ﭼﺮا ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ

ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ

ﻋﻤﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دورهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ )ﻋﺪم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی( را در
اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در دوره اول آن ﯾﻌﻨﯽ از دﻫﻪ  1980ﺗﺎ اواﯾﻞ  2000،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﺎز
)آزاد( ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻀﻮر در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
اﯾﻦ دوران ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،آﻣﺎزون ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﯾﻮﺗﯿﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی
ﻫﻤﭽﻮن  AOLﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه»ﺑﻼکﭼﯿﻦ ،ﮐﯽ ،ﮐِﯽ ،ﮐﺠﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﭼﺮا« ﺷﻤﺎره  213ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

در دوره دوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از اواﺳﻂ ﺳﺎل  2000ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺳﻮدآور از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و
آﻣﺎزون ) ،(GAFAﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮماﻓﺰار و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﺎز در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و رﺷﺪ
اﻧﻔﺠﺎری ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آزاد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ وب دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت
 GAFAاﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.

دوره ﺳﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،وب3
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب در اﯾﻦ دوره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ،
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﺑﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ )ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ و آﻣﺎزون( روی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی
را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ،رﺑﺎتﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون ﻫﻮﯾﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و  ...ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ را در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﯿﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ،رادﯾﻮ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری اﻣﺮوزی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را در ﻧﻘﺎط دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﯽﺣﺪوﺣﺼﺮ اﺳﺖ .راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در
اﺗﺮﯾﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ( .ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دو دوره ﻋﻤﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻋﺪم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺮﮐﯿﺐ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ،ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﭼﻄﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﭼﺮا ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ؟
ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ از ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ و ﻣﺘﻤﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ،
ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﺎﻧﻪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺳﯿﺴﺘﻢ آنﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻗﺪرتﺷﺎن ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺘﻤﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوج ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،رواﺑﻄﺸﺎن
را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻤﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اداﻣﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت
از ﮐﺎرﺑﺮان و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ
 ،Netscapeﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ  ،YELPﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺎ  Zyngaﻣﺜﺎل زد .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ  30درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن،
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻮاه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﻨﺘﺮل دادهﻫﺎی ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮارﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ دو ﻫﺪف دارﻧﺪ:
اول ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﯽ؛ دوم،
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻮﮐﻦ ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰه دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺒﮑﻪ آنﻫﺎ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮﯾﻮم در اﺻﻞ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ
ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ارزش )ﭘﻮل( Golem ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻓﺎﯾﻞﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ روش در ﻣﺮاﺣﻞ

اوﻟﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ از اواﯾﻞ دﻫﻪ  1990ﺑﺎ ورود ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ،
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ .ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﻣﺸﻮقﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺒﮑﻪ
ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﻧﺪ .ﺑﺮایﻣﺜﺎل ،آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖ و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری و ﻣﺘﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Voice & Exitارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در واﻗﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﺎن آن ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ارﺗﺒﺎط را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﯾﻦ در ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ( و ﺧﺮوج ارﺗﺒﺎط را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎ
ﺧﺮوج از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﻮد را از ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ازای آن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ ،ﻧﺸﺎن )ﮐﻮﯾﻦ( ﺑﻪ
آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮسﻫﺎی زﯾﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮﯾﻮم ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آن رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ،ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ارزشﮔﺬاری ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪﻣﺮور
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی روی اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب ﺑﻼکﭼﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺎزهﻛﺎرﻫﺎ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وب ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﺮ در
ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آنﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آنﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﻠﺐ و ذﻫﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن دوره ﺳﻮم ﻋﻤﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯿﻦ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ و رﻗﯿﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آن ﯾﻌﻨﯽ  Encartaاز ﺳﺎل  2000رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل را در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2000ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؛  Encartaﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎل داوﻃﻠﺐ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  2005وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﺳﺮور  Encartaدر ﺳﺎل  2009ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺷﺮوع ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺼﻔﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
درﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه از ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺟﺎﻧﺒﯽ )ﻫﻤﮑﺎر( ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺸﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوران ﺑﻌﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﺮ و

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟  GAFAﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻘﺪی ،ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺰرگ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ .اﻣﺎ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دارﻧﺪ .اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ و ذﻫﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  GAFAﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻏﻠﺐ در راهاﻧﺪازی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ :ﻓﯿﺲﺑﻮک دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد و آﯾﻔﻮن ﺗﻌﺪادی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺎرﺑﺮدی داﺷﺖ .در ﻋﻮض ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺼﻔﻪ و
ﻧﯿﻤﻪ و ﺑﺪون ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ در اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺟﺎی
دﻫﻨﺪ .1 :اراﺋﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  /ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺖ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛  .2اراﺋﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺬب و رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

دوران ﺑﻌﺪی ﻋﻤﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ )اﺳﭙﻢ( ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ درﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺣﻞﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ
اوﺿﺎع ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر را روی اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺟﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻎ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای دﯾﮕﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .در ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺑﺎز و
ﺷﻔﺎف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ آﭼﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻧﺖ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در دوره اول ﻋﻤﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺮﺗﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را دﯾﺪهاﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در دوره ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 21اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/14855/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%
D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-

%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C

