ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺎزون ،IBM ،ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺿﻄﺮاری وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ
داد .اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،وزارت ﻧﯿﺮوی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺷﺮﮐﺖ  IBMﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ،آﻣﺎزون ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ  IBMدر اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  IBMآنﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺪرت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ،ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و
ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪﻫﺎی  IBMﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  330ﭘﺘﺎﻓﻼﭘﺲ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎهﻫﺎ ﯾﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ،IBM
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﺪارک دﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻓﻀﺎی اﺑﺮی  Azureﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﭘﺮدازﺷﯽ آژور ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری دﯾﺘﺎ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ و
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را از ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺳﺎزد .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻏﻮلﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

