ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

آﻓﯿﺲ  ۳۶۵ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ :ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎﯾﭗ
ﻣﯽﮐﻨﺪ!

اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ آﻓﯿﺲ  365ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ روزه ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از دادهﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ
دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻫﺮ ﺣﻮزه از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺳﺮﯾﻊ
ﮐﺎرﻫﺎ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺷﺘﺎب ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻟﻬﺎم ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﺮز
ﺑﯽامو ﺳﺮی  3ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ  +ﻋﮑﺲ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ
روﺑﺎتﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ درون ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻨﮑﺎر را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ آﻓﯿﺲ  365اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ردﻣﻮﻧﺪ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ آﻓﯿﺲ 365
ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﺑﺮﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﯾﮑﺴﺮی وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ  Tap for Word and Outlookﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﺠﺪد از
ﻣﺤﺘﻮای درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد از  Microsoft Graphﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎورﭘﻮﻧﯿﺖ و  Swayﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  QuickStarterﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﺴﺮی ﺧﻄﻮط ﮐﻤﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ را از دردﺳﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اراﺋﻪ از
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ راهﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮐﺴﻞ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راهﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﮓﻣﺤﻮر وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺎورﭘﻮﻧﯿﺖ و اﮐﺴﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﯾﮑﺴﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ و ﺑﻪ دور از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﺗﻮان ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ زودی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Relationships Assistantرا ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ  Dynamics 365ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻫﺮم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از درون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ،آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻼت آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺘﺎ
از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺨﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﯿﺲ
 365ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 07ﻣﻬﺮ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/artiﬁcial-intelligence/4830 :

