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المشكالت األكثر شيوًعا التي تواجه الفرق حالًيا 
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الذكاء
االصطناعي

حتى مع استخدام جميع التقنيات المتوفرة حالًيا في مكان العمل، هناك مشكلة أساسية في 
الطريقة التي يتواصل ويتعاون بها األشخاص. ُيظهر استطالع ®Cisco الحديث أن 

أهم ثالثة تحديات أمام المؤسسات اليوم هي مشاكل األشخاص:

تراجع رضا الموظفين ) 34 بالمائة(  •

عدم القدرة على االحتفاظ بأفضل المواهب )32 بالمائة(  •

بطء اتخاذ القرار )32 بالمائة(  •

إننا ندخل حقبة جديدة من العمل حيث لم تعد تقنيات "المجموعة اإلنتاجية" الُمقسمة 
بنفسها كافية. نحتاج اآلن إلى جلب التقنية الذكية عبر الطريقة التي نعمل بها والتكامل في 

سير العمل. علينا أن نبدأ في جعل العملية برمتها سلسة، مما يتيح للقوى العاملة المتنقلة 
والمتطورة فرصة لالستفادة الكاملة من أوجه التعاون والمواهب، والحفاظ على 

مستويات الرضا والمشاركة، وتسريع عملية إنجاز األمور.

يعمل هذا المستند التقني على تعريف ووصف محفظة األدوات والتقنيات التي تشكل مًعا 
نهًجا جديًدا للعمل واإلنتاجية، ُتسمى بالتعاون المعرفي. كما تسعى أيًضا إلى توضيح 
كيفية تصميم Cisco لألساليب المتطورة، ولكن غالًبا ما ُيساء فهمها، مثل أساليب 

الذكاء االصطناعي )AI( والتعلّم اآللي )ML( بطرق محددة وعملية تجعل حياة العمل 
أكثر جاذبية وإنتاجية وربحية.
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مكان العمل
يعمل المحترفون على نحو مختلف عما كانوا عليه قبل خمس سنوات. تتيح التقنيات 

الالسلكية واإلنترنت ذو النطاق الترددي العالي والسحابة العمل في أماكن أخرى 
بخالف غرف االجتماعات التقليدية. تشير عمليات التقدم في طاقة المعالجة والذاكرة 

إلى أنه يمكن إنشاء مستويات أعلى من الذكاء في التطبيقات واألجهزة.

ُتظهر دراسة حديثة أجرتها Dimension Data أن التقنية رقم واحد الالزمة 
لتشجيع عملية التحويل في مكان العمل تتكون من "أدوات التواصل والتعاون." ووفًقا 

للتقرير، تقول 53 بالمائة من المؤسسات أن غرف االجتماعات الذكية التي توفر 
للعاملين إمكانية وصول بديهية إلى أنواع مختلفة من تقنيات المؤتمرات ُتعد أساسية 

لتحسين العمليات التجارية بشكل كبير.1 

تتطلب السرعة المتزايدة حالً جديًدا
أسفر وضع المحترفين العاملين المشغولين اليوم— الجداول الزمنية المزدحمة 

المقترنة بتقنيات الهاتف المحمول والتوفر اليومي المحتمل على مدار 24 ساعة—
عن انخفاض كبير في مدى االهتمام والتسامح للتأخير. 

كمثال موازي واحد للوضع، في مكان المستهلك، انتشرت ظاهرة التخلي عن عربة 
التسوق اإللكترونية. ويتعلق الكثير من هذه األمور بحقيقة أن صفحة الويب بطيئة 

التحميل )بطيئة ألكثر من ثانيتين( كافية للمستهلك للمضي قُدًما دون شراء. 

تعمل المنصات الموجهة للمستهلكين مثل YouTube وSpotify وNetflix، مع 
استجابة فورية مقترنة بروبوتات تخصيص ومحركات توصيات، على زيادة سرعة 

ومجال التوقعات. يتم تنفيذ هذه التوقعات العالية في مكان العمل. وبالتالي، يحتاج 
التعاون والعمل الجماعي والعمل الموجه ذاتًيا ورعاية العمالء الخارجيين إلى زيادة 

مستويات الذكاء االستباقي لمواكبة ذلك.

ومما يزيد األمر تعقيًدا التهديد الذي يمثله "فريق تقنية معلومات غير رسمي،" والذي 
يحاول األشخاص من خالله تقديم تجربة المستهلك الخاصة بهم إلى المكتب باستخدام 

تطبيقات غير مصرح بها وغير آمنة بصورة محتملة للمساعدة في تلبية حاجتهم 
لإلجراءات السريعة. ولكن ال تتمحور التقنية المرتكزة على المستهلك حول 
المؤسسات. يشكل هذا خطًرا حقيقًيا للغاية عندما ال يكون هناك مستودع أو 

بروتوكول مركزي لضمان االستخدام األمثل.

أظهرت دراسة بحثية ُبعدية حديثة أنه:

يصرح أكثر من 90% من المستجيبين أن وجود معلومات مفّصلة للمشاركين في   •
اجتماعهم سيزيد من فعالية االجتماع. 

قال أكثر من نصف األشخاص أنهم قد يجادلون رئيسهم حول حل االجتماع الذي   •
يجب على فريقهم استخدامه. 

سيتبنى تسعة وثمانون بالمائة من المستجيبين حل التعاون المعرفي في أقرب وقت   •
ممكن.  

وهكذا، فإن هذه القوى الثالث—تناقص الرضا والكفاءة في مكان العمل، والتوقع 
المتزايد للسرعة على أساس التقدم التقني في قطاع المستهلكين، والحاجة المعلنة 

للمساعدة الذكية—توضح أن الوقت مناسب الستخدام جيل جديد من أدوات التواصل 
والتعاون. تلك التي صممت للتعامل مع الطلب المتزايد باستمرار مع دفع الطلب إلى 

األمام من حيث الجودة والكفاءة. وهذا هو أساس التعاون المعرفي.  

الشكل 1. نتائج استطالع Cisco على تفضيالت التعاون للعامل 2

1 ..https://www.dimensiondata.com/microsites/-/media/95C5923C59FD4437B870929D3396F891.ashx ،2017 ،Dimension Data ،تقرير مكان العمل الرقمي: تحويل أعمالك

2 .https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&article ،Cisco "،إلى أن إضافة المساعد االفتراضي قد تكون مفتاح السعادة في العمل Cisco يشير استطالع"
.Id=1895738

 قم بتحويل االجتماعات.
 يقضي 1 من كل 4 مستجيبين أكثر 
من نصف يومهم في االجتماعات.

 أِزل المهام المملة.
 شعر 43% باإلحباط في األسبوع 

 الماضي لتعّذر انضمامهم
بسهولة إلى اجتماع عبر اإلنترنت.

 استخدم الذكاء االصطناعي.
 يعتقد 95% من العاملين أن 

الذكاء االصطناعي يمكنه تحسين مهام العمل.

 قم بزيادة اإلنتاجية.
 يرى 89% قيمة فورية في 

 اعتماد المساعد الرقمي 
لالجتماعات االفتراضية.
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نظرة عامة على التعاون المعرفي

التعاون المعرفي الُمحدد
عندما يتعلق األمر بالتعاون السياقي الذكي مع األشخاص في القوى العاملة، ينتابنا 

شعور أن مصطلح التعاون المعرفي يقّدم صورة واضحة للعالقة والنتيجة. وذلك ألن 
التقنيات المعنية تتيح تقديم قدر بارز من المعرفة في تجربة المستخدم التعاونية. تشير 
المعرفة، في هذه الحالة، إلى القدرة على توقع احتياجات المستخدم وتوظيف اإلدراك 

وتذكر النتائج واتخاذ إجراءات استباقية.

يجمع التعاون المعرفي بين المعلومات والسياق في جميع تجارب التعاون. يؤدي ربط 
قدرات الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي مع رؤية وسياق االجتماع أو تفاعل العمالء 

إلى إنشاء تجارب ونتائج مفيدة أكثر. يعمل التعاون المعرفي على تعزيز العالقات 
اإلنسانية وتحسين تفاعالت العمالء وبناء فرق عالية األداء عبر الحدود، مما يتيح 

اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاًء.

هناك أربعة أركان للتقنية تشتمل على معَلم التعاون:

معلومات العالقات تركز على فهم األشخاص لبعضهم البعض من خالل توفير   •
المعلومات ذات الصلة بوظيفة المشارك في االجتماع وخلفيته ودوره في 

 المشروع. تجعل إدارة العالقات والشبكات مكاًنا أكثر ديناميكية، 
وحداثة.

أنظمة المساعدين والروبوتات متعددة األوضاع هي عوامل البرامج الذكية التي   •
يمكنها تنفيذ المهام لمساعدة المستخدم. يمكن أن تكون واجهة داخلية للموظفين، 
وواجهة خارجية لخدمة العمالء. يمكن أن تكون تفاعالت الروبوت قائمة عادًة 

على النص أو الصوت. 

تقنيات التحدث والصوت تعمل على تحسين مساحة التعاون. يتضمن هذا تقنية   •
الذكاء االصطناعي للمحادثة التي تمّكن المستخدم من التفاعل مع النظام عبر 
التحدث، فضالً عن تقنية كشف الضوضاء التي تحدد بذكاء وتلقائية أصوات 

 الخلفية المزعجة مثل كتابة لوحة المفاتيح وحركة مرور البيانات وتزيلها.

رؤية الكمبيوتر تتيح للبرنامج الذكي تفسير البيئة من خالل الغرف وكاميرات   •
األجهزة الشخصية. تتضمن الميزات الناتجة التعّرف على الوجه والكائن واإليماءة. 

باإلضافة إلى التقنيات األخرى مثل اقتران التقارب، توفر رؤية الكمبيوتر تفسيًرا قوًيا 
للغرفة إلنشاء تعاون وتجارب اجتماعات أفضل للمشاركين المحليين والبعيدين.

الحاجة إلى حل قائم على الذكاء االصطناعي/التعّلم اآللي
يحتاج التعاون المعرفي إلى نموذج متقّدم من الذكاء الحاسوبي لتشغيله. 

يجمع التعاون المعرفي بين المعلومات والتحليالت لتقديم التفاعالت ذات الصلة بشكل 
سياقي عبر سير العمل. المعلومات هي مزيج من البيانات والتحليالت القوية لتقديم 

سياق أكبر. يمكن الحصول على البيانات من العديد من المصادر ذات الصلة، بما في 
ذلك أدوات االستشعار والروبوتات وتطبيقات المؤسسة مثل CRM، وأدوات 

استشعار إنترنت األشياء )IoT(، وملفات تعريف األشخاص، والرؤى في تقويمات 
المؤسسة وموارد االجتماعات، وحتى البيانات االجتماعية. عندما يتم دمجها مع 

التحليالت التي تحدد األنماط ومجموعات العالقات لرؤى األفراد والفرق والمؤسسات 
والعمالء، يمكننا تقديم المعلومات الصحيحة إلى الفريق المناسب في الوقت والمكان 
المناسبين. تقّدم هذه المجموعة القوية تعاوًنا معرفًيا مدمًجا في سير العمل للتجارب 

البشرية المتصلة وذات الصلة. 

هذا ما يحّول أنشطة التعاون من حقبة ثابتة إلى حقبة ديناميكية بالكامل. اإلجابة على 
هذه الدعوة هو دمج العديد من قدرات الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي بطرق ستخلق 

بيئة عمل وهي:

سلسة، إلزالة التعقيدات والخطوات اليدوية المتعلقة في التعاون. بدالً من البحث   •
عن معلومات الطلب الهاتفي أو رموز المرور الخاصة باالجتماع، يمكن للحضور 

الضغط على زر واحد أو االنضمام إلى اجتماع باستخدام صوتهم فقط. 

بشرية، لالستفادة من التقنية، لبناء عالقات أعمق. باستخدام المعّرفات الذكية مثل   •
التعّرف على الوجه والسير الذاتية للمشاركين، يمكن للمشاركين معرفة المزيد 

حول َمن يجتمعون معهم وتطوير عالقات مفيدة أكثر بسرعة.
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مميزة، تقدم رؤية 360 درجة لمجموعة المواقف التعاونية، بما في ذلك   •
ديناميكيات غرفة االجتماعات ودعم العمالء في مراكز االتصال.

 .Cisco آمنة، بناًء على مبادئ التصميم الصارمة التي تركز على المؤسسات من  •

مفيدة، تعمل على مساعدة المستخدمين والفرق في التركيز على النتائج، وليس   •
على اإلدارة.

توفر تقنيات التعاون المعرفي حلوالً لم يكن من الممكن تحقيقها باستخدام التقنيات 
التقليدية.

 كيف يدعم الذكاء االصطناعي و التعّلم اآللي التعاون
المعرفي

أصبح الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي مصطلحات جذابة تغطي مجموعة واسعة من 
سعة وإمكانات الحوسبة، وفي بعض األحيان يتم استخدامها بشكل غير صحيح 

كتسميات لوصف التطورات التقنية األخرى مثل طاقة وحدة معالجة الرسومات 
)GPU(. ألغراض تتعلق بهذا المستند التقني، نقوم بتطبيق مصطلحات وقدرات 

الذكاء االصطناعي و التعلّم اآللي لحلها في سيناريوهات محددة تتعلق بالتعاون.

غالًبا ما ُيستخدم الذكاء االصطناعي كمصطلح شامل لتغطية التطبيقات المختلفة للتعلّم 
اآللي. يتم تطبيقه بشكل شائع لوصف العوامل الذكية التي تأخذ المدخالت من بيئتها 
وتحاول تحقيق نتيجة معرفية كما يقوم الشخص بذلك. يتطلب ذلك مستوى معين من 

البرمجة أو التدريب أو حل مشكلة ُمطبق ليكون عملًيا.  

التعّلم اآللي يتيح ألجهزة الكمبيوتر التعلّم دون برمجة محددة. يتم تحقيق ذلك بشكل 
أساسي من خالل التعلّم من نماذج البيانات التدريبية التي يتم استخدامها فيما بعد 

باالقتران مع خوارزمية إلجراء التنبؤات. نظًرا ألن التعلّم اآللي يستخدم مدخالت 
عينة للتنبؤ باإلخراج، غالًبا ما ُيشار إليه بالتعلّم الخاضع لإلشراف، ألن النموذج 
)الخاضع لإلشراف( المدّرب يؤثر على اإلخراج. يندرج التعاون المعرفي داخل 

نموذج التعلّم الخاضع لإلشراف. 

يبدأ التعلّم الخاضع لإلشراف عموًما بمجموعة بيانات كبيرة ُتستخَدم منها خوارزمية 
ب(. يحدد النظام األنماط الموجودة في  إلنشاء نموذج تنبؤ )غالًبا ما ُيسمى بنموذج مدرَّ

مجموعة البيانات المتعلقة بالتنبؤات المختلفة. في مثال التعّرف على الوجه، يمكن 
استخدام مجموعة البيانات التي تحتوي على صور من المشاركين في اجتماع 

"معروف" )حسب االسم( أو "غير معروف" للتنبؤ بأسماء المشاركين في 
االجتماعات المستقبلية.

ألغراض تتعلق بالمقارنة والسياق في هذا المستند، ال يخضع النموذجان اآلخران 
للتعلّم اآللي لإلشراف واالختالفات األخرى.

يستخدم التعلّم غير الخاضع لإلشراف الخوارزميات الُمطبقة على مجموعة بيانات   •
لتحديد المجموعات أو النتائج دون معرفة أي شيء عن هذه المجموعات مسبًقا. 

وعلى عكس التعلّم الخاضع لإلشراف الذي يستخدم البيانات الموجودة مسبًقا، يمكن 
استخدام التعلّم غير الخاضع لإلشراف لبناء قاعدة معارف خاصة به من خالل 

مراقبة أنشطة مثل سلوك المستخدم أو العميل واالحتيال واكتشاف الشذوذ. 

االختالفات األخرى: على الرغم من وجود العديد من أشكال التعلّم التي يتم   •
حصرها حالًيا في هذه الفئة "األخرى"، ُيعد التعلّم المعزز هو األكثر شيوًعا، والذي 
يتضمن سياسة اتخاذ القرارات التي تتحسن بمرور الوقت بناًء على نتائج القرارات 

السابقة. غالًبا ما يتم استخدام التعلّم المعزز في أنظمة التحكم مثل أنظمة تخطيط 
الطرق والتعيين واأللعاب والمركبات ذاتية التشغيل. تتضمن أمثلة األماكن التي 

يمكن استخدام التعلّم المعزز فيها في بيئة تعاون تحسين إطار المستخدمين في 
مؤتمر فيديو أو توقع رغبة المستخدم في بدء اجتماع.

 محتوى البيانات غير الخاضع لإلشراف 
غير معروف.

البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها ديناميكية.

مصدر الحقيقة الخاضع لإلشراف متوفر.
الذكاء االصطناعي
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يختلف تطوير برامج التعلّم اآللي عن تقنيات تطوير البرامج التقليدية. يوضح الشكل 
2 في مثال التعلّم الخاضع لإلشراف كيفية استخدام بيانات التدريب إلنشاء نموذج 

ب ُيستخدم الحًقا مع بيانات مباشرة للتنبؤ باإلخراج. مدرَّ

المراحل الخمس للذكاء االصطناعي المساعد
الذكاء االصطناعي، كما نعرفه، يعمل على حل تحديات اإلنتاجية والتعاون في هذه 

الحقبة الجديدة. ولكن للقيام بذلك، يحتاج إلى جمع قدر كبير من المعلومات حول كيفية 
عمل الناس وتواصلهم وتفكيرهم ومعالجتها. لقد حددنا خمس مراحل للذكاء 
االصطناعي المساعد حيث نتوقع أن تمر عمليات النشر بها. وهي كما يلي:

المرحلة 1
األمر والتحكم البسيطان. يتضمن مثال طلب النظام لالنضمام إلى اجتماع أو إضافة 

شخص ما إلى مكالمة. 

المرحلة 2
فهم اللغة الطبيعية. افهم غرض المستخدم مع استفسارات أكثر تعقيًدا مثل، "منح 

عنصر اإلجراء هذا إلى Pat )ترجمة عنوان المنفذ( إلعداد الشرائح من أجل اجتماع 
األسبوع المقبل." 

المرحلة 3
فهم مصطلحات محددة وتوضيح العبارات المعقدة. قد تتضمن األمثلة نقاًشا شفهًيا 

حول قصة إخبارية حالية تشّغل البحث التلقائي واسترداد تلك القصة اإلخبارية، مع 
المستندات ذات الصلة. أو بعد اجتماع ما، يساعد الذكاء االصطناعي في تلخيص 

موضوعات االجتماع الرئيسية. 

المرحلة 4
يبدأ الذكاء االصطناعي في التعامل كعضو في الفريق، واتخاذ عناصر اإلجراءات 

وتلخيص القرارات. 

المرحلة 5
في المستقبل )خالل العقد المقبل(، يعمل جهاز الذكاء االصطناعي كعضو استراتيجي 
في الفريق، ويقدم توصيات بناًء على معلومات األعمال. على سبيل المثال، قد يحلل 

نتائج المبيعات وُيوصي بزيادة عدد المبيعات في منطقة معينة لزيادة اإليرادات.

لدعم كل هذه المراحل، تحتاج خدمات الذكاء االصطناعي إلى جمع السياق والبيانات 
المتعلقة باألعمال ومعالجتها. عندما يتمّكن الذكاء االصطناعي من القيام بذلك، سيتيح 
مزيًدا من الوقت للموظفين لالنخراط في مهام ذات قيمة عالية، ومزيًدا من اإلبداع من 

المشاركين، وزيادة الرضا عن العمل )مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات االحتفاظ و
ROI )عائد االستثمار( في عمليات االلتحاق بالوظيفة والتدريب(، والتزام فريق 

أقوى، لتسمية بعض المزايا.

في سياق Cisco Webex® Assistant، تقع Cisco حالًيا بين المرحلتين 2 
و3، على الرغم من أن بعض معدالت اعتماد المستخدم قد تتبع ذلك. سيتطلب 

الوصول إلى المرحلتين 4 و5 مزيًدا من الدمج باستخدام بيانات العمالء. تستخدم 
المراحل السابقة التعلّم اآللي الخاضع لإلشراف، والذي يمكن إنشاؤه باستخدام بيانات 

داخلية—ال يلزم وجود بيانات للعميل. سيكون االنتقال إلى هذه المراحل األخيرة 
انتقاالً مهًما للغاية، ويجب تصميم التقنيات دائًما مع مراعاة عمالء محددين.

شكل 2. مثال التعلّم الخاضع لإلشراف حول استخدام بيانات التدريب للتنبؤ باإلخراج

 تدريب النموذج
بيانات التدريب

 استخدام تطبيق التعّلم اآللي
البيانات المباشرة

 اإلخراج
 ضبط دقيق وتدريب

نموذج إضافي

الطراز
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الشكل 3. قدرات الذكاء االصطناعي من Cisco في التعاون

2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990

إلغاء الصدىذكاء اآللة
الصوت المكاني

الكشف عن حركة الفيديو

تقنية تكوين الشعاع من الميكروفون

التحويل الثالثي لمكبر الصوت مرونة الوسائط
الكشف عن حركة الموجات فوق الصوتيةالتقارب

الكشف عن الوجوهالتعّلم اآللي

الكشف عن الضوضاء

رؤى األشخاص

التعّلم العميق
رؤية الكمبيوتر

التعّرف على الوجوه

الذكاء االصطناعي للمحادثة

Cisco أصل الذكاء االصطناعي من
تقدم Cisco قدرات الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي التي أثبتت كفاءتها في السوق 
إلى منصة التعاون. كما يوضح الشكل 3، لقد كنا مبتكرين في هذا المجال، ونستمر 
 في البناء على خلفيتنا في ذكاء اآللة أثناء قيامنا بتطوير واكتساب حلول جديدة تقدم 

حزمة كاملة. 

استحواذ Cisco للبيانات والرؤية الرائدة في السوق والتي تؤكدها شركة   •
Accompany إلدارة االتصال. يزيد نجاح Accompany في توحيد ملفات 
تعريف احترافية محّدثة للعمالء وتقديمها وتوصل تطوير العالقات والحفاظ عليها.

MindMeld: ما يزال الجزء األكثر حيوية للتعاون الناجح هو الصوت واللغة.   •
وعلى هذا النحو، يستخدم التعاون المعرفي من Cisco تقنيات معالجة اللغة 

الطبيعية القوية )NLP( القائمة على طاولة عمل MindMeld لتقديم ما نسميه 
بالذكاء االصطناعي للمحادثة )موضح بمزيد من التفاصيل أدناه(. كشركة، تم 
االعتراف منذ فترة طويلة بأن MindMeld شركة رائدة في مجال البرمجة 

 Python والذكاء االصطناعي للمحادثة، باستخدام )NLP( اللغوية العصبية
ومجموعة أدوات مفتوحة المصدر لبناء قدرات التعلّم وفهم اللغة الطبيعية. تتيح 

عملية االستحواذ التي قامت بها Cisco في عام 2017 لفريق التعاون المعرفي 
من Cisco الوصول إلى ثروة من الخبرات والمعلومات داخل الشركة ورائدة في 

المجال إلنشاء خط اإلنتاج الحيوي هذا والحفاظ عليه. 

يقلل سجل االستحواذ وابتكار التعاون هذا مًعا من االعتمادات على خدمات الجهات 
الخارجية ويسمح للتصميمات المرتكزة على المؤسسة لكل من الخدمات المعرفية 

وأجهزة نقاط النهاية التي تشارك DNA شائع. 
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1 .https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019

عند النظر عن كثب إلى الداخل، يتم تمكين ميزات نقطة النهاية للتعاون المعرفي من 
Cisco بواسطة منصة NVIDIA—مما يوفر الذكاء الحسابي الذي يعمل بتقنية 

الكاميرا الفائقة والتعلّم اآللي لمجموعة متنوعة من المواقف في الوقت الفعلي. بالنسبة 
للسياق، باستخدام مثال خارجي )بخالف Cisco(، في سيارة، تكون طريقة العرض 

السلسة بزاوية 360 درجة مفيدة لتمرير السيارات األبطأ وتغيير المسارات بأمان 
وأماكن انتظار السيارات الذاتية. كما يشتمل على قدرات التعلّم اآللي الستشعار 
الكائنات وتصنيفها. تمّكن هذه التقنية نفسها الحلول التعاونية المعرفية مع قدرة 

الحساب لما يلي:

الكشف والتعّرف على الوجوه.  •

حساب عدد األشخاص في غرفة االجتماعات.  •

تحديد الشخص الذي يتحدث في الغرفة.  •

استخدام كاميرا )كاميرات( غرفة االجتماعات لوضع أفضل إطار حول الشخص   •
الذي يتحدث للراحة والدقة البصرية.

تتبع المتحدثين النشطين أثناء تحركهم داخل الغرفة.  •

.4K تحسين مشاركة المحتوى الصوتي والالسلكي بدقة عالية بدقة تصل إلى  •

".Webex تحديد استدعاء مساعد باستخدام كلمة تنبيه مثل "حسًنا  •

قام الفريق الهندسي في Cisco بتطوير خوارزميات وعمليات الملكية التي تستفيد 
من األجهزة األساسية القائمة على وحدة معالجة الرسومات )GPU( للمساعدة في 

ضمان بقاء التعّرف على الوجوه وفهم الكالم دقيق وآمن. هذه هي إحدى الطرق التي 
تختلف بها العملية عن األشكال المتنافسة األخرى لتحليل اإلشارات. وبدالً من مجرد 

اإلحالة إلى البيانات المخّزنة في السحابة، تدعم Cisco الخصوصية واألمان 
الكاملين من خالل دمج الرموز التي تعرض البيانات في االنتقال بال قيمة للممثلين 

السيئين وتشفيرها. 

" تمتلك Cisco حالً مكتمالً عندما يتعلق األمر 
باالتصال واالجتماعات والفرق ومركز االتصال 
واألجهزة. سيساعد توفير الحلول اإلجمالية بدالً 

من منتجات النقطة الشركة في التنافس مع 
المورّدين الذين يقدمون جزًءا فقط من الحل. ... قد 
تكون بعض القدرات المعرفية بمثابة عامل تغيير 

في اللعبة، وستكون معرفة مدى قدرة Cisco على 
اكتساب الزخم في هذا المجال مثيرة لالهتمام."1

—  بلير بليزانت، الرئيسة والمحللة الرئيسية في شركة 
COMMfusion LLC، ومؤسسة مشاركة في 

BCStrategies
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الركائز األربع للتعاون المعرفي 

ذكاء العالقة 
نجاح أي اجتماع يشمل الكثير من األمور للقيام بها من دعوة األشخاص المناسبين 

ومعرفة َمن يكون في الغرفة. وكما جرت العادة، تم ذلك من خالل جلسة تقديم الطاولة 
 المستديرة والتي يمكن أن تستغرق وقًتا طويالً، والتي تمثل فرصة جيدة لتشتيت انتباه 

المشاركين.

رؤى األشخاص

رؤى األشخاص هي ميزة من Webex تستحضر بيانات الحضور السياقية الغنية 
في االجتماعات من خالل االستفادة من قدرات Accompany ودمجها في 

اجتماعات Webex. استحوذت Cisco على Accompany في مايو 2018، 
وهذا يمثل أول دمج لمنصة معلومات العالقات في مجموعة تعاون Webex. عند 
بدء اجتماع Webex، سيتمكن المشاركون من رؤية ملفات التعريف التي تم ملؤها 

بالمعلومات التي تم جمعها من المصادر المتوفرة بشكل عام إلنشاء ملف تعريف فريد 
لكل فرد. 

تستخدم رؤى األشخاص منطق التمييز، وهو نهج خاص للتعّرف على االختالف بين 
Pat Smith حالًيا على الكشف لالجتماع واآلالف من "Pat Smith" اآلخرين 

الذين لديهم وجود عام على اإلنترنت. هذا يضمن الوصول إلى المعلومات الصحيحة 
والسياقية وذات الصلة بكل مشارك في الغرفة. 

تتضمن أنواع المعلومات المعروضة على كل شخص من الحضور:

االسم واللقب  •

سجل العمل  •

قائمة بالمستندات والمقاالت المنشورة   •

الخبرة الفنية في مواضيع معينة  •

معلومات عن الشركة وصاحب العمل، بما في ذلك األخبار األخيرة وأسعار   •
األسهم واألداء 

ُيسهل الوصول الفوري إلى هذا النوع من المواد االرتقاء بتجربة االجتماع.

رحلة العميل

يوجد عالم حيوي لخدمة العمالء، خارج عالم االجتماعات الداخلية. تاريخًيا، كان هذا 
مجال ممثلي خدمة العمالء القائمة على الهاتف )CSR( وأنظمة الهاتف للرد 

.)IVR( الصوتي التفاعلي

يولي السوق الحديث أولوية أعلى للتجربة اإليجابية كعامل احتفاظ وجذب رئيسي 
للعمالء. وعلى هذا النحو، باتت خدمة العمالء اآلن تتمحور أكثر من أي وقت مضى 

حول التشغيل التلقائي، مع االستمرار في تخصيص رحلة العميل الرقمية بحيث يشعر 
الجميع بالفهم والرعاية التامة. على الرغم من استخدام الروبوتات والتشغيل التلقائي 

لسنوات، إال أنها لم توظف المعلومات الجوهرية لتتبع احتياجات العمالء الخاصة 
بدقة في الوقت الحالي واالستجابة لها. بفضل إجابات Cisco، يمكن للمؤسسة توفير 
أوراق البيانات واألسئلة المتدوالة ومصادر البيانات األخرى، والتي يمكن استيعابها 
وتصميمها من خالل الذكاء االصطناعي لمركز االتصال من Google، مما يؤدي 

إلى توفير معلومات في الوقت الفعلي للعمالء استناًدا إلى سياق أسئلة المتصلين.  

8 التعاون المعرفي



مستند تقني

المساعدون والروبوتات متعددة األوضاع
تتضمن المساعدين االفتراضيين والشخصيين وهي عوامل لبرامج ذكية بشكل أساسي 

حيث يمكنها تنفيذ المهام التي تساعد المستخدم النهائي في حالة استخدام التعاون. 
يمكن أن يتخذ المساعدون االفتراضيون أشكاالً عديدة. بالنسبة للمؤسسة، يمكن أن 

تكون واجهة داخلية، مثل المساعدين الشخصيين والموظفين، وواجهات خارجية، كما 
هو الحال مع مساعدي خدمة العمالء. عادًة ما تستند تفاعالت الروبوتات إلى النص، 

على الرغم من أن التفاعل عبر الصوت هو حالة استخدام هامة أيًضا.

الذكاء االصطناعي للمحادثة

أحد المكونات الهامة ألي مساعد افتراضي هو القدرة على فهم رغبة المستخدم. 
وبالتالي، توظف Cisco تقنيات قوية لمعالجة اللغة الطبيعية  قائمة على طاولة عمل 

MindMeld لتقديم عملية ُتسمى الذكاء االصطناعي للمحادثة. يتضمن الذكاء 
االصطناعي للمحادثة البرمجة اللغوية العصبية )NLP(، وإدارة الحوار، وقدرات 

اإلجابة على األسئلة. 

مالحظة: ُيعد التنفيذ األولي لـ Webex Assistant تعليمًيا أكثر بطبيعته، نظًرا 
لحاالت االستخدام التي يحلها؛ ومع ذلك، إن الذكاء االصطناعي للمحادثة هو اتجاه 

 .Webex Assistant واضح لـ

فيما يلي مثال على الكيفية التي سيعمل بها الذكاء االصطناعى للمحادثة:

يتحدث الفرد إلى مساعد افتراضي مدعوم من ِقبل طاولة عمل MindMeld من 
Cisco ويقول: 

"حّدد اجتماًعا مع جانيس من قسم المحاسبة من الساعة 11 صباًحا حتى الظهر في 
قاعة Acquerello." يجيب المساعد االفتراضي، "تم تحديد اجتماعك مع جانيس 

".Acquerello في الساعة 11 صباًحا اليوم في قاعة

في الخلفية، يسعى إجراء التحليل المعقد إلى فهم معنى ما تم طلبه. وهو يتبع  تسلسالً 
كهذا:

تصنيف المجال يقوم بتصنيف مجال االجتماع حيث الهدف قائم على وجود لغة   .1
مرتكزة على االجتماع.

تصنيف الغرض يحدد الغرض المحدد للمستخدم ضمن مفهوم مجال االجتماع،   .2
كإجراء للجدولة. يتم سحب هذا من مجموعة األغراض ذات الصلة مثل 

الجدول الزمني أو اإللغاء أو التحّقق من التقويم أو المساعدة أو الخروج أو 
الترحيب.

التعّرف على الكيان يحلل العوامل )الكيانات( الفريدة لطلب االجتماع: جانيس   .3
)شخص(، المحاسبة )قسم(، 11 صباًحا )أداة تحديد الوقت(، الظهر )أداة تحديد 

الوقت(، وAcquerello )اسم الغرفة(.

تصنيف الدور يعّين األدوار لمخرجات محددة. على سبيل المثال، يتم تعيين   .4
11 صباًحا كوقت البدء ويتم تعيين الظهر كوقت اإلنهاء.

تحليل الكيان يعّين معّرفات محددة لجميع الكيانات، مثل جانيس )معّرف   .5
الموظف 82417(، قسم المحاسبة في الشركة )معّرف القسم 240817(، 
ووقت البدء )الخميس، 22 أغسطس، 2019، الساعة 11:00:00 بتوقيت 

المحيط الهادئ الصيفي(.

إدارة الحوار واإلجابة على األسئلة. يتم تحليل الكيانات، ومعالجة ترتيب حجز   .6
االجتماع وإرساله، ويتم إنشاء االستجابة الصحيحة بشكل سياقي للمحتوى 

وتسليمها: "تم تحديد موعد اجتماعك مع جانيس في تمام الساعة 11 صباًحا 
".Acquerello اليوم في غرفة

الشكل 4. مكونات التعلّم اآللي من وظائف الذكاء االصطناعي

التعّرف على الكالم

إدارة الحوار التعّلم اآللياإلجابة على األسئلة

فهم اللغة الطبيعية
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يظهر هذا النوع من المحادثة بسيًطا بالنسبة إلى العارض الخارجي، ولكنه يتطلب قوة 
حاسوبية هامة للتحليل واالستجابة بشكل صحيح وسريع. كما يمكنك االّطالع على 

كيفية طلب مدير الحوار ووحدة األسئلة واألجوبة المعلومات المطلوبة من المستخدم، 
في حال فقدان أي معلومات من الطلب. على سبيل المثال، إذا لم يحدد المستخدم وقت 

إنهاء، سيدرك المساعد أنه ليس لديه المعلومات الالزمة إلكمال الطلب وقد يتحدث مع 
المستخدم للحصول على المعلومات التي يحتاجها. وتستخدم هذه المحادثة مجموعة 

من ميزات التعلّم اآللي لتوفير وظائف الذكاء االصطناعي للمحادثة التي يمكن تمثيلها 
في الشكل 4 في الصفحة السابقة. 

Webex Assistant

يساعد نموذج الذكاء االصطناعي للمحادثة في تمهيد الطريق لمجموعة من 
المساعدين األذكياء والدقيقين لمساحة العمل. يتيح للناس استخدام صوتهم إلنجاز 

 Webex المهام المتعلقة باالجتماعات، مثل بدء اجتماع مجدول، أو االنضمام إلى
)Personal Room )PR، أو االتصال بأي شخص في دليل الشركة فقط عن 

طريق ذكر اسمه. 

 .Cisco هي األداة الرئيسية لقدرات التعاون المعرفي من Webex Assistant
يتم تنشيطها باستخدام كلمة التنبيه "حسًنا Webex،" تليها واحدة من العديد من 

التعليمات المنطوقة المدعومة. الشكل 5 عبارة عن لقطة شاشة لبعض الوظائف التي 
.Webex Assistant يمكن أن تؤديها

التفاعالت الموضحة في الشكل 5 هي مجرد بداية. قد يبدو السيناريو المستقبلي 
القريب شيًئا كهذا:

 :Webex Assistant
مرحًبا كاثرين، يبدأ اجتماعك القادم في غضون خمس دقائق. هل ترغبين في معرفة 

األشخاص الذين قبلوا الدعوة؟

كاثرين: 
أجل، كم شخص؟

 :Webex Assistant
قِبل ثالثة أشخاص: ماريا روسي وبيتر هوجان وشيري ماكينا. لم يستجب بينجامين 

فيتالي للدعوة حتى اآلن. هل ترغبين في بدء االجتماع اآلن؟

كاثرين: 
أجل، هل يمكنِك رجاًء مشاركة المجموعة األخيرة من مجالنا؟

 :Webex Assistant
."Q1 أجل، تمت مشاركة مجموعتك "مخطط التنفيذ

Webex Assistant الشكل 5. واجهة

ببساطة قل "حسًنا Webex" أو 
"مرحًبا Webex"، ثم أمر. وفيما 

يلي بعض األمثلة:

االنضمام إلى اجتماع
عندما تقوم بحجز غرفة ممّكنة 

 ،Webex Assistant باستخدام
سيتم سؤالك تلقائًيا عما إذا كنت 

ترغب في االنضمام إلى االجتماع.

االجتماعات
 "ابدأ االجتماع."

 "شارك شاشتي."
ل االجتماع."   "سجِّ

"انِه االجتماع."

االتصال
 "قم بإجراء مكالمة." 

 "اتصل بسكارليت سكيبر." 
"أجب على المكالمة."

 األشياء التي يمكنك أن 
تسألني عنها
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تقنيات الكالم والصوت في التعاون المعرفي 
يظل التعاون واالتصال حالًيا يركزان على جودة الكالم والصوت. على الرغم من 

تنامي قابلية تطبيق التقنية المرئية بشكل سريع، كما هو موضح في القسم التالي، في 
الوقت الحالي، فإن معظم األشخاص معتادون على االتصال المرتبط بالصوت باعتباره 
عنصًرا أساسًيا في جهودهم. وعلى هذا النحو، يجب أن تكون منصة التواصل الناجحة 

قادرة على فهم دور الكالم واألصوات األخرى في بيئة مكان العمل بذكاء.

الكشف عن الضوضاء وحظرها

توفر Webex خاصية الكشف عن الضوضاء القائمة على التعلّم اآللي في عمالء 
اجتماعات Webex وأجهزة Webex Room Series لتحديد أصوات الخلفية 

مثل كتابة لوحة المفاتيح واألصوات الصاخبة في المكتب الرئيسي وضوضاء المرور 
والقضاء عليها بذكاء وبشكل تلقائي.

يتبع نظام الحظر تعليمات منطقية ُمعّينة على:

الكشف عن أصوات الضوضاء غير البشرية وتصنيفها.  •

تقديم رسالة تنبيه: "تم الكشف عن الضوضاء."  •

.Webex السماح للمستخدم بتجاهل نوع معين من الضوضاء من  •

 Cisco Room حظر الصوت عند الكشف عن الضوضاء، في حالة نقاط نهاية  •
.Series

تسجيل الُنسخ

ستتيح التكرارات المستقبلية لمجموعة التعاون المعرفي إنتاًجا دقيًقا للُنسخ من 
تسجيالت االجتماعات. نقوم حالًيا بتجربة هذه التقنية. سيوفر ذلك القدرة على البحث 

عن نتائج االجتماع وتحديد عناصر عمل المتابعة.

تحليالت االجتماع في الوقت الفعلي

توفر أجهزة اجتماعات Webex بيانات تتبع استخدام التعاون، والتي يمكن أن تبرز 
اتجاهات االستخدام وتساعد في استكشاف األخطاء وإصالحها للعمالء من خالل 

مركز التحكم في Webex. يتيح توفير هذه المعلومات للعمالء فهم اتجاهات التعاون 
وإدارة التجربة الكلية عبر المحفظة.

رؤية الكمبيوتر 
بعد إنشاء بروتوكول قوي وموثوق للصوت واللغة، ُتعد الميزة التالية األكثر أهمية 

هي المرئيات. يستوعب البشر قدًرا كبيًرا من خالل ما يرونه. في سياق تعاوني، 
يتضمن ذلك استنتاج المعنى والعاطفة من خالل لغة الجسد، وإقامة عالقات قائمة 

على الثقة من خالل التواصل بالعين والتواصل وجًها لوجه. 

يتم تقديم االجتماعات والتعاون أيًضا بشكل أفضل عندما يتمّكن المشاركون من معرفة 
أن زمالئهم منشغلون ومركزون، وكذلك عندما يتم تشتيت انتباههم أو يشعرون بالملل 

أو يختلفون في الرأي. يتيح االتصال المرئي عالي الجودة سياًقا أكبر، لمساعدة 
األشخاص في فهم َمن يشارك في االجتماع وقراءة اإليماءات المادية ورؤية األشياء 
المادية )مثل نماذج المنتج األولية أو المخططات البيانية( الموجودة فعلًيا في الغرفة.

أصبحت االتصاالت المرئية المحّسنة ممّكنة فقط في السنوات القليلة الماضية، حيث 
جعل النطاق الترددي للشبكة وقوة الحوسبة عقد مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو 

موثوقة وفّعالة من حيث التكلفة.

وبدالً من التركيز ببساطة على تقديم صورة مرئية، يوفر حل التعاون المعرفي من 
Cisco الذكاء والسياق واالستباقية من خالل ضمان الفهم غير المعرقل لألشخاص 
والموضوعات المعنية. هذا ما نسميه برؤية الكمبيوتر. تتكون في المقام األول من: 

التعّرف على الوجه  •

التعّرف على اإليماءات  •

التعّرف على الكائن وتحليل الغرفة  •
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التعّرف على الوجه

ُتعد قدرة التعّرف على الوجه بدقة، وخاصة أثناء تنقل األشخاص وتحدثهم، إنجاًزا 
هائالً للكمبيوتر. ليست هناك فقط مليارات من الهويات المّمكنة لالختيار من بينها لكل 
وجه بشري، بل هناك أيًضا مخاوف تتعلق بالهوية والخصوصية والقوانين التي تحدد 

كيف يمكن أن تجمع المنصة ما هو مطلوب من أجل التعّرف والتعلّم وتخزينه.

يتضمن التعّرف على الوجه التعلّم 
الخاضع لإلشراف باإلضافة إلى 

مجموعة فرعية من التعلّم اآللي ُتسمى 
التعلّم العميق )DL(، والتي تتيح 

اتخاذ القرارات والفهم من خالل فهم 
سياقي أكثر شموالً. 

عادًة ما يستخدم نظام التعّرف على 
الوجوه ميزات الوجه إلنشاء وصف 

للوجه. بمجرد الكشف عن الوجه، يتم استخدام القياسات بين النقاط الرئيسية في 
صورة الوجه إلنشاء وصف يمكن إرجاعه بتنسيقات متنوعة. تعترف هذه العملية 

بوجود وجه هناك ولكن ال يمكن تحديده بعد.

ومع ذلك، بمجرد تحويل وصف الوجه إلى معّرف الوجه ودفعه خالل عملية تعلّم آلي 
باستخدام تقنيات خاضعة لإلشراف أو تقنيات التعلّم العميق، يصبح من الممكن بعد 

ذلك تحديد مستخدم نهائي بدقة معقولة.

تستخدم Cisco وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA في نقاط النهاية لتشغيل 
الخوارزميات لحساب أوصاف المستخدم للتعّرف على الوجه. 

في سياق التعّرف على الوجه، يعّين نموذج التعلّم العميق معرًفا رقمًيا لكل وجه يقرأه. 
ثم يعمل على معرفة أي هوية معروفة هي أفضل تطابق مع أعلى درجة من الثقة. 

واألهم من ذلك، يظل المستخدم يتحكم في بياناته حتى تعمل هذه الميزة. هذا أمر بالغ 
األهمية لعمليات نشر أنظمة التعّرف على الوجه في المؤسسة.

التعّرف على اإليماءات 

كما يلعب التعّرف على اإليماءات دوًرا في التعاون المعرفي. غالًبا ما يستخدم 
األشخاص اإليماءات المادية نفسها في إعداد التعاون، وفي اإلصدارات المستقبلية 

سيتم التعّرف عليها وتفسيرها بواسطة النظام.

التعّرف على الكائن وتحليل الغرفة 

هذان مفهومان مرتبطان ببعضهما البعض ويركزان على القدرة على التعّرف على 
الكائنات في بيئة التعاون. ها هو مثال على نظام رؤية الكمبيوتر الذي يمكنه حساب 
األشخاص في غرفة االجتماعات وتحديدهم، ومقارنة ذلك باألسماء الموجودة في 
الكشف، ومقارنة ذلك مع المقاعد المتوفرة في الغرفة. قد يكون النظام قادًرا على 

تحديد ما إذا كانت الغرفة تعاني من نقص أو زيادة في نسبة الطلب عليها ويمكن أن 
يحدد موقع اجتماع أفضل يتوفر في مكان قريب ويحجزه. من شأن فوائد هذا الحل 

)الذي سيتم توفيره في إصدار مستقبلي( أن تساعد المشاركين المحليين والبعيدين في 
االجتماعات، باإلضافة إلى كونها جيدة لتحقيق الكفاءة في االجتماعات وبناء حيازة 

للموارد واستخدامها.

 يقوم اقتران التقارب بحساب مسافة شخص معين من الكاميرا والميكروفون، مما 
يتيح للبرنامج تخصيص مستويات إدخال الصوت والتعّرف على اإليماءات دون 

فقدان هذا الشخص في الخلفية.
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توفر المنصة األمان والخصوصية والموثوقية في كل جانب من جوانب مجموعة 
المنتجات. على سبيل المثال:

تقنية التعّرف على الوجه: على الشاشة وفي االجتماع، يمكن أن يكون اإلخراج   •
عالمة اسم أساسية—أو ال يوجد عرض على اإلطالق، إذا كانت هوية المستخدم 

مطلوبة فقط كمدخل إلى وظيفة أخرى. يتم ترميز البيانات الموجودة وراء 
خوارزميات التعّرف على الوجه، مما يعني عدم إرسال بيانات صورة الوجه من 
السحابة وإليها. عندما يسّجل الفرد وجهه أو وجهها، فهذه العملية ُتسمى تسجيل. 

يسّجل الفرد من خالل المساهمة بصور وجهه. أثناء التعّرف على الوجه في 
االجتماع، تنشئ المنصة رقًما تتم مطابقته مقابل أقرب معّرف معروف. تستخدم 

Cisco وحدة معالجة الرسومات )GPU( على الجهاز المحلي لحساب أداة 

الوصف لتقليل خطر وجود لصوص وعمالء خارجيين. وبالنظر إلى أن الميزات 
مثل هذه القائمة على هوية المستخدمين، تتمثل فلسفة التصميم لدينا في تقليل 

مخاطر الوصول إلى المعلومات الشخصية في كل خطوة من خطوات العملية.

تفاعل كلمة التنبيه: عندما يتم تنشيط Webex Assistant باستخدام كلمة   •
التنبيه الخاصة به، "حسًنا Webex،" يؤدي هذا إلى تدفق الكالم إلى محرك 

الكالم القائم على السحابة. تستمع خدمة كلمة التنبيه فقط إلى نمط كلمة التنبيه وال 
تتدفق حتى يتم تنشيطها. 

إدارة البيانات: عندما تنسحب إحدى المؤسسات أو يغادر مستخدم مؤسسة ما، يتم   •
حذف جميع البيانات ذات الصلة، بما في ذلك نماذج التعلّم اآللي. 

مخاوف خصوصية المستخدم النهائي 

يسلّط هذا المستند التقني الضوء على بعض الميزات المتاحة أو التي ستتوفر قريًبا في 
محفظة Cisco Collaboration مثل كل جانب من جوانب اتصاالت األعمال، 

هذه منطقة تتطور وتتحسن باستمرار، لن تؤدي التقدمات الجارية في الحوسبة وقدرة 
األجهزة المحمولة سوى إلى جعل االتصال والتعاون أكثر بساطة وفعالية.

مع تسليم المزيد والمزيد من األنشطة المملة أو اإلدارية إلى الذكاء االصطناعي، يتم 
توفير مزيد من الوقت والموارد لألشخاص لالستفادة من ذكائهم وإبداعاتهم 

وعالقاتهم. قريًبا، عندما يدخل مضيف اجتماع فعلًيا إلى الغرفة، يجب أن يبدأ كل 
شيء في التوسع: سيتم تسجيل دخول المضيف تلقائًيا إلى االجتماع، وسيبدأ نظام 
العرض، وستتولى الغرفة التنسيق مع تقنيات البناء الذكي األخرى لضبط أنظمة 

التدفئة والتهوية والتبريد )HVAC( واإلضاءة للحصول على بيئة مريحة. ستأتي 
إشارات هذا النوع من التخصيص من أكثر من مصدر واحد. على سبيل المثال، إذا 

نسي المضيف هاتفه، ستقوم نقطة بيانات أخرى بتشغيل العملية المعرفية. 

ما الذي سيأتي في إصداراتنا المستقبلية
الهدف من هذا المستند التقني هو توضيح مجموعة الخدمات واالبتكارات المتوفرة 

ضمن مظلة التعاون المعرفي. يتوفر بعض هذه األمور حالًيا، والبعض اآلخر ما يزال 
قيد التطوير. نشعر أنه من المهم تقديم العروض الحالية والمستقبلية مًعا لتأمين التدفق 

المنطقي والحفاظ على فوائد التعاون المعرفي في السياق.

للتوضيح، فيما يلي ملخص لتقنيات التعاون المعرفي الُمقرر إصدارها مستقبالً:

تسجيل الُنسخ: إنتاج دقيق  للنصوص القابلة للبحث من تسجيالت االجتماعات   •

التعّرف على اإليماءات: التعّرف على اإليماءات الجسدية وتفسيرها بدقة  •

تحليل الغرفة: القدرة على حساب األشخاص في غرفة االجتماعات، ومقارنتها   •
باألسماء الموجودة في الكشف،ومقارنتها بالمقاعد المتوفرة في الغرفة لمساعدة 
المشاركين المحليين والبعيدين في االجتماع أيًضا مع زيادة كفاءة االجتماعات 

واستخدام الموارد إلى أقصى حد

مستقبل التعاون المعرفي 
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يعمل التعاون المعرفي لـ Cisco Webex على توفير تعلّم آلي وذكاء اصطناعي 
قوي لتجربة التعاون الخاصة بك للمساعدة في توطيد العالقات وتعزيز تفاعالت 

العمالء وإنشاء فرق عالية األداء عبر الحدود. بينما يقّدم التعاون المعرفي العديد من 
الفوائد الملموسة لمستخدمي Webex اليوم، تواصل Cisco تطوير حاالت 

 Cisco االستخدام هذه بقدرات المنصة المشتركة، لذلك سواًء كنت تتعاون في
™Webex Teams، في مساحة جماعية باستخدام جهاز Webex، أو على 

الكمبيوتر المحمول الخاص بك في اجتماعات Webex، سيكون لديك قوة الذكاء 
االصطناعي التي تقود تجربة تعاونك.

الخاتمة 

 Cisco Webex Meetings جّرب 
.webex.com عن طريق التسجيل في Webex Teamsو
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Cisco التجارية، راجع صفحة العالمات التجارية Trademarks على موقع Cisco على الويب. تعد العالمات التجارية الخاصة بالجهات األخرى التي ورد 
)1905R( .وأي شركة أخرى Cisco ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكيها المعنيين. ال يشير استخدام كلمة "الشريك" ضمنًيا إلى وجود عالقة شراكة بين شركة

https://www.webex.com/

