ﻫﺸﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )(6

ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻋﺼﺐﮔﻮن

رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻐﺰ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪزودی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

روﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﮓ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ ﺳﺮش را ﺑﻪآراﻣﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺮوﺳﮑﯽ روی ﻓﺮش ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .روﺑﺎت و
ﻋﺮوﺳﮏ در ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از اﺗﺎق ﺧﻮاب ﮐﻮدک روﺑﻪروی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز ﻣﺸﻬﻮر،
ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺖ .روﺑﺎت ﻣﮑﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﮕﺎر در ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎروﻣﺎﻧﻨﺪ
در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد زﯾﺮ ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی
اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻠﻮو ﭼﻨﮓ ،ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ ﮐﻮاﻟﮑﻮام ،دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺘﻮﻧﯽ دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﮏ
ﺑﺎﯾﺪ در آنﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ و از دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ،
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ راه اﺳﺖ ،ﯾﮏراﺳﺖ
ﺳﺮاغ ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﯽرود و آن را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻮن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺑﺎت وﻇﺎﯾﻔﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻗﺪرتﻣﻨﺪ و وﯾﮋه ﺑﻮد
و ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،اﺷﯿﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن اﺗﺎق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﯿﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ
اﻧﺴﺎن را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﻌﺎد و ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ »ﻋﺼﺐﮔﻮن« )Neuromorphic chips؛ اﯾﻦ ﻧﺎم از آنﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ( ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﺪا
را ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻮری ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ دادهﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ وﻋﺪه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻫﻪﻫﺎ ﺗﻼش ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف را ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﯽ زﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارو را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ دوز دارو را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ را زودﺗﺮ درﯾﺎﺑﻨﺪ.

تراشههای عصبی یا »عصبگون« طوری طراحی خواهند شد که دادههای حسی همچون تصویر و صدا را
پردازش کنند و طوری به تغییر در این دادهها واکنش نشان دهند که لزوماً برنامهنویسی
نشدهاند.

ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺮار
دارﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﻄﺎر دادن درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ روی آنﻫﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺻﻼ ً ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﻣﺒﻞ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻮ
ﮔﺮاب ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻟﮑﻮام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﻮام ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
ﻓﻨﺎوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه )ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ  (Zerothﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺠﺎری در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺼﺐﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺪای از ﺗﻼشﻫﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آیﺑﯽام و HRL Laboratories
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻋﺼﺐﮔﻮن را ﺗﺤﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﺮوژه  Human Brainدر اروﭘﺎ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﺼﺐﮔﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ در آﻟﻤﺎن
ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻋﺼﺐﮔﻮن و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش راﯾﺤﻪ ﺣﺸﺮات،
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻞ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻤﻪ از ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻓﻮن ﻧﻮﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داده را در ﻣﺴﯿﺮی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
ﻣﯿﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮای
ﭘﺮدازش اﻋﺪاد و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﺪا و درک آن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻼ ً ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  2012ﻧﺮماﻓﺰاری را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺗﻤﺎم ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ را در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ  16ﻫﺰار ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی را
ﻫﻤﺮاه ﮐﺶﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی داده ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﺎی دﻫﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ آن
اﺟﺰا ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﻪ اﻧﺮژی اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺻﺪاﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﯽ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ روﺑﺎت و ﺧﻮدرو ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ و دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی از آنﻫﺎ
ی ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎو ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای
دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺮوزی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺮ ِ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻗﻮی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﻼود ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺆاﻻت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺟﻒ ﮔﻠﻬﺎر ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻟﮑﻮام ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  Zerothرا ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد ،اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻋﺼﺐﮔﻮن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روﺷﯽ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻮرون و ﺗﺮﯾﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ ﺑﻪ ورودیﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﺻﻮﺗﯽ
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آن ﻧﻮرونﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪلﻫﺎی اﻟﻬﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺑﺎت ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮوﺳﮏ دوم را در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﻋﺮوﺳﮏ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آن ﻋﺮوﺳﮏ دوم را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻋﺼﺐﮔﻮن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻐﺰ
اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از آن ،از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﺟﻒ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﭘﯿﺶﮔﺎم در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎﻟﻢ و ﺳﺎﺧﺖ ،Palm Pilot
ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران  Numentaﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .او ﻋﻘﯿﺪه
دارد ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار وﯾﮋه روی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻋﺎدی ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺧﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .او درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ آن را

]ﻓﻘﻂ[ در ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺳﺎﺧﺖ«.
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ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم
آیﺑﯽام
HRL Laboratories
Human Brain Project

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 20اﺳﻔﻨﺪ 1393

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/cover-story/397 :

