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 ۵۱/۶۰/۳۶۵۲ دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 معلومات اینفورماتیک
 بلکه ساخته شود ،ر صرف نه تنها استعمال گرددیسافتو

 

 Stefan Betschonنویسنده:  ، ۶۲/۶۰/۳۶۵۲مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 
 

 بلکه بتواند نیز فهمیده شود. در تصویر: یک سرور دیده می  شود. ،تخنیک کمپیوتر نباید صرف استعمال گردد

 (Keystoneتصویر: از )

 

انسان هائیکه امکانات و سرحدات استعمال ماشینی  ،در اجتماع اطالعات اشخاص مسلکی با معلومات اینفورماتیک

 وجود ندارند. آیا یک تقسیم اوقات جدید در جمنازیوم ممد واقع شده می تواند؟ ،اطالعات را می فهمند قضاوت کنند

 

 ،" جای می گیرد و به آیندٔه دور پرواز می کند. او با انسان های الغر اندامTime Machineیک نفر در "ماشین وقت 

بدون اینکه در پیی کاری باشند. تنها شام ها وقتیکه  ،فید پوست برخورد میکند که در وفرت حیات به سر می برندس

قوی هیکل و پُـر مو که در  ،تاریک پوست ،نا آرام می شوند. دیگر نوع دوم انسانها وجود دارد ،تاریکی بروز می کند

. اینها ماشین هارا فعال نگاه می دارند که آشکارا برای رفاه زیرزمین زندگی داشته و صرف بال انقطاع کار می کنند

همه مهم هستند. آیا این ماشینیستهای زحمتکش در زیر زمین غالمان آنهایی اند که در روی زمین می باشند؟ یا این 

های صرف حیوانات خانگی کارگران پایانی در اتاق  ،انسان های چشم بزرگ و طفل مانند)معصوم( باال در روشنی

مواجه به آن شده می تواند که خود  ،ماشین استند؟ کسی که با موقعیت اینفورماتیک در جامعٔه اطالعاتی مصروفیت دارد

 ،( رومانیست۳۶۶۳]ماشین وقت فلم) احساس کند. H. G. Wellsاز «  Time Machineماشین وقت » را به یاد آوری 

  [ H. G. Wellsساینس فیکشن از

http://de.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_malumateaa-informatik.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_malumateaa-informatik.pdf
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گماشته  ،ما همه به کلی محتاج ماشین های استفاده از اطالعت می باشیم. ولی صرف اشخاص کمی ازما احساس می کنند

 شده باشند در اتاق ماشین های پایان به سر ببرند.

 

 «ر اطالعاتمسی»تالش کننده در 

پیشگوئی « اجتماع تسریعشده» در کتابش زیر عنوان  Peter Glotz ،محقق کمونیکیشن ،کمی قبل از "گردش هزارسال"

آنهایکه عقیده دارند  ،«عاری کردن از تسریع » )پیروان تخنیک( و پیروان  Techiesکه به مبارزٔه کلتورها بین  ،می کند

منجر خواهد گردید. لیکن از چنین مبارزات تا امروز احساس به عمل  ،باید رو گردان شوند« کلتور ـ ثانیه های نانو» از 

 پیداست. ،نیامده است. در همه جا سراپا شوق و شعف و اشتیاق تخنیک

مارا با خود می  ،منقلب می سازد ،دگرگون می کند ،نیک که همه امور را با قدرت کامل تغییر می دهداشتیاق به یک تخ

به آینده پرتاب می کند. از ده ها سال های زیاد نوع و طریق مانند اینکه در کتاب های مورد پسند پیشرفت  ،کشاند

انقالبها به اطالع رسانیده  ،تحول ها ،نفس می شوندانفالق ها بی  ،هیچ تغییر نکرده ،تجلیل می گردد ،تخنیکی کمپیوتر

 می شوند:

 

  Alvin Toffler (Future Shock» 1964, «The Third Wave» 1980») از 

  Negroponte («Being Digital», 1995), Nicholas  الی

 

   John Naisbitt («Megatrends» 1982 )از 

 – Kevin Kelly («What Technology Wants» 2010)تا  

 

جامعٔه مارا مانند زمان صنعتی شدن جامعٔه « یک موج سوم»  ،قصه همیش یک نوع است: تغییرات بزرگ پیشروست

 از بیخ تغییر شکل می دهد. ،زراعتی قرون اوسطی

Naisbitt مقایسه می کند;  ،پیشرفت تخنیکی را همرای یک اسپ که در راه آن نباید قرار گرفتNegroponte  از یک

 Kellyمحدودیت سرعت وجود ندارد. « مسیر اطالعات » او با شور و شعف تعریف می کند که در ،موتر سخن می گوید

 ،تخنیک را چیزی زنده می بیند که خواست خود را دارد. در نهایت می توانیم تخنیک را زیرکانه کمی تحریف نمایم

مجبور می سازند; ما می توانیم تخنیک  ،که اصالً میل آنرا ندارد مانند اینکه والدین یک طفل سرکش را به اجرای چیزی

 را کوتاه مدت گول بزنیم ولی نه در درازمدت رام کنیم.

در کتاب های جدید بار بار تکرار می  ،این قصه که ما چطور روی موج سوم به یک آیندٔه بهتر موج سواری می کنیم

 Jewgeniصرف روشنفکران کمی ـ به طور مثال ،(Mercedes Bunzاز  ۳۶۵۳« انقالب بی صدا»گردد)کتاب

Morosow  .ـ جرأت می کنند پارتی خوش را با دالیل تنقیدی اخالل کنند 

اماده باشند عمیقا ً باتخنیک  ،لیکن پیش از پیش خوش خلقی با این واقعیت تیره می شود که کمتر انسانهای پیدا می شوند

قرار  ،ی صریحاً قلت اشخاص مسلکی حکمفرماست. بخش کمپیوتر در سویسمصروفیت اتخاذ کنند. در همه ملل صنعت

 هزار متخصص ضرورت دارد. ۲۶به ۳۶۳۶الی سال  ،«اخبار تجارتی» 

بدون دخول در یک کمپیوتر دیگر  ساده ترین کار روزمره اجرا نمی شود; برای شرکت در حیات اجتماعی داشتن 

بدون اینکه گاهی به صورت عمیق درامور  ،یان رسانیدن یک تحصیل عالیکمپیوتر شرط است. ولی کمافی السابق به پا

 امکان پذیر است. ،اینفورماتیک وارد بود

" را به نشر رسانیده اند که میل دارد موقعیت انفورما تیک ۵سه پروفیسور تقلید شدٔه تحصیالت عالی اکنون یک "کتاب 

در یک مکالمٔه شخصی توضیح می دارد که این کتاب  ، Carl A. Zehnder ،در جمناریم را ارتقاء بخشد. یکی از ناشرین

این بود که یک آفر تربیوی مسلکی ترتیب  ،یکی از تدابیری است تا وضع آشکار نا هنجار رفع گردد. یک تدبیر دیگر

 .باید قادر سازد که به حیث معلم اینفورماتیک نیز امتحان بدهد ،گردد تا معلم سویٔه جمنازیم با تعلیمات ساینس را

)خود آموزی ـ اینفورماتیک( محدود به این که به انسان های جوان نشان  Informatic-Didacticsناشرین کتاب از یک 

اینفورماتیک نیز نمی تواند به حیث قسمت از   طرفداری نمی کنند. ،کدام دکمه را باید فشار دهد ،در کجا ،چه وقت ،دهد

دیگری ( complementaryاهم ارتباط تنگاتنگ دارند ولی یکی مکملٔه )ریاضی تعلیم داده شود; گرچه این دو مضمون ب

 می باشد.

لسان های مصنوعی و  ،و داتا )مشخصات(در تعلیم اینفورماتیک به سویٔه جمنازیم باید موضوعات از قبیل الوگریتم 

متودیک حل پروبلم.  ،مـُدل سازی ،کمونیکیشن اطمینان بخش ،پیچیدگیهای محاسبه سرحدات اوتومات سازی ،طبیعی

http://dict.leo.org/#/search=complementary&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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بلکه به انها معلومات داده شود که برای  ،مقصد این نیست که متعلمین جمنازیم متخصصین اینفورماتیک ساخته شوند

سؤولیت کامل و جلوگیری از نواقص بزرگتر ضروری پنداشته می شود. بنا بر این مقصد از این است با م ،استفاده از آن

 تمرین گردد. «computational thinking»تا تفکرکمپیوتری 

نمی تواند جهان ُمـدرن اطالعات را که مادر آن حیات به سر می  ،شخصی که فکر سازندٔه اینفورماتیک را نمی شناسد» 

 « لذا به حیث تبعٔه در جه دوم عرض وجود می کند. ،بریم بفهمد

 

 یک تکسی بی کلکین

قلت های تعلیم در بخش اینفورماتیک تنها در سویس یک پروبلم نیست. همچنان در اضالع متحدٔه امریکا روی آن مباحثه 

ـ تا انسان  code.orgیک بنیاد تأسیس کردند ـ  Mark Zuckerbergو  Bill Gatesمی گردد. کپنی های سر شناس منجمله 

من گمان می » نقل قول می کند:  Steve Jobs جذب کنند. ویبسایت از  ،های جوان را برای عالقٔه عمیق با اینفورماتیک

 « چه این ایشان را به فکر کردن وا می دارد. ،کنم همه باید  در این کشور پروگرام سازی را بآموزند

مفقود شده فکر می شد و  'Steve Jobsاین بیان را که بعد از مرگ  Douglas Rushkoff ،یکائی از نیویارکنویسندٔه امر

 ،" را۳احتماال ً نمی شناخت. ولی خوب مساعد است تا محتوای کتاب کوچکش "کتابک ،دریک مصاحبه  پدیدار گردید

می سازیم یا ما  سافتویربلکه آنهارا نیز بسازیم. ما  ،یمنه تنها پروگرام ها را استعمال کن ،ماباید بآموزیم» توصیف کند. 

هستیم. در واقعیت بسیار ساده است: پروگرام بساز یا خودت پروگرام می شوی. تصمیم بگیر برای اواللذکر و  سافتویر

 ،یریاگر برای اخیرالذکر تصمیم می گ ،اجازه به دست می آری«  Zivilisation» تو برای دخول در مرکز مالیٔه مدنی

 «  این می تواند اخیرین تصمیم تو باشد.

همرای آنچه بین میخانیک موتر و یک « User » تفاوت بین یک پروگرام کنندٔه کمپیوتری و یک استعمال کنندٔه کمپیوتر

در  ،بلکه مطابق است بین دریور و مسافر. کی آماده خواهد بود در یک شهر بیگانه ،قابل مقایسه نیست “دریور است

 اعتماد کند؟ ،کورکورانه به یک دریور نا شناخته ،یک تکسی بدون کلکین

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


