ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را در ﮔﺮو ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﻧﺎدﻻ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ زاﯾﺪ وارد اﺗﺎق
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺪ .ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در اﯾﺠﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
او ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ،وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ را
روی ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺠﺎزی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی ﯾﮑﯽ از دﯾﻮارﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻪ اش ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .وﻗﺘﯽ ﻧﺎدﻻ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎدی را
در ﭼﻬﺮه اش دﯾﺪ ،اﺻﻼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮق ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ او از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻ و اﻟﺒﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻮد و اﯾﻨﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدﻻ
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ؛ ﻧﺎدﻻ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻫﺮ ﺣﺎل،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آن آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭼﺖ ﺑﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه
ﻣﺎرس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻤﺎری را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ
در آن ،اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺖ ﺟﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راﻫﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ای ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از »APIﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ]ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ[ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه،
اﺣﺴﺎﺳﺎت و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ در
زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ »ﻣﻐﺰ« دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی آن ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎت  Xiaoiceرا ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن در ﭼﯿﻦ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن ﻏﻮل ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر را ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﭼﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﻧﻘﻄﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻇﻬﻮر ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ اوج ﮔﯿﺮی ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاﻗﻪ و
ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻼش ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »رﺑﺎت
ﻗﺎﺗﻞ« را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ را ﺳﺮﻋﺖ دادﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺑﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ روی
اﭘﻠﯿﮑﯿﻨﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﭼﺖ آن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ درون Allo
ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن از اراﺋﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﻮم
آﺷﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای اﮐﻮی آﻣﺎزون ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﮐﻮی آﻣﺎزون ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﺶ در درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ
ﺻﻮﺗﯽ ﺣﺎﻻ در ﺑﯿﺶ از  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 APIﺧﻮد  1200ﻣﻬﺎرت ﺗﺎزه را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ و ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را در
دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ
اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ از آب در آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﯽ
ﻧﻘﺺ ﺑﻮده اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل
ﻣﻘﺼﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ زودﺗﺮ از رﻗﺒﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ دﯾﺮی

ﻧﭙﺎﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری راﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻼش ﻫﺎی ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﺣﻮل
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ:

ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ دﻓﻌﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
از ﺣﻖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬرﯾﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﻫﺮ رﻗﯿﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﻫﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﺧﺎک ﭼﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آن
ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ.

در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ،2016ﯾﮑﯽ از اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﮑﻪ دراﮔﻮن ﺗﯽ
وی )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی ﺻﺒﺢ ﭼﯿﻦ( روﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﻣﺠﺮی ،اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ  Xiaoiceواﮔﺬار ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺎﺋﻮ-آﯾﺲ در واﻗﻊ رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﻤﺶ در زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ »ﺑﯿﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ« ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﮑﻠﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻫﻢ دارد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،دورﺑﯿﻦ ،داﯾﺮه ای ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻣﺠﺎزی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن در آﻣﺪ و آن زﻣﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ  Xiaoiceﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه را اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﻣﺎ رﺑﺎﺗﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﯾﻢ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را دارد.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ
ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮ آﯾﺲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را در ﺧﻮد دارد .درﯾﮏ ﮐﺎﻧﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮچ
ﺑﯿﻨﮓ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺎ رﺑﺎت ﻗﺎﺗﻞ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﻓﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ رﺑﺎﺗﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را دارد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺎﺋﻮ آﯾﺲ را در ﺳﺎل  2014و از ﻃﺮﯾﻖ وی ﭼﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ رﺑﺎت
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده
را دارد .اﻣﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺗﺮی اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻣﻬﺎرﺗﺶ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﺋﻮ آﯾﺲ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﻬﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ رﺷﺘﻪ ﮐﻼم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺎل و روزﺗﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ،اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮﭘﯿﺎم رﺳﺎن
ﭼﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ وی ﭼﺖ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن روی ﺳﺮوﯾﺲ  Weiboﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ

و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮ آﯾﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﻞ ،اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺴﻞ آﺗﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﺮچ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ده ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی آﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ؛ ﺣﺎل ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ده ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺎﺋﻮ آﯾﺲ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ )رﺑﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
زﺑﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  Tayﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﺋﻮ آﯾﺲ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺎﺋﻮ آﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﻻ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﻮری و درک
زﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آن را در ﻫﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﺪ؛
 ،Slackﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ ﻣﺴﻨﺠﺮ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﯾﺎ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ
ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮاس دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ ،ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ راه
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن رﺑﺎت را ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری دﻋﻮت
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﺑﺮای رﺑﺎت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ«
 Lili Chengاز ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن روﯾﺪاد دو روزه ]ﺑﻪ ﻧﺎم [Botness
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ واﻗﻌﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده روی ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﺻﻞ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
او اداﻣﻪ داد :در واﻗﻊ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻢ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Botnessاﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮔﺬار ﺑﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد
آﻧﮕﺎه آﻏﺎز ﺗﺎزه ای را در ﻋﺼﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رﺑﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دﻧﯿﺎی ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺮف ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ آﺗﯽ ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ( .ﻫﺮ ﮐﺪام از

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری ﺑﺲ
دﺷﻮار و ﺑﻌﻀﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آﻧﭽﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ در
ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ

ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ »ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی آن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ«.
ِﺑ ِﻨﺪﯾﮑﺖ اﯾﻮاﻧﺲ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﻣﻘﯿﻢ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﻧﺪرﺳﻦ ﻫﻮروﯾﺘﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد .او اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺘﺎزان آن ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺎع اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﯿﺴﺖ و اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ ﮐﺪام اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻨﻄﻮر آورد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻋﻠﻢ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ
ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﺑﺎز در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻨﮏ ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن

ﻣﺘﺎع اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺖ.
 Qi Luﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ دوازده ﻧﻔﺮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺎدﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺎرت دارد .او دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن  20ﭘﺘﻨﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد از اﺣﺘﺮام ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺮآن ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻮ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای را در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ورج اﻧﺠﺎم داد .او در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻠﻮارﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ وﺗﯿﺸﺮﺗﯽ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ روی آن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز ﺑﺎش!
او ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮج ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در
آن زﻣﺎن ،درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺎرﺑﺮان از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﻮد .او اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻋﻤﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻟﻮ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ »ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺠﺮﺑﻪ« را ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﺳﺎزی ارزش واﻗﻌﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﻼود ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻮ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻨﯿﺎدی اﻟﮕﻮی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺣﮑﻢ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای وب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  HTMLرا اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺮف
زدن اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد.
و ﻫﻤﯿﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ.
 Luﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺴﻞ آﺗﯽ »ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺠﺮﺑﻪ« از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه زﺑﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ای ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎ دار در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،Luﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ »داراﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪی« ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ

»ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ؛ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺎم در آن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻓﯿﺲ ،اوت ﻟﻮک ،اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را دارد .ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی »ﻣﻐﺰ«
آن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪل ذﻫﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از دﻧﯿﺎ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ  20ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻏﻠﺐ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﻟﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ورج ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  26.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  433ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ.
داراﯾﯽ ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوز و ﺧﺎﻧﻮاده ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن،
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺗﮏ ﺗﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻗﺪر ﺑﺮای
ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﻮد

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و از ﺳﻮﯾﯽ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
»ﻣﻐﺰ« ﮔﻮﮔﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻫﻤﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻔﮑﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دارد Lu .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺪل ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﻐﺰ

ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

 Codeﻫﻮﯾﺪا ﺷﺪ .ﻧﺎدﻻ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن روﯾﺪاد ،ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد روی اﺳﺘﯿﺞ آﻣﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
او در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای اﺳﮑﺎﯾﭗ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .دو ﺗﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ( و
اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ و در ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ زﺑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درک ﮐﻨﻨﺪ .دﻣﻮی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد و ﻧﺎدﻻ

اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﺎل ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻧﺎدﻻ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻤﺒﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﻪ

ﺷﺪت ﺻﺪا ﮐﺮد .ﭘﯿﺘﺮ ﻟﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر
از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪم .ﺳﺎﺗﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎزه ی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮای اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻣﺎ را ﺑﻪ

دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﯿﻢ اﺳﮑﺎﯾﭗ دو ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪه داﺷﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن،
وﻇﯿﻔﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﮕﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،از آزادی ﻋﻤﻞ ﺷﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ دوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن دﻣﻮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ.
اﻟﮕﻮﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎورات رﺳﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ( .اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ ای ﮐﻪ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﺑﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﮐﻠﻤﻪ ای را ادا ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای را دو ﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻧﻈﺮش را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺷﮑﻞ روان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ داد.
در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن از زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ]ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ در

ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ[ و زﺑﺎن ﻫﺎ اﺻﻼﺣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ »ادﻏﺎم« ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻀﻞ
دﯾﮕﺮ آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﺑﺮای دﯾﮕﺮی آوازی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺮدان آن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در آن ﺟﻠﺴﻪ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﮑﺮد .ﻟﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻮ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
اش اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﻻ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎزه ای از ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎدﻻ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ داد آن ﭘﺮوژه را ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪ و در اداﻣﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﺮس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را راﺿﯽ ﮐﻨﯿﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺘﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ )ﺑﺎ  56ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺜﻼ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ

ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ( .و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪ دارد .اﮔﺮ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رﺑﺎﺗﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ

اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺘﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎری را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
ﺻﻮﺗﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ]در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ از
دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه[ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﺪه آل ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ

ﻧﮕﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺑﺰار ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﮑﺎﯾﭗ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮﺳﯿﺪم .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺧﻮب

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻧﺘﻘﺎم Clippy

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻼش دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اش از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﯿﺲ و وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از وﻋﺪه
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در واﻗﻊ
ﻫﻤﺎن اﯾﺪه ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻨﯿﺎدی  Google Nowﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اراﺋﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،آب و ﻫﻮا و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.
ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺑﯿﺎورد .ﻣﺎرﮐﻮس اش ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻧﻈﺎرت دارد ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺨﻪ ای از
وﯾﻨﺪوز را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت روی اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﮐﻼود اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ َاش ﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت آن ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎ را ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد؛ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دارای ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی راﯾﺞ ﻓﺮاﻧﺴﻮی )در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺧﺎص ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ َاش ﺳﻔﺮی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد داﺷﺖ و ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ آن را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ( .در واﻗﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎس،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺮچ وب و اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
َاش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺟﺎره
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺲ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺳﺎده ﺳﺎزی،

ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﻗﺪرت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ او »ﺗﻌﻬﺪات« اﺳﺖ .اوت ﻟﻮک ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﮐﺎری را ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری و ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ.
اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای دارم و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﻢ .اﺧﯿﺮا
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ اﻣﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﻦ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ  ،Kirk Koenigsbauerﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻓﯿﺲ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ
دﺳﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .او ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﯿﺲ را راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2014ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  Delveرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﯿﺖ ﺑﯿﺖ ﺑﺮای آﻓﯿﺲ 365
را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه وری آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ

اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ را اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و روی ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ وﻗﺘﺘﺎن ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪااد از اﻓﺮاد ،اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ
را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،اﯾﻤﯿﻞ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
اﮔﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در  Google Applsﺣﻀﻮر دارد ]درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎم
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ[ ﺣﺘﻤﺎ از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ  Delveﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ Delve
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف

ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎن ﮐﺮده اﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ  Delveﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻣﯿﺎن آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﯽ از ﺗﻼش ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ »رﺑﺎت ﻗﺎﺗﻞ« ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺒﺎدﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ روزی اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻠﮕﺮام از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ :در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از رﺑﺎت ﻫﺎی ﻋﺼﺮ  SmarterChildروی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن  AOLداﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر
را در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﮐﻤﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﻮدزا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ »روی آن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ« Mike Schroepfer .ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ واﺣﺪ ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﺎل و ﭘﺨﺘﮕﯽ اش رﺳﯿﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎه ﺑﻪ
ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﭼﺖ ﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ای ﮐﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻮﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ  Delveرا در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم

اﻓﺰارﻫﺎی اداری را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

