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آﯾﻨﺪهای ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ و از آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در آن در آﯾﻨﺪهای دورﺗﺮ ﺑﺮﺳﻢ .ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻮان
ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﯾﻨﺪه را »ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ« ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺶ و اﺑﺰار در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮای آﯾﻨﺪه را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ »ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ« ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد از وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ آن
ﻣﯽرﺳﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Visual Studioو  RAD Studioدر ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد روﯾﮑﺮد واﺣﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮ دو اﺑﺰار ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺧﻮد
ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪ را ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪاد در دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺖ وب ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮا در ﻣﺮورﮔﺮ ذاﺗﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺣﺘﯽ دو اﺑﺰار ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺖ وب ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﺎوا
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﺤﯿﻂ وب اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ در ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ES6ﺗﻐﯿﯿﺮات و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ
وب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف و داغﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﻦ ،از ﻣﯿﺎن ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻄﺮح ،اﮔﺮ آیاواس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ) (Embeddedﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺪروﯾﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از آنﭼﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و
ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻮج اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﺪروﯾﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ و زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺎره ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ،رﺳﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺗﻮان
ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻌﺪاد

اﺟﺎرهدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﺟﺎرهدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺟﺰء ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮج اﺟﺎره
ﺑﻪﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻪﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺟﺎرهدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺟﺎرهدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ و اﺟﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وب ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ
و ﮐﻼنﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻮ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روزی ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان
ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ آﺧﺮ ﻫﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﮑﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺰرگ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاراﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﺢ آﺧﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﻔﻪای در ﮐﺎر آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .در ﺿﻤﻦ ،اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎرتﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
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