ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ً
اﺧﯿﺮا ﮔﻮﮔﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮ ﮐﺮاﮐﻮف ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده
ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از

ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن ﻋﺒﺎرت » ،«Ok, Google, be my French translatorدﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ای را
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر را درک ﻧﮑﺮده ﯾﺎ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،از دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺎم ﮐﺮوز در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ
ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ ،ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﻫﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد ،و دﺳﺘﯿﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻓﯿﻠﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ درک ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﯿﺴﺘﻨﺖ ﻧﯿﺰ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد  IFA2017ﻧﯿﺰ ﺳﻮﻧﯽ از اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻫﻨﻮز زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از
ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه؛ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺮای دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

