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تاریخ4782 / 70/ 81 :

10پیشرفت عظیم تکنولوژی تا به امروز
بخش اول:
سر گردان البالی صفحات انترنتی در جست و جوی مطلبی بودم ،که توجه ام را این نوشته پرمحتوای «پیشرفت ده گانۀ
عظیم تکنالوژی» به خود جلب کرد ،بار نخست یک مرور کردم و بار ثانی دقیق تر و عمیق تر مطالعه کردم و محتوی آنرا
منبع معلوماتی خوب و بدرد بخوری یافتم ،خاصتا ً درین مقطع زمانی که این معلومات خورد و کوچک تکنالوژی برای نسل
ما که هنوز مشکالت کافی با کمپیوتر و استفادۀ انتر نت و وسایل تخنیکی ضروری روزمره داریم ،کمک بسی بزرگی بوده
میتواند .روی این ملحوظ جهت بهره برداری بهتر کوشیدم با زبان شیرین دری آنرا نوشته و با شما عزیزان شریک سازم.
مطالعه میفرمائید .منبع :سایت خانۀ آموزش

در این مقاله قصد داریم شما را با ده
پیشرفت مهم و تأثیرگذار حاصل شده در
دنیای کامپیوتر که زندگی ما را
دست خوش تغییرات قابل مالحظه ای
کرده است آشنا کنیم.ب را در دو بخش
مطالعه میفرمائید
سرعت پیشرفت تکنالوژی از سال 5991
میالدی تا کنون به حدی باال بوده است
که جهان امروز در مقایسه با آن دوران
چندان هم واقعی به نظر نمیآید و میتوان
گفت که به جهان به تصویر کشیده شده در
افسانه های علمی و تخیلی شباهت دارد.
در آن زمان آیدیای ساخت وسایل سیار با قابلیت دسترسی بی درنگ به جهان پهناوری از سرگرمی بیش از اندازه غیر
عادی به نظر میآمد و در واقع به داستان های علمی تخیلی شباهت داشت.
امروزه وسایل الکترونیکی را می توان یافت که ابعاد یک کتاب معمولی را دارند اما نقشه های کامل و دقیقی از جهان را
به همراه محتوی صد ها کتاب در خود جای داده اند .به لطف این وسایل کارآمد می تواند در هر لحظه به هر شﺊ و یا
مکانی دست پیدا کند و با تمامی افرادی که در زندگی وی حضور دارند ،در هر لحظه و هر موقعیتی ارتباط برقرار نماید.
در این مدت هر سال تجهیزات تکنالوژی جدیدی به بازار عرضه شد که برخی از آن ها ماندگار شده و برخی دیگر نیز
از صحنه روزگار محو گردیده اند ،بعضی نیز همان تجهیزات علمی تکنالوژی قبلی هستند که با پاره ای تغییرات وارد
بازار میشوند .اما در این میان تجهیزات تکنالوژیهای هم استند که زندگی ما را به کلی متحول نموده اند .این لست شامل
ده وسیلۀ تکنالوژی فوقالعاده و اپگرید( )upgradeهای ساده می باشند ،هر یک از آنها مسیر را برای تغییرات بیشتر
هموار نمودند و چنین شد که جهان ما دیگر شباهتی به آن سالها نداشت.
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

3G Broadband
این وسیلۀ تکنالوژی برای نخستین بار در انگلستان پای به
عرصه وجود نهاد و بسیاری از افراد را برای انجام امور
کاری و حتی اجراء یی بازی به خود وابسته کرد ،هر چند
هیچ یک از این افراد کامالً شیفته این تکنالوژی نشدند اما این
تکنولوژی از جمله پیشرفتهای عظیم صورت گرفته در این
عرصه بود .پیش از معرفی این وسیلۀ تکنالوژی ،استفاده از
انترنت از طریق وسایل سیار به هیچ وجه قابل قیاس با
روشهای امروزی نبود .در آن زمان اینترنت به عنوان
روشی غیرعادی و تا حدودی عجیب و غریب برای اطالع از
قیمت بازار های بورس و امتیاز تیم های فوتبال مورد استفاده
قرار میگرفت و وقتی در گرد همایی ها و سمینارها سخن از فرصت های تجاری ایجاد شده توسط انترنت همراه به میان
میآمد ،حاضرین در این جلسات چندان هم جدی به این قضیه توجه نمی کردند و این موضوع برایشان مضحک جلوه
می کرد.
نخستین شبکه  G3در سال  1005میالدی ،توسط کمپنی  NTT DoCoMoو در جاپان راه اندازی شد .هر چند استفادۀ
جهانی از این شبکه بیش از حد انتظار به طول انجامید ،اما سرانجام استفاده از شبکه  G3در میان تمام مردم دنیا عمومیت
پیدا کرد و در سال  1003میالدی بیش از  100نفر از اقصی نقاط جهان به این شبکه متصل شدند .در این میان برخی از
گوشی های موبایل خود استفاده کردند و برخی نیز از دیگر وسایل سیار برای این کار بهره بردند .اما نکته مهم در این باره
ای ن است که این رقم زمانی به دست آمد که هنوز خبری از نسل اول (آی فون  )Ifoneدر میان نبود (این گوشی در سال
 1002میالدی وارد بازار شد) و با ورود خود استفاده از مونیتورهای لمسی یا ( )tuchscreenرا در دیگر وسایل جدید
معمول ساخت ،اما در آن زمان (آیفون) یک گوشی نسل دوم  G1بود و هنوز قابلیت استفاده از شبکه  G3را نداشت.
شرکتهای مخابراتی انگلیسی که میلیارد ها پوند را صرف خریداری از شبکه  3Gکرده بودند ،بازار وسایل سیار را
بسیار پرمنفعت یافتند و رفته ،رفته به این سمت متمایل شدند .با گذشت زمان استفاده از تیلفون های موبایل و تبلتها آنچنان
در میان باشندگان انگلیسی متداول گشت که دیگر شبکه  G3هم آن ها را راضی نمی کرد و کاسۀ صبر این استفاده
کنندگان برای راه اندازی شبکه  G 4لبریز شد.
شبکه  G3همچنان دارای نقایصی است و استفاده از آن هم هزینه باالیی کار دارد ،هرچند با استفاده از این شبکه استفاده
کنندگان میتوانند از طریق وسایل همراه خود به جهان مجازی دست پیدا کنند و دیگر نیازی به اتصال از خانه و یا محیط
کار نخواهد بود ،به همین دلیل تکنالوژی مذکور ،دستیابی به پیشرفت های عظیم را در حوزه وسایل سیار با سرعت
بیشتری ممکن ساخت .به لطف آن دیگر کنفرانس ها و نشست های طوالنی مدت برایتان مالل آور نخواهد بود و می توانید
تنها با در اختیار داشتن یک تبلت ،کانال مورد عالقه خود را مشاهده نمائید.
دونلود دیجیتال
دیگر تأثیر جهان دیجیتال ،بر نحوه استفاده استفاده کنندگان از فایلهای موسیقی ،فلم و حتی بازی گذشته است و باید با
فردی صحبت کنید که کمتر از  10سال سن دارد.
تا همین چند سال پیش آلبومهای موسیقی روی صفحه های گرامافون به فروش می رسیدند و برای تماشای فلم هم از
تلویزیون استفاده می شد .اما کمی بعد این فایل های موسیقی و بازی به همراه کستهای ضبط به بازار عرضه شدند و
رفته ،رفته پای نوارهای ویدیویی هم به خانه ها باز شد.
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ساخت انواع لوح های فشرده  (CDو ) DVDگام بعدی
کمپنی های دستاندرکار این حوزه بود که به لطف آن
استفاده کننده میتوانست مستقیما ً به سراغ ترک و یا
بخش دلخواه خود از فلم برود و بدون آنکه نیازی به
برگرداندن آن باشد به تمام آلبوم گوش دهد.
اما امروزتمامی این قابلیت ها و امکانات ،قدیمی به نظر
میرسد .هم اکنون استفاده کنندگان می توانند در حالیکه
در موتری نشسته اند ،تنها با پرداخت مبلغی اندک
موسیقی دلخواه خود را خریداری کرده و از طریق
تیلفون جیبی خود به آن گوش دهند .به لطف برنامه های
همچون  Shazamنیز دیگر حتی نیازی به دانستن نام
آهنگ نیست .در دنیای امروزی می توانید کل مجموعۀ
آهنگ های مورد نظر تان را در وسیله ای که تنها اندکی از یک فطی سگرت بزرگتر است ،ذخیره نمائید و تا رسیدن به
مقصد ،فلم مورد عالقۀ تان را روی تیلفون موبایل خود تماشا کنید) مابقی آن را از طریق تلویزیون خانه خود دنبال نمائید)
و بدون کمترین زحمت و بی آنکه نیازی به خارج شدن از خانه باشد ،بازی های محبوبتان را به سادگی چند کلک ،دونلود
نمائید.
هرچند استفاده از این تکنالوژی صرفا ً به مقاصد پسندیده محدود نمی شود و متأسفانه برای انجام اعمال مجرمانه هم مورد
استفاده قرار می گیرد ،اما باید قبول کرد که جهان سرگرمی را به شدت متحول نموده است .این تجهیزات تکنالوژی حتی
نحوه تولید خود را نیز تغییر داده است؛ امروزه دیگر هیچ استفاده کننده ای آلبوم موسیقی دلخواهش را به صورت یک
جایی خریداری نمی کند و می تواند یک آهنگ ،زنگ تیلفون و حتی اجراء کنسرت زندۀ هنرمند محبوب خود را نیز
دونلود نماید.
اما تنها موسیقی نیست؛ امروز کمدین ها و مجریان رادیویی به لطف رسانۀ جدیدی به نام پادکست( ،)padcestبازارهای
خاص خود را ایجاد کرده اند و مجموعه های تلویزیونی نیز به سرعت در سرتاسر جهان پخش میشوند و قابل دونلود
کردن هستند.

دیسکهای بلو-ری
این دیسکها بیشتر نوعی پگرید()upgrade
محسوب میشوند تا یک وسیلۀ تکنالوژی
کامالً جدید ،اما این تکنالوژی علی الرغم
تمامی مخالفت ها به مؤفقیت های عظیمی
دست یافت ،به همین دلیل شایستگی قرار
گرفتن در این لیست را دارد.
تکنالوژی لیزر آبی ) (Blue Laserدر
سال  1000میالدی به جهانیان معرفی شد
که در واقع جایگزینی برای فارمت DVD
بود و از سوی شرکت های مطرحی چون
سونی ()Sonyحمایت میشد .در این
تکنالوژی ،اطالعات حک شده روی لوح
های فشرده از طریق یک لیزر آبی خوانده
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میشوند و امکان ذخیره سازی حجم بیشتری از اطالعات در مقایسه با لیزرهای سرخ (که طول موج بلند تری دارند و
برای ذخیره سازی اطالعات روی  DVDها به کار میروند) وجود دارد.
سرانجام در سال  1002و پس از جست و خیزهای فراوان در زمینه ساخت آن ،دیسکهای بلو-ری ()Blu-ray Disc
جایگاه خود را در بازار پیدا کردند؛ این در حالی بود که تردید ها در مورد مؤفقیت طوالنی مدت این تکنالوژی بر جایگاه
آن سایه افکنده بود.
یک دیسک بلو-ری یک الیه ظرفیت ذخیره سازی  11گیگابایت داده را در خود دارد و انواع دو الیه یی آن نیز تا 10
گیگابایت حافظه دارند .جالب است بدانید که امکان افزوده شدن الیه های سوم و حتی چهارم نیز به این دیسکها وجود
دارد و هر یک  11گیگابایت به ظرفیت این دیسکها میافزایند ،اما در حال حاضر تنها انواع  10گیگابایتی آنها موجود
است و باید با همین ها کنارآمد .هرچند این میزان هم برای فروش فلمهای  HDو سه بعدی یا ( )3Dبه طرفداران این نوع
رسانه ها ,معمول سازی وسایل سرگرمی خانگی کافیست و حتی بیش از میزان مورد نیاز برای رونق بخشیدن به کسب
و کار تولیدکنندگان درایف ( )Driveهای نوری است.
تمامی این مزایا و امتیازات در نوع خود بی نظیر است ،اما چرا باید تنها به خاطر ارتقاء ظرفیت ذخیره سازی لوح های
فشرده ،دیسکهای بلو-ری را در لست تکنالوژی های ده گانه خود قرار دهیم؟ خوب میتوان گفت که علت این مسئله
ماندگاری این تکنالوژی است چرا که علی الرغم از خط خارج شدن سائر محصوالت ساخته شده برای ذخیره سازی داده،
این دیسکها همچنان مورد استفاده قرار میگیرند.
در اگست سال  1001میالدی دو کمپنی توشیبا و  NECتصمیم گرفتند که با ساخت نوعی دیسک جدید با ظرفیت
ذخیره سازی بسیار باال ،دیسکهای بلو-ری را به مشکالت عظیم بکشانند .این دیسکهای جدید نیز با استفاده از لیزرهای
آبی ساخته شده و تحت عنوان  HD DVDوارد بازار شدند .این تکنالوژی قبل از دیسکهای بلو-ری عرضه شد و در ابتداء
امر با اقبال بیشتری از سوی استفاده کنندگان مواجه گشت ،اما کمی بعد کمپنی سونیPlaystation 3 ،را به همراه
اینگونه دیسکها روانه بازار کرد و مابقی داستان را هم که خودتان میدانید.
دیسک های بلو-ری برنده ای این رقابت شدند و به خاطر سهمی که در پیشرفت سرگرمی های  HDو D 3داشتند،
شایستگی آن را دارند که به عنوان یکی از تکنالوژیهای مهم در این لست قرار بگیرند.
ارسال ایمیل از طریق وسایل سیار
حتما به خاطر دارید که چه زمانی
نخستین ایمیل خود را ارسال کردید.
آدرس ایمیل شما هم قطعاً رشته طوالنی
از اعداد و حروف بود که به هیچ وجه
امکان حفظ کردنش وجود نداشت و
برای دسترسی به آن هم باید از مرکز
کمپیوتر مکتب و یا فاکولتۀ خود وقت
می گرفتید .در آن زمان ایمیل ها حتی
پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان برای
برقراری تماس با دوستان هم نبودند و
می توان گفت که استفاده از نامه به
مراتب راحت تر و کم درد سرتر از
ایمیل بود .البته پس از آن دوران،
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ارسال ایمیل از طریق وسایل سیار هم ممکن شد ،اما این کار چندان ساده نبود تا اینکه استفاده از وسایل سیار برای ارسال
ایمیل معمول شد .از آغاز قرن جدید ،قابلیت ارسال ایمیل برای تمامی تلفون های جیبی جاپانی در نظر گرفته شد ،اما این
مسئله تا پیش از ورود تیلفون های جدید بلکبری( )Blackberryبه بازار انگلستان محقق نشد.
نخستین تیلفون جدید بلکبری با امکانات کامل برای ارسال ایمیل در سال  1003عرضه شد و ظرف مدت زمانی اندک
همگان را مبهوت کرد و کار به جایی رسید که امروز به هر گوشه ای که بنگری یک وسیلۀ سیار با قابلیت ارسال ایمیل
خواهید یافت .دیگر زمان در دسترس نبودن افراد در اوقات حضور نداشتن در دفاتر به سر آمده و مدیران ،در حالی که
در زیر نور گرم آفتاب سواحل دراز کشیدهاند نامههای اداری خود را برای گیرنده مورد نظرشان ارسال می کنند و در
کوتاه ترین زمان ممکن به صندوق دریافت ایمیل های خود دست پیدا می کنند .امروز امکانات ارتباطی وسایل سیار بسیار
فراتر از ایمیل است ،از ارسال بیدرنگ پیام گرفته تا تویتر ،فیسبوک و برقراری ارتباطات تصویری .با این همه ،هنوز
هم ارسال ایمیل در صدر همه این ها قرار دارد و این بدان معناست که دیگر کار کردن در ساعات اداری به خاطره ای
دور تبدیل شده و زمان کاری کارمندان و همچنین نحوه انجام امور توسط آن ها از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار شده
است .اینکه این تکنالوژی باعث انعطاف پذیری و کار آمد بیشتر ما شده یا اینکه صرفا ً بر فشار کاری ما افزوده ،مسئله
ای است که اختالف نظرهای فراوانی بر سر آن وجود دارد .روش های برقراری ارتباط به شکل اعجاب انگیزی تغییر
یافته و بخش اعظمی از این تغییر مدیون تکنالوژی ارسال ایمیل از طریق وسایل سیار است.

ادامه دارد....
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