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 ۸۰/۸۰/۳۸۰۲ دیپلوم انجینرکریم عطائی

 

 :Engelbart اِنگلبرت « mouseَمـوس » رگ مخترع م
 دست مجازی ما

 Frank Patalongنویسنده:   ، ۸۰/۸۰/۳۸۰۲مؤرخ  ،شپیگل آنالین

 

 
 ذرٔه هم بی مورد نیست ومیگزرد سال  ۰۸کمپیوتر َموستاریخ از 

 

" را برای هرکس قابل PC چنین مفید تمام نه شده است تا "پی سی "Computermaus  کمپیوتر َموس"هیچ وسیلٔه به جز 

: آیا میراث وی زمان چشم از جهان پوشید  به روز سه شنبه اول جوالی Douglas Engelbart ،استفاده سازد. مخترع آن

Touchscreen را خواهد گزشتاند؟ 

 

که از دارد " شرسپلستیکی "دسکیت آن یک «  driveمیکانیزم » در  ،" بیدار می شودسکمپیوتر با آواز واضح "بروم

عوض نشانٔه چشمک به " سیستم فعالیت خود را می گیرد. دقایق کم بعدتر در کنج باالئی سکرین تاریک PCآن "پی سی 

 دعوت کنان ظاهر می گردد. ،به رنگ سبز روشن " <:A"یک عالمٔه  ،"ـ "

 

 اعالن:

ـ برای کار آماده است. وقت آن رسیده که  clock speed  :۰،۰۰ MHzمن با  PC ،IBM ،است ۰۹۰۶سال 

عالیم  "bat."یا   "com", ".exe."تایپ کنید تا فهرست خوانده شود. توسعٔه  "dir""دیسکت" را تبدیل نموده و یک 

 ا نشان می دهند که فعال شده می تواند وباید در لست دیده شده و تایپ گردد.پروگرام های ر

 

Early Adopters  اگر به چنین صحنه ها فکر کند.  ،جهان دجیتال را با احساس از گزشته در تجمل به سر می برد

; در حقیقت آن سپرده می شود یاین از همه بیشتر به آن تعلق می گیرد که جوانب منفی گزشته  به خوشی به فراموش

 زمان کار با کمپیوتر یک 

بغرنج و به کلی بی معنی  ،علم مخفی طاقت فرسا پنداشته شده و بروی اکثر انسان ها مسدود می ماند. این علم کم سرعت

 گردید. تجارب انسانی و جایگاه دجیتالبین  ه ایمقطع َموسبود که نخست تغییر داد.  َموسوضع را  ،دیده می شد. این

 به ما فرصت داد با دست در داخل جهان دجیتال دست یابیم و این توانائی را هر شخص دارد. َموس

 

http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632080,00.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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چشم از جهان  ۳۸۰۲بود که در دوم جوالی سال  Douglas Engelbart ،مخترع این آلٔه کوچک "نشانی و کنترول"

دهه بیشتر دوام کرد تا انکشاف اصال ً از اهمیت  سال قبل به عمل آمد. از دو ۰۸یعنی  ۰۹۶۲پوشید. این اختراع در سال 

 کلی برخوردار گردید.

 

اولین  سطح گرافیک رای برای پرسونل کمپیوتر   ۰۸در آغاز سالهای ( IBMو  Appleنخست زمانیکه اپل و آیبی اِم )

" که به تعقیب آن َموس"فرش سطح افقی روی نخست آلٔه انتخاب کنترول گرید. حرکت غیر طبیعی  َموس ،شایع کردند

چنین شد که میلون ها و بعد چند سال ملیارد انسان آنرا در  ،آمد ،در سطح عمودی مونیتور "Cursor"یک کورزر 

 گوشت و خون خود داشته باشند.

 

" نمی تواند mass mediumنقش آن در ترویج کمپیوتر به حیث "مسمیدیا  ،چنین ساده هم باشد َموساگر ساخت خیالی 

رهبری می شد برای  َموسکمپیوتر سطر قومانده یک آلٔه متخصصان بود. کمپیوترهایکه با  تخمین شود. دست باال

که صدمٔه جسمی نتیجٔه آن می  ،تپیدند هرکس. بعضی اشخاص در وقت فراغت و مسلک با آن چنان از حد بیشترمی

بازو ویا درد دستها که فعالیت  ،شانه ،نامراض از قبیل دردهای گرد ولی ،راه جهان دجیتال را باز کرد  َموس. باشد

  برای ما تحفه آورد. ،باخود دارد نیز تکراریی ها

 

 آیا زمان َموس به پایان رسیده است؟

در ضمن بسیاری اشخاص آنرا به حیث مـُدل گزشته می پندارند. "پی سی ـ تابلیت" زنگ "تچسکرین" را به صدا آورد. 

امروز کلک ها مستقیما ً روی سکرین دکه داده شده یا لخشانیده می شود.  ،شودگادی سواری که با َموس ایندر عوض 

مستقیمتر بوده و حتی برای میمون ها خوب قابل تقلید است. ولی یک)و نه صرف از لحاظ چرب  ،این هنوز ساده تر

 کننده روی شیشه!( متود درشت نیز می باشد.

 

نان برای مقطعه های ما با کمپیتوتر یک یادداشت آموزنده طراح برای سرودن خداحافظی باَموس هنوز زود است. همچ

به آن تعلق می گیرد که برای کدام  (interface) . طریق و شکل مقطعهForm follows functionسابق می گوید: 

 مقصد از آنها استفاده به عمل می آید.

 

 اعالن:

<script type="text/javascript" language="JavaScript" 
src="http://ad.yieldlab.net/d/3397/1648/300x250?id=[extid]&ts=2013.07.04.20.20.50
"></script>  

 

کلک " با calligraphy"خطاطی بیشتر قابل استفاده نیست. تصادفی نیست که به این طریق تچسکرین برای مطالب 

شده بود. در  filigreeرنگ شده انجام داه نمی شود. همچنان َموس در نهایت وقتی به سرحد خود رسید که خوشآیند 

آزادانه  را (Objekteها) ئبلکه شَ  ،فنکشن هارا احضار می کنیم صورتیکه به طور مثال ما در روی سکرین نه صرف

 باکمک َموس خود چیزی را امضاء کنید؟ ،آیا شما گاهی کوشش کرده اید می خواهیم دستکاری نماییم:

 

این کمتر ممکن است که رسم کردن یا گرافیک را دستزدن غیر ممکن می باشد. برای چنین فنکشن ها تابلت ـ گرافیک با 

" چنان غالب است مانند Joystickدر بسیاری بازیهای قدیمی "جایستیک  بالعکس رهبری پنسل بیشتر مساعد می باشد. 

و تا روزهای ما  ،تازه ها کمافی السابق به َموس ضرورت استدر چندی از  می باشد.  امروز "کنترولر ـ بازیاینکه 

               ،اگر موضوع از کار همرای پي سی باشد ،به سرعت احکام کوتاه و سطر قومانده  IT-affineتعداد زیاد انسان های 

صرف  ،ت برای کار گرفتن از کمپیوترمختلف خواهی نخواهی به مقطعه های متفاو کنندگانه یاد می کنند. استفاد سوگند 

ضرورت  ،اقال ً در حیات مسلکی ،. و بسیاری اشخاص به مـَوسضرورت دارند ،نظر از اینکه چطور معلوم می شود

 دارند.

 

اختراعی را به میراث گزاشته است که موجودیت آن به زودی  Doug Engelbartبه هر صورت باید فکر شود که  

این دارد که کی پی سی را برای کدام مقصد مورد استفاده قرار می دهد: مـَوس یک کرییر را پایان ندارد. تعلق به 

http://dict.leo.org/#/search=interface&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/#/search=calligraphy&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/#/search=filigree&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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اکنون دوباره به گوشٔه ـ باید گفت به بزرگی شایانش ـ مراجعه می کند. زیرا برای  ،ازگوشٔه به راه عمده طی کرد

به سرنقطٔه دسترسی ما به جهان دجیتال ـ آلٔه  مـَوس را برای وقت پیشبینی شده ـ تقریبا ً دقیقا ً ،بسیاری از پروگرام ها

  کنترول مورد انتخاب باقی خواهد ماند.

 

 پایان

 

ردـمُ  «َمـوس کمپیوتر» دگالس انگلبرت: مخترع   

 

 چند نمونه از َمـوس

 

  

 
 

 

 

  

 


