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  )4( ها اينترنت آدم

  فردا يمجاز هاي دستيارهاي شخصي مجازي امروز، مدير برنامه

  فر عليرضا محمدينوشته  □

  
هاي                كردن انسان با كامپيوتر را در بسياري از فيلم صحبت

اين آرزوي ديرين  1مجازي يشخصدستيارهاي ايم.  تخيلي ديده-علمي
اند، هرچند آنها هنوز در مراحل ابتدايي  سان مدرن را متحقق كردهان

آغازگر  فون آيدر   Siriدوران تكاملي خود هستند. برنامك  
افزار پيشتر متعلق به شركت  اين نرم كردن اين پديده بوده است. عمومي

Siri  بود كه آن را از طريقApp Store  كرد.  عرضه مي فون آيبراي
 عامل سيستم آن را در 2011خريد و از اكتبر  2010سال آن را در  اَپل

iOS   يمجاز يشخص اريدست ابتدا ،در پي آنمجتمع كرد. خود 
Google Now  يدر سال جار و سپس، )اندرويد(براي  2012در ژوئن 

                   محصول مايكروسافت (براي  Cortana يمجاز اريدست
افزار  نرم HTCو  S Voiceيز سامسونگ ن ) آمدند.8.1ويندوزفون 

Hidi  آيند) (كه هنوز خيلي جدي به حساب نمي اند را فراهم كرده.  

ديجيتال يك مفهوم انقالبي هستند كه  يشخص دستيارهاي
 ها را دگرگون كنند. ها و تبلت فاده از گوشيتتوانند روش اس مي

بر و  ،كنند بيني مي را پيشكاربر ديجيتال نيازهاي  يشخصدستيارهاي 
                                                 
1 virtual personal assistant 

بر اساس يا وجود دارد كاربر هايي كه در برنامه سررسيدنامه قراراساس 
مختلف  2برخط، و امكان دستيابي اطالعات از منابع مكان كنوني كاربر

 وضعيت ترافيك، وضعيت آب و هوا، اخبار روز،منابع اينترنتي مانند 
قيمت  شده،  هاي روزانه و ميزان كالري دريافت پايش نرمش
ي را به و اطالعات سودمند پيشنهادها  ،ا قيمت سهاممحصوالت، ي

  د. نده ميكاربر 
شدن آنها با  فعال تاليجيد يشخص يارهايدستترين خصوصيت  مهم
را  3رابط كاربري زبان طبيعياست. آنها  صوتي هاي  ها و پرسش فرمان

 يبرا ديبه عنوان مثال، فرض كنكنند.  براي وسايل موبايل فراهم مي
 انيگشتن در م يبه جا .ديدار ازين حساب نيعدد به ماش كردن دو ضرب

 Calculatorبرنامه  افتني يبرا يشده در گوش نصب يها انبوه برنامه
تا  دييرا بگو رياست عبارت ز ي)، كافدياندرودر  حساب ني(برنامه ماش

   :ديايب به اجرا در Calculatorبالفاصله برنامك  
OK, Google. Calculator 

  
 4هوش مصنوعي هاي  بر بنياد فناوري يمجاز يشخص ياارهيدست
هاي  پوشيدني، گي هوشمندخانلوازم با  و به تدريج  ،كنند كار مي
افزارها  . ارتباط اين نرمشدخواهند  تر پيوسته، و خودروي كاربر هوشمند

اينترنت هاي آن مانند  و زيرمجموعه 5اينترنت چيزهابا ابزارهاي 
 8ها اينترنت بيمارستان يا ،)IoC( 7شهرهات اينترن، )IoA( 6خودروها

)IoHL(  تر  را بسيار گستردهافزارها  نرمحوزه وظايف و تكاليف اين
                                                 
2 online 
3 natural language user interface 
4 artificial intelligence 
5 Internet of Things 
6 Internet of Automobiles 
7 Internet of Cities 
8 Internet of Hospitals 

بزرگ  اريبس يبا وجود دستاوردها ميگفت اولهمچنان كه در مقاله 
هاي  فناوري كه يتوان ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ و شگفت

د  نانسان دار  يخصوص ميدر محدودكردن حر طالعات و ارتباطات ا
  كيآن را دوران تار گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يم
گفتيم كه  گر،يد ياز سو .نددر عصر اطالعات نام بگذار يقرون وسط  اي

هاي اطالعات و ارتباطات براي  گرفتن فناوري كنارگذاشتن و ناديده
و  شماري كه دارد  ناممكن است ين روزگار به دليل منافع بيانسان ا

: در انيعر ندهيآ« مطرح شود. بخشراه حل   كي تواند به عنوان نمي
در »  گذرد؟ يچه م كند يم ينيب شيكه هر حركت شما را پ ييايدن

در اين مقاله به هاي آينده اختصاص داشت.  شماره گذشته به برنامك
 يمجاز يشخص اريدست افزارهاي رمن ةآيندحريم خصوصي و  

تركردن  براي كمك به آسان هوش مصنوعي كه از ،ايم پرداخته
هاي  در شماره يمقاله چندبخش نيا ادامه  گيرند. زندگي ما بهره مي
  بعدي خواهد آمد.
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، پزشك هاي شخصي مجازي مدير برنامهو آنها را به  ،خواهد كرد
ي، وكيل دعاوي حقوقي شخصي مجازي، مجاز مشاور شخصي

اي هوشمند ي (براي اجراي روبش خانه از طريق جاروهمجازخدمتكار 
ي، يا يك مجاز يشخصو تنظيم دماي خانه و مانند آن)، حسابدار 

خواهند توانست كه  آنهاتبديل خواهد كرد. ي مجازاي  مشاور حرفه
هاي ما را به طور خودكار بپردازند، سيستم گرمايش و  حساب صورت

موسيقي كاربر بسته به حالت روحي  يا  سرمايش خانه را تنظيم كنند،
   پخش كنند.

  

  
Google Nowيك دستيار شخصي هوشمند ،  

Google Now  از داخل برنامك  جستجوي موبايل  گوگل قابل
رابط از يا متني مرسوم   9رابط كاربري گرافيكيدستيابي است. به جاي 

ها   دادن به پرسش ها و پاسخ براي اجراي فرماننيز  كاربري زبان طبيعي
  .كند يم ينيب شيكاربران پ يجستجوها ةنيشيپ اديبر بن  ، وگيرد بهره مي

  

  

                                                 
9 Graphical User Interface 

نگارش ( بين ژلينگارش  اندرويدابتدا در  2012در اواسط سال 
هاي تكراري، يا  هاي تكراري كاربر مانند مالقات ) تعبيه شد. فعاليت4.1

هاي  اس آنها كارتكند و بر اس هاي تكراري را بازشناسي مي مكان
  آورد.  اطالعاتي سودمندي را براي كاربر به نمايش در مي

   

Google Now دهد، مگر آن كه اين  هميشه به شما گوش مي
                  كردن با خصوصيت را خاموش كنيد؛ كافي است براي صحبت

Google Now  عبارتOK, Google .را بگوييد  

   

كه از  _ داند يمگوگل هر چيزي را كه درباره جهان و درباره شما 
گيرد تا اطالعات  در نظر مي  _آيد  تان به دست مي ارتباط شما با گوشي

بيني كند.  مورد نيازتان را فراهم كند و آنچه را الزم داريد پيش
Google Now  خواهيد به محل كار برويد بهترين مسيرها  صبح كه مي

  دهد.  رسانند پيشنهاد مي كمترين مدت شما را به محل كار مي در را كه 

پرسش باال به 
زبان انگليسي از  
Google Now 

پرسيده شد، پس از 
شنيدن و تشخيص 

شده،   عبارت بيان
مجاور گوگل  كارت

  به نمايش در آمد. 

كافي است عالمت  Google Now  كردن شنواييِ براي فعال
  . را بگوييد OK, Googleعبارت ميكروفون را لمس كنيد يا 

هنگامي كه عبارت 
به » هواي تهران«

Google Now  ،گفته شد
پس از شنيدن و تشخيص 

 شده،  كارت عبارت بيان
به نمايش در  مجاور گوگل 

  آمد. 

گفته  Google Nowبه  به زبان فارسي »محل تولد فردوسي«عبارت 
فوق گوگل  شده،  كارت بيانشد، پس از شنيدن و تشخيص سريع عبارت 

  حاوي نقشه و عكسي از آرامگاه فردوسي  به نمايش در آمد. 
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Google Now تواند وضعيت آب و هواي  به طور خودكار مي

انند مكاني كه در آن حضور داريد (م نزديكوكارهاي  كسبشهرتان، 
، قرارهاي مالقات شما، نتايج هاي ورزشي) باشگاه يا ها رستوران

مسابقات ورزشي مورد عالقه شما، وضعيت ترافيك، و مانند آن را 
به مكاني كه در آن  يگوش GPS قياز طر Google Now  بگويد.

و جستجوهاي شما، مثالً در مورد رستوران را  ،برد ر هستيد پي ميضحا
  دهد.  شما نيز تعميم ميهاي نزديك  به محل

  

  
Google Now  گيرد. بهره مي 10يادگيري ماشيناز فناوري 

اي از هوش مصنوعي است كه از انبوهي از  شاخه يادگيري ماشين
هرچه مردم از هوش مصنوعي بيشتر استفاده گيرد.  اطالعات بهره مي

هوش مصنوعي  گيرد)،(يعني هرچه كامپيوتر بيشتر ياد ب كنند
شود به دليل  تر يافته تكاملافزار  هرچه اين نرم شود. تر مي يافته تكامل

تان دشوارتر  دهد جدايي از آن براي نظيري كه ارائه مي خدمات بي
خواهد  اَبرداناييخواهد شد و وابستگي شما به آن بيشتر خواهد شد. 

واهيد بود. همواره در كنار آن خ ميصمييار   د كه همچون يك ش
  شايد بيشتر  از هر كس ديگري با او صحبت كنيد. 

هاي  هايي مانند پوشيدني گيري از فناوري هوش مصنوعي با بهره
هاي سودمند براي سالمتي را  ها و ارائه توصيه هوشمند تشخيص بيماري

نيز به احتمال زياد به چنين  Google Nowآسان خواهد كرد. 
امكاناتي كه هوش مصنوعي از طريق   هايي مجهز خواهد شد. فناوري
تواند در اختيار شما بگذارد و  مي Google Nowهايي مانند  برنامه

مدير شمار است. به تدريج به يك  زندگي را براي شما شيرين كند بي
تواند يك دنيا  ناپذير تبديل خواهد شد كه مي خستگي هاي برنامه

در اختيار شما قرار  11ها داده كالناطالعات سودمند را از طريق بررسي 
                                                 
10 machine learning 
11 big data 

گفته شد،  Google Nowبه » گفتگو به انگليسي«هنگامي كه عبارت 
يي به گوگل باال شده،  بالفاصله كارت بارت بيانپس از شنيدن و تشخيص ع

   نمايش در آمد. در آزمايش بعدي، عبارت ايتاليايي
»conversazione in persiano « گفته شد، پاسخ درست در كارت

ها زبان زنده  با ده Google Nowشده در پايين به نمايش در آمد.  داده نشان
  . دنيا آشناست

گفته  Google Nowبه » هاي تخت جمشيد عكس«هنگامي كه عبارت 
  فوق به نمايش در آمد. گوگل  شد، كارت
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چه _ را در هر جايي بگيرد شما كردن  تواند جلوي  اشتباه بدهد، و مي
  .به هنگام خريد چه به هنگام اجراي كارهاي ديگر

Google Now ها  باهوش است و به انواعي از پرسشنيز اكنون  هم
ها زبان مختلف  آشناست. اما هرچه  دهد و با ده به درستي پاسخ مي

كه  يتيسه موفق«مقاله همان گونه كه در مقاله بعدي (_ گذرد بزمان 
) توضيح داده شده »را باز كردند يهوش مصنوع  يها سرانجام گره

، شود مي ترزيادالعاده  هايي فوق يافتن چنين برنامه سرعت تكامل _است 
چنان پيشرفت كنند كه بتوانند به راحتي با ما به  آينده نزديكدر و شايد 
 مان بسياري از امور زندگي يزير برنامه مان صحبت كنند و ريزبان ماد

ند. به عنوان مثال، سناريوي زير دور از دسترس نخواهد عهده بگير را بر
  بود:

سر ميز شام با خانواده پيشنهاد يك سفر تفريحي به رامسر يا 
كه  Google Nowدهيد.  را براي تعطيالت آخر هفته مي اصفهان

كه سخني بگويد بالفاصله  آن شنود بي اين صحبت شما را مي
 رفت و ترافيك احتمالي  ميزان وضعيت هواي اين دو شهر،

رسيدن به مقصد در  به منظورهاي مختلف  برگشت در ساعت
(بر اساس ترافيك روزهاي مشابه و همچنين  كمترين مدت 

بررسي جستجوهاي كسان ديگري كه قصد سفر به اين دو شهر را 
)، و مانند آن اينترنت خودروها اطالعات ازكسب  دارند، و يا

هاي  دارند، برنامه ياتاق خال هايي كه در آن روزها هتل
ها،  هزينه ، كننده مانند كنسرت يا تئاتر در اين دو شهر سرگرم

توانند سفر شما  وضعيت خودروي شما، و عوامل ديگري كه مي
ر  به محض آن كه شما نظ .كند تر كنند بررسي مي بخش را لذت

Google Now  بالفاصله را براي سفر بپرسيد همه اطالعات را
  . خواهد كردارائه براي شما 

  

دانيم   كنيم مي همين امروز به هنگامي كه در گوگل جستجو مي  
اين كه دهيم (براي  كه اطالعات فراواني را در اختيار گوگل قرار مي

سايت كند به  ببينيد گوگل اين اطالعات را چگونه ذخيره مي
history.google.com  .(برويدGoogle Now  در آينده انبوهي از

د، خواهد كرگوگل ذخيره  اطالعات را درباره زندگي ما در ابرِِ
اطالعاتي را ذخيره خواهد كرد كه ما معموالً بسياري از آنها را فراموش 

                  ايم كنيم، مانند غذايي كه در دو يا سه روز پيش خورده مي
)Google Now هاي  كردن كالري براي مشخص مثالً چنين اطالعاتي را

به گونه كه امروز  همان).  خواهد كرددريافتي و مصرفي ذخيره 
ايم، بي آن كه درباره حريم  عادت كرده جستجوكردن در گوگل

نيز  Google Nowنظير  مان زياد فكر كنيم، امكانات بي خصوصي
و   ميكننفكر  مان يخصوص مياره حردرب بازهم  ممكن است سبب شود

  توانيم به گوگل اعتماد كنيم؟  به گوگل اعتماد كنيم. اما تا چه حد مي

  

كه سرانجام  يتيسه موفق«  هايي از  مقاله در ادامه ترجمه بخش
را » كوين كلي « نوشته»  را باز كردند يهوش مصنوع  يها گره

به دو يا سه شركت  شدن ما فقط ايم كه به خوبي علت وابسته آورده
   □دهد. كارگيرنده هوش مصنوعي را توضيح مي به


