ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزی اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش؛
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ در دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮﺷﺎد ﺻﻔﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،آذر ۱۳۹۳
اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ )دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی AMAZON
 (ECHOﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﭙﯿﮑﺮ داﺧﻠﯽ ﻗﻮی ،ﻫﻔﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ و ﻣﻐﺰی اﺑﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰار اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ آﻣﺎزون ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ  ECHOﭼﮕﻮﻧﻪ از
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺪاده .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ

دﺳﺘﮕﯿﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ECHOﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ آﻫﻨﮓ ﻣﻼﯾﻢ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.
“آﻣﺎزون اﮐﻮ ﮐﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ و ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ درد
ﺑﺨﻮری اﺳﺖ ”.اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﺎرﺗﯽ اﻟﮑﯿﻨﺰ ) (Marty Elkinsﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﯽ

زﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻟﮑﯿﻨﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﺰار
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﻮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ را
در دﯾﮑﺸﻨﺮی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖ و
ﺟﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﯿﮏ ،اﮐﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻫﻢ دارد و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت او اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﻣﺎزون ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﻣﺎزون
ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﺗﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﻫﯽ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ اﺑﺰاری را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺮف

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را ﺑﺪﻫﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﺳﺮ راه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺮای ﻣﺎ راﺣﺘﯽ و ﻟﺬت اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻟﻮ ﻣﯽ ﻣﮑﻨﺪ.
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ اﯾﻨﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  GPSﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ در آن ﻋﮑﺲ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ از اﯾﻦ ﮐﺮه ی
ﺧﺎﮐﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻫﻤﺎن دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮرد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﯾﺪ .اﺑﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﻮ و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺮی و  google nowﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
روﺷﻦ دارﻧﺪ ،ﺗﺼﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ در ذﻫﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ.
ﺳﯿﺮی ﺳﻌﯽ دارد ﺧﻮد را ﭼﯿﺰی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ و ﯾﮏ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری
ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن
اﺳﺖ.
ﺧﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ راه ﺣﻠﯽ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮار از دﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎران
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ )ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان( ارزﺷﺶ را دارد و آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎزون ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را در ﺳﺮور
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار
آﻣﺎزون اﮐﻮ را ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﻓﺮﻣﺎن ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم )و ﻣﺎﻧﺪن در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر( ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ اﮐﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  199دﻻر
ﻗﯿﻤﺖ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺎزون ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ آﻣﺎزون ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪ دﻻر

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ی آﻣﺎزون ﻋﺮﺿﻪ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو رخ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎی اﮐﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺨﺼﻮص )و از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه( ﻣﺎﻧﻨﺪ “ ”Alexaﯾﺎ “آﻣﺎزون” ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮐﻮ )ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ دﺳﺘﯿﺎران ﺻﻮﺗﯽ( ﻧﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در

واﻗﻊ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و درون ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﺷﻮد ،ﺣﻠﻘﻪ ای ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ رو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه را ﺣﺬف
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻣﺎزون ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ ﻫﻢ دﺳﺘﯿﺎران ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد را در اﺑﺰار ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢ دارﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ .در
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺒﺎرت “اوﮐﯽ ،ﮔﻮﮔﻞ” و در “ iOSﻫﯽ ﺳﯿﺮی” ﮔﺠﺖ را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﺮد.
اﯾﮑﺒﺎﮐﺲ وان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﮐﻼ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ دارد و ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﻮ ،ﺳﯿﺮی اﭘﻞ ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮی را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﭘﻞ ،ﺳﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ
ﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺳﺮور ﻫﺎی اﭘﻞ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت،
ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ  google nowﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﺷﺪن
ﺟﺮﻣﯽ ﮔﯿﻠﻮﻻ ) (Jeremy Gillulaﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﯿﺎران ﺻﻮﺗﯽ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در ﺣﺎل ﺿﺒﻂ ﺻﺪای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ
ی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ “ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ از داده ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎزون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را در
ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﺪ آﻣﺎزون از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد”.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﮐﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻫﻤﺎن
روز اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ از اﮐﻮ در ﻣﻮرد
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮای ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ،آﻣﺎزون اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺮﻣﯽ در واﻗﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎزون ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮐﻮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﺘﺎن و ﺗﻬﯿﻪ
ی ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ اﮐﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ روزی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ،آن را رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﻮ را در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ “ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺣﺎل ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﺷﺪن”“ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﮐﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،درﮐﺶ از اﻟﮕﻮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻤﺎ،
ﻟﻐﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ”.ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
اﻟﮑﯿﻨﺰ -ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ -ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از آن ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﮑﯿﻨﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ“ :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا
ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺠﺎزی از ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮم .در ﻣﻮرد آﻣﺎزون ﻫﻢ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻢ
داد ﺗﺎ از اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ؟”
دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﯿﺎران ﺻﻮﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ،دﺳﺘﯿﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ
اﯾﻨﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﭘﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

