
 إعادة التفكیر في التعاون االفتراضي لمستقبل العمل والتعلم

 مایكروسوفت تعلن عن میزات جدیدة في Teams من أجل رفاهیة المستخدمین الذین یعملون عن ُبعد

 

 لقد وصلنا إلى نقطة انعطاف هامة، فمع تطور االستجابة العالمیة لـ كوفید-19 ، انتقلت المجتمعات حول العالم من عصر "كل شيء بعید" إلى
، Microsoft نموذج أكثر تهجیًنا للعمل والتعلم والحیاة. وبینما نسعى جمیًعا لمواكبة المستقبل، یتشكل مستقبل العمل والتعلیم أمام أعیننا. داخل 
 قضینا األشهر القلیلة الماضیة في التعلم من عمالئنا ودراسة كیفیة استخدامهم ألدواتنا. لقد عملنا أیًضا مع خبراء في الواقع االفتراضي والذكاء
 االصطناعي والباحثین في اإلنتاجیة للمساعدة على فهم مستقبل العمل. هذه النتائج، التي تم نشرها هنا، ترشدنا في تصمیم وتوجیه التكنولوجیا

 لمساعدة عمالئنا الیوم ومستقبال.

 والیوم، نعلن عن مجموعة من الوظائف الجدیدة في Microsoft Teams التي تجعل التفاعالت االفتراضیة أكثر طبیعیة، وأكثر جاذبیة، واألهم
 أنها أكثر إنسانیة. تقدم هذه الوظائف ثالث مزایا رئیسیة لألشخاص في المكتب والمشتغلین في مجال التعلیم. أوًال ، تساعدك على الشعور بمزید من

 التواصل مع فریقك وتقلل من اإلجهاد الذي یصاحب االجتماعات. ثانًیا، تجعل االجتماعات أكثر شمولیة وجاذبیة. وثالًثا، تساعد في تبسیط عملك
 واالقتصاد في الوقت. األمر كله یتعلق بتمكین األشخاص في كل مكان من التعاون، والبقاء على اتصال، واكتشاف طرق جدیدة لتكون منتًجا من أي

 مكان. دعنا نتعمق في التفاصیل.

 

 الشعور بالتواصل الحقیقي والتقلیل من إجهاد االجتماعات

 الوضع مًعا  - في الوقت الذي یعقد فیه األشخاص اجتماعات افتراضیة أكثر من أي وقت مضى ، أظهر بحثنا أن الكثیر منا یشعر بأنه أقل اتصاًال
 منذ االنتقال إلى العمل عن ُبعد ، ویحس بالتعب أثناء اجتماعات الفیدیو أكثر منه خالل التعاون الشخصي. "الوضع مًعا" هو تجربة اجتماع جدیدة في

 Teams تستخدم تقنیة تجزئة الذكاء االصطناعي لوضع المشاركین رقمًیا في خلفیة مشتركة ، مما یجعلك تشعر وكأنك تجلس في نفس الغرفة مع
 أي شخص آخر في االجتماع أو الفصل الدراسي. یعمل "الوضع مًعا" على جعل االجتماعات أكثر جاذبیة من خالل مساعدتك في التركیز على

 وجوه اآلخرین ولغة جسدهم وتسهیل التعرف على اإلشارات غیر اللفظیة التي تعتبر مهمة جًدا للتفاعل البشري. إنه أمر رائع بالنسبة لالجتماعات
 التي سیتحدث فیها العدید من األشخاص، مثل العصف الذهني أو مناقشات المائدة المستدیرة، ألنه یسهل على المشاركین فهم من یتحدث أمامهم. لقد

 تم طرح الوضع مًعا مع عرض القاعة اآلن وسیكون متاًحا بشكل عام خالل شهر غشت. وسنجلب المزید من المشاهدات لـ "الوضع معا" في
 المستقبل.

 العرض الدینامیكي  - على الرغم من أن "الوضع مًعا" یقدم تجربة اجتماع استثنائیة جدیدة ، إال أنه غیر مخصص لكل االجتماعات. نعتقد أن
 اجتماعات الفیدیو التقلیدیة التي یستخدمها األشخاص یومًیا یمكن أن تكون أیًضا أكثر جاذبیة ودینامیكیة. تمنحك مجموعة من التحسینات التي نطلق

 علیها "العرض الدینامیكي" مزیًدا من التحكم في كیفیة رؤیتك للمحتوى المشترك والمشاركین اآلخرین في االجتماع. باستخدام الذكاء االصطناعي ،
 تعمل االجتماعات بشكل دینامیكي على تحسین المحتوى المشترك ومشاركي الفیدیو. تتیح لك عناصر التحكم الجدیدة - بما في ذلك القدرة على
 عرض المحتوى المشترك ومشاركین معینین جنًبا إلى جنب - تخصیص العرض لیالئم تفضیالتك واحتیاجاتك. یعتمد العرض الدینامیكي على

 تحسینات االجتماعات التي أعلنا عنها الشهر الماضي، والتي تشمل عرًضا كبیًرا للمعرض (سیتم طرحه في غشت) ، حیث یمكنك مشاهدة فیدیو لما
 یصل إلى 49 شخًصا في اجتماع بوقت واحد ، وغرف جانبیة افتراضیة ، مما یسمح لمنظمي االجتماع بأن یقسموا لقاء المشاركین في مجموعات

 أصغر مثل جلسات العصف الذهني أو مناقشات مجموعة العمل.

 

 فلتر الفیدیو  - لقد أصبحنا جمیًعا على درایة بفلتر الفیدیو المستخدمة في تطبیقات التصویر الفوتوغرافي ووسائل التواصل االجتماعي ، واآلن نأتي
 بها إلى Teams. قبل االنضمام إلى االجتماع، یمكنك استخدام الفلتر لضبط مستویات اإلضاءة بمهارة وتخفیف تركیز الكامیرا لتخصیص مظهرك.

 

 إضافة رسائل Reflect - تظهر دراساتنا أن رفاهیة الموظفین هي أكثر من أي وقت مضى عامًال مهًما في اإلنتاجیة . إن إنشاء بیئة داعمة عاطفیا
 هو المفتاح للحفاظ على صحة الناس وسعادتهم وتركیزهم. تمنح إضافة المراسلة الجدیدة Reflect للمدیرین والمسیرین والمعلمین  طریقة سهلة

 لمعرفة كیف یشعر أعضاء فریقهم أو طالبهم  - إما بشكل عام ، أو حول موضوع معین مثل التوازن بین العمل والحیاة ، وحالة المشروع ،
 واألحداث الجاریة ، أو تغییر داخل المنظمة. سیتمكن مسؤولو تكنولوجیا المعلومات من تثبیت امتداد Reflect من GitHub ، ثم إتاحتها للموظفین

 في مؤسستهم ضمن  قائمة ملحقات المراسلة . بمجرد التثبیت، توفر اإلضافة أسئلة تسجیل الوصول المقترحة والقدرة على إضافة أسئلة مخصصة
 یمكن ألعضاء الفریق الرد علیها في تجربة شبیهة باالستطالع. كما أن لدى المدیرین أو المعلمین أیًضا  اختیار الحفاظ على سریة نتائج االستطالع.
 ستوفر إضافة رسائل Reflect في األسابیع القادمة  الخیار في جعل نتائج االستطالع مجهولة. هذا و ستتوفر إضافة رسائل Reflect في األسابیع

 القادمة.

 

 جعل االجتماعات أكثر شمولیة وتحفیًزا وفعالیة



  ردود الفعل الحیة  - في االجتماعات عبر اإلنترنت ، قد یكون من الصعب مالحظة إشارات غیر لفظیة ، مثل االبتسامات واإلیماءات. لهذا السبب،
 یصبح من الصعب على مقّدمي العروض قیاس ردود فعل الجمهور، والتعبیر عن المشاعر أمام الحاضرین دون مقاطعة االجتماع. ستتمكن قریًبا
 من التفاعل أثناء االجتماع باستخدام الرموز التي ستكون مرئیة لجمیع المشاركین. المالحظات المباشرة هي أیًضا میزة متاحة للعروض التقدیمیة

 الحیة لـ PowerPoint ، والتي تسمح ألعضاء الجمهور بالتفاعل على الفور مع المقدم. سنقوم أیًضا بدمج عروض PowerPoint التقدیمیة الحیة
.Teams في المستقبل القریب ، مما سیشجع على زیادة مشاركة الجمهور مباشرة من Teams في 

 فقاعات المحادثة  - أثناء االجتماع ، أصبحت المحادثة مساحة حیویة للحدیث وتبادل األفكار، مع توفیر خیار لألشخاص للمشاركة في المناقشة دون
 الحاجة إلى التدخل شفهًیا. حیث قد یكون من الصعب االنتباه إلى تدفقات الفیدیو والعروض التقدیمیة والمحادثات في نفس الوقت. حالًیا ، یحتاج

 مستخدمو Teams إلى فتح نافذة لعرض شاشة المحادثة. ومع ذلك ، سیتم عرض رسائل الدردشة المرسلة أثناء اجتماع Teams على شاشة جمیع
 المشاركین في االجتماع قریًبا ، مما یجعلهم أكثر تمركزا في المحادثة.

 

  تحدید صفة المتحدث والترجمة الفوریة للعناوین والنصوص  - على الرغم من أن Teams توفر بالفعل ترجمات مباشرة للمساعدة في متابعة ما
 تمت مناقشته خالل االجتماع ، سنضیف قریًبا تحدید صفة المتحدث إلى الترجمة، حتى یعرف الجمیع من یتحدث. ستوفر النصوص الحیة ، المتوفرة

 في وقت الحق من هذا العام ، طریقة أخرى لتتبع ما قیل ومن قال ذلك. بعد االجتماع ، یتم حفظ ملف النص تلقائًیا في عالمة تبویب الدردشة لهذا
 اللقاء.

 

 اجتماعات تفاعلیة لفائدة أكثر من 1000 مشارك  - في بعض األحیان یكون من المهم تجمیع مجموعة كبیرة من األشخاص مًعا لالجتماعات
 الجامعیة أو المحاضرات أمام فریق كبیر. لمزید من االجتماعات التفاعلیة ، حیث یمكن للمشاركین الدردشة وتشغیل الصوت للتحدث وتنشیط مقاطع

 الفیدیو الخاصة بهم للتعاون في الوقت الفعلي ، یمكن أن تضم اجتماعات Teams ما یصل إلى 1000 مشارك. ولكن في بعض األحیان یجب

 علیك جمع المزید من األشخاص مًعا لحضور عرض تقدیمي أو مناقشة. ستدعم Teams هذا النوع من تجربة االجتماعات لما یصل إلى
 20000 مشارك.

 

  تحدیثات Microsoft Whiteboard - یمكن ألدوات التعاون المرئي أن تجعل االجتماعات وبیئات التدریس أكثر كفاءة وشمولیة. سیتم تحدیث
 Whiteboard   في Teams قریًبا بمیزات جدیدة ، بما في ذلك أوقات تحمیل أقصر والمالحظات الالصقة ومعالجة الكلمات ووظائف السحب
 واإلسقاط. تتیح هذه المیزات ألعضاء الفریق الذین لیس لدیهم إمكانیة الوصول إلى شاشة تعمل باللمس أو Surface Hub للمشاركة في جلسات

 العصف الذهني خالل اجتماعات الفریق.

 

 

 

 تبسیط عملك وتوفیر الوقت

   تطبیق Tasks - یوفر تطبیق Tasks في Teams ، الذي تم طرحه هذا الشهر ، عرًضا موحًدا جدیًدا لمهام Microsoft To Do و

 Planner و Outlook. تجمع قوائم ذكیة مثل "  Assignées à vous  " مهام على خطط مشتركة مختلفة ، سواء على كمبیوتر سطح

 المكتب أو الویب أو جهاز محمول. أضف عالمة تبویب المهام إلى القناة، مع االستمتاع بتجربة عالمة Planner ، التي اعتدت علیها ، باستخدام
 طریقة عرض القائمة الجدیدة.

 

 إجابات مقترحة  - قم بتوصیل رسالتك بإیماءة واحدة! تستخدم الردود المقترحة في میزة محادثة Teams الذكاء االصطناعي إلنشاء ردود قصیرة
 بناًء على سیاق الرسالة السابقة. لذا في المرة القادمة التي یتم سؤالك فیها "هل لدیك وقت الجتماع الیوم؟ یمكنك اإلجابة "بالطبع!” بدون إخراج لوحة

 المفاتیح. ستتوفر هذه المیزة خالل هذا الشهر.

 

Microsoft Graph الذكاء االصطناعي  و Cortana تستخدم ،Teams مع دمجها قریًبا في التطبیق المحمول - Teams في  Cortana 
 لتقدیم المساعدة الصوتیة في Teams. للبقاء على اتصال مع فریقك حتى عندما تكون مشغوًال جدا، یمكنك أن تطلب من Cortana إجراء مكالمة

Cortana واالنضمام إلى اجتماع وإرسال رسائل فوریة ومشاركة الملفات والمزید. یتم تقدیم هذه التجارب المساعدة الصوتیة باستخدام خدمات 
 Enterprise التي تفي بالتزامات الخصوصیة واألمان واالمتثال لمعاییر Microsoft 365. ستكون Cortana متاحة باللغة اإلنجلیزیة في



 تطبیق Teams لألجهزة المحمولة على iOS و Android في األسابیع القلیلة المقبلة لمستخدمي Microsoft 365 Enterprise في الوالیات
 المتحدة.

 

 عرض Microsoft Teams - تحتاج المؤسسات إلى السماح لموظفیها بتكوین مساحات مكتبیة أكثر كفاءة ، مع إعداد بعض الموظفین للعودة
 إلى المكتب. لمساعدتهم ، نقدم Microsoft Teams Displays ، وهي فئة جدیدة من أجهزة Teams الكل في واحد المتخصصة التي تتمیز

 بشاشة تعمل باللمس وتجربة بدون استخدام الیدین تدعمها Cortana. باستخدام لغة طبیعیة، یمكن للمستخدمین طلب Cortana دون عناء
 لالنضمام إلى االجتماعات وحضورها، وكتابة الردود على محادثة Teams ، والمزید كذلك. تتكامل هذه األجهزة بسالسة مع جهاز الكمبیوتر

 الخاص بك ، مما یوفر سهولة الوصول إلى المحادثات واالجتماعات والمكالمات واألجندة وملفات   Teams. باإلضافة إلى ذلك ، بفضل غطاء
Microsoft هي أول عرض Lenovo ThinkSmart عدسة الكامیرا ووضع المیكروفون الصامت ، تظل محادثاتك خاصة. ستكون شاشة 

 Teams في السوق ، وسیقدم Yealink أحد األجهزة األولى في هذه الفئة. ستتوفر عروض Microsoft Teams مع Cortana في الوالیات
 المتحدة في وقت الحق من هذا العام.

 

 تجارب االجتماعات غیر التالمسیة  - في سیاق بدأ فیه بعض األشخاص بالعودة إلى مكان عملهم ، أصبحت تجارب االجتماعات غیر التالمسیة في
 األماكن المشتركة أكثر نجاعة من أي وقت مضى. في الوقت الحالي، تتیح Teams لألشخاص االنضمام إلى االجتماعات ومشاركة المحتوى على
Surface أجهزة غرفة االجتماعات من جهازهم المحمول أو الكمبیوتر الشخصي. في وقت الحق من هذه السنة، سنقوم بتنشیط هذه المیزات على 
 Hub. ستتم االستفادة من هذه القدرات من خالل جهاز جدید للتحكم عن ُبعد للغرفة المدمجة في التطبیق المحمول Teams، والذي سیوفر عناصر

 تحكم أخرى في االجتماع ، مثل القدرة على مغادرة االجتماع أو كتم الصوت وإعادته بالغرفة ، وضبط مستوى الصوت ، وتشغیل الكامیرات
 وإیقاف تشغیلها. في وقت الحق من هذا العام ، سیتم تشغیل األوامر الصوتیة ألجهزة Microsoft Teams Rooms ، مما یسمح للمشاركین في

 الغرفة باالنضمام إلى االجتماع ومغادرته ، وإضافة مشارك أو رقم هاتف إلى االجتماع . لقد أطلقنا أیًضا إمكانیة البث السلكًیا إلى أي جهاز في
 Teams Rooms أو شریط التعاون أو Surface Hub ، مما یسمح بالتعاون المخصص لشخص واحد بشكل سلس بالنسبة لألشخاص في

 مساحة مشتركة.

 ما لم یذكر خالف ذلك ، سیتم طرح هذه المیزات في وقت الحق من هذا العام.

 تعكس إعالنات الیوم رؤیتنا لمستقبل العمل: یستطیع الجمیع المساهمة وتحقیق أقصى استفادة من ذواتهم؛ یمكن أن ینتقل بسالسة من تجربة ومن
 تطبیق ومن جهاز إلى آخر ؛ یساعدك الذكاء االصطناعي على تبسیط المهام وتقدیم االختصارات وتوفیر الوقت ؛ تساهم التكنولوجیا في الرفاهیة

 دون اإلضرار بها.

 

 من البدایة إلى إطالق المشروع - وكل خطوة بینهما - الفرق هو المكان الذي یجتمع فیه األشخاص إلنجاز مهمتهم. من خالل العمل جنًبا إلى جنب
 مع عمالئنا ، سنستمر في إعادة التفكیر في مستقبل العمل وتقدیم التقنیات التي تضع األشخاص في مركز كل تجربة.

 


