ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ

در ﺳﺎل  ،1996ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی را در ﺧﻼل ﻳﮏ ﭘﺮوژه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  (Summer of Visionﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ،1996ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی را در ﺧﻼل ﻳﮏ ﭘﺮوژه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  (Summer of Visionﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﺻﻼ ً ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی
ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .از آن ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ روی اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻴﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺣﻴﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﻴﺎ را ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً »آن ﻳﮏ درﺧﺖ اﺳﺖ،«.
»او ﮐﺎرﻟﻮس اﺳﺖ «.و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﻫﺎ .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﻤﻴﻢﻳﺎﻓﺘﻪ
) (Generalized Artiﬁcial Intelligenceاز ﭘﺲ آن ﺑﺮآﻳﺪ ﺗﺎ درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﺎر و اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ،ﺑﻪوﻳﮋه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﭘﻴﺶرﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻳﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﭘﻴﺶرﻓﺖﻫﺎ  50ﺳﺎل دﻳﺮﺗﺮ از آنﭼﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮا ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺪﻓﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﻮ ﮐﺮوﻧﻦ ) ،(Beau Croninاز ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻳﺖ
ﺳﻴﻠﺰﻓﻮرس ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ،روی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  O'Reilly Strata + Hadoop Worldدر ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺳﺨﺖ ﺑﺘﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻘﺪر ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻦﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگدادهﻫﺎ) (Big Dataﺑﻮد .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﺑﺰرگداده ﻳﺎ ﺑﯿﮓ دﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﻴﺲﺑﻮک ،ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و آیﺑﯽام ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و روﻧﺪ روﺑﻪ ﭘﻴﺶرﻓﺖ آن در ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻢوﺑﻴﺶ روزﻣﺮهای ﻫﻤﭽﻮن آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻫﺪفﻣﻨﺪ و دﺳﺘﻴﺎری ﺷﺨﺼﯽ را
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﺎرﻧﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺑﺴﻴﺎری اﺑﻌﺎد ،ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﻧﺸﺪهاﻳﻢ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮐﺎرﻧﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺮآورد وﺿﻌﻴﺖ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ دﺷﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .ارزﻳﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ در ﻳﮏ
ﺣﻴﻄﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﻴﻄﻪای دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻴﺎورﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ
ﺧﻮب ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ«.

ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز اﺑﻬﺎمزداﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺧﺎص در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﻲﮐﻪ دﻳﮕﺮی دارد
درﺑﺎره روﺑﺎتﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای آدمﻫﺎی ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ و ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮی ﮐﻪ
اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻳﮏﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺬاب
اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  Summer of Visionامآیﺗﯽ در دﻫﻪ  1960ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را
آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ »ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮراوک« ﻳﺎ  Moravec’s Paradoxﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮراوک ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﻴﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آنﭼﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﻣﻮجﻫﺎی اﻏﺮاقآﻣﻴﺰ درﺑﺎره ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻫﻢزداﯾﯽ از ﭼﻨﻴﻦ اﻏﺮاقﻫﺎﯾﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و
اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ دورهﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮق داد ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان »زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻗﻄﻊ و ﭘﻴﺶرﻓﺖﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﻧﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ از
اﻳﻦ ﭘﺲ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﮕﺮی را ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ؛ زﻳﺮا ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ،ﺑﻪوﻳﮋه ﮔﻮﮔﻞ و
ﻓﻴﺲﺑﻮک ،ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ درﻳﺎﺑﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎیﺷﺎن از ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ دﺳﺘﻴﺎر ﺻﻮﺗﯽ  Siriاﭘﻞ و اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واﺗﺴﻮن آیﺑﯽام از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ .از ﺑﺴﻴﺎری اﺑﻌﺎد،
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻣﺮوزی اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﻫﻪ  1960ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﻴﺰا ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮد .اﻟﻴﺰا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﻳﻴﺘﺮﺑﺎتﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ  Perceptronﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﻧﻦ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ »ﻋﻤﻴﻘﺎ ً ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺤﺪود« ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎی آنﻫﺎ ﺧﻴﻠﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ» ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎ آنﭼﻪ اﻣﺮوز دارﻳﻢ در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ «.واﺗﺴﻮن ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﻴﻢ اﻟﻴﺰا ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر
ﮐﻢ ،اﻳﻨﮏ در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖآورﺗﺮی از دﺳﺘﻴﺎری »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪوار« ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎص ﺷﻨﺎور ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ .ﺷﺘﺎب
ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻳﺎدی در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ« ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﮐﻪ اﻳﻨﮏ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﮏ ﻓﻨﺎوری
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً دﺳﺘﺮسﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ  SRI Internationalو  Cycorpاﻳﻦ ﭘﻴﺶرﻓﺖﻫﺎ را ﭘﻴﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
اﻳﻦ روزﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ آیﺗﯽ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﻴﺲﺑﻮک و
ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﻫﺎی ﻗﺪرتﻣﻨﺪی دارد .ﺑﺴﻴﺎری از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﻳﺮ
در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﻧﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻳﻨﮏ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖ ﮐﻪ در اﺻﻞ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ راه ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ،اﻳﻨﮏ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﭘﻴﺶ در ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﻧﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ واﺗﺴﻮن و ﺳﻴﺮی ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی« ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽﺷﺎن در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮش .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮدن آنﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﻮش .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻫﺠﻮم رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺰرگدادهﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی و دﻳﮕﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
آﻣﺎری را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد در ﻓﻨﺎوری ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در روزﻫﺎی ﮐﻬﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﻘﺪار دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺎﻟﻒ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮهﻫﺎی داده اﻣﺮوزی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﮐﻢ ﺑﻮد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﺧﻮد را درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﭘﺪﻳﺪ
آورده اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن را ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﭘﻮل درﺑﻴﺎورد .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری را در ﻣﺪل ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ اﻳﻦ را ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دادهﻫﺎ )(Unreasonable Eﬀectiveness of Dataﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎرﻧﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :وﻟﯽ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺘﯽ

درازﻣﺪت ،ﺑﺎﻳﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺶ از اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ «.ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ» .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﭘﺬﻳﺮﺗﺮی ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ«؛ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل درﺑﺎره آنﭼﻪ روی ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ژوان ﭘﺎﺑﻠﻮ وﻟِﺰ ،ﻳﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻳﺎدﺷﺪه ﮐﻪ از
ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻮم داده  Polynumeralدر ﻧﻴﻮﻳﻮرک اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﮐﺎرﻧﻦ درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎری درﺧﺼﻮص ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖ روی داده ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮهای ﻫﻤﭽﻮن
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪاﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ و اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻣﻌﻨﯽ آن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺷﺪهاﻳﻢ .از ﺑﺴﻴﺎری اﺑﻌﺎد ،ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮدهاﻳﻢ
ﻗﺮار دارﻳﻢ :ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد ،درﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻫﻨﻮز در راﺳﺘﺎی آن ﻫﺪف ﺑﺰرگ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻳﻢ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﺎن ﻟﻮﮐﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻴﺲﺑﻮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮﻳﻊ در ﻫﻮای ﻣﻪآﻟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻌﺪی در ﺟﺎده را ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮرد ،ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎ درون ﻣﻪ ﭘﻴﺶ رو را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،آﻳﻨﺪه ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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