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ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش دارد ﭼﯿﭗ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﺰارش داده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎر رﺑﯿﻌﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺷﺪ
واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎ از اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن
ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﮐﻠﯿﺪ زد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻬﺮﯾﺎر رﺑﯿﻌﯽ اﯾﻦ
ﺗﻼش ﻫﺎ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ آﻗﺎی رﺑﯿﻌﯽ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺣﺪس زد وی ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻮل ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای رﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮای
داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﮕﺬارد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  iOSﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺣﺎﻻ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﻨﻈﻮره ای را ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﺴﮏ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت
ﺳﺎزﻧﺪه آﯾﻔﻮن در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ آﻣﺎزون ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺑﺰرگ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ دارای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ دارد آﻧﻬﺎ را در اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی اﮐﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺎ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﯾﮋوال ﮐﻮر را ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺳﺮی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺷﻬﺮﯾﺎر رﺑﯿﻌﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﺮاﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭼﯿﭗ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮع وی ﺗﻼش
دارد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺎزه را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل آﮐﯿﻠﺲ وی آر )ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک( ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم آﮐﯿﻠﺲ
ﮔﻮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭼﯿﭗ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﻧﺠﺎم داده ﻣﯿﺘﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی آﺗﯽ از اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش دارد اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎزه ای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
اﮐﻮ ﺷﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﭼﯿﭗ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎی ﻓﯿﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
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