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گذشـته از تمـام فعالیت هایـی کـه گـوگل به طـور جـدی در زمینه 
هـوش مصنوعـی انجـام می دهـد، محصوالتـی هـم هسـتند کـه 
در کنـار هـدف اصلـی ایـن شـرکت طراحـی و سـاخته می شـوند 
و شـاید دلیـل اصلـی بـرای حضـور این محصـوالت این باشـد که 
نـام گـوگل در تمامـی شـاخه ها و زمینه هـا وارد شـده و همیشـه 
شـنیده شـود. یکـی از ایـن محصـوالت موبایل های پیکسـلی این 
شـرکت اسـت کـه جایگزینـی بـرای سـری نکسـوس می باشـد . 
درسـت اسـت کـه تـا بـه حـال گـوگل یـک رقیـب جـدی بـرای 
تولیـد کننـدگان موبایـل نبـوده اسـت امـا در حـال حاضر شـرایط 
بـرای ورود این شـرکت بـه عنوان یـک تولید کننده موفق، بسـیار 
کـه  اسـتنلی«  مالی »مـورگان  خدمـات  موسسـه  اسـت.  فراهـم 
یکـی از معتبرتریـن و باتجربه تریـن واحدهـای تحلیـل اقتصـادی 

ایـاالت متحـده آمریـکا اسـت، بـا اشـاره بـه وضعیـت پیـش آمده 
بـرای گلکسـی نـوت 7 و تقاضـای کمتـر از انتظار آیفـون 7، تصور 
می کنـد موبایل هـای گـوگل پیکسـل بـه فـروش بسـیار مناسـبی 
دسـت خواهنـد یافـت. بـه گـزارش ایـن موسسـه، تلفن هوشـمند 
پیکسـل مشـابه بـا موبایل های سـابق گـوگل تا پایان سـال جاری 
میـالدی، حـدود 3 میلیون واحد فروخته خواهد شـد و سـال 2017 
هـم فروشـی بیـن 5 تـا 6 میلیـون دسـتگاه بـرای ایـن محصـول 
پیش بینـی شـده اسـت. حـال مـورگان اسـتنلی بـا ذکـر فروشـی 
معـادل بـا 9 میلیـون واحـد تا پایـان سـال 2017، با صـرف نظر از 
سـهم مشـارکت HTC در سـاخت سـخت افزار آنها، معتقد اسـت 
حـدود 5.۸ میلیـارد دالر درآمد نصیـب گـوگل خواهـد شـد. ایـن 
آمـار و ارقـام در حالی ارائه شـده اسـت کـه هزینه تمام شـده برای 

هـر دسـتگاه موبایل پیکسـلی برای شـرکت گوگل تنهـا 230 دالر 
اسـت و قـرار بـر این شـده اسـت که ایـن دسـتگاه با قیمـت 649 
دالر بـه بـازار عرضـه شـود. به ایـن ترتیـب موبایل های پیکسـلی 
گـوگل یکـی از پرسـودترین موبایل هایـی خواهنـد بود که بـه بازار 
 Android عرضـه می شـوند. عـالوه بـر ایـن پرداخت هـای بسـتر
Pay و فـروش لـوازم جانبـی هـر کـدام از دسـتگاه های پیکسـلی 
گـوگل بـه رقـم سـود ایـن شـرکت اضافـه خواهـد کـرد. شـرایط 
سـخت و متفاوتـی کـه بـرای تولیـد کننـدگان صنعـت موبایـل به 
وجـود آمـده اسـت باعث شـده تا گـوگل بتواند شـانس خـود را در 
ایـن زمینـه هم بـه بهترین شـکل ممکـن امتحان کنـد و با قدرت 
بیشـتری انرژی خـود را صرف تولیـد محصوالتی مبتنـی بر هوش 

کند. مصنوعـی 

یکــی از ســرویس های بســیار کاربــردی و محبــوب گــوگل، 
ســرویس گــوگل ترنســلیت اســت. بســیاری از افــراد متخصــص بــا 
ــد.  قابلیت هــای ترجمــه ای هــوش مصنوعــی گــوگل آشــنایی دارن
امــا ایــن سیســتم بــه تازگــی بــه یــک قابلیــت بســیار جدیــد مجهز 
شــده اســت و بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت گــوگل قــادر خواهــد بــود 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــه حت ــد ک ــه کن ــی ترجم ــا را از زبان های متن ه
ــن کار از  ــرای ای ــوگل ب ــت. گ ــته اس ــورد داش ــا برخ ــا آن ه ــار ب ب
ــتفاده  ــان interlingua اس ــام زب ــا ن ــی ب ــان اختصاص ــک زب ی
ــن  ــدون ای ــا را ب ــد عبارت ه ــتفاده از آن می توان ــا اس ــد و ب می کن
کــه زبــان مقصــد یــا مبــدا مــالک باشــد، بــه صورتــی هوشــمند 
ــن  ــری عمیــق گــوگل از همی ــد. پلتفــرم یادگی ــادل ســازی کن مع
ــل  ــی قاب ــا دقت ــارت ب ــک عب ــه ی ــرای ترجم ــازی ها ب ــادل س مع
ــته  ــی داش ــه لزوم ــن ک ــدون ای ــی ب ــد. حت ــتفاده می کن ــول اس قب
باشــد خــود از درک ایــن جمــالت برآیــد. ســرویس ترجمــه گــوگل 
 حــاال یــک پلتفــرم جامــع یادگیــری عمیــق اســت کــه گــوگل آن را

 Google Neural(  »سیســتم عصبــی ترجمه ماشــینی گــوگل « 
Machine Translation( یــا بــه اختصــار »GNMT« می نامــد. 
ایــن پلتفــرم ترجمــه زبان هــای مختلــف را نــه بــر اســاس قواعــد 
دســتور زبانــی کــه بــه روش یادگیــری مثالــی می آمــوزد. در ایــن 
ــه  روش، هــر قــدر کــه مراجعــات و درخواســت ترجمــه عبــارات ب
ایــن ســامانه بیشــتر شــود، دقــت آن باالتــر خواهــد رفــت. مشــکل 
ــش از 103  ــر بی ــال حاض ــلیت در ح ــوگل ترنس ــه گ ــت ک اینجاس
زبــان مختلــف را تحــت پوشــش دارد، ایــن یعنــی بیــش از 5 هــزار 
جفــت زبــان مختلــف بــرای ترجمــه بــه یکدیگــر وجــود خواهنــد 
ــه  ــول ب ــل قب ــی قاب ــه دقت ــتیابی ب ــرای دس ــن ب ــت. بنابرای داش
میلیون هــا مثــال تمرینــی نیــاز اســت، کــه ایــن فشــار بســیاری را 
بــه ســرورهای پردازشــی خواهــد آورد. خــود محققــان گــوگل هــم 

ــرای  ــن پلتفــرم ترجمــه را ب ــه طــور دقیــق، ســاز و کار ای ــوز ب هن
ترجمــه دو زبــان کامــاًل جدیــد بــه یکدیگــر نمی داننــد، چــرا کــه 
ســاختار یادگیــری عمیــق هــوش مصنوعــی بســیار پیچیــده و درک 
روش هــای دســتیابی بــه پاســخ در آنهــا بــه شــدت دشــوار اســت. 
ــدی  ــک الگــوی ســه بع ــه ی ــال، محققین توانســتند ب ــن ح ــا ای ب
ــای  ــی را در زبان ه ــای متن ــه الگوه ــد ک ــت یابن ــه دس ــه زبان س
 GNMT مختلــف نشــانه گــذاری می کند. آن ها دریافتنــد کــه
می توانــد الگــوی یکتــای جمــالت بــا معانــی مشــابه را از هــر ســه 
زبــان اســتخراج نمایــد. همیــن همســان یابــی میــان الگوهاســت 
ــی  ــان میانج ــازد زب ــادر می س ــوگل را ق ــی گ ــوش مصنوع ــه ه ک
ــد را  ــارات جدی )اینترلینگــوا( اختصاصــی خــود را توســعه داده و عب
بــه یکدیگــر ترجمــه نمایــد. در یــک آزمایــش، ایــن محققیــن 12 
جفــت زبــان مختلــف را در ابعــاد یــک جفــت یکتــا ترکیــب کردنــد. 
طــوری کــه سیســتم همــه آن 12 جفــت را بــه عنــوان یــک جفــت 
ــداً و مقصــد( تشــخیص دهــد. در کمــال  ــان مب ــی )شــامل زب زبان
تعجــب مشــاهده شــد، نتیجــه ترجمــه چنیــن عبارتــی تنهــا کاهش 
ــارت دیگــر، هــوش مصنوعــی گــوگل  ــه عب ــود. ب نســبی دقــت ب
ایــن ترکیبــات مختلــف را بــه عنــوان زبان هــای مســتقل شناســایی 
ــابه  ــد مش ــه بای ــد ک ــی را می بین ــا الگوهای ــه  تنه ــد، بلک نمی کن
ــه  ــن ک ــه ای ــوگل ترنســلیت ب ــع گ ــس در واق ــدا شــود. پ ــا پی آنه
زبــان مقصــد و مبــداً چــه باشــد کاری نــدارد، بلکــه تنهــا بــه دنبــال 
ــطه  ــه واس ــا ب ــت الگوه ــدر دق ــردد. هرق ــابه می گ ــای مش الگوه
ــه در آن  ــت ترجم ــد، دق ــه باش ــش یافت ــی افزای ــای مثال تمرین ه
جفــت زبانــی نیــز باالتــر مــی رود. بایــد در نظــر داشــت کــه تمــام 
ایــن پیشــرفت ها در مــدت بســیار کوتاهــی حاصــل شــده، بنابرایــن 
چنــدان بعیــد نیســت کــه تــا چنــد ســال دیگــر، نیــاز بــه هرگونــه 

مترجــم انســانی بــه طــور کامــل از میــان بــرود. 

همــان طــور کــه در ابتــدای مطلــب هــم گفتیــم، دوران موتــور 
ــیده  ــر رس ــه س ــادی ب ــد بســیار زی ــا ح ــوگل ت جســت وجوی گ
ــدش  ــوالت جدی ــا و محص ــه طرح ه ــا ارائ ــوگل ب ــت و گ اس
ــه بهتریــن شــکل ممکــن  ــی آن را ب قصــد دارد کــه جــای خال
ــه  ــا یــک گون ــه اســت ت ــن شــرکت در نظــر گرفت ــد. ای ــر کن پ
ــد و  ــه کن ــوگل را ارائ ــر از ســرچ گ ــه و بســیار بهت ــل یافت تکام
نــام ایــن محصــول را گــوگل اسیســتنت گذاشــته اســت. آقــای 
John Giannandrea کــه نائــب رییــس بخــش جســت وجوی 
گــوگل اســت، تحقیقــات و هــوش ماشــینی گــوگل را بــه عهــده 
ــا  ــر م ــه نظ ــد: ب ــول می گوی ــن محص ــا ای ــه ب دارد او در رابط
ــت.  ــوگل اس ــرچ گ ــه ای از س ــل یافت ــه تکام ــتنت گون اسیس
ــرار  ــر از آن ق ــی باالت ــه در جایگاه ــت ک ــوان گف ــی می ت حت
 Get me a ــارت ــال عب ــال قب ــوان مث ــه عن ــر ب ــرا اگ دارد زی
pizza )بــه معنــای یــک پیتــزا برایــم بگیــر( را بــه ســرچ گــوگل 
می گفتیــد اتفاقــی نمی افتــاد حــال آن کــه مــا امیدواریــم 
ــد و  ــن کاری باش ــام چنی ــه انج ــادر ب ــتنت ق ــده اسیس در آین
بتوانــد پیتــزای مطلوبتــان را بــرای شــما ســفارش دهــد. البتــه 
ــه در  ــم ک ــا امیدواری ــت ام ــم نیس ــی فراه ــن امکان ــروز چنی ام
ــدام  ــد هرک ــه نمان ــه ناگفت ــد. البت ــاق رخ ده ــن اتف ــده ای آین
در  ایــن روزهــا گــوگل  دنیــا کــه  فنــاوری  از غول هــای 
حوزه هــای مختلفــی بــا آن هــا رقابــت می کنــد )از جملــه 
ــای  ــره( طرح ه ــافت و غی ــبوک، مایکروس ــازون، فیس ــل، آم اپ
مختــص بــه خــود را در زمینــه هــوش مصنوعــی دنبــال 

ــی دوران  ــران ابتدای ــر دو آغازگ ــا ه ــیری و الکس ــد و س می کنن
ــتنت  ــه اسیس ــوگل ک ــا گ ــد. ام ــی بوده ان ــتیارهای دیجیتال دس
ــاد  ــان ایج ــده در زم ــت آم ــه دس ــم ب ــر مفاهی ــه ب ــا تکی را ب
Google Now و ســرچ صوتــی اش توســعه داده، تجربــه ای 
بــس طوالنــی در آمــوزش درک زبــان طبیعــی، تشــخیص 
عکــس و دیگــر اشــکال اطالعــات بــه کامپیوترهــا دارد و حتــی 
ــابقه تر  ــن عرصــه باس ــزرگان ای ــه ب ــه از هم ــت ک ــوان گف می ت
ــت  ــن اس ــد، روش ــه ش ــه گفت ــتن آنچ ــر داش ــا در نظ ــت. ب اس
کــه اسیســتنت بــرای کنــار زدن رقبــای خــود در ایــن عرصــه، 
همزمــان از دانــش فنــی یــاد شــده بــرای بهبــود عملکــرد خــود 
نیــز بهــره می گیــرد. پیچــای در ایــن بــاره می گویــد: مــا 
ــینی  ــری ماش ــه یادگی ــه در زمین ــت ک ــی اس ــای طوالن مدت ه
ســرمایه گــذاری کرده ایــم، بــه مراتــب زودتــر از حــاال. پیچــای 
ــا در  ــد ت ــا می خواه ــواره از م ــری هم ــد: ل ــن می گوی همچنی
ــم. او  ــر کنی ــات فک ــه موضوع ــر ب ــب بزرگت ــه مرات ــی ب مقیاس
ــا  ــت و از م ــه اس ــع بی توج ــا و موان ــه محدودیت ه ــوال ب معم
می خواهــد کــه تمــام تمرکزمــان را روی حــل مشــکالت 
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــه اس ــا ب ــم. او عمیق ــرار دهی ــری ق بزرگت
بــرای کمــک بــه دیگــران بــاور دارد و مرتبــا مســئولیت بزرگــی 
کــه مــا بــه عنــوان گــوگل بــرای بهبــود دنیــا بــر عهــده داریــم 
ــای  ــه پیچ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــادآور می ش ــن ی ــه م را ب
ــخص  ــش مش ــه برای ــی ک ــن در راه ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب

ــی دارد. ــدم برم شــده اســت، ق

محصولی که در حاشیه قرار دارد

گوگل ترنسلیت متحول می شود

آینده گوگل در دستان گوگل اسیستنت
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