار مطالعاتی برای مرکز آمــار و در حوزه 
»آمارهای ثبتی« انجام دادیم که موضوعش شناخت متدولوژی های 
توســعه سیستم بود. شرکت ایزایران از ما خواست همین کار را برای 
آن ها هــم انجام دهیم و عــالوه بر متدولوژی های قبلــی، در مورد 
روش های معماری سازمانی هم که تازه مطرح شده بود، تحقیق کنیم. 
آن زمان دسترســی به منابع مطالعاتی خیلی کــم بود. به کتابخانه 
شرکت داده پردازی در خیابان ویال می رفتم و همان جا سه جلد کتاب 
مارتین را مطالعه کردم. این شــد باب آشنایی ما با بحث برنامه ریزی 

سیستم های اطالعاتی و بعد هم مبحث معماری سازمانی«. 
نرم افزاری گلســتان دقیقاً از آن طیف شرکت های نسل خودش است 
که در دوره اصالحات و شــروع طرح تکفا شانس دوباره ای برای اوج 
  IT گرفتن پیدا می کند: »در سال 80 و دولت دوم آقای خاتمی بحث
جدی شد و شور و هیجان زیادی به پا شد. تکفا از سازمان های دولتی 
برای اختصاص بودجه طرح جامع IT می  خواســت. ما هم در همین 
حوزه کار می کردیم و این به تدریج پی رنگ شرکت را دگرگون کرد«.

ســال 80 ازدواج می کند که حاصلش هم یک فرزند دختر است ولی 
تقریباً از همین ســال است که خودش به شــخصه از حوزه نرم افزار 
خــارج می شــود و در حوزه معماری ســازمانی، مشــاوره و نظارت 

پروژه های نرم افزاری کار می کند: »مسیر شغلی معمول در حوزه کار 
ما این اســت که آدم اول برنامه نویس است، بعد طراح می شود و بعد 
تحلیل گر و بعــد می تواند در حوزه مشــاوره و برنامه ریزی کار کند. 
خوبی این کار برای من این بود که در فاصله سال های 70 تا 79 هر 
کاری از مستندســازی تا پشتیبانی مشتری و تست نرم افزار را انجام 
دادم. ایــن باعث شــد تجربه کاری خوبی پیدا کنــم که بعدا در کار 

مشاوره خیلی به دردم خورد«.
فقط به عنوان برشــی از این دوره پرکار زندگی اش می توان به انجام 
طرح جامع برای وزارت صنایع و معادن، سازمان انرژی اتمی، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت های برق منطقه ای، بیمه ایران 
و غیره اشــاره کرد و برای ســازمان برنامه هم یک کار نظارتی انجام 

می دهند.
این بهار تجاری گلســتان با فرا رســیدن دوره محمود احمدی نژاد و 
حذف طرح تکفا به سرعت خزان می شود: »برخالف بعضی شرکت ها 
که از بازار مشــاوره و معماری سازمانی خارج شدند، ما همچنان در 
این بازار ماندیم و حتی در بدترین شرایط یعنی در دولت احمدی نژاد 

خودمان را نگه داشتیم«.
معتقد اســت شرکت های مشــاوره در ایران خیلی کم رشد کرده اند 
و علتش هم این اســت که همان اشــکاالتی که در بــازار و صنعت 
نرم افزار ایران وجود دارد در این حوزه هم دیده می شود: »شرکت های 
مشاوره ای هم ســرمایه گذاری زیادی می خواهند و دیرتر به در بازار 
رقابتــی جــای می گیرند. خوشــبختانه ما به جایی رســیده ایم که 
متدلوژی هایی را که خودمان طراحی کرده ایم اجرا می کنیم که برای 

ما افتخار زیادی است. به آینده شرکت های مشاوره ای امیدوارم«.
در کنار تمام ایــن فعالیت های تجاری احتمــاالً فعالیت های صنفی 
است که از رضا کرمی به چهره ای سرشناس در سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران ساخته اســت: »اولین بار سال 78 بود که در انجمن 
شــرکت های انفورماتیک و در دوره ای آموزشــی برای دریافت ایزو 
شــرکت کردم. این دوره باعث آشــنایی من با انجمن شد. در کمیته 
نرم افزار انجمن به ریاست آقای مهرداد ذوالفقاریان عضو شدم. همین 
بحث های استانداردسازی و مستندسازی و نماتن یک و غیره را دنبال 

می کردیم«.
پس از مدتی انجمن به ســاختمانی در چهارراه قصر و بعد به خیابان 
مهنــاز می رود و کرمی در همه ایــن دوره ها در کمیته نرم افزار فعال 
اســت: »نماتن 2و3 را شــرکت ما انجام داد. بعد که سازمان تشکیل 
شد از همان دوره اول با آقای مهران خوانساری در کمیسیون بودیم. 
من همیشــه یک صندلی ثابت در کمیسیون نرم افزار داشتم تا رسید 

به دوره سوم و مسئولیت خانم داننده در نصر تهران و کشور. 
داننده که آشــکارا کرمی به او ارادت صنفــی خاصی دارد در نهایت 
با حکم محمود احمدی نژاد پس از یک ســال و اندی ریاســت جای 
خود در سازمان نصر کشــور را به کاظم آیت اللهی از استان اصفهان 
می ســپارد. کرمی در مقام کسی که در شــهرهای بسیاری از ایران 
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کار و زندگی کرده از این رویه دل خوشــی ندارد: »استان ها همیشه 
داعیه ســهم خواهی داشته اند و تصورشان این بوده که بعد از دو دوره 
این مسئولیت از تهران گرفته شود. شکل گیری نظام صنفی هم یک 
نیاز بود و هم یک فرصــت؛ اما مثل یک موجود عجیب الخلقه  متولد 
شده. از شــواهد این خلقت ناهمگون هم همین نسبت بین تهران و 
استان هاســت. وقتی 75 درصد اقتصاد آی تی در تهران است طبیعتاً 

این نسبت باید به همین ترتیب در شورا رعایت شود«.
او بازگو می کند: »ما در ســازمان ســازوکاری برای سروسامان دادن 
بــه اینها نداریم و فقط وزن دهی به تهرانی ها و شهرســتانی ها داریم. 
به نظرم هیچ مشــکلی هم نیســت اگر یک نفر از شهرستان رئیس 
سازمان شــود. مهم تر از رئیس سازمان تشــکیالت سازمان مرکزی 
است، تشــکیالتی که به نظرم کاری از آن خارج نمی شود و زائده ای  

است در برابر تهران«.
او اختالف  نظر در بین ســازمان را که اتفاقاً در دوره اخیر هم به اوج 
رســید رد نمی کند و می گوید: »وجود اختالف نظر در ذات نهادهای 
مردم نهاد است. اشکال این نیســت. اشکاالت ما پایه ای تر است. اول 
این که طیفی که پوشــش داده شده خیلی وسیع است و همه ارکان 
این حوزه را پوشش می دهد. حتی در سازمان هایی که طیف گسترده 
دارند مثل ســازمان نظام مهندسی و نظام پزشکی این اختالف کمتر 

است و نظام مهندسی ساختمان یا سازمان برای پرستاران داریم«.
او معتقد است نقشی که سازمان کشوری می تواند در رفع این مشکالت 
داشته باشد نقش تشریفاتی و نمادین است و واقعاً نمی توانند تصمیم 
خاصی بگیرند یا کار خاصی انجام دهند هرچند همچنان از همکاری 
داننده در ادامه دوره ریاســتش با رئیس جدید دفاع می کند: »وقتی 
خانم داننده بود ما توانستیم دو سال با آقای آیت اللهی و دوستان کار 
کنیم. این نشان می دهد که برخوردها خوب بود و نقش خانم داننده 

خیلی موثر بود«.
در دوره بعد شرکت نمی کند تا نوبت به محمدباقر اثنی عشری رئیس 
دوره قبل سازمان نظام صنفی می رسد: »من در دور چهارم خودم از 
عمد شــرکت نکردم. معتقدم مدیریت باید بچرخد. در انتخابات دور 
پنجم هم به آقای اثنی عشری گفتم که نمی توانم خیلی وقت بگذارم 
و دوســتان دیگر و جدیدی باید بیایند و کار کنند. من صرفاً با نگاه 
مشاوره و همراهی در هیئت مدیره حضور پیدا کردم. فلسفه سازمان 
اساساً با فلسفه یک بنگاه اقتصادی متفاوت است. نهاد صنفی را نباید 
از نظر دســتاورد با یک بنگاه اقتصادی مقایســه کرد و از آن عدد و 
رقم خواست. مهم ترین دستاورد و کارکرد نهاد صنفی ایجاد و تقویت 
ســرمایه اجتماعی است. از دل این سرمایه ســازی اهداف دیگر هم 

امکان اجرا می یابند«.
باالترین دســتاورد دور پنجم را گسترده شــدن طیف آدم هایی 
می داند که به این ســازمان صنفی راه پیدا کردند: »صادقانه اگر 
از جنبه حاشیه سازی به کمیســیون نرم افزار نگاه کنید، اصاًل به 
پای ســخت افزاری ها نمی رسد. تا دوره سوم که خودم بودم هیچ 

تضاد و اختالف شــدیدی را احســاس نمی کردم ولی به نظرم در 
دوره چهارم، کمیســیون اندکی تضعیف شد چون از نظر تنوع و 

گستردگی طیف هایی که در کمیسیون هستند، کم بار شد«.
در جایگاه یکی از رؤســای موفق کمیســیون نرم افزار نصر تهران 
مصر اســت که هر کدام از کمیسیون های سازمان برای ارزیابی و 
سنجش شاخص های مختص خودشان را دارند که لزوماً نمی توان 
کمیسیون دیگری را با آن سنجید: »توجه داشته باشید که حوزه 
نرم افزار امروز اصاًل مفهومی شبیه آنچه در دهه های 70 و 80 به 
»شرکت نرم افزاری« موسوم بود ندارد. امروز خوشبختانه متوجه 
این موضوع شده اند و می خواهند شرکت های نرم افزاری را هم در 
بخش و حوزه تخصصی فعالیت شان دسته بندی کنند. ما نیازمند 
ســندیکای کارفرمایی با تمرکز بر نرم افزار هستیم. معتقدم جای 
خالی انجمن شــرکت های کامپیوتری به شدت احساس می شود 
و دوســتان این ضعف را احســاس می کنند و به اشکال مختلف 
می خواهنــد آن را جبران کنند. به هر حــال ما نرم افزاری ها هم 
مسائل مشترکی مثل منابع انســانی و غیره داریم که جایش در 
چنین ســندیکایی  اســت. به نظر من هیچ چیز جای سندیکای 

کارفرمایی را نمی گیرد«.
در مورد فرجام ســازمان و انقراض یا تولد دوباره آن مردد است: 
»طبیعتــاً در این باره نظرات متفاوت اســت. عــده ای معتقدند 
ســازمان تازه به جایگاه واقعی خودش رســیده اســت. شاخص 
کّمــی هم دارند که شــرکت های زیادی در آن عضو می شــوند. 
این دو پیامد دارد: یکی این کــه طیف های عضو آن تکثر زیادی 
پیدا می کنند و ســکتورهای زیادی از جمله استارت آپ ها در آن 
رفت وآمد دارند و باعث توسعه گستره اجتماعی سازمان می شود. 
این وجه مثبت ماجراست و اثر منفی آن هم این است که هویت 
ســازمان رقیق می شود. این هویت رقیق شده تبعات خود را دارد. 
همچنان معتقدم نهــاد صنفی باید محــل رفت وآمد چهره های 

مختلف باشد«.
این را می پذیرد که سازمان تاکنون به دست شرکت های متوسط 
اداره شده است ولی پافشــاری می کند که ساختار سازمان نظام 
صنفی باید نمایشگر و بازتاب دهنده ساختار واقعی صنعت باشد: 
»به نظرم روند رو به رشــد داشــته و بهتر شــده است. هرچند 
دوســتانی که در دوره پنجم آمده  اند از همه ظرفیت ها اســتفاده 
نکرده اند، اما شــروع خوبی داشــته اند. این که درهــا را ببندیم و 
نگذاریم کسانی بیایند و به سازمان بپیوندند باعث می شود صنعت 

راه خود را برود و سازمان هم راه خودش را برود.
در پایان به عنوان یکی از چهره های موفق نســل دوم ســازمان، 
تاکیــد می کند نگرانی اصلی هیچ کدام از اینها نیســت: »یادتان 
باشــد ســازمان یک موجود مفید اما ناقص الخلقه اســت که به 
طور ارگانیک رشــد نمی کند. بدترین و خطرناک ترین کارش هم 

نزدیکی بیشتر به دولت در دوره اخیر بوده است. 
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- رئیسم به من میگه »کامپیوتر«
البته این هیچ ربطی به هوش و مهارت های محاسباتی من نداره 

بلکه به خاطر اینه که اگر 15 دقیقه کســی کاری به کار من نداشته 
باشه، به خواب میرم! 

***
- یــک رخنه گر )هکر( برایم ایمیل فرســتاد و گفت که به کامپیوترم 

رخنه کرده و تمام اطالعاتم را به درست آورده است. 
گفتم: ثابت کن! 

او برایم شناسۀ کاربر و رمز عبورهای ایمیل، حساب بانکی و حساب های 
رسانه های اجتماعیم را فرستاد. 

به او گفتم: خیلی ممنون. این راحت ترین فرایند »فراموش کردن رمز 
عبور« بود که تا کنون داشتم.

***

- هر کس از من می پرســد که کامپیوتر شخصی ام خوب است یا نه، 
می گویم مثل اَبَرکامپیوتر ناسا کار می کند. چون هر بار که دکمه ای را 
می زنم، همانقدر طول می کشد که مثل این که لعنتی می خواهد کّل 

عالم هستی را بارگیری کند. 
***

- اگر نزدیک عید نوروز به ســایت فروشــگاه اینترنتی ما وارد شوید 
می توانیــد از تخفیف های مخصوص عید برخوردار شــوید و تا %70 

صرفه جویی کنید. 
اّما اگر به سایت ما وارد نشوید، 100% صرفه جویی خواهید کرد! 

***

چگونه آیفون گمشدۀ خود را پیدا كنید
»Find my phone« 1- در گوگل تایپ کنید

2- وارد سایت اپل شوید
3- وارد حساب کاربری خود شوید 

4- کد راستی آزمایی که به تلفن تان فرستاده می شود را وارد کنید و 
دکمۀ تأیید را بزنید.

***

یک پیشنهاد 
ســاعت های هوشــمند باید بتوانند وقتی که تشخیص می دهند قلب 
 شــما از کار افتاده اســت، تمام ســابقۀ مرورگری های شما را حذف 

کنند. 

نکته
18 ســال اول زندگی مثل بازی کردن با نســخۀ آزمایشی رایگان  	

است. برای بقیه اش باید پول بپردازی
هر وقت آدم مشــهوری از دنیــا می رود، یک نفر بایــد برود توی  	

 ویکی پدیــا و تمام فعل های زمــان حال را به زمان گذشــته تبدیل 
کند. 

زنگ تفریح
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سرگرمی

دويست و پنجاه و هشت

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي 
برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته 

سازمانيسازماني

آفرینش رایانه کیهان 

آریانا پرداز آینده 

آریا سپ مدیریت سیستم پردازشگر

ایریسا 
)بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون(

بهكو )بهینه کوشان سپهر(

برگ سیستم پویا 

پارس رویال نفیس

پرنده های هدایت پذیر از دور

پارس اوک کیش

پارس تصمیم

پردازش موازي سامان

پردازش اطالعات ریسمان

پویندگان تجارت دهكده جهانی

توسعه یكپارچه ایلیا 

ّ
تدوین فرآیند

تحقیق و توسعه ارتباط

تیم یار کیش

شرکت توسعه سرمایه گذاری شبا

جوان ایده پرداز نوین کلیک

چارگون

درگاه ارتباطات جدید 

راهكارهای برتر یكپارچه ساپارد اروین 

رایا وران توسعه

راهبر نیروی خراسان )رانیر(

رایانش دانش محور نوین تک

مهندسی رای دانا آفرین

سامانه پرداز اریس

پایه ریزان راه کارهای فراگیر 

سامه  آرا پردازشگر 

سامانه پی نگار هوشمند

سبز داده افزار

سیستم هاي اطالعات مدیریت شرق رایا

سیما رایان روز

سند پرداز

پرسیس  پردازان  داده  شرکت 
پویا 

شماران سیستم

شرکت باران آبی بلورین

شرکت فنی و مهندسی و خدماتی پیام 
صنعت صدرا

صنایع انفورماتیک سدید رادین 

گروه نرم افزاري پیوست

گلرنگ سیستم 

فناوری نوین رایا شریف 

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان )فناپ(

داده ورزي فرادیس البرز

نوید ایرانیان 
)گسترش فضاي مجازي(

نماتک ایرانیان

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مانیر  )مشاورین انفورماتیک نیرو(

مهندسي بهینه ایران

مدیریت سیستم های دیجیتال 

مهندسي نرم افزاري رایورز

مهندسی نرم افزار فرارای ) سهامی خاص(                            

مبنا داده ارتباط شبكه                            

نماد ایران

داده پردازی نیلرام مانا

گروه مشاورین ورانگر نوین

کومشیان پارت پیشرفته 

گام الكترونیک

همكاران سیستم

هورماه رابین خاور

مشاوران یام آذر

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي 
كاربرديكاربردي

آریا ایمن تدبیر

آناد صنعت سپهر

آریاز بهگران کسب و کار

آریو برزن نوین

آمایشگران تجارت کامیاب 

ایده زرین پرهام 

اپیلیكشن پوستر 

ارقام نگار اندیشه 

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطالع رساني پیوند داده ها

 

  

  

  

  

ابع

 

  بردار

  بردار

ه ریزي منا
  ان

 فزار

 فزار

بهره

بهرهي

برنامه
سازما

نرم اف سه

نرم افد

 

  ي

هاي طرح ت
  

 فراگیر 
  د

پارس مهر ن

پیوند ساني
  

انرشیمي

مدیریت
صنعتي

رهنمود
پاسارگاد

آوراننو

ر اطالع
ها داده

 
 

ایران رایانه

اصحاب رسانه پویا

ایده پرداز تجارت مهر آفاق

آریانا پرداز آینده )آرپا(

انتقال دانش صنعت انرژی برق 

اندیشمندان برنامه سازان کارن

بهسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد

پیشرو نگاه زرین

پندار کوشک ایمن 

پژند الكترونیک 

پردازش اطالعات و ارتباطات هاماوران آسیا

پندار پاکان پاندرا

توسعه هوش موازی 

توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان

توسعه فناوری اطالعات جهان افزارنوین

تدبیرگران نوآوري رایسان 

تیم تعمیرات و نگهــداري خطوط لوله 
خاورمیانه 

خدمات مهندسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

خبره حسابان ره آورد

چشم اندار تجارت به دان 

داده پردازان احداث

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مانیر  )مشاورین انفورماتیک نیرو(

مهندسي بهینه ایران

مدیریت سیستم های دیجیتال 

مهندسي نرم افزاري رایورز

مهندسی نرم افزار فرارای ) سهامی خاص(                            

مبنا داده ارتباط شبكه                            

نماد ایران

داده پردازی نیلرام مانا

گروه مشاورین ورانگر نوین

کومشیان پارت پیشرفته 

گام الكترونیک

همكاران سیستم

هورماه رابین خاور

مشاوران یام آذر

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي 
كاربرديكاربردي

آریا ایمن تدبیر

آناد صنعت سپهر

آریاز بهگران کسب و کار

آریو برزن نوین

آمایشگران تجارت کامیاب 

ایده زرین پرهام 

اپیلیكشن پوستر 

ارقام نگار اندیشه 

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطالع رساني پیوند داده ها

 

  

  

  

  

ابع

 

  بردار

  بردار

ه ریزي منا
  ان

 فزار

 فزار

بهره

بهرهي

برنامه
سازما

نرم اف سه

نرم افد

 

  ي

هاي طرح ت
  

 فراگیر 
  د

پارس مهر ن

پیوند ساني
  

انرشیمي

مدیریت
صنعتي

رهنمود
پاسارگاد

آوراننو

ر اطالع
ها داده

 
 

ایران رایانه

اصحاب رسانه پویا

ایده پرداز تجارت مهر آفاق

آریانا پرداز آینده )آرپا(

انتقال دانش صنعت انرژی برق 

اندیشمندان برنامه سازان کارن

بهسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد

پیشرو نگاه زرین

پندار کوشک ایمن 

پژند الكترونیک 

پردازش اطالعات و ارتباطات هاماوران آسیا

پندار پاکان پاندرا

توسعه هوش موازی 

توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان

توسعه فناوری اطالعات جهان افزارنوین

تدبیرگران نوآوري رایسان 

تیم تعمیرات و نگهــداري خطوط لوله 
خاورمیانه 

خدمات مهندسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

خبره حسابان ره آورد

چشم اندار تجارت به دان 

داده پردازان احداث

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر
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سرگرمی

دويست و پنجاه و هشت

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

رایان پرتو نگار

رادمان ارتباط نوتریكا

سنجه حساب 

سپهر اندیش حساب آسیا 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان پرتو 
گستر آریا

سامانه های یكپارچه سیمرغ تجارت

گروه آموزش و پژوهش

  

  
  مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوري اطالعات

  

    نرم افزار  )جدید(شایگان سیستم 

 

شایگان سیستم

شرکت اطالع رسانی پیوند داده ها

شرکت آوید پیک فردا

شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (مانیر)

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

صنایع فن آوری طراحان بهینه

مدیریت صنعت نكو

مهندسی سیستم های هوشمند
بدیع اصفهان

مهندسی تكرو سیستم

مهندسی نرم افزار فرا پیام

مهندسین مشاور نقش بوستان گستر

(MDS) مجتمع داده ها و سیستم ها

موسســه حقوقی و مطالعات اقتصادی 
آرمان ایرانیان

متین شبكه ویستا

فاوا وب بیست و چهار

فناوری ارتباط امن خاورمیانه

فن آوران مشاور همراه آسایش

فناوری نوین زنجیره بلوکی سگال

همراهان سیستم گوهر

فناوران اطالعات پردازش هیرا

یوتاب ارتباطات آرینا 

نرم افزاری امن پرداز 

نوین آوازه گران فرا وب 

نیكو داده ی مجازی زیگورات

شرکت نواندیشان مدیا نام

شرکت ویرا سگال کارو

رهیاب ریان فردا

مدار گسترش فناوري اطالعات

مهندسی رز اتدیشه هوشمند

کیان سرویس صدرا

گــروه فناوری اطالعــات و ارتباطات 
هیواتک 

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار 
فراپیام 

گروه فناوری اطالعات آتیه ویستانگر

گستره چتر نیلی

عارف رایانه

عصر امار و فناوری اطالعات

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

الماس هوشمند ایرانیان

آسمان صبح فردا

ارتباطات هدی ارقام 

 ارتباطات سرمایه ایرانیان 

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

توسعه فناوری رفاه پردیس

توسعه خدمات الكترونیكی آدونیس

ثامن ارتباط عصر 

تامین کاالی پتروسینا

تجارت الكترونیک پارسیان کیش 

تلكام سافت 

شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین 

شرکت راهكارهای هوشمند و یكپارچه آسا 

شرکت آوید پی فردا قشم

شرکت سكوی کسب و کار الكترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

ماتریس تحلیگران سیستم هاي پیچیده

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الكترونیک نگین توسن 

خدمات ماشین های اداری امیم رایانه

سامان امنیت پرداز کیش

سفیر آبي آرام 

شرکت سامانه واریزی

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

الكترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت سامان ایمن پرداز شرق پاژ

شرکت صنایع الكترونیک فاران

شرکت توسعه فن افزار توسن

داده پردازی ایران 

رایانه خدمات امید

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

سامانه تبادل الكترونیک دفاتر پیشخوان 
دولت 

سامانه واریزی

مشــاورین بهبــود روش ها و 
سامانه های مبنا

فاوا هزاره کیش 

الكترونیک تراکنش ویرا 

بهسازان ملت

بانک اقتصاد نوین

بانک آینده

به پرداخت ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

پرداز گستر تدبیر

پردازشگران سامان 

پرداخت اکترونیک سداد

 ن دارید

  

  

 

  
خودتان

  

 

ژوهش
  ن لوگو

موزش و پژ
بدون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

المللبین

ایراخابرات

بانكي م

بانكي

بانكي ي

  سپار

اتمي انرژي 
  ک

بی اطالعات 

مخ حقیقات

سیستم ران

ارغواني یاس

ویسهما

سازمان
تکسما

فناوري

تحمرکز
  

تحلیلگر

 پویا

ی صنایع

پویا

پردازش اطالعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

توسعه نرم افزار بخت آزما

توسعه فن آوران لوتوس شبكه
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رایان پرتو نگار

رادمان ارتباط نوتریكا

سنجه حساب 

سپهر اندیش حساب آسیا 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان پرتو 
گستر آریا

سامانه های یكپارچه سیمرغ تجارت

گروه آموزش و پژوهش

  

  
  مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوري اطالعات

  

    نرم افزار  )جدید(شایگان سیستم 

 

شایگان سیستم

شرکت اطالع رسانی پیوند داده ها

شرکت آوید پیک فردا

شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (مانیر)

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

صنایع فن آوری طراحان بهینه

مدیریت صنعت نكو

مهندسی سیستم های هوشمند
بدیع اصفهان

مهندسی تكرو سیستم

مهندسی نرم افزار فرا پیام

مهندسین مشاور نقش بوستان گستر

(MDS) مجتمع داده ها و سیستم ها

موسســه حقوقی و مطالعات اقتصادی 
آرمان ایرانیان

متین شبكه ویستا

فاوا وب بیست و چهار

فناوری ارتباط امن خاورمیانه

فن آوران مشاور همراه آسایش

فناوری نوین زنجیره بلوکی سگال

همراهان سیستم گوهر

فناوران اطالعات پردازش هیرا

یوتاب ارتباطات آرینا 

نرم افزاری امن پرداز 

نوین آوازه گران فرا وب 

نیكو داده ی مجازی زیگورات

شرکت نواندیشان مدیا نام

شرکت ویرا سگال کارو

رهیاب ریان فردا

مدار گسترش فناوري اطالعات

مهندسی رز اتدیشه هوشمند

کیان سرویس صدرا

گــروه فناوری اطالعــات و ارتباطات 
هیواتک 

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار 
فراپیام 

گروه فناوری اطالعات آتیه ویستانگر

گستره چتر نیلی

عارف رایانه

عصر امار و فناوری اطالعات

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

الماس هوشمند ایرانیان

آسمان صبح فردا

ارتباطات هدی ارقام 

 ارتباطات سرمایه ایرانیان 

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

توسعه فناوری رفاه پردیس

توسعه خدمات الكترونیكی آدونیس

ثامن ارتباط عصر 

تامین کاالی پتروسینا

تجارت الكترونیک پارسیان کیش 

تلكام سافت 

شرکت کسب و کارهای نوپای خاورزمین 

شرکت راهكارهای هوشمند و یكپارچه آسا 

شرکت آوید پی فردا قشم

شرکت سكوی کسب و کار الكترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

ماتریس تحلیگران سیستم هاي پیچیده

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الكترونیک نگین توسن 

خدمات ماشین های اداری امیم رایانه

سامان امنیت پرداز کیش

سفیر آبي آرام 

شرکت سامانه واریزی

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

الكترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت سامان ایمن پرداز شرق پاژ

شرکت صنایع الكترونیک فاران

شرکت توسعه فن افزار توسن

داده پردازی ایران 

رایانه خدمات امید

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

سامانه تبادل الكترونیک دفاتر پیشخوان 
دولت 

سامانه واریزی

مشــاورین بهبــود روش ها و 
سامانه های مبنا

فاوا هزاره کیش 

الكترونیک تراکنش ویرا 

بهسازان ملت

بانک اقتصاد نوین

بانک آینده

به پرداخت ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

پرداز گستر تدبیر

پردازشگران سامان 

پرداخت اکترونیک سداد

 ن دارید

  

  

 

  
خودتان

  

 

ژوهش
  ن لوگو

موزش و پژ
بدون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

المللبین

ایراخابرات

بانكي م

بانكي

بانكي ي

  سپار

اتمي انرژي 
  ک

بی اطالعات 

مخ حقیقات

سیستم ران

ارغواني یاس

ویسهما

سازمان
تکسما

فناوري

تحمرکز
  

تحلیلگر

 پویا

ی صنایع

پویا

پردازش اطالعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

توسعه نرم افزار بخت آزما

توسعه فن آوران لوتوس شبكه
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فناوری اطالعات ناواکو 

فرانگر صنعت کارت اریا

گرایش تازه کیش

گسترش فناوري هاي نوین

توسعه فناوري اطالعات خوارزمي

صنایع پرسو الكترونیک

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

آسیانت چهارمحال

ارتباطات مبین نت

افرا فناوری ایكاد 

بهسو نوران نارین 

افرانت

فرا ارتباط کویر کاشان 

پارس  لین

تندیس تالش و تفكر 

کیانا پارسیان کیش

کلیدگستر آینده )نت بینا(

گروه شرکت های فن آوا

مؤسسه گسترش اطالعات و ارتباطات
و فرهنگی ندا رایانه

مهندسی سازه اطالعات سامان

هاست ایران

شرکت هزار یک فرصت

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آوید رایانه هیراد 

آلبالو رایانه سخت افزار

آرین وب ایرانیان 

آوش افزار

آرسسس پارت پرداز قرن

آکام پردازش پارس

ایمن تصویر مهرگان 

ایمن سازان تارنمای ایرانیان 

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین

داده پردازي پویاي شریف 

داده پردازان  اسپیناس وب  

رایان هوشمند نویان

روند تازه 

دانش افزار نارون شریف

فناوري اطالعات و ارتباطات پارس 
پردازش سدید

فن آوري اطالعات پارسیان میزبان

 توسعه فن آوری اطالعات فرهام
افق پارس 

فرابرد داده های ایرانیان

فناوري رادین پاسارگاد

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(

شرکت درگاه داده آسمان

شرکت فن آوری اطالعات
 لونا پارس 
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تحلیلگران شبكه گستر پارسه

گروه شببكه و سختت افزار

 سه

 ن

 شک

پارسگستر

  

  

  

 رت

قزوین رایان

اندیمش ستر

گ شبكه ران

نوین عصر 

ارتباط وان

پرداز نوین

مها و انش

ر آروین

گسپیام

تحلیلگر

تكسان

کاوداده

راهكار پ

د سپهر

تحلیلگران اطالعات نگاره

تحلیلگران ارتباط ایرانیان

توسعه داده پردازي بنیس

تامین و توسعه فناوری کوثر

توســعه فن آوری ارتباطات و اطالعات 
راهكار مفید پرداز



114

سرگرمی

دويست و پنجاه و هشت

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

توسعه صنایع زیر ساخت سگال فرتاک

دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات 
خوزستان

شرکت رایانه همراه کیان 

رایان مهر الكتریک 

رهاورد نوین رسام آسا

رابین نوآوری برساد

رادمان داده پردازی فرنام

رهنمون فناوری اطالعات

خدمات آواژنگ

خدمات کامپیوتري خانه سیستم

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

رایان ارتباط گستر تاو

داده پــردازان  فــن آوری اطالعــات و 
ارتباطات جم

سرو رایانه

 erpگروه 

لوگوي شرکت آگاهان عوض شود

  

گروه شبكه و سخت افزار

  )جدید(مانیا  فناوري آداک

  )جدید(تهران سامانه سیمرغ

سیمرغ سامانه تهران

سامان کارین فناوری هیراد

شبكه گستر نسل جدید

فرا ارتباط گستر پویا

فاوا پارس الكترونیک فارس ویرا

فناوران اهل قلم نوین

فراز اطمینان کیا مهر

فناوری اطالعات سهالن

فرصت کیش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مفتاح رایانه افزار

مهندسی رادین راهبرد رایانه 

مهندسی فناوران آریس آریانا

شایان توسعه البرز 

شبكه پایدار فناوری اطالعات

شرکت ویرا اندیش خاورمیانه

ویرا شبكه امن راشا

صبا کاربردلتا

صنایع پرسو الكترونیک

شــرکت مهندســی گســترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

شرکت توسعه ارتباطات پویا اندیش

ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
آرمان تندیس ایرانیان (فن آرا) 

کاسپین آبی  آریانا 

کارنما رایانه

کیسان صنعت ایرانیان 

کیسون

گسترش داده باران آذربایجان

گروه مهندسین  فرایند

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

الیف سرویس پارسه

مهندسی رایان توان افزار

ماهان شبكه ایرانیان 

پــردازش  پرتو  مــاکان  شــرکت 
خاورمیانه 

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مهندسی شبكه گستر 

مهندسی کارن پارت شرق 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

نوین ارتباط نوآوا

نوآوران سامانه سهند ایماژ

شرکت 

اندیشه پرداز دوران

انتقال داده پرشین

ویژن پالس اروپا 

نگرش تحلیل سیستم ها

نویان ابر آوران

نوآوران اندیش رایانه غرب

نوین داده پرداز روناش

یاشار طرح آذربایجان

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

پروژه کاران کوروش پرشیا ً

فناوران اطالعات بهاران 

اندیشه وران

سامانه ورز هزاره

کامپیوتری خانه سیستم

مدیریت پروژه نیروگاه های سوالر

ماهان شبكه ایرانیان 

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطالعات

آمایشگران تجارت کامیاب

آئین تجارت الكترونیک آوا

ایریسا

استاندارد تكنولوژی کایند 

اتصال صنعت میانه 

شرکت اکسین ایمن نیكراد 

رادمان ارتباط هوشمند افزار

پارسین تجارت پایا کیش

پردیس خدمات هزاره کیش

پژوهشگاه فضایی ایران

توزیع برق آذربایجان 

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو  

ترابری بین المللی پرس

تجارت الكترونیک تدبیر کیش

پردازش هوشمند البرز

خدمات مشاور خرد پیروز 

زورق آرامش

راه آرمان مهر نیكان

شرکت فناوری اطالعات سات بان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

مطبوع عمران

مهندسي و ساخت بویلر مپنا
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گروه کارخانجات چیني مقصود

گسترش فناوری اطالعات 
ستاره ویدا

مهندسی آریا تدبیر ایلیا

مهندسی شریف برودت 

طبیعت زنده

فن   آوران سپاکو رایانه

بازرگانی برزان تجارت ارغوان

فناوگستر روبینا

فن آوری اطالعات ویژن

نوین پردازان آتیه عصر ویرا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آکادمی یاسان

آماج فناوری اطالعات 
وارتباطات ایرانیان

الماس رایان ایرانیان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

موسسه رایان تدبیر ایتوک

سماتک

شاهین دریا خزر رامسر

فناوري اطالعات بین الملل

مؤسسه عالی مدیریت دانش

کهكشان  نور

شرکت علم یاران

گروه فنی مهندســی ایده ســازان 
مبتكر قرن

گذرگاه امن آسیا

مهندسی اوژن تدبیر پارس

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

الهه کوچک نرم افزار 

توسعه الكترونیک ماهان

تارا فرآیند تهران

تیوا سیستم

توسعه نو آوری و تجارت آسانا

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

رایمندان تالی پارسه

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت نرم افزاری امن پرداز

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

به رسان پویا

پارسیان وب

گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

مدیریت فضای توسعه گستر 
صادرات آراد

فناوری پیشرفت تجیر

انجمن آموزش مهندسی ایران
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ستاره ویدا

مهندسی آریا تدبیر ایلیا

مهندسی شریف برودت 

طبیعت زنده

فن   آوران سپاکو رایانه

بازرگانی برزان تجارت ارغوان

فناوگستر روبینا

فن آوری اطالعات ویژن

نوین پردازان آتیه عصر ویرا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آکادمی یاسان

آماج فناوری اطالعات 
وارتباطات ایرانیان

الماس رایان ایرانیان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهشكده آفافق دانش خوارزمی

موسسه رایان تدبیر ایتوک

سماتک

شاهین دریا خزر رامسر

فناوري اطالعات بین الملل

مؤسسه عالی مدیریت دانش

کهكشان  نور

شرکت علم یاران

گروه فنی مهندســی ایده ســازان 
مبتكر قرن

گذرگاه امن آسیا

مهندسی اوژن تدبیر پارس

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

الهه کوچک نرم افزار 

توسعه الكترونیک ماهان

تارا فرآیند تهران

تیوا سیستم

توسعه نو آوری و تجارت آسانا

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الكترونیک افق

رایمندان تالی پارسه

سرآمد فناوری اطالعات

شرکت مشاور فن آوران و اطالعات فهامه 

شرکت شبكه گستر ساینا 

مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت نرم افزاری امن پرداز

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

به رسان پویا

پارسیان وب

گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

مدیریت فضای توسعه گستر 
صادرات آراد

فناوری پیشرفت تجیر

انجمن آموزش مهندسی ایران


