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چکیده 
های کامپیوتری در سالهای اخیر ، مشکالت  و مسائل اجتماعی و فنی متعددی را ایجاد کـرده تحوالت سریع سیستم

شـود . ایـن تحـوالت  در محورهـای رشـد ، توسـعه ، است که در هیچ یك از علوم و صنایع دیگر ، مشابه آن دیده نمی
کند. در ایـن مقالـه پـس  نها و عوارضی را در جامعه ایجاد میکاهش هزینه و نوآوری و تغییرات  سریع در روشها ، بحرا
اصل مورد بحـث  و بررسـی ١٣تعادل با این تحوالت  مبتنی بر از طرح و بررسی این بحرانها،به عنوان راه حل ، برقراری

گیرد .قرار می
نیروی انسانی ، محیط ، فرامحیط ، اجتماعی ، -ها : تحوالت ، بحران ، تغییر و جایگزینی ، عوامل فرهنگی کلیدواژه

کیفیت  ، اقتصاد ، عمرسیستم ، نگهداری ، فرادانش .
Abstract

makes many technical and socially problems that ,economic and The fast evolution of computers
systems in recent years , expansion ,This evolution on axises of growth .appears in non of other

fields of sience .perform many crisises in society, innovation
based on 13 principal to ,we propose a theory ,as a solution ,after consideration of these crisises

,In this paper .maintaining balance to cope with this fast evolution
مسئله تحوالت  سریع -مقدمه -١

های اساسی بـا تحـوالت دیگـر صنعت کامپیوتر در چند سال اخیر ،در معرض تحوالت بسیاری قرار گرفته که تفاوت
توان در محورهای رشـد ، توسـعه ، کـاهش هزینـه ، سـرعت  تغییـر و نـوآوری و صنایع داشته است. این تحوالت را می

آید ، ترین صنایع موجود درجهان به حساب میو تکنولوژی دانست  . رشد این صنعت  که جزو جوانشدن روشها کهنه
سـاله بـا ٦٠رسد . در مقایسـه ایـن صـنعت  شود که هیچ صنعت دیگری مشابه آن به نظر نمیبا چنان سرعتی انجام می



ه دارند ، میزان رشد متوسط این صنایع ، صنایعی نظیر صنعت  ساختمان و یا صنعت فوالد و ... که قدمت چندهزار سال
حتی در سالهای اخیر قابل مقایسه با رشد صنعت کامپیوتر نیست  . در محور توسـعه نیـز بـا یـك مقایسـه سـاده ، میـزان 

شود واز طرف دیگر محـور کـاهش  توسعه این صنعت  نوپا بسیار بیش  از صنایع چندصدساله و چندهزارساله برآورد می
آوری در حال انجام است گوی رقابت را ازدسـت سـایر صـنایع خـارج کـرده ن صنعت که با سرعت سرسامهزینه در ای

شـدن کند ، محـور سـرعت تغییـر و نـوآوری و کهنـهاست . اما آنچه که در اینجا بیش  از سایر محورها جلب توجه می
ه سـاخته شـده و یـا یـك روش  مـورد شود که یـك وسـیلیك  از صنایع مشاهده میروشها و تکنولوژی است  . در کدام

سال از ساخت اولین نمونه آن ، از گردونه استفاده خارج شود و وسیله یا ٥استفاده درآن صنعت ، پس  از گذشت  تنها 
شـود کـه ها و  رشد و توسـعه ایـن صـنعت  باعـث مـیروش جدیدتری جایگزین آن گردد ؟ کاهش  بسیار سریع هزینه

ر کاراتر ، سریعتر و ارزانتر از مصنوع دیروز باشد . در صنعت کامپیوتر ، امروزه بطـور متوسـط مصنوع تولیدی امروز بسیا
هـای  فنـی و اقتصـادی نظیر"قـانون شود . تئـوریماه ، قدرت محاسباتی به ازاء پرداخت هزینه ثابت  ، دوبرابر می١٨هر 

و کاهش هزینه ، شرایط آن فراهم آمده اسـت مور" بر این موضوع داللت دارند . با جمع شدن محورهای رشد و توسعه
تر بدهد و از گردونه استفاده خارج شود . این که در مدتی بسیار کوتاه ، یك  مصنوع ، جای خود را به مصنوعی پیشرفته

موضوع تا زمانی که یك محصول تولید شده در این صنعت  به میزان عمر مفید پیش بینی شده آن فعالیـت  کنـد و بعـد 
کند.ولی وقتی جایگزینی یك مصنوع با مصنوع جدیـدتر ، ود را به محصول جدیدتر بدهد مشکلی را ایجاد نمیجای خ

ایـم شود . ما منابعی را صرف  تولید یك  مصنوع کـردهقبل از استفاده مفید از مصنوع اولیه انجام شود ، بحران ایجاد می
وری ، عـوارض  و کنیم .این موضوع عالوه بر مسئله بهـرهنمیبرداریولی از آن مصنوع به میزان منابع صرف شده بهره

مطرح شده تنها یك  بعد قضیه است  . طرف دیگـر قضـیه بحرانهـائی اسـت کـه بـر اثـر عواقبی را در پیش دارد . مسئله
واهیم شود . در ادامه این مقالـه بـه ایـن مـوارد خـپیشرفت سریع سیستمهای کامپیوتری گریبانگیر صنعت  و اجتماع می

افزار مطرح است  و به یکی از پرداخت  . نکته قابل توجه آنست  که این مسئله هم از جنبه سخت افزار و هم از جنبه نرم
] ٧٢اج، م٧٥حم، خ٧٢بها محصور نیست  . [اماین جنبه

بررسی مسئله تحوالت  سریع -٢
کنـد . ایـن بحرانهـا از عوامـل مشخصـی ع ایجـاد مـیتحوالت سریع سیستمهای کامپیوتری بحرانهـائی را در اجتمـا

کنند . در اینجا سعی در طرح این بحرانها داریم . گیرند و عوارضی را ایجاد میسرچشمه می
بحران خروج مصنوعات  زنده از گردونه فعالیت -الف  

ست  که هنوز عمرسیستم قدیمی به قدیمی با سیستم جدید در زمانی ایکی از عوامل ایجاد بحران ، جایگزینی سیستم
پایان نرسیده است  . خارج شدن مصنوعات قبل ازاتمام دوره عمر مفید آنها از گردونه فعالیت  ، بر اثـر عوامـل زیـر بـه 

رسد: نظر می
نیاز به سازگاری با مصنوعات  جدید-١



)دانسـت و مـا آنـرا Upward Compatibilityعقـب  بـاال ( روبـهتوان  معکوس سـازگاری روبـهاین سازگاری را می
نامیم . در سازگاری روبه باال هر محصـول تولیـد ) میDownward Compatibilityسازگاری رو به پائین ( رو به جلو 

شده با محصوالت  قبلی تولید شده سازگار هستند . این موضوع برای آن است که عمر محصوالت  قدیمی افزایش پیدا 
جدید بتواند در کنار محصوالت قدیمی فعالیت کند . اما آنچه که در سازگاری رو به پائین مطرح کند و نیز محصوالت

شود با توجه به دو اصل زیر است  : می
تـر مشـاهده کنـد کـه در محصـوالت قـدیمیمحصوالت جدیدتر قابلیت ها و سرویس هـائی را ارائـه مـی-اصل اول 

شود . نمی
وتری بدلیل خصوصیات ویژه خود ،در یك  فضای مشخص  ، ارتباطات بسیار زیادی را با سیستمهای کامپی-اصل دوم 

افزارهـای کـاربردی ، های عامل و نرمشود . مثال ارتباط بین سیستمکنند که در سایر صنایع دیده نمییکدیگر ایجاد می
دی و سخت افزارها و .... افزارهای کاربر عامل و سخت افزارها ، ارتباط بین نرمهایارتباط بین سیستم

شـود کـه بـا ورود مصـنوع این دو اصل که اولی بدیهی   و دومی پذیرفته شده در علم کامپیوتر هسـتند ، باعـث  مـی
جدید ، کاربران مصنوع قدیمی ، به ایجاد ارتباط با مصنوع جدید تشویق و یا مجبور شوند .  اصـل اول مـا را بـه سـمت  

افزار یـا سـخت کند که با نرمدهد و اصل دوم ما را مجبور میم سوق میایبرداری از قابلیت هائی که تاکنون نداشتهبهره
شود تمهیدی بیاندیشـیم تـا سیسـتم موجـود مـورد اسـتفاده مـا بـا افزار جدید ارتباط برقرار کنیم . همین مسئله باعث می

ان سـازگاری رو بـه بـاال سیستم جدید ارتباط برقرار کند . اگر این تمهید در ایجاد سیستم جدید اندیشیده شده باشد هم
دانـیم کـه سـازگاری رو بـه بـاال نیازمنـد محـدود کـردن تغییـرات  و پیشـرفت هـای طراحـی در است  . ولی این را می

جدید است . بنا بر این همیشه امکان پذیر نیست  تا چنین تمهیداتی در نظر گرفته شود . در این حالت  ما مجبور سیستم
نـامیم . ود را با سیستم  جدیدتر سازگار کنیم . این سازگاری را ، سازگاری رو به پائین میهستیم سیستم مورد استفاده خ
قـدیمی و جدیـد بـین سیسـتمInterfaceسـازی یـك  واسـط توان مثال از تولیـد و اضـافهبرای ایجاد چنین سازگاری می

جـایگزینی آن بـا یـك سیسـتم جدیـد نیـز استفاده کرد . و البته یك  راه این سازگاری ، کنار گذاشتن سیستم قـدیمی و 
هست .هر چند شاید این اشکال گرفته شود که این کار دیگر سازگار سازی نیست  ، اما در واقع اینطور نیست . تعویض  

شـده ، بـا تحـوالت سیسـتم جدید ، سازگارسازی محیطی که سیستم قدیمی در آن استفاده مـیسیستم قدیمی با سیستم
وعی سازگاری است  . در شکل بعدی وقتی کاربران یك  سیستم قدیمی از ایجاد ارتباط با سیستم جدیداست . این هم ن

مانند ، عمل تعویض سیستم به عنوان یك فعالیـت  سازگارسـازی کـاربران بـا سیسـتم جدید توسط سیستم قدیمی بازمی
شود .جدید محسوب می

ی ویراسـتاری هسـتید و بـا چاپگرهـای ماتریسـی توسـط ایـن زنـیم . شـما داراتر شدن موضوع مثالی مـیبرای روشن
خواهیـد از شـود . شـما مـیکنید  . دراین میان چاپگرهای لیزری وارد بازار میویراستارمتون مورد نظر خود را چاپ می

در اختیار  قـرار چاپگرها که در اختیار شما قرار گرفته استفاده کنید . ولی ویراستار ، امکان استفاده از این چاپگر را این
افـزاری را بنویسـید کـه کـار چـاپگر برای کار با این چاپگر ، دو راه بیشتر ندارید . راه اول آنکه نرمدهد . بنابر ایننمی



کند و راه دوم آنکه ویراستار خود را عوض کنید . سـازگاری رو بـه بـاال سازیماتریسی را روی چاپگر لیزری شما شبیه
کند و سازگاری رو به پائین محدودیت  در مصرف بهینه منابع . صول ایجاد میمحدودیت  در طراحی مح

واسط

کاربران    سیستم قدیمی     سیستم جدید

جایگزینی

سیستم جدید

-
های جدیدجایگزینی سیستم جدید با قدیمی برای ایجاد ارتباط با سیستم-١شکل 

افزایش انتظارات  و تغییر سلیقه کاربران -٢
هـای کننـد ، دیـدگاههای کـاربران نسـبت بـه سیسـتمهای کامپیوتری ارائه مـیبا تغییرات  در سرویسهائی که سیستم

هـای قـدیمی جوابگـوی آنهـا کنند کـه سیسـتمکامپیوتری بتدریج عوض شده و کاربران نیازهای جدیدی را مطرح می
های جدید تعویض شـوند . ایـن موضـوع باعـث پیشـرفت علـم های قدیمی با سیستمد . بنابراین باید سیستمنخواهند بو 

گردد . کامپیوتر می
پدیده مد -٣

های جدید نه به دلیل سازگاری بـا مصـنوعات جدیـد های کامپیوتری قدیمی با سیستمبسیاری از اوقات تغییر سیستم
قدیمی جوابگوی نیازهای کاربران نیسـت  ، بلکـه تنهـا بـه دلیـل اینکـه یـك سیسـتم در یستماست  و نه به دلیل اینکه س

شـود ، افـراد از های کامپیوتری توسط عامه مردم ، یك سیستم قدیمی محسـوب مـیبندی سیستموطبقهفرهنگ شناختی
شی ندارند ، و این تنهـا دیـدگاههای زنند . به عبارت دیگر عوامل و دالیل فنی در این موضوع نقاستفاده از آن سرباز می

شود . ای را باعث میاجتماعی است که چنین مسئله
، BEL87, ISO89,RLG95,DBR96 ,RSP87,RFA88,DIJ87, ZEW95, ٧٥حم، خ٧٢آم،خ٧٢ب، ام٧٢اج[م

KKJ92[
اجتماعی -بحران فرهنگی -ب 



ایم . در واقـع ایـن های کامپیوتری وحشت  دارند دیدهسیستمهمه ما افرادی را که از حرکت  و همگامی با تحوالت 
شود که درگیر کار با کـامپیوتر وحشت از طرف  افرادی  که با کامپیوتر آشنائی ندارند ، نیست  . این ، شامل افرادی می

نتواننـد خـود را بـه پـای    نویسان . همه و همه از این واهمه دارند کـه هستند . از کاربران عادی گرفته تا طراحان و برنامه
های کامپیوتری برسانند و از این حرکت باز بمانند . بسیارند افرادی که از همگامی با این تحـوالت  بـاز تحوالت سیستم

ماندند و پس  از مدتی از گردونه فعالیت  در زمینه کامپیوتر خارج شدند . اکثر متخصصان رشته کامپیوتر ایـن تـرس  و 
همه تغییر و تحوالت  از قافله پیشرفت  عقب  بمانند . این وحشـت  بـه صـورت پنهـان ، دارند که با اینواهمه پنهانی را

شود . خود باعث ایجاد اشکال در روند پیشرفت  و تحول می
شـود و های کامپیوتری قبل از آنکه فرهنگ آن در اجتماع ایجاد شـود ، انجـام مـیاز طرف   دیگر استفاده از سیستم

آیـد . تغییـر فرهنـگ بسـیار کنـدتر از تحـوالت شکل عدم وجود فرهنگ  مناسب بـرای فعالیـت سیسـتم بوجـود مـیم
هـای کـامپیوتری عقـب تـر اسـت  . گیرد . بنابر این اغلب  فرهنگ جامعه از سیستمهای کامپیوتری صورت میسیستم

توجه کنید . علم کامپیوتر سالها است که مشکالت های اداری در سازمانها وادارات برای مثال ، به مکانیزاسیون سیستم
وری و اقتصـادی بـودن ایـن های اداری مکانیزه را حل کرده است  . از لحاظ اقتصادی نیز مسئله بهرهفنی ایجاد سیستم

فعالیت  اثبات شده است . ولی هنوز درصد بسیار کمی از فعالیت ها در سازمانهای اداری ، مکانیزه شده اسـت  . ایـن
گـردد و ایجـاد ایـن فرهنـگ زمـان بسـیاری را طلـب  گان در زمینه کامپیوتر بـاز مـیکنندهبه فرهنگ مدیران و استفاده

وری را کند . این بحران از بحران مطرح شده قبلی خطرناك تر اسـت  . در آن بحـران مـا تنهـا اثـر اقتصـادی و بهـرهمی
وجود دارد . وقتی سرعت پیشرفت صنعت  کامپیوتر بیشتر از سـرعت  کردیم . اما اینجا خطر مقابله فرهنگی مشاهده می

هـای کـامپیوتری افـزایش پیـدا تحول فرهنگی باشد ، بتدریج فاصله بین سطح فرهنگی جامعه و سطح کـاربری سیسـتم
ست ولـی ای این فاصله برای جامعه قابل تحمل اشود . تا محدودهگذرد ، این فاصله بیشتر میکند و هرچه زمان میمی

پس از این محدوده ، یا جامعه باید یك  جهش فرهنگی را تحمل کند و یا یك  انقـالب اجتمـاعی بوقـوع بپیونـدد و بـا 
تحوالت سیستمهای کامپیوتری مبارزه شود . چه انقالب  اجتماعی و چه جهش فرهنگی ، عواقبی زیانبار را گریبـانگیر 

ای که ممکن است  اتفـاق بیافتـد آنسـت  ترین عارضههش  فرهنگی سادهعنوان مثال در مورد ججامعه خواهد نمود . به
افراد جامعه پذیرای این جهش نخواهند بود ، از جمله بازنشسـتگان و کسـانی کـه دیگـر درگیـر کارهـای که اصوال همه

اد دو قشـر اجتماعی نیستند و روستائیان و .... . با وقوع جهش فرهنگی ، در طی چند سال ، ایـن موضـوع باعـث  ایجـ
هـای کـامپیوتری و قشـر دیگـر ( از ایـن متفاوت خواهد شد . یك  قشر جهش یافته نسبت به فرهنگ بکارگیری سیستم

تواند همان عواقبی را در بر داشته باشد که قشری شدن جامعه از دیدگاه دیدگاه ) عقب  مانده . ایجاد این ناهمگونی می
] ITH91, DIJ87،٧٢ب ،ام٧٠م،ش خ٧٢اج. [ماقتصادی خواهد داشت  و بلکه زیانبارتر 

بحران نیروی انسانی -ج 
مهمترین عامل در هر صنعت  ، نیروی انسانی اسـت  . چـه نیـروی انسـانی فعـال در آن صـنعت  و چـه کـاربران آن 

صنعت  ، زمانگیر و صنعت  . همانند مسئله مطرح در بحران فرهنگی ، تطابق نیروی انسانی و محیط انسانی با تحوالت



شود . این مسئله خود باعث چنـد عارضـه های کامپیوتری انجام میافتد که تحوالت سیستمبسیار کندتر از آن اتفاق می
شود : می
اتالف  نیرو در آموزش -١

در آموزش  به بر و زمانگیر و خود مصرف  کننده نیروی انسانی است  . اطالعاتی که آموزش  نیروهای انسانی هزینه
شود دارای تاریخ مصرف  کوتاهی خواهد بود و این موضوع باعث  اتالف نیروی انسـانی،هزینه نیروی انسانی منتقل می

شود . و زمان می
اختالف سطح نیروهای انسانی -٢

متخصصـین افراد مختلف  قدرت تطابق متفاوتی با تحوالت  صنعت  دارند .وقتی در یك   صنعت سطح تکنولوژیك
تـوان در مـورد ای از ایـن موضـوع را مـیبسیار متفاوت باشد ، مشـکالتی در ایـن صـنعت بوجـود خواهـد آمـد . نمونـه

کند و ازابزارها و روشهای افزار که در زمینه تخصصی خاصی فعالیت مینویسان ارائه نمود . یك شرکت  تولید نرمبرنامه
نـویس  مناسـب دچـار اشـکال خواهـد شـد ، زیـرا بسـیاری از در اسـتخدام برنامـهبـرد ، مـیافزار بهرهپیشرفته تولید نرم

نویسی که چنین توانائی را داشته باشد ، نویسان ، توانائی فعالیت  در چنین محیطی را ندارند . از طرف  دیگر برنامهبرنامه
نخواهد کرد و  از کار خود رضـایت  برد ، فعالیت  میبه نحو مناسب در یك  شرکت که از روشهای ساده و قدیمی بهره

نخواهد داشت  و مشکالتی را نیز برای شرکت مربوطه در انجام روشهای مذکور بوجود خواهـد آورد و بـه همـین دلیـل 
توانـد خـود نویس دچار اشکال خواهد شد . ناهمگونی سطح نیروهای انسانی میشرکت  مذکور نیز در استخدام برنامه

ح شود .به عنوان یك بحران مطر 
]BHH90، ٧٢[ت ام

هابحران تغییرات  محیطی سیستم-د 
شـود . ایـن محـیط ممکـن اسـت  انسـانی ، ها باعث بروز تغییرات  در محیط مورد استفاده مـیتوسعه و تغییر سیستم

گردد . مـثال افزاری و یا فیزیکی باشد . این تغییرات  محیطی گاه باعث  بروز مشکالت  فراوانی میسخت افزاری ، نرم
های سیستم و تجزیه و تحلیـل سیسـتم ، شـرایط در زمان تعیین خواستهافزاری کاربردی، وقتی های نرمدر توسعه سیستم

فرما است  و با در نظر گرفتن همین شرایط فعالیت تولیـد سیسـتم آغـاز حکمAشود ، شرایط محیطی در نظر گرفته می
کـه مـانیتبـدیل شـود ، زBشود ، حال اگر در مدت تولید سیستم ، شرایط محیطی تغییر کند و به شـرایط محیطـی می

Bسیستم برای فعالیت آماده خواهد شد ، سیستم مناسبی برای فعالیـت  در آن محـیط نخواهـد بـود زیـرا بـرای محـیط 
ساخته نشده است . به عبارت  دیگر سرعت تغییر محیط بواسطه تحـوالت سـریع ، بسـیار بیشـتر از سـرعت  تولیـد یـك 

نیاز دارد Bدارد . یعنی بخواهیم سیستمی را که به شرایط محیطی افزار کاربردی باشد. برعکس این جریان نیز وجودنرم
شود نتواند بـه شـرایط در مدتی که تعیین شده و سیستم در آن مدت تولید میAایجاد کنیم ولی شرایط محیطی موجود 

بـه موقـع تواند ناشی از بحران نیـروی انسـانی و فرهنگـی در عـدم پـذیرش تبدیل گردد . این مسئله خود میBمحیطی 
تحوالت  باشد . 



افزار بحران نرم-بحران کیفیت محصول -ه 
افـزار شود ، تولید کنندگان غیر متخصص  وارد بازار تولیـد نـرمهای کامپیوتری زیاد میوقتی سرعت  تحوالت سیستم

افزارهـای تولیـدی از مای نیسـت  . نـر رود کـار سـادهشوند،چون اعمال کنترل بر صنعتی که با این سرعت  پیش میمی
کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند زیرا یا تولید کنندگان آن افراد غیر متخصص هستند و یا اگـر متخصـص  هـم باشـند ، 

توانند از روشهائی که برای کیفیت  محصول تولیدی وجود دارد ، استفاده کننـد ،زیـرا در صـورت بدالیل اقتصادی نمی
حصول تولیدی آنها بسیار گران خواهد بود و  قابل رقابت  با محصوالت  ارائه شده دیگر از چنین روشهائی هم ماستفاده

رسد  که دیگر نیازی بـه آن نیسـت  . ایـن بحـران کـه بیشـتر برداری مینیست  و هم محصول آنها زمانی به مرحله بهره
ــرم ــد ن ــانگیر تولی ــزار ، در صــنعت  کــامپیوتر ، بحــران گریب ــا ســخت اف ــزار اســت  ت ــرماف ــه اســت  . ن ــام گرفت ــزار ن اف

]٧٢ام، ن٧٢ب،ام٧٢اج[م
بحران اقتصادی -و 

های اقتصادی نیز با خطراتـی مواجـه خـواهیم بـود . جنبـه بحـران وقتی سرعت  رشد و تحوالت  زیاد باشد ، از جنبه
زنده از گردونه فعالیت خود بـه های ذکر شده قبلی وابسته است  . مثال بحران خروج مصنوعاتی اقتصادی به تمام بحران

های آمـوزش  و هزینـه بکـارگیری انجامد . بحران نیروی انسانی باعث اتالف هزینهوری از منابع اقتصادی میعدم بهره
شـود کـه از آنهـا هـائی مـیشود و بحران تغییرات محیطی ، باعث به هدر رفـتن هزینـه ایجـاد سیسـتمنیروی انسانی می

شود . اگر نگاهی به اند دور ریخته میود . سخت افزارهائی که کاربران برای خرید آنها هزینه کردهتوان استفاده نمنمی
ها شـده ای که صرف این سیستمهای کامپیوتری شده است داشته باشیم و از کل هزینههائی که تا کنون بر سیستمهزینه

گیرد کم بکنیم ، خواهیم دید که درصد بسیارزیادی از های جاری را که مورد استفاده قرار میهزینه تجهیزات  و سیستم
هـا مـورد هزینـهاز موارداینها شده به هدر رفته و اکنون فقط درصد بسیارکمیهائی که صرف تولید و خرید سیستمهزینه

تـه بیشـتر بـا گیرد . این مسئله بیشتر در مورد کشورهای توسعه نیافته بغرنج است و کشورهای توسعه نیافاستفاده قرار می
برداری کنند. علم اقتصاد ایـن مسـئله ها بهرهتوانند به میزان مناسب از سیستماین مسئله دست به گریبان هستند زیرا نمی

دهـد و میـزان وری را افـزایش مـیکند که اگر جایگزین کردن یك مصنوع با مصنوع دیگـر ، قـدرت  بهـرهرا روشن می
ین جایگزینی است ،عمل جایگزینی مجاز است  . امـا در کشـورهای توسـعه نیافتـه ، وری بیش  از هزینه اافزایش  بهره

وری مناسب از مصنوع ( چه قدیمی و چه جدید ) موجود نیست  . کشورهای توسـعه نیافتـه نسـبت  بـه ایـن امکان بهره
قـدیمی را بـا هـایکننـد . اگـر سیسـتماند که بـه هـر سـمت  حرکـت  کننـد ضـرر مـیموضوع در وضعیتی قرار گرفته

های جدید جایگزین کنند باعث  ضرر اقتصادی است  که تحمل آن توسط این کشورها ممکن نیسـت  . و اگـر سیستم
] ٧٠مشود . [ش خهای جدید استفاده  نکنند باعث  عقب ماندگی میاز سیستم

ت مورد بررسی قـرار دهـیم و راهـی را کند که تحوالت  سیستمهای کامپیوتری را با دقهمه این بحرانها ما را ملزم می
تـر تبـدیل برای بهبود وضع در پیش گیریم . در سالهای اخیر صنعت کامپیوتر به مرور به بخشهای کوچکتر و تخصصی

کند . از تر شدن اوضاع کمك  میشود . رقابت شدید بین شرکت ها در این تحول جریان دارد و این خود در پیچیدهمی



ی بسیاری در دیدگاههای دانشگاه و صنعت نسبت  به این تحـوالت  وجـود دارد . صـنعت آنـرا یـك  طرفی دیگر تفاوتها
های نادرسـت. ایـن موضـوع در دیگـر صـنایع کمتـر دیـده داند و دانشگاه آن را یك  تحول با جهت گیریانقالب  می

ممکـن اسـت وجـود نداشـته شود و اغلب همگونی عقیده، بین دانشگاه و صنعت وجود دارد هر چند که همگامیمی
تر می کند . آنچه از عملکـرد دانشـگاهها و مراکـز تحقیقـاتی در باشد . همین موضوع وضع تحوالت کامپیوتر را بغرنج

هـای بسـیار خـاص  اسـت  . اینهـا شود ، تکیه بیشتر بر مفاهیم تئوری و یا کاربردی در زمینـهمورد این صنعت  دیده می
اکنون در کامپیوتر به آن بیش  از این موارد نیازدارد راه حلی برای بحرانهائی است  که همخوب است  اما آنچه صنعت  

توانـد از ایـن زند یا در آینده نزدیك خواهد زد . صنعت  بدون کمك  دانشگاهها و مراکز علمی نمـیآنها دست  و پا می
] ٧٥حم،خ٧٢ب،ام٧٢آمبحرانها رهائی پیداکند. [خ

راری تعادل با تحوالت  سریع" نظریه "برق-٣
آید چـه بایـد کـرد ؟مبـارزه بـا تحـوالت، حال  سئوال اینست که با تحوالت سریع  و بحرانهائی که بر اثر آن پدید می

صحیح و امکان پذیر نیست . ما به تحول نیاز داریم . 
موانع تحول و همگام ساختن اجتماع با تحول "برقراری تعادل با تحوالت  سریع" ، یك نظریه است  که شالوده آن رفع 

کند . این های کامپیوتری با جامعه را فراهم میو در پیش گرفتن راهی است که امکان تعادل بین تحوالت  سریع سیستم
اصل زیر بنا شده است :١٣نظریه بر 

توجه  به  عناصر فرامحیطی-١
پیش بینی عمر استفاده از سیستم-٢
هزینهتولید سیستمها با عمر مشخص و با روشهای سریع و کم-٣
هاقابل نگهداری بودن سیستم-٤
هاانعطاف پذیری سیستم-٥
تعادل با تضاد و دوگانگی در طول عمر سیستم-٦
پرهیز از وحدت-٧
ها پذیری سیستمتحول-٨
رشد متناسب با فرهنگ-٩
توجه به فرادانش-١٠
اعتبار گذشته-١١
اعتبار کنونی-١٢
بینی آیندهپیش-١٣

در نظر گرفتن این اصول، ما را برای پذیرش تحوالت آماده می کند .نکته مهم در اینجا آنست که "تعـادل بـا تحـول، 
گیرند. رد با تحول". این اصول در ادامه مورد بحث  قرار میآمادگی پذیرش تحول است  نه برخو 



ای که باید در نظر داشت، رهیافتی بودن این اصول است. هیچ کلیشه  و دستورالعمل خاصی برای اجرای ایـن مسئله
ول ذکر شده اصول  وجود ندارد. همانند هزاران دانش رهیافتی دیگر، تفکر ما است  که در لحظه مقتضی با توجه به اص

کند.و شرایط محیط ، تصمیم مناسب را اتخاذ می
اصل "توجه به عناصر فرا محیطی" -٣-١

فرما محیط یك  سیستم،فضائی است مشخص  و محدود با عوامل وعناصرمشخص که شرایطی مشخص  در آن حکم
گذارند . در تولید یك سیسـتم، قـدم اول است  و عوامل ، عناصر و شرایط موجود در این فضا بر فعالیت  سیستم اثر می

شود . در نظر گرفتن محیط آنست که محیط سیستم را مشخص  نمائیم و تولید مبتنی بر محیط مشخص  شده انجام می
با معنای مطلق و جهانی آن امکان پذیر نیست  زیرا اوال ما شناخت کامل نسبت  به تمام عوامل محیطی موجود نداریم و 

شناسیم و از خصوصیات آنها تا حدی اطالع داریم . ثانیا جمع کردن کل عوامل موثر در این عوامل را میتنها برخی از 
دانـیم کـه طـراح در لحظـه یك  محیط مطلق و جهانی در ذهن طراح سیستم در لحظه طراحی امکان پذیر نیست  . مـی

با توجه به آن سیستم را طراحی کند . بنابراین طراحی باید تمام عوامل،عناصر و شرایط محیطی را در ذهن داشته باشد و
ای از فضـا و بخشـی از عوامـل و عناصـر و شـرایط برای انجام عمل واقعی طراحی مجبور هستیم محیط خود را به پـاره

موجود درآن محدود کنیم . حال سئوال اینست که تکلیف عناصری که احتمال اثر گذاری بر سیستم یا محـیط در نظـر 
گذاریم . مـثال در تولیـد یـك سیسـتم سیستم را دارند چیست  ؟ ما نام این عناصر را عناصر  "فرامحیطی" میشده گرفته

عامـل و سـخت افـزار و اداری ، فضـا و عناصـرمحیط ،همـان سـازمان مربوطـه ، سیسـتمافزاری بـرای یـك سـازماننرم
ر را در نظـر بگیریـد . اگـر بـا توجـه بـه شـرایط افزارهای مورد استفاده و ... است  . حال مسئله تعویض سخت افزانرم

) به ریزکامپیوترها ( Mainframeهای نگهداری ، الزم باشد تا سخت افزار مثال از کامپیوترهای بزرگ ( جهانی و هزینه
PC ا ) تبدیل شود ، آیا این تبدیل بر سیستم اثر نخواهد گذاشت  ؟ در اینجا در واقع بخشی از عناصر مطرح در محـیط ر

گذارد . قطعا چنین رویدادی باعث اتمام "عمـر اسـتفاده" ایم و این خود بر فعالیت سیستم اثر میبه طورکامل  تغییر داده
شده برای سیستم در آن سازمان بسیار طوالنی تر باشد . ( که مااین موضوع گردد هر چند "عمر" پیش بینیاز سیستم می

دهد که عالوه بر عواملی ه از سیستم" بررسی خواهیم کرد) . این مثال نشان میرا جلوتر در اصل "پیش بینی عمر استفاد
توانند بر محیط و درنهایت  بر سیسـتم شوند ، عواملی خارج از محیط وجود دارند که میکه در محیط در نظر گرفته می

. البتـه بـا وسـیعتر در نظـر گـرفتن نامیم، اثر بگذارند . ما این فضا و عوامل و عناصررا "محیط محیط" یا "فرامحیط" می
توان همان عوامل فرامحیطی را نیز در درون محیط در نظر گرفت ولی این موضوع ، کـار طراحـی را محدوده محیط می

تواند عمر استفاده از سیسـتم را در مقابـل تحـوالت کند . توجه به عناصر  فرامحیطی میسخت تر و گاه غیر ممکن می
ای کـه در اینجـا مطـرح مسائلی نظیر قابلیت حمل ، توجه به این عناصر فرامحیطی اسـت  . نکتـهسریع افزایش  دهد . 

تـر فـرض  است  آنست که در زمان تولید سیستم ، به جای در نظر گرفتن عوامل فرامحیطی ، محیط سیسـتم را گسـترده
ای باشد که سیستم سیستم باید به گونهکنیم . اگر مسئله مثال مطرح شده ، در داخل خود محیط پیش بینی شود ، تولید 

با هر سخت افزاری بتواند فعالیت کند و این مسئله ممکن نیست . اما توجـه بـه مسـئله قابلیـت  حمـل بـا ایـن موضـوع 



ای اسـت کـه بـا کمتـرین افزار به گونـهکنیم ، منظور طراحی نرممتفاوت است  . ما وقتی صحبت  از قابلیت  حمل می
افـزار نرا در محیط دیگری نصب  نمود ، حتی اگر محیط جدید سالها پس  از طراحی و تولیـد اولیـه نـرمتغییرات بتوان آ

کنیم خبر بوده باشد . در حالیکه وقتی ما از محیط صحبت میافزار از ساختار آن بیمربوطه ایجاد شده باشد و طراح نرم
در محیطـی کـه بخشـی از آن در آینـده ، احتمـاال ایجـاد توانیم، باید خصوصیات وعوامل و عناصر آنرا بشناسیم و نمی

سیستم را تولید کنـیم . توجـه بـه عناصـر فرامحیطـی ، "در نظـر گـرفتن خواهد شد و ما اصال از شرایط آن مطلع نیستیم
یط توان در زمان طراحی این شراشرایط و عواملی است  که ممکن است  بر سیستم یا محیط سیستم موثر باشند ، اما نمی

٧٢مهو عوامل را به صورت  دقیق مشخص  نمود" و این موضـوع الزمـه برقـراری تعـادل تحـوالت  سـریع اسـت  . [ب
،HLP95 ,LEC95,AMD93،BHH90 WBB90 ,MPM93 ,RLG95, RSP87,RFA88,DIJ87,ISO89, ،

KKJ92[
اصل "پیش بینی عمر استفاده از سیستم" -٣-٢

یابد . باید بین "عمـر اسـتفاده" و افزار و سخت افزار کاهش میبا توجه به ماهیت  تحوالت  سریع ، عمر استفاده از نرم
شودوبعدا به دلیل است که از یك  سیستم استفاده می"عمر" تفاوت  قائل شد . "عمر استفاده" یك  سیستم ، مدت  زمانی

شود . اما "عمر" سیستم مدت زمـانی اسـت  کـه در آغـاز عملیـات  تولیـد یشرایط محیطی بوجود آمده کنار گذاشته م
شـود . بـه شود و سیستم برای فعالیت  در این مدت  مشخص  ایجاد مـیسیستم ، برای زندگی سیستم در نظر گرفته می

بلنـدتر از تـر و یـاشود ولی ممکـن اسـت  عمـر اسـتفاده آن کوتـاهعبارت  دیگر یك  سیستم با عمر مشخص  تولید می
کنـیم ، بایـد تری تولید میشده سیستم باشد . باید توجه داشت که وقتی یك  سیستم را برای عمر طوالنیعمرپیش بینی

تـر خواهـد بـود ، بـالطبع نیـازی بـه هزینه تولید بیشتری را نیز صرف آن کنیم و اگر بدانیم که عمراستفاده سیستم کوتاه
شت . بنابراین در صورت  پیش بینی صحیح عمراسـتفاده سیسـتم در وضـعیتی کـه صرف  این هزینه اضافی نخواهیم دا

کند ، و البته زمانی که عمر سیستم های تولید کاهش  پیدا میبطور معمول عمر سیستم از عمر استفاده بیشتراست  هزینه
کنـد . بنـابر ایـن  در هـر دو دا مـیتر باشد نیز هزینه تولید افزایش  ، اما هزینه نگهداری کاهش  پیـاز عمراستفاده کوتاه

ها نقش  دارد .اصل "پیش بینی عمر اسـتفاده از سیسـتم" مـا را حالت ،پیش بینی عمراستفاده از سیستم در کاهش هزینه
ای که قرار است  مورد استفاده قرار گیرد ، مصـرف  کنـیم . نکتـه کند تا با تخمینی درست  ، منابع را به اندازهملزم می
ه آنست  که در پیش بینی عمر استفاده سیستم، عالوه بر عوامـل داخلـی و محیطـی سیسـتم ، بایـد بـه عوامـل قابل توج

RAM86 ,RSP87,ISO89,MPM93, CER88 ,DLW85 ,CIP86 ,RBC86,٧٣اجفرامحیطی نیز توجه نمود . [م
,TZE84,AMD93[

ه"هزینها با عمرمشخص با روشهای سریع و کماصل "تولید سیستم-٣-٣
ای صورت  بگیرد کـه سیسـتم بـرای ها باید به گونهها ، تولید سیستمباتوجه به اصل پیش بینی عمر استفاده از سیستم

عمر مشخص  ( و نه بیش ازحد طوالنی ) تولید شود . این موضوع به معنای آنست  که باید خصوصیات  زیـر در مـورد 
چنین سیستمهائی در نظر گرفته شود : 



ودیت  قابلیت ها محد-١
های با عمر طوالنی دارند داشته باشد.الزم نیست تا سیستم ،بسیاری از قابلیتهائی را که سیستم

تر تولید سریع-٢
هائی را تولید کنیم که در مدت  زمانی متوسط فعالیت کنند ، باید بتوان با سرعت بیشـتری زمانی که بخواهیم سیستم

سال به طول بیانجامد . ٢سال خواهد بود ، ٤ید نمود . پذیرفته نیست  تا تولید سیستمی که عمر آن این سیستمها را تول
ترهزینهتولید کم-٣

تر در این میان برای صرف  هزینه کمتر وجـود دارد . صـرف هزینـه بـر تولیـد همان دالیل مطرح در مورد تولید سریع
تر هزینهتر و کمشود باشد . روشهای مختلفی در تولید سریعآن سیستم استفاده میسیستمها باید متناسب  با زمانی که از

سیستمها مطرح شده است.
) ، Queryافـزار مبتنـی بـر سـئوال ( افـزار ، تولیـد نـرممجـدد نـرمگرا ، استفاده، روشهای شیCaseاستفاده از ابزار 
هـا و ..... موجـب  ICهای آماده ، روشهای طراحی و ساخت سریع از ساخت های گسترده ، استفادهاستفاده از صفحه

های سیستم و انتخاب  شود . نکته مهم در اینجا آنست که در زمان تعیین خواستهها میتر سیستمهزینهتر و کمتولید سریع
دراز مـدت و روش مناسب  برای تولیـد سیسـتم ، ایـن مسـئله بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد . در نظـر گـرفتن اهـداف 

تـوان از ایـن سیسـتم اسـتفاده های بلندپروازانه و قابلیت های فراوان همواره خوب نیست . باید دید چه مدت میخواسته
یابـد و چـه کرد ، چه فعالیتی توسط این سیستم قابل انجام است ، چه میزان کارائی محیط اسـتفاده کننـده افـزایش مـی

ـــه ـــهزین ـــین نقط ـــود . تعی ـــرف ش ـــر آن ص ـــت  . [مای ب ـــم اس ـــر مه ـــك  ام ـــه ی ASF٨٨، ,٧٣اج،م٧٢اجه بهین
,RSP٨٧,TEP٩٦,RSP٨٧ISO٨٩,RLG٩٥,RAM٨٦,RBC٨٦,BHH9٠,KKJ92 ,BEL87 ,DBR96]

ها" اصل "قابل نگهداری بودن سیستم-٣-٤
عالیـت  مفیـد هر گاه سیستم قابل نگهداری باشد و در مقابل تغییرات  محیطی و فرا محیطی ، مقاومت  کنـد و بـه ف
تـری خواهـد خود ادامه دهد ، قائدتا در برخورد با تحوالت  سریع موثرتر و کاراتر خواهـد بـود و عمـر اسـتفاده طـوالنی

ای مجاز است که هزینه نگهـداری بـا در نظـر گـرفتن داشت . باید توجه داشت  که انجام نگهداری سیستم تا محدوده
گیری سیستم جدید ، مقرون به صرفه باشد . نمودارهای زیر این موضوع را نشان زمان و کارائی ، نسبت  به تولید و بکار 

RAM86,73جای اسـت  کـه بایـد عمـل جـایگزینی انجـام شـود . [امدهد . در این نمودارها نقطه بحرانـی نقطـهمی
,RFA88,RBC86 ,RSP87 ,ISO89[

هزینه 
نگهداری



نقطه بحرانی

جایگزینی 

زمان

-
نمودار مقایسه هزینه نگهداری و هزینه جایگزینی -٢شکل 

افزایش کارائی
نگهداری 

نقطه بحرانی 

جایگزینی 

هزینه

٢-
نمودار منفعت هزینه سیستم ( هزینه به افزایش کارائی ) -٣شکل 

ها" اصل "انعطاف  پذیری سیستم-٣-٥



ها است . ها با تحوالت سریع سازگاری پیدا کنند ، انعطاف پذیری سیستمشود تا سیستمیکی از عواملی که باعث می
هـا اینگونه سیستمشود تا عمراستفادهکنند و این باعث میهای انعطاف  پذیر با تغییرات و تحوالت  تطابق پیدا میسیستم

اسـت  ، زیـرا کمتـرین تغییـرات  محیطـی را نهایت کوتاهپذیر بیهای کامال غیر انعطافافزایش پیدا کند . عمر سیستم
ای پذیرا نیستند . هر چه میزان انعطاف پذیری افزایش پیدا کند عمر سیستم نیز افزایش  خواهد، یافت  ولی پس از نقطـه

بدلیل سختی کار با سیستمهای بسیار انعطاف پذیر است  . این موضوع این روال ثابت و بعد معکوس  خواهد شد و این
] RSP87در نمودار زیر نشان داده شده است.[

عمر 

انعطاف پذیری

-
نمودار نسبت  عمر سیستم به قابلیت  انعطاف پذیری سیستم -٤شکل 

اصل "تعادل با تضاد و دوگانگی در طول عمر سیستم" -٣-٦
شود که بخشی از اصول، ما را به افزایش طول عمر سیستم تشویق با در نظر گرفتن اصول قبلی ، این مسئله تداعی می

یك  کنند و بخشی به جلوگیری از افزایش طول عمر و محدود کردن طول عمر . این موضوع ممکن است به صورت می
تضاد و دوگانگی به نظر بیاید . البته این تضاد و دوگانگی وجود دارد، اما نکته ظریفی در این بین مطرح است که باید به 

کنیم منظور طول "عمر استفاده" از سیستم اسـت  و وقتـی آن توجه داشت  . زمانی که از افزایش  طول عمر صحبت می
اسـت کنیم منظور "عمر" پیش بینی شده بـرای سیسـتمان طوالنی صحبت میها با عمرمشخص و نه چنداز تولید سیستم

نگهداری داشته باشدکه پـذیرای تحـوالت  و تغییـرات  پذیر و قابلیت.سیستم باید آنچنان عمر استفاده طوالنی و انعطاف
"عمر" سیستم باید نزدیك به محیطی باشد ، و از طرفی نباید بر سیستم بیش از میزان عمر استفاده ، در تولید هزینه شود و

چنـدان طـوالنی ایجـاد شـود . "عمر استفاده" از سیستم باشد . بنابراین باید تعادلی بین "عمراستفاده" طوالنی و"عمر" نـه
استفاده از روشهای مطلوب نظیر تولید سیستمهائی که ساختارهای منفك  و قابل اتصـال بـه سیسـتمهای دیگـر را داشـته 

]٧٥حم،خTEP96کنند . [دن نقاط بهینه ، در این تعادل نقش  اساسی را بازی میباشد و بدست  آور 
اصل "پرهیز از وحدت" -٣-٧



ها است  . ایـن قابلیـت ، های کامپیوتری دارند ، قابلیت  برقراری ارتباط با سایر سیستمخصوصیت  مهمی که سیستم
دهد . وقتی سیستمی امکان برقراری ارتباط با سیستمهای دیگر میخود به خود قابلیت تحمل تحوالت  سریع را افزایش 

هـای تواند بـا سیسـتمکنند ، میهای جانبی تغییر میهای محیطی و سیستمرا از انواع مختلف داشته باشد ، وقتی سیستم
د . در صورتی که بر یـك جدید نیز رابطه برقرار کند و از این رو به این دلیل الزم نیست  تا از گردونه فعالیت  خارج شو 

کنیم تا از یـك روش  و یـك  محـیط اسـتفاده کننـد . ها را موظف میسیستم یا قرارداد واحد تکیه کنیم ، تمامی سیستم
خواهد بود ، چرا که این سیستم ممکـن اسـت عامل وجود داشته باشد جهانی غیر بهینهجهانی که در آن تنها یك سیستم

توان از ایجاد فرهنـگ  جای وحدت  ، میزرگ  و برای برخی بیش از اندازه کوچك باشد.بهبرای برخی بیش از اندازه ب
تنوع و گوناگونی و استفاده از واسط های استاندارد بین اجزا سـود بـرد . تحـوالت  در محیطـی کـه از روشـهائی ماننـد 

Client-Server ــاز ــی بصــورت سیســتم ب ــت مــیOpen Systemsو شــی گرائ ــه مــیکنند،بهتر تبعی شــوند . پذیرفت
عامل صورت گیرد و قراردادهای تبادل اطالعات  این وظیفه را بـر عهـده سازی باید در سطحی باالتر از سیستمیکپارچه

آوری به عنوان یك  اصل مستقل از تجارت  و آنچه در بازار مطرح است  در نظر گرفتـه بگیرد . نکته مهم آنست که فن
آوری دارای اهمیت  نیستند بلکه این عوامل اغلب  بر عوامل یست  که عوامل تجاری در فنشود . امروز تنها این مطرح ن

عامـل های کـاربردی تحـت  سیسـتمموضوع ذکر کرد ایجاد سیستمتوان بر اینای که میکنند .  نمونهآوری غلبه میفن
ویندوز مجبور به کنار گذاشتن برخـی از ویندوز است . شما برای ایجاد یك سیستم کاربردی گاه برای استفاده از منابع

رسـاند کـه روشهای بهینه هستید . بیان این موضوع ، انکار قابلیت های فراوان ویندوز نیست  ، بلکـه ایـن مسـئله را مـی
توانـد بـه محـدود شـدن قـدرت تبعیت از وحدت  ، مثل یك سیستم عامل واحد و کنار گذاشتن سیستمهای دیگـر مـی

کنـد . شـاید در و این موضوع سیستمها را در مقابل تحوالت  سریع و دراز مـدت آسـیب پـذیر مـیآوری منجر شود فن
مقابل تحوالت کوتاه مدت ، انتخاب یك  وحدت موثر باشد ، ولی تحوالت دراز مدت  ، جامعیت  آن وحدت را از بین 

] RSP87,HPL95,RLG95,٧٢دم،ص٧٦اج،م٧٥حمخواهد بود . [خخواهد برد و باعث  شکست آن سیستم
اصل "تحول پذیری سیستمها" -٣-٨

گوئیم ، منظور انطباق سیستم با شرایط جدید فراهم آمده است بدون آنکه نیاز زمانیکه از پذیرش تحوالت  سخن می
شـوند ، آن دیگر باشد. در تولید یـك  سیسـتم ، عوامـل متعـددی هسـتند کـه باعـث  مـیبه جایگزینی سیستم با سیستم

ود بخشی از مسئله کیفیت  سیسـتم اسـت . بخصـوص  در زمینـه بتواند با شرایط جدید خود را وفق دهد . این خسیستم
توان به موارد زیر کنند . از آن جمله میافزار ، برخی از عوامل کیفیت  در پذیرش تحوالت  نقش اساسی را بازی مینرم

ل مطـرح اشاره نمود . برخی از این عوامل در جای خود آنقدر دارای اهمیت  هستند که خود به عنوان یك اصـل مسـتق
قابلیـت  -قابلیت نگهداری سیسـتم -قابلیت  استفاده مجدد -قابلیت سازگاری رو به باال -قابلیت  حمل -اند . شده

هـا ، بخصـوص  بـرای ها در تولیـد سیسـتمتبعیت  از استاندارد (اهمیت استانداردها و پروتکل-انعطاف پذیری سیستم 
خـورد . در اسـتانداردها بایـد شـمول آینـده را در نظـر گرفـت .زمانیکـه مـیسازگاری با تحوالت  و تغییرات  به چشـم

تحوالت  از شمول استانداردخارج شد باید استاندارد جدیدی جایگزین شود . در این حالت  حتـی االمکـان سـازگاری 



هـا بـا یـه سـازی سیسـتمال -عدم وابستگی به زبان -قرار بگیرد) استاندارد جدید با استاندارد قدیمی نیز باید مورد توجه
توجه به روشهای مطرح در هوش مصنوعی و مسـائلی نظیـر یـادگیری ، باعـث افـزایش -بندی استفاده از تجرید و بسته

,DRM95, MIA93, MPM93, RLG95, BEL87, ٧٦اج،م٧٣اج،م٧٢اجشـود . [مقابلیت پـذیرش تحـوالت  مـی
DBR96, ROS94, HLP95 ,MOT91,KAW91 ,SCH90, ERI89, ZEW95,ROL88, RSP87[

اصل"رشد متناسب  با فرهنگ " -٣-٩
برای جلوگیری از ایجاد بحران فرهنگی سه مسئله باید مورد توجه قرار گیرد: 

هـا کوشـش فرهنگی همانطور که در در زمینـه ارتقـاء قابلیـت مصـنوعات  و سیسـتم-فعالیت  در زمینه ارتقاء-الف  
رهنگ  جامعه  نسبت  به قابلیت های ذکر شده نیز سرمایه گذاری و کوشش  شود . شود ، در ارتقاء فمی

خود مسئله تحول و پذیرش  تحول در جامعـه، موضـوعی اسـت  کـه بایـد بـه عنـوان یـك -ایجاد فرهنگ  تحول-ب 
ذیرای تحـوالت فرهنگ در جامعه وجود داشته باشد . اگر چنین فرهنگی در جامعه ایجاد شده باشد ، جامعه، خـود، پـ

خواهد بود و فرهنگ  جامعه همگام با تحوالت سریع ارتقاء خواهد یافت  . 
اجتناب  از فعالیتی که هنوز فرهنگ    آن ایجاد نشده مگر آنکه بدانیم با انجـام ایـن فعالیـت  ، فرهنـگ آن هـم -ج 

توسط خود جامعه ایجاد خواهد شد . 
شوند : گی و  ایجاد فرهنگ  تحول دو سطح از مخاطبین مطرح میدر فعالیت  در زمینه ارتقاء فرهن

کنند . عامه مردم و متخصصینی که با این موضوع برخورد می-١
سیاست گذاران و قانونگذاران صنعت  کامپیوتر .-٢

] ٧٥حم،خ٧٢اجرسد توجه به گروه دوم اهمیت بیشتری داشته باشد . [مبه نظر می
"توجه به فرادانش " اصل-٣-١٠

یافتـه بـرای انجـام یـك عمـل کـه علم کامپیوتر ، یك علم مبتنی بر تکنولوژی است  . تکنولوژی ، دانشی است نظام
گردد . تکنولوژی وابستگی کاملی استفاده و یا فرهنگ استفاده تشکیل میو سیستمازعناصر ابزار،دانش ،دانش استفاده

کند . تکنولوژی میرا است  و به مرور زمان نابر این تکنولوژی با تغییر ابزار و محیط تغییر پیدا میبه ابزار و محیط دارد . ب
دهد . حال آنکه دانش  همواره ثابت  و تغییر ناپذیر است  . اما دانـش  از بین رفته و جای خود را به تکنولوژی دیگر می

ها و روشها و ساختارهای لم مبتنی بر تکنولوژی است . الگوریتمتواند مبتنی بر تکنولوژی باشد . علم کامپیوتر یك عمی
کننـد ، امـا کـاربرد و جایگـاه هـر مطرح در علم کامپیوتر ، هر چند که خود مستقل هستند و به مرور زمـان تغییـر نمـی

بی اطالعات  ، روشها کند . به عنوان مثال در علم ذخیره و بازیاالگوریتم و روش  با توجه به تغییر تکنولوژی ، تغییر می
های مطرح شده چه شود ، اما اینکه از روشها و مکانیزمسازی به عنوان علم محسوب میو مکانیزمهای مطرح در ذخیره

کـه محـدوده حافظـه عملیـاتی مـا بسـیار زمانی استفاده شود ، بستگی به شرایط و امکانات تکنولـوژیکی دارد . زمـانی
که حافظه زیـادی داشـته شوند و زمانیتفاده  کنیم ، یك   سری از روشها مطرح میکوچك  باشد و از رسانه خاصی اس
برداری قرار دهـیم روشـهای دیگـری دارای کـارائی خواهنـد بـود . بیـان کـردن یـك   باشیم و رسانه دیگری را مورد بهره



رائی و بهینـه بـودن بـا توجـه بـه الگوریتم به عنوان روش  کارا و مطلق در علم کامپیوتر ، کار درستی نیست  ، بلکـه کـا
کند که در چه زمانی کدام روش  علمـی بهتـر شرایط مختلف  متفاوت  است . اما چه چیزی در این میان مشخص  می

کنـد شود . فرادانش مشخص مـی" نامیده میMetaknoledgeکند . این علم ،  دانش بردانش  و یا "فرادانش عمل می
چه دانشی باید مورد استفاده قرار بگیرد . که در یك وضعیت و شرایط خاص 

آنچه که در علم کامپیوتر ، بیش از روشها و الگوریتمها اهمیت  دارد آنست  که کدام الگوریتم و کدام دانش  بایـد 
کنـد . اگـر دهـد ، شـرایط محیطـی و مسـئله تغییـر مـیدر حال حاضر مورد استفاده قرار گیرد . زمانیکه تحول رخ مـی

صین رشته کامپیوتر ، تنها با الگوریتمها و روشها آشنا باشند و بنا به تجربه از این روشـها و الگوریتمهـا در مسـائل متخص
توانند روش مناسـب  را انتخـاب شوند ، نمیکاربردی بهره جویند ، در چرخه تحول ، زمانیکه با تغییر شرایط مواجه می

الی کامپیوتر وجود دارد، عدم انتقال فرادانش اسـت  . در کالسـهای های آموزش عای که در دورهکنند . ضعف عمده
شوند تا بحث  و بررسی و ارزیابی روشها و شرایطی کـه در آن کـارائی دارنـد . در دانشگاه بیشتر خود روشها مطرح می

ت . صنعت   سالهای اخیر بحث های متعددی بین صنعت  و دانشگاه بر روشهای آموزش کامپیوتر در دانشگاه مطرح اس
کند که در آموزشهای دانشگاهی باید تکنولوژی مورد بحث  قرار گیرد . البته الزم است تا دانشجویان با بر این تاکید می

مواردی از تکنولوژی نیز به عنوان نمونه آشنا گردند ، اما بحث آموزش تکنولوژی بصورت مطلق خطای روشنی است  . 
دهند . اند با از بین رفتن آن تکنولوژی ، قدرت  فعالیت  خود را از دست میدیدهدانشجویانی که بر تکنولوژی آموزش

داند که درسـت  کند و همان دالیل سطرهای قبلی را دلیل این مدعا میاز طرف دیگر دانشگاه بر علم محض  تاکید می
در چه شرایطی ، چه روشـی را مـورد دانند شود . فارغ التحصیالنی که نمینیز هست  . اما مشکل با این مسئله حل نمی

استفاده قرار دهند ، امکان فعالیت  در صنعت را ندارند . به عنوان یك نقطه کور در آموزش  دانشگاهی ، مشـکل ارائـه 
فرادانش وجود دارد و اگر بخواهیم متخصصینی تربیت کنیم که در تحوالت  سریع ، از گردونه فعالیت  خارج نشـوند ، 

[ROL88,ERI89,SCH90,MOT91,KAW9١,HLP٩٥٧٢ص د،م٧٢ش تاکید کنیم . [ت امباید بر فرادان
١دانش 

فرادانش 
٢دانش 

شرایط مسئله 
٣دانش 
شود؟ ومناسب    کدامیك استفادهبهینهدانش

-
جایگاه فرادانش -٥شکل 

علم یا دانش 



علم کامپیوتر

٣روش ٢روش ١روش 

مطلوب نیازهای مسئله    چه روشی انتخاب شود   روش

انتخابمشخصات تکنولوژی    مکانیزم

فرادانش 
تکنولوژی 

فرایند مبتنی بر تکنولوژی
-

علم کامپیوتر یك  علم مبتنی بر تکنولوژی است -٦شکل

اصل "اعتبار گذشته"-٣-١١
های جدید وجود کردند معتبر شناخته شده و امکان ادامه فعالیت آنها در کنار سیستمهائی که قبال فعالیت  میسیستم

] RSP87,RFA88داشته باشد و این یعنی سازگاری  رو به باال. [
اصل "اعتبارکنونی" -٣-١٢

ای موجود و شرایط و محیط موجود ایجاد شـوند و در نظـر گـرفتن قابلیـت هـای های جدید باید با واقعیت هسیستم
هائی که در اختیار قرار دارد به صورت  مطلق صحیح نیست  . به عنوان مثـال سـازمانی را سیستم تنها بااستفاده ازتوانائی

دهند تشکیل می٣٨٦ù286حافظهدر نظر بیاورید که اکثر تجهیزات سخت افزاری آنرا کامپیوترهای کم سرعت  و کم
افـزاری موجـود در محـیط هـای نـرمو امکان و لزوم جایگزینی آنها با کامپیوترهای پرسرعت وجود ندارد و تمام سیسـتم

DOSعامل به ویندوز و تولید سیستمهای کاربردی بر این سیستم عامـل عمل می کنند . در چنین سازمانی تغییر سیستم
باخبر DOSعامل ویندوز نسبت  به سیستم عامل است  . هر چند که از قابلیتهای مطلق سیستم، در نظر نگرفتن واقعیتها 

هستیم . محیط کنونی باید به عنوان یك واقعیت در نظر گرفته شود . 



آینده" اصل "پیش بینی-٣-١٣
ت  که در آینده، شرایط و شود آنسکنیم ، اولین چیزی که در ذهن تداعی میزمانیکه از تحوالت  سریع صحبت  می

شود تا بتوانیم با این تحوالت امکانات  و وضعیتی را خواهیم داشت که هم اکنون نداریم . یکی از عواملی که باعث می
تعادل برقرار کنیم ، پیش بینی آنست که در آینده چه وضعیتی را خواهیم داشت . آمـاده شـدن بـرای ایـن وضـعیت، در 

افزارهائی که هنوز تکنولوژی آن وجود نـدارد ولـی علـم آن است .حرکت  به سوی تولید نرمپذیرش آینده کمك کننده 
وجود دارد و میدانیم در آینده نه چندان نزدیك  و نه چندان دور به این تکنولوژی دست  پیدا خواهیم کرد کمك کننـده 

دوگیگابـایتی دانسـت  . در واقـع هـایIC-RAMتوان در حـال حاضـر مسـئله خواهد بود . مثالی از این موضوع را می
ریزی برای تکنولوژی آینده باید به هائی خواهند آمد و ما حتما از آنها استفاده خواهیم کرد. در برنامهICدانیم چنین می

موارد زیر توجه  شود : 
نبوه و کاربردی نرسـید هاهرگز به تولید ااطمینان نسبی از اینکه این تکنولوژی حتما خواهد آمد. ( برخی از تکنولوژی-

مثل مسواك  برقی ) 
بدانیم در چه زمانی ( تخمینی ) به این تکنولوژی دست پیدا خواهیم کرد . -
گذاری دراز مدت  . اقتصادی بودن چنین فعالیتهائی در سرمایه-

نویسـی بـرای آینـده  و شود . برنامـهسازی شرایط آینده درآزمایشگاهها فراهم میسازی و شبیهچنین مواردی  با نمونه
کند ، زمانی که آینده فرا رسید ، بـرای برخـورد بـا آن آمـادگی الزم را نویسی آینده کمك  میایجاد مراکزی برای برنامه

شرایط آینده در نظر گرفته شود . سرعت تغییر در تکنولوژی گاه چنان زیـاد اسـت  داشته باشیم . در تحقیقات  نیز باید 
ها باید با یك آینده نگری نسبی ایجاد شوند . ثمرند . سیستمکه برخی از تحقیقات  درانتهای کار بی

گیرینتیجه
لـوگیری نمـائیم، بایـد  خـود را بـرای برای اینکه بتوانیم از ایجاد بحران بر اثر تحوالت سریع سیستمهای کامپیوتری ج

گانه ١٣توانیم جلو تحول را بگیریم. تبعیت از اصول پذیرش این تحوالت آماده کنیم. ما به این تحوالت نیاز داریم و نمی
کند تا شرایط را برای  پذیرش تحوالت آماده کنیم. رعایـت ایـن اصـول بسـتره مناسـبی بـرای ذکر شده، به ما کمك می

کند تا به جای برخورد و مقاومت در مقابل آورد و به ما کمك میهای کامپیوتری فراهم میت سریع سیستمانجام تحوال 
تحوالت، با آن به نقطه تعادلی برسیم."تعادل با تحول ، آمادگی پذیرش تحول است  نه برخورد با تحول". 

منابع 
ــیامك(-] ٧٢[رض س  ــ)»١٣٧٢رضائی،س ــاتی و برنام ــوژی اطالع ــتانهتکنول ــزی انگلس ــامپیوتر -« ری ــزارش ک -گ

. ١١٩شماره
-«افـزار کـامپیوتر درایـراننـرمتکنولـوژیهـای بکـارگیری ناصـحیحبررسی جنبـه)»١٣٧٢مجیدی،اردوان (-] ٧٢اج[م

صنعتی امیرکبیر . دانشگاه-وتکنولوژی توسعهسمینارعلمدومین



اولـین کنگـره ملـی    -«افـزاری و وضـعیت  آن در ایـراننـرمسیسـتمهاینگهداری )»١٣٧٣مجیدی،اردوان(-] ٧٣اج[م
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. ٥٥شماره -انفورماتیك  خبرنامه

ترجمه از    -« های کامپیوتریرقابت  شرکت ها با هم در تحوالت  سریع سیستم) »١٣٧٢خیرآبادی،مهران (-] ٧٢آم[خ
. ٥٧شماره -فورماتیك  خبرنامه ان-١٩٩٤سپتامبر -اکونومیست  

١٩٩٥اوت -IEEE Computerترجمـه از  -« رودافزار به کجا مینرم)»١٣٧٥خیام روحانی،محمد (-]   ٧٥حم[خ
. ٦٠شماره -خبرنامه انفورماتیك  -

. ١٢٠شماره -گزارش کامپیوتر -«روشهای  ساختیافته توسعه سیستمها)»١٣٧٢بهشتیان،مهدی (-]  ٧٢م[ب ه
. ١٢٠شماره -گزارش  کامپیوتر -« افزار،دیروز،امروز،فردابحران نرم)»١٣٧٢نقیب زاده مشایخ،ابراهیم (-] ٧٢ام[ن
مشـکالت ملـی    همـایش بررسـی-«٣و١نگـاهی بـر سـازمان اسـتانداردهای ارد)»١٣٧٦مجیدی،اردوان (-]   ٧٦اج[م
برنامه و بودجه .سازمان-افزارنرم

.٥٤شماره -خبرنامه انفورماتیك  -«منابع انسانی و آموزش  کامپیوتر)»١٣٧٢تبعه امامیه،مسعود (-]  ٧٢[ت ام
. ١٢٣شماره -گزارش کامپیوتر «.ناهمگونی دانش  و اهمیت آن)»١٣٧٢صدیقی مشکنانی،محسن (-] ٧٢ص د[م
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