ﭼﺮا ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺰرگ ﮔﻮردون ﻣﻮر ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل دوام آورده اﺳﺖ؟

زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  -ﺑﺨﺶ اول

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر زوزهﮐﻨﺎن در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ 50 .ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﮔﻮردون ﻣﻮر ﺑﺮای [ﺻﻨﻌﺖ] اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ آﻳﻨﺪه
روﺷﻨﯽ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد .اﻳﺪهﻫﺎی او ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺪ .اﺻﻠﯽ ﮐﻪ
ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی ﺳﻮد ﺑﺮدهاﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﺰارش وﻳﮋه ،اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺰرگ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .ﻣﺎ درﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻪﻧﺎﮔﺎه و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس روی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻫﺪﻳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻫﺶ و ﺷﮕﻔﺖآﻓﺮﻳﻨﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻮردون ای.ﻣﻮر ﺑﺎ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻮد،
وﻗﻮع اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را در آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد .او در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪای ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ »اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﺲ« ﭼﺎپ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ آﻳﻨﺪهای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ در آن
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .او ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﺟﺰای ﭘﯿﺎده ﺷﺪه روی
ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ اﺟﺰا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ روی ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ
ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از آن ،در ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪی و ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺪارﻫﺎی ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ( ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای
از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .اﻣﺮوزه ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه دوره ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری
از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ را ﻓﺮاروی ﻣﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن
را ﻧﻤﯽﺗﻮان از دﻳﺪه دور داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻳﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺪون آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ذره ﺑﻨﻴﺎدی  Higgsرا ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﭘﺪﻳﺪ
آورﻳﻢ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر واﻗﻌﺎ ً ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﭘﻴﺮوزی ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﭘﻴﺶروﻧﺪه ﻓﻨﺎوری
اﺳﺖ؟ ﻳﺎ دوران ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﺎزﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن در ﮐﻨﺎر
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺧﻴﺮهﮐﻨﻨﺪه در ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻨﺎوری را رﻗﻢ زدﻧﺪ؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻮر ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ ،ﻫﻮش اﻧﺴﺎن و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﺎزار آزاد اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﻮر در آﻏﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪهای ﺳﺎده ﺑﺮ ﻳﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوﻣﯽ از آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺗﺎزهﻫﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آن رﻗﺎﺑﺖ
آنﻫﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎدهای ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻌﻨﯽ آن در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده و ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﺳﺮﺷﺖ ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ و درﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر
درﺑﺎره آﻳﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻴﻖﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .در اواﻳﻞ دﻫﻪ  ،1960ﭘﻴﺶ از آنﮐﻪ دره ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﻣﻌﺮوف
ﺷﻮد ،ﮔﻮردون ﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Fairchild Semiconductorﺑﻮد.

قانون مور واقعاً چيست و چرا چنين موفق بوده است؟ آيا شاهدی بر پيروزی گريزناپذير و
پيشرونده فناوری است؟ يا دوران منحصر بهفردی از تاريخ مهندسی را بازمینماياند که در
آن ويژگیهای خاص سيليکون در کنار نوآوریهای پياپی مهندسی چند دهه پيشرفت خيرهکننده در
حيطه فناوری را رقم زدند؟

او و دﻳﮕﺮان اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﺳﺎل  1957و ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺷﺮﮐﺖ  Shockley Semiconductor Laboratoryﺗﺄﺳﻴﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ در آنﺟﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﻓﻴﺮﭼﺎﻳﻠﺪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻴﭻﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر روی ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه دادهﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮد .در آن
زﻣﺎن ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺪارﻫﺎ از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ،ﺧﺎزنﻫﺎ و دﻳﻮدﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮدی ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﺳﻴﻢ روی ﻣﺪار ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،1959ژان ﻫﻮرﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻴﺮﭼﺎﻳﻠﺪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻣﺴﺘﻮی را
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺗﭙﻪایﺷﮑﻞ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ ،روی ﻳﮏ ﺑﻮرد وﻳﻔﺮ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

شکل  :1تعادل بهينه سود و هزينه؛ اقتصاد کانون مقاله سال  1965مور است .او گفت برای هر نسل از فناوری توليد
تراشه ،يک منحنی هزينه وجود دارد .هرچه اجزای مدار مجتمع بيشتر باشند ،هزينه ساخت هر جزء کاهش میيابد ،اما پس
از گذر از يک نقطه خاص ،نسبت سود به هزينه کاهش و هزينه افزايش میيابد .نقطه تعادل بهينه سود و هزينه جایی است
که هزينه ساخت هر جزء کمينه است و در گذر زمان به سمت مدارهای مجتمع هرچه پيچيدهتر متمايل میشود.

ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻴﻢﻫﺎ را از ﻓﺮاز ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﻋﺒﻮر دﻫﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ .ﺟﮏ ﮐﻴﻠﺒﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮕﺰاس اﻳﻨﺴﺘﺰوﻣﻨﺘﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﻃﺮح اوﻟﻴﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ
در آن ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺷﻨﺎوری ﮐﻪ از ﻓﺮاز ﺗﺮاﺷﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ راﺑﺮت ﻧﻮﻳﺲ ،ﻫﻤﮑﺎر
ﻣﻮر ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ اﮐﺴﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ از
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻓﻴﺮﭼﺎﻳﻠﺪ از اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ ﺳﻮد ﺑﺮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1961ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﺑﺰرگ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1965اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺮاﺷﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎ  64ﺟﺰء را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻳﻦ داﻧﺶ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد در ﺳﺎل  1965را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد» :آﻳﻨﺪه ]ﻣﺪارﻫﺎی[ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻤﺎن آﻳﻨﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
آن ادﻋﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ در آن زﻣﺎن دﻳﺪﮔﺎه ﻫﻴﺎﻫﻮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺧﻴﻠﯽﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﮐﻪ ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺻﻼ ً ﺑﺘﻮاﻧﺪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رود ،اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﻳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ
از ﻧﻴﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻌﺪودی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺳﺎ و ارﺗﺶ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد .آنﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﺪ ،اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﮐﻞ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎر ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ )ﮐﻪ ﻣﻮر ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ  10ﺗﺎ  20درﺻﺪ( واﻗﻌﺎ ً ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
وﻗﺘﯽ ﻳﮏ دوﺟﻴﻦ از آنﻫﺎ روی ﻳﮏ ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﻴﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  10ﺗﺎ  20درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺿﺮب
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻢﺷﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ و روﻳﻪ اﻳﺮاد
داﺷﺖ .ﮐﺎراﯾﯽ ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢﺗﺮ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺸﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ﻣﻮارد
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ .اﺟﺰای ﻣﻌﻴﻮب ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪن رﻧﮓ روی ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﮔﺮ دو ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻧﺰدﻳﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﮏ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دو آنﻫﺎ را از دور ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﺳﺘﻘﺮار دو ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻫﻤﺎن رﻳﺴﮏ ﻳﮏ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻣﻌﻴﻮب را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد.

مور به اين نتيجه رسيده بود که يکپارچهسازی شيوه مقرون بهصرفهای خواهد بود .او در
مقاله خود در سال  ،1965بهعنوان شاهدی بر موفقيت مدارهای مجتمع در آينده پنج نقطه را
در روند زمانی اين جريان ترسيم کرد که آغاز آن ساخت نخستين ترانزيستور مستوی )(Planar
فيرچايلد بود.

ﻣﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل ،1965
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ در آﻳﻨﺪه ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ را در روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻏﺎز آن
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻣﺴﺘﻮی ) (Planarﻓﻴﺮﭼﺎﻳﻠﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن دﻳﮕﺮ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ درج ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر از ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﻤﻪﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﮐﻪ در آن ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﯽ و دﻳﮕﺮی ﺧﻄﯽ
ﺑﻮد و ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻄﯽ ﮐﻪ او در اﻣﺘﺪاد ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد،ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دو ﺷﻴﺐ ﮐﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺷﻤﺎر اﺟﺰای ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻫﺮ ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ روﻧﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺰای ﺗﺮاﺷﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ 10
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎل  1975ﺷﻤﺎر اﺟﺰای ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً از  64ﻋﺪد ﺑﻪ 65
ﻫﺰار ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ او ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی درﺳﺖ از آب درآﻣﺪ .در ﺳﺎل  ،1975اﻳﻨﺘﻞ،
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮر ﭘﺲ از ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻓﻴﺮﭼﺎﻳﻠﺪ در ﺳﺎل  1968ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاران آن ﺑﺪل ﺷﺪ ،ﺗﺮاﺷﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی
) CCDﺳﺮﻧﺎم  (Charged-Coupled-Deviceﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  32ﻫﺰار ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
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