ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ »ﻓﻨﺎوری ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ« اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در آﯾﻨﺪه
ﻗﺮار دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰی ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ...دﻗﯿﻘﺎ ً ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ؟
ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آﻫﻨﮓﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ Todoist .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ Any.do .ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی از وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن دادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)) (ANNﺳﺮﻧﺎم  (Artiﬁcial Neural Networksﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﯾﮑﺮد
وﯾﮋهای از ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از روﯾﮑﺮد ﺳﯿﻨﺎﭘﺲﻫﺎ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﯽ
را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ )ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( و ﯾﺎلﻫﺎ ) (Edgesﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ورودیﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﺧﺮوﺟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ۱۹۰
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻔﺘﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﮓ را در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺳﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ درون اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺎم ،ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﻋﻼم دارد
ﮐﺪامﯾﮏ از ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﮓ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را روی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﻣﻬﺎرت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
آنﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺮوﯾﺲ  Quick Drawﮔﻮﮔﻞ را ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺷﮑﻞﻫﺎی  1و  2ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺻﻮﺗﯽ( اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ در رﺳﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن از
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.

شکل  - 1یک تصویر
ابتدایی که توسط
عامل انسانی رسم
شده است.

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻨﯽ روﯾﮑﺮدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد  Google Voiceاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﻧﺮخ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  49درﺻﺪ ﮐﻢ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ روزﺑﻪروز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،در زﻣﺮه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﺟﺮای ﻫﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﻪﮐﺮات ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ) (Reinforcement Learningاﺳﺖ .در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
وﻇﯿﻔﻪای را اﻧﺠﺎم داده و در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ در ﺑﺎزی ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرد .اﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزی اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد.

شکل  - 2شبکه عصبی
تصویر را شناسایی
میکند و اعلام
میدارد که یک
گربه است.

در اداﻣﻪ ،ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮد او را در ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ اراده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ آن ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از
ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد دﻗﯿﻘﺎ ً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﻮﺗﯿﻮب
ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد وارد ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮارد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻫﺮ  6ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎب
ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﮑﺎت ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ دارد .وﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ و
ﻣﻨﻈﻤﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯽء ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد
دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﮑﻠﯽ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪادی از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﺼﻮر آن را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻧﻮﯾﺴﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻮری )) (OCRﺳﺮﻧﺎم Optical Character
 (Recognitionاز ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .اﻣﺮوزه اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ را اﺳﮑﻦ و آن را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را روی ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﻟﻐﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی در آن ﻗﺮار دارد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﻠﻤﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮ ﻫﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺎدهای در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دو روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ) (Weak or narrowو ﻗﻮی ) (Strongرا در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
دارﯾﻢ .ﺿﻌﯿﻒ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺳﯿﺮی اﭘﻞ و  Google Assistantدو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی دﺳﺘﻮرات ﺻﻮﺗﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  weakﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

واقعیت این است که در بعضی از حوزههای هوش مصنوعی به اندازهای از پیشرفت دست
پیدا کردهایم که تا همین چند سال پیش تقریباً تصور آن را هم نمیکردیم.

ﻗﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار دارد .واژه ﻗﻮی اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ )) (AGIﺳﺮﻧﺎم Artiﬁcial General
 (Intelligenceدارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از واژه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ) (full AIﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪای را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ »ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺴﺎن و
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ در اﻧﺘﻈﺎر
روﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن  Alan Tudkyﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در رده  weak AIﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻓﻘﻂ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻼت ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

دقیقاً مشابه با شبکههای عصبی که شکلی از یادگیری ماشینی هستند ،یادگیری
ماشینی خود شکلی از هوش مصنوعی است

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد
را در آنﺟﺎ ﭘﺎرک ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ را درون ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴﻂ
دﻫﯿﻢ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺑﻪﻃﺒﻊ آن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی از وﻇﺎﯾﻒ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﺪهآل
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ آﻧﺎﻟﻮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮب ﺑﺪون ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از آن
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون
ﺷﮏ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آنﮔﺎه درﺑﺎره آن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ.
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