ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺖ
ﺑﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻠﺪ  2018ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎت ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎت ﻫﺎی وﯾﮋه ای را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﮐﻪ روی ﻓﻀﺎی
اﺑﺮی آژور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس

ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدﻻ اﮐﻨﻮن در ﻫﺮ ﻣﺎه  30ﻫﺰار ﺑﺎت ﻓﻌﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﭼﺖ ﺑﺎت ﺳﺎﺧﺖ
اﺑﺰار ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎت ﻫﺎی
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام ،ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﺳﮑﺎﯾﭗ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ و آﻣﺎزون ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

اﮐﻨﻮن ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮح ﺑﺎت
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺑﺎت ﻧﯿﺰ آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ از ﺑﺎت ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دو ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی »ﭘﺮوژه ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ« و »ﭘﺮوژه ﭼﺖ
ﺷﺨﺼﯿﺖ« را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮرد اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ )ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻮرد دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺤﺪود را ﻣﯽ دﻫﺪ.
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