ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻻن

آﻓﯿﺲ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن دارد!

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎران دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ و
ﻣﺪاوﻣﯽ را در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
واژهﭘﺮداز ورد و ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ درون ﯾﮏ ﺳﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻫﺮ زﻣﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪﻫﺎی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ روی
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
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در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻢ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺧﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ آﻓﯿﺲ 365
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط در وﺑﻼگ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﮑﻨﯿﮏ  alt-textرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در وﻗﺖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای

)اراﺋﻪ( ﻏﻨﯽ و در دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.
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ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﯾﺰان
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را از روی ﭼﻬﺮه آنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺮوزه
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دادهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻓﯿﺲ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی آﻣﺎدهای را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﺎوﺑﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺤﺘﻮای روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻨﺎد آﻓﯿﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰار وﯾﮋهای را ﺑﺮای اﻓﺮادی
ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ وﯾﮋه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻨﺎد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در
اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮده و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺳﺎده ﺳﺎزد.
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