ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﻨﺸﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی اﺳﻨﺸﺎل در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﺶ را
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺳﻨﺸﺎل ﻓﻮن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺳﺎرات ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ و آزاداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻨﺸﺎل ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎدهای
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در آن رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ در آن
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،وﻗﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ رﺳﺘﻮران رزرو ﮐﻨﺪ.

اﻧﺪی روﺑﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻨﺸﺎل ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده،
ﭘﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرهی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﯿﺪوار

اﺳﺖ روزی ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﻣﺠﺎزی از ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺪون دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽاش از
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﭙﺎرد.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢ  Herﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﺳﭙﺎﯾﮏ
ﺟﻮﻧﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﺮﻓﯽ را در ﺣﻮزهی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای اﻧﺴﺎن را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ وﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ
ً
اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
ﻧﻤﻮده ﯾﺎ رﺳﺘﻮران رزرو ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ،آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺰارش دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

