دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ  Baiduﻧﯿﺰ در
راه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ  Baiduﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻮﮔﻞ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﭘﺮوژه ی
دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ دارد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺎزه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﭘﻞ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﮐﻪ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Baidu Worldدر ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه  Duerﯾﺎ ﻫﻤﺎن »دﺳﺘﯿﺎر  «Duﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺗﺎ در اپ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد

ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ
و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﻮل ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 Duerاﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً آﻧﻬﺎ در اﭘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
 Baiduﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﻮده و دﺳﺘﯿﺎر
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اش ﻫﻢ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد در ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﯾﮋه ﻧﻘﺸﻪ
و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ و… دارد و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اش را ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ
و ﺣﻀﻮرش را ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎر  Baiduﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ و در ﺣﯿﻦ
اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺿﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی  BMWاز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻫﻮش

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
 Baiduﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺟﺪی ﺗﺮ و ﭘﺮ
رﻧﮓ ﺗﺮ در ﻏﺮب ﻧﯿﺰ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻌﻠﯽ دره
ی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

