
هاي طور مستقیم یا تلویحی، از زبان رهبران شرکت) گره خورده؛ چه برایش آماده باشیم یا نه. این عبارتی است که بهChat Botها (باتي ما با چتآینده

) کوچک هوشمندي Botهاي (باتمان را بگیرند؛ هاي امروزيهایی هستند که قادرند جاي اپلیکیشنها در پی ساخت پلتفرمشنویم. آنبزرگ تکنولوژي می

اي ولوژياین تکن«کنند. ساتیا نادال، مدیر عامل مایکروسافت اخیرا گفته دهند و به شما در انجام کارها کمک میتان گوش میرا در نظر بگیرید که به کلمات

ها چه هستند، به چه دردي هیم بک بار دیگر ببینیم باتخواخود را راه انداخته است. اما می Bot Storeفیسبوك هم » است که از آن راه گریزي نیست.

 اي قرار دارند.ها در چه مرحلهي آنهاي بزرگ در توسعهتر شرکتخورند و از همه مهممی

  چیست؟ باتچت

دارند  ها این پتانسیل راکند. باتي میتان بازکننده در زندگیکند یا نقشی سرگرمشما در انجام کارها کمک می افزاري است که بهبات نرمبه زبان ساده، چت

 به کار ت،نهای در. بپرسید هوا وضعیت مورد در بات یک از هواشناسی، اپلیکیشن کردن باز جاي 		مان را بگیرند. فرض کنید بههاي امروزيکه جاي اپلیکیشن

کند. فرقی ندارد که بخواهید تاکسی بگیرید یا با ست و ریست میرا را شما کارهاي يهمه و شده تبدیل تانشخصی دستیار به باتچت یک که رسدمی جایی

اپ یا فیسبوك مسنجر، باید هاي مرسوم مثل واتسکارها بربیاید. همچنین پلتفرمي اینبات واحد باید از مدیریت همهکسی قرار مالقات بگذارید؛ یک چت

 بات از یک شرکت هواپیمایی مطرح،طور مثال یک چتبدهند با کاربران ارتباط برقرار کنند. بهها اجازه هاي مختلف را برعهده بگیرند و به آنباتمیزبانی چت

لبته فکر تان ارسال شده. ادهد که بستهباتی دیگر هم از شرکت پست به شما خبر میگوید که پروازتان تاخیر داشته؛ چتاپ به شما میدر بستر پلتفرم واتس

ي انتقال اطالعات به ما را انجام ها فقط وظیفهها این باتکنند؛ خیلی وقتها هستند که با شما صحبت میهوشمند، رباتهاي نکنید همیشه پشت این بات

   						کنند.دهد و در واقع پیام متخصص یا کارشناس را به ما منتقل میمی

  هستند؟ جدیدي چیز هابات آیا

شد. اما هاي سخنگویی براي سرگرم کردن مردم ساخته میها پیش رباتگردد. از دههمیالدي برمی 60ي ها به دههپاسخ کوتاه: خیر. پاسخ بلند: داستان بات

  هاست.تر از این حرفچیزي که مایکروسافت یا فیسبوك به دنبالش هستند، بسیار پیچیده

  دهند؟می تغییر را آینده چگونه هابات

کنند. به قول ساتیا نادال، مدیر عامل شرکت مایکروسافت، این شرکت هاي هوشمند و کامپیوترها را دگرگون میتلفني ما از ي استفادههاي هوشمند نحوهبات

ایم که با کلیک هاي اخیر عادت کرده) را به یک پلتفرم جدید در دنیاي کامپیوترها تبدیل کند. ما در سالConversation» (وگوگفت«در نظر دارد 

توانند کل این فرایند را تغییر ها میباتوجو، به اطالعات موردنظرمان برسیم. اما چتهاي جستها و استفاده از باکسها، اجراي اپلیکیشنافزارروي آیکون نرم

وید که گبه شما میتان بات با توجه به موقعیت جغرافیاییتان در مورد وضعیت هوا بپرسید و چتتوانید از گجتاالن) شما میبدهند. در آینده (شاید از همین

  وجو.تر نه به اپلیکیشن نیازي است و نه به باکس جستباید چتر با خود ببرید یا خیر. به عبارت ساده

  هستند؟ جوریک هاباتچت يهمه آیا

ند سال پیش وقتی از سرویس هاي باهوش. اگر یادتان باشد تا چهاي کودن تا باتپاسخ این سوال هم منفی است. انواع و اقسام بات وجود دارد. از بات

G oogle N ow طور مثال وقتی از شویم. بهتر وارد میهاي باهوشتدریج به دوران باتداد. اما بههاي اشتباه میپرسیدید، یکی درمیان پاسخسوالی می

د با و همچنین بتوان» االن هوا آفتابی است«د بگوید مان را بدهد: مثال بایي جوانب پاسخپرسیم که هوا چطور است، باید با توجه به همهیک بات هوشمند می

اما براي عصر در فالن شهر هوا بارانی است؛ چتر را فراموش «مان تنظیم کرده، اعالم کند که اي که براي همان روز در یک شهر دیگر برايدر نظر گرفتن جلسه

  ».نکن

	 	   

   د؟انبرداشته هاییقدم چه هابات يتوسعه در مطرح هايشرکت

با  ها همچنینها هستند. آنباتهایی براي تولید چتي پلتفرممایکروسافت، اپل، فیسبوك و گوگل و چندین شرکت کوچک و بزرگ دیگر در حال توسعه

  کنیم.ها را با هم مرور میهاي برخی از این شرکتیک تالشبهاند. در ادامه یکشان رقابتی سخت را آغاز کردهدستیارهاي صوتی

	 	 	 	 	 	   

  Tay باتچت و مایکروسافت

  

Taبات چند هفته پیش، مایکروسافت با چت y  .جنجال بزرگی به پا کردTa y ساله، ایفاي نقش  14باتی است که قرار بود به عنوان یک دختر در واقع چت



ي ربچهداد. اما این دختتان را میهاي شما واکنش نشان داده و پاسخکردید، او به گفتهچت، تگ میتان در توییتر یا اسنپرا در مکالمات کند. شما وقتی این بات

  کوتاه به یک موجود نژادپرست و بددهن تبدیل شد! زمانیمعصوم در مدت

اید بدانید که بات سوء استفاده کرده و چیزهاي بدي به او یاد دادند! باي به کمک هم، از نقص در سیستم یادگیري این چتماجرا از این قرار بود که عده

  گردد.هاي بهتري برمیزودي با بروزرسانیبات بهرا تعطیل کرد و گفت که این چت Tayبات سرعت چتمایکروسافت به

  Xiaoice باتچت با چین در مایکروسافت حضور

  

 Xiaoiceبات، ي به پا کرده. این چتبات متنی معروف دیگر هم دارد که در چین سر و صداي زیاد، مایکروسافت یک چتTayي ناموفق برعکس پروژه

  نام دارد و بین نوجوانان چینی بسیار محبوب شده.

تر شدن آن کمک کنند و به باهوشصحبت می Xiaoiceها با سپارد. بسیاري از جوانان چینی ساعتوگوهاي قبلی با شما را به خاطر میاین بات، گفت

  کنند.می

  

  منبع دیجی کاال

 


