ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺶﻣﺤﻮر

رﻗﯿﺐ واﺗﺴﻮن آیﺑﯽام از راه رﺳﯿﺪ!

واﺗﺴﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ آیﺑﯽام ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ آیﺑﯽام ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را
در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺠﺎرت ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺨﻦراﻧﯽﻫﺎ و ﺣﺘﺎ
آﺷﭙﺰی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺖﭘﺮوده
آیﺑﯽام ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ) (infosysﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺪتﻫﺎ
ﻗﺒﻞ ﮐﺎر روی ﭘﺮوژهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺎﺑﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی
داﻧﺶﻣﺤﻮری ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ زده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ رﻗﯿﺐ واﺗﺴﻮن آیﺑﯽام ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ زده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای را
در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۱
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ!
اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ واﻗﻊ در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃﺮاز اول اﺳﺘﺨﺪام

ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﻞ
ﺳﺮﺳﺒﺪ آیﺑﯽام ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﺗﺴﻮن ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و رﻗﺎﺑﺖ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺣﺠﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮن دﯾﻮﯾﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻼود ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ Vishal Sikka
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ «.ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺒﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻮدﻫﯿﺮ ﺟﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﺎ
ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﺎ را از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮑﺮاری و ﻧﮕﻪداری
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورده اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮی از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اﮐﻨﻮن روﺑﺎتﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮانﻣﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺧﻮدﮐﺎر وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺶ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  ETﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻣﺘﺤﻮلﺳﺎز و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﺎ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﻣﺎﻧﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺎﻧﺎ روی ﺳﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ )Infosys
 ،(Automation Platformﭘﻠﺘﻔﺮم اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ) (Infosys Information Platformو ﭘﻠﺘﻔﺮم داﻧﺶ
اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ) (Infosys Knowledge Platformﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ را در
اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﺎ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار
ﻫﺪف را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮیﭘﺴﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد از آن ﺑﻪ ﻧﺎم
 Commoditizationﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﻮد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در  CISﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
را دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  20ﺗﺎ  25درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ «.ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻨﻔﻮﺳﯿﺲ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪای را از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  elite Expert Trackﮔﺮدﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ روی ﭘﺮوژه
ﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
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