دو رﻗﯿﺐ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و اﻟﮑﺴﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد!

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و آﻣﺎزون ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دو دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﻟﮑﺴﺎ و آﻣﺎزون ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﮑﺴﺎ آﻣﺎزون و دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺰرگ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻗﺮاردادی ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،ﻫﺮ دو
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﻮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻟﮑﺴﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،اﻟﮑﺴﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﻦ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﺑﻼگ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺑﻪ اﻟﮑﺴﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻﯾﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮف ﭼﻨﺪان ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی روی دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ را ﺑﺎ آﻓﯿﺲ و آﺗﻠﻮک ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﯾﮏ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟﻐﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎن دو ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻟﮑﺴﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺎدآوری

ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮماﻓﺰار آﺗﻠﻮک ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎزون در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﯿﺖ  Skillآﻣﺎزون ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﯿﺖ  Cortana Skillsاز
اواﺧﺮ آورﯾﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﮐﯿﺖ  Skillاﻟﮑﺴﺎ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
دارد.
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