ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ
ﺻﻮﺗﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن اﺻﻮات ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺻﺪای اﻓﺮاد
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮب و ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان آن را در
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺪا را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻠﺮوز ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﯿﻮﺗﺮوﻓﯿﮏ ،آﭘﺮاﮐﺴﯽ ،ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺳﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﯽﺷﻤﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﻣﻮر رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﺗﺮاﭘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ،ﻓﺮﯾﺐ و آزار ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ ،اﮐﻨﻮن زﻣﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻄﺮ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺮدم ﺷﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎس ،ﭼﯿﺰی را ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و وارد ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ  AppDynamicsدر ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
ﺳﺮچﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ وب ،ﺑﺎ ﺻﺪا ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ۶۱ ،درﺻﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎم را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ .و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ –  ۸۴درﺻﺪ
از ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و آﯾﻨﺪه ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﻣﺰاﯾﺎ

اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ،از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﮔﺮداﻧﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺳﻨﺖﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﺻﺪا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش »ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل و دﯾﻮاﯾﺲ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ«
ﺷﺮﮐﺖ  ،Ovumﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﯿﻼدی ﺷﻤﺎر دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ روی ﮐﺮه
ﺧﺎﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺎﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺪای اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر  Tacotron 2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ دو ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﯿﻖ

ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺼﺮی )ﯾﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎره( از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  WaveNetﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ ،ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮرسﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ
ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﺻﺪا ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ ﮐﻼس درس ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮتﺑﺮداری
ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻮتﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺒﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﻮرسﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
آﻧﻼﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در دوران ﺑﺤﺮان
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ

اﺧﺎذی
از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺐﻓﯿﮏ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﺧﺎذی از اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی اﺳﭙﻢ
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه »ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ  Xارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻮل در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد« ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺎم اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
اﺳﭙﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﯾﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺳﻮی
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن دارد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا آرزو ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤﯽدادﯾﺪ.
رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻼن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﺑﺰﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺸﺮ

اﻃﻼﻋﺎت دروﻋﯿﻦ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻬﺎمداران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را از آﻧﭽﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ

ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ رﻗﺒﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

آﯾﻨﺪه

اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل ﺑﻨﮕﺎه-ﺑﻪ-ﺑﻨﮕﺎه
ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارش  AppDynamicsﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ،آﻧﻘﺪرﻫﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ ۶۹ .درﺻﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮزه
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺗﯽ روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ درﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻼﻣﯽ ،ﭼﻪ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ،ﭼﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﭼﻪ
ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻠﻮن ﺻﺪا ﻣﯽﺗﻮان در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﻊ ﺑﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻼدرﻧﮓ در دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ از ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﭼﺖﻫﺎی داﺧﻞ ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺎن
دارد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻮن ﺻﺪا ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺎس
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Reespecherاﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺖﺷﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در
آنﺳﻮی آبﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ زودی ﺻﺪاﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﭗﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺎم ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻀﺎﻋﻒ روی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده

و در ﺻﺪد ﺗﻘﻠﯿﻞ دادن آنﻫﺎ ﺑﺮآﻢ .ﺻﺪاﻫﺎی ﮐﻠﻮن ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺳﺨﻨﮕﻮی
اﺻﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ،ﺑﺎزیﺳﺎزان و دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪﯾﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ زود ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪش را ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺳﯿﺮی اﭘﻞ ﯾﺎ
اﻟﮑﺴﺎی آﻣﺎزون دﯾﺪهاﯾﻢ .و ﺑﺎ از راه رﺳﯿﺪن ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﺎوره و
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

