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 احمد شريف پور

بلوغ: انتقال نوآورى به سطح خرد

يادداشت

دنياى ما: ديدى ديگر
همــه مــا دنيــاى كامپيوتــر و فناوري 
ديجيتــال را بســيار متغير و پويــا مى دانيم 
و تصــور مى كنيم كه هيــچ عرصه اى از علم 
امروز يا هيچ بازارى در دنياى تجارت كنونى 
به ســرعت رشد و ســرعت تغيير و تحوالت 
دنياى IT دســت پيدا نخواهــد كرد. برندها و 
فناورى هايى كه ظهور مى كنند، رشــد كرده 
و شــكوفا شــده و به واسطه ســپرى شدن 
عمرشــان يا حتى ظهور رقيبــى قدرتمندتر 
مى ميرند. محصوالتى كه قوى تر، كوچك تر و 
بادوام تر مى شوند. محصوالتى كه با زندگى 
ما عجين تر شده و روز به روز بيشتر به آن ها 
وابسته مى شــويم. خدمات و سرويس هايى 
كه هــر ســاعت قابليت هاى بيشــترى را با 
قيمت هاى كمتــر در اختيار ما قرار مى دهند. 
همه و همه باعث شده اند تا فكر كنيم كه دنياى 
ما درخشان ترين و فعال ترين عرصه موجود 

در جهان است.
امــا بياييد دوباره  و از ديــدى ديگر به 
دنيــاى دوســت داشــتنى مان نــگاه كنيم و 
وضعيت امروزمان را با ده سال پيش مقايسه 
كنيم. هرچند ظاهر سيســتم شما ممكن است 
به شــدت عوض شــده باشــد، اما پايه ها و 
اصــول همان ها هســتند. قطعات سيســتم، 
اجزا و عناصر سيســتم عامل، نحوه ارتباط 
شــما با كامپيوتر همه به همان شكل است كه 
ده ســال پيش يا حتى بيســت سال پيش بود. 
چند ســال از اختراع ماوس به عنوان تحولى 
در زمينه تعامل با كامپيوترها مى گذرد و چند 
سال اســت كه هيچ فناورى در اين زمينه، با 
چنين تأثيرى ظهور نكرده اســت؟ چند سال 
اســت كه محصولى با اثرى به گســتردگى 
اينترنت ايجاد نشده است؟ به جز محاسبات، 
پخش موســيقى، انجام كارهاى ادارى و… 
چه كاربرد جديدى براى كامپيوترها كشــف 
شده اســت؟ چه مدت است كه رسانه اصلى 
مورد اســتفاده ديســك هاى نورى هستند؟ 
هرچه هست، ادامه همان گذشته است؛ حال با 

كيفيتى بهتر و سرعتى باالتر. به عبارت ديگر 
هيــچ چيز تازه اى در ايــن مدت ظهور نكرده 
اســت. هيچ تئورى بنيادينى يا هيچ محصول 
شاخصى عرضه نشده است. دوران نام هاى 

بزرگ ديگر سپرى شده است.

بلوغ
اشــتباه نكنيد! به هيچ عنوان قصد ندارم 
ديد شــما را بــه اين دنيا خــراب كنم يا حتى 
دســتاوردهاى جديد و اثرگــذار فعاالن اين 
عرصه را كوچــك جلوه دهم. تنها هدف من، 
صحبت از يك تغيير است. تغييرى اساسى و 
ناگزير كه به ناچار هر صنعت و هر پديده اى 
را تحــت تأثير قرار خواهد داد. از بلوغ حرف 
مى زنم و از محكم شدن پايه هاى يك صنعت. 
از ديد من صنعت IT نيز همانند صنايع ديگر؛ 
به عنوان مثال خودرو سازى، به دوران بلوغ 
خود رسيده است. نوآورى هاى خارق العاده، 
ايجاد تحوالت اساسى، نام هاى به ياد ماندنى، 
نظريه هــاى بنيادى و . . . همه از مشــخصات 
دوران «طفوليت» هر پديده اى هستند. در اين 
دوران از عمــر هــر پديده اســت كه نام هاى 
بــزرگ، تئورى هاى بنياديــن، قوانين پايه و 
تغييــرات اثرگذار ظهور مى كننــد. به دنياى 
علم فيزيــك نگاه كنيد. اطالعاتــى كه در هر 
ثانيه توســط برخورد دهنــده بزرگ ذرات 
هــادرون توليد مى شــود، از مجمــوع تمام 
علوم قبل از قرن بيســتم بيشــتر اســت. اما 
آيا تا كنون توانســته اســت پايه نظريه اى يا 
تحولى اساســي همچون نظريــه نيوتون يا 
تئورى نسبيت انيشــتين را فراهم كند؟ دليل 
ايــن امر بى اهميت بودن دســتاوردهاى اين 
مركز نيســت. دليل تنها اين اســت كه فيزيك 
به دوران بلوغ خود رســيده است. پايه هاى 
آن مستحكم شده و تحوالت و نوآورى ها در 
اين علم به ســطح خردترى منتقل شده است. 
در دوران پــس از بلوغ، هرچند تعداد قوانين 
كشــف شــده، محصوالت عرضه شــده و 
كاربردهاى جديد افزايش مى يابد، اما به همان 

نسبت قدرت تأثيرگذارى آن ها در كل جامعه 
كاهــش مى يابد. نظريه پردازى و نوآورى به 
جاى مســائل كالن بر موارد خردتر متمركز 
خواهد شد. به قول مشهور ما هر روز بيشتر 
و بيشتر درباره كمتر و كمتر ياد مى گيريم. به 
نظر من IT نيز به همين درجه از بلوغ رســيده 
اســت. پايه هاى تئــورى و منطقى پردازش، 
ملزومــات الكترونيك، روش هاى پردازش و 
ذخيره ســازى و…  همه به حــد نهايى بلوغ 
خود رســيده اند. از اين مرحلــه به بعد، تمام 
تمركز ما بر بهينه ســازى هاى جزئى، كشف 
روابــط ميان اجزاي خرد و يافتن روش هاى 
جديد استفاده از همان امكانات قديمى خواهد 
بود. اگر دنياى دوست داشتنى مان را همانند 
يك درخت تصور كنيم، ريشه ها و تنه درخت 
ديگر مستحكم و استوار شده اند. تئورى هاى 
پايه و راهكارهاى عملى آن ها آزموده شده و 
به ثبات رسيده اند. امكان نوآورى همان طور 
كــه هر روز مى بينيم، هنــوز وجود دارد. اما 
تازه شــدن ها و نو شــدن ها تنها در ســطح 

شاخه ها و برگ ها اتفاق مى افتند.

تهديد يا فرصت
اين امر اگرچه ممكن است در ديد نخست 
ناراحت كننده باشد و اين تصور را ايجاد كند 
كه ديگر جايى براى فعاليت و نوآورى وجود 
نخواهد داشت، اما واقعيت به تمامى اين گونه 
نيست. نكته اين جا است كه اگرچه بعيد به نظر 
مى رســد كه ديگر نوآورى يا كشفى موفق به 
تغيير ريشه هاى اين درخت تنومند شود، اما 
فرصت هاى نوآورى و كشف تازه ها (هرچند 
خردتر) در ســطح وســيع ترى در دسترس 
هســتند و به هميــن ميزان نيز تعــداد افراد 
ذى نفع در هر زمينه نوظهور ممكن، بســيار 
بيشــتر از قبل اســت. فرصت ها بى شمارند 
و مشــتريان نيز بى شــمار. تنها بايد شاخه 
درســت و زمان مناسب را بشناسيم و دست 
به كار شويم. دنياى دوست داشتنى ما هنوز 

زنده و پويا است.


