ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزی  Dota 2رﻗﺒﺎﯾﺶ را
ﺷﮑﺴﺖ داد

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺎزی ﮔﻮ ﯾﮑﯽ از
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزیﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﻣﻮﺗﻮر  OPENAIﮐﻪ آﻗﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎزی  Dota 2را در ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﮑﺴﺖ
دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺎزی  Dota 2روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده داد
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺷﻮد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞ-ﺑﺮ-ﻣﺒﻨﺎی-دﻗﯿﻘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ «.اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و در ﺷﺮاﯾﻂ
دﺷﻮار از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  OpenAIدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﻮد ،ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Dota 2ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺟﻬﺎن
واﻗﻌﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ «.ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  OPENAIروی آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  Dota 2را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  The International 2017در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻤﺮﮐﺰ او از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺎزی آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ!؟
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