اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺑﻌﺪی ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۴
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ دﻧﯿﺎی ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﻮج ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪی
ﺳﻮار اﺳﺖ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻓﺮود ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮج ﻫﺎی اﯾﻦ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﻫﺴﺘﻢ.

ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ را در »رﺑﺎت ﻫﺎ« ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ،
ﭼﻨﺪان ﺑﯿﺮاه ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ
ﺟﺴﻢ ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ راه اﻓﺘﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﻀﺤﮏ ﺧﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻼت
اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد .اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،داﻣﻨﻪ دﯾﺪﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻟﺸﮑﺮی از ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﺎن و ﻧﻬﺎن ،ﻫﻤﯿﺸﻪ و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ

ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﺗﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »دﺳﺘﯿﺎر

دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ« و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﺎم »ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات و
ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﺑﻮده و وﺳﻌﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ در راه اﺳﺖ را ﻧﺪارد.
از آن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎی ﻧﻮع آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﯾﺎ ﭼﺎﯾﯽ ﺳﺎزی ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺷﺮوع آﻻرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮم ﺷﻤﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .رﺑﺎت ﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؛
ﺑﯿﺎﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرگ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ رخ داده اﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ؟
ﻫﺮ  ۱۰اﻟﯽ  ۱۵ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻮده
اﯾﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ،در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪل ﺷﺪ :ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﭙﺲ ﻋﺎدات ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﭼﻨﺪ-ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ارزﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻦ ﺗﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ از
ﻫﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﻗﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮده ام:
اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ :در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻫﻪ  ۸۰و اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﭘﻞ و ﺳﭙﺲ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی  IBMاز اﭘﻞ .ﺑﻌﺪ از آن  PCﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﺎزی اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﯾﻨﺘﻞ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﺎن “وﯾﻨﺘﻞ”( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
 IBMرا ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﺪه ﻗﻤﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده دﯾﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده  PCﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،از راه ﺑﻪ در ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ روزی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ روﯾﺎی ﺑﯽ ﭘﺮوا و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ “ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ
ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ” ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪل ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ :در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻫﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼدی از راه رﺳﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺰش ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﺒﺎب “دات
ﮐﺎم” رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺰء ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی داﻧﺴﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
دارای ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺧﯿﺰش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺟﺰء ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻮج ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮوزی ،آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ :در ﺳﺎل  ۲۰۰۷و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن آﻏﺎز ﺷﺪ .اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﻧﺎم ﺑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﺪه در ﻣﯿﺎن

اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻗﺮار داد.

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در  MacWorld 2007از آﯾﻔﻮن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺻﻠﯽ و ﮐﺎری ﺧﻮد دارد و از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻣﻮج آن در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ دﺳﺘﺎورد ،دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺣﺲ ﻧﻮ ﺑﻮدن ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮرش ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدﻧﺶ،
ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ :اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ روزی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ
ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻮاری ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ اش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺟﺰﯾﯽ از درﯾﺎی ﭘﻬﻨﺎور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﭘﻞ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎدﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﻮده ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﻌﻮدی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن اداﻣﻪ داده و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ رو
ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ روزی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻮاری ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ اش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺟﺰﯾﯽ از
درﯾﺎی ﭘﻬﻨﺎور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﺶ ﮔﺮ
ﭘﺮﻗﺪرت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد دارﯾﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺎده ﮐﺮده و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد» ،اوﺑﺮ« اﮐﻨﻮن
ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ »ﻣﺎی اﺳﭙﯿﺲ«
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ آن ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ
ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻤﺎت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت “ﻋﺎدی” و ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،ﻗﺪرت از ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ دو
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺎن اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﯾﺪ.

ﭘﻞ آﻟﻦ و ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ،ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻧﺲ آن را

داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ،PCاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺨﺘﺺ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ
از آن ،روﯾﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺪرت را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی داده ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در
دﯾﺴﮏ ﻫﺎی  CDﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و روی ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺧﻂ
ﺗﻠﻔﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﻨﻮاز ﻣﻮدم داﯾﺎل آپ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺎ دو اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻗﺪرت ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ را ﺻﺮﻓﺎ در ﺟﯿﺐ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد.

در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در  CESاﻣﺴﺎل ﮐﻤﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﺎص را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،اﻣﺴﺎل  CESﺳﺮدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در  CESاﻣﺴﺎل ﺣﺲ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﭘﻬﭙﺎد ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی،
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺟﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ رﺑﺎت
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ و ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را دﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ
ﮐﻪ در  CESﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻗﯿﺎس ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﯾﻨﺪه در ذﻫﻨﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻨﺴﻮر و ﻣﺎژول ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ارزان ﺷﺪه اﻧﺪ :اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه ای ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ زد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت در ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻨﺴﻮر و ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ارزان ﺷﺪن ﺷﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺎزه ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از  GPSﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﺞ و دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن .ﭼﯿﭗ ﻫﺎی
ﺑﻠﻮﺗﻮث ،وای-ﻓﺎی و  LTEﺣﺎﻻ ارزﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎن ﮐﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ رود و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺣﺎﻻ
ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ
واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،از  Google Nowﺑﻬﺮه ﺑﺮده و اﭘﻞ ﻫﻢ
ﺳﯿﺮی را دارد .ﺣﺘﯽ آﻣﺎزون ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﮑﺮ اﮐﻮ وارد اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺷﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Mﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  IBMو ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ

ﺑﻮده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ وﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد را ﺑﺎ  ۱۰ﯾﺎ ۲۰
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده .ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی

ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ.
در زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ وﻟﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزی

دارد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺳﺎده ﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺎز ،ﭼﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ۱۰ :ﺳﺎل از زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮ روﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﺳﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری

را در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﺣﺮﮐﺎت و ﻋﺎدات ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ دارﯾﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﺗﺮی در
اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﺗﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪی ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ روزی روی ﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺣﺎﻻ در ﺟﯿﺐ ﺗﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ.
آﻻرم ﺑﯿﺪار-ﺑﺎش ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار

اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺨﭽﺎل از
ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﺧﺒﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ از  Uberﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻤﯿﻦ
وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺎم ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﻔﺎرش ﻏﺬاﯾﺘﺎن را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻮع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﺗﺎق ﺑﻪ اﺗﺎق ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﭘﻬﭙﺎدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و از
ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺑﺘﺪا در اﺧﺘﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎرت ﺑﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎرم زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ« را ﻫﻢ زﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﺘﺪاول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻓﺮاد
ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ» :ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎرت ﺑﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎرم زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ«
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺧﻮدم ﺑﺮای ﺧﻮدم
ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدم ﻫﻤﻪ ﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻫﻤﺎن ﻫﺎ اﻧﺪازد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ای ،ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ راه و رﺳﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﺮدی را ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻫﻢ را
ﻟﻔﻆ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺒﺎی »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ« ﺣﺎﻻ وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  CESﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن

ﻫﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز راه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﺮدی را ﯾﺪک
ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارزش ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ
ﮐﻪ داﻧﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ از راه رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دور ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﯾﻔﻮن زﻣﺎن ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .ﭘﻨﺪاری ﻫﻨﻮز در روزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻠﮏ ﺑﺮی و ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺣﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی آﻣﺎده و ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺎزل را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﯿﺰش و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی
ﭼﻨﺪ-ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ را در ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دوره ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺳﯿﻢ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

