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 سازمانيواحدهاياقتصادي

هايبااستفادهازتوانايي

تكنولوژياطالعات


دكترهوشنگاميراحمدي
 )استاد دپارتمان برنامه ريزي شهري  دانشگاه ايالتي نيوجرسي، امريكا(
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اي "ابزارهيد، خالصه بخشي از كتاب كن مطلبي كه مالحظه مي

نوشته دكتر هوشنگ اميراحمدي، استاد و رييس  توسعه صنعتي"

دپارتمان برنامه ريزي شهري و توسعه سياستها، در دانشگاه 

است. دكتر اميراحمدي در اين دانشگاه  (Rutgers)ايالتي نيوجرسي

"برنامه و  ""تئوري و روشهاي برنامه ريزي منطقه ايدروس 

اين مقاله به طور مشخص،  كند. در را تدريس مي "ريزي پيشرفته

نقش تكنولوژي اطالعات در چهار مفهوِم تمركززدايي، 

تمركزگرايي، چندپارچگي و يكپارچگي، خصوصّا با تأكيد بر دو 

سيد شود. تدوين و تلخيص مطلب توسط   مفهوم آخر، بررسي مي

صورت گرفته و اجازه نامه چاپ مقاله در انتها  كيانوش كالنتر

 آمده است. 

تكنولوژياطالعات،تمركززدايي،تمركزگرايي،كليدي:واژگان

دهوشمنهايشبكه،چندپارچگي،يكپارچگي

 

 

با آشنايي و مقدمه

چندمفهوم
تكنولوژي اطالعات به عنوان 

"زيرساخت جديد" توجه شديدي 

را به تأثير خود بر سازمان 

صنعتي و دگرگوني مكاني 

توليد جلب كرده است. اين 

ومًا به صورت زيرساخت كه عم

بهره برداري جمعي از 

هاي الكترونيكي،  دستگاه

ارتباطات راه دور، نرم 

هاي  افزار، ايستگاه

كامپيوتري نامتمركز و 

هاي يكپارچه تعريف  رسانه

شود، بر سازماندهي مكاني  مي

دنيا و به تبع آن بر سيستم 

توليد اثر عميقي بر جا 

 گذاشته.

در اينننن جنننا تعرينننف از 

يه  يد، كل ند تول نب فراي جوا

تولينند شنناما مراحننا ن نن  

گينننري، توسنننعه، توليننند 

كارخاننننه اي، تبلي نننات و 

بازاريننابي را در بننر منني 

]اين تعريف تا انتهاي  گيرد

. بنندين مطلننب معتبننر اسننت 

ترتيننب تشننبيه تكنولننوژي 

به  شاهراه"  يك " به  عات  اطال

علت كار مشابهي است كه هر 

مرتبط  ند:  مي ده جام  دو ان

ور از هم و ساختن مكانهاي د

ندهاي  به فراي شيدن  شتاب بخ

كه در  طور  مان  يد. )ه تول

گذشننته زيرسنناختهاي حمننا و 
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بننر  ،نقننا بننه شننكلي شنناخص

سازمان، محا و نوع استقرار 

 آن اثر گذاشتند.(

بننراي نمونننه بننه علننت 

عات  لوژي اطال نايي تكنو توا

در منننرتبط سننناختن نقنننا  

يد  ساخت جد ين زير ست، ا دورد

 مؤينند گننرايش "تمركزداينني"

است. يك نمونه از آن ارايه 

مه يق  برنا شي از طر هاي آموز

باطي راه دور  شبكه هاي ارت

بننه كاركنننان يننك سننازمان
1

 ،

مسننتقر در نقننا  مختلننف و 

دوردست است. در مقابا گفته 

شود كه توانايي تكنولوژي  مي

شيدن  سرعت بخ براي  عات  اطال

جب  يد، مو ندهاي تول به فراي

يي"  ند "تمركزگرا سهيا رو ت

 گردد. نيز مي

گرايش گري از  سته دي هاي  د

ني نه-ف به گو كاني  تر  م اي به

منني تواننند تننأثير انقننالب 

اطالعننات جدينند را آشننكار 

به  ها را  گرايش  ين  سازد. ا

"چندپارچه شدن" و "يكپارچه 

ير مي يد تعب ند.  شدن" تول كن

پارچگي"  ندپارچگي" و "يك "چ

مدتًا  كه ع حاظ  بدان ل يد  تول

كننناركردي اسنننت و لزومنننًا 

سته به  واب ست و  كان ني به م

حوري،  سازماني م صا  نوان ا ع

ساني  سرمايه ان سعه  بر تو

بننيش از كنناهش هزينننه هننا 

كننننند، بننننا  تأكينننند مي

"تمركززداينننننننننننني" و 

 "تمركزگرايي" تفاوت دارد.

در چننندپارچگي، يننك  طننب 

پاره به  يد  كز تول هاي  متمر

گردد كه هر  جديدي مبدل مي 

حا  مامي مرا ها  ت يك از آن

يد ضروري به   را تول براي 

وجننود آوردن يننك سنناختار 

 كنناركردي جننامع و خودكفننا

شد دارا مي ثال،  .با براي م

هنگننامي كننه دولننت ايننا ت 

را بننا  AT&T متحننده، شننركت

ست  ضد ترا به  انون  ستناد  ا

يان  به از م كا، وادار  امري

كرد،  خود  صار  شتن انح بردا

سات  لب تأسي شركت در  ا ين  ا

تولينندي جدينندي در سراسننر 

 شد. چندپارچه ر،كشو

از سنننننوي ديگنننننر، در 

گروه پارچگي،  لف  يك هايي مخت

از مراحا توليد، در يك "كِا 

تننازه" تجدينند سننازمان منني 

نابع  شتراك م به ا كه  ند  ياب

در ميان فعاليتهاي گوناگون 

جر مي صادي من ين  ا ت شود. ا

بين جه  ند نتي شدن  رو لي  المل

نين  لوژي و همچ نش و تكنو دا

هاسننت و از  افننزايش ر ابننت

كتها با يكپارچه طريق آن شر

مي  شركتها  گر  با دي شدن 

يد و  سترش تول به گ ند  توان

كيفيننت دسننت يابننند، بننه 

تكنولوژي دسترسي پيدا كنند 

 و از فشار ر ابت بكاهند.
 

هامبنايتفاوت
علنننت اصنننلي تفننناوت در 

هننناي يكپنننارچگي و  نظرينننه

ندپارچگي  يا چ يي ) تمركزگرا

و تمركززدايي( به نحوه درك 

لوژي اط هوم "تكنو عات" مف ال

شخص  طور م به  گردد.  بازمي 

شته كه در نو فت  يد گ هاي  با

نننا ر بننه تمركززداينني و 

تمركزگرايننني، تكنولنننوژي 

اطالعات صرفًا به عنوان نوعي 

مي قي  ساخت تل كه  زير شود 

گننرايش بننه مننرتبط سنناختن 

يا  هم  قا  دور از  مان ن همز

شننتاب بخشننيدن بننه تولينند 

 دارد.

ضيه كه، در فر هاي  حال آن

چنننندپارچگي، يكپنننارچگي و 

تكنولننوژي اطالعننات را بننه 

مثابه يك زيرساخت و نيز يك 

كنيم.  نيروي توليد تعريف مي

در ايننن تلقنني، تكنولننوژي 

اطالعننات صننرفًا بننر فاصننله 

كند يا زمان  مكاني غلبه نمي

گننردش موجننودي را كوتنناه 

مي نوان  ن به ع كه  سازد، بل

ما  يز ع يد ن بزار تول نوعي ا

كننند و در ايننن مقننام،  منني

هاي مختلف توليد را در  جنبه

 نمايد. يكديگر ادغام مي

مفهوم تكنولوژي اطالعات به 

يد،  يروي تول نوعي ن نوان  ع

فرآورده صنعت  به  يك  هاي 

ارتبنناطي مشننخص، -اطالعنناتي

مانننند يننك دسننتگاه تلفننن 
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تولينند شننده توجننه ننندارد، 

نوعي  لوژي،  ين تكنو كه ا بل

سطوح  كه  ست  يد ا بزار تول ا

مختلننف كاركنننان منناهر در 

ياري از صنايع مي توانند بس

طي مراحا پردازش توليد، آن 

 را به خدمت بگيرند.

اين تلقي، نه تنها جايگاه 

جدينندي را در چرخننه تولينند 

بننراي تكنولننوژي اطالعننات 

كنننند، بلكنننه  ايجننناب مي

يان  كاركردي" م پارچگي  "يك

مراحا متسلسا توليد را نيز 

ين  يد. از ا مي نما سهيا  ت

جهننت، مراحننا سنننتي تولينند 

ي دانش، ابداع، نوآوري، يعن

توليننننند كارخاننننننه اي، 

صرف  يع و م يابي، توز بازار

بننه تنهننايي كمتننر جنبننه 

كنناركردي منني يابننند و در 

تلفيق با هم كارايي بيشتري 

 كنند. پيدا مي

بننراي نمونننه، مننا شنناهد 

كت شدن  حر هت دور  هايي در ج

شركت فتن  از  نزوي و ر هاي م

گذاري مشترك،  به سوي سرمايه

هت يز در ج شدن از  و ن دور 

هاي فرعي يا مؤسسات  كارخانه

تك فتن  خدماتي  كاركردي و ر

نه سوي كارخا به  ها و  به 

مؤسسنننناتي هسننننتيم كننننه 

كاركردهنناي بيشننتري را بننه 

 شكا يكپارچه در خود دارند.
 

كاربست از اي نمونه

مفاهيمذكرشده
براي مثال، مفهوم "زنجيره 

نق  تازگي رو به  كه  ضه"  عر

شبكه  عريف،است، طبق ت يافته

ات و اي از امكانننننننننننن

فعاليتهاست كه كليه عمليات 

مواد و  يد  ير خر يد؛ نظ تول

 طعات، جابجايي آنها، ساخت 

محصننو ت، توزيننع آنهننا و 

شاما  فروش را  پس از  خدمات 

شننود. بننه عبننارت ديگننر،  مي

هاي اين زنجيره مجموعه  حلقه

هاي متوالي هستند كه  فعاليت

يه  مواد اول صال  پس از استح

عت  تا از طبي شده،   شروع 

رسننيدن بننه محصننول نهننايي 

يابنند. نگرشننهاي  ادامننه منني

جديننند در اينننن زميننننه، 

سازي كا زنجيره عرضه،  بهينه

جزاي آن را نه ا طور -و  آن 

كه در سيستمهاي كالسيك مطرح 

 دهد.  مورد نظر  رار مي -است

بننديهي اسننت كننه يكنني از 

عوامنننا موفقينننت منننديريت 

تأمي يره  مديريت -ن زنج كه 

عات  مواد توام يان اطال و جر

درون تسنننهيالت فروشننننده، 

عه نده و  ط سازان و  توليدكن

مونتنناژ و مراكننز  ةكارخاننن

پيشنننرفت -باشننند توزينننع مي

سيسننننتمهاي اطالعنننناتي و 

هننناي اينترننننت و  شنننبكه

اينترانننت بننوده اسننت. در 

وا ننع بنندون داشننتن ايننن 

ابزارهننا، امكننان همنناهنگي 

ير ين زنج جزاي ا چه  ةا يكپار

ارتبا   شده ميسر نيست. اين

و همنناهنگي معمننو ً بننراي 

بهبننود اجننراي عملينناتي و 

شبك يك از اع اي  هر  ة مالي 

يكپارچه در جهت كاهش هزينه 

يك  هر  جودي در  كاهش مو كا، 

گره ير از  ضه و  ةهاي زنج عر

 ،افزايش سطح اطالعات مجموعه

 شود. ايجاد مي

 

تبيينِبيشتر


 يكي از تمركززدايي؛

پيامدهاي تكنولوژي اطالعات 

ه بيش از همه مورد استناد ك

 رار مي گيرد، گرايش به 

سوي تمركززدايي است كه 

تجّلي آن انجام كار از راه 

دور، توليد از راه دور، 

برگزاري كنفرانس از راه 

دور، خريداري مايحتاج از 

راه دور و انجام امور 

بانكي از راه دور است. اين 

گرايش بر كوتاه شدن فواصا 

د دارد زماني و مكاني تأكي

و به همين علت از تكنولوژي 

اطالعات به عنوان يك 

 كند. "َاَبرشاهراه" ياد مي


 تكنولوژي تمزكزگرايي؛

اطالعات، در عين حال كه 

موجب كاهش فاصله مكاني و 

شود، به  تسهيا تمركزدايي مي

طور همزمان محرك 
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تمركزگرايِي تصميمهاي 

توليدي نيز هست؛ با 

استفاده از اين تكنولوژي، 

بيشتر مديران و برنامه 

ريزان، اطالعات بيشتري در 

دسترس دارند و بنابراين 

امكان افزايش سرعت و كيفيت 

تصميم گيري را دارند. بدين 

ترتيب  طب اطالعاتي مستقر 

در مركز،  ادر به افزايش 

كنترل خود بر مناطق و 

انجام عمليات متمركزي شاما 

برنامه ريزي كسب و كار، 

، كنترل امور مالي

بازاريابي و تبلي ات به 

شود. برخي از  طور متمركز مي

صاحب نظران معتقدند كه در 

 اين وضعيت تك تك مديران،

بالقوه در  بال  صورت به

افراد و عمليات بيشتري 

مسؤولند و عماًل ممكن است 

نياز به وجود مناصب 

مديريتي حد وسط كاهش يابد 

كه خود موجب تمركزگرايي 

در اين  شود. بيشتر مي

زمينه، معموً  شبكه ارتباطي 

به  -نظير اينترنت-همگاني

تنهايي پاسخگوي نيازهاي 

اين سازمانها نيستند و در 

بسياري از موارد، شركتهاي 

ثروتمند دست به توسعه 

هاي هوشمند اختصاصي"  "شبكه

 اند. زده


هرچند در  چندپارچگي؛

گذشته، صنايع به علا 

متعدد، از جمله متالشي شدن 

يك انحصار عمده، دچار 

چندپارچگي شده اند ]مورِد 

AT&T  ، را به خاطر آوريد

در  رن بيست و يكم ولي 

مبناي تمايا شركت ها به 

چندپارچگي كاركردي را، 

وري" شكا مي  "تقويت بهره

وري،  براي تقويت بهره دهد.

دو رويكرد  اطع  ماً عمو

تشخيص داده شده است: 

رويكرد نخست، پاسخگويي 

و مؤثر به نيروهاي سريع 

بازار براي افزايش  رفيت 

توليد است. و رويكرد دوم، 

بهبود بخشيدن به كيفيت 

توليدات درحد نيازهاي 

 مشتريان است.

در سالهاي اخير بسياري از 

شركت ها به صورت گروهي از 

شركتهاي كوچك انعطاف پذير، 

بر اساس نوع توليد يا 

فعاليت خود در  الب گروهي 

به منظور چندپارچه و 

وري با تر  دستيابي به بهره

اند. در عين  سازمان يافته

ثبات" و فشار  حال، "محيط بي

ر ابت، حتي  ةفزايند

شركتهاي بزرگ را هم ملزم 

سازد كه بسيار شبيه  مي

شركتهاي كوچك در پي 

پاسخگويي به مشتريان و 

تأمين كيفيت براي آنان 

باشند. اين امر استفاده از 

ختلف و درعين هاي كار م گروه

حال مرتبط به هم را در 

، XEROX شركتهاي بزرگي نظيِر 

FORD و Digital Equipment  رواج

داده است. بدين ترتيب 

يافتن شركتهاي بزرگي كه 

بخشهاي مختلف ة هدايت كنند

كوچكتري كه خود به صورت 

شركتهاي خودمختار فعاليت 

دارند، ديگر غيرمعمول 

نيست. در اين جا شركتها و 

هاي فرعي چندپارچه  ارخانهك

ممكن است به صورت 

هاي هوشمند"  "كارخانه

سربرآورند كه در عين 

پاسخگو ماندن به سيستم 

مركزي،  درت بيشتري براي 

تصميم گيري از طريق واكنش 

انعطاف پذير در  بال 

تقاضاي مشتريان و ساير 

در  فشارهاي بازار دارند.

اين وضعيت است كه ويژگي 

كنولوژي هوشمند بودن ت

هاي خود را  اطالعات،  ابليت

هاي  سازد. شبكه نمايان مي

هوشمند مدرن، اين امكان را 

سازند كه تأسيسات  فراهم مي

اي وجود  كاماًل چندپارچه

داشته باشد كه براي 

پاسخگويي به نيازهاي محلي، 

از نظر توليد از بقيه 

شركتهاي همراه خود مستقا 

باشند. از اين لحاظ يك 

پارچه، متفاوت از شركت چند
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مفهوم  ديمي يك شركت تابعه 

 نامتمركز است.

عننالوه بننر ايننن مننوارد، 

هره شركتهاي  ب نان  يري كارك گ

شمند  شبكه هو چه از  چندپار

 فاً بننراي آفننرينش و نننه صننر

سنننازماندهي و همننناهنگي، 

تصننميم گيننري را در تمننام 

هد.  مي د يد رواج  سطوح تول

تكنولننوژي اطالعننات در ايننن 

د تشننكيا حالننت،  ويننًا مؤينن

گروهاي كار است زيرا امكان 

تعننامالت گروهنني كامننا را 

ظر از  فراهم مي طع ن سازد.  

تننأثير ايننن تكنولننوژي در 

كننه -كاسننتن از فاصننله هننا

بيشننننننتر در رويكننننننرد 

تمركززداينني مننورد تأكينند 

هاي پيچيده  شبكه - رار گرفت

توانند به شكلي موجب كار  مي

ين  پيش از ا كه  شوند  هي  گرو

. ده اسننتامكننان پننذير نبننو

هنناي  ، شننبكهبننراي نمونننه

هوشننمند موجننود مؤينند حجننم 

نننرم افزارهننايي  ةفزايننند

هستند كه مشخصًا براي تشويق 

شده حي  هي طرا ند. كاِر گرو  ا

ست ند كارب هاي  شبكه ةهاي آي

يت  شوق تقو ما ً م شمند احت هو

ساني  سرمايه ان شتر  تي بي ح

خواهد بود. )اين امر برخالف 

ست  شده اي ا ته  صور پذيرف ت

مي گويد تكنولوژي تمايا  كه

به گرفتن جاي منابع انساني 

 دارد.(


 در چندپارچگي، يكپارچگي؛

 ةصنايع از طريق شكستن چرخ

سنتي توليد و تجزيه شدن به 

گروهي از تأسيسات توليدي 

كاماًل بازسازي شده، به مزيت 

يابند. در  ر ابتي دست مي

صورتي كه  يكپارچگي، 

مستلزم آن است كه صنايع و 

كتهاي مختلف براي شر

دستيابي به حداكثر توانايي 

از ن   گيري تا -توليد

با يكديگر مشاركت  -فروش

كنند؛ برخي مراحا منتخب 

توليد يك شركت، با مراحا 

مختلف توليد ديگر شركت ها 

از لحاظ اطالعاتي و 

كاركردي، يكپارچه و در هم 

اي از  شوند. نمونه ادغام مي

اين نوع يكپارچگي در 

اي مجازي""شركته
2

و نيز در  

اتحادهاي استراتژيك وجود 

مفهوم "شركت مجازي" دارد. 

به معناي گروهي از 

–شركتهاست كه به طور مو ت 
مثاًل در طول مدت عمر يك 

در  -فرآورده معين

كاركردهاي مختلف توليد با 

شوند. هر يك  يكديگر شريك مي

از شركتهاي ع و شركت مجازي 

 كه غالبًا نقش رهبري را در

از -يك مرحله مشخص از توليد

داراست،  -ن   گيري تا فروش

به وسيله يك شبكه هوشمند 

مشترك، با ديگران متحد 

هاي هوشمند  نقش شبكه شود. مي

در فرايند يكپارچگي چنان 

اساسي است كه حتي مذاكرات 

حقو ي نا ر به مشاركت شركت 

ها نيز به  راردادهاي 

الكترونيكي تقليا 

مجازي به خواهديافت. شركت 

صورت يك واحد فراگير صنعتي 

كند كه از طريق  عما مي

تشريك مستمر اطالعات در يك 

شبكه، در پي دستيابي به 

توليد كارآمد است. مزاياي 

شركت مجازي شاما دستيابي 

ها  به استعدادهاي ديگر شركت

و توانايي در بر گرفتن 

موفقيت آميز تمامي مراحا 

باشد. شركتهاي  توليد مي

چه اساسًا تشكيا يافته يكپار

هاي هر چيز  از بهترين نمونه

. هر شركت يكپارچه در هستند

سازي بخشي از  بهينه ةزمين

توليد تخصص مي يابد به 

طوري كه ديگر  زم نيست 

تمامي شركتهاي متحدشده 

تمامي  ة ادر به انجام بهين

شركتهاي  امور باشند.

بزرگتر نيز از شركتهاي 

ا به برند زير مجازي سود مي

تنهايي نمي توانند با سرعت 

كافي براي ر ابت مؤثر با 

هاي زماني كاهنده  فرجه

توليد و عرضه به بازار، از 

 خود واكنش نشان دهند.

شركتهاي كوچكتر نيز از 

طريق دستيابي به استعداد 



 F 

عرضه يك فرآورده به بازار 

برند. به عالوه،  سود مي

شركتهاي ع و شركت مجازي مي 

يق تشريك توانند از طر

مساعي با شركتهاي ر يب در 

زمينه يك تالش مشترك، از 

فشار ر ابت بكاهند. ]در 

اين جا ارتبا  و اتصال 

وري، چندپارچگي  بهره يممفاه

و يكپارچگي به يكديگر 

توان گفت  شود؛ مي تر مي مشخص

كه يكپارچگي و چندپارچگي 

در حقيقت دو روي يك سكه 

يكديگرند كه هر دو  ِِ -Dualو

وري با تر را  بهره هدفِ 

 كنند!  دنبال مي
نمونه اي ديگر از 

يكپارچگي را درحال حاضر مي 

توان در صنايع خرده فروشي 

 ،مشاهده كرد. در اين نمونه

شركتهايي كه داراي بهترين 

ها  سيستمهاي كنترل سياهه

ر ابت با ي  ةباشند در صحن

هاي خرده  مانند. فروشگاه مي

 فروشي را مي توان مستقيماً 

به تأمين كنندگان كا ها 

مرتبط ساخت و بدين ترتيب 

تأخير زماني را از ميان 

برد. در وا ع نوعي شبكه 

سيم ايجاد شده است كه به  بي

كمك آن، كا ها تنها اندكي 

پيش از تحويا و فروش، 

در مجموع توليد مي شوند. 

مي توان گفت كه يكپارچگي 

بر سه نوع  ابا تمييز از 

ت، ممكن : نخسيكديگر است

است شركتي مراحا توليد خود 

را با مراحا توليد يك شركت 

ديگر)يا سازمان دولتي( به 

طور مو ت و در مورد يك 

پروژه، يكپارچه سازد. دوم، 

ممكن است شركت پيوند 

مستمري با گروه از پيش 

تعيين شده اي از شركتها 

بر رار نمايد ]مطرح در 

مباحثي مانند "توليد به 

ره عرضه" . مو ع" و "زنجي

سومين و فشرده ترين نوع 

يكپارچگي هنگامي به و وع 

مي پيوندد كه يك شبكه 

باز، از يكپارچگي  د  هوشمن

كاما و مستمر هر شركت يا 

گروهي از شركتها پشتيباني 

 كند.

مهم  ةدر هرحال، يك وسيل

براي تروي  اين روندها، به 

هاي هوشمند  كار گرفتن شبكه

ي براي توليد اطالعات جديد

است كه برنامه ريزان و 

گيران اين شركتها به  تصميم

 آن نياز دارند.
 

  

ننننننننننننننننننن

 ننننننننننننننننننن

 :منبع 
 

هوشنگ اميراحمدي. 

"ابزارهاي توسعه 

صنعتي؛ تداوم و 

گسست". ترجمه 

عليرضا طيب. 

انتشارات شيرازه. 

 .7711چاپ اول. 

ننننننننننننننننننننننننن

 ننننننننننننننننننننننننن

 اجازهنامهچاپمطلب:


"Thank you for your interest 

in my works. First, let me 

congratulate you for taking 

on a most timely and relevant 

work of publishing a special 

issue on IT .… Please go 

ahead and publish the 

summary. I will be delighted 

to be published in your 

journal. 

With best wishes and regards, 

Hooshang Amirahmadi” 

 



]برگزيدهمتن:بهفهرست

منتقلشود![

تكنولوووژياطالعوواتبووه

عنوووانيزيرسووادتجديوودي

تأثير به شديديرا جه تو

صنعتيو سازمان بر دود

دگرگونيمكانيتوليدجلب

سادت ينزير ست.ا كردها

بوورسووازماندهيمكووانيو

بع بهت ياو سازمانيدن

ثر يدا ستمتول برسي آن

عميقيبرجاگذاشتهاست.

                                           
 

 نوشت:پي 
1
 . Virtual Training. 

2   . Virtual Corporation. 
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