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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

ویندوز 10، با آپدیت اساسی

خوشـبختانه مایکروسـافت در ارائـه آخریـن نسـخه از سیسـتم عامل خود بسـیار فراتر 
از آن چیـزی کـه انتظـارش می رفـت ظاهـر شـد. وینـدوز 10 بعـد از تجربـه ناموفـق 
وینـدوز 8 ارائـه شـد و کمتـر کسـی فکر می کـرد کـه کاربـران از وینـدوز 7 دل کنده 
و بـه سـراغ آن برونـد. بـا توجـه بـه ایـن کـه در چنـد سـال گذشـته تنها نسـخه های 
وینـدوز ایکـس پـی و وینـدوز 7 در میـان نسـخه  های ارائـه شـده وینـدوز، موفـق 
بوده انـد، کاربـران در ایـن تصـور بودنـد کـه مایکروسـافت بـا راه و روش جدیـدی که 
در پیـش گرفتـه دیگـر هیـچ وقـت قـادر نیسـت کـه یـک سیسـتم عامـل محبوب و 
پرطرفـدار را ارائـه کنـد امـا وینـدوز 10 از زمانـی کـه ارائـه شـد، بـا ایـن کـه در ابتدا 
مـورد اسـتقبال همه قـرار نگرفت امـا در طول زمان توانسـت افـکار را نسـبت به خود 
تغییـر داده و اعتمـاد از دسـت رفتـه بـه مایکروسـافت را دوبـاره برگرداند. بـه هر حال 
در ایـن میـان عیـب و ایراداتـی هـم وجـود داشـته اسـت اما اگـر قـرار باشـد برآیند را 
در نظـر بگیریـم بایـد گفـت که وینـدوز 10 توانسـته که به عنـوان یک وینـدوز موفق 
حاضـر شـود. آپدیت  های ارائه شـده بـرای وینـدوز 10 توانسـته در چند وقت گذشـته 
بخـش عمـده ای از ایـرادات ایـن سیسـتم عامـل را برطـرف کنـد. البتـه اسـتراتژی 
مایکروسـافت در رابطـه بـا ایـن وینـدوز کمـی متفـاوت از سیسـتم عامل  هـای قبلی 
بـود. بـرای وینـدوز 10 مایکروسـافت بـه طـور مسـتقیم از کاربـران کمـک گرفتـه و 
بـا ارائـه زود هنـگام آپدیت  هـای مختلـف بـه عـده خاصـی از کاربـران متخصـص، 
ایـرادات و مشـکالت امنیتـی و غیـر امنیتـی وینـدوز 10 را شناسـایی کـرده و بسـیار 
سـریع آن  هـا را برطـرف کـرد. اکتبـر سـال گذشـته مایکروسـافت بـرای اعـالم چند 
خبـر مهـم از جملـه آپدیـت اساسـی وینـدوز 10 مراسـمی را در نیویورك برگـزار کرد. 
در حالـی کـه ایـن شـرکت اوایـل 2017 را تاریـخ رونمایـی از این آپدیت اعـالم کرده 
بـود، منابـع بـه «MSPoweruser» اعـالم کرده انـد کـه آپدیـت جدیـد از اوایـل ماه 
آوریـل آغـاز خواهـد شـد. همان طـور کـه «MSPoweruser» شـرح می دهـد انتظار 
می رفـت آپدیـت مـورد نظـر در مـاه مـارس رونمایـی شـود اما نسـخه اصلی شـماره 
1704 نشـان می دهـد کـه ظاهـرا آپدیـت جدیـد بـا نـام «Creators Update» در 
آوریـل امسـال در اختیـار کاربـران قـرار خواهـد گرفـت. در شـماره آپدیـت نامبـرده 
شـده، منظـور از 17 همـان سـال 2017 و منظـور از 04، چهارمیـن مـاه سـال یعنـی 
آوریـل اسـت. آپدیت وینـدوز 10 جدید نیز مانند آپدیت سـاالنه آن در سـال 2016، به 
اشـکال مختلفـی در اختیـار کاربـران قـرار خواهـد گرفـت. گفته می شـود بـا رونمایی 
از ایـن آپدیـت، کاربـران قادر خواهنـد بـود آن را به صورت دسـتی دانلود کننـد. هنوز 
جزئیـات مهمـی دربـاره ایـن آپدیـت وجـود دارد کـه مـا از آن بی خبریـم، امـا طبـق 
ویژگی هـای  کـه  مـی رود  انتظـار  مایکروسـافت  از   «MSPoweruser»گفته هـای
جدیـد و رفـع باگ هـای موجـود تا قبـل از ماه ژانویـه را در ایـن آپدیت بـه مرحله اجرا 
بگـذارد. طبـق دانسـته های مـا مایکروسـافت اعـالم کـرده کـه آپدیت جدید شـامل 
رابـط کاربـری «Holographic» خواهـد بـود و جهـت اسـتفاده بـرای هدسـت های 
واقعیـت مجـازی جدیـد شـرکت های «Dell»، «HP»، «Asus» و دیگـر شـرکت ها در 
سـال 2017 بـه کار گرفتـه خواهـد شـد. عـالوه بر ایـن کاربـران می توانند اشـیا سـه 
بعـدی را در ورژن جدیـد برنامـه «Paint» وینـدوز طراحـی کننـد و از طریـق برنامـه 
«Beam»، بازی هـا را بـا کیفیـت 4K بـه نمایـش بگذارنـد و البتـه از طریـق برنامـه 

«MyPeople» می تواننـد بـا دوستانشـان ارتباط مسـتقیم برقرار کننـد. در نهایت باید 

گفـت کـه با ارائـه هر آپدیت اساسـی بـرای ویندوز، تـا به حال شـاهد تغییرات بسـیار 
مثبتـی بوده ایـم و امیـد اسـت کـه ایـن بار هـم ایـن اتفـاق بیفتد.

یکــی از شــرکت  هایی کــه نــام آن همیشــه در میــان 
ــرکت  ــود، ش ــده می ش ــاوری دی ــان فن ــزرگان جه ب
ــای  ــدا آق ــازون از ابت ــر عامــل آم ــازون اســت. مدی آم
ــه در  ــری ک ــر تغیی ــت و ه ــوده اس ــزوس ب ــف ب ج
ــی  ــه مبتن ــن شــرکت انجــام گرفت ــتراتژی  های ای اس
ــزوس  ــت. ب ــه اس ــه او گرفت ــت ک ــی اس بر تصمیمات
وب ســایت آمــازون را در اول نوامبــر 1994 راه انــدازی 
کــرد و نــام آمــازون را از روی جنــگل آمازون برداشــته 
اســت. او بــه دلیــل وســعت زیــاد ایــن جنــگل و وجــود 
ــا  ــت ت ــم گرف ــه در آن تصمی ــن رودخان طوالنی تری
ــکات  ــه حــال ن ــا ب ــد. ت ــازون بنام ــن شــرکت را آم ای
بســیار جالبــی در رابطــه بــا عملکــرد شــرکت آمــازون 
ــاری منتشــر  ــه تازگــی اخب ــا ب اعــالم شــده اســت ام
شــده اســت کــه باعــث می شــود بــا آگاهــی از آن  هــا 
ــزان  ــا می ــار مرتبــط ب ــرو رویــم. ایــن اخب ــه فکــر ف ب
ــا آن در  ــه ب ــه در رابط ــت ک ــازون اس ــدان آم کارمن

ادامــه بیشــتر صحبــت خواهیــم کــرد.

آمازون 45 هزار کار مند روبات دارد
صنعــت  شــرکت  بزرگ تریــن  آمــازون،  شــرکت 
ــه 45  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــک، اع ــارت الکترونی تج
ــا  ــود دارد. بن ــای خ ــر در انبار ه ــات کارگ ــزار روب ه
ــال  ــا س ــه ب ــداد در مقایس ــن تع ــازون، ای ــالم آم بر اع
ــازون،  گذشــته 50 درصــد افزایــش داشــته اســت. آم
شــرکت روبات ســازی Kiva Systems را در ســال 
خریــداری  دالر  میلیــون   775 مبلــغ  بــه   2012
و  جمــع آوری  مراحــل   ،Kiva روبات هــای  کــرد. 

بــه  آمــازون  بــزرگ  انبار هــای  در  را  بســته بندی 
ــا وزن  ــی ب ــای 16 اینچ ــن روبات ه ــد. ای ــده دارن عه
145 کیلوگــرم می تواننــد بــا ســرعت 5 مایــل در 
ســاعت بدونــد و هم زمــان محصوالتــی تــا وزن 
ــر  ــد. Phil Hardin، مدی ــل کنن ــرم را حم 317 کیلوگ
 Kiva ــرکت ــه ش ــی ک ــازون، زمان ــرمایه گذاری آم س
ــی  ــد Kiva راض ــا از خری ــت: «م ــد گف ــداری ش خری
هســتیم، ایــن خریــد فرصتــی اســتثنایی بــرای 
شــرکت آمــازون خلــق کــرده تــا شــغل ها و امکانــات 
میــزان  و  کنیــم  مدیریــت  بهتــر  را  انبارهایمــان 
ــن از  ــازون همچنی ــم» . آم ــش دهی ــره وری را افزای به
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــا در انبار ه ــواع روبات ه ــر ان دیگ
می کنــد؛ از جملــه دســت های روباتیــک بزرگــی کــه 

می کنــد. جا به جــا  را  عظیــم  پالت هــای 

 هر سال 15 هزار روبات
 استخدام می شوند

ــزار  ــن شــرکت هــر ســال 15ه ــا، ای طبــق گزارش ه
ــان  ــرده اســت. در پای ــات را وارد سیســتم خــود ک روب
ســال 2014 آمــازون اعــالم کــرد کــه 15 هــزار 
روبــات در 10 انبــار مهــم ایــن شــرکت دارد. در ســال 
ــدا  ــش پی ــدد افزای ــزار ع ــه 30 ه ــم ب ــن رق 2015 ای
ــزار  ــه 45 ه ــرده ک ــالم ک ــازون اع ــاال آم ــرد و ح ک
ــته،  ــال گذش ــل س ــاه آوری ــار دارد. م ــات در اختی روب
Brian Olsavsky، مدیــر مالــی ارشــد آمــازون در 

ــا  ــرد: «م ــالم ک ــا اع ــه روبات ه ــوط ب ــس مرب کنفران
ــیون ها  ــیوه اتوماس ــور ش ــم و همین ط ــر کرده ای تغیی

ــا در  ــه م ــی ک ــت. روبات های ــرده اس ــر ک ــز تغیی نی
ــتند.  ــاوت هس ــم متف ــم باه ــف داری ــای مختل انبار ه
بســیاری از آن هــا روبــات کامــل هســتند و برخــی از 
ــا،  ــارج از انبار ه ــا نیمه روباتیــک هســتند» . در خ آن ه
آمــازون بــه دیگــر جنبه هــای اتوماســیون در تجــارت 
ــن  ــته، ای ــال گذش ــامبر س ــت. دس ــه اس ــز پرداخت نی
شــرکت اعــالم کــرد کــه اولیــن ســفارش خــود را در 
ــا اســتفاده از پهپــاد روباتیــک بــه دســت  انگلســتان ب
مشــتری رســانده اســت. همین طــور پتنــت دریافــت 
ــتچی از  ــای پس ــرواز پهپاد ه ــرای پ ــازه ب ــب اج کس
ــت  ــز ثب ــف را نی ــور های مختل ــی کش ــع هوای صنای
کــرده اســت کــه در آینــده بــه اجــرا در خواهــد آمــد.

آمازون در حال حاضر
ــد دارد  ــر کار من ــزار نف ــازون بیــش از 240 ه ــروز آم ام
البتــه مشــخص نیســت کــه ایــن عــدد شــامل تعــداد 
ــروی  ــا نی ــا تنه ــود ی ــازون می ش ــات آم ــران روب کارگ
ــر حــال  ــه ه ــار لحــاظ شــده اند. ب ــن آم انســانی در ای
بایــد گفت کــه تعــداد کارمنــدان آمــازون بیــش از چهار 
ــر  ــوگل دارد. جالب ت ــه گ ــت ک ــی اس ــر کارمندان براب
ایــن کــه ایــن تعــداد شــامل کســانی کــه بــا آمــازون 
ــد  ــروژه ای کار می کنن ــا پ ــت و ی ــورت پاره وق ــه ص ب
ــی را  ــار جالب ــم آم ــازون ه ــایت آم ــود. وب س نمی ش
دارد. آمــاری کــه در ژانویــه ســال 2016 گرفتــه شــده 
ــش از  ــاه بی ــازون در م ــایت آم ــد وب س ــان می ده نش
ــزرگ  ــای ب ــک دارد. انبار ه ــد یونی ــون بازدی 183 میلی
ــر  ــزار مت ــدود 100 ه ــکا ح ــازون در آمری ــرکت آم ش
ــازون  ــه آم ــر این ک ــه جالبت ــد. نکت ــع وســعت دارن مرب
ــا دارد.  ــن وســعت در جای جــای دنی ــه همی ــار ب 80 انب
ــرکت  ــن ش ــی ای ــه بزرگ ــر متوج ــه بهت ــرای این ک ب
ــدازه  ــه ان ــوان ب ــازون می ت ــای آم ــوید، در انبار ه بش
10 هــزار اســتخر مســابقات المپیــک آب ذخیــره کــرد. 
ــد در هــر شــیفت  ــازون می گوی ــدان آم یکــی از کارمن
کاری داخــل ســوله حــدود 18 کیلومتــر راه مــی رود. اگر 
ــم  ــزرگ بخواهی ــرکت های ب ــا ش ــازون را ب ــد آم درآم
مقایســه کنیــم، آمــازون ســال 2015 حــدود 107 
میلیــارد دالر درآمــد داشــته اســت. اپــل هــم در همیــن 
زمــان 233 میلیــارد دالر، مایکروســافت هــم 85 میلیارد 
ــا  ــته اند ام ــد داش ــارد دالر درآم ــت 75 میلی دالر و آلفاب
ســود آمــازون خیلــی کمتــر از ســایر شــرکت ها اســت. 
بــرای مثــال اپــل ســال 2015 حــدود 53 میلیــارد دالر 
ســود کــرده اســت و یــا آلفابــت 16 میلیــارد دالر ســود 
داشــته امــا آمــازون تنهــا 600 میلیــون دالر ســود کرده 
اســت کــه بــه نســبت ســایر کمپانــی هــا خیلــی کمتــر 
ــارم  ــل چه ــه در فص ــاری ک ــی آم ــازون ط ــت. آم اس
ســال 2015 منتشــر کــرده اســت، بیــش از 304 میلیون 

نفــر کاربــر فعــال در سراســر جهــان دارد.

 آمازون هر سال 15هزار روبات را وارد سیستم خود کرده است. در پایان سال 2014 آمازون
 اعالم کرد که 15 هزار روبات در 10 انبار مهم این شرکت دارد

آمازون و کارمندان روباتش
شرکت آمازون 45 هزار کار مند روبات دارد


