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دانــش الكترونيك و پــردازش ديجيتال 
به چنان ســرعت رشدى دست يافته است كه 
تقريبــًا هيچ علمى در دوران حاضر به پاى آن 
نخواهد رسيد. افزايش ســرعت پردازنده ها، 
ارزان شــدن مــداوم  فناوري هــا و قطعات و 
عرصه هــاى جديــدى كه از بــركات اين علم 
بهره مند مى شوند؛ سبب شده تا بررسى دقيق 
تحوالت و تأثيرات اين دانش تنها در بازه هاى 
زمانى كوتاه امكان پذير باشد. ده سال در اين 
عرصه آن قدر طوالنى اســت كه  فناوري هايى 
در آن زاده شوند، به بلوغ رسيده و پير شوند و 
حتى از بين بروند. اما براى داشتن چشم اندازى 
كلى از دنياى ديجيتال و پيش بينى آينده شايد 
مــدت مناســبى به نظر برســد. به هرحال اين 
شــماره از مجله به بررسى تغييرات  فناوري 
و ابزارهاى ديجيتال در ده سال اخير پرداخته 
است. اما به نظر نگارنده در اين ميان پرسشى 
وجــود دارد كه بيــش از روند تحوالت دنياى 
ديجيتال، نيازمند كندوكاو و بررسى است؛ اين 
كه در اين عصر و عرصه جايگاه كاربر ايرانى 
كجا اســت؟ آيا با روند رشــد  فناوري همگام 
بوده اســت؟ در كجاى بازار مصرف و كجاى 

بازار توليد  فناوري قرار گرفته است؟
نقش ايران در بازار توليد فناوري، به ويژه 
نوع ديجيتالش به بررسى چندانى نيازى ندارد. 
چــه در بازارى كه چشــم بادامى هاى چينى و 
كره اى و ســيه چرده هاى هندى باسرعت تمام 
مى روند تا رده هاى باالى سودآورى را از آن 
خــود كنند، غالب برنامه هــا و طرح هاى توليد 
محصــوالت ديجيتال - چه ســخت افزارى و 
چــه نرم افزارى - در ايران از موفقيت بى بهره 

مانده اند.
خبــر ناخوشــايندتر اين كه متأســفانه 
در بــازار مصرف نيز اوضاع چندان مســاعد 
نيست. اگرچه ضريب نفوذ اينترنت و كامپيوتر 
در ايران به شدت افزايش يافته، اما روند رشد 
آنچه من به اصطالح اســتفاده مفيد و درســت 
مى نامــم، بســيار كمتــر از حد انتظار اســت. 
نكته جالب توجه اين اســت كه مــا، در جايگاه 
يــك كاربر ايرانى  فناوري بــه معناى عام و با 
ســطح دانــش معمولى، به انــدازه الزم با اين 
تغييرات  حوزه فناوري و تســهيالت ناشى از 
آن همــگام نبوده ايــم. در اين باره به چند مثال 
ســاده اكتفا مى كنم. چند نفر را سراغ داريد كه 
از كامپيوتــر براى تنظيــم قرارهاى مالقات و 
كارهــاى روزمره اســتفاده مى كنند؟ چند نفر 
را مى شناســيد كه حســاب و كتاب مالى  خود 
را به صــورت ديجيتــال نگهــدارى مى كنند؟ 
درعوض چند مورد را ســراغ داريد كه در اثر 

به وجودآمدن كوچك ترين مشــكل، سيســتم 
در بغــل به نزديك ترين «تعميــرگاه» مراجعه 
مى كننــد؟ يــا وجود يــك اشــكال كوچك در 
تنظيمات سيستم با عوض شدن سيستم عامل 
حل شده است؟ از ديد من؛ كاربر ايرانى در راه 
استفاده درست و مفيد از  فناوري – به صورت 
خاص منظورم  فناوري ديجيتال است - با دو 
مانع اساسى روبه رو است كه متأسفانه براى 
هيچ يك راه حل سريع و قاطعى وجود ندارد.

نبود رابط كاربر به زبان فارسى
شــايد يكــي از مهم تريــن عامــل ايــن 
دورافتادگــى را بتــوان در نبــود رابط كاربر 
فارســى دانست. اگر حساب كاربر حرفه اى و 
قشــر علمى جامعه را از افراد عادى جدا كنيم، 
كامًال محرز مى شــود كه  فنــاوري حتمًا بايد 
به زبان فارســى مجهز باشد تا بتواند به طور 
كامــل به جامعه ايرانــى و خانواده ايرانى راه 
پيدا كند. منظور من از كاربر فردى عادى است 
كه مى خواهد امور بانكى اش را بدون مراجعه 
به بانك انجام دهد. دوست دارد خودش از پس 
مشــكالت سيســتم اش برآيد. يادداشت هاى 
روزانــه اش را با كامپيوترش بنويســد. قرار 
مالقات ها و كارهاى روزانه اش را با كامپيوتر 
سروســامان دهد. بدون رابط كاربر فارسى، 
بدون راهنماى فارســى، بدون تقويم فارسى 

مطمئنًا موفق نخواهد شد.
در گذشته تالش هاى زيادى در اين زمينه 
انجام شد. شــايد ويندوزهاى فارسى سينا و 
پارسا و MRT و انواع فارسى نويس هاى مريم 
و ميتــرا و . . . را به يــاد بياوريد.  اما اكنون كه 
حتى توســعه دهندگان مايكروسافت به ارائه 
LIPهاى فارســى براى برخى از  نرم افزارها 
پرداخته اند، خالء چنين فعاليت ها و محصوالتى 
در داخل به صورت آشكار احساس مى شود.

اينجا اســت كه خوشبختانه يا متأسفانه، 
توليدكننــدگان كره اى ادوات ديجيتال با درك 
درســت از وضعيت بــازار و بــا تعبيه رابط 
كابرى فارســى توانسته اند در اغلب زمينه ها؛ 
از تلفن هــاى همراه تا تلويزيــون و ابزارهاى 

چندرسانه اى، جايگاهى فراتر از ساير رقبا در 
ايران داشته باشند.

عدم نياز به ابزار ديجيتال
در بســيارى از موارد اســتفاده درست 
و يادگرفتــن روش هــا و تكنيك هــاى كار با 
ابزارها مســتلزم سروكارداشتن دائم با آن ها 
يا در واقع نياز به آن ها اســت. اينجا اســت كه 
مشــكل دوم ما آشكار مى شود. كاربر ايرانى 
وابستگى و نيازى به  فناوري احساس نمى كند. 
داده مهمى در سيســتمش وجود ندارد. بود و 
نبود سيســتم يا چگونگــى عملكرد آن جز به 
عنــوان ابزار ســرگرمى تأثيــرى در كيفيت 
زندگى ما ندارد. احتمــاًال با مواردى روبه رو 
شــده ايد كه قابليت اجراى فالن بازى به عنوان 
معيار قدرت و كارايى يك سيستم كامپيوترى 
درنظــر گرفته مى شــود. درصــد زيــادى از 
كامپيوترهاى مورداســتفاده به انبار عظيمى 
از فايل هاى صوتى و تصويرى تبديل شده اند. 
درعوض يافتن سيســتمى كه داده هاى مهمى 
نظير اسناد و مدارك، اطالعات مالى، اطالعات 
مشــتريان و. . . را در خود ذخيره كرده باشد، 
بسيار مشــكل است. همين امر باعث مى شود 
كــه تمهيدات اوليــه نگهدارى سيســتم نظير 
پشتيبان گيرى، اســتفاده از ابزارهاى امنيتى 
و . . . حتــى در مقياس هــاى ســازمانى نيز به 
سادگى كنار گذاشته شود. دسترسى نداشتن 
به اتصال هاى اينترنتى پرســرعت، گسترش 
نيافتــن سيســتم هاى پرداخــت آنالين، نبود 
سرويس ها و خدمات اينترنتى و فراهم نبودن 
بســيارى از زيرساخت ها نيز از جمله عواملى 
هســتند كه به اين مشكل دامن زده و كاربران 
فارســي زبان را كــم و بيــش از قابليت هاى 

اساسى دنياى ديجيتال دور نگاه مى دارند.
درنهايت اين كه با گذشــت اين ده ســال، 
هنــوز راهى به درازاى چندين ســال پيش رو 
است تا كاربر ايرانى بتواند از اين هرج ومرجى 
كه همانند زندگى روزمره بر دنياى ديجيتالش 
حكم فرما اســت، رها شود و جايگاه شايسته 

خويش را بيابد.

دغدغه هاي پارسي
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