ﻫﺸﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر  2014ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ

اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺳﺮاﻧﺠﺎم دارد ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺑﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی اﺑﺮی
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﮔﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻳﮑﯽ از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻳﻮﻳﺪ ﻟﻮﻳﻦ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻬﺘﻦ ﺳﻮار ﻣﺘﺮو
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻳﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ راﮐﻔﻠﺮ ﺳﻨﺘﺮ ،واﻗﻊ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺮود .او ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﺎوری  35ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ
ﺑﻪﻧﺎم آرﺗﻴﻮِﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و ﺷﻤﺎری از آزادﮐﺎران )ﻓﺮﻳﻠﻨﺴﺮﻫﺎ( در ﺑﻮﺳﺘﻮن و ﮐﺮﻳﺖ ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺑﻼﮔﯽ را آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﻮﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪﻧﺎم  Quipﮐﻪ روي آیﻓﻮن ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﺑﻮد ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ
ﻗﻄﺎر ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﺗﻮﻧﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﺗﺼﺎل ﺑﯽﺳﻴﻢ او ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار  Quipﺑﻪ ﮔﺮوه اﺟﺎزه
ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ آن دﻳﺪﮔﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺘﻨﯽ ﻓﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮراکﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺷﺒﻴﻪ آنﭼﻪ در ﻓﻴﺲﺑﻮک ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﺗﺼﺎل ﺑﯽﺳﻴﻢ ﻟﻮﻳﻦ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﻢﮔﺎم ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ
از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ را در دﺳﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺮماﻓﺰاری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ واژهﭘﺮداز اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﮏدﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺑﻪﺟﺎی آن ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :وﻗﺘﯽ از ﻣﺘﺮو ﺑﻴﺮون آﻣﺪم ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎرج
ﺷﺪم )ﻧﻮﺷﺘﻪ( روی وبﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮد«.
ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻴﺶﺗﺮ
از ﭘﻴﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ و ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺑﺎره آنﻫﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد و وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﻮری ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی اﺑﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﮐﺲ ،دراپﺑﺎﮐﺲ ،ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ و واندراﻳﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﮔﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﺑﺮی اﻳﻦ ﮐﺎر را در ﭘﺎﻳﮕﺎه دادهﻫﺎی ﺳﺎدهﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از دﻳﺪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎی ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ در درون ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ ،واژهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺣﺮفﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ردﮔﻴﺮی و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﮋه
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﻴﺰی دﻳﺪهاﻳﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎر ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در

دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی دوﺳﻮﻳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮا ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوه را در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﻫﺎ
ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼع دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دﻳﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد و اﻳﺪهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪ .در
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ واژهﭘﺮداز ،ﺑﻴﺶﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎ در ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎ ،دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻳﺎ اﻳﻤﻴﻞﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺮاﻳﺶﮔﺮ ﺳﻨﺪ روﻧﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﮑﺎری را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﭘﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﺳﺮوﻳﺲ وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﻨﺪ »ﺑﺎﮐﺲ ﻧﻮت« ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﮐﺲ ،آﻳﮑﻮنﻫﺎی آواﺗﺎر را در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ دارد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻳﺮاﻳﺶﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  CloudOnﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎ )دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎ( و ﻫﻢ ﺑﺮای وﻇﺎﻳﻒ )وﻳﺮاﻳﺶ ،ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ( اﻫﻤﻴﺖ
وﻳﮋهای ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و  Quipرﺷﺘﻪ ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺘﻐﻴﺮی را ﮔﺰارشوار ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮت ﺗﻴﻠﻮر ،ﻣﺆﺳﺲ و
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  Quipﮐﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﻓﻴﺲﺑﻮک ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﻳﺪ ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﮐﺴﯽ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،اﻳﻦ
را ﺑﺨﻮان و اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ داﺷﺘﯽ ﺑﮕﻮ ﺑﺪاﻧﻢ «.او ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ» :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از دوران
اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد«.
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎری ﮐﺮدن ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻴﻦ ﻫﻤﮑﺎران دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه از ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺮﺑﺎر و ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻴﻠﻮر ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
»ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽﺗﺮ ﻓﻘﻂ از ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و اﻳﻤﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﺮای ﻟﻮﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی وﺑﻼﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺒﺢ ﭘﻴﺶ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ )رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده در ﺗﮏﺗﮏ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ( ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد .زﻳﺮا ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺿﻤﻦ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﺎورد
ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد و وﻳﺮاﻳﺶ اﺳﻨﺎد روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎری ﭘﺮﺑﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی اداری ﺑﻴﺮون از ادارهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺻﻠﯽ
ﮐﻮﻳﻴﭗ
ﮐﻮﻳﻴﮏآﻓﻴﺲ
ﺑﺎﮐﺲ
دراپﺑﺎﮐﺲ
ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﮔﻮﮔﻞ
ﮐﻼودآن
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