اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ  2016ﺧﻮد از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎزه اش ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺷﺎن را ﺑﺮای ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﭘﺮوازﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد

ﺳﺎده ﺷﻮد.

ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻗﺪرت زﺑﺎن
اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده آن در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روزﻣﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .او در اداﻣﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮغ و ﻫﻮش را در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را ﺻﻮرت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و رﺑﺎت ﻫﺎ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﺎدﻻ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
رﺑﺎت ﻫﺎ ﭼﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی وﯾﻨﺪوز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺎدﻻ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎص .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎﺳﺖ .دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ  iOSو
اﻧﺪروﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ وﯾﻨﺪوز ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و درون آن رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ دﻣﻮ ،ﻟﯿﻠﯿﻦ رﯾﻨﮑﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﭼﻄﻮر ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ وی ،ﺳﻔﺮی را ﺑﺮای او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺣﺘﯽ دوﺳﺖ رﯾﻨﮑﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Bot Frameو APIﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،اﺳﮑﺎﯾﭗ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد .ﻧﺎدﻻ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮای ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺴﺎزد.
درواﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺑﺎت ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
 Saquib Sheikhﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
APIﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﯾﻦ اپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن  Saquib Sheikhرا ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ،اﺷﯿﺎء
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﻓﺮﯾﻢ ورک و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

