ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎی اﻫﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ
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ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺮوز رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺖ ﺑﺎت ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم  Tayاز ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و در
ﻣﻄﻠﺒﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد آن را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻨﻔﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﯿﺘﺮ ﻟﯽ ﻣﻮﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺎش ﻧﮑﺮد اﻣﺎ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﻌﺪ از

ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﮐﻦ« ﯾﺎ » «repeat after meاﯾﻦ ﭼﺖ ﺑﺎت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
 Tayدﯾﺎﻟﻮگ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و رﮐﯿﮏ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺎگ را ﻇﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ رﻓﻊ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ  Tayدوﻣﯿﻦ ﭼﺖ ﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ وارد ﺷﺪه و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد رﺑﺎت ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Xiaolceﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺣﺪودا
 40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ دارد.
وی در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  XiaoIceآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ وا
داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﻮال را در ذﻫﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ :ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
زﺑﺎن( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ  Tayﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎدات را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻔﺎظ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 Zoe Quinnﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎزی و از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﮔﯿﻤﺮﮔﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﮔﺮوه  Tayرا آﻣﻮزش دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ رﮐﯿﮏ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب
ﻗﺮار دﻫﺪ.
 Quinnﻧﯿﺰ روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ ﺷﺪه اش
ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داد و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﺎل  2016اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﺷﻮد،
ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﯾﺪ.

ﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﭼﺖ ﺑﺎت را در
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻻﯾﻮ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺎگ ﻫﺎی آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎده
ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺎص ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎص آﻣﺎده ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ و رﻓﻊ ﺑﺎگ آن اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
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