اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺎﻻ ﺟﻤﻼت را ﺑﻬﺘﺮ
درک ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درک
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻼت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی درک ﻣﻌﻨﯽ واژﮔﺎن،
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮ از ﺟﺴﺘﺠﻮ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روش ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد و از ﻫﺮ

 ۱۰ﺳﻮال ﯾﮏ ﻣﻮرد را ﺑﻬﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﻮﮔﻞ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ،ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی دارو
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻧﻤﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی« را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻤﻼت ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﻨﺴﻮر ) (TPUدر
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
» «BERTﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﭘﺮدازش ﮐﺮده و ﻣﻨﻈﻮر
از ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﮐﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺗﻐﺮ  ۱۰درﺻﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﺳﺮدرآوردن از ﻧﺤﻮه
ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

