ﮐﺎر ...ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ را ﭘﺮورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ از ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ؟

ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻴﻒ وﻳﮋهای از اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﮐﻪ آنﻫﺎ را دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ،ﺑﺴﻴﺎری از
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﺎری ﻣﺮدم را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺎم »ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ« ﺑﻴﺶﺗﺮ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را در ذﻫﻨﻤﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺒﻠﺖﻫﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞﭘﺬﻳﺮﻫﺎی ﻟﭗﺗﺎپ-ﺗﺒﻠﺖ( را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺎی داد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
ﺗﺎ ﺑﻪ آنﺟﺎ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﻧﻮﻳﻦ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻳﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ؛ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ،ﺳﺮﻋﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻓﺰونﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮی را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺣﻴﻄﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دادن و ﺳﺎدهﺗﺮﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد .ﻳﮑﯽ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﻧﻮ ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﺮوه ﺟﺪﻳﺪی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن،
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﭘﯽﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهای ،اﻧﺠﺎم دادن ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ،در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎری اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ،از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری آنﻫﺎ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﻮد ﻳﺎ از ﻣﻴﺎن
ﺑﺮود .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی زﻳﺎنﺑﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ و و از آنﻫﺎ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﻣﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﻴﺶرو ﻣﻘﺪﻣﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی آن در اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ.
ِ
ﺟﺎن ﺑﺮودﮐﯿﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،ﺑﺎ وﮐﻴﻞ و ﺑﻴﺎنﮔﺬار ﻳﮑﯽ از
ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای واﻗﻌﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺮاه!
آﻳﺎ دوران ﮐﺎر در اﺗﺎقﻫﺎ و اﺗﺎﻗﮏﻫﺎی ادارهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ» :ﻫﻨﻮز
ﻧﻪ« .اﻣﺎ ،در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ در ادارهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﻀﻮر
ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ،روز ﺑﻪروز درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻴﺶﺗﺮ وﻇﺎﻳﻒﺷﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﻳﺎ
ﻟﭗﺗﺎپ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﺎد ﺑﻮرﺗﻮن ) (Chad Burtonﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ .او ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار و ﻳﮑﯽ از
وﮐﻼی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ  Burton Lawدر اوﻫﺎﻳﻮی اﻣﺮﻳﮑﺎ اﺳﺖ .ﻫﺸﺖ وﮐﻴﻞ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻴﺎر و از راه دور اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﻮد ﺑﻮرﺗﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻫﺮﮔﺰ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪآن

ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺳﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﻦ آیﻓﻮن ،آیﭘﺪ و ﻳﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻮﻟﺴﮑﺎﻳﻦ
) :Moleskineدﻓﺘﺮﭼﻪای ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﻳﺶ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮای دﺳﺘﯽ و ﺧﻄﯽ
آن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻳﮋه ﻣﻮﺟﻮد روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد( اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﺑﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻳﮋه اﻳﺠﺎد اﺳﻨﺎد ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻮرﺗﻮن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻮرﺗﻮن آدم ﺳﺤﺮﺧﻴﺰی اﺳﺖ .او ﺳﺎﻋﺖ  4ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮاغ ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽرود و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم
ﺳﺎﻋﺎت روز ،ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرود اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و اﻧﺪک را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار
اﺳﺖ او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﺆﺳﺴﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪک زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻴﺰ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻮرﺗﻮن ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻋﺎدیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Mobile 2013
 Workforce Adoption Trendsﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :روزﮔﺎری ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ «.در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن
از وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻬﺘﺮ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ روﻣﻴﺰی در ﺧﺎﻧﻪ،
ﻟﭗﺗﺎپ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺗﺒﻠﺖ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎری و اﺳﻤﺎرتﻓﻮن در ﻫﻤﻪﺟﺎ.
ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺘﯽ را
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻮرﺳﺘﺮ از  9766ﮐﺎرﻣﻨﺪ در  17ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 84
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖﮐﻢ ﻳﮏﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ روﻣﻴﺰی و  63درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﻟﭗﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪود ﻧﻴﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻳﻌﻨﯽ  48درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ از اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و 21
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﻣﺮدم ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﻴﺰی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﻤﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﯽﺟﯽﮐﻴﺖ ) ،(T.J Keittاز ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ،ﻫﻴﭻﻳﮏ
از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد
را در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺿﻤﻦ ﺗﺮدد در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و در ﻃﻮل راه اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻪای درواﻗﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺷﺨﺺ در ﻃﻮل روز را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺮز ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و
ﮐﺎری را ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮدم ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر »ﻫﻤﻴﺸﻪ/ﻫﻤﻪﺟﺎ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را روی
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﺷﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﮏ اﮐﺴﭽﻨﺞ ﺳﺮور ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﮐﺎری را روی ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺣﺘﯽ درﺻﻮرت ﻟﺰوم آنﻫﺎ را وﻳﺮاﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﺳﻨﺎد روی ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮی ﺑﺰرگﺗﺮ اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪوﻳﮋه اﻳﻦﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ در اﺻﻞ روی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﻮرﺗﻮن ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﯿﺖ از ﺳﺮوﻳﺲ اﺑﺮی وﻳﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم  Boxاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی و ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی دادهﻫﺎ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد .آنﻫﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﻳﺎدﺷﺪه را در ﻧﺮماﻓﺰار وﻳﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم  Clioﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﻫﺮﭼﻨﺪ در آیﭘﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﻳﻨﺪوز و ﻣﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺧﻮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻳﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮای ﺑﻮرﺗﻮن ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺳﺮوﻳﺲ  Boxﮐﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﻳﻞ اﻳﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .او ﺑﻪﺟﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻤﻴﻞ ،آنﻫﺎ را در ﺳﺮوﻳﺲ اﺑﺮی ذﺧﻴﺮه و درﻋﻮض
ﻟﻴﻨﮏﺷﺎن را در ﻣﺘﻦ اﻳﻤﻴﻞ ﮐﭙﯽ و ﭘﻴﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻓﺎﻳﻞ را از ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻤﻴﻞ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﺪ ،روی ﻟﻴﻨﮏ
ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻠﻴﮏ و ﻓﺎﻳﻞ را از ﻓﻀﺎی اﺑﺮی  Boxداﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ(.

شکل .1عکسی از صفحه نخست آیپد چاد بورتون و آيکون برنامههایی که بهکار میبرد.
ﮐﺎر ﺑﻮرﺗﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺗﺨﻠﻒ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ .او
ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻳﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺘﺶ ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﻳﻦﮐﺎر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Pagesاﭘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ را در ﻓﺮﻣﺖ ورد ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻓﻴﺲ ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن را رﻓﻊ و رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺎﻳﻞﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Pagesﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﻮرﺗﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از ﺳﮑﻮی وب  DirectLawﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﮑﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ
ﻧﻴﺰ اراﺋﻪﮐﺮد .آنﻫﺎ از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﻪای  Yammerﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در آنﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻳﺪار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻮرﺗﻮن از ﺳﺎل  ،2010ﻳﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺴﻞ آیﭘﺪﻫﺎ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﭘﻴﻮﺳﺖ و اﻳﻨﮏ
ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهﺗﺮ اﻳﻦ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را در دﺳﺖ دارد ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  LTEﻧﻴﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ روی ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﺗﺎﻳﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ
ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.ﺑﻮرﺗﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ روﻣﻴﺰی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻨﮏ ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی روز را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ روﻣﻴﺰی را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد ،ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ روﻣﻴﺰی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وی ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
آیﻣﮏ دارد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪاش را روی آن ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻮرﺗﻮن ﺑﺮای آﭘﻠﻮد
ﮐﺮدن ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ روی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻳﻞ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﮏ ﻧﻴﺎز دارد .اﻟﺒﺘﻪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻻزم
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﮑﺘﺎپ از راهدور ﺑﻪ ﻧﺎم  LogMelnاز روی
آیﭘﺪ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﮏ ﺧﻮد ﻻﮔﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻮرﺗﻮن ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ وﮐﻼ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﻣﺎ ،او ﺑﻪ
وﮐﻼی ﻫﻤﮑﺎرش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﻬﺮهوری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﭼﯿﺮهﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﻳﻦﮐﺎر ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ او ،اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاق و ﺷﻴﮏ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم آنﻫﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ.
شکل - 2باربارا ماثرس از مديران
آیبیام است اما بسياری از کارهای
خود را در دفتر خانگیاش انجام
میدهد .در اينجا عکسی از پروفايل
او را در برنامه اختصاصی آیبیام
برای کارکنانش میبينيم که روی سکوی
آندروئيد اجرا شده است.

ﻣﻮاﻧﻊ »ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ« ﺷﺪن
ِ

ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﺮا ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرﺗﻮن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی
وﻳﻨﺪوزی ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﯽﺟﯽ ﮐﯿﺖ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺮای ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺗﺒﻠﺖ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﻮز ﺑﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ روی ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وﺟﻮد دارد  ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  x86روی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ اﻳﻦﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺑﺮی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی وﻳﻨﺪوز  8ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ آنﭼﻪ را ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،روی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮی
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﺑﻮدن وﻳﻨﺪوز ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﮑﺲ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻳﻨﺪوز را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آیﭘﺪ،
اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ راﻫﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺣﺪی راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪاﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺨﺼﯽ
راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮوﻳﻨﺪوزی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ در دﺳﺘﺮس
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﻤﻴﻞ ،ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی ﻓﺎﻳﻞ ،وبﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و . ...ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻓﻴﺲ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﻨﺎد وب
ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺳﻨﺎد و وﻳﺮاﻳﺶ آنﻫﺎ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
زﻳﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺷﺎن ﻫﻨﻮز روی ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺗﯽﺟﯽﮐﻴﺖ ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﺣﻴﻄﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﻳﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻳﮏ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ روﻣﻴﺰی را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻢاﻳﻨﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﺘﯽ زﻳﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺪﻫﺎیﺷﺎن را ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ،ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ از
اﻳﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮ را ﺟﻠﻮی روی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ روﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻋﻮض ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮدار  4ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ آنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ ،واژهﭘﺮدازی و ﻣﺮور وب اﺳﺖ؛ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺑﻪﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ در آنﺟﺎ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺪام
ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ .ﺗﯽﺟﯽ ﮐﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ وراﻳﺰون واﻳﺮﻟﺲ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ
ﻓﺮوش ﺧﻮد ،ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪروز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ادارهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺸﺖﻣﻴﺰﻧﺸﻴﻦﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﻳﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »اپ اﺳﺘﻮرﻫﺎی« اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ،iOSآﻧﺪروﺋﻴﺪ ،ﺑﻠﮏﺑﺮی و وﻳﻨﺪوزﻓﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻴﺎورﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻳﮑﯽ از راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  dual-personaﻳﺎ »دوﺷﺨﺼﻴﺘﯽ« اﺳﺖ

)ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﺼﺮﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎره  141ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ( .در اﻳﻦ راهﮐﺎر ،روی
ﮔﻮﺷﯽ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دادهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺖ .دادهﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺎدی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺘﯽ درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮان دادهﻫﺎی ﻓﻀﺎی
ﮐﺎری ﮔﻮﺷﯽ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺪون اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ آﺳﻴﺒﯽ وارد ﺷﻮد ،از راهدور ﭘﺎک ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ  VMwareﻫﻤﻴﻦﮐﺎر ،ﻳﻌﻨﯽ »دوﺷﺨﺼﻴﺘﯽ« ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ،را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی آﻧﺪروﺋﻴﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻠﮏﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  BlackBerry Balanceﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎی دوﮔﺎﻧﻪای اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای  iOSو آﻧﺪروﺋﻴﺪ
ﻣﯽﺗﻮان از  BlackBerry Secure Work Spaceﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮد .ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﻣﺜﻞ  Good for Enterpriseو  Divideﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ
ﺳﮑﻮﯾﯽ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻳﻦﮐﺎر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪروز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ دادهﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ او ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راهدور
از دادهﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻠﮏﺑﺮیSystem Center Mobile ،
 Device Managerﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ Good ،و  Air-Watchو  Mobileironاﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﻌﻀﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﻣﺤﺪود ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی آیﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دراپﺑﺎﮐﺲ ،ﻓﻴﺲﺑﻮک ،ﻧﺖﻓﻠﻴﮑﺲ،
و ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ را ﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﮔﺰارش دﻳﮕﺮی از ﻓﻮرﺳﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ روﻳﻪ در ﻗﺒﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪآراﻣﯽ درﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.

آیﺑﯽام؛ ﻫﻢ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻢ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻌﺪودی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ زﻣﺎن زﻳﺎدی را ﺻﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راهﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺷﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ آیﺑﯽام ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﯽ و ﻗﺮاردادی دارد ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از
ﻧﻴﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻴﺮون از دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ را ﺑﺎرﺑﺎرا ﻣﺎﺛﺮس ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ راهﺣﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ
آیﺑﯽام ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽاش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آیﺑﯽام را ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻟﭗﺗﺎپ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﻴﺰی ﻓﻘﻂ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ دارد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی آﻧﺪروﺋﻴﺪی و
 iOSﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺗﺎﭼﻪاﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .آیﺑﯽام
ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 30ﻫﺰار ﺑﻠﮏﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و  29ﻫﺰار اﺳﻤﺎرتﻓﻮن دﻳﮕﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ  ،iOSآﻧﺪروﺋﻴﺪ ،ﺳﻴﻤﺒﻴﺎن و
وﻳﻨﺪوز ،ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ .آیﺑﯽام اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ آن
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺴﺐوﮐﺎر آیﺑﯽام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای آیﺑﯽام ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان آیﺑﯽام در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎ ویﭘﯽان ) (VPNﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آیﺑﯽام ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﺳﻤﺎرتﻓﻮن و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ویﭘﯽان اﺟﺎزه ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،روﻳﮑﺮد
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آیﺑﯽام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ویﭘﯽان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﺶﺗﺮی وﺟﻮد دارد و دادهﻫﺎ اﻳﻤﻦﺗﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آیﺑﯽام ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ و ﻧﻴﺰ اِﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از آیﻓﻮنﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح  (jailbrokenاز ﻧﺮماﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم Endpoint
 Managerاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوژهای دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن در اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری » dual-personaدو ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ«
را ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دارد.
درﺳﺖ ﭘﻴﺎدهﮐﺮدن ﻣﺪل اﻣﻨﻴﺘﯽ ،زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ دﻳﮕﺮ آیﺑﯽام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﺛﺮس ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .آیﺑﯽام ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ

آنﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در آیﺑﯽام ﻫﺴﺘﻢ و اﻳﻦ )ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺧﻴﺮ( ﮐﺎر ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ واﻗﻌﺎ ً ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻴﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﺪ«.
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