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رقابـت هـم عامـل  همیشـه در هـر صنعتـی اصـل 
پیشـرفت بـوده اسـت و هـم عامـل ایجـاد خصومت و 
دشـمنی در میان افـراد مختلفـی در آن صنعت صاحب 
مهـارت بوده انـد. همـه مـا می دانیـم کـه آن چـه که در 
و  نـوآوری  می زنـد،  را  اول  حـرف  فناوری هـا  جهـان 
خالقیـت اسـت. ممکن اسـت که تـا به حال شـما هم 
بـه ایـن نکتـه توجه کرده باشـید که درسـت اسـت که 
بسـیاری از شـرکت های حـال حاضـر به تولیـد قطعات 
مختلـف سـخت افـزاری رایانه ها مشـغول هسـتند، اما 
چـرا شـرکتی ماننـد اپل یا آی بی ام همیشـه به شـکلی 
نـام آشـناتر از بقیه فعالیت داشـته اند و به عبـارت دیگر 
حضـور بسـیار پر رنگ تـری از دیگر شـرکت ها در میان 
کاربـران داشـته اند. بـرای همـه مثل روز روشـن اسـت 
کـه نـوآوری و کیفیـت بـاالی محصـوالت مختلـف 
شـرکت های رایانـه ای، بزرگتریـن عامل موفقیـت آنان 
از موفق تریـن   Asus بـود. شـرکت آسـیایی خواهـد 
شـرکت هایی اسـت کـه در تمامـی کشـورهای جهـان 
نـام خـود را مطـرح کـرده اسـت. ایـن شـرکت در 2 
آوریل سـال 1989 در کشـور تایوان بنیان گذاشـته شـد 
و زمینه کاری آن تولید سـخت افزار رایانه و الکترونیک 
بـود. محصـوالت اصلـی این شـرکت مادربـورد، کارت 
گرافیـک، PDA و در حـال حاضـر تولیـد تبلـت و نوت 
بـوک بـه صـورت تخصصـی اسـت. ایـن شـرکت در 
عـرض مدت زمان بسـیار کوتاهی توانسـت با خالقیت 
و ایده هـای جدیـد خـود بـازار لپ تاپ هـا را در دسـت 
خـود گرفتـه و تمـام شـرکت های اصلـی تولیـد کننده 
رایانه هـای همـراه را ترسـانده و باعـث شـود کـه آن ها 

احسـاس خطـر کننـد در حـال حاضـر هـم کـه خیـز 
بلنـدی بـرای تسـخیر بـازار تبلت ها داشـته اسـت. این 
شـرکت در اصل چند ملیتی بـوده و نیمی از آن چینی و 
نیمی دیگر تایوانی اسـت. شـرکت ایسـوس تـا به حال 
موفقیت های چشـم گیری داشـته اسـت به طـور مثال 
در سـال 201۴ آماری منتشـر شـد کـه وضعیت فروش 
رایانه هـای شـخصی شـرکت های مختلـف را بررسـی 
می کـرد، ایـن آمـار توسـط مجله بـورس لندن انتشـار 
یافـت و بـر طبـق آن سـهم شـرکت Asus، فـروش 
3۴.3 درصـدی از رایانه هـای شـخصی فـروش رفته در 
جهـان بـود. این شـرکت در مجلـه بیزینـس ویک هم 
بـه عنـوان برترین شـرکت آسـیایی و جزو 10 شـرکت 
برتـر فنـاوری موجود در جهان معرفی شـده اسـت. این 
شـرکت تـا بـه حـال بـا شـرکت های بـزرگ دیگـری 
 ،Asus چـون اینتل هم همکاری کرده اسـت. ایسـوس
در زبـان یونانـی بـه معنـی اسـب بالـدار اسـت و هدف 
بنیـان گـذار ایـن شـرکت از ایـن نامگـذاری ایـن بوده 
اسـت که ایسـوس ماننـد اسـبی قدرتمند بر فـراز دیگر 
شـرکت ها پـرواز کند. آقای جانی شـه مدیـر عامل این 
bits.nytimes. شـرکت موفق آسـیایی اسـت. سـایت

com به تازگی مصاحبه ای را با آقای شـه داشـته اسـت 

کـه در ادامـه می خوانیم.

 شـرکت Asus  از ابتدای فعالیتش بسـیار 
از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه پریـده اسـت. 
شـما فکـر می کنیـد کـه بیشـتر از همـه در 
چـه زمینـه ای موفـق عمـل کـرده اسـت؟

ایـن شـرکت در هـر دوره ای بـا توجـه به نیـازی که در 
میـان کاربـران و در بـازار وجـود داشـت، محصـوالت 
متنوعـی را تولیـد کـرد. امـا از زمانـی کـه بـه تولیـد 
رایانه هـای همـراه مشـغول شـد بـا دیـدگاه جدیـدی 
بـه ایـن کار روی آورده و سـعی کـرد کـه بـه گونـه ای 
آینـده بسـیار درخشـانی را برای خـودش بـه خاطر این 
تولیـدات به وجـود آورد. به همین خاطـر روی تک تک 
عملکردهـا فکر شـده و بـرای آن ها برنامـه ریزی انجام 
شـده اسـت اما در حـال حاضـر باید گفت که ایسـوس 
یکـی از بزرگترین تولید کنندگان تبلت در جهان اسـت.

شـرکت  یـک  مدیـر  عنـوان  بـه  شـما   
محبوب و شـناخته شـده چه اصولـی برایتان 

بیشـتر از همـه اهمیـت دارد؟
من همیشـه با اسـتراتژی های مختلف در زمینه کسـب 
و کار درگیـر بـوده ام و بـرای هـر نـوع کاری اعـم از 
مشـارکت یا کار مسـتقل مطالعه بسـیار داشـته ام. برای 
مـن در شـرکت ایسـوس بیشـتر از هـر چیزی داشـتن 
یـک خـط تولیـد بسـیار قدرتمنـد و انعطـاف پذیـر بـا 
قابلیت گسـترش پذیـری و همچنین ترکیب شـدن آن 
بـا فناوری هـای جدید، بیش از هر چیـز دیگری اهمیت 

است.  داشـته 

 بـه طـور معمـول بـرای چنـد سـال آینده 
شـرکت برنامـه ریـزی خواهید داشـت؟

مـن معموال سـعی می کنم کـه نیازهای فعلـی کاربران 
را بـه خوبی ببینم و با کمـک آن نیازهای آینده کاربران 
را پیش بینـی کنـم. بـه ایـن ترتیـب رو به سـوی تولید 
محصوالتـی مـی آورم کـه بـرای آینـده کاربـران الزم 
می بینـم. به طور مثال در چند سـال پیش من احسـاس 
کـردم کـه در چند سـال آینـده تولیـد مـودم ADSL و 
اسـتفاده از شـبکه های بی سـیم بسیار سـودمند خواهد 
بـود و نیـاز اصلـی بسـیاری از افـراد جامعه می شـود. به 
ایـن ترتیـب در ایـن زمینـه عمـل کردیم و بسـیار هم 
تبلت هـای  ارائـه  بـا  بودیـم. در حـال حاضـر  موفـق 
جدیـد می خواهیـم کاربـران خـود را سـورپرایز کنیـم.

 آیـا شـرکت در آینـده تصمیـم دارد کـه 
طرح هـای خـود را بـرای بخـش تجـاری به 

گونـه ای یکپارچـه سـازی کند؟
منافـع  جهـت  در  کـه  اقدامـی  هـر  حتـم  طـور  بـه 
شـرکت باشـد انجـام خواهد شـد. مـا در همیـن زمینه 
صحبت هایـی را بـا چنـد شـرکت معتبـر داشـته ایم که 
امیدواریـم نتایـج خوبـی را برایمان در بر داشـته باشـد. 
البتـه مـن بـه ایـن موضـوع اعتقـاد دارم کـه در جهان 
رایانه هـا همـه چیـز اکتسـابی اسـت و بـرای به دسـت 

آوردن هـر چیـزی بایـد تـالش بسـیاری انجـام داد.

هـوش مصنوعـی و دسـتیار دیجیتـال کم کم دنیـای ما انسـان ها را تغییـر داده و به 
زودی نیـازی ماننـد گرفتـن مشـاوره حقوقـی را بـرای شـهروندان مرتفع می سـازد. 
اگـر تـا دیـروز دسـتور پخت آشـپزی یا خریـد بلیـت هواپیما را بـه دسـتیار دیجیتال 
خـود سـپرده بودیـد، از امـروز می توانیـد با گرفتـن مشـاوره حقوقی از دسـتیار جدید 
نـه تنهـا نیـاز بـه گرفتـن وکیـل را مرتفـع کـرده، بلکه بـه دلیـل احاطه خـودکار بر 
بسـیاری از پرونده هـای حقوقـی کـه یک انسـان قـادر به ضبـط آن در مغـز خود در 
آِن واحـد نیسـت؛ بـه نتیجـه بهتـر هـم خواهید رسـید و از دسـت مشـاوران حقوقی 
کـه معمـوال مـوکالن خـود را سـر کیسـه می کننـد نیـز راحت می شـوید. بشـر تا به 
امـروز تـالش کـرده اسـت تـا بـا اسـتفاده از فناوری هـای هوشـمند و الگوریتم های 
پیشـرفته هـوش مصنوعـی، خودش را تا حـد امکان از وابسـتگی به دیگـران بی نیاز 
کنـد. موتـور جسـت وجوی گـوگل یک نمونه بسـیار خوب بـرای اثبات ایـن موضوع 
می باشـد. ایـن روزهـا شـما هـر سـوالی کـه در ذهن داشـته باشـید کافی اسـت که 
آن را در باکـس سـفید و سـاده موتـور جسـت وجوی گـوگل تایـپ کنیـد و بیـش از 
هزاران جواب مختلف برای شـما نمایش داده خواهد شـد.  دو سـال پیش، »جاشـوآ 
بـراودر« دانشـجوی دانشـگاه اسـتنفورد، »چـت باتـی«/ chatbot ایجاد کـرد تا به 
دعـوای حقوقـی بـر سـر پـارک خـودرو در نیویـورک و لندن کمـک کند و در سـال 
2016 بـا سیسـتم خـود موسـوم بـه DoNotPay مشـکل بیش از 160 هـزار قبض 
جریمـه را بـا 6۴ درصـد نـرخ موفقیـت بـه نفـع راننـدگان حل کـرد. بـراودر ابتدای 
امسـال خـط فرمـان دیجیتـال جدیـدی را در مورد پناهنـدگان و کیس هـای حقوقی 
آنهـا بـه سیسـتم خـود افـزود و بدیـن ترتیـب پناهنـدگان و مهاجـران در انگلیـس، 
آمریـکا و کانـادا می تواننـد از قابلیت هـای منحصربه فـرد چـت بات اسـتفاده کرده و 
مشـکالت حقوقـی خـود را حـل کنند. گفتنی اسـت چت بات سـاخت بـراودر 1000 
کیـس حقوقـی را دردیتابیـس خـود جـای داده و از طریـق هـوش مصنوعـی و پس 
از نوشـتن درخواسـت اولیـه کاربـر، مـورد را یافتـه و مطابـق بـا آن راه حـل حقوقی 
را پیشـنهاد مـی کنـد. چـت بـات DoNotPay وارد محیـط سـرچ کاربـر شـده و با 
دریافـت تاییدیـه مـکان کاربـر، مشـاوره حقوقـی می دهـد. چـت بـات سـواالت را 
دریافـت کـرده و پـس از تجمیـع و آنالیـز، بهتریـن راه حـل را ارائـه می کنـد. اکنون 
مهاجـران و پناهنـدگان بـدون نیـاز بـه وکیـل می تواننـد فـرم هـای ازدواج، رفـع 
اختـالف بـا صاحبخانـه، ادعاهـای بیمه ای و اذیـت و آزارهایی که به آنها می شـود را 
دریافـت و از پرداخت هـای اضافـی بپرهیزند و کارشـان هـم زودتر جلو بـرود. براودر 
سیسـتم هـوش مصنوعـی خـود را بدون چشم داشـت مالـی راه اندازی کـرده و البته 
دنبـال اسپانسـر برای توسـعه آن اسـت و بدین ترتیب یک مشـاوره حقوقـی رایگان 
بـه شـهروندان می توانـد بـه گفتـه خـود وی، گامـی به سـوی آینده باشـد تـا مردم 
بسـیاری از کارهـای روزمـره خود را با کمک دسـتیار دیجیتالی و هـوش مصنوعی از 
طریـق چـت بات هایی که سـاخته می شـوند، انجـام دهند. چـت بات سـاخت براودر 
تاکنـون توانسـته 375 هـزار کیـس حقوقـی مربوط بـه جریمه های پارکینـگ را حل 
کـرده و 9/3 میلیـون دالر بـه نفـع راننـدگان کار کنـد و بـه زودی ایـن چـت بـات 
بـا افـزودن کیس هـای حقوقـی جدیـد و تجمیـع آنها بـرای یافتـن راه حل مناسـب 
حقوقـی باعـث می شـود نیـاز کاربـران به مشـاوره حقوقـی و پرداخت هـای کالن در 
ایـن زمینـه را مرتفـع کنـد. آیـا بـه زودی وکیـل مصنوعـی جایگزیـن مشـاوره های 

حقوقـی شـده و چیـزی بـه نام وکیـل را بـه تاریخ می سـپارد؟

وکالی مجازی در راهند
 گلسـا ماهیـان

ایسوس باز هم تبلت می زند

ایسوس در زبان یونانی به معنای اسب بالدار است

یادداشت

Asus مدیر عامل شرکتJonney sheh مصاحبه با 

650 هزار تومان


