ﺳﯿﺮی ،دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ دﻧﯿﺎ در زﺑﺎن
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ) Venturebeatاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد( روی ﺳﯿﺮی ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و  Google Nowاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﭘﻞ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در ﺗﺴﺖ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 18 ،ﺳﻮال ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭼﯿﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ
دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از

آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎن ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﺒﻮد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻮال در ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ( اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.5ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ داده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﺳﻪ زﺑﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺧﻮب ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺳﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  14.5از  18اﻣﺘﯿﺎز در ﺻﺪر ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
اﻣﺘﯿﺎز  12.5ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  11.5اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺎﻦ ﺟﺪول ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﭘﻞ در زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ  14.5اﻣﺘﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  Google Nowو ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﯿﺎزی
ﻓﺎﺣﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ  8.5و  6ﻧﻤﺮه در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در زﺑﺎن
ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺳﯿﺮی اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب  13.5را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ
و  Google Nowﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه  5و  1.5ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ را در ﻣﯿﺎن رﻗﺒﺎﯾﺶ داﺷﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  76درﺻﺪ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن  Google Nowﺑﺎ دﻗﺘﯽ  46درﺻﺪی و ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ رﻗﻢ  42درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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