ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﭼﺖ
ﺑﺎت ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
»ﻟﯿﻠﯽ ﭼﻨﮓ« ﻣﺪﯾﺮ  FUSE Labsدر ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ  VentureBeatﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺖ ﺑﺎت ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد
ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از  45000ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ »ﭼﻨﮓ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎت ،ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و

اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﯿﺎن-ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز را ﺑﺮای
ﺑﺎت ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
»ﭼﻨﮓ« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از رﺑﺎت ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ و
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ
اﺟﺮا درآورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
»ﭼﻨﮓ« ﺗﻌﺪاد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭼﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن واﺣﺪ ﺑﺮای ﮐﯿﮏ ،ﺗﻠﮕﺮام ،اﺳﻠﮏ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﺳﮑﺎﯾﭗ،
وب ﭼﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎت ﺑﭙﺮدازد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮان و ﺧﻼﻗﯿﺘﺶ ﺻﺮف ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻓﻨﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﺣﻮزه ﭼﺖ ﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

