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ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۶
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اول دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﯾﮏ
ﻻﺑﺮاﺗﻮار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻟﻨﺪن و زورﯾﺦ دارد ،اﻣﺎ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﭼﯿﻦ
اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎره دﻧﯿﺎ ،روی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ از
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﭼﯿﻨﯽ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺮا آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ

در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﻣﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﺶ در ﭼﯿﻦ ،در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ در ﺑﺎزاری
ﭘﺮﺳﻮد ﭼﻮن ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﻣﻬﻤﺘﺮی را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ راه را ﺑﺮای ورود و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را در ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺎزه ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ در آن ﺳﻮی آﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ،Tencent
ﺑﺎﯾﺪو و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از در ﻣﻮاردی از رﻗﺒﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺪ ﻣﺮزی ﺑﺮای ﻣﺰاﯾﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺠﯿﺐ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻧﺸﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

