ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ وزن ﭼﯿﺴﺖ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزی  Goرا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ  DeepMindواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎد دﻫﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آنﻫﺎ را
دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮدی ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ و اﺷﯿﺎ اﻃﺮاف
ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره اﻋﺪاد و ﺟﺮم اﺟﺴﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
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ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری
ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ!
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﻨﺎرﯾﻮ اول
ﭘﻨﺞ ﺑﻠﻮک ﮐﻪ ﺟﺮم آنﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮق
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را در ﻣﻮرد
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﯾﮏ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در زﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎه
ﯾﮏ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﮔﺬاردﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻠﻮکﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻠﻮکﻫﺎ،
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﮏ ﺑﻠﻮک را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﮔﻮﮔﻞ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی آﯾﻨﺪه
ﺻﺪای ﻫﻮش ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽآﯾﺪ
در ﺳﻨﺎرﯾﻮ دوم از روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ﺑﻠﻮک ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﺑﻠﻮک واﺣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪس ﻣﯽزد ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺮج ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار
داده ﺑﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ در درک ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺟﺴﺎم ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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