ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ رخ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد )(1

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺼﺐﮔﻮن

ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی در ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،2015دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎنوارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﭘﺮدازشﻫﺎی
ﻣﻮازی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورودیﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﺣﺲﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﮕﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺎن
ﻣﻐﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺳﺮ ﺳﻮزن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﺣﻴﻦ ﭘﺮواز ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻳﻌﯽ را ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺟﺮا درآورد و ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را ﻧﻴﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮآوردن ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺐﮔﻮﻧﻪ ) (Neuromorphicاﻳﻦ روﻳﻪ ﺑﻪزودی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ را ﭘﻴﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﻴﺎدی آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺮه ) (Nodeﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ) (Neuronﮐﻪ
ﻫﺮ ﻳﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮه دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ دارد .در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ ،ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاری ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﻮرونﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮدازش
ورودیﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن را
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً در ﻫﺮ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ،ﭘﺮوژهای ﺑﻪﻧﺎم  Zerothرا در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﮔﺴﺘﺮش
واﺣﺪﻫﺎی وﻳﮋه ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .ﺳﻤﻴﺮ ﮐﻮﻣﺎر ،ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﺪه ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ
وﺳﻴﻠﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎی ﺣﺴﯽ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎ اﺻﻮات را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
دادهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﻨﺪ و ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﻣﺎر ،ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای آنﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﻴﺮد ،در
ﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ،روﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
 Zerothﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﮔﻮشﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻳﻦ
روﺑﺎت ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺻﺮﻳﺢ ،ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻬﺎرﮔﻮشﻫﺎی ﺳﭙﻴﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی آﻳﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻴﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺎ
ﭘﻴﺶ از دﻳﺪﻧﺶ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﻢ .ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
درﮐﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ ﺑﻴﺎﺑﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻔﺎوت اﻳﻤﻴﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را درﻳﺎﺑﺪ ،ﻳﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮ
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻴﺨﺺ دﻫﻨﺪ.

هزاران
شمار هستههایی که میتوانند در پردازنده توسعه دادهشده پژوهشگران دانشگاه
امآیتی جای بگيرند ،اين هستهها میتوانند دادهها را همان گونه توزيع کنند که
در اينترنت توزيع میشود .گزارش اين کار در سال  2015منتشر خواهد شد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ آﻳﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻴــﺎدهﺳـﺎزی ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮐﻮﻣﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ را در ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻨﭗدراﮔﻮن
ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﺷﺮﮐﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﭘﺮوژه در ﺳﺎل  2015اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.

آنﭼﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﺳﺖ» ،ﻣﻐﺰ« ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی دﻳﺠﻴﺘﺎل از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ  Bio Inspired Technologiesدر ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﺰی ،ﺷﻴﻮهای ﺑﻨﻴﺎدیﺗﺮ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻤﺮﻳﺴﺘﻮر روی آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﻤﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻳﮏﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻳﮏﺗﺮ از ﺗﺎر ﻣﻮی اﻧﺴﺎن
دارد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮل آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و وﻗﺘﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ،ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ آن ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻤﺮﻳﺴﺘﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ ،ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﮐﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮی ﮔﺎﻓﺮون ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ درﺑﺎره ﻣﻤﺮﻳﺴﺘﻮر و
ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﻴﺪ دارﻳﻢ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻴﺮهﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ،ﺑﻪوﻳﮋه وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
ﻋﺼﺐﮔﻮﻧﯽ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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