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 احمد شريف پور

از طبل غازي تا طبله عطار جو
به احتمال همه طرفداران برندهاي خاص 
يــا اســتفاده كنندگان دســتگاه ها و ابزارهاي 
ديجيتــال موافق خواهند بود كه آنچه بســيار 
بيشتر و بسيار پيش تر از هر محصولي بازار، 
كاربران و مشتاقان را درگير كرده و تحت تأثير 
قرار مي دهد، هايپ يا به اصطالح جوي است كه 
در غالب موارد توسط سازندگان اين دستگاه ها 
و به عمد پيرامون آن ها شكل مي گيرد. هيچ يك 
از ما شــك نداشته و نداريم كه آينده جوالنگاه 
سيســتم هاي محاسباتي ســبك و قابل حمل 
خواهد بود. هيچ شــكي نداريــم كه اين رده از 
محصوالت با رشــدي انفجاري روندي را كه 
PCها در دهه 90 ميالدي طي كردند، با سرعتي 

بيشتر طي كرده و به ابزارهاي اصلي پردازش 
در دنيــا تبديــل خواهند شــد و در اين رهگذر 
ســودهاي كالني را نيز به جيب توليدكنندگان 

سرازير خواهند كرد.
از همين رو و با اين مالحظات است كه تمام 
توليدكنندگان اين دستگاه ها به شدت در تالش 
هستند تا از همين امروز با داغ تر كردن اين جو 
مشــتريان وفاداري براي خود دست  وپا كرده 
و ســود آينده را از هم اكنــون تثبيت كنند. در 
چنين روزهايى اغراق ها و بزرگ نمايى هايى كه 
درباره ويژگى هاى محصوالت متنوع با آن ها 
روبه رو مى شــويم بسيار بيشتر از امكانات و 

كاربردهاى واقعى آن محصول خواهد بود.
امــا از ديد من اين ابزارها هنوز در دوران 
طفوليــت خود به ســر مي برند و تــا فراگيري 
آن ها، كاربردي شدن و حتي با كمي اغراق مفيد 
واقع شــدن آن ها راهي طوالني در پيش است، 

اما نه به درازاي راهي كه پي سي ها پيمودند.

خارج از جو
بياييــد بــه مثــال پي ســي ها بازگرديم. 
بــا اين كه دوران فراگيري و مرســوم شــدن 
پي ســي ها به اواخر دهه 80 و تقريبًا تمام دهه 
90 باز مي گردد، امــا اين ابزارها در زماني به 
نســبت دورتر (شــايد از اواســط دهه 90) به 
جايگاه واقعي خويش دســت يافتند. زماني كه 
جو شــكل گرفته در اطــراف آن ها از بين رفته 
بود، به كااليي عادي و اســتاندارد تبديل شده 
بودند و افراد براســاس نيازهاي واقعي خود 
(كاربردهايــي كه در ابتــداي دوره فراگيري 
پي سي ها هنوز مرسوم نبود و وجود نداشت) 
به خريد اين دســتگاه ها اقدام مي كردند. در اين 

زمان تب رقابت ميان سازندگان فروكش كرده 
بود، امكانات و قابليت هاي يك پي ســي  تعريف 
شــده و اســتاندارد بود و ديگر كسي«پي سي  
الف» را تنها به واســطه داشــتن و نداشتن يك 
درگاه ارتباطــي يا قابليتــي منحصر به فرد به 
«پي ســي  ب» ترجيح نمي داد. در عوض يافتن 
راهكارهاي تازه براي مســائل قديمي، توسعه 
برنامه هاي كاربــردي و به عبارت بهتر يافتن 
راه هاي تازه براي اســتفاده از يك ابزار تثبيت 
شــده، به مركز توجه تمام فعاالن تبديل شــده 

بود.
از ديــد مــن تبلت ها نيز تنهــا پس از گذار 
از چنيــن مرحله اي به كاركرد و جايگاه واقعي 
خويش دســت خواهند يافــت. پيش از آن بايد 
مشخصات پديده اي به نام «تبلت» به وضوح و 
از طريق انتخاب هاي كاربران مشــخص شود. 
منظور من از مشــخصات، مواردي ســاده از 
قبيل اندازه و كيفيت تصوير نمايشگر، نيازهاي 
ارتباطي، درگاه هــا و قابليت هاي تعاملي، نوع 
و تعــداد حســگرها و... اســت. پــس از آن و 
هنگامى كه ويژگى هاي ســخت افزارى تبلت ها 
استاندارد  شده و به واسطه استاندارد شدن، از 
حوزه توجه كاربران خارج شد و توليد كنندگان 
را نيــز از تب رقابت در حيطه ســخت افزار به 
رقابت در عرصه نرم افزار و خدمات كشــانيد، 
كاربران خواهند توانســت بر اساس نيازهاى 
واقعــى خــود و بر اســاس دايــره خدمات و 

قابليت هاى موجود دست به انتخاب بزنند.

تكامل
يكــي از كاربردهايــي كــه در ذهن من با 
تبلت ها عجين شــده اســت، كمك بــه حافظه 
انساني است. در پرونده وي ژه اي كه در شماره 
93 مجلــه به چاپ رســيد از پــروژه اي به نام

 My Life Bits صحبــت شــده بــود كه طى آن 
زندگــى يكــى از كارمندان مايكروســافت به 
نــام «گوردون بــل» به صورت دائــم و لحظه 
به لحظه توســط دوربين ها و حســگرهايى كه 

به صورت مداوم با خود حمل مى كند ثبت شده 
و در يك بانك اطالعاتى ذخيره مي شــود. اين 
بانــك اطالعاتــى مى تواند بعدها بــراى يافتن 
موارد فراموش شــده، اســتخراج فعاليت ها و 
يادآورى خاطرات و مواردى از اين قبيل مورد 
جســت وجو قرار بگيرد. به ايــن ترتيب آقاى 
بل همواره حافظــه اى بدون محدوديت، بدون 
فراموشى و از همه مهم تر قابل جست وجو در 

اختيار دارد.
تبلت هــا بــا قابليت حمل فــوق العاده و با 
توانايى پردازشــى كه روز به روز قدرتمندتر 
مى شــود و به كمك حســگرهايى كه هر روز 
مــوارد و شــرايط بيشــترى را پايــش و ثبت 
مى كنند، در آينده اى نــه چندان دور مى توانند 
بــه خوبى چنيــن كاربــردى را همه گير كنند. 
عجين شــدن اين پديده با ارتباطات پرسرعت 
بى ســيم و دسترسى به ســرويس هاي ابرى 
يا كالود مى تواند تنهــا محدوديت اين ابزارها 
را در زمينــه حجم فضاى ذخيره ســازى نيز 
بــه بهترين صورت برطرف كنــد. تركيب اين 
عوامل با يكديگر دستگاهى را پديد مى آورد كه 
مى توانــد در هر لحظه و هرجا اطالعات مكانى 
صاحبش را ثبت كند، به كمك دوربين هايش از 
مناظر اطراف وى عكس  بــردارد، مكالمه هاي 
او را ضبــط كرده  يا حتى با حســگرهايى كه 
اكنــون ديگر چندان تخيلى به نظر نمى رســند 
احساســات و وضعيت فيزيولوژيك او را نيز 
به اين حجم انبوه اطالعات بيافزايد. به اين شكل 
شــايد يكى از مهم ترين كاربردهاى تبلت ها در 
آينده كمك به ذهن بشر باشد و اين نمونه اى از 
كاربردهايى اســت كه با بلوغ و تكامل تبلت ها 

شاهد كاربري آن ها خواهيم بود.
شــايد آن زمان بــه جــرأت بتوانيم ادعا 
كنيــم كه تبلت هــا، اين ابزارهــاي محبوب ما، 
از «طبل هــاي غــازي بلنــدآواز ميــان تهي» 
بــه ابزارهايــي تبديل شــده اند كــه مصداق 
كامــل «طبلــه عطــار خامــوش و هنرنماي»

 خواهند بود.


