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آﻣﺎزون در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﮐﻪ
روی ﻣﭻ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،وﺿﻌﯿﺖ
روﺣﯽ او را از روی ﺻﺪاﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺻﺪا از ﻧﻮﯾﺰ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ داده ﻫﺎ را ﺑﺪون ﺧﻄﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﻟﮑﺴﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﮐﻮ ،در ﺣﺎل ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﺖ ﺑﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎ روی ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﺎ ﻫﺮدو اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ.

آﻣﺎزون در ﭘﺘﻨﺖ ﺳﺎل  2017ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺻﺪای ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﺶ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﻣﺮوز ﺳﻮپ ﺑﺨﻮرد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه آﻣﺎزون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﻟﮑﺴﺎ
ﻣﯽﭘﺮدازد .اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی اﯾﺮﺑﺎد ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ آنﻫﺎ را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎزون ﺗﺎﺪ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮑﺴﺎ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﻟﮑﺴﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ.
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