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پدیدهای که در دنیا رو به افول است

سياوش روشني

جشن اتالف منابع دولتی به نام استارتآپها

اين روزهــا همه تمايل دارند كــه حمايت خود
از اســتارتآپها را به نوعي نشان دهند و حتي
ميتوان گفت كه حمايت از آنها تبديل به نوعي
ژست پیشرفتهبودن در بين سازمانها و نهادهاي
دولتي و غيردولتي شــده است .در نتيجه حاكم
شدن اين جو به فضاي مديريتي و رسانهاي كشور،
روزي نيست كه مطلبي درباره اعزام به خارج چند
استارتآپ يا حمايت مالي و معنوي از استارتآپي
ديگر به گوش نرسد.
در چنين شرايطي از وزارت ارتباطات ،وزارت صنعت،
وزارت ارشــاد ،وزارت ورزش ،وزارت کار گرفته
تا معاونت علمیریاستجمهوری ،اتاق بازرگاني،
سازمان نظام صنفي رايانهاي و کلی نهاد دیگر همه
و همه تحت تاثير همين جو ايجاد شده پيرامون
استارتآپها قرار گرفته و همگي در حال صرف
منابع مالی و امکانات متعدد در این راه هستند.
اين حمايتها البته در بيشتر موارد سمت و سوي
مشخص نداشته و به جاي مشخص شدن برنامه
و اولويتهاي حمايت براي آنها ،صرفا با توجیه و
بهانه نقش استارتآپها در تحقق اقتصاد مقاومتي
پرداخته شده است.
با وجود حمايت چندين سالهاي كه در سالهاي
اخير از استارتآپها شده و با وجود سرمايههاي
هنگفتي كه براي به ثمر نشســتن آنها صورت
گرفته ،مشخص نبودن اولويتها و اينكه از چه
طرحهايي بايد حمايت شــود باعث شكلگيري
سيلي از استارتآپهاي گوناگون و بيارتباط در
موضوعات بسيار تکراری ،مختلف و نامرتبط شده
است كه تقریبا در تمامیموارد هم دستاوردي
در پي نداشتهاند.
البته نبايد فراموش كرد كه در دنيا نرخ موفقيت
استارتآپها بســيار پايين بوده و نرخ موفقيت
يك از  10براي آنها ذكر ميشود و البته اين آمار
در كشور ما باتوجه به شرايط خاص اقتصادي و
تحريمها به مراتب پايينتر از اين ميزان نيز هست.
اما قدر مسلم این موضوع نباید بهانهای برای دور
ریختن بودجهها و منابع کشور شود.
در نتيجه اين نرخ شكست باال بخش عمدهاي از
هزينهاي كه توسط نهادهاي دولتي و با بودجههاي
دولتي صرف ميشود در نهايت سوخت شده و هيچ
نتيجهايبهجززيانبرايكشوردرپيندارد.همچنين
هزينههايي كه براي اعزام استارتآپهاي منتخب
به خارج كشور ميشود نيز نه تنها باعث افزايش
فروش آنها در خارج از كشور نشده بلكه در مواردي

باعث خروج افراد نخبه ايجادكننده آنها از كشور
و از دست رفتن سرمايه انسانيمان نيز ميشود.
نگاهي گذرا به چند کسبوکار انگشتشمار و ظاهرا
موفق که از آنها با نام استارتآپ یا دانشبنیان یاد
میشود موید این موضوع است كه تمام آنها بدون
حمايت دولتي به موفقيت رسيدهاند و سرمايههاي
تزريقي دولتي در موفقيت آنها نقشي نداشتهاند.
مشخص نبودن اولويت حمايت
يكي از بزرگترين مشــكالت كشور ما در حوزه
اقتصادي بهزعم كارشناسان همواره اين بوده كه
اولويت اساسي كشور در زمينه فعاليت اقتصادي
مشخص نشده است .فعاليت در زمينه خودروسازي،
گردشگري ،پتروشيمي ،ICT،كشاورزي ،پوشاك و
بسياري ديگر از شاخهها به صورت همزمان و بدون
مشخص بودن اولويت اساسي كشور باعث شده
كه در عمل در هيچيك از اين موارد دستاورد قابل
مالحظهاي نداشته باشيم و نتوانيم خودمان را در
سطح بينالمللي آنطور كه بايد و شايد مطرح كنيم.
اين در حالي است كه كشوري مثل تركيه با تكيه
بر صنعت پوشاك و گردشــگري ،امارات با تكيه
بر گردشگري و  ICTو سنگاپور با تكيه بر فناوري
اطالعات ،دستاوردهاي قابل مالحظهاي در اين
حوزهها به دست آوردهاند.
در زمينه حمايت از استارتآپها نيز در دولت ما
همين پراكندگي و مشخص نبودن اولويت به خوبي
هويدا است و وام وجوه ادارهشده وزارت ارتباطات و
سايربودجههايحمايتيدولتيبدونمشخصبودن
اولويتها به دايرهاي گسترده از فعاليتهاي مختلف
اختصاص يافته و نتيجه مشخصي هم در پي نداشته
است .جالب است بدانيد كه بودجههاي حمايتي
دولتي براي استارتآپها به انواع مختلفي از آنها
اختصاصپيداميكندوبهاينترتيباستارتآپهاي
حمايتشده توسط نهادهاي دولتي از ارايهدهنده
خدماتمزونعروسيگرفتهتاارايهخدماتگردشگري
و امنيتي را شامل ميشود.
نگاهي گذرا به ليست شركتهايي كه وام وجوه
ادارهشده وزارت ارتباطات را ارايه ميدهند مشخص
ميكند كه تحليل خاصي در خصوص آنكه از چه
سبكاستارتآپهاييميبايستحمايتشودوجود
ندارد و تعداد بسيار زيادي از طيفهاي مختلف،
تکراری و نامرتبط به شكل همزمان تسهيالت اين
وزارتخانه را دريافت كردهاند.
حمایت از خدمات تكراري استارتآپها
يكي ديگر از مشكالت استارتآپهاي ايراني نزديك

به هم بودن فعاليت آنها است .اگر در زمان نمايشگاه
الكامپ سري به سالن الكاماستارز زده باشيد به
خوبي ميدانيد كه تعداد زيادي از استارتآپها در
موضوعاتي مشابه فعاليت دارند و اساس خدماتي
كه ارايه ميدهند به كل يكي است .براي مثال دهها
استارتآپ در زمينه ارايه اپليكيشنهاي حوزه
سالمت ،خدمات دقيقا مشابهي را ارايه ميدهند
و يا استارتآپهاي آموزشي كه به ارايه خدمات
كمك تحصيلي ميپردازند در مواردي اگر نام آنها
ذكر نشود و فقط خدمتي كه ارايه ميدهند ذكر
شود قابل تشخيص از يكديگر نيستند .جالب آنكه
تعداد كاربران برخي از اين استارتآپها حتي از
انگشتان دو دست هم تجاوز نميكند.
طبيعي است كه در نهايت باتوجه به محدود بودن
بازار فعاليت هر استارتآپ فقط تعداد محدودي
امكان ادامه فعاليت را داشته و البته مابقي محكوم
به نابودي هستند و لذا ســرمايههاي دولتي كه
براي آنها صرف ميشود نيز در نهايت راه به جايي
نخواهد برد.
خود استارتآپها نيز متوجه نزديك به هم بودن
و تكراري بودن فعاليت خود شدهاند و البته شايد
به همين دليل باشد كه مدیر یک استارتآپ ،در
نشستيخواستار«راهکارتشکیلوراهاندازی“شرکت
تعاونیسهامیعام”باعضویتتمامیاستارتآپهای
برتر کشور جهت ايجاد تهاتر خدمات میان آنها
شده است.
ظاهرامدیرکلدفترنوآوریوحمایتازسرمایهگذاری

وزارت ارتباطات در مورد نوع فعالیت استارتآپها
نيزمتوجهاينتكراريبودنفعاليتهاياستارتآپي
كشور شده است و در همين زمينه گفته :درحال
حاضر تاکید بیشتر این شــرکتها بر خدمات
اجتماعی و نیاز شهروندی در این حوزه است اما
واقعیت این است که پیشرانهای اقتصادی ما طی
 10سال آینده در حوزههایی نظیر گردشگري و
معدن وجود دارد .
در چنين شرايطي باتوجه به تعدد نهادهايي كه
به ارايه تسهيالت دولتي در زمينه استارتآپها
ميپردازند دريافت كمك يك استارتآپ از چند
نهاد مختلف نيز امري دور از ذهن نيست و هيچ بعيد
نيست كه يك استارتآپ از چندين نهاد دولتي
كمك مالي دريافت كنــد .بروز اين اتفاق بهزعم
برخي كارشناسان باعث شده كه اقتصادي پنهان
در پس بهانهای به نام استارتآپهاي كشور به
وجود آمده و به وجود آورندگان برخي از آنها فقط
در پي دريافت وام و تسهيالت دولتي و استفاده
از آن براي انجام فعاليتهاي اقتصادي ديگر بوده
و البته برخي نيز با برگزاري نمايشگاه و سمينار
درآمدهاي جانبي هنگفتي را نصيب خود كنند.
استارتآپها در پايان راه
حمايتهاي همجانبه دولتي از استارتآپها اما در
حالي صورت ميگيرد كه بهزعم كارشناسان غربي
اين بنگاههاي كوچك اقتصادي به شدت رو به افول
بوده و نفسهاي پاياني خود را ميكشند .به عقيده

برخي از كارشناسان غربي ما در دنیای جدیدی
هستیم که در آن ،شرایط به نفع «بزرگترها» رقم
میخورد و شرکتهای بزرگ و مدیران اجرایی
و نه استارتآپها ،صاحبان دهه آینده هستند.
در توضيح اين موضوع بايد گفت كه اگر به تاریخ نگاه
کنیم ،رشد سریع وب در سالهای  1997تا 2006
شرکتهایی مثل آمازون ،فیسبوک و گوگل را پدید
آورد؛ چون اینترنت پدیده جدیدی بود و تعدادی
جوان میتوانستند در گاراژ خانهشان سایتی باال
بیاورند و میلیونها دالر کاسب شوند .بعد دوره رشد
موبایل هوشمند از  2007تا  2016موجب پدید
آمدن امثال اوبر و اینستاگرام و واتساپ شد .درباره
موبایل هوشمند هم همین پدیده اتفاق افتاد ،اما به
نظر نمیرسد پدیده انقالبی دیگری در راه باشد.
بنابراین خبری از جوانان و گاراژ و پول پارو کردن
بوکارهای بزرگ
هم نخواهد بود .وب از سوی کس 
قبضه شده و تقریبا همه مردم جهان دیگر موبایل
هوشمند دارند .فناوریهای امروز پیچیده و گران
هستند و این به نفع سازمانهای بزرگ با سرمایه
هنگفت است .بايد توجه داشت كه تصادفی نیست
که میزان سرمایهگذاری اولیه در استارتآپها در
سال  2017کاهش یافته و باز هم تصادفی نبوده
که پنج شرکت آلفابت ،آمازون ،اپل ،فیسبوک و
مایکروسافت تبدیل به باارزشترین شرکتهای
جهان شدهاند.
با توجه به اين آمار و ارقام كه گوياي وضعيت رو به
افول استارتآپها در جهان است به نظر ميرسد
كه اختصاص پولهاي دولتي هنگفت براي به ثمر
نشستن اقتصاد استارتآپي كه در پايان راه قرار
دارد اشتباه بوده و ثمري به جز هدررفت سرمايه
در پي نداشته باشد.

مشخص نبودن متولي استارتآپها
شايد هيچيك از فعاالن اقتصادي مثل استارتآپها
اينقدرموردحمايتنهادهايمختلفازوزارتصنعت
گرفته تا وزارت ارتباطات ،معاونت علمیو فناوری
ريیسجمهوري ،مجمع تشکلهای دانشبنیان و
حتي وزارت ورزش و وزارت علوم قرار نگرفته باشد.
توجه نهادهاي مختلف حاكميتي به استارتآپها
به حدي زياد است كه حتي گاه خود آنها هم براي
پيدا كردن مرجعي كه بايد براي حل مشكالتشان
به آن مراجعه كنند دچار مشكل ميشوند.
اوايل آبان ماه امسال معاون ساماندهی امور جوانان
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات در خصوص حمایت از سمن
جوانان و کسب و کار نوپدید به گفتوگو پرداخت.

وي در خصوص این دیدار در شبکه مجازی خود
نوشت :امروز به مالقات تنها وزیر جوان دولت رفتم.
توافقات خوبی در خصوص ســمن جوانان شد و
کسب و کار نوپدید در این بخش مورد حمایت هر
دو وزارتخانه خواهد بود.
با اين اظهارنظر معاون ساماندهی امور جوانان وزیر
ورزش ميتوان گفت حاال وزارت ورزش هم به ليست
بلندباالي حاميان استارتآپها اضافه شده است.
از سوي ديگر اما وزارت علوم نيز بيكار ننشسته و
معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه علوم ،تحقیقات
و فناوری هم از آمادگی این وزارتخانه در حمایت
از برگزاری استارتآپویکندهای کاربردی خبر
داده است .اين مقام مسوول همچنين اعالم كرده
از برگزاری جشنواره ملی مهارتی کارآفرینی و
همچنیناستارتآپویکندهایکاربردیبامحوریت
دانشگاه جامع علمیکاربردی حمایت و پشتیبانی
میکند .به اين ترتيب اســتارتآپهاي كشور
در زمينه استارتآپ هيچ كمبودي را احساس
نخواهند كرد!
لزوم توقف شــرايط گلخانهاي براي
استارتآپها
استارتآپها در سالهاي اخير با حمايت همهجانبه
دولتي مواجه بودهاند در حالیکه برخی کارشناسان
معتقدند اين حمايتهاي بيحد و بیحساب ممكن
است تبديل به مانعي بزرگ براي ادامه فعاليت
آنها نيز بشود .افشــين كالهي عضو كميسيون
 ICTاتاق بازرگاني ايران بــا ذكر همين موضوع
گفته :ما در کشور برای شرکتهای دانشبنیان
یک فضای گلخانهای مناسبی را طراحی کردهایم
که در این فضا شرکتها هم حمایت مالی و هم
حمایت معنوی میشوند و میتوانند تا جایی که
محصولی آماده برای ارایه به بازار داشته باشند،
رشد کنند .اما برای سوی دیگر این ماجرا از ابتدا
برنامهریزی الزم صورت نگرفته است و این موضوع
درنظرگرفتهنشدهکههمیشهنمیشودیکشرکت
دانشبنیان در گلخانه زندگی کند و اگر هم بشود
با محدودیت رشد روبهرو خواهد شد.
به عقيده كالهي براي حلي اين مشكل ميبايست
برنامهریزی برای خروج این شرکتها از شرایط
گلخانهای و فعالیت در بیرون صورت گیرد.
با اين تفاســير بايد ديد آيا نهادهاي دولتي نيز
متوجه لزوم توقف طرحهاي حمايتي و پرداخت
تسهيالت به استارتآپها ميشوند و يا همچنان
ميبايست شاهد ادامه روند ناصحيح حمايتهاي
فلهاي دولتي از استارتآپها باشيم.

به مناسبت روز جهانی علم و روز جهانی فلسفه

فکرآوردهای عصر فاوا ،علم دادهشناسی و فلسفه داده
عباس پورخصالیان

روز جمعــه نوزدهــم آبــان  ،96روز جهانی علم بــود و روز
چهارشــنبه  24آبان  96نیز ،روز جهانی فلسفه است .به این
مناســبتها ،یادداشــت این هفته (هفته چهارم آبان  )96را
به توضیحــی مختصر در باب دو ارمغان بــزرگ فناوریهای
اطالعات و ارتباطات اختصــاص میدهم :یعنی توضیحی در
مورد «علم دادهشناسی» و « فلسفه داده».
بدیهی اســت که نه این هفتهنامه ،نشــریهای علمی/فلسفی
است و نه نگارنده قادر است به ژرفای این دو ارمغان عصر فاوا
بپردازد ،بلکه در صالحیت خوانندگان فرهیخته ،فرهنگستان
علوم ،اعضای انجمن حکمت و فلسفه ایران ،موسسه پژوهشی
حکمت و فلســفه ایران به عالوه وزارتخانههــای عتف و فاوا
است که:
• در بزرگداشــت این دو رویداد ،همزمان و هماهنگ با سایر
اعضای یونسکو ،مطالعه ،تفحص و اقدام مناسب کنند،
• در گرامیداشت اندیشمندان این دو حوزه بکوشند،
• دفاتری دائمی یا نیمهدائمی برای ترویج فلسفه داده و توسعه
دانشهای دادهشناسی در کشور بگشایند،
• زیربنای حقوقــی و قانونی انضمام دانشهــای حاصل از
دیدگاههــای نظری و کاربــردی این دو حــوزه مطالعاتی را
فراهمآورند،
• از خدمات آنها در بهکرد مدیریتهای اکوسیستم دادههای
حیاتی کشور بهرهبرداری کنند و
• روبنایهای بههمریخته مدیریتهای مربوط و ساختارهای
کنونی جامعه اطالعات کشور را سروسامان دهند.
فکرآوردهای عصر فاوا
عصر فناوری اطالعات و ارتباطات فقط دستاوردهای کاربردی
و افزارههای بازاریِ دورانساز نداشت و ندارد؛ بلکه دو ارمغان
فکری/آکادمیک یا دو «فکرآورد» بزرگ نیز به همراه داشت
و دارد:

• علم دادهشناسی و
• فلسفه داده.
علم دادهشناسی ،چون علم است؛ آیندهنگر است و به چرایی
تاثیر و تاثر عناصر تشــکیلدهنده زیســتبوم یا اکوسیستم
دادهها بر یکدیگر و بر روندهای آینده آن میپردازد.
فلســفه داده ،نیز چون فلسفه اســت ،اکنوننگ ِر گذشتهمبنا
است .گذشتهمبنا اســت ،چون بر درک پویاییها و روندهای
گذشته اکوسیســتم داده تکیه دارد .و اکنوننگر است ،چون
بهمنظور توصیف عقالنی واقعیت فیزیکی ،سایبری ،اجتماعی
فعلی و درک وضعیت کنونی آنها ،فرایندها و روندهای گذشته
اکوسیستم داده را در جوامع بشری مطالعه میکند.
به عبارت دیگر:
فلســفه داده ،بازتاب مفهومی هستی کنونی جامعه اطالعات
در ذهن پرسشگر و فیلسوف داده است ،کسی که میکوشد به
چیستی مقوالت ذهنی مرتبط با دادههای موجود در جامعه
اطالعات پاسخدهد و (به بیان تمثیلی ):مصالح و مالت و طرح
ساختمان و ســاختار بنای رفیع جامعه اطالعات را به دست
معاصران و مهندسان آن بسپارد؛
اما ،علم و عالم دادهشناسی ،روی چیستی مفاهیم و مقوالت
مرتبط با دادههای موجــود در جامعه اطالعات کار نمیکند،
بلکه دادهشــناس ،مفاهیم و مقوالت مرتبط را از فلســفه و
فیلسوف داده (یا فیلسوف اطالعات) وام میگیرد تا سپس:
• بــه چرایی رویکردهــای احتمالــی ،ســناریوهای آتی و
سازوکارهای توسعه جامعه اطالعات ،جامعه دانش و جامعه
خرد بپردازد،
• از ایــن رهگــذر ،بــه فرایندهــای تصمیمســازی و
تصمیمگیریهای مدیران جامعه ،مبنای مســتحکم علمی
ببخشد و
• اکوسیســتمهای طبیعی و مصنوعی را از آثار ســوء بازار
مصرف برهاند.
این دو حوزه آکادمیک (فلســفه داده و علم دادهشناســی)
مستقل از هم ولی مکمل یکدیگرند.
ماجد یا بهوجودآورنده این دو حوزه (و نه تنها این دو حوزه بلکه
ماجد عرصه هنر نیز) فناوری است:
• پسپریروز :فناوری حمله و دفاع؛

• پریروز :فناوری کشاورزی و صنعت؛
• دیروز :فناوریهای اطالعات و ارتباطات؛
• و امروز« :فناوری داده».
(برای مطالعه بیشــتر در مورد اولویت فنــاوری بر هنر ،علم،
فلســفه و تمام تمدن بشری؛ رجوع شــود به کتاب «فلسفه
تکنولوژی» با مقاالتــی از :مارتین هایدگــرُ ،دن آیدی ،یان
هکینگ ،تامس کوون و دونالد مکنزی؛ نشر مرکز؛ چاپ پنجم؛
ترجمه دکتر شاپور اعتماد ،استاد فلسفه و علم سایبرنتیک).
همچنین درخصوص پیشــرفتهای «فناوری داده» (data
 )technologyرجوع کنید به گارتنر!
دو مناسبت هفته جاری (هفته پایانی ماه نوامبر هر سال)
اعضای سازمان یونســکو در هفته پایانی نوامبر هر سال ،دو
مناسبت جهانی را گرامی میدارند:
• روزجهانی علم (که امسال مصادف است با روز جمعه نوزدهم
آبان  ) 96و
• روز جهانی فلسفه (که امســال مصادف است با چهارشنبه
 24آبان .)96

بســیاری از کشــورها ،به مناســبت روزهای جهانی علم و
فلسفه ،هفته علم و فلسفه را جشن میگیرند؛ مراسمی برای
بزرگداشت اندیشمندان زنده و درگذشته این دو حوزه برگزار
میکنند و به ترویج رهنگاشت علمی خود میپردازند.
در ایران نیز کتابخانه ملی حسینيه ارشاد چند سالی است که
به همت گروهی از دانشگاهیان و صنعتگران در بخش و بازار
فاوای کشور روی دو حوزه علم دادهشناسی و فلسفه داده (و
علم اطالعات و فلسفه اطالعات) متمرکز شدهاند ،اما نگاهشان
به این دو حوزه ،بیشتر و عمدتا از زاویه دید فناوری اطالعات
است ،یعنی از جنبه چگونگی اســتفاده از دستاوردهای فاوا
برای مدیریت بهینه اکوسیســتم دادهها در جامعه اطالعات
مدرن( .در زمینه فعالیتهای گذشته این گروه ،تاکنون چند
مقاله در هفتهنامه عصر ارتباط به چاپ رســیده است .براي
مشاهده این مقاالت ،رجوع شود به بخش جستوجو در سایت
عصر ارتباط و وبگاه )/http://itanalyze.com
در دانشــکدههای فلســفه و حقــوق در ایــران و در مراکز
پژوهشهای حکمت و فلســفه ما ،کار روی علم دادهشناسی
و فلسفه داده ،یا نمیشود یا جریان اصلی و Mainstream
نیست ،و مانند ســایر زمینههای علوم انسانی و اجتماعی ما،
آثاری برجسته تولید نمیشود!
توصیه من به برگزارکنندگان سلسله جلسات علم دادهشناسی و
فلسفه اطالعات در کتابخانه ملی حسینيه ارشاد ،این است که در
برهوتی که شما را تنها به حال خودتان رها کردهاند ،از مناسبتهای
روز جهانی علم و روز جهانی فلسفه غافل نباشید و از آن استفاده
کرده ،به معرفی این دو حوزه در جامعه و بهترویج پرسشگری از آنها
در دانشگاهها ،به امید بسیج منابع عمومی و بهمنظور گردآوری
عِده و ُعده برای حل مسایل مرتبط جامعه اطالعات کشور (این
خرابآباد بیهویت) بپردازید.
داده چیست؟
پیشرفت فناوریهای دیجیتالی ،هنر دیجیتالی ،فلسفه داده
و علم دادهشناســی همه منوطاند به بازپرسش و دادن پاسخ
مجدد به چیستی داده (به التین datum :و جمع آن.)data :
میدانیم که فارسی ،و البته فارسی میانه یا پهلوی ،زندهترین
زبان قدیمی جهان اســت ،بســیار قدیمیتر از التین؛ و اگر
التینیها تا حدود  16قرن پیــش ،از آن ،تنها بهعنوان ماضی

فعل ( dareبا تلفظ «داره») استفاده میکردند و تازه در قرن
 18میالدی ،هنگامی که دیگر زبــان التین را ملتی صحبت
نمیکردند و فقط مورد استفاده دانشمندان بود ،دانشمندان
آمدند  datumرا به معنی هرآنچه عطاشــده پذیرفتند ،اما
ایرانیها بیش از  2هزار سال پیشتر از اروپايیان ،از واژه «داده»
درکی کلی و دینی/فلسفی داشــتند و نه تنها همه چیزهای
مادی و معنوی را داده دادار میدانســتند؛ بلکه معتقد بودند
که دادار پیش از هرچیــز ،عمری معین به هر شــییء داده،
لذا داد و داده هم به معنی عدد و زمان عم ِر دادهشــده تلقی
میشــد و نیز به معنای حق و عدل بــه کار میرفت (و هنوز
نیز به همین معنا در فارســی بهکار مــیرود)؛ برای مثال در
«بامداد» و «پیشدادیان» ،منظور از «داد» ،زمان است؛ و در
«دادگستری» ،حق و عدل.
داده و  datumدر زبانهــای اروپایی ،امــروزه هم کاربرد
برونزبانی دارد ،یعنی گویای هر آنچــه «دادار» آفریده و به
ما داده است ،میباشــد و هم دارای کاربرد درونزبانی است،
زیرا بهطور شفاف ،نماینده معنی خود است( .به عبارت دیگر:
The term “data” suggests something that is
)both given and that imposes itself
اما برای آن که داده به معنی علم دادهشناسی درک شود ،باید
توجه داشت که اگر اطالعات را شیی ِء داده یا data object
در نظر بگیریم ،داده ،بهمثابه اتم تشــکیلدهنده این شییء
مثالی است.
یا اگر زیستبومهای آبی (متکی بر آب) را در نظر بگیریم ،نسبت
داده به یک اکوسیستم دیجیتالی ،مثل نسبت آب به زیستبوم
آبی است ،یعنی داده ،مایه پایداری یا (در صورت خطا در مدیریت
اکوسیستم دیجیتالی) دلیل فروپاشی سامانهها است .به عبارت
دیگر :داده ،جریان داده ،چرخه حیات داده ،سوختوســاز داده،
تبادل دادهها در فضای تعامــات و تراکنشهای اجزای فنی با
اجزای اجتماعی در اکوسیستم دیجیتالی ،و امثالهم ...ضامن حیات
و بقا ،و رشد و بالندگی اکوسیستم است.
در پایان توصیه میشود به نشانی http://bit.ly/2zrMZH2
مراجعه کنید و از سخنرانیهای اجالس مدیریت اکوسیستم
داده که در تاریخ  96/7/13در حســینیه ارشاد تهران برگزار
شد ،استفاده کنید.

