دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی اﻟﮑﺴﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﻣﻬﺎرت دارد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎزون ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی اش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻟﮑﺴﺎ« ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﻣﻬﺎرت دارد.
اﻟﮑﺴﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﭙﯿﮑﺮ اﮐﻮی آﻣﺎزون ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ در
ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎی اﻟﮑﺴﺎی آﻣﺎزون ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
آﻣﺎزون ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﻟﮑﺴﺎ ) (Alexa Skills Kitرا در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی اﻓﺰوده

ﺷﺪه .آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  APIﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ) (Smart Home Skill APIرا ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﺴﺎ و اﮐﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻟﮑﺴﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﭙﯿﮑﺮ اﮐﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن رﺳﺘﻮران ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮑﺴﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ از
»اوﺑﺮ« ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ از وب ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺳﭙﯿﮑﺮ اﮐﻮ و دﺳﺘﯿﺎر

ﻣﺠﺎزی اش ،اﻟﮑﺴﺎ اﺳﺖ.

آﻣﺎزون ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺗﺮی اش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در
اﺑﺘﺪای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﮐﻮ را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد
در  WWDCاﻣﺴﺎل ،درب ﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

