
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و چهل و هشت /چهـارشنبـه 20 بهمن 1395
8  Fe b r u a r y  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

یادداشت
 گلسـا ماهیـان

فناوری اطالعات، الزمه همه چیز است

ــوالت و  ــا محص ــد ت ــالش می کنن ــان ت ــی خودش ــایش و راحت ــرای آس ــان  ها ب انس
ســرویس  های جدیــدی را خلــق کننــد و کارهایشــان را بــه شــکل راحت تــری انجــام 
دهنــد. در واقــع بایــد گفــت حــس خالقیــت انســان رابطــه مســتقیمی بــا حــس راحــت 
طلبــی اش دارد. تمامــی فناوری  هــای نوینــی کــه در حــال حاضــر در اطــراف مــا بــه 
ــد گفــت  ــع بای ــه اســت. در واق ــن اســاس شــکل گرفت چشــم می خــورد هــم بر همی
کــه بــه همیــن خاطــر اســت کــه شــما می توانیــد اکنــون ســر جــای خــود بنشــینید و 
از طریــق یــک رایانــه و اتصــال آن بــه اینترنــت، بیشــتر از 50 درصــد کار هــای روزانــه 
خــود را انجــام دهیــد. البتــه ایــن موضــوع در کنــار تمامــی مزایایــی کــه دارد می توانــد 
معایبــی را هــم بــه همــراه داشــته باشــد. بایــد گفــت کــه همــواره ظهــور و گســترش 
ــرات و پیشــرفت هایی در نظــم پیشــین می شــود و  ــد، باعــث تغیی فناوری هــای جدی
غالبــا رفــاه را بــرای انســان ها بــه ارمغــان مــی آورد، ضمــن آن کــه گاه باعــث اختــالل 
ــد از  ــا 49 درص ــود، تنه ــن وج ــا ای ــردد. ب ــنتی می گ ــای س ــی بازار ه ــود در برخ و رک
صاحبــان صنعــت و بــازار معتقدنــد کــه بــرای توســعه خدمــات بــه مشــتریان خــود بــه 
واســطه ایــن فناوری هــا (کــه گاه آن را مخــرب می داننــد) تحــت فشــار هســتند. اخیــرا 
در همیــن زمینــه، تحقیقــی جامــع از جانــب یــک موسســه بازاریابــی بــه نــام چارتــرد 
ــن پژوهــش، بیســت و  ــای ای ــق یافته ه ــده اســت. مطاب ــه عمــل آم (Chartered) ب

ــی  ــه مال ــه هزین ــد ک ــن عقیده ان ــا بر ای ــت اندرکاران بازار ه ــد از دس ــت درص هش
ــا تغییــرات مــورد نیــاز مشــتریان بــه واســطه  کافــی بــرای ســرمایه گذاری مطابــق ب
ــی،  ــه ویکل ــل از رایان ــه نق ــورز ب ــزارش رای ــه گ ــد. ب ــرب را ندارن ــای مخ فناوری ه
تجــارب مشــتریان، یــک عامــل کلیــدی و رو بــه افزایــش در ســازمان ها و نهاد هــای 
ــه  ــد ک ــالم کرده ان ــاری اع ــاغل تج ــد از مش ــت درص ــوده و بیس ــور ب ــتری مح مش
ــا در ســال  ــی آن ه ــن نقطــه کانون ــا مشــتری، مهم تری ــه از مواجهــه ب ــه حاصل تجرب
ــی  ــر اجرایــی موسســه بازاریاب ــی (Chris Daly)، مدی ــود. کریــس دل 2017 خواهــد ب
چارتــرد اعــالم کــرده: تجــارب مشــتریان بایســتی بــه شــدت مــورد تاکیــد واقع شــود، 
ــن مشــتری و  ــط بی ــدرت بســزایی در ایجــاد رواب ــا، ق ــت و تجــارب آن ه ــرا رضای زی
ــه  ــد تجرب ــاد دارن ــه اعتق ــت ک ــی اس ــا اقلیت ــخنم ب ــزود: روی س ــا دارد. وی اف برند ه
مشــتریان اهمیــت چندانــی نــدارد! بایــد بدانیــد کــه مشــتریان، بایســتی همیشــه در 
ــل  ــن دلی ــه ای ــا ب ــه شــوند. از ســوی دیگــر و تنه ــی در نظــر گرفت قلــب هــر عملیات
ــن  ــن و آفالی ــد آنالی ــن خری ــا بی ــدن مرز ه ــگ ش ــد باعث کم رن ــاوری جدی ــه فن ک
(ســنتی) شــده، ســی و ســه درصــد از صاحبــان کســب و کار معتقدنــد کــه مــرز بیــن 

ــان نیــز  ــا یک ســوم بازاریاب ــه کاهــش اســت. تقریب دیجیتــال و بازاریابــی قدیــم رو ب
اعــالم کرده انــد کــه مســئول بخشــی از تجــارب مشــتریان در مشــاغل تجــاری بــوده 
ــد کــه در ســال های گذشــته، تغییــرات  ــزده درصــد از ســازمان ها اعــالم کرده ان و پان
ــه  ــی ک ــا نیاز های ــود را ب ــا خ ــد ت ــاد کرده ان ــی ایج ــم انداز های فعل ــده ای در چش عم
ــد  ــب بتوانن ــن ترتی ــا بدی ــد، ت ــگ نماین ــد، هماهن ــا می کن ــات اقتض ــاوری اطالع فن
ــد.  ــری را ببرن ــره حداکث ــات به ــوژی اطالع ــای تکنول ــود، از مزای ــب و کار خ در کس
مطابــق ایــن تحقیــق، خــالء مهارت هــای دیجیتالــی در برخــی نقــاط جهــان از نظــر 
اقتصــادی بســیار خســارت بار بــوده و بــه عنــوان نمونــه مــورد مطالعــه در انگلســتان، 
حــدود شصت و ســه میلیــون پونــد در هــر ســال هزینــه دربــردارد. همچنیــن بــا عــدم 
آمــوزش کافــی و هماهنــگ نشــدن بــا پیشــرفت فنــاوری، چه بســا افــراد بســیاری که 
نمی تواننــد بنــا بــه افزایــش نقش هــای شــغلی مــورد نیــاز مهارت هــای فنــاوری، در 

جامعــه مــدرن شــرکت نماینــد.

 C چنـد وقـت پیـش، کمپانـی مجیـک لیـپ در سـری
جمـع آوری سـرمایه اش موفـق شـد تا رقمـی نزدیک به 
800 میلیـون دالر از بازو هـای ونچـر کپیتـال در سراسـر 
جهـان دریافـت کنـد و ارزش خـود را پیـش از این کـه 
حتـی محصولش را بـه نمایش عمومـی بگـذارد، به 4,5 
میلیـارد دالر برسـاند. بنـا بـه گفتـه مدیرعامـل مجیک 
لیـپ، رانی آبوویتـز، جمع آوری سـرمایه فوق بدین معنی 
اسـت کـه تکنولـوژی «واقعیت ترکیبـی زمینه روشـن» 
شـرکت، بـه انتشـار نزدیـک و نزدیک تـر شـده اسـت. 
آبوویتـز بـه وب سـایت Business Insider می گوید که 
تیـم 500 نفـره آن ها، بـا بهره گیری از سـرمایه هنگفتی 
کـه به دسـت آورده اند موفق شـده اند تا سـرعت توسـعه 
محصـول را افزایش دهنـد. وی گفت: «مـا در حال ایجاد 
خـط تولید برای توسـعه انبوه هسـتیم. ما یـک جور هایی 
فـاز علمـی آن را رد کرده ایـم و آمـاده ارائـه محصـول 
شـده ایم» . ایـن کـه چـه زمانـی ایـن محصـول به بـازار 
می آیـد، هنـوز مشـخص نیسـت و آبوویتـز می گوید که 

دوسـت نـدارد فعال تاریخـی را اعـالم کند.

محصول مجیک لیپ چیست؟
مجیک لیپ واقعا در حال سـاخت چه دسـتگاهی اسـت؟ 
برخـالف هدسـت های واقعیـت مجـازی، مثـل آکیلس 
ریفـت، مجیـک لیپ قرار نیسـت یـک دنیای سـه بعدی 
روبـه روی چشـم های شـما بسـازد کـه از دنیـای واقعی 
کامـال جـدا باشـد. در واقع الزم نیسـت چیزی روی سـر 
خـود بگذارید تـا آن دنیای سـه بعـدی را ببینیـد. آبوویتز 
می گویـد حتی محصولشـان در حوزه واقعیـت افزوده هم 

نمی گنجـد، بنابراین شـباهتی به گوگل گلـس و هولولنز 
مایکروسـافت نـدارد. این دسـتگاه ها هم نیاز به پوشـیده 
شـدن توسـط کاربر دارنـد اما برخـالف واقعیـت مجازی 
کـه شـما را وارد مکان دیگـری می کند، واقعیـت افزوده، 
تصاویـر سـه بعـدی را وارد محیـط واقعـی می کنـد، امـا 
فقـط کسـی که عینک را بر چشـم داشـته باشـد می تواند 
آن را ببینـد. مجیـک لیـپ متفـاوت اسـت با هـر چه که 
تاکنـون دیدیـم و بهتریـن تعریـف ایـن اسـت: تابانـدن 
تصاویـر زمینـه روشـن دیجیتالـی بـه شـبکیه چشـم و 
فریـب دادن چشـم و مغز بـه وجود این تصاویـر در دنیای 
واقعـی. تصـور کنیـد با یـک اژد هـای خوش خـط و خال 
مبـارزه می کنید، یا کالس سـتاره شناسـی در خانه برگزار 
می کنیـد، شـاید هـم دوسـت داشـته باشـید مسـابقات 
ورزشـی را تماشـا کنیـد، یـا حتـی صحنـه ای هیجـان 
انگیز در سـالن ورزشـی مدرسـه ایجاد کنید. البته، بیشـتر 
تصاویـری کـه تا به حـال در این رابطه انتشـار پیـدا کرده 
اسـت حقیقـی نیسـتند و توسـط موتور هـای گرافیکـی 
مجیـک لیـپ رنـدر شـده اند تـا ابـزاری تبلیغاتی باشـند 
امـا کامال هـدف دار، در حال شـرح فناوری خود هسـتند: 

ترکیب دنیـای مجـازی و حقیقی.

دنیا نمایشگر شما خواهد بود
آبوویتـز گفـت کـه کمپانـی اش، مجیـک لیـپ در حـال 
سـاخت یـک رایانـه اسـت. رایانـه ای کـه می توانـد دنیا 
را بـه نمایشـگری عظیـم تبدیـل کنـد و بـه مـردم اجازه 
دهـد تـا در همـان زمـان، بـا آن ارتبـاط برقـرار کـرده و 
درون نمایشـگر احسـاس زنـده بـودن را داشـته باشـند و 

با هـوش مصنوعـی تعامل داشـته باشـند. وی می گوید: 
مـن فکـر می کنـم در بخش مدیا و سـرگرمی، بسـیاری 
از رویا هـای عجیـب و غیـر قابـل دسـتیابی شـما قـرار 
اسـت بـه زودی حقیقـت پیـدا کنـد امـا فقـط همیـن 
نیسـت. حضور و تجربه واقعـا قدرتمند هسـتند. بنابراین 
اگـر چیـزی را می خواهیـد بخریـد، مسـئله ای علمـی را 
می خواهیـد متوجـه شـوید یا حتـی جایی را ببینیـد، بهتر 
اسـت کـه پیـش از هـر چیـزی، آن را در حالتـی طبیعی 
و واقعـی ببینیـد. از نـگاه آبوویتـز، بزرگ تریـن مشـکل 
آن هـا، فنی نیسـت، بلکه به خالقیـت باز می گـردد. تیم 
مجیـک لیپ طـی سـال های اخیـر، متخصصیـن حوزه 
فیلم، هنر، موسـیقی، سـخت افزار، برنامه نویسـی و حتی 
تکنولوژی هـای زیسـتی را بـه اسـتخدام در آورده تـا این 
مشـکل را برطرف سـازد. سـخنانی کـه آبوویتز بـه زبان 
مـی آورد بسـیار خوشـبینانه هسـتند: مـا ورکشـاپ های 
بسـیاری برگـزار می کنیـم تا افـراد خـالق را مجبـور به 
دوبـاره فکـر کردن کنیـم تا به این پرسـش پاسـخ دهند 
کـه چگونـه در این مدیـوم می تـوان ارتباط برقـرار کرد؟ 
چگونـه یـک داسـتان می گوییـد؟ چگونـه رابط هایـی 
می سـازید کـه بسـیار روان و طبیعـی هسـتند؟ در ادامـه 
می گویـد، جذاب تریـن چیزی که تیمشـان سـاخته، یک 
تجربـه اسـت کـه در آن احسـاس 5 سـالگی برای شـما 
تداعی می شـود و باید نقاشـی کنیـد و دنیـای خودتان را 
بسـازید: مـا چیـزی خلـق کرده ایم که به شـما احسـاس 
آزادی و راحتـی فـوق العـاده ای می دهـد. مثل این اسـت 
کـه خالقیت از سـر انگشـتانتان بیـرون آمـده و وارد دنیا 
می شـود و آن را شـکل می دهـد. این اپلیکیشـنی اسـت 
آمـد.  خواهـد  دسـتگاه  عرضـه  زمـان  در  احتمـاال  کـه 
گـوگل در دوره پیشـین هـم مشـارکت کـرده بـود، امـا 
ایـن سـبب نشـد تـا بـرای بار سـوم هم شـریک نشـود. 
عمـده مبلـغ وارد شـده بـه حسـاب های بانکـی مجیک 
لیـپ از سـوی کمپانـی چینـی علـی بابـا بـوده در حالی 
کـه کوالـکام، بـرادران وارنـر و چندین شـرکت دیگر هم 
مشـارکت داشـته اند. در همیـن حیـن، آکیلس بـه تاریخ 
عرضـه ریفـت نزدیـک می شـود، مایکروسـافت در حال 
آماده سـازی کیت هـای توسـعه هولولنـز اسـت و گوگل 
هم تـا چندی دیگر احتماال از نقشـه هایش بـرای گوگل 
گلـس خواهـد گفت. حتـی به نظر می رسـد کـه اپل هم 
مشـغول اسـتخدام افـراد متخصـص در حـوزه واقعیـت 
مجـازی اسـت امـا مجیـک لیـپ، بـا توجـه به سـرمایه 
عظیـم و بی سـابقه ای که تاکنـون از شـرکت های دیگر 
دریافـت کـرده، بـه نظـر می رسـد کـه مشـغول توسـعه 
انقـالب بـزرگ بعـدی در حـوزه تکنولـوژی و رایانه هـا 
باشـد. در نهایـت، آبوویتـز می گویـد: باید سـرمان به کار 
خودمـان باشـد، کمتـر حـرف بزنیـم و آخر سـر امیـدوار 
باشـیم کـه چیـزی فوق العـاده ارائـه دهیـم و بگذاریـم 

خـودش از زبـان مـا همه چیـز را تعریـف کند.

 مجیک  لیپ در حال ساخت رایانه ای است که می تواند دنیا را به نمایشگری عظیم تبدیل کند و به مردم 

اجازه دهد تا در همان زمان، با آن ارتباط برقرار کرده و درون نمایشگر احساس زنده بودن را داشته باشند

با کمپانی مجیک لیپ آشنا شوید
رانی آبوویتز، مدیر عامل مجیک لیپ افکار جدیدی در سر دارد
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