ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﭼﺮا اﭘﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ در ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﭘﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را
رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮد اﭘﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ دارد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﭘﻞ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
راس ﺳﺎﻻﺗﯿﻨﻮف ،ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﭘﻞ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  6دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد» :اﭘﻞ
در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و آژاﻧﺲﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﺪ«.

در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ اﻧﮕﺠﺖ از اﭘﻞ درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﭘﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روز ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺳﺨﻦﮔﻮی اﭘﻞ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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ﭼﺮا ﺣﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ؟
اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﺪ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ دارد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ و ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
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 Tuplejumpدر ﺗﻤﻠﮏ اﭘﻞ
اﭘﻞ اﺳﺘﺎرتآپ دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد!
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ روﯾﮑﺮد اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﺧﻮد را ﮐﻤﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﺧﻮدش ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ را اﺳﺮار ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﭘﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه اﭘﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ را
ﮔﺮدﻫﻢ آورد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
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