ﮔﻮﮔﻞ ،دل و اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﺑﺰارﻫﺎی آیﺗﯽ و اﺑﺮی را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،آذر ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ،دل و اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح دﯾﮕﺮ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و ﭘﺮدازش اﺑﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،دورﮐﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎی آیﺗﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎم » «Modern Computing Allianceﯾﺎ »اﺗﺤﺎد

ﭘﺮدازش ﻣﺪرن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »» ،«Boxاﺳﻠﮏ« «VMWare» ،و »زوم« در
آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪا روی  ۴زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ،دورﮐﺎری،

ﺑﻬﺮهوری و ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺟﻤﻊآوری داﻧﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮک درﺑﺎره ﻧﺤﻮه

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﺑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه روی
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
»ﺟﺎن ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن« ،ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮوم در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد:

»از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ  Modern Computing Allianceدرآﻣﺪه ،ﻫﯿﺠﺎنزده
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را
ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از رﻫﺒﺮان دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺎ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
و ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ«.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دورﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻮد ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2019ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
اﻓﺰودن ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آیﺗﯽ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت و رﻓﻊ آنﻫﺎ دور
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ،دل و اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری در ﻧﯿﻤﻪ اول  ۲۰۲۱داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

