آﻟﻔﺎﺑﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺠﺘﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
آﻟﻔﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﮑﺲ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﭘﺮوژهای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ »وﻟﻮرﯾﻦ« ) (Wolverineاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن را در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ »وﻟﻮرﯾﻦ«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
دارای ﺳﻨﺴﻮر اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺳﺎزی
ﺻﺪای اﻓﺮاد داﺧﻞ ﯾﮏ اﺗﺎق و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺻﺪای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ.

ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺷﺮوع ﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮنﻫﺎی زﯾﺎدی دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ Starkey Hearing
 Technologiesو  Eargoﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری وﻟﻮرﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮑﯽ از
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻔﺎﺑﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ وﻟﻮرﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد.
اﻫﺪاف ﺗﯿﻢ وﻟﻮرﯾﻦ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ  Whisperﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺻﺪاﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﺪا ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف
آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻤﻌﮏ ﺑﺴﯿﺎر

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

