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 »ICT تفاوت های »وزارت 
در ایران و هند

  دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشــاره به اهمیت فناوری هوش مصنوعی 
در مواجهه با دنیای کالن داده ها گفت: باید بتوانیم رابطه این دانش را با سایر علوم و 
نیز در ظهور فناوری های نو منعکس کنیم. به گزارش شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
سعیدرضا عاملی در مراسم افتتاح آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسالمی و انسانی 
دیجیتال در مرکز تحقیقات کامپیوتری )نور( هوش مصنوعی را ظرفیتی برای استقرار 
نظام مند شــاخصه های تمدن نوین اســالمی عنوان کرد و گفت: ۳۳ زتابایت معادل 
۳۳ تریلیون گیگابایت، میزان داده هایی است که در ســال ۲۰۱۸ در شبکه اینترنت 
بارگذاری شده است. در سال ۲۰۲۰ این عدد به ۵۹ زتابایت رسیده است و پیش بینی 
می شود در سال ۲۰۲۵ این عدد به ۱۷۵ زتابایت برسد. ظرف اصلی این داده ها، هوش 
مصنوعی اســت و تمام این فضا را هوش مصنوعی مدیریت می کند. او افزود: اهمیت 
هوش مصنوعی به این است که در ظرف فضای مجازی و در بستر اینترنت و اینترانت، 
ظهور و بروز دارد و بنابراین همه قابلیت هایی که در اینترنت درخصوص آنها ســخن 
 می رود، در هــوش مصنوعی هم عنوان می شــود. لذا ارزش افــزوده بزرگی به وجود 

می آورد...

     آیا شما به عنوان یک کارآفرین، مشتاقانه منتظر توسعه اپلیکیشن موبایل اندروید 
خود هستید؟ اگر پاسخ مثبت است پس مطمئنا برای آگاهی از آخرین روندهای توسعه 
برنامه اندروید به بینش  عمیق تری نیاز دارید. برای کشف محبوبیت برنامه های اندروید، 

بیایید برخی از روندها و آمار را بررسی کنیم.

   سیاست گذاری اصولی و درست در حوزه های گوناگون ، در واقع چرخ محرک قوی برای 
پیشبرد بهتر امورات جامعه است ، این سیاســت  گذاری ها که ما آن را حکمرانی می نامیم در 
نهایت تبدیل به قانون شده و اجرای آنها تاثیرات مســتقیمی روی مناسبات مختلف فعاالن 
و مردم می گذارد . سیاســت  گذاری اصولی در واقع در دامن خــرد جمعی که پایه های آن بر 
متفکران مستقل استوار اســت ، شــکل و فرم  می گیرد . خصوصیت مهم یک جمع خردمند 
تنوع شناختی است، یعنی وجود افرادی که از جنبه ها و زوایای مختلف در مورد موضوع فکر 
می کنند. البته که این موضوع در هر جامعه ای یک چالش است زیرا اکثر گروه ها دارای میزانی 
از همگنی و شباهت هستند. مثال گروه های آنالین شامل افرادی می شوند که به طور خاص به 
یک موضوع عالقه مندند. اما حتی در چنین گروه هایی هم می توان میزانی از تنوع شناختی 
داشت و افرادی که به اشکال مختلف به مساله فکر می کنند و عقاید متفاوتی ارایه می دهند. 
از این منظر نقش مدیران می تواند پیدا کردن راه هایی برای تقویت تنوع در گروه و ســازمان 
باشــد. در واقع خرد جمعی در بســتری از تنوع افرادی که به افکار، عقاید ، قضاوت و دیدگاه 
خودشان اعتماد الزم را داشته و در دام تقلید از دیگران ) چالش  مهم خرد جمعی ( نیفتاده 

باشند، شکل و فرم می گیرد و...

    وزارت ICT در ایران، امسال ۱۸ ساله شد. برای انسان، گذر از ۱۸ سالگی، معموال  به معنی سپری شدن کودکی و نوجوانی 
و آغاز جوانی و بزرگســالی و احراز استقالل حقوقی و قانونی است. اما ۱۸ ســالگی وزارت ICT را نمی  توان با ۱۸ سالگی انسان 
مقایسه کرد. وزارت ICT برآمده از وزارت پست و تلگراف و تلفن است و با پشتوانه حدودا  یکصدساله وزارت پست و تلگراف و تلفن 
می  بایست ۱۸ سال پیش در بدو تغییر نام از PTT به ICT، بالغ و عاقل و کاردان بود! ولی به دالیلی بالغ و عاقل و کاردان نبود و 
۱۸ سال بعد هم به زحمت و با اما و اگر می  تواند به این صفات، ستوده و موصوف شود! در این یادداشت، برای درک سطح بلوغ و 
عقالنیت و کاردانی وزارت ICT و البته خودمان )!(، در آن زمان و در حال حاضر، می  خواهم تفاوت های وزارت ICT در ایران را 
با وزارت ICT در هندوستان بیان کنم، آ نهم با در نظر داشتن این که وزارت ICT در جمهوری اسالمی ایران و وزارت متناظر 
در کشور هندوستان به لحاظ تاریخی ماهیتا  نسبت به هم، قابل مقایسه نیستند ]زیرا که وزارت PTT یا وزارت ICT جزیی از 
حکومت )به معنی Government یا قوه مجریه( است و حکومت در جمهوری اسالمی ایران با حکومت در هندوستان اصال 

قابل مقایسه نیست[. پس مجبورم تفاوت های صوری و َعَرضی این دو وزارت را نسبت به هم ذکر و به آن بسنده کنم...
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سیاســت گذاری اصولــی و درســت در حوزه های 
گوناگون ، در واقع چرخ محرک قوی برای پیشــبرد 
بهتر امورات جامعه است ، این سیاست  گذاری ها که 
ما آن را حکمرانی می نامیم در نهایت تبدیل به قانون 
شده و اجرای آنها تاثیرات مستقیمی روی مناسبات 

مختلف فعاالن و مردم می گذارد .
سیاست  گذاری اصولی در واقع در دامن خرد جمعی 
که پایه های آن بر متفکران مســتقل اســتوار است ، 
شــکل و فرم  می گیرد . خصوصیــت مهم یک جمع 
خردمند تنوع شناختی اســت، یعنی وجود افرادی 
که از جنبه ها و زوایای مختلف در مورد موضوع فکر 
می کنند. البته که ایــن موضوع در هر جامعه ای یک 
چالش است زیرا اکثر گروه ها دارای میزانی از همگنی 
و شباهت هستند. مثال گروه های آنالین شامل افرادی 
می شوند که به طور خاص به یک موضوع عالقه مندند. 
اما حتی در چنیــن گروه هایی هم می توان میزانی از 
تنوع شناختی داشت و افرادی که به اشکال مختلف 
به مساله فکر می کنند و عقاید متفاوتی ارایه می دهند. 
از این منظر نقش مدیران می تواند پیدا کردن راه هایی 

برای تقویت تنوع در گروه و سازمان باشد.
در واقع خرد جمعی در بستری از تنوع افرادی که به 
افکار، عقاید ، قضاوت و دیدگاه خودشان اعتماد الزم 
را داشته و در دام تقلید از دیگران ) چالش  مهم خرد 
جمعی ( نیفتاده باشند، شکل و فرم می گیرد و در این 
صورت تبدیل به موتــوری محرک برای تقویت ابعاد 
تصمیمات و سیاست  گذاری ها شده و فرایند حکمرانی 

را به طرز بارز و برجسته ای ارتقا  می دهد .
به تعبیری دقیق تر تحت شــرایطی که ذکر شــد ، 
گروه ها می توانند فوق العاده باهوش باشــند، یعنی 
باهوش تر از باهوش ترین اعضای آن. و چالش امروز ما 
در عرصه سیاست  گذاری اهتمام و قدم گذاشتن در 
مسیری است که از خرد جمعی جامعه در حوزه های 
مختلف بهره ببریم که بدون شک می تواند زمینه ساز 
تصمیمات بهتر و محرکی قوی بــرای نوآوری، ارتقا 
حکمرانی و حتی پیش بینی دقیق تری از آینده باشد .

این فرایندی اســت که کشورهای پیشــرو به طرز 
برجســته ای در طی بازه زمانی مختلفی و به تدریج 

آن را به کار گرفته و تقویت کرده اند تا در بســتر آن 
به روشــی از مدیریت نوین به نام تفکر سیســتمی 
رسیده اند که میوه و ثمره آن ، حکمرانی خوب است 
که موتورتپینــده ای برای پیشــرفت درعرصه های 

مختلف را فراهم آورده است .
بــرای درک عمیق تر موضوع نمونه تحلیل شــده از 
فرایند ارتقا حکمرانی در ژاپــن را ذکر  می کنیم که 
نشــان  می دهد قدرت خرد جمعی چگونه  می تواند 
مسیر توسعه و پیشرفت را دچار تحولی شگرف کند :

یکی از انتقاداتی که به سیاست گذاری دولت ها وارد 
می شــود این اســت که بوروکرات ها و تکنوکرات ها 
از کمبود اطالعــات رنج می برند و بــه همین خاطر 
تصمیم سازی های اقتصادی آنها مصداق تیراندازی 
در تاریکی اســت . این حرف درستی است و شواهد 
زیادی رو هم می شــود برای آن پیدا کرد. می دانیم 
که در مقابل هر کمپانی تســال )نمونه موفق تامین 
مالی دولتــی(، یک کمپانــی ســولیندرا )نمونه ی 
شکســت خورده( وجود دارد که به ما نشان می دهد 
بوروکرات ها و تکنوکرات ها عقالنیت محدودی دارند.

اما لزومی ندارد که سیاست گذاری دولت ها همیشه 
مثل تیرانــدازی در تاریکی عمل کنــد. دولت ها از 
طریق »همکاری و هم اندیشــی با بخش خصوصی« 
و »آزمونگــری و کارآزمایی سیاســتی« می توانند 
محدودیت های اطالعاتی خودشان را کاهش بدهند، 
و اکثر کشــورهایی کــه امروزه »پیشــرفته« تلقی 
می شوند این راه را طی کرده اند. برای نمونه در دهه  
۶۰ میالدی، ژاپن تحت فشار دولت آمریکا و صندوق 
بین المللی پول، ملزم به آزادسازی بازرگانی خارجی 
شد. تکنوکرات های ژاپن برای افزایش رقابت پذیری 
بنگاه های کشور، تشــویق ادغام و ائتالف در صنایع 

تولیــدی را در نظر گرفتند تا با صرفه های ناشــی از 
مقیاس بزرگ تولید و همکاری هــای تجاری و فنِی 
میان بنگاهی، در مقابل ابرشرکت های آمریکا و آلمان 

غربی بتوانند دوام بیاورند.
این تصمیم محصول فکر بوروکرات های پشِت-میز-

نشــینی نبود که از برج عاج به بخش خصوصی امر و 
نهی کنند؛ بلکه »همکاری« و »هم فکری تنگاتنگ« 
تکنوکرات ها با کارآفرینان بود که اطالعات الزم برای 
سیاست گذاری را فراهم کرده ، ادغام ها و ائتالف ها را 

به نحو احسن مدیریت کرد. 
وزارت صنعــت و تجــارت ژاپــن »گروه هــای 
گفت وشــنود«ی ترتیــب داد که در داخــل آنها با 
صنعتگران دیدار و تبادل ایده کند، و در کنارش خوِد 
صنعتگران و بانکداران هم با همدیگر همفکری های 
تجاری داشته باشند. وزارت صنعت با رهنمود بیانی، 
به صنعتگران ادغام و ائتالف پیشــنهاد می کرد و با 
پرداخــت تخفیف های هدفمنــد مالیاتی و وام های 
بزرگ در ازای ادغام، مقیاس تولید صنایع را گسترش 

می داد. در سال ۱۹۶۴، بانک توسعه  ژاپن ۴میلیارد 
یِن برای تشویق مالی شــرکت ها به ادغام یابی کنار 
گذاشــت. در یک مورد، شــرکت نیســان در ازای 
ادغام سازی شــرکت پرینس، وام ۱۱.۱میلیون ینی 

از بانک توسعه دریافت کرد.
در گروه های گفت وشــنودی کــه وزارت صنعت و 
تجارت ترتیب داده بــود، تکنوکرات ها، کارآفرینان 
و بانکداران، میــزان ســرمایه گذاری خصوصی در 
تجهیزات مختلف را هماهنــگ می کردند تا جلوی 
مازاد ظرفیت گرفته شــده تا منابــع تولید به هدر 
نــرود، و در عین حال نوســان شــدید قیمت ها در 
صنایع استراتژیک کمتر بشــود. »صرفه های ناشی 
از بزرگ سازی مقیاس تولید«، »همکاری های فنی-
مالی-تجــاری«، و »جلوگیری از مــازاد ظرفیت« 
محصول رویکرد همکارانــه و همفکرانه ی عمومی-

خصوصی  بود که خودش را در کاهش هزینه  تمام شده  
کاالی صادراتی ژاپن منعکس کرد.

تمام این توفیقات به خاطر این نبود که یک »دانای 
کل« در وزارت صنعت ژاپن حضور داشــت، بلکه به 
خاطر همفکری ها و کارآزمایی های سیاستی  بود که 
از دهه  ۲۰ میالدی در ژاپن شروع شد و به دوران بعد 
از جنگ به ارث رســید. در کنار هم اندیشی با بخش 
خصوصــی، »کارآزمایی سیاســتی« منبع دیگری 
برای دریافت و پردازش اطالعات سیاســت گذاری 
بود. وزارت صنعت ژاپن در دهــه  ۲۰ و ۳۰ میالدی 
سازماندهی ائتالف های صنعتی و صادراتی را تجربه 
کرده بود و پیشینه  پررنگی در پرداخت مبالغ تشویقی 
جهت ادغام ها داشت. به همین خاطر دانش و تجربه  
فراوانی از سیاست گذاری در وزارت صنعت انباشت 
شده بود. )به طور مشابه پروژه  فضایی آپولو در آمریکا 
هم یک نمونــه از همفکری خصوصــی - عمومی و 
آزمونگری سیاستی است که ثمرات فناورانه  زیادی 

به همراه داشت(
حتی در صنعت ســرمایه  خطرپذیر هم شکست ها 
بیش از موفقیت هاســت، اما کســی این صنعت را 
متهم به اتــالف منابع اقتصــادی نمی کند، چرا که 
این صنعت همــه  تخم مرغ های خــودش را در یک 
سبد قرار نمی دهد، از شکســت های سرمایه گذاری 
درس می گیرنــد و زیان اشتباهات شــان را از محل 
سود موفقیت هایشان جبران می کنند. داستان های 
موفق همکاری عمومی - خصوصی در کشــورهایی 
نظیر ژاپن و آمریکا هم از الگوی ســرمایه  خطرپذیر 

پیروی می کند.

دولت ها و مســووالن می آیند و می روند، اما طرح ها، 
پروژه ها و مشــکالت همــواره می مانند. رســانه ها و 
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و 
زایش طرح ها و پروژه های جدید، با فراموشی مواجه 
بوده و هستند. ما اما تالش کرده ایم تا به شکلی ثابت 
پیگیر سرنوشت مســایل و طرح های حوزه کاری خود 
باشیم. به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده 
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات 
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد، صرفا به عنوان 
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به 
باز نشر آن خواهیم کرد.  در دوره این بازنشرها طبعا 

موضوعات و ســوژه هایی از »حافظه حوزه ICT کشور« 
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالع رســانی الزم در 
خصوص آنها را انجام خواهیم داد. تحریریه هفته نامه 
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص 
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود 
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم 
و مســووالن بخش های متخلف کشــور عمل کند. لذا 
از تمامی عالقه منــدان و فعاالن نیز دعوت می شــود 
report@ مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل
asreertebat.com یا شماره تلفن 88947452 به 

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
۹۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال ۹۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
۱۶ خرداد ۱۳۹۶ یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد ۱۳۹۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک ۳ خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و ۳ چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از ۱۱۰ میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲۸ 
فروردین ۱۳۹۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  ۸۸ تصویب شــده ا
ســال ۹۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
۴۸۰ دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

 سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
 مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات 
سازمان امداد و نجات از پنج سال 
قبل نرم افزار جامع اطالعاتی مکانی 
را راه اندازی کرده  است. این نرم افزار 
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را 
دارد که ســایر ارگان ها نیز به آن 
متصل شده و ضمن به اشتراک گذاری اطالعات خود از 
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان 

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
۱۸ فروردین ۱۳۹۶رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

از خرد جمعی تا حکمرانی خوب !خبر

ســخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: در ۱۲ ماه گذشــته 
۱۸میلیون و ۹۶۰هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.

»محمدرضا عالیان« در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: از این تعداد، ۱۸میلیون و 
۶۲۰هزار دستگاه تلفن همراه فعال و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. 
او افزود: در آبان ماه شــاهد کاهش واردات تلفن همراه به میزان ۱۰ هزار 
دستگاه در مقایسه با مهرماه بودیم و مصرف نیز به میزان ۲۰۰هزار دستگاه 
کاهش پیدا کرد؛ در مهرماه یک میلیون و ۶۹۰هزار دستگاه تلفن همراه وارد 
شبکه ارتباطی کشور شد اما در آبان ماه مصرف تلفن همراه به یک میلیون 
و ۴۹۰دستگاه رسید. این مقام صنفی درخصوص علت کاهش تقاضا برای 
خرید تلفن همراه گفت: کاهش فروش به کاهش تب تقاضا برمی گردد که در 
مهرماه مصادف با آغاز سال تحصیلی شاهد آن بودیم. این کاهش تقاضا برای 
خرید تلفن همراه معموال تا اواسط بهمن ادامه دارد اما پس از آن در اواخر 
اسفند، بازار موبایل با افزایش تقاضا روبه رو خواهد شد. عالیان تصریح کرد: 
بازار تلفن همراه در شرایطی با افت تقاضا مواجه شده که در دیگر نقاط جهان 
به خاطر آغاز سال میالدی جدید، افزایش تفاضا در بازار موبایل و همه بازارها 
ایجاد می شود. سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه خاطرنشان کرد: 
طبق اطالعات سامانه »همتا«، همچنان سامسونگ با ۴۸درصد سهم بازار، 
در صدر قرار دارد و پس از آن شــیائومی ۲۹درصــد، نوکیا ۱۲درصد، اپل 
۴درصد و هواوی با رشد یک درصدی، ۲درصد از سهم بازار تلفن همراه را 
از آن خود کرده اند. او درباره سهم ارزش برندهای مختلف در بازار، افزود: بر 
اساس آخرین آمار، ارزش برند سامسونگ ۴۲درصد، شیائومی ۲۷درصد، 
اپل ۲۵درصد و هواوی ۲درصد است، همچنین برند اپل از نظر تعداد، سهم 
کمی در بازار تلفن همراه کشور دارد اما به لحاظ دالری چون قیمت بیشتری 
دارد، ارزش بازار بیشتری را از آن خود کرده است. عالیان تاکید کرد: بیشترین 
میزان واردات از یک مدل گوشی به گلکسی A12 سامسونگ تعلق دارد. 
به این ترتیب که در ۱۲ماه گذشته، یک میلیون و ۸۴۲هزار دستگاه از این 
مدل وارد و از این تعداد، یک میلیون و ۶۴۴هزار دستگاه فعال و وارد شبکه 
ارتباطی کشور شده است. این در حالی است که پرفروش ترین مدل شیائومی 
»Poco X« و»poco m3« اســت که جزو پنج تلفن همراه پرفروش 
کشور با مجموع فروش یک میلیون و ۱۳۰هزار دستگاه در یک سال گذشته 
است. ســخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح کرد: آبان ماه 
۱۶هزار و ۸۰۰دستگاه آیفون وارد کشور شد، در حالی که در هفت ماه پیش 
از آن، فقط در فروردین ماه چیزی حدود ۱۷هزار دستگاه وارد کشور شده 
بود و ماه های دیگر چیزی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار دســتگاه وارد کشور شد، اما 
با ورود آیفون ۱۳ به بازار و افزایش تقاضا، انتظار می رفت که میزان واردات 
آیفون افزایش پیدا کند. او درباره آخرین آمار مربوط به واردات تبلت قانونی 
به کشور نیز گفت: با توجه به اینکه مدت زمان اندکی است که واردات تبلت به 
صورت قانونی )رجیستری( آغاز شده است، اما آمار خوبی در این زمینه داریم 
به طوری که در ۱۲ماه گذشته ۲۶۰هزار دستگاه به صورت قانونی وارد کشور 
شده است. عالیان توضیح داد: واردات تبلت از زمان شروع طرح رجیستری 
آغاز شد و با اینکه مدت زیادی از این طرح نگذشته، واردات قانونی این تعداد 

تبلت قابل توجه است.

سخنگویانجمنواردکنندگانتلفنهمراه

 در یک سال گذشته ۱۸میلیون 
و ۹۶۰هزار تلفن همراه وارد كشور شد

داوود صفی خانی

خصوصیت مهم یک جمع خردمند 
تنوع شناختی است، یعنی وجود 
افرادی که از جنبه ها و زوایای 
مختلف در مورد موضوع فکر 

می کنند. البته که این موضوع 
در هر جامعه ای یک چالش است 

زیرا اکثر گروه ها دارای میزانی از 
همگنی و شباهت هستند

مقاومت گوگل در برابر دورکاری تمام وقت باعث شده است برخی در این 
شرکت فناوری نسبت به ریسک از دست دادن کارکنان نابغه هشدار دهند.

به گزارش ایســنا، کارمندان گوگل می گویند این شرکت باید در مقاومت 
خود در برابر دورکاری تمام وقت تجدیدنظر کند. این شــرکت بازگشت 
کارمندان به محل کار را به دلیل شــیوع واریانت جدید اُمیکرون دوباره به 

تاخیر انداخته است.
دفاتر گوگل به روی کارمندانی که تمایل دارند در آنجا حاضر شوند، باز است 
اما این شرکت قصد دارد از ۱۰ ژانویه، سه روز در هفته حضور در محل کار 
را اجباری کند. پس از تاخیر اخیر در اجرای برنامه بازگشت کارمندان به 
دفاتر، برخی از کارکنان این شرکت می گویند گوگل باید از اجباری کردن 
روزهای کاری صرفنظر کند. آمازون، اسپاتیفای و توییتر در میان شرکت های 
فناوری بزرگی هستند که به کارمندان شان اجازه داده اند به دورکاری تمام 
وقت برای مدتی ادامه دهند یا مدیران تیم شان درباره دورکاری آنها تصمیم 
بگیرند. سایرین مانند اپل و اوبر همچنان انتظار دارند کارمندان شان چند 
روز در هفته در محل کار حاضر شوند. گوگل اجازه داده است کارمندانش 
برای دورکاری تمام وقت درخواست کنند اما این اجازه به صورت موردی 
بررسی می شود و این شرکت انتظار دارد ۲۰درصد از ۱۴۰هزار کارمندش 
در آینده اجازه پیدا کنند به صورت کامل دورکار شوند. بیزنس اینسایدر با 
۹نفر از کارمندان گوگل در آمریکا صحبت کرد و بعضی از آنها اظهار کردند 
برخورد این شرکت در قبال دورکاری باید تغییر کند و سیاست های فعلی 
ممکن است باعث شوند کارکنان نابغه گوگل جذب شرکت های رقیب شوند.
عزم گوگل برای برگرداندن کارمندان به دفاتر قابل درک اســت. فرهنگ 
کاری گروهی و حضوری و امتیازات چشمگیر کمک کرد این شرکت پیشگام 
فرهنگ محل کار در سیلیکون ولی شود. چندین کارمند به بیزنس اینسایدر 
گفتند که منتظر بازگشت به محل کار برای حداقل چند روز در هفته هستند 
اما سایرین می گویند حدود ۱۸ ماه دورکاری ثابت کرده است که می توانند 

در وضعیت دورکاری هم بهره وری داشته باشند.

طرفداران دوركاری از گوگل می روند
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وزارت ICT در ایران، امسال ۱۸ ساله شد. برای انسان، گذر از ۱۸ سالگی، 
معموال  به معنی سپری شدن کودکی و نوجوانی و آغاز جوانی و بزرگسالی و 
احراز استقالل حقوقی و قانونی است. اما ۱۸ سالگی وزارت ICT را نمی  توان 
با ۱۸ سالگی انســان مقایســه کرد. وزارت ICT برآمده از وزارت پست و 
تلگراف و تلفن است و با پشتوانه حدودا  یکصدساله وزارت پست و تلگراف و 
تلفن می  بایست ۱۸ سال پیش در بدو تغییر نام از PTT به ICT، بالغ و عاقل 
و کاردان بود! ولی به دالیلی بالغ و عاقل و کاردان نبود و ۱۸ سال بعد هم به 

زحمت و با اما و اگر می  تواند به این صفات، ستوده و موصوف شود!
 ICT در این یادداشت، برای درک سطح بلوغ و عقالنیت و کاردانی وزارت
و البته خودمان )!(، در آن زمان و در حال حاضــر، می  خواهم تفاوت های 
وزارت ICT در ایران را با وزارت ICT در هندوستان بیان کنم، آ نهم با در 
نظر داشتن این که وزارت ICT در جمهوری اسالمی ایران و وزارت متناظر 
در کشور هندوســتان به لحاظ تاریخی ماهیتا  نسبت به هم، قابل مقایسه 
نیستند ]زیرا که وزارت PTT یا وزارت ICT جزیی از حکومت )به معنی 
Government یا قوه مجریه( اســت و حکومت در جمهوری اسالمی 
ایران با حکومت در هندوســتان اصال قابل مقایسه نیست[. پس مجبورم 
تفاوت های صوری و َعَرضی این دو وزارت را نسبت به هم ذکر و به آن بسنده 
کنم؛ تا حداقل معلوم و دانسته شود که بر وزارت ICT در ایران چه رفته و 
چه ها می  رود و بر وزارت ICT در هندوستان چه ها گذشته است و می  گذرد؟ 

ICTبهPTT12سالتاخیرایرانبرایتغییرناماز
سرزمین و کشوری که طی هزاران سال در اغلب عرصه های تمدنی، نسبت 
به سرزمین ها و کشورهای دیگر، بســیار زودآغازکننده بود، طی حداقل 
۵۰۰ ســال اخیر در اکثر عرصه های تمدنی نوین، دیرآغازکننده شــده 
است. دیرآغازگنندگی ما البته می  بایست به خوب آغازکنندگی و حتی به 
 PTT بهترآغازِی« ما نسبت به دیگران می  انجامید اما به دالیلی، در وزارت«

یا وزارت ICT ما چنین نشد! 
۱۲ ســال پیش از آن که قانون »وزارت ICT« در سال ۱۳۸۲ خورشیدی 
) ۲۰۰۳ میالدی( به تصویب مجلس شورای اسالمی ایران برسد، در سال 
۱۳۷۰ خورشیدی یا ۱۹۹۱ میالدی خبردار شدیم که در هندوستان »وزارت 
ICT« تصویب شده است! این به آن معنا بود که نَه ۳۰ سال پیش از این، 
بلکه سی و چند ســال پیش از امروز، هنگامی که مدیران شاغل در وزارت 
پست و تلگراف و تلفن ایران، برای اثبات درستی هر نیت و مقصدی در تغییر 
و کوچ فناورانه از »آنالوگ به دیجیتال«، از »کابل سیمی به کابل نوری«، از 
»ارتباطات زمینی به ارتباطات ماهواره ای«، از »مخابرات ثابت به مخابرات 
موبایل« و از »سیگنال رسانی به داده رسانی«، علیه مدعیان و مخالفان خود 
»می جنگیدند« بدون آن که پژوهشگاه و اندیشکده ای در کشور به همیافتی 

و چشم اندازی از آینده فناوری اطالعات رسیده و به یاری مدیران مخابرات 
و ارتباطات به میدان آمده باشد، هندوستان در حال گذار و آماده سازی ابزار 
قانونی کوچیدن از وزارت PTT به وزارت ICT بود و در ســال ۱۹۹۱ به 
آن نایل شد. لذا همکارانم و من به عنوان اعضای گروه های مطالعاتی عضو 
اتحادیه بین المللی مخابرات در ایران دست به کار شدیم، اما ما، در سطوح 
مدیریتی فعال نبودیم و تا مدت ها صدای مان به گوش مجلسیان و مقامات 

مخابراتی ذی نفوذ نرسید. 
خودهوشمندیجامعهانقالبیایران

جامعه انقالبی ایران که اجزا و عناصرش پرشــمار و درهم تنیده، تعامالت 
اجزا و عوامل درونی اش با یکدیگر خودمدار و خودسازمان دهنده و الگوهای 
قانونمندی و نظام مندی رفتارش »خودبرآینده« شده بودند، در حالی که 
این الگوها از خودآگاهی شهروندان و مدیران جامعه، پنهان بودند، به سطحی 
از خودهوشمندی یا هوش ســرخود برای خودسازماندهی رسیده بود که 
حاکمان و مجلسیانش باالخره فهمیدند که هر طور شده باید قانون  گذار از 

وزارت PTT به وزارت ICT را تصویب کنند.
بومیسازیقالبلغویاصطالح»وزارتICT«درفرهنگستان

در اوایل کار دولت هشتم، به جلسه شورای واژه گزینی فرهنگستان دعوت 
شدم. در ابتدای آن جلسه، رییس فرهنگستان، غالمعلی حدادعادل، متن 
نامه واصله از وزارت پســت و تلگراف و تلفن را قرائت کرد و معلوم شد که 
دستور جلسه، بومی سازی عنواِن »وزارت ICT« است. اینجا بود که دو نکته 
را فهمیدم؛ یکی این که گذار از وزارت PTT به وزارت ICT به زودی اتفاق 
خواهد افتاد و دوم اینکه مثل همیشه همیافت، مضمون و مصداق »وزارت 
ICT« مطرح نیست بلکه فقط تصویب قالبی لغوی، نام و عنوانی فارسی برای 

لفظ »وزارت ICT« مطرح است!
چند سال بعد، در ســال ۱۳۸۴ هنگامی که غالمعلی حدادعادل به عنوان 
 ICT رییس مجلس شورای اسالمی از مجتمع مخابراتی انقالب اسالمی

بازدید می  کرد و نگارنده را در میان حاضران در سالن سخنرانی مرکز مذکور 
دید، گفت: نام وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را ما در شورای واژه گزینی 

فرهنگستان به کمک مهندس پورخصالیان تصویب کرده ایم.
وزارتارتباطاتوفناوریاطالعــات؛ملغمهایازنهادهای

موزاییکی
 در آن جلســه باالخــره فارسی ســازی »وزارت ICT« انجــام شــد و 
»وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات« مورد پذیرش شــورای واژه گزینی 

فرهنگستان واقع و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابالغ شد.
وقتی که متن مصوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به دستم رسید، دیدم این وزارت، ملغمه ای از تشکیالت مختلف 
شــامِل ســازمان فضایی، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، شــورای عالی فناوری اطالعات، 
)شورای( چاپ و انتشار تمبر، شــرکت مخابرات )دولتی(، شرکت پست، 
شرکت پست بانک، شــرکت خدمات هوایی پیام، به عالوه دبیرخانه های 
مربوط است که وظایف و اختیارات قانونی اغلب آنها در آخرین ماده قانون، 
ماده ۱۴، چنان محدود می  شود که می  توان گفت: کل فعالیت مجلس شورای 
اســالمی در خصوص قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، زیر سوال می  رود و از آن بدتر، از سال ۱۳۸۲ تا کنون احدی را پیدا 

نمی  کنید که پاسخگو باشد و به رفع ایرادات این قانون بپردازد.
این در حالی است که در برابر بی اعتنایی مقامات ایران نسبت ایرادات قانون 
وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در سال ۲۰۱۶ گذار 
دیگری در وزارت ICT هندوستان اجرا می  شــود و به جای آن، »وزارت 
 Ministry of Electronics and»الکترونیک و فناوری اطالعــات

Information Technology  می  نشیند.
ساختار»وزارتالکترونیکوفناوریاطالعات«درهندوستان
در »وزارت الکترونیــک و فناوری اطالعات« هندوســتان مجموعه ای از 

نهادهای مرتبط فعالیت می  کنند: ]من برای آشنایی با اصطالحات اصلی، 
عناوین انگلیسی نهادهای تشــکیل دهنده »وزارت الکترونیک و فناوری 

اطالعات« هندوستان را ذیال  بدون ترجمه می  آورم:
1.آژانسها

• National Informatics Centre (NIC)
• Standardisation Testing and Quality 
Certification Directorate (STQC)
• Controller of Certifying Authorities (CCA)
• Cyber Appellate Tribunal (CAT)
• Semiconductor Integrated Circuits Layout-
Design Registry
• Indian Computer Emergency Response Team 
(CERT-In) و
• IN Registry

2.شرکتها
• CSC e-Governance Services India Limited
• Digital Locker
• Media Lab Asia (MLAsia)
•National Informatics Centre Services 
Incorporated (NICSI) — Public Sector 
Enterprise under control of National Informatics 
Centre.
• National Internet Exchange of India (NIXI)
• STPI و
• Unique Identification Authority of India (UIDAI) 

3.جوامع
Education and Research in Computer 
Networking (ERNET)
• Centre for Development of Advanced 
Computing (C-DAC)
• Centre for Materials for Electronics Technology 
(C-MET)
• National Institute of Electronics and 
Information Technology (NIELIT) – 
• ( Formerly DOEACC Society)
• Society for Applied Microwave Electronics 
Engineering and Research (SAMEER)
• Software Technology Parks of India (STPI)و
• Electronics and Computer Software Export 
Promotion Council (ESC)
ببینید »وزارت ICT« در ایران و وزارت متناظر MEIT  در هندوستان از 

لحاظ ساختاری چقدر متفاوتند!

سال۱۳۸۹ مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه ۱۳۹۴ وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از ۱۵ اسفند ۱۳۸۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱۳۹۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

۱۰برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند ۱۳۹۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال ۱۳۹۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه ۱۳۹۶ پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال ۱۳۹۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
۱۳ آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال ۱۳۹۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه ۹۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱۳۰ هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲۱ تیر مــاه ۱۳۹۴ محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

۲۳ تیر ماه ۱۳۹۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
۱۳۹۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱۳۸۳ اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

شده بود که این طرح هنوز به سرانجام کامل نرسیده است. 

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال ۱۳۹۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲۸ اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

تفاوت های »وزارت ICT« در ایران و هند
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 امروزه عصر دیجیتال، باعث شده کسب وکارها با سرعتی سرسام آور تغییر یابند. 
از این رو، سازمان ها باید یاد بگیرند چگونه خود را به  سرعت، با عصر دیجیتال 
منطبق کنند تا فــارغ از اندازه و قدرتــی که در حال حاضر دارنــد، در آینده، 
منقرض نشوند. در نتیجه، چابکی کسب وکار یک حق انتخاب نیست بلکه یک 
الزام کسب وکاری است. حتی کسب وکارهایی که خود را شرکت های فناوری 
اطالعات یا نرم افزاری محســوب نمی کنند، در حال حاضر، برای تولید سریع 
محصوالت و سرویس های جدید، باکیفیت نوآورانه مبتنی بر فناوری، بسیار 
وابسته به توانایی خود هستند. در این خصوص، از مهم ترین مسایل و چالش های 
سازمان ها، یافتن پاسخ ســواالتی همچون نحوه هم راســتا کردن استراتژی 
کسب وکار با توســعه فناوری یا چگونگی سازماندهی ســازمان، حول ارزش 
مشترک در جهت ارایه سرویس، در زمان مناسب به بازار است.  در حال حاضر، 
یکی از مهم ترین تغییرات در دنیای بانکداری، حرکت به سوی دیجیتالی شدن 
است. با این تغییر، فرصتی به وجود می آید تا بتوان به سوی فناوری های جدید 
و روش های جدیدی از عملیات بانکی حرکت کرد؛ روش هایی که منعطف تر 
بوده و شرایط را تغییر می دهند. الزمه دســتیابی به چنین شرایطی، حرکت 
از یک سیســتم بانکداری متمرکز )Monolithic( به سیستمی منعطف با 
هزینه تغییر پایین است. برای دســتیابی به چنین هدفی، نیازمند مهندسی 
مجدد سرویس های بانکی به بالک های ســازنده کسب وکاری مستقل از هم 
 هستیم. این نیاز، صنعت بانکداری را به ســمت ایجاد بانکداری بدون هسته
 Coreless Banking ســوق می دهد.  از این رو، در هشــتاد و یکمین 
میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، 
با عنوان »آینده خدمات بانکی با گذر از سیستم های متمرکز به سرویس های 
غیرمتمرکز« که با حضور محسن شــریفی عضو هیات علمی دانشگاه علم و 
صنعت، علی رحیمی پور مدیرعامل شرکت پاژ بانک ایران زمین و فریبرز رحمانی 
مدیرعامل شرکت آی تی ویو برگزار شد، چالش ها و فرصت های پیش روی استفاده 
از سیستم های غیرمتمرکز در نظام بانکی، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه 

پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 
دروضعیتفعلیصحبتازکربنکینگوهستههایمتمرکزدر
نظامبانکیزیادشنیدهمیشود.برخیبانکهایبزرگما،کربنکینگ
دارندوبعضیدیگر،تالشمیکنندبهاینهستهمتمرکزبپیوندندتا
سرویسبدهند.مادرهمینمرحلهدرکشور،دچارمسالهشدیم.در
اینشرایط،مفهومبانکداریبدونهستهازکجاآمده،کجامطرحشده

وضرورتپرداختنبهاینمبحثچیست؟
رحیمیپور: مساله کربنکینگ و حتی سیستم های متمرکز، موضوعی است 
که از نگاه اساتید، بزرگان و خبرگان حوزه فناوری، چه در صنعت بانکی و چه در 
صنایع دیگر، مطرح است و بسیاری از کسب وکارها، بر این اساس شکل گرفته 
و اصال شاید خیلی از شرکت های فناوری با رویکرد کربنکینگ و سیستم های 
متمرکز، مسیر خود را آغاز کرده و گســترش داده اند. سرویس های مستقل و 
ُکرلِس )Coreless(، جدید اســت و اصطالحا در لبه دانش قرار دارد و باید 
رویکرد نوینی داشته باشیم. اصطالحا »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید 
دید.« طی روزهای گذشــته که موضوع را در گروه قرار دادید، بنده با تماس ها، 
سفارش ها و صحبت هایی مواجه شدم مبنی بر اینکه این مبحث، خطرناک است 
و نباید وارد آن شد اما بنده می خواهم عرض کنم این بحث، علمی و جدید است 
و باید پیش برویم. درباره اینکه این موضوع از کجا مطرح شد و آیا ابتدا در صنعت 
بانکی بوده یا خیر، باید عرض کنم ریشه این دیدگاه در سرویس گرایی است و 
تفکر سرویس گرا )SOA( در سیستم های متمرکز نیز دیده می شود. ما در حال 
حاضر کربنکینگ هایی داریم که رویکردشان سرویس گرایی است. این موضوع از 
دیدگاه های فنی به سمت سرویس های مستقل سوق پیدا کرد. نیاز به این موضوع 
را کسب وکارها مطرح کردند. زمانی که کسب وکارها، زنجیره ارزش را ساختند و 
آن را به شبکه ارزش تبدیل کردند، متمرکزسازی سامانه ها یا سیستم ها دشواری 
پیدا کرد؛ به نوعی سیستم های دیگری تشکیل می شد و با سیستم مرکزی ارتباط 
می  گرفت. موضوع کرلس بنکینگ، به شکل رسمی، در همایش سیبوس سال 
۲۰۱۹ لندن، یعنی مهرماه ۹۸، مطرح شد. درباره اینکه سرویس های مستقل، 
فراتر از اینکه در سیستم جامع باشند، در کنار هم بیایند. شرکت مشاوره مدیریت 
کپچمنای یک رویکرد تحولی را در صنعت خدمات مالی ارایه کرد؛ به این شکل که 
بانک را شکست یا به عبارت دیگر بخش هایی را به بانک اضافه کرد. بر این اساس، 
زنجیره ارزش یا شبکه ارزش، در کنار بانک به مشتریان، ارزش ارایه می کند و از آن 
طرف با رگوالتوری و حاکمیت در ارتباط است. در این شبکه ارزش، عالوه بر اینکه 
بانک، در وسط قرار گرفته، تلکام  ها، خرده فروش ها، بیگ تک ها، نئوبانک ها، بیمه ها 
و فین تک ها حضور دارند و در کنار هم ارزش را به مشتری ارایه می دهند. در کشور 
به این سمت وسو خواهیم رفت اما در دنیا، مدعیان حوزه بانکی، بیگ تک ها هستند. 
در حال حاضر، سامسونگ، گوگل وغیره در زمینه یک سری سرویس های حوزه 
بانکی مدعی هستند. در کشور ما هم در آینده، اسنپ، دیجی کاال وغیره، ادعای 
بانکداری را به ازای سرویس های خاص خواهند داشت. از این رو، این مفهوم مطرح 
شد اکنون که هسته کسب وکار بانک به این شکل می شکند، آیا هسته سیستم های 
بانکی نخواهد شکست؟ در کشور، در سمپوزیوم اول بانکداری، آبان ۹۸ که توسط 
شما و دوستان تان برگزار شد، در هتل آزادی، موضوع کرلس بنکینگ مطرح شد. 

این موضوع، در دنیا نیز به انتها نرسیده و هنوز در لبه دانش است.
جنابرحمانی!همانطورکهآقایرحیمیپوراشــارهکردند

بانکداریبدونهسته،درآبان98،طرحموضوعشد،لطفاجنابعالی
باتوجهبهتجربهتاندرشبکهبانکی،بفرماییدتجربیاتجهانیدراین
زمینهبهکدامسومیرودوآیادرکشور،برایاستقراربانکداریبدون
هسته،اقدامیانجامشده؟مطالعهایصورتگرفته؟وآیاسرویس

خاصیبهمرحلهعملیاتیرسیدهیاخیر؟
رحمانی: ابتدا به صحبت های آقای مهندس رحیمی پور چند نکته اضافه می کنم. 
بانکداری بدون هسته، از مباحث علمی جدید است اما با توجه به اینکه صنعت 
بانکداری بر اساس پیشرفت تکنولوژی و استفاده و نیاز بانکداری دیجیتال، به 
سرعت به این سمت می رود، این بحث باید مطرح و موضوع، روشن تر شود. ایده 
مدرن سازی کربنکینگ ها، جدید نیست. ما اگر به روال ارتقا و بلوغ سیستم های 
کربنکینگ نگاهی بیندازیم، می بینیم همیشه شرکت هایی که در این زمینه کار 
کرده اند و بانک های بزرگ دنیا که پارتنر شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای 
کربنکینگ بودند، همیشه از طریق R&D، بخش اعظمی از هزینه شان را صرف 
این کار کرده اند. زمانی با تغییر معماری کالینت سرویس به سرویس متمرکز 
و وب بیس کردن سیستم ها و زمانی با ری پلتفرم کردن سیستم ها و انتقال آن 
به کلود و رایانش ابری و زمانی با سرویس های بیشتری که از طریق کلود روی 
موتورهای خود برای جایگزینی روش های پیچیده بومی سازی ایجاد کرده اند، 
این ارتقا همیشه وجود داشته اســت. در حال حاضر، جدیدترین بحث درباره 
سرویس های کربنکینگ، معماری و پلتفرم  این سیستم، ری بیلدینگ کردن 
سرویس ها به شکل مستقل است؛ یعنی ســرویس ها، عملیات و فرایندهای 
بانکی به شکل سرویس مطرح می شــوند و این سرویس ها می توانند با هزینه 
کمتر توسعه پیدا کنند و خدمات بیشتری را به مشتریان و بانک ارایه کنند. این 
بحث از حاکمیت فناوری نشأت می گیرد. وقتی حاکمیت فناوری اطالعات در 
سازمان ها خصوصا در بانک ها پیاده شد، به این نقطه رسیدند که فناوری باید 
برای بیزینس، ارزش ایجاد کند. همین امر، ارتقای سیستم های کربنکینگ را 
به مفهوم بانکداری بدون هسته سوق داد. این مفهوم، اولین بار در ۲۳ سپتامبر 
۲۰۱۹، در نمایشگاه سیبوس، توســط انجمن بایان مطرح شد و در ۱۲ اکتبر 
۲۰۲۱ یعنی همین چند ماه پیش، پلتفرم آن از سوی بایان رونمایی شد. بایان 
یک موسسه غیرانتفاعی است که برای ایجاد یک معماری استاندارد سیستم و 
صنعت بانکداری فعالیت می کند و پارتنرهای معروف و قدرتمندی از بانک ها 
تا موسسات مالی بزرگ گرفته تا شرکت های فروشنده نرم افزار و شرکت های 
مشاوره و آموزش دارد. طی مدت دو سال گذشته، بایان، سرویس ها و API ها را 
روی این معماری طراحی کرد. شش بانک  بزرگ و معروف دنیا با بایان همکاری 
داشتند. شــرکت های بزرگ اوراکل، آی بی ام، ردهت و بانک های بزرگ مانند 
جی پی مورگان، سی آی بی سی، سی تی بنک و ورث آمریکا در کنار شرکت های 
بزرگی مانند مایکروسافت، کارشناسان و برنامه نویس های خود را در اختیار این 
مجموعه قرار دادند تا میکروســرویس ها یا ماکروسرویس ها و API  های الزم 
را بنویسند. در حال حاضر از طریق همین بانک ها، کارهای زیادی، انجام شده 
اســت. بایان حدود ۱۳ تا ۱۴ پارتنر جدی در این قضیه دارد و نزدیک به 143 
API قبال نوشته که تست شده و حدود API 25 منطبق بر آیزو پیاده سازی 
شده است. همچنین حدود ۳هزار میکروسرویس و حدود ۴هزار دیتاکامپوننت 
الزم برای این کار، نوشته و پیاده سازی شده است. در همین روزها، بسیاری از 
بانک ها و شرکت های بزرگ، با بایان روی محصوالت شان، پروف او کانسپت انجام 
می دهند؛ یعنی روی معماری  که بایان برای کرلس تعریف کرده، سیستم ها را از 
نو و در قالب معماری ای که بایان برای کرلس بنکینگ مطرح کرده و با API ها و 
میکروسرویس های بایان این ها  را منطبق کرده و تست می گیرند. یکی از این ها  در 
آفریقای جنوبی است که با IFX به عنوان یک شرکت تجاری در آفریقا، پرسونال 
بنکینگ و تست های سرویس های بانکی خود را روی معماری بایان انجام دادند. 
همچنین شرکت تکنیسیس که یکی از پارتنرهای بایان در بانکداری بدون هسته 
است و چارچوبی برای دیجیتال بنکینگ به نام سایبربنک دارد. سایبربنک را به 
عنوان یک چارچوب دیجیتال بنک روی استانداردهای بایان و تعاریف معماری 
بایان برای کرلس سازگار کرده است. حتی HSBC اکنون در حال انجام پروف 
آو کانسپت است. بنابراین موضوع بسیار جدید است؛ به خصوص برای ما که شاید 

هنوز آن بلوغ الزم را در مسیر کربنکینگ نداشته ایم و اکنون به سمت مباحث 
جدید می رویم. به هر حال دانستن این موارد و اینکه به چه سمت وسویی می رود 
می تواند ما را بیدار کند و به سمتی حرکت دهد که از حالت فریز ۲۰ ساله رهایی 
پیدا کرده و با تکنولوژی حرکت کنیم. هرچند تحریم ها و مسایل دیگری وجود 

دارد اما می توان این دانش را پیگیری و در این زمینه تالش کرد.
آقایدکترشریفی!باتوجهبهاینکههنوزدرحوزهسرویسهای
غیرمتمرکز،اقدامچندانیانجامشده،جنابعالینظرتانرادرخصوص
وضعیتفعلینظامبانکیدرحوزهسرویسدهیسیستمهایمتمرکز
بفرمایید.آیاتفکربهرهبرداریازســرویسهایمستقلدرمقابل
سیستمهایجامع،فقطدرصنعتبانکیمطرحاستیااینموضوع،

درجایدیگرهمدنبالمیشود؟
شــریفی: با توجه به اینکه بانک ها، از جمله موسسات محافظه کار هستند، 
نمی توانند با POC قانع شوند لذا از منظر پراگماتیک به آن می پردازم. البته بنده 
عنوان میزگرد شما را چندان نپسندیدم و کرلس هایپ، تیتر بهتری برای این 
گفت وگو بود، چون یک هایپ است. اینکه یک هایپ چقدر می تواند موضوعیت 
داشته باشد، وضعیت آن چیست و در ایران قرار است چه کار انجام دهیم، قابل 
بحث است. بنده ابتدا یک فلش بک می زنم؛ کرلس بنکینگ دو وجه دارد. یک وجه 
آن، بیزنیس بنکینگ و وجه دیگر، IT است. مثال بنده در حوزه IT است اما سریعا 
به بانکداری می پردازم. دو نفر یک محیط برنامه ریزی درست می کنند که از درون 
آن یک سیستم عامل یونیکس و یک زبان برنامه نویسی مرموز به نام C درآمد. 
 as a service در فلسفه این دو نفر، این موضوع مطرح بود که همه چیز را
بدهند. پس حدود ۵۰ سال قبل، این مفهوم مطرح بوده تا به اینجا رسیدیم. االن 
مثال می گوییم لینوکس، بد است چون مونولیتیک است. در حالی که خوب کار 
می کند. دهه ۸۰ مایکروسافت و دیگر شرکت ها به آن می خندیدند اما االن در 
صنایع حیاتی با قدرت کار می کند اما با هیچ یک از مبانی مهندسی کامپیوتر به 
صورت علمی نمی خواند. یک کد درهم ریخته باز است و هرکس می تواند روی 
آن کار کند. آیا مونولیتیک بودن، بد است؟ این ها  را باید تفسیر کنیم زیرا قرار است 
این مفاهیم را به صنعت بانکداری بیاوریم. بانک یک موجود کامال محافظه کار و 
مونولیتیک است اما صلب نیست. سابقه کامپیوتر در ایران بیش از ۵۰ سال است. 
خوبی اش این است که تجربه زیادی داریم و بدی اش این است که سیستم های 
نرم افزاری پیشین هم زیاد داریم. االن کویر امارات را نداریم تا بهترین ایده را آنجا 
پیاده کنیم. ما ۵۰ تا ۶۰ سال است که در سامانه های بانکی، سابقه پیشین داریم؛ 
چه از دیدگاه کســب و کار و چه از دیدگاه فنی در ایران، هرکس برای خودش 
سیستمی می نوشت در نهایت مشاهده کردند جزیره ای کار شده و این ها  حتی 
در یک بانک نیز به هم نمی چسبند و تالش کردند این ها  را با یکدیگر منسجم و 
هماهنگ کنند. انسجام لزوما مترادف مونولیتیک بودن نیست. مونولیتیک بودن، 
چیز بدی است اما اگر کار کند، شاید به عنوان یک محافظه کار آن را بپسندیم. 
االن که به ۲۰۲۲ نزدیک می شویم، زیمنس ممکن است از یک درایور که به زبان 
اسمبلی نوشته شده، همچنان در نیروگاه استفاده  کند. گفتند بیاییم ُکر درست 
کنیم؛ یعنی همه چیز یک جا باشد، آنالین باشد، بالفاصله تعامالت را با آن انجام 
دهیم و محیطی باشد که عناصر زیادی دارد. برداشت بنده از هایپ این است 
که از یک سیستم متمرکز آنالین ریل تایم محیطی به قول شما به یک سیستم 
غیرمتمرکز مهاجرت کنیم که البته غیرمتمرکز درست نیست بلکه سیستمی 
است که سرویس های زیادی دارد که برخی از آنها را فین تک ها و برخی دیگر را 
بانک ها فراهم کرده اند و قرار است با ادغام یک سیستم بانکی داشته باشیم. برخی 
از موارد مربوط به هایپ کرلس را با اعضای بایان مطرح می کنم. نمی شود کر 
نداشته باشیم بلکه سرویس ها را با همدیگر، یکپارچه و اپن API می دهیم. این 
حرف ها بسیار قشنگ است اما آیا امکان پذیر است؟! بنده تا جایی که اطالع دارم، 
رویکرد سرویس محور اگر به حوزه IT بیاید میکروسرویس می شود. به عنوان یک 
المان مستقل، پرفورمنس خوبی ندارد. اگر یک موسسه مالی کوچک یا به قول 
معروف SME داشته باشیم، شاید پرفورمنس آن قابل قبول باشد اما اگر یک 
بانک با ۱۰۰ سال سابقه سیستم های پیشین، ۶۰ سال سابقه پیشین IT با دیتا، 
منطق کسب و کار و مدل کسب و کار داشته باشیم، زمین بکری نیست و به قدری 

بزرگ است که وقتی به یک بانکدار خارجی گفته می شود ۲هزار شعبه داریم، 
شاخ در می آورد! البته تعریف شعبه از نظر او با بنده متفاوت است. تا زمانی که به او 
بگوییم TPS ما چقدر است و چقدر تراکنش داریم. نمی دانم هایپ در مقیاس 
بزرگ جواب می دهد یا خیر. کجا را POC می کنند؟ کر تغییر نکرده است. ما 
یک هسته داریم. کرنل را میکروکرنل کنید. سیستم وام را نمی توان به فین تک 
داد اما سیستم تسهیالت را می توان برون سپاری کرد. IFX یک استاندارد است 
و می توان آن را به فین تک برون سپاری کرد و بایان هم مدل سرویسی را استخراج 
می کند. آنچه POC می شود، مواردی است که می توان از کر به بیرون پرت 
کرد. معموال همه یک باکس می گذارند که نام آن را ترنزکشنال کر می گذارند 
یعنی آنهایی که تراکنش های جاندار را انجام می دهد و اعدادی که از این سیستم 
استفاده می کند. باید مفهوم را مقیاس بندی کنیم تا ببینیم بانک بزرگ، کوچک یا 
متوسط هستیم. اگر قرار بود در آفریقای جنوبی بانک ایجاد کنیم کرلس بنکینگ 
مطرح می کردیم و در پی تکنولوژی آن هم بودم اما اینکه یک ایرانی با این پیشینه 
به سراغ این ها  برود یا خیر، قابل بحث است. آیا ما در ایران، open API بنکینگ 

داریم یا خیر؟ اصال می توانیم داشته باشیم؟
آقایرحیمیپور!نظراتشمادربارهصحبتهایآقایدکترشریفی

میشنویم.
رحیمیپور: فرمایش آقای دکتر از یک جهت قابل تایید است. جنس کسب وکار 
بانک های ما، این است که روی کسب وکار الیو خود ریسک نمی کند. اگر به حوزه 
بانکی نگاه کنیم، تجمعی از خبرگان نرم افزار در حوزه بانکی را مشاهده می کنیم 
اما مثال در حوزه نفت این موضوع را نمی بینیم. اگر سیستم بانکی می ترسد، این 
همه خبره در آنجا چه کار می کنند؟ پول، ترسو است چون نمی خواهد کسب وکار 
خود را دچار مشکل کند. از جهت دیگر، به حسب اینکه سرمایه ای در صنعت 
بانکی وجود دارد، این موضوع قابل بحث است. گزارش دیلویت درباره بررسی 
صنایع مختلف از ایــن منظر که کدام یک در حوزه تحول دیجیتال، ســرعت 
بیشتری دارند، نشــان می دهد بعد از حوزه تلکام، بانکداری قرار دارد و در دنیا 
هم همین طور است. تجمعی از دانش فنی وجود دارد که در حال تجربه است. 
هرکدام از این هایپ ها، یک بار در حوزه بانکی بررسی شده، بخش هایی تغییر 
کرده و بخش هایی باقی مانده است. تجمع خبرگان این موضوع را رقم می زند. 
موضوع سرویس های مستقل در حوزه بانکی وجود دارد. یک بانک به موازات 
سیستم تسهیالت، سرویس تسهیالت را هم ایجاد کرده است. طبیعتا بانک 
همه تسهیالت را خاموش نکرده و روی این سرویس نیاورده است و صفر تا ۱۰۰ 
آن تغییر نمی کند. یک سری از سیستم های زیرساختی تغییر نخواهد کرد. مثال 
شاید سیستم تسهیالت بانک مسکن، بسیار زیرساختی باشد و اصال به آن دست 
نزند و سرویس دیگری را ایجاد کند. یکی از صنایعی که تحول دیجیتال برای آنها 
دیر اتفاق می افتد، در حوزه لجستیک است؛ اعم از حمل ونقل بار، مسافر و از این 
قبیل. اگر به سیستم های اسنپ، الوپیک و اکوسیستمی که مجموعه تیپاکس و 
 platform as a service هلدینگ فاخر ساخته اند نگاه کنیم، رویکردشان
است. زمانی در حوزه حمل ونقل، موضوع ُکرپستینگ هم مطرح بود؛ یعنی سامانه 
یکپارچه پستی در آنجا ایجاد شود اما اکنون رویکرد سرویس های مستقل مطرح 

است و شاید در برخی موارد از حوزه بانکی جلوتر برود. 
لطفاازدیدگاهفنیبفرماییدتفاوتپیادهسازیسیستمهایجامع
وسرویسهایمستقلچیست؟آیااینتفاوتازدیدگاهکسبوکاری

هموجودداردیاخیر؟
رحیمیپور: رگ و ریشــه بنــده فنــی اســت و برنامه نویس بــودم. کار 
development انجام داده ام. همین اتفاقی که عرض کردم، در حوزه بانکی 
ما اتفاق افتاد؛ یعنی مهندسان، خبرگان و اساتید حوزه های فنی وارد حوزه بانکی 
شدند و کسب وکار بانک ســرجای خودش بود. وقتی قرار شد خبرگان حوزه 
فنی، سیستم ها را توسعه دهند، کنار متخصصان بانکی نشستند و شروع به کد 
زدن کردند. در بانک های قدیمی با مقیاس بزرگ، انواع سیستم های مختلف را 
می بینید و هرکس دست به کد بوده، یکی در شعبه نشسته، یکی در ستاد تا کد 
بزند. این دیدگاه در گام اول در حوزه بانکی ما رخ داده است. سپس با توجه به از 
هم گسیختگی این سیستم ها و عدم اتصال آن، این دیدگاه جامع درنظر گرفته 

درمیزگردآنالینباحضوراساتیدومتخصصانبانکداریوفناوریعنوانشد

هنوز به بلوغ پیاده سازی بانکداری بدون هسته نرسیده ایم

علیرحیمیپور محسنشریفیفریبرزرحمانی

سیستمهایمتمرکزوسرویسهایغیرمتمرکزبانکداری؛رقیبیامکمل؟
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شد که کسب وکار بانک را به صورت جامع پیش ببریم. مکنزی می گوید بانک سه 
وظیفه دارد: اول تخصیص منابع، دوم تجهیز منابع و سوم درآمدهای غیرمشاع. 
بر این اساس، سامانه یکپارچه تشکیل شده که این کار یا توسط خود بانک نوشته 
شده یا شرکت پیمانکار. حاال با اعالم سرویس جدید، بانک دچار مشکل می شود. 
این کار، در حوزه بیمه هم مطرح است و برای یک سرویس جدید، شش ماه باید 
در نوبت قرار گیرد که چابکی کسب وکار و بازار را از دست می دهد. بنابراین به 
جای اینکه development از الیه پایین به باال بیاید، دیدگاه تغییر کرد. 
بایان را بخشی از شرکت های تک تشکیل دادند. آی بی ام، و مایکروسافت هم ورود 
کرده اند. جایی از کرلس صحبت می کردم، طرف می گفت جاواکار می خواهید 
یا دات نت کار. گفتم برای من مهم نیست چه تکنولوژی  را پیاده می کنید. بنده 
می خواهم ورودی به شما بدهم تا کارهایی روی آن انجام دهید و در بازه زمانی 
خاص خروجی بدهید. دیدگاه بایان، دیدگاه کسب وکاری است و تفکر سیستمی 
را مبنا قرار داد. اگر یک انسان را یک سیستم درنظر بگیریم، چنانچه لباس تن 
وی نباشد، اتفاقی نمی افتد و اگر موهایش را بتراشیم، همان انسان است، اما اگر 
دست او را قطع کنیم، دیگر آن انسان نیست و از توانمندی های یک انسان خارج 
می شود. سرویس هایی تعریف شده در بایان به مرور اتفاق افتاده و ما االن در ورژن 
۸ هستیم و تا جایی که می دانم نسبت به ورژن ۷، سرویسی اضافه نکرده است. 
بایان با تفکر سیستمی، سرویس هایی که در حوزه بانکی و ویژه حوزه خدمات 
مالی وجود دارد، تفکیک کرده و سیستمی به نام وام یا تسهیالت تعریف کرده 
است. ما انواع تسهیالت داریم. بایان می گوید تسهیالت، یک سرویس است که 
می توان الیه های آن را شکست و فرایند تعریف کرد. در حوزه چیدمان آن تمرکز 
کرده و ۳۱۲ سرویس قرار داده تا افراد و شرکت ها خودشان پازل شان را بچینند 
و شرکت ها می توانند ۱۰۰ هزار فرایند مختلف با این ۳۰۰ سرویس، استخراج 
کنند. بایان تالش کرده در الیه کسب و کاری، تعریف سرویس ها و بازی و چیدمان 
با این سرویس ها بر حسب نیاز هر بانک به  ازای هر درخواست را مدنظر قرار دهد.
جنابرحمانــی!مزایاومعایببهرهبرداریازســرویسهای
مستقلبارویکردبانکداریبدونهستهنیزقابلبحثاست.کاهش
تایمتومارکت،پیادهسازیبسیارســریعنیازمندیهادرنرمافزار،
نیازمندنبودنبهنقشهراهپیچیدهازمزایایآنعنوانشدهاست.این

موضوعاتراتاییدمیفرمایید؟
رحمانی: االن قرار نیست بحث کرلس بنکینگ را روی سیستم ایران پیاده کنیم 
چون هنوز به آن بلوغ کربنکینگ در کشور نرسیده ایم. در شرکت ها و بانک  هایی 
که بیشتر به این سمت رفتند از جمله بانک های قدیمی با سرویس های زیاد که 
مسیر سختی برای پیاده کردن این سرویس ها روی کرلس دارند، این موضوع 
مطرح است که در معماری های بعدی که سیســتم ها را ارتقا داده اند، تقریبا 
به سمت وســوی کرلس رفته اند. مثال اگر در تمام الیه ها، سرویس محور عمل 
نکردند، در الیه بیزینس، سرویس محور کار کرده اند و قدم به قدم این مرحله 
را پیش برده اند تا به مرحله کر رسیده اند. پارتنرهایی که با بایان روی این قضیه 
کار می کنند، بر حسب نیازهایی که مشتریان از آنها می خواهند، پیش می روند. 
دنیای بانکداری، دنیای مشتریان است نه اینکه کدام بانک، پول بیشتر و منابع یا 
شعبه بیشتری دارد. االن بحث بر سر این است که کدام بانک می تواند سریع تر، 
سرویس ها و محصوالت را به مشتریان ارایه کند. تایم تومارکت، این ها  را به این 
ســمت هدایت کرده مانند رقابت بین SBC و CIBC یا جی بی مورگان و 
HSBC. رقابت این ها  بر سر این است که سرویس های خود را روی پلتفرمی 
بیاورند که بتوانند تایم تومارکت خدمات و محصوالت را ارایه کنند. بانک های 
ایران هنوز باید تالش کنند تا به آن بلوغ برسند اما بانک های جدید، در صورت 
تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه، نیازمند توجه به استراتژی پوشش نیازهای 
مشتریان مدرن هستند مانند جوانانی که با تاچ پوینت ها کار می کنند و دوست 
دارند ســرویس های بانکی داشته باشند. بانک ها و شــرکت های ما این کار را 
نمی کنند. بانک ها و شــرکت های خارجی حدود ۴۰ درصد صرف R&D و 
آشنایی با تکنولوژی می کنند، حتی اگر به نتیجه نرسد چون قرار نیست تمام 
ابتکارات نتیجه بدهد. اگر ۱۰ سال دیگر بانک های بزرگ دنیا و کربنکینگ های 
مطرح به سمت کرلس رفته باشند، آن موقع برای ما دیر و فاجعه است. بنابراین 
باید از سوی بانک ها، سرمایه گذاری شود و واحد R&D همگام با دنیا باشد. ما 
به دنیا خط نمی دهیم بلکه سیستم بانکی دنیا، به ما خط می دهد. دنیا به ما بانک 
را داده و ما تکنولوژی بانکی را از آن ســمت می آوریم. این ها  هدهای بانکداری 
دنیا هستند که به این سمت می روند و باید دلیل آن را بدانیم و اینکه چرا در این 
حوزه سرمایه گذاری می کنند. این موضوع، بحث تکنولوژی است. این آنالیزها 
انجام شده و در دنیا، این سرمایه گذاری ها اتفاق افتاده و حتما در آینده به این 
سمت وســو خواهد رفت با این حال، بحث این نیست که االن باید در کشور ما 
انجام شود. اولین مزیت کرلس، چابکی در توسعه سرویس ها  با سرعت بیشتر 
و هزینه کمتر است. یک تیم کوچک می تواند سرویسی را برای یک مجموعه 
تعریف کند و اصال مهم نیست به چه زبانی آن سرویس را می نویسد. شرکت های 
استارت آپی، فین تک وغیره به ســرعت می توانند این سرویس های جدید را 
مطرح کنند. مزیت دیگر، هزینه پایین تر نگهداری سیســتم ها و به روزرسانی 
آنهاست. االن کوچک ترین تغییرات در کرهای موجود، هزینه و اثرات جانبی 
زیادی روی قسمت های مختلف دارد. یکی از مشکالت اساسی سیستم های 
کربنکینگ این است که با کوچک ترین تغییر روی سایر قسمت ها اثر می گذارد و 
در عملکرد سیستم اختالل ایجاد می شود اما از آنجا که در کرلس، سرویس به طور 
مستقل عمل می کند، آن سرویس را به روزرسانی و تست می کنند و اگر اشکالی 
باشد، حتما در سرویس است چون بخش های دیگر هم جایگزین شده اند و در 
بالگ های خودشان قرار گرفته اند. مزیت دیگر، بحث اکوسیستم است. در کرلس، 
فین تک ها و وندورها وجود دارند و همه بر اساس لبه تکنولوژی کار می کنند و 
می توانیم این سرویس ها را روی محصوالت خودمان پیاده کنیم. اگر بخواهیم در 
ایران این کار را انجام دهیم، سیستم بانکی ما باید بر اساس استانداردهای بایان، 
به سمت سیستم استاندارد حرکت کند نه اینکه حالت جزیره ای داشته باشد. این 
سرویس ها، فین تک ها و فروشندگان می توانند با آخرین تکنولوژی، سرویس ها 

را با پرفورمنس خوب پیاده کنند و این ها، روی سیستم اجرایی، محصوالت و 
سرویس های جدید به مجموعه ارایه شود. مزیت دیگر، تایم تومارکت است که به 
آن اشاره کردم. مشتریان ما، مشتری دیجیتال و مدرن هستند و باید به آنها پاسخ 
داده شود. ترس از اینکه وارد تکنولوژی جدید شویم، باعث شده طی ۲۰ سال 
گذشته، از سیستم های دهه ۸۰ استفاده  کنیم و از نظر بلوغ هنوز به سیستم های 
کربنکینگ ۱۰ سال پیش نرسیده ایم. ما همیشــه ترسیده ایم اگر تکنولوژی 
جدید بیاید، سیستم بخوابد و کار نکند در حالی که علت اینکه این سیستم ها کار 
نمی کند، ویژگی پیاده سازی این سیستم ها بوده که هرکس به هر شکلی، بخشی 
از این سیستم ها را تولید کرده و اســتانداردی وجود نداشته است. االن دست 
زدن به این سیستم ها، خطرناک اســت در حالی که باالخره باید این ها  را کنار 
بگذاریم و برای ۲۰ سال آینده، با استاندارد پیش برویم. ما باید به سمتی که دنیا 
حرکت می کند، حرکت کنیم. اگر قرار باشد خودمان فقط برای خودمان تصمیم 
بگیریم، کار درست نمی شود. البته به همان تصمیمات مان هم عمل نکرده ایم و 
از تکنولوژی و بلوغ سیستم های IT در سازمان ها و بانک ها پیروی نکردیم و در 
صورت تداوم این مسیر، درجا خواهیم زد. مزیت بعدی این است که وقتی بانک ها 
به طور واقعی کرلس می شوند، نیاز نیست در کوتاه مدت یا بلندمدت، مدام آن را 
به روزرسانی کنیم چون این سرویس ها، مرتبا به روزرسانی می شوند و بلوغ پیدا 
می کنند. سرویس ها را چه از وندور خارجی یا وندور داخلی می گیرد و بر اساس 
نیازهای روز دنیا، از آن استفاده می کند. همین موارد موجب شده شرکت ها و 
بانک های دنیا با همه محبوبیت شان در دنیا روی کرلس، سرمایه گذاری و کار 
 کنند. اگر به این اهداف برسند، اتفاق بزرگی در صنعت بانکداری خواهد بود و 
همگی، از خود بانک تا مشتریان درخصوص سرویس های پیشرفته، سریع و 
به روز منتفع خواهند شد. در زمینه عیوب، یکی از معایبش این است که هنوز در 
ابتدای راه است و تعریف معماری آن به بلوغ کامل نرسیده و عمومیت پیدا نکرده 
است اما با این سرعتی که می بینم، گسترش پیدا خواهد کرد. این موضوع در سال 
۲۰۱۹ توسط بایان، ارایه و سال ۲۰۲۱ پلتفرم آن النچ شده است و پروف؟؟ انجام 
می دهند. با این سرعت، ممکن است ما را هم به این سمت ببرد و به بلوغ برسد. 
از دیگر معایب کرلس، برای بانک های لگسی و قدیمی این است که این بانک ها، 
تحول را برنمی تابند. تحول از یک سیستم بسیار قدیمی با ماژول های بزرگ، شعب 
زیاد و تراکنش های باال که حتی معماری سرویس محور را رعایت نکرده یا ندارد 
یا نصفه و نیمه است، به این سیستم جدید، بسیار سخت و هزینه بر است و برای 
بانک های بزرگ، حتی میلیون ها و میلیاردها دالر هزینه دارد. به همین دلیل، به 
شکل بیگ بنگ این کار انجام نمی شود و می توان به صورت بخش بخش روی این 
تکنولوژی، برخی از سرویس ها را ارایه کرد و به تدریج بانک را به سمت تکنولوژی 
جدید پیش برد. برای بانک های جدید که تمایل دارند در این زمینه سرمایه گذاری 
کنند و پیش بینی می کنند طی ۵ تا ۱۰ سال آینده، بانک دیجیتال یا نئوبانک 
باشند، پیشنهاد می شود این هزینه، صورت گیرد و سیستم از پایه طراحی یا از 
سرویس های بین المللی کمک گرفته شود. با این حال، هزینه تحول باالست. از 
معایب دیگر کرلس این است که در زمینه B2B، نهادهای ثالث و سیستم های 
اکسترنال، مانند ارتباط با سوییفت، چندان POC انجام نشده و هنوز تست های 

الزم صورت نگرفته که البته حتما جزو برنامه های آینده بایان خواهد بود.
آقایدکترشــریفی!همانطورکهفرمودیدشایددربانکداری
بدونهسته،هایپاتفاقافتادهباشد؛هیجانیکهمشابهآنراباورود
بالکچیندردنیاوسپسدرایرانداشــتیمواینکهبابالکچین،
همهچیزمتحولمیشود.اینتجربه،درایرانخوبنبودونتوانستیم
بهدرستیازاینتکنولوژیاستفادهکنیموالبتهدراینزمینه،درحوزه
رمزارزهاهمپیشرفتیم.حاالماهمزمانبابانکداریبدونهسته،
صحبتازبانکداریدیجیتالمیکنیموگفتهمیشــودبانکداری
دیجیتال،بدوناستقراربانکداریبدونهستهامکانپذیرنیست.آیا

ایننظردرستاست؟
شریفی: بنده نمی توانم االن پاسخ سوال شما را بدهم! و فقط چند نکته در تکمیل 
نظرات دوستان عرض می کنم. وزارت دفاع آمریکا، در پوستر خود در سال ۱۹۷۰ 
نوشته معماری فناوری اطالعات. یعنی زمانی که هنوز واژگان IT مطرح نشده 
 as بود، همه چیز از صدر تا ذیل یک سیستم محاســباتی در حوزه کامیپوتر را
a service می بیند. بنابراین این مفهوم، جدید نیست و مدام غنی شده و در 
حوزه های دیگر به کار رفته و تکنولوژی هم کمک کرده است. سرویس محور بودن 
قدمت زیادی دارد. در حوزه سالمت هم این موضوع مطرح است. البته آنجا بایان 
ندارند و چیز دیگری دارند یا در حوزه نظامی، از دهه ۱۹۷۰ بحث سرویس گرایی 
را داشتند که به کنترل پاور و کامپیوتر تنه می زند. بنابراین بحث سرویس محور 
بودن همه جا مطرح است. کرلس بنکینگ، یک موضوع هایپ است. کرلس یعنی 
بدون کر و کر، معنای هســته نمی دهد. چون بعد مجبور هستیم بگوییم بدون 
هسته! مگر سامانه بدون هسته می شود! چرا واژه ها را می تابانیم؟! کرلس هایپ 
یک مفهوم فناورانه و پدر آن، مارتین فاولر است. یک نفر در حوزه دیتابیس تمهید 
کرد میکروسرویس یک مفهوم تکنیکال است. اصال به بانکداری ربط ندارد اما بایان، 
سرویس ارایه می کند. ما نباید سرویس را با میکروسرویس قاطی کنیم. همچنین 
بیزینس  سرویس را با IT ســرویس قاطی نکنیم. مادامی که بیزینس سرویِس 
تعریف شده، دقیق، جامع و مانع نداشته باشــیم، آی تی سرویس ها جای تامل 
دارد. ما سامانه های لگسی داریم و بانکدار ما as a service ندیده است. تعریف 
بانک تجاری یا بانک عمومی با پست بانک و بانک کشاورزی تفاوت دارد و اینکه 
چه چیزی کر است. همه بانک ها ما خرده فروش هستند. این ها  باید با هم متفاوت 
باشند. کر تراکنش آنها نمی تواند یکسان باشد حتی GL آنها هم نمی تواند یکسان 
باشد چون کد و اکانت آنها متفاوت است. ما این ها  را تفکیک نمی کنیم و می گوییم 
کرلس عجب چیز خوبی است. بانک های بزرگ، بک اند می  خواهند، فرانت اند به 
هرکس دوست دارید بدهید اما بک اند را نمی توانیم برون سپاری کنیم. اصال بک اند 
ما کرلس نیتیو است یا خیر؟ همین بحث را در کلود داشتیم. چند بانک بزرگ دنیا، 
سیستم کربنکینگ خود را روی کلود قرار داده اند که جاافتاده است و محدودیت 
ریسک ها را ندارد. HSBC یک بانک متفاوت با سایر بانک هاست که بانک می خرد 

و می فروشد، در تمام دنیا گسترش دارد، می تواند این کار را انجام دهد و راهکارهای 
آن را هم دارد اما چرا فقط همین بانک است؟ زیرا برخی از سرویس ها را می توان 
کلودنیتیو کرد اما یک  سری ســرویس ها این گونه نیستند. متخصص بیزینس 
بانکداری باید این موضوع را برای IT تعریف کند. در مجموع ما باید بک اند و فرانت اند 
و نیز نوع بانک را مشخص کنیم تا ببینیم چه چیزی را می توانیم از بدنه آن سامانه 
متمرکز یکپارچه رها کنیم. البته یکپارچگی، چیز خوبی است اما مونولوتیسیتی 
بد است. می توان سنترال بود اما در پایین میکروسرویس استفاده کرد، هرچند 
مع الفارق است. بنده هم آی تی من هستم و ۳۰   ۴۰ سال است در حوزه IT فعالیت 
دارم. لیسانس بنده هم کامپیوتر و اکانتینگ است. االن در وضعیتی هستیم که کار 
کردن در این حوزه ها، بین رشته ای شده؛ یعنی نه بانکدار به تنهایی کارساز است نه 
آی تی من. مثال ممکن است بنده ۲۰ سال در بانک، سیستم می نویسم اما بانکداری 
بلد نیستم. بهترین بانک های دنیا دنبال کسانی می گردند که متخصص بین رشته ای 
داشته باشند؛ یعنی هم بانک را بشناسد و هم تکنولوژی را و در نهایت بتواند تصمیم 
بگیرد که کرلس را لحاظ کند یا خیر. شاید این موضوع برای حوزه بانکداری جدید 
باشد اما خطرناک نیست! خطر آن را متوجه نمی شوم. علمی بوده و به کاربردی و 
عملیاتی شدن رسیده است. کرلس، لبه دانش است و دانشمندان در این زمینه کار 
می کنند. این مفاهیم، مهندسی نرم افزار و مهندسی سیستم، پراگماتیک، تجربی 
و عملی است. بنابراین خوب است به آن بپردازیم اما درباره اینکه بانک ها به سرعت 
دنبال آن بروند، نظری ندارم. هرچیزی که هایپ می شود، دوست دارم آن را پیگیری 
کنم. مثال زمانی میکروکرنل آپر سیستم باب شد. در مجموع، ُکرفول و کرلس، هر 
دو محترم هستند و جایگاه خودشان را دارند و هیچ کدام جایگزین دیگری نیستند.
قراربوددراینبرنامه،درخدمتآقایمسعودخرقانی،مدیرعامل
هلدینگفناوریبانکشهرباشیمکهاحوالشانمساعدنبود.جناب
رحیمیپور!معماریفنیبانکداریبدونهســتهچگونهاستوآیا
رویکردمهاجرتدربانکداریبدونهستهبابیگبنگامکانپذیر
استیاخیر؟البتهآقایرحمانیمعتقدبودندنبایدبابیگبنگبهسمت
اینمهاجرترفت.همجنینازنظرکسبوکاریبفرماییدنقطهآغاز

پیادهسازیبانکداریبدونهستهکجاست؟
رحیمیپور: اگر به عرصه علمی کشــور نگاه کنید، می بینیــد ورودی های 
MBA دانشگاه ها و مدیریت در مقطع تحصیالت تکمیلی در رشته های فنی 
زیاد هستند. همین اتفاق در حوزه کسب وکار و بانکی اتفاق افتاد و کسانی که 
نگاه تکنیکال داشتند کم کم به حوزه کسب وکاری وارد شدند و همین طور در 
حال تکمیل است و بالعکس کسانی که در حوزه کسب وکار بودند، به سمت حوزه 
فنی آمدند. نقطه شروع، بسیار مهم است. زمان آن امروز است  و البته دقیق تر آن، 
دیروز بود و باید وارد می شدیم. حدود ۵ تا ۱۰ سال پیش، بانک های ما شرکت 
فناوری اطالعات تاسیس کردند. این شرکت، سعی کرد برای بانک، کربنکینگ 
بنویسد و سرویس هایی را راه اندازی کرد و کار، گسترده تر شد. بانک، سخت افزار 
و نرم افزار می خواســت، حوزه پرداخت ایجاد شد و این شرکت ها به هلدینگ 
تبدیل شدند اما تفکر، تغییر نکرد؛ یعنی شرکت فناوری به هلدینگ تبدیل نشد 
بلکه از یک شرکت به ۵ یا ۱۰ شــرکت تبدیل شد. در واقع بر حسب اینکه این 
شرکت ها افزایش پیدا کردند، یک هلدینگ باالی سر آنها تشکیل شد. دیدگاه 
این نیست که آی تی و نرم افزار صرفا یک کار کوچک انجام دهد. فناوری اطالعات 
و ارتباطات، برای کسب وکار بانک، یک توانمندساز است و باید آن را تسهیل کند 
تا بانک در صورت مالی خود، سود بهتری داشته باشد چه در حوزه درآمدهای 
مشاع و خصوصا غیرمشاع. بنابراین هدف، بانک است نه اینکه هلدینگ یا فناوری، 
بزرگ شود. از این رو، وظایف شرکت های فناوری زیرمجموعه هلدینگ فناوری 
یک بانک، سرجای خود است و هلدینگ باید به حوزه کسب وکار بانکی برود. 
اشخاصی که آنجا هستند، همان افراد فنی هستند که به حوزه کسب وکار بانک و 
حتی کسب  وکار خدمات مالی، ورود پیدا کرده اند. بسیاری از بانک های ما در کنار 
خود بیمه، سبدگردان، صرافی و... دارند. بنابراین آن فرد فنی، در هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک، باید روی کسب وکار کار کند نه اینکه دغدغه اش، حوزه فنی باشد 
و در نهایت، باید به دنبال این باشد که خود هلدینگ، یا شرکت های زیرمجموعه 
فناوری، یک شرکت سودده خوب باشد. رسالت این مجموعه باید این باشد که 
در صورت مالی پایان سال آن بانک و در حوزه درآمد غیرمشاع رشد صورت گیرد. 
برای این منظور، کسب وکار و فناوری اطالعات باید در کنار هم باشند تا بتوانند 
شبکه ارزش را بشناسند؛ یعنی کسب وکار با دانشی که در پشت سر آن وجود دارد 
و حوزه فنی را می فهمد، در حوزه های مختلف مانند نئوبانک، فین تک و نظایر 
آن، راهکار ایجاد کند. یک مثال بزنم برای کسانی که عالقمند به سینما هستند، 
عنوان قسمت دوم فیلم سینمایی ارباب حلقه ها، داستان دو برج است. دو برج در 
حوزه بانکی، کسب وکار و فناوری اطالعات هستند. وقتی بین این دو برج، ارتباط 
برقرار شود و البته برخالف ماجرای ارباب حلقه ها، با هم دوست باشند، می توانند 
موفقیت بانک را رقم بزنند. این ها  از مفاهیمی است که در تحول دیجیتال مطرح 
است مضاف بر اینکه در تحول دیجیتال، مفهوم فناوری اطالعات دوسرعته را نیز 
داریم؛ یعنی بانک، کسب وکار فعلی خود را دارد و ما نباید کسب وکار روتین بانک 
را متوقف کنیم تا در حوزه دیجیتال، فعالیت جدیدی انجام دهیم. در گام اول، 
امروز یا حتی دیروز، باید بررسی کنیم یا بررسی می کردیم چه سرویس هایی 
نیاز داریم که در حال حاضر، در کر ما وجود ندارد. نباید کر را جمع کنیم. آنجایی 
که عرض کردم بحث، خطرناک است، منظورم این بود که نباید اجرای بانک را 
متوقف کنیم و بانک، نباید نگران توقف سیستم  باشد و در برابر حوزه جدید، مانع 
شود. کرلس باید در خالءهای فضای کر بنشیند و طبیعتا سامانه های یکپارچه 
بانکی یا کربنکینگ قرار نیست جمع شوند. در اینجا جنگ فناوری اطالعات 
نداریم. هرکدام از بانک ها باید بیایند و باید از همین امروز شروع کنیم. بانک ها 
باید ببینند کدام سرویس قرار است جدیدا اضافه شود و در آن کسب وکار ایجاد 
کرده، آن سرویس را ایجاد و از آن فرایندها استفاده کنند. بحث دیگر درباره بایان 
است. بایان، لبه دانش و یک ngo است که در حوزه بانکی کار می کند و ما به 
خاطر تحریم ، این خالء را در کشــور داریم. بارها عرض کردم این دانش فنی و 
کسب وکاری، باید به اشتراک گذاشته شود. در یک سری شرکت  های خصولتی، 

این دانش، رســوب پیدا کرده و با لحاظ کردن این نکته، می تواند به اشتراک 
گذاشته شود که تولید سرویس، اهمیتی ندارد. اگر بانک یا شرکتی بگوید ۳۱۲ 
سرویس بایان را نوشته و آماده است، اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که حتی 
پنج سرویس، در کسب وکار بانک، قابل بهره برداری باشد. این نگرانی نباید وجود 
داشته باشد که اگر فالن دانش را به اشتراک می گذاریم، فالن بانک از ما سبقت 
می گیرد. دانش باید با تفکر اپن سورس به اشتراک گذاشته شود. اگر هر بانک بر 
حسب حوزه کسب  وکاری و مشتری، توانست آن را انجام دهد، بسیار خوب است. 
مانند همان بحث که دوستان استارتاپی می گویند ایده ما نباید دزدیده شود. اصال 
ایده مهم نیست، اجرا مهم است. در حوزه معماری کسب وکاری بایان وجود دارد 
اما در حوزه معماری فنی، باید زیر بار برود. در داخل بانک های ما، مفهوم معماری 
سه الیه را پیاده سازی کردند که از ۲۰ سال گذشته تا کنون مطرح است و وقتی 
ما کد می زدیم، می گفتند سه الیه شامل UI، BLL  و DAL  را درنظر بگیرید. 
دقیقا با همین دیدگاه، میکروسرویس ها و حتی سرویس ها تفکیک شده است؛ 
با این تفاوت که الیه BLL و الیه DAL وجود دارد که با حوزه دیتا ارتباط دارد 
اما به جای UI، یک الیه API قرار داده شده که آپدیت، رجیستر و ری کوئست، 
از طریق آن اتفاق می افتد و در کنار یک سری آداپترها که باید مقرراتی را درنظر 
بگیرند، وجود دارد؛ یعنی یک معماری سه الیه است که به ازای هرکدام از این 
سرویس ها، به الیه API Orchestration بانک و سپس به الیه باالتر وصل 
می شود. این سرویس ها، از نظر معماری روی کاغذ برای پیاده سازی باید مدنظر 
قرار گیرند. بنده جایی ندیدم در این حوزه از بیگ بنگ صحبت کنند. اصال بنا 
نیست بانک ها، سیستم  های فاندامنتال مانند افتتاح حساب را دوباره بنویسند. آن 
سیستم باید وجود داشته باشد و از الیه دیتا as a service با آن الیه ارتباط 

بگیرد. بحث مهاجرت نیز به جلسه مفصل نیاز دارد.
آقایرحمانی!آیاپیادهسازیبدونهستهدریکبانک،بهاین
معناستکهمابهنقطهپایانیبانکداریمتمرکزرسیدهایم؟همچنین
درخصوصمعماریکسبوکاریبانکبدونهسته،نظراتخودرا

ارایهبفرمایید.
رحمانی: کرلس با وجود بایان و پلتفرم النچ شده، صرفا بحث علمی نیست و به 
practice رسیده و POC هایی که اتفاق می افتد، هزینه های زیادی برای 
بانک ها و شرکت ها دارد اما این هزینه را انجام می دهند تا از این پلتفرم استفاده 
کنند. دلیل عمده آن انعطاف پذیری اش در سیستم بانکی است. در سیستم های 
فعلی کربنکینگ، چه کربنکینگ داخلی و چه کربنکینگ قبلی، نمی توانیم 
مرزی بین فرایندها قائل شویم و انجام تغییرات و نگهداری این سیستم ها، سخت 
و پیچیده است. در معماری کسب وکار، معماری قبلی سیستم های کربنکینگ، 
سه الیه اصلی داشت که در کربنکینگ های مدرن تر به چهار یا پنج الیه می رسد. 
در الیه بیزینس، ماژول ها و پروداکت ها را داشتیم. عمال سیستم های کربنکینگ، 
پروداکت محور هستند مانند محصول حساب جاری، محصول حساب پس انداز، 
محصول تسهیالت با زیرمجموعه های آن و موارد دیگر. این، معماری کرهای 
موجود است که البته در الیه بیزینس، بســیاری از کربنکینگ  ها از سرویس 
استفاده می کنند اما پروداکت محور هســتند. در زمینه کسب وکار بانکداری 
کرلس، اصل بیلدینگ بالک ها مطرح است؛ یعنی بر اساس آن سرویس دامین 
و API های موجود، هر محصول یک سرویس دامین محسوب می شود. طبق 
مستند موجود و تئوری قضیه، پرفورمنس باید بهتر شود. مثال حساب جاری 
را به عنوان یک سرویس دامین تعریف می کنیم که یک سری میکروسرویس 
دارد و عملیات حساب جاری را انجام می دهد مانند سرویس افتتاح حساب یا 
انتقال حساب. اگر افتتاح حساب به عنوان یک سرویس مستقل مطرح شود، در 
همه جا می تواند به عنوان افتتاح حساب استفاده شود و این فرایند نیاز نیست در 
بخش های مختلف کربنکینگ تکرار شود. مثال دیگر، انتقال وجه به حساب، واریز 
و برداشت از حساب است. این کار، فرایندی است که برای تمام حساب ها اتفاق 
می افتد و می تواند در قالب یک سرویس مستقل باشد و فراخوانی شود. بحث آقای 
دکتر شریفی درخصوص GL و تراکنش های GL است و به روزرسانی حساب، 
می تواند یک سرویس باشد که هم مانده حساب را تغییر می دهد، هم سند دفتر 
کل را ایجاد می کند، به الیه بیزینس می فرســتد و از آنجا به الیه دیتا اکسس 
می رود و آنجا دیتابیس را برای ما به روزرسانی و دفتر کل را آپدیت می کند. اینکه 
دفتر کل ها، اکانت ها و ساختار حســاب های دفتر کل چگونه تعریف می شود، 
هنوز برای بنده مشخص نیست و جزء بک آفیس است و باید وارد پیاده سازی و 
اطالعات بیشتر از این معماری شویم تا ببینیم چگونه عمل می کند. مثال دیگر 
بستن حساب اعم از جاری یا کوتاه مدت است که می تواند یک سرویس مستقل 
محسوب شود که همه آنها یک حساب است. این مزیت ها، سیستم را توسعه 
می دهد و پرفورمنس بهتری را در پی دارد. بحث دیگر این است که اگر ما به سمت 
بانکداری کرلس برویم، آیا باید سیستم متمرکز را تعطیل کنیم؟ قرار نیست چنین 
اتفاقی بیفتد و بیگ بنگ کامال رد می شود اما می توانیم از سرویس هایی در کنار آن 
استفاده کنیم و برای کربنکینگ هایی که واقعا سرویس محور عمل می کنند و در 
الیه بیزینس و الیه Integration سرویس استفاده می کنند، سرویس هایی 
که در کربنکینگ وجود ندارد، اضافه کنیم؛ یعنی ضمن اینکه به مدیران بانک 
می گوییم تکنولوژی در خدمت آنهاســت، خیال شــان را راحت کنیم که در 
عملیات روزانه بانک، هیچ خللی ایجاد نمی شود و عالوه بر آن، با این تکنولوژی، 
سرویس های بیشتری نیز به بانک اضافه می شود. این موضوع، می تواند مدیران 
بانک را به سرمایه گذاری و پشتیبانی اجرایی در این حوزه ترغیب کند تا این کار، 
توسعه داده شود. مثال دیگر، سرویس ضدپولشویی، سرویس فراد یا کشف تقلب 
و موارد دیگر است که می تواند در کنار آن قرار گیرد و ممکن است در کربنکینگ ها 
وجود نداشته باشد. ما می توانیم این سرویس ها را در این معماری اضافه کنیم، با 
سرویس کربنکینگ مان یکپارچه نماییم، این تست ها را انجام دهیم و با این روش، 
پیش برویم تا ببینیم چطور می توان تحول را انجام داد. البته این کار، پروژه بزرگی 

است و باید در جای خودش، به طور جزئی، بررسی شود. 
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 آیا شــما به عنوان یک کارآفرین، مشتاقانه منتظر 
توسعه اپلیکیشن موبایل اندروید خود هستید؟ اگر 
پاسخ مثبت است پس مطمئنا برای آگاهی از آخرین 
روندهای توسعه برنامه اندروید به بینش  عمیق تری 
نیاز دارید. برای کشف محبوبیت برنامه های اندروید، 

بیایید برخی از روندها و آمار را بررسی کنیم.
وقتی نوبت بــه توســعه اپلیکیشــن های موبایل 
می رسد، بدون شک سیســتم عامل اندروید، همه 
توجهات را به سوی خود جلب می کند؛ توجهی که 
شایسته آن است. امروزه اندروید یکی از حیاتی ترین 
سیســتم عامل های تلفن همراه اســت که تقریبا 
۸۵درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است. 
گوگل اســتور، دارای بیش از ۳.۰۴میلیون برنامه 
اســت که از مرورگرهای وب تا ابزارهــای روزانه، 
پلتفرم های رسانه های اجتماعی، بازی های پیچیده، 
برنامه های تلفن همراه ســازمانی و غیره را شامل 
می شــود. این ارقام بــه وضوح بیــان می کنند که 
توســعه دهندگان برنامه باید از داغ ترین روندها در 
توسعه برنامه های تلفن همراه آگاه باشند و آنها را در 
اولین فرصت در برنامه های اندروید خود بگنجانند. 
برنامه هــای اندرویدی، همچنان شــاهد تغییرات 
فوق العاده ای هستند که عمدتا تحت سلطه تجربه 
کاربر و نوآوری های مداوم ارایه شــده توسط گوگل 
صورت می گیرد. بــه عنوان یــک کارآفرین، برای 

سبقت گرفتن از رقبا باید این روندها را بدانید.
Instant Android1.اپلیکیشنهای

 Instant Android اگرچــه اپلیکیشــن های 
خیلی رایج نیســتند، اما این نمایــش برنامه ها، به 
آرامی ســرعت خود را افزایش می دهند. اپلیکشن 
Android Instant به توسعه دهندگان نرم افزار 
SDK و App Links Assistant اجــازه 
می دهد تا راه حل های تلفن همراه را از ابتدا بسازند 
 convert یا برنامه های موجود را از طریق سرچ یا
 Instant به برنامه های فوری تبدیل کنند. برنامه
به کاربــران اجازه می دهد تا بازی هــای مختلف را 
بدون نصب آن برنامه، روی دســتگاه تست کنند. 
مزیت این برنامه ها این اســت که بــا همه گجت ها 
سازگار، نیازمند فضای ذخیره سازی کمتر و دارای 
تجربه کاربری و رابط کاربری دلپذیری هســتند. 
در این زمینــه، Instant apps آینده، یکی از 
بزرگ ترین روندها در توســعه برنامــه تلفن همراه 
هســتند که به کاربر کمک می کنند بدون به خطر 
انداختن فضای گوشی های هوشمند خود، از برنامه 
استفاده کند. این فناوری طراحی شده تا به پذیرش 
بخش های مختلــف مانند تجــارت الکترونیکی و 
بازی ها کمک کرده و جایگاهی را در روندهای برتر 

توسعه برنامه های اندرویدی ۲۰۲۱ تضمین کند. 
Navigation component.2

این روند، بــه تعامالت متعددی اشــاره دارد که به 
کاربر اجازه می دهد در بخش های مختلف و قطعات 
محتوای برنامه حرکت کند. جت پک های اندرویدی 
دارای navigation component هــای 
مفیدی هســتند که بــه توســعه دهندگان کمک 
می کند تا navigation ها را پیاده ســازی کنند. 
پیامدها می تواننــد یک دکمه ســاده، یک کلیک 
یا یک الگــوی پیچیده مانند یک کشــوی ناوبری 
متغیر باشند. مزیت بیشتر مولفه ناوبری این است 
که امکان تجربه کاربری قابل پیش بینی و ســازگار 
را فراهم می کند، زیرا توســعه دهندگانی که آنها را 
پیاده سازی می کنند از اصول معین پیروی می کنند. 

3.فناوریبالکچین
فناوری بالک چین از ســال ها پیش تــا کنون، در 
حال گسترش است و باالخره ورود پیدا کرده است. 
این فناوری، راه حل های پیشــرفته توسعه برنامه 
غیرمتمرکــز را ارایه می دهد و هرگونه دسترســی 

غیرمجاز را حــذف می کند و شــفافیت را افزایش 
می دهد. گفته می شــود بازار فناوری بالک چین تا 
سال ۲۰۲۶ با ۶۲.۷۳ درصد CAGR رشد می کند 

و به ۵۲.۵میلیارد دالر می رسد. 
برنامه هــای غیرمتمرکز Dapps   یــک برنامه  
نرم افزاری مبتنی بر قرارداد هوشــمند و منبع باز 
هســتند که تراکنش هــا را روی بالک چین اجرا 
می کنند. این برنامه ها روی بالک چین غیرمتمرکز 
اجرا می شــوند و داده ها را نمی تــوان در آن تغییر 
داد یا پاک کرد. این برنامه ها، آینده توســعه برنامه 
تلفن همراه هســتند. آنهــا با پرداخت ســریع تر، 
ســوابق داده های قابل اعتماد را فعــال می کنند و 
ضد دســتکاری هســتند. با کمک بالک چین، یک 
شرکت توسعه برنامه اندرویدی می تواند پروتکل های 
امنیتی قوی را حفظ کند. این موضوع، به ســرعت 
در حال تبدیل شدن به بخشی از روندهای توسعه 
اندروید به ویژه در بخش های مالی مانند صرافی ها، 

بانک ها و نظایر آن است. 
Google Assistant/Chatbot.4

در سال های آینده، شاهد خواهیم بود که بسیاری از 
صاحبان کسب وکار، تمایل دارند خدمات اپلیکیشن 
خود را با Google Assistant یکپارچه کنند. 
مزیت اصلی ســرمایه گذاری در چنیــن ادغامی، 
این است که راه های ســریع تری را برای دسترسی 
مستقیم به برنامه در اختیار کاربران قرار می دهد. با 
استفاده از کنش های برنامه گوگل، کاربران به پیوند 

عمیق برنامه دسترسی پیدا می کنند.
این امر به آنها امــکان می دهد فعالیت های خاصی 
را داخــل برنامه از طریق دســتیار گــوگل انجام 
دهند. گوگل در ســال ۲۰۲۰ اعالم کــرد ویژگی 
 CES جدیدی را برای دستیار گوگل در نمایشگاه
منتشــر خواهد کرد. ویژگی جدید به نام »اقدامات 
زمان بندی شده« به کاربران اجازه می دهد از طریق 
دستیار گوگل با دستگاه های هوشمند مانند روشن/

خاموش کردن دستگاه هوشــمند، درست کردن 
قهوه و غیره ارتباط برقرار کنند. این ویژگی می تواند 
۲۰ دستگاه خانگی از جمله چراغ ها و دستگاه های 
قهوه ســاز را کنترل کند. واحدهای AC و بسیاری 

موارد دیگر هم در این زمره هستند.
Flutter5.توسعهچندپلتفرمیازطریق

گوگل، فناوری جدیــدی را با نام Flutter معرفی 
کرده که از آن به عنوان آینده توســعه اندروید یاد 
می شود. در این خصوص، Flutter یک چارچوب 
چندپلتفرمی اســت که بــه توســعه برنامه های 
زیبا با یک پایــگاه کد کمک می کند. بســیاری از 
توســعه دهندگان، این پلتفرم را بــه دلیل ماهیت 
انعطاف پذیر آن برای ساخت اپلیکیشن های موبایل 
انتخاب کرده انــد. از دالیل اصلــی انتخاب فالتر، 
می توان به یادگیری آســان، طراحی بومی و نظایر 
آن اشــاره کرد. این فناوری، یکی از چارچوب های 
ترجیحی برای حداقل توسعه محصول بادوام است. 
این امر، به آن معناست که به جای صرف ولخرجی 
در دو اپلیکیشن مختلف، می توانید به سرعت یک 
اپلیکیشن را روی پلتفرم های بومی مانند iOS یا 

اندروید بسازید. 
با آخریــن به روزرســانی، گــوگل از موبایل و وب 
فراتر رفــت. توســعه دهندگان Flutter اکنون 

می تواننــد macOS، Windows، Linux و 
سایر دستگاه های تعبیه شــده را هدف قرار دهند. 
 flutter پشتیبانی دســک تاپ ارایه شــده توسط
همچنین شامل افزونه هایی است که از پلتفرم های 
مختلف پشــتیبانی می کنند. به روزرسانی فالتر و 
دارت جدید با بهبودهــای عملکردی قابل توجهی 
از نســخه های معاصر منتشر شده اســت. فالتر به 
 iOS، Android، منظور ایجاد برنامــه بــرای
Fuchsia، وب و دســک تاپ، بــا پشــتیبانی از 
پلتفرم جدید آماده شده اســت. عالوه بر این، آنها 
در حال مذاکره بــا Ubuntu بــرای برنامه های 
لینوکس، اندروید Surface Duo مایکروسافت 
و ویندوز ۱۰ هستند که به زودی در دسترس قرار 
می گیرنــد. در این زمینه، برخی از پیشــرفت های 
برجسته انجام شــده در فالتر، طی ســال ۲۰۲۱ 
 janky عبارتند از کاهش اندازه و انیمیشــن های
بدون تاخیر، پردازش ســریع تر مکان نمای ماوس 
رشــته ای UTF-8 از ویجت های جدیــد مانند 
نمایشــگر تعاملی که penzoom و نوار لغزنده 
drag-n-droprange و انتخابگــر تاریــخ را 
تغییر می دهد و فالتر را به برنامه فعلی که با کمک 
 iOS در Metal بــرای Pigeon بهبود یافته

مناسب است، پشتیبانی می کند.  
6.اینترنتاشیا

روندهای کلیدی توسعه برنامه تلفن همراه در سال 
۲۰۲۱، اجرای اینترنت اشیاســت. در اندروید، این 
روندها به بســیاری از چیزهایی تبدیل می شــوند 
که به توسعه دهندگان اجازه می دهد دستگاه ها را 
روی پلتفرم های سخت افزاری شناخته شده مانند 
Raspberry Pi بســازند. بهتریــن بخش این 
است که توســعه دهندگان برای شــروع، نیازی به 
دانش قبلی در مورد تعبیه طراحی سیستم ندارند. 
در مقابل، توسعه دهندگان می توانند برنامه ها را با 
 Android و Android Studio اســتفاده از
SDK توســعه دهنــد. معرفــی 5G راه را برای 
دســتگاه های بیشــتر و ترافیِک داده، باز می کند. 
بر اســاس برخی گزارش ها، انتظار می رود نســل 
پنجم فناوری شبکه بی سیم در ســال های آینده، 
۱.۵میلیارد دستگاه را در سطح جهان به هم متصل 
کند. همچنین گفته شده ارتباطات جهانی اینترنت 
اشیا تا سال ۲۰۲۵ سه برابر شــده و به ۲۵میلیارد 
خواهد رســید، در حالی که درآمد اینترنت اشیا در 
سطح جهان، چهار برابر شده و به ۱.۱تریلیون دالر 
می رســد. با توجه به آنچه گفته شد، اینترنت اشیا، 
فارغ از پیشرفت بخش های گردشگری و صنعتی، بر 
توسعه پارکینگ های هوشمند، چراغ های خیابانی 

و کنترل های ترافیکی تمرکز خواهد کرد. 
APM & EMM.7

باید دانست دو عنصر اصلی توسعه بنگاه های تلفن 
 Application Performance همــراه
 EMM و   Management APM
  Enterprise Mobile Management
هســتند. این فناوری ها در درجه اول برای کاهش 
کندی برنامه های تلفن همراه اســتفاده می شوند. 
با افزایش کلی روند توسعه برنامه های تلفن همراه، 
آنها به آزمایش کننده کیفیت برنامه های تلفن همراه 
تبدیل شــده اند. با روندهای آتــی، APM رفتار 

برنامه را منعکس و آمار دســتگاه ها و سیستم های 
عامل مورداستفاده را اندازه گیری می کند و عملکرد 
کاربر را نمایش می دهد تا بفهمد کدام ویژگی های 
برنامه، مورد سوءاســتفاده قرار می گیرد. با انتقال 
چشم انداز برنامه و زیرســاخت های کسب وکار به 
فضای ابری، APM ابزارهــای قدرتمندی را برای 
نظارت بر منابع مــورد اســتفاده برنامه ها، مرتبط 
کردن داده های بازیابی شده با بینش کاربر و تنظیم 
عملکرد با فرآیندهای تجاری ارایه می کند. در این 
خصوص، EMM نیز شامل مدیریت دستگاه تلفن 
همراه، مدیریت برنامه، بسته بندی و محفظه سازی 
برنامه، و چند جزو از همگام سازی و اشتراک گذاری 
فایل های سازمانی اســت و از خانه تا محیط کار، تا 
حد زیادی رشد کرده و به دنبال اتوماسیون فرایندها، 
بهینه ســازی گردش کار، جریان ارتباط آسان تر، 

روان تر و تبادل داده است. 
Motion Layout.8

ایــن قابلیت، مــورد اســتفاده توســعه دهندگان 
برای مدیریت ســیار و انیمیشــن های ویجت در 
برنامه هاســت. ایــن ابــزار، بخشــی از کتابخانه 
Constraint Layout با اندروید ۴.۰ سازگار 
است. با استفاده از این کتابخانه ها، تیم می تواند به 
سرعت تمام شکاف های بین مدیریت سیار پیچیده 
و انتقال هــای چیدمان را پر کند زیــرا این ابزارها، 
ویژگی های پیشــرفته و مفیدی ارایــه می کنند. 
 Motion Layout برنامه نویس ها با استفاده از
برای ایجاد رابط های متعددی که از انیمیشــن ها 
اســتفاده می کنند، تالش می کنند. این امر به آنها 

کمک می کند بفهمند در برنامه چه می گذرد. 
Beacon9.فناوری

کسب وکارها به آرامی شــروع به استفاده گسترده 
از فناوری Beacon کرده انــد زیرا به آنها کمک 
می کند مشــتریان بالقوه را به طور منحصربه فرد، 
هدف قرار دهند. در ایــن خصوص، Beacon ها 
ابزارهای انتقال دهنده ای هستند که با دستگاه های 
تلفــن همــراه در آن محــدوده خــاص متصــل 
می شوند. این فناوری به شــرکت ها اجازه می دهد 
تا اعالن هــای مختلفی را در مورد پیشــنهادهای 
ویژه، هتل های نزدیک و غیره ارسال کنند. تبدیل 
فناوری Beacon از یک استراتژی فشار یا رانش 
)push( در بازاریابــی به یک اســتراتژی انتخاب 
برای بســیاری از صنایع، مفید است. این فناوری را 
می توان در فضای ابری و در منطقه به کار برد که به 
آنها کمک می کند تا در ســال های آینده، جذابیت 
پیدا کند و رشد آن را ارتقا دهد. اعالن های مبتنی 
بر Beacon به کسب وکارها کمک می کنند تا با 
کاربران خود به شیوه ای کامال متنی ارتباط برقرار 
کنند. رونــد فناوری beacon در ســال ۲۰۲۱ 
شــاهد ظهور فرودگاه های مجهز به beacon و 
پرداخت موبایلی با استفاده از آن خواهد بود. برخی 
 iBeacon از شرکت ها، توسعه سریع و استفاده از
و سایر ابزارهای مشابه را برای بازاریابی، پیش بینی 

می کنند.
10.سرمایهگذاریاندروید

نیاز روز شرکت ها در ۲۰۲۱ در جهت سرمایه گذاری 
و تشکیالت اقتصادی اســت. ابتکار تحت رهبری 
گــوگل-  اندروید بــه کارکنان کمــک می کند از 
برنامه هــای اندرویــد در محل کار خود اســتفاده 
کننــد. برنامــه Android Enterprise بــه 
توسعه دهندگان با API ها و ابزارهای مختلف دیگر 
موردنیاز برای ادغام پشتیبانی از اندروید، در جهت 
راه حل های مدیریت سیار سازمانی کمک می کند. 

جمعبندی 
هر ســال، با نوآوری ها و ایده هــای جدیدتر همراه 
می شود و این روندها به جلو و عقب حرکت می کنند. 
با نگاهی به آخرین روندهای باال در توسعه اندروید، 
بدون شک می توانیم ادعا کنیم این سیستم عامل، با 
سرعت باال در حال رشد است تا تجربه ای یکپارچه 
را برای کاربران فراهم کند. با توجه به روند توسعه 
اپلیکیشــن  تلفن همــراه، کســب وکارها، در پی 

گسترش آن و نیز برآورد هزینه هستند.

10روند برتر توسعه برنامه اندروید
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه 
این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی درخصوص سامانه امالک و اسکان 
خبر داد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ همچنین جلسه ای با وزیر کشور 
درباره آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی های مردم 

نسبت به تعویق در صدور کارت ملی برگزار کرد.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل 
۹۰ گفت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه امالک و 
اسکان و با توجه به آغاز فصل بودجه و پیش بینی های مالیاتی در بودجه 
سال ۱۴۰۱ و وابســته بودن موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به 
سامانه امالک و اسکان و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسووالن ارشد 
سازمان امور مالیاتی، شرکت ثبت اسناد و امالک، شرکت پست و سایر 

دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
او افزود: ابتدا وزیر از آخرین وضعیت سامانه، گزارشی ارایه کرد. همچنین 
آماری درخصوص میزان مشارکت مردم در خوداظهاری امالک و واحدها 

در این سامانه و در زمان موعد مقرر به اطالع اعضای کمیسیون رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
یازدهم تصریح کرد: از آنجا که اتصال دستگاه های مرتبط نظیر وزارت 
علوم، شهرداری کالن شــهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، 
سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه امالک و اسکان به 
صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف یک هفته 
با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان ها را به سامانه 
جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام 
در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خوداظهاری 
را نیز در برنامه قرار داده و درخصوص آن به کمیسیون گزارشی ارایه دهد. 
او با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام در سامانه اسکان و امالک به پایان 
رسیده است، گفت: از آنجا که مهلت ثبت نام در سامانه یک بار تا پایان 
آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، یکب ار دیگر فرصت ثبت نام در این سامانه مهیا شود، 
لذا مقرر شــد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون 
گزارش کند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در بخش دیگری از 
این جلسه، آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی های 
مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی و عدم دریافت خدمات وابسته 
به کارت ملی توسط برخی سازمان ها با حضور وزیر کشور مورد بررسی 
قرار گرفت. خضریان تصریح کرد: در این جلســه، رییس سازمان ثبت 
احوال کشور نیز گزارشی در خصوص میزان ثبت نام مردم و افراد در انتظار 
دریافت کارت ملی هوشــمند ارایه کرد و براساس این گزارش تاکنون 
۹میلیون نفر منتظر دریافت این کارت هســتند و مسایل و مشکالت 
مرتبط با این تاخیر مورد واکاوی قرار گرفت. البته در برخی از گزارش ها، 
یکی از علت های تاخیر صدور کارت ها موضوع تحریم مطرح شده بود اما 
در جلسه مشخص شد بخش اعظم تاخیر در صدور کارت، موضوع عدم 
اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است. او خاطرنشان کرد: قرار بر این 
شد در دولت سیزدهم و با توجه به تالش های انجام شده و هماهنگی های 
صورت گرفته با سایر ارگان ها تا پایان سال، حدود ۴میلیون کارت و به طور 
متوسط ماهیانه ۱.۵میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود و کمیسیون 
اصل ۹۰ نیز بر این روند نظارت کنند. همچنین براساس قول وزیر کشور 
تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد ۶میلیون کارت دیگر صادر و 
تحویل مردم شود تا آمار مردم در انتظار دریافت کارت به روزرسانی شود 
و کمیسیون این روند را به طور جدی و مستمر پیگیری کرده و گزارشات 

روند اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرده اســت که کل فرایند از ابتدای 
ثبت نام تا دریافت کد ای نماد بدون ســتاره، در مــدت حداکثر ۱۰ دقیقه 
برای کاربران انجام می شــود و الزام ای نماد برای دریافــت درگاه پرداخت 
اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب وکارهای اینترنتی نخواهد بود. به 
گزارش ایرنا، فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی )این ماد( به عنوان مجوز 
کسب وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی سازی  و هوشمندسازی 
از اواخر ســال ۱۳۹۸ به صورت کامال غیرحضوری و برخط امکان پذیر بوده 
 و میانگین زمان آن در گروه کاال/خدمت های مختلــف به کمتر از یک روز 
)چند ساعت( کاهش یافته است. عالوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری 
برای کسب وکارهای خرد و خانگی، فرایند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی 
در قالب ای نماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه )و حذف سایر مراحل 
احراز(، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت محور در کشور رونمایی شده 
است. منظور از کسب وکار خرد، کسب وکاری است که تعداد تراکنش های 
 آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلــغ تراکنش های آن در ماه کمتر از 

۵۰ میلیون تومان باشد.

خبر

وعده صدور ۴میلیون كارت ملی 
هوشمند تا پایان سال

مرکزتوسعهتجارتالکترونیکیاعالمکرد

 دریافت ای نماد بدون ستاره 
در حداكثر ۱۰ دقیقه

سعید میرشاهی
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یک کارشناس آمریکایی و مجری شبکه راشاتودی، می گوید: بیت کوین قاتل 
دالر و بانک مرکزی آمریکاست و این دو را از بین خواهد برد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، واشنگتن در تالش است تا به سمت 
قانونمند کردن استفاده از دارایی های دیجیتال برود. برخی از نمایندگان 
کنگره بر این باورند که ممنوع کردن استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به 
حفظ جایگاه دالر در بازار بین المللی کمک کند، اما مکس کایزر، کارشناس 

آمریکایی شبکه راشاتودی با این نظر مخالف است.
او می گوید: دالر سال هاست که در حال افول و از دست دادن جایگاه خود 

در جهان است. با بیت کوین یا بدون بیت کوین، دالر شکست خواهد خورد.
بسیاری از نمایندگان کنگره نگران سرنوشــت دالر هستند و به این فکر 
می کنند که آیا این ارز می تواند با وجود خیز ارزهای دیجیتال جایگاه خود 
به عنوان ارز برتر جهانی را حفظ کند یا خیر. اوایل این هفته بِلِین لوتِکِمِیر، 
نماینده کنگره آمریکا، این سوال را مطرح کرد که با متداول تر شدن استفاده 
از ارزهای دیجیتال در بازار بین الملل چگونه می توانیم حفظ جایگاه دالر در 
بازار بین الملل را تضمین کنیم. مکس کایزر معتقد است با توجه به نزدیک 
شدن ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی به رقم ۳هزار میلیارد دالر، کشتی 
دالر همین حاال هم غرق شده است. به اعتقاد کایزر، بیت کوین قاتل دالر 
و بانک مرکزی فدرال آمریکا خواهد بــود و با گرفتن انرژی دالر برای زنده 
ماندن این ارز را از بین می برد، حتی ارتش آمریکا هم نخواهد توانست جلوی 
کشورها، شرکت ها و اشخاص در رفتن به سمت ارزهای دیجیتال و بیت کوین 

را بگیرد. این روند تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که دالر واقعا از بین برود.
کارشناس آمریکایی شبکه راشــاتودی پیش بینی کرده که دولت آمریکا 

چاره ای نخواهد داشت به جز آنکه به زودی با ارزهای مجازی کنار بیاید.

بیت كوین قاتل دالر و بانک مركزی 
آمریكاست

خبر

مدیرکل دفتر فرهنگی مرکــز پژوهش های مجلس 
با اشــاره به اهداف برگزاری نشست استماع نخبگانی 
طرح حمایت از حقوق کاربــران فضای مجازی گفت: 
پیشنهادات نخبگان در چهار سرفصل این طرح مورد 

بررسی قرار می گیرد.
صادق ستاری فرد در گفت وگو با مهر با اشاره به نتایج 
برگزاری نشست استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مرکز 
پژوهش های مجلس اظهار کرد: ما برگزاری ۱۰ جلسه 
استماع نخبگانی را پیش بینی کرده ایم که فعال سه جلسه 
آن تشکیل شده و ادامه جلسات نیز با حضور نمایندگان 
اندیشــکده ها و دانشــکده ها و فعاالن کسب و کارها و 

دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد.
او با اشاره به اینکه تاکنون در این نشست ها مسایل خوبی 
مطرح شده و حضار نکات و نقدشــان را در مورد طرح 
حمایت از حقوق کاربران فضــای مجازی به صراحت 
مطرح کردند، ادامه داد: تقریبا اجماع و اتفاق نظر همه 
کارشناسانی که تاکنون در این نشست ها شرکت کرده اند 
بر سر این است که وضع قانون در حوزه فضای مجازی 
یک ضرورت است و در این حوزه نیاز به قانون داریم. اما 
نقدهایی هم از حیث حقوقی و کارشناســی نسبت به 
برخی از مفاد طرح وجود دارد. مدیرکل دفتر فرهنگی 
مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: کارشناسان تاکید 
دارند که حقوق عمومی مردم بایــد در این طرح مورد 
توجه جدی قرار بگیرد. اینکه بستر فضای مجازی نباید 
بستر فعالیت های تشــدید انجام جرم و فعالیت های 
مجرمانه باشد از دیگر موارد مورد تاکید کارشناسان است. 
در همین حال در این نشست ها بر این موضوع تاکید شده 
که با توجه به اقتضائات روز نیازمند محیط امن و سالم 

برای کودکان و نوجوانان هستیم. استفاده از این محیط 
باید به نحوی باشد که هم کسب و کارها بتوانند فعالیت 
کنند و هم احیانا مردم بتوانند فعالیت های اجتماعی 
خودشان را در این بستر به طور سالم انجام دهند. او گفت: 
پیشنهادات کارشناسان در چهار سرفصل تنظیم گری، 
ضوابط و شــرایط فعالیت، نظام حمایــت از کاربران و 
خدمات پایه کاربردی و مســوولیت ها و ضمانت اجرا 
مطرح شده است. ما از همه کارشناسان و فرهیختگان 
خواسته ایم که نظرات شــان را به صورت کتبی هم به 
ما اعالم کنند. هفته آینده در متن نهایی برای ارایه به 
کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران، از 

این پیشنهادات هم استفاده خواهیم کرد.
ستاری فرد با بیان اینکه یک سری پیشنهادات ایجابی 
هم از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، گفت: 
پیشــنهادات در خصوص حذف و الحــاق برخی مفاد 
در جزییات و کلیات طرح عنوان شــده و قرار است در 

این جلسات استماع نخبگانی، پیشــنهادات را در یک 
فضای کارشناســی در متن نهایی اعمال کنیم و شرح 
نقطه نظرات، نقدها، اشــکاالت و مباحثی که از سوی 
کارشناسان مطرح شده را در اختیار کمیسیون مشترک 

طرح قرار دهیم.
او گفت: مرکز پژوهش های مجلس تصمیم گیر نیست، اما 
تالش می کند به تصمیم گیری درست توسط کمیسیون 
بررسی طرح کمک کند. ما در مقام تصمیم سازی هستیم 
و در این مقام سعی مان این بوده که از ظرفیت نخبگانی 
استفاده کنیم و مشارکت ذی نفعان و ذی ربط ها را در 
قالب یک متن منطقی و مورد اجماع و اتفاق نظر اعمال 
کرده و تالش می کنیم که متن دارای مقبولیت عمومی 
باشد و آن را در اختیار کمیسیون طرح قرار خواهیم داد.

مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره 
به اینکه همچنان از نقطه نظرات کارشناسان و اصحاب 
مربوط به این حوزه اعم از کسب و کارها و اندیشکده ها 

و دانشکده ها و رســانه ها که حرفی برای گفتن دارند، 
در قالب گزارش های رسمی استفاده کرده و در اختیار 
کمیسیون قرار می دهیم، گفت: از این موارد در جلسات 
مربوط به بررسی و تصویب طرح به عنوان یک پشتوانه 
پژوهشی و کارشناسی استفاده خواهد شد. او در مورد 
اینکه گفته شــده برخی از بندهای این طرح از جمله 
مسدودسازی پلتفرم ها حذف شده است، تاکید کرد: 
هنوز هیچ تصمیم کارشناســی گرفته نشــده است و 
حذف مفادی از طرح در حد پیشنهاداتی بوده که از سوی 
کارشناسان عنوان شده است. به هر حال امیدواریم در 
یک فضای منطقی و با در نظر گرفتن جنبه کارشناسی، 

اجتماعی و حقوقی این طرح تصویب شود.
ستاری فرد افزود: اصل بر پیشــبرد این طرح با اعتنا به 
نظرات کارشناسی است؛ موضوعی که در سیاست های 
کلی قانون گذاری هم مورد تاکید اســت. تالش ما این 
است که متن نهایی دارای یک منطق کارشناسی باشد 
و جنبه های فنی و حقوقی و اجتماعی و فرهنگی آن هم 
رعایت شده باشد تا آن را تحویل کمیسیون مشترک 
بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قرار 
دهیم. او در خصوص جزییات پیشنهاد دولت برای تغییر 
برخی مفاد این طرح گفت: دولت نسخه ای را در اختیار 
کمیسیون طرح قرار داده و ما در جلسات با نمایندگان 
دستگاه های اجرایی، پیشنهادات مدنظر در این نسخه را 
بررسی کرده و تالش می کنیم به یک اجماع با دولت و 
بخش خصوصی برسیم. نظر دولت بر این نیست که این 
نسخه رسانه ای شود، به همین دلیل قرار است که پس از 
بررسی این مواد پیشنهادی با حضور کارشناسان مستقل 
از دولت، بخش خصوصی و نمایندگان دولتی، به یک 

اجماع در مورد آن برسیم.

پیشنهاد نخبگان در طرح حمایت از کاربران مجلس بررسی می شود

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اهمیت فناوری هوش مصنوعی 
در مواجهه با دنیای کالن داده ها گفت: باید بتوانیم رابطه این دانش را با سایر 

علوم و نیز در ظهور فناوری های نو منعکس کنیم.
به گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی، سعیدرضا عاملی در مراسم افتتاح 
آزمایشــگاه هوش مصنوعی و علوم اسالمی و انســانی دیجیتال در مرکز 
تحقیقات کامپیوتری )نور( هوش مصنوعی را ظرفیتی برای استقرار نظام مند 
شاخصه های تمدن نوین اسالمی عنوان کرد و گفت: ۳۳ زتابایت معادل ۳۳ 
تریلیون گیگابایت، میزان داده هایی است که در سال ۲۰۱۸ در شبکه اینترنت 
بارگذاری شده است. در ســال ۲۰۲۰ این عدد به ۵۹ زتابایت رسیده است 
و پیش بینی می شود در ســال ۲۰۲۵ این عدد به ۱۷۵ زتابایت برسد. ظرف 
اصلی این داده ها، هوش مصنوعی اســت و تمام این فضا را هوش مصنوعی 
مدیریت می کند. او افزود: اهمیت هوش مصنوعی به این است که در ظرف 
فضای مجازی و در بستر اینترنت و اینترانت، ظهور و بروز دارد و بنابراین همه 
قابلیت هایی که در اینترنت درخصوص آنها سخن می رود، در هوش مصنوعی 

هم عنوان می شود. لذا ارزش افزوده بزرگی به وجود می آورد.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه هوش انسانی برآیندی است 
که ما از ذهن انسان دریافت می کنیم و ذهن دارای توانایی هایی است که این 
توانایی ها را به صورت شبیه سازی شده در هوش مصنوعی می توان دید، گفت: 
هوش انسانی یک موجودیتی است که قدرت مراجعه را به منابع ذهنی انسان 
فراهم می کند. فضای مجازی قابلیت های ذهن انسان را گسترش داده است. 
ذهن انســان فرامکانی، فرازمانی و همه جا حاضر است. خصیصه های ذهن 
انسان، به محیط مجازی منتقل شده است و ظرفیت های انسان در بستر هوش 
مصنوعی، شبیه سازی و نظیرسازی می شود. این استاد دانشگاه تهران، ماهیت 
فضای مجازی رقومی و در عین حال فرا مکانی و جهانی دانست و افزود: ماهیت 
هوش مصنوعی هم رقومی است وهم قابلیت قرارگیری در بستر جهانی را 
دارد. به همین خاطر است که امروز پیشران اصلی علم و فناوری و پیشرفت در 
جهان، هوش مصنوعی شده است. حکیم فرزانه انقالب با افق نگاهی که دارند 
می خواهند تا ایران در تراز ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی قرار 
گیرد که قاعدتا کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هم باید در همان 
تراز قرار گیرد. او گفت: ظرفیت هوش مصنوعی فراگیر است. فضای هوش 
مصنوعی به عالوه بستر اینترنت و فضای مجازی می تواند فراگیری را برای 
عدالت به صورت نظام مند فراهم کند. دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به اینکه باید فلســفه هوش مصنوعی را به فهم هستی شناسانه آن 
مرتبط کنیم، بیان کرد: باید بتوانیم رابطه این دانش را با سایر علوم و نیز در 
ظهور فناوری های نو منعکس کنیم. پایه فهم هوش مصنوعی، ظرفیت های 
فناوری های نو است. فناوری های نو، نو بودن شان را به عددی بودن این ماهیت 
ربط می دهند. می گویند عددی، رقومی و ریاضی است. بنابراین در مورد جهان 

اعداد صحبت می کنیم و نسبتی را در جهان اعداد پیدا می کنیم. استاد دانشگاه 
تهران به یکی از پنج تکنیک در هوش مصنوعی »تکنیک ماشین یادگیری« 
اشاره کرد و گفت: ما از ماشین یادگیری یاد نمی گیریم، بلکه ماشین یادگیری از 
رفتار ما یاد می گیرد. در نظام عقالنیِت احتماالت می تواند مسیرهای محتمل را 
دریافت کند که در ویرایش متن، شما کامال از منطق احتماالت هوش مصنوعی 

استفاده می کنید و نیز از منطق یادگیری هم بهره می برید.
اهمیتهوشمصنوعیدرمواجههبادنیایکالندادهها

او در پاسخ به این سوال که چرا هوش مصنوعی امروزه اهمیت پیدا کرده است؟ 
گفت: هوش مصنوعی ناظر بر منافع ملی شده، رقابت های جهانی بر محور هوش 
مصنوعی صورت می گیرد و کسب و کارهای جهان در پیوند با هوش مصنوعی 
رشد می کنند و می توان گفت آن سازه مدیریتی که همه فرایندهای زندگی را 
راهبری می کند هوش مصنوعی است. دکتر عاملی با اشاره به سابقه ۵۰ ساله 
هوش مصنوعی و اهمیت یافتن آن در عصر حاضر گفت: در گذشته از هوش 
مصنوعی، مجرد از اینترنت و فضای مجازی صحبت می شد؛ امروز یک ارزش 
اضافه شده در عرصه فضای مجازی است؛ اگرچه خود فضای مجازی هم مولود 
هوش مصنوعی است؛ ولی وقتی از هوش مصنوعی در بستر اینترنت صحبت 
می کنیم، شبکه ای بودن هوش مصنوعی، فرامحلی بودن هوش مصنوعی، 
بر محور زمان مجازی حرکت کردن هوش مصنوعی، یعنی حذف فاصله و 
مفهوم زمان نیوتنی و انیشتینی را تغییر دادن و زمان را منهای فاصله و حرکت 
تعریف کردن، در منطق هوش مصنوعی اتفاق می افتد. او دلیل دیگر اهمیت 
هوش مصنوعی را مواجهه با دنیای داده های بزرگ دانســت و گفت: دنیای 
کالن داده ها، دنیای بسیار پیچیده و در عین حال نگران کننده ای است؛ اصال 
امروز نباید بگوییم که کنش ها و واکنش های ما برای دنیای قدرت های مجازی 
شناخته شده نیست. آ نها می دانند ما چه چیزی می خریم، چه چیزی را بیشتر 
یا کمتر می خریم، با چه کسی حرف می زنیم، چه تصویری یا فیلمی را می بینیم، 
استفاده از چه کاالیی را ادامه می دهیم یا ادامه نمی دهیم. تمام این جای پاهای 
ما در نظام داده کاوی فضای مجازی، قابل رصد کردن است. دکتر عاملی ادامه 
داد: با نگاهی دوباره بر سایت Internet Livestats می بینیم که عددها، 
عددهای خیره کننده ای اســت. ۲تریلیون و ۱۶۳ میلیارد تماشای فیلم در 
یوتیوب! ۲تریلیون چند برابر جمعیت جهان است؟ این تعداد بازدید از اول سال 
۲۰۲۱ تا پایان سپتامبر دیده شده است. ۲۶میلیارد عکس جدید در اینستاگرام 
منتشر شده است، ۷۵تریلیون و ۲۰۰میلیارد ایمیل ارسال شده است. ۲تریلیون 
و ۲۶۰میلیارد جست وجو در گوگل صورت گرفته است. استاد دانشگاه تهران 
تصریح کرد: زمانی که روی سرورهای جهان که بانک داده های جهانند متمرکز 
می شوید، از جمع کل مرکز داده هایی که بیش از ۵هزار سرور دارند، میزان 
۳۹درصد متعلق به آمریکا، ۳۰درصد متعلق به اروپا، استرالیا و کانادا و بقیه 
متعلق به چین و ژاپن و سایر کشورهای جهان است. البته در گذشته ۷۵درصد 

این ســرورها متعلق به آمریکا بوده اســت، اما در این خودیابی های صورت 
گرفته، دنیا به این نتیجه رسیده که ســرمایه داده، بزرگ ترین سرمایه ملی 
کشورهاست. حال در حوزه شبکه ملی اطالعات به ما خرده می گیرند که چرا 
سرمایه داده ای در داخل کشور نگهداری شود، آن هم اطالعات پایه کشور را! 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه کرد: امروز شاهد این موضوع هستیم 
که بحث اقتصاد هوش مصنوعی با سرعت زیادی حرکت کرده است و در سال 
۲۰۱۷ سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی حدود ۳۹.۵میلیارد دالر بوده و بر 
اساس گزارش PWC، تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۸ در حوزه هوش 
مصنوعی ۲تریلیون دالر بوده، که گردش مالی آن به ۱۵.۷تریلیون دالر رسیده 
است. این در شرایطی است که تولید ناخالص سالیانه جهان، حدود ۸۷تریلیون 
دالر است. این محاسبات بر مبنای محاسبات مرتبط با کل جهان الگوریتم ها و 

فضای مجازی و همچنین صنعت چهار است.
نیازمندتعریفجایگاههوشمصنوعیدرکشورهستیم

استاد دانشگاه تهران، هوش مصنوعی را ابزاری دانست که جهان موازی و به 
نوعی بازتاب تالش های متراکم دانش بشری در کاربردهای خیر و شر است و 
اظهار داشت: بر اساس همین داده کاوی، نخبه های ما را می برند. امروز، نیازمند 
تعریف جایگاه هوش مصنوعی در جمهوری اسالمی هستیم. ما خیلی از اوقات 
ابزارها را بدون توجه به زمینه و فرهنگ استفاده می کنیم، لذا خیلی فرقی بین 
استفاده ابزار در نیویورک و مثال تهران قائل نیستیم. بارها در طراحی فضای 
مجازی پلتفرم و طراحی و معماری فضای مجازی شهر نیویورک را روی تهران 
سوار می کنیم. شهر مجازی جمهوری اسالمی ایران باید تاریخی گرا، عدالت گرا 
و معارف گرا باشد. اینجا دست خود ما است و خودمان باید آن را بسازیم، اینجا 
دیگر اراده فردی نیست که بگوییم فرهنگ جامعه خراب است، اینجا با اراده   
طراحان سر و کار داریم. اینجا با اراده الگوریتم ها سرو کار داریم. اینجا حکیم 
فرزانه انقالب هدف را تمدن نوین اسالمی بیان کرده اند؛ ببینیم اقتضائات آن 
چیست. برویم برای آن اقتضائات کار کنیم. وگرنه در دنیای تکنیک ما هم یکی 
مثل بقیه خواهیم بود، ادامه مدرنیته می شویم. انقالب اسالمی یک جریان 
معکوس مدرنیته است. استاد دانشگاه تهران بیان کرد: باید به چهار چرخش 
تحولی در بستر هوش مصنوعی در حوزه تمدن سازی نوین اسالمی توجه کنیم. 
چرخش اول، چرخش از عدالت موردی و شخصی شده به عدالت فراگیر است. 
چرخش دوم، چرخش از عدالت مبتنی بر حکمرانی دستوری و سلسله مراتبی 
به حکمرانی سیستمی و افقی است. چرخش سوم، چرخش از عدالِت حسرت و 
تاسف به نظام هوشمند هشدار و اقدام، باید یکی از کارکردهای هوش مصنوعی 
سیستم اخطار باشد و چرخش چهارم، چرخش از عدالت گفتمانی به عدالت 
محقق و محاسبه شده قطعی است که اقتضای طبیعی تعریف شدن همه 

مولفه های حمایت و پیشرفت در الگوریتم های هوشمند است.
او با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی زیرساخت های الزم 
برای ورود به نظام حکمرانی هوشمند کشور را دارد، گفت: تاکنون این مرکز 
موفق بوده و یک میراث ارزشمندی ایجاد کرده است. این مرکز در متن، کارهای 
بسیار بزرگی انجام داده است. امیدواریم این متن به سمت برخی از برنامه هایی 

که در عملکردهای سیستمی در کشور کمک کننده است، ورود پیدا کند.

دبیرشورایعالیانقالبفرهنگی

اهمیت هوش مصنوعی در مواجهه با بیگ دیتا

گوگل به کارمندان خود هشدار داده اگر از قوانین واکسیناسیون کرونا در 
آمریکا تبعیت نکنند، ابتدا شاهد عدم پرداخت حقوق و دستمزد و در نهایت 
اخراج از محل کار خواهند بود. به گزارش رویترز، بر اســاس یادداشتی که 
توسط مدیران ارشد گوگل تهیه و در این شرکت توزیع شده، کارکنان آن 
تا سوم دسامبر فرصت داشتند وضعیت واکسیناسیون خود را اعالم کرده و 
اسناد مرتبط را برای اثبات ادعاهای خود ارسال کنند. در عین حال افرادی 
که به دالیل پزشکی یا مذهبی می توانستند واکسن نزنند نیز باید برای اثبات 
ادعاهای خود مدارکی را ارایه می کردند. در یادداشت مذکور تصریح شده 
گوگل پس از تاریخ سوم دســامبر با کارکنانی که وضعیت واکسیناسیون 
خود را مشخص نکرده باشند، تماس می گیرد. در نهایت افرادی که تا تاریخ 
۱۸ ژانویه از قوانین واکسیناسیون تبعیت نکنند به مدت ۳۰ روز در فهرست 
عدم پرداخت حقوق قرار می گیرند و در نهایت حداکثر ظرف مدت شش 
ماه لغو قرارداد شده و باید گوگل را ترک کنند. سخنگوی گوگل نیز در این 
خصوص گفته است: ما متعهد به انجام هر کاری برای کمک به کارمندانی 
هستیم که می توانند واکسینه شوند و قاطعانه سیاست واکسیناسیون خود 

را پیگیری می کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت تحول نظام آموزشی همسو 
با تحول دیجیتالی در دنیا و حرکت به سمت مدل سکویی )پلتفرمی( تاکید 
کرد. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در دیدار 
با رییس و معاونان دانشگاه علمی کاربردی، افزود: عصر امروز که پساصنعتی 
نامیده می شود، مبتنی بر فضای مجازی است و این فضا دارای ویژگی هایی 
نظیر جهانی شدن، شبکه ای بودن، کالن داده و هوش مصنوعی است و آینده 
دنیا با این ویژگی ها ترسیم خواهد شد. او گفت: پیش تر دانشگاه به دنبال 
تعلیم بود اما امروزه نگاه دانشگاه باید اقتصادی باشد تا نقش دانشگاه های 
علمی کاربردی با اهمیت تر جلوه کند. فیروزآبادی تاکید کرد: دانشگاه پیش تر 
فناورانه و مبتنی بر تکنولوژی و نظام آموزشی نیز دارای سیستم نوآوری بود 
اما امروزه در دانشگاه های نسل ۴، مباحث استارت آپی و شرکت های کوچک 
زودبازده مطرح شده است که البته در این حوزه در کشور بیشتر مهاجرت 
صورت می گیرد. او  افزود: صاحبان سکوهای ایرانی چنانچه فعالیت خود را 
در سطح جهانی گسترش دهند، شاهد قلمروسازی خواهیم بود. دبیر شورای 
عالی فضای مجازی  افزود: جوامع امروز به دنبال اقتصاد خدماتی، نوآورانه با 
مدل استارت آپی است، به نحوی که بازاریابی هدفمند برای اقوام، سنین و 
ذائقه های متفاوت در سطح جهانی و به صورت شبکه ای شکل بگیرد. دبیر 
شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اقتصاد سکویی )پلتفرمی( در جهان، 
گفت: اقتصاد سکویی به دنبال کاهش نقش دولت ها و مدیریت بی واسطه 
بر بازار جهانی است و در دانشگاه های دنیا نیز نظام آموزشی سکویی شکل 

گرفته بنابراین نظام دانشگاهی کشور نیز باید به این سمت حرکت کند.

گوگل كارمندانی كه واكسن نزنند را 
اخراج می كند

دبیرشورایعالیفضایمجازی

نظام آموزشی كشور باید به سمت 
مدل سكویی حركت كند
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 ما معموال الکسا را به عنوان  وب سایت مرجع رتبه بندی سایت های 
دنیا می شناسیم اما بهتر اســت از زوایای دیگری نیز به آن نگاه 
کنیم. الکسا، فناوری کنترل صوتی است که توسط آمازون توسعه 
داده شــد و ابتدا در خانواده بلندگوهای هوشمند اکو آمازون و 
سپس Echo Dot، Echo Studio و سایر نمایشگرهای 
هوشمند مورد استفاده قرار گرفت. این برنامه  هوش مصنوعی 
فوق العاده تعاملی، با اتصال به بســیاری از دســتگاه های خانه  
هوشمند شما، تجربه سبک زندگی دلپذیر را به همراه می آورد. 
الکسا مملو از قابلیت های عظیمی است که کاربران ممکن است 
به طور کامل از آنها استفاده نکنند. از پخش اخبار گرفته تا اجرای 
تایمرها و پخش موسیقی. فناوری دستیار مجازی برای سهولت 
و راحتی شما ساخته شده و در کنار این مزیت بی شمار، امکانات 
نه چندان محرمانه الکسا، توانایی افزودن مهارت های جدید را نیز 
دارد. در اینجا، مهارت هایی ذکر شــده که می توانید فورا کمک 

صوتی خود را آموزش دهید. 
  باAudibleبهکتابهایصوتیگوشدهید

شــما می توانید یک کتاب صوتی را بخوانید که با صدای بلند و 
واضح برای شما خوانده شده است. این ابزار به خوبی کار می کند 
به خصوص زمانی که قبل از آن، صاحب Audible هســتید. 
 Audible همچنین بهتر است بدانید »در الکسا، چه چیزی از
رایگان اســت؟« هر ماه، یک کتاب رایگان وجود دارد و الکســا 

می تواند برای دستیابی به آن کمک کند. 
  چراغهایخودراباPhilips Hueکنترلکنید

 این مهارت، بهترین دالیل را برای انتخاب چراغ های هوشمند به 

شما ارایه می دهد تا از این طریق بتوانید با صدا بر آنها کنترل داشته 
باشید. پس از اینکه کاربران Hue Bridge را نصب کردند و 
یک یا چند چراغ به خانه خود افزودند، نوبت به فعال کردن مهارت 
Hue از کتابخانه مهارت های الکسا می رسد. بعد از آن برای انجام 
این کار، به سادگی بگویید »الکسا، چراغ آشپزخانه را روشن کن«. 

اکنون مانند جادو، نور وجود دارد!
  باالکساگاردازخانهخودمحافظتکنید

 الکسا گارد به شما کمک می کند از خانه تان محافظت کنید، زیرا 
از میکروفن تعبیه شده در دستگاه های Echo شما برای گوش 
دادن به نشانه های ورود ناشــناس در زمانی که خارج از منزل 
هستید، استفاده می کند. برای فعال کردن این ویژگی در خانه 
خود، به سادگی بگویید »الکسا، من می روم« و بعد از برگشت، آن 
را با »الکسا، من در خانه هستم« غیرفعال کنید؛ به همین سادگی! 
کاربران همچنین این مزیت را دارند که نحوه کار آن را با استفاده از 

اپلیکیشن موبایل الکسا شخصی سازی کنند.
  الکسابهعنوانیکدستگاهمخابرهدرساختمان

مانند یک دستگاه مخابره داخل ساختمان، تماس بالفاصله شروع 
می شود، شما به سادگی می توانید از Drop-In برای تماس با 
دستگاه الکسا دیگر، درست در اتاق دیگر، استفاده کنید. اما قبل 
از هر چیز، باید Drop-In را فعال کرده تا بتوانید از آن استفاده 
کنید. برای انجام این کار، اپلیکیشن موبایل الکسا را باز کنید و روی 
More، سپس Settings، بعد Communication و 
در نهایــت Enhanced Features ضربــه بزنید. برای 
فعال کردن این ویژگی، به سادگی روی دکمه تند بکشید. سپس 
می توانید با گفتن »الکسا، وارد ]آشپزخانه[ شوید« با اتاق دیگری 

تماس بگیرید. 
  مشاورهنوشیدنیدریافتکنید

 اگر چیز زیادی درباره نوشــیدنی نمی دانید، می توانید مهارت 
مشاوره نوشیدنی را در کتابخانه مهارت های الکسا فعال کنید و 
سپس از مواردی مانند »الکسا، نوشیدنی با الزانیا همراه شود«، 

استفاده کنید. الکسا تضمین می کند چند گزینه و حتی محدوده 
قیمتی را در اختیار شما قرار دهد.

  باMyPetDoc،میتوانیدازدامپزشکیکمک
بگیرید

هوش مصنوعی دامپزشــکی خودکار باعث می شــود مهارت 
MyPetDoc به تمام ســواالت سالمت حیوان خانگی شما 
پاسخ دهد. پس از فعال کردن مهارت در کتابخانه مهارت الکسا، 
فقط بگویید: »Alexa، MyPetDoc را شروع کن« و سپس 
سواالت را قبل از اینکه الکســا بتواند عالئم حیوان خانگی شما 
را توضیح دهد، بگویید. همچنین گزینه ای برای اتصال به یک 

دامپزشک البته با پرداخت هزینه دارد.
  ایکسباکسخودراکنترلکنید

مهارت Xbox را در کتابخانه مهارت های الکســا فعال کنید 
و با ورود به حساب مایکروســافت خود به کنسول پیوند دهید. 
 Xbox One دســتورهای زیادی وجود دارد که می توانید به
یا Xbox Series X/S خود بدهید، بنابراین برای دریافت 
یک نمای کلی بگویید: »الکسا، از ایکس باکس بپرس چه می توانم 

بگویم.« 

  وضعیتاستیکخودراباMeaterپیداکنید
برنامه Meater را در کتابخانه مهارت های الکسا فعال سازید تا 
آشپزی را از هر کجای خانه بررسی کنید. این قابلیت به شما این 
توانایی را می دهد که بفهمید شام شما چقدر بیشتر طول می کشد 
 Meater یا متوجه دمای داخل گوشت شوید! بگویید »الکسا، از
بپرسید، مرغ من چقدر زمان نیاز دارد؟« یا »الکسا، دمای استیک 

من را از Meater بپرس.« 
  بچههارابابازیهایالکساراضینگهدارید

 Magic Door الکسا بازی های زیادی را می شناسد، ابتدا باید
را در کتابخانه مهارت های الکسا فعال کنید. 

  باFind My Phoneهرگزگوشیخودراگمنکنید
 Find My با گفتن »الکســا، تلفن من را پیدا کن« مهــارت
Phone را در کتابخانه مهارت های الکسا فعال کنید. قبل از 
استفاده از مهارت Find My Phone ابتدا باید این مهارت 
را تنظیم کنید. الکسا با ارسال پیامک یک شماره امنیتی چهار 
رقمی به تلفن شما، تاییدیه ای را انجام می دهد که به عنوان کاربر 
باید آن را دوباره بخوانید. بنابراین قبل از تنظیم این مهارت، این 

مهارت را فعال کنید.

  ازدومینوپیتزاسفارشدهید
آیا شــما یا عزیزان تان عاشق پیتزا هســتید؟ مهارت دومینو 
یکی از مهارت های مجموعه الکساســت که منتظر شماست. 
مهارت Domino را در کتابخانه مهارت های Alexa فعال 
 Domino و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا آن را به حساب

خود پیوند دهید. 
  باAgustقفلکنید

این قابلیت برای کاربرانی که درهای خود را به قفل هوشــمند 
آگوست مجهز کرده اند، مناسب است. شما به سادگی می توانید 
با اســتفاده از صدای خود، قفل را باز و وضعیت در را بررســی 
کنید. خانه هوشــمند آگوســت را در کتابخانــه مهارت های 
 الکســا فعال کنید تــا از مزایای بررســی امنیتــی یکپارچه 

لذت ببرید.  
  تمرینهفتدقیقهایتناسباندامانجامدهید

با پیروی از پروتکل تمرینی قابل تنظیم و هدایت شــده الکسا، 
مهارت های تمرینی کامل در دسترس شماست. تمرین هفت 
دقیقه ای را در کتابخانه مهارت های الکسا فعال کنید و هنگام 
انجام تنظیمات اولیه، از ســه گزینه موجود شــامل کم تاثیر، 
 استاندارد و پیشرفته که می توانید بخشی از آن باشید، استفاده 

کنید. 
  کمکهایاولیهراازکلینیکMayoدریافتکنید

موقعیت های تصادفی اغلب با سردرگمی و سرگردانی زیاد همراه 
هستند. شما در چنین شرایطی می توانید از مهارت کمک های 
اولیه کلینیک Mayo اســتفاده کنید پس آن را فعال کنید. 
این قابلیت، تضمین می کند در صورت وقوع مشکل، پاسخ های 
سریع دریافت کنید. اگر در برخی شرایط، مهارت پاسخگویی 
برای سوال شما نداشته باشد، در مواقع اضطراری شماره گیری 

۹۱۱ را توصیه می کند.
  باFitbitمسیرگامهایخودراپیگیریکنید

حفظ تناسب اندام، وزن اضافی را از بین می برد. فناوری کنترل 
صوتی می تواند Fitbit شما را با فعال کردن این مهارت به الکسا 
متصل کند. پس از اتصال، می توانید درباره سواالتی نظیر نحوه 
عملکردتان در خواب، تعداد گام های پیموده شده وغیره پاسخ 

الزم را دریافت کنید.
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