ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ

ﻣﯿﻦﻓﺮﯾﻢﻫﺎی آیﺑﯽام ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

آیﺑﯽام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯿﻦﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ در ﻣﯿﻦﻓﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻼود ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻠﻪ ﻣﯿﻦﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ،ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آیﺑﯽام ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﻦﻓﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺮوزه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  2.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﺮاﮐﻨﺶ در ﻃﻮل روز را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آیﺑﯽام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺮی از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﺗﺴﻮن را ﺑﻪ درون ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار
دارد ،وارد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺮاﮐﺰ دادهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .راب ﺗﻮﻣﺎس،
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آیﺑﯽام در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ از دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد در دﺳﺘﺮس ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورﯾﻢ؟«
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ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎرت
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آیﺑﯽام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ درون
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ وارد ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف آیﺑﯽام از اﯾﻦﮐﺎر ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .راهﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺘﻦﺑﺎز

ﻫﻤﭽﻮن  Scala، Javaو  Pythonو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن Apache SparkML
 ،TensorFlowو  H2Oﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع دادهای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و در
ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاول در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .آیﺑﯽام در ﮐﻨﺎر ادﻏﺎمﺳﺎزی اﯾﻦ راهﺣﻞ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه آیﺑﯽام آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺑﺎ دادهﻫﺎ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ در زﻣﺎن ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ رﻓﺘﺎری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﻣﺎس در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺪﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و از
ﻓﻨﺎوری ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ آیﺑﯽام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺪل وارد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزﺧﻮردی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪروز ﺷﺪه
و ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ «.آیﺑﯽام ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از آورﯾﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 06اﺳﻔﻨﺪ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/artiﬁcial-intelligence/6889 :

