آﻣﺎزون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻟﮑﺴﺎ در اﺳﭙﯿﮑﺮ »اﮐﻮ« اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۴
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺎزون در واﻗﻊ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﮑﺮ  Echoآﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؛ اﯾﻦ
ِ
دﺳﺘﯿﺎری ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﻮاﻟﯽ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ،ﭘﺎﺳﺦ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داﺷﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ی آن در ﻃﻮل ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES
ردﯾﺎب اﻟﮑﺴﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ »اﮐﻮ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮد را ردﯾﺎﺑﯽ

ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ آﻣﺎزون ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ و ﭘﯿﺮو ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ،

اﻣﺮوز اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻗﺪرت ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ وﺟﻮد اﻟﮑﺴﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب
دﻟﺨﻮاﻫﺶ )از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﯿﻨﺪل( را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای او ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﻮر او را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺰﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﯿﻨﺪل ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن ﻫﺴﺖ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﺪه
را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ:
»اﻟﮑﺴﺎ! ﮐﺘﺎب ﮐﯿﻨﺪل ﻣﺮا ﺑﺨﻮان« و ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻮردﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن را ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻮﻗﻒ«» ،ﻓﻮروارد« و »اداﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺶ« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺎزون ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﺮوﯾﺪ.

آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،آﻣﺎزون ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی
 Echoو اﻟﮑﺴﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

