ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻌﻠﯽ و
ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮔﻮﮔﻞ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد  I/Oاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ و ﻓﯿﮏ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »About this
 ،«Resultدر ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد آن وبﺳﺎﯾﺖ و
ﻟﯿﻨﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ About

 this Resultﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖﺗﺮی در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی
ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ در
ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ دادهﻫﺎی درﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻓﯿﮏ

ﺑﺮوﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد

ﺑﺎ ﻧﺎم  MUMاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ،ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮ را در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و
ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺪرت ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ  BERTرا دارد و در واﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮ از ﺟﺴﺘﺠﻮ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

