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ــدازه  ــکن انـ ــان اسـ ــوند در زمـ ــازون می شـ ــار آمـ انبـ
ــا  ــپس کامپیوترهـ ــود. سـ ــخص می شـ ــم مشـ ــا هـ آنهـ
بـــا اســـتفاده از الگوریتم هـــای پیچیـــده تشـــخیص 
ــرار  ــه قـ ــدام قفسـ ــته در کـ ــدام بسـ ــه کـ ــد کـ می دهنـ
ــرای  ــا بـ ــن پارامترهـ ــی از مهمتریـ ــد. یکـ ــته باشـ داشـ
تشـــخیص ایـــن موضـــوع میـــزان فضـــای خالـــی هـــر 
ـــای  ـــن فض ـــب کمتری ـــن ترتی ـــه ای ـــه ب ـــت ک ـــه اس قفس
ممکـــن اشـــغال می شـــود. زمانـــی هـــم کـــه مشـــتری 
وســـیله ای را ســـفارش می دهـــد، کارمندانـــی کـــه بـــه 
ــد  ــود، می رونـ ــه می شـ ــا Pick Ambassador گفتـ آنهـ
تـــا بســـته ها را بردارنـــد. پـــس از اینکـــه کامپیوتـــر بـــه 
آنهـــا گفـــت هـــر وســـیله را از کـــدام قفســـه بردارنـــد 
ــا هـــم مشـــخص بشـــود  ــا را اســـکن می کننـــد تـ آنهـ
چـــه جنســـی از انبـــار خـــارج می شـــود و هـــم اینکـــه 
چـــه مقـــدار فضـــا آزاد شـــده اســـت. ســـپس بســـته ها 
را روی یـــک نـــوار نقالـــه می گذارنـــد تـــا بـــه مرحلـــه 
بـــرای  می داننـــد  بســـته بند ها  بـــرود.  بســـته بندی 
هـــر ســـفارش بهتریـــن جعبـــه چـــه انـــدازه ای اســـت و 
ســـپس محصـــوالت بســـته بنـــدی شـــده دوبـــاره روی 
ــما را  ــا آدرس شـ ــا روبات هـ ــد تـ ــه می رونـ ــوار نقالـ نـ
روی آن بچســـبانند و از آن عکـــس بگیرنـــد. بعـــد از آن 
ــوند و  ــدا می شـ ــتی جـ ــد پسـ ــاس کـ ــر اسـ ــته ها بـ بسـ
بـــه کامیون هایـــی کـــه بیـــرون انبـــار منتظـــر هســـتند 
کـــه  گفته ایـــم  بارهـــا  البتـــه  می شـــوند.  منتقـــل 
ـــت  ـــد اس ـــن رون ـــازی ای ـــمند س ـــال هوش ـــه دنب ـــازون ب آم
ــود  ــار خـ ــدن انبـ ــرفته تر شـ ــرای پیشـ ــه روز بـ و روز بـ
و ســـریع تر شـــدن مراحـــل مربـــوط بـــه ارســـال کاال، 
تـــالش می کنـــد. خریـــد پهپادهـــا، بـــه منظـــور ارســـال 
ســـریع تر کاالهـــا، نمونـــه ای از تـــالش آمـــازون در 
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ــای  ــی دور از هواپیم ــای خیل ــرای جابه جایی ه ــازون ب آم
ــل  ــی از دالی ــد. یک ــتفاده می کن ــودش اس ــوص خ مخص
ایــن کار ایــن اســت کــه ۷ روز هفتــه و هــر زمــان 
بــه  شــخصا  را  بســته ها  می تواننــد  بخواهنــد  کــه 
اداره  بــه  مشــتریان  بســته های  و  برســانند  مشــتری 
ــا  ــن هواپیم ــودن ای ــخص ب ــرای مش ــی رود. ب ــت نم پس
کلمــه  و  بــال  روی  را  آمــازون  لوگــوی  می توانیــد 
ــورد دیگــری کــه  ــد. م ــه آن ببینی PrimeAir را روی بدن
ــی  ــاد اختصاص ــید، پهپ ــته باش ــالع نداش ــاید از آن اط ش
ــاد  ــام پهپ ــر ن ــم ای ــازون پرای ــازون اســت. آم شــرکت آم
ــا  ــته ها را ب ــط آن بس ــه توس ــت ک ــازون اس ــرکت آم ش
پهپــاد بــه مشــتریانی می رســاند کــه تــا نیم ســاعت 
بــا انبــار فاصلــه دارنــد. ایــن پهپادهــا سنســورهای 
ــکن  ــی اس ــه خوب ــم ب ــه را ه ــد و منطق ــرفته ای دارن پیش
ــب  ــای مناس ــه فض ــد ک ــرود می آین ــی ف ــد و جای می کنن
آمریــکا،  در  هم اکنــون  پهپــاد  ایــن  باشــد.  داشــته 
ــار  ــود. آم ــتفاده می ش ــرائیل اس ــش و اس ــتان، اتری انگلس
ــر  ــرکت در ه ــن ش ــد ای ــان می ده ــازون نش ــروش آم ف
ثانیــه ۶۰۰ ســفارش دارد! رســاندن ایــن حجــم ســفارش 
ــم و  ــت منظ ــار بی نهای ــک انب ــه ی ــاز ب ــتریان نی ــه مش ب
ــال  ــازون س ــم، آم ــن نظ ــت ای ــرای رعای ــق دارد. ب دقی
۲۰۱۲ »کیــوا« را کــه یــک شــرکت تولیــد کننــده روبــات 
اســت، بــه قیمــت ۷۷۵ میلیــون دالر خریــده اســت. کیــوا 
ــورت  ــه ص ــار را ب ــه انب ــد ک ــد می کن ــی را تولی روبات های
ــازون  ــار آم ــد. در انب ــب می کن ــات مرت ــا روب ــزه و ب مکانی
بیــش از ۳۰ هــزار روبــات قــرار دارد کــه قفســه های 
جابه جایی هــا  ایــن  می کننــد.  جابه جــا  را  مختلــف 
ــا ارزش اســت کــه یــک مســابقه  آنقــدر بــرای آمــازون ب
ــن  ــی بهتری ــرای طراح ــت ب ــرده اس ــزار ک ــی برگ جهان
ــم  ــابقه ه ــن مس ــده ای ــه برن ــده و ب ــا کنن ــات جابه ج روب
۲۵ هــزار دالر جایــزه داده اســت. احتمــاال در رابطــه 
شــنیده  کمتــر  هــم  آمــازون  وب  ســرویس های  بــا 
Amazon web services یــا ســرویس های  باشــید. 
وب آمــازون، تجهیــزات و زیرســاخت های کامپیوترهــا 
ماننــد حافظــه و یــا دیتــا بیــس را اجــاره می دهــد. 
نمی تواننــد  کــه  شــرکت هایی  یــا  اســتارت آپ ها 
ســرورهای گران قیمــت را بخرنــد، می تواننــد آنهــا را 
ــن ســرویس مشــتریان  ــه ای ــد. البت ــاره کنن ــازون اج از آم

جنرال الکتریــک،  پینترســت،  ماننــد  بزرگــی  بســیار 
ــی  ــتاگرام، خیل ــس، اینس ــی، نت فلیک ــت، ادوب ــدا، ردی تین
از بانک هــای بــزرگ و CIA دارد. بــرای اینکــه ایــن 
موضــوع را جــدی بگیریــد یــک مثــال از مشــتریان 
ایــن ســرویس می زنیــم. Dropbox کــه حتمــا آن را 
می شناســید یکــی از مشــتریان ایــن ســرویس اســت کــه 
ــت  ــک ترابای ــت ی ــر ۱۰۲۴ گیگابای ــه ۱ پتابایت)ه روزان
ــه  ــت( از حافظ ــک پتابای ــت ی ــر ۱۰۲۴ ترابای ــت و ه اس
ــا در  ــه خــود اختصــاص می دهــد و ام ــن ســرویس را ب ای
ــز و رازی وجــود دارد  ــازون هــم رم ــا لگــوی آم رابطــه ب
کــه شــاید تــا بــه حــال بــه آن دقــت نکــرده باشــید. اگــر 
ــان  ــوم پنه ــک مفه ــد ی ــت کنی ــازون دق ــوی آم ــه لوگ ب
ــد دارد  ــکل لبخن ــه ش ــی ک ــه فلش ــر ب ــب دارد. اگ و جال
بیشــتر دقــت کنیــد می بینیــد کــه از a بــه z اشــاره 
ــازون  ــزی را در آم ــد هرچی ــی می توانی ــن یعن ــد، ای می کن
ــان  ــه هم ــی ب ــه نوع ــن شــرکت ب ــد. لگــوی ای ــدا کنی پی
ــزاد  ــان آدمی ــا ج ــرغ ت ــیر م ــی از ش ــل قدیم ــرب المث ض
ــب و کار  ــی و کس ــه اصل ــروزه صفح ــد. ام ــاره می کن اش
ــن  ــت. ای ــزوس اس ــی ب ــوغ کارآفرین ــر نب ــازون، بیانگ آم
شــرکت تقریبــا در هــر شــاخه ای ریشــه دوانــده از جملــه 
مــواد غذایــی، لــوازم بهداشــت خانــه و هــر چیــزی 
کــه فکــرش را کنیــد. اکنــون بــه جــای بزرگتریــن 
کتــاب فروشــی زمیــن، آمــازون بــه خــود می گویــد 
بــزوس،  بــه گفتــه  »بزرگ تریــن مجموعــه زمیــن«. 
بــرای اینکــه همــه بهتــر متوجــه شــوند در آمــازون 
بــه مشــتریان چگونــه ســرویس ارائــه می شــود هــر 
۲ ســال، ۲روز همــه کارمنــدان پشــت میــز خدمــات 
ــال  ــامل ح ــوع ش ــن موض ــینند. ای ــتریان می نش ــه مش ب
مدیرعامــل یعنــی جــف بــزوس هــم می شــود. ایــن 
ــانه ها  ــچ گاه در رس ــدارد و هی ــتثنایی ن ــچ اس ــد هی رون
ــده  ــاره نش ــب اش ــن مطل ــه ای ــی ب ــورت عموم ــه ص ب
ــر  ــازون عالوه ب ــه آم ــد ک ــد بدانی ــن بای ــت. همچنی اس
مختلفــی  کتاب فروشــی های  کتــاب،  آنالیــن  فــروش 
هــم در ســطح شــهرهای مختلــف دارد کــه تصمیــم دارد 
ــد  ــی بای ــه طــور کل ــداد آنهــا را هــم افزایــش دهــد. ب تع
گفــت کــه آمــازون تــالش کــرده اســت تــا در ســال های 
ــوان  ــه عن ــا باشــد ب ــک شــرکت کامــال خودکف گذشــته ی
ــی اش  ــتگاه دیجیتال ــازون دس ــال ۲۰۱۴ آم ــال در س مث
ــو  ــازون اک ــرد. آم ــازار ک ــاخته وارد ب ــودش س ــه خ را ک
یــک اســپیکر هوشــمند اســت کــه می توانــد دســتیار 
ــرای شــما  ــی را ب صوتــی شــما باشــد و کارهــای گوناگون
ــرویس  ــازون س ــال ۲۰۱۴ آم ــان س ــد. در هم ــام ده انج
ــرد.  ــدازی ک ــچ راه ان ــام توی ــا ن ــم ب ــن را ه ــش آنالی پخ
ــده  ــا را زن ــتید آنج ــه هس ــا ک ــد هرج ــچ می توانی ــا توی ب
ــا  ــر ی ــکوپ در توییت ــزار پریس ــد نرم اف ــد مانن ــش کنی پخ
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ــازون  ــهم از آمـ ــترین سـ ــاکان بیشـ ــزوس کمـ ــف بـ جـ
ــازون را  ــهم آمـ ــد سـ ــروز ۸۰ درصـ ــزوس امـ را دارد. بـ
در اختیـــار خـــودش دارد و همیـــن امـــر باعـــث شـــده او 
ــرمایه او  ــد. سـ ــا باشـ ــد دنیـ ــان ثروتمنـ ــن انسـ پنجمیـ
ــا  ــزوس بـ ــت. بـ ــارد دالر اسـ ــش از ۷۰ میلیـ ــون بیـ اکنـ
بخشـــی از پولـــش واشـــنگتن پســـت را بـــرای خـــودش 
ــه  ــده کـ ــث شـ ــوع باعـ ــن موضـ ــت و همیـ ــده اسـ خریـ
ـــی  ـــل مواضع ـــه دلی ـــی ب ـــتمداران آمریکای ـــدادی از سیاس تع
ـــخص  ـــازون و ش ـــرکت آم ـــا ش ـــه دارد، ب ـــن روزنام ـــه ای ک
ـــت  ـــدن سرنوش ـــد. خوان ـــدا کنن ـــکل پی ـــزوس مش ـــف ب ج
ـــد  ـــد می بینی ـــت کنی ـــر دق ـــت. اگ ـــب اس ـــا جال ـــزوس واقع ب
همـــه ایـــن ثـــروت و عظمـــت از فروختـــن یـــک کتـــاب 
شـــروع شـــد، کاری کـــه خیلی هـــا در دنیـــا بـــه ســـادگی 
فرصـــت آن را داشـــته اند. بـــزوس در خاطـــرات خـــودش 
می گویـــد اوایـــل کار خـــودش شـــخصا بســـته ها را 
ــته  ــت و آرزو داشـ ــرده اسـ ــتریان می بـ ــزل مشـ درب منـ
روزی بتوانـــد یـــک پیـــک اســـتخدام کنـــد. چیـــزی کـــه 
مـــا امـــروز می بینیـــم ایـــن اســـت کـــه شـــخصی کـــه 
روزی در آرزوی داشـــتن یـــک کارمنـــد بـــوده، در حـــال 
حاضـــر بیـــش از ۲۴۰ هـــزار کارمنـــد در سراســـر جهـــان 
ـــن  ـــک ذه ـــا از ی ـــت تنه ـــن موفقی ـــد ای ـــدون تردی دارد و ب
ـــت. ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــد ب ـــان کارآم ـــک انس ـــالق و ی خ

موفق و پرطرفدار امروزی حاصل تالش مدیران این شرکت بوده است. به مناسبت 23 سالگی این 
شرکت، تصمیم داریم تا این هفته به روند پیشرفت و توسعه آمازون از ابتدا تا به حال بپردازیم. بسیاری 
از افراد این شرکت را یک کتاب فروشی آنالین می دانند و هنوز نمی دانند که این شرکت فعالیت های 
بسیار گسترده ای دارد. بزوس از ابتدا می خواست فروشگاه آنالینی داشته باشد که همه چیز در آن 
بفروشد. اما چون سرمایه ای نداشت دسته بندی ها را به 20 گروه تقسیم کرد. در این دسته بندی ها 
سی دی های نرم افزار، کتاب، لوازم تحریر و موسیقی هم بود. اما بهترین گزینه برای شروع کتاب بود. 
کتاب ها قیمت مشخصی دارند، فرقی ندارد از کجا خریداری شوند و خراب هم نمی شوند. با توجه 
به این که آمازون در سال های گذشته توانسته در شاخه های متعددی پیشرفت داشته باشد، سعی 
داریم تا نگاهی به روند فعالیت این شرکت و محصوالتی که تا به حال ارائه کرده است، داشته باشیم.

بررسی شرکت آمازون از ابتدا تا به امروز به بهانه 23 سالگی این شرکت

آمازون23سالهمیشود

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی
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