ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ از ﺑﯿﻠﺪ  ۲۰۱۹ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دارﯾﻢ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در روﯾﺪادی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﻠﺪ  ۲۰۱۹ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ
اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در روزﻫﺎی اول و دوم ﺑﯿﻠﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺒﺎر

ﻣﻬﻢ را در ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮐﯿﻨﻮت اﺻﻠﯽ دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
راس ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﯿﻨﻮت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۲:۱۵آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻠﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
) Google I/Oﮐﻪ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ اداﻣﻪ دارد( ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺑﯿﻠﺪ  ۲۰۱۹ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﻨﯿﺪ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ در اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ و
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ روﯾﺪاد ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ای از دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و رﺑﺎت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آژور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

وﻗﺘﯽ ﻧﺎدﻻ ﺣﺮﻓﯽ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻼود و
اج ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ آژور ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮان ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آژور ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻧﺎدﻻ ﻫﻤﻮاره از
ﮐﻼود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد.
اﻣﺴﺎل اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﻠﺪ  ۲۰۱۹ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آژور اﻋﻼم ﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ آژور،
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ آژور و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﺧﺒﺮ داد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﮐﯿﻨﻮت اﻣﺴﺎل ﺑﻪ آژور اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ
ﺟﺪای از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و آژور ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮش از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  ،۳۸۵وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ،ﮔﯿﺖ ﻫﺎب ،وﯾﮋوال اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،NET. ،اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ و
ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اج و ﮐﺮوﻣﯿﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از

ﮐﯿﻨﻮت ﺑﯿﻠﺪ  ۲۰۱۹ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻨﺴﭙﺎﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﮕﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﯿﻠﺪ اﻣﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن را از
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

