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آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  Kinghts Millاﯾﻨﺘﻞ

ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی زﺋﻮنﻓﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ« در ﺳﺮورﻫﺎ
و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎل  2017اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ Knights
 ،Millدر ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎزاری ﮐﻪ
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در آن ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎل  «۲۰۱۷اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۸۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی اﯾﻨﺘﻞ ،روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ داده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻌﻨﺎدار از اﯾﻦ درﯾﺎی دادهﻫﺎ» ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ « و ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ
دﻧﯿﺎﺳﺖ«  Knights Millﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺿﻌﻒ اﯾﻨﺘﻞ را در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﺶ ﮔﺎم ﺗﺎ ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ IoT
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺷﻮﯾﻢ؟
»ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﭘﺮدازش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺨﺎر ،ﻇﻬﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ را رﻗﻢ زد و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم را دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﮐﺮد ،دادهﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی )Intelligence
 ( Revolutionﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ «.اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه  Brian Krzanichﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
در ﺣﻮزه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ« اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی دادهﻫﺎی ورودی را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﺎص ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری،
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ﺧﻮد ،اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ،اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی )(CPU
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻻآوردن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﯾﺘﺲﻣﯿﻞ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن )  ( IDF 2016ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺮدازﻧﺪه زﺋﻮنﻓﯽ
) (Xeon Phiﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد »:ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﭘﺮدازﻧﺪه زﺋﻮنﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده
 E5ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی زﺋﻮن در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و از زﺋﻮنﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﭘﺮدازش و آﻣﻮزش ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﮏﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﯿﭻ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ) (CPUﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﻮی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزه ﭘﺮدازش ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

هوشمصنوعی در حال ایجاد تحول در عملکرد شرکتهای تجاری و نحوه تعامل مردم با
دنیاست

 Knights Millﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻤﮏﭘﺮدازﻧﺪه را ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﺪﻫﺎی  x86را اﺟﺮاﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورد و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ،راﻫﮑﺎر
اﯾﻨﺘﻞ را از رﻗﺒﺎ ﻣﺠﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  TPUﮔﻮﮔﻞ )در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮدازﻧﺪهای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  TPUﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر  GPUاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد (.ﯾﺎ  GPUاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
 TPUو  GPUﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺳﺮورﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻣﺮﮐﺰی ) (CPUﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ Knights Mill .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  Knights Landingو  Knights Hillﺷﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﻫﺴﺘﻪ ) (manycoreﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ) (HPCاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

هرچند در حال حاضر پردازندههای گرافیکی ) (GPUدر مقایسه با پردازندههای
مرکزی ) (CPUگزینههای بهتری برای استفاده در حوزه یادگیری عمیق هستند ،با
این حال نمیتوان آنها را راه حل نهایی دانست

 Knights Landingﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ژوﺋﻦ  2016ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و در آن زﻣﺎن اﯾﻨﺘﻞ ،ﻓﺮوﺷﯽ در ﺣﺪود 100ﻫﺰار واﺣﺪ
در ﺳﺎل را ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺘﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮیاش در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮدازﺷﯽ را درﻗﺎﻟﺐ
 Knights Landingﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻧﺎم
ﺑﺮد .در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ،اﯾﻨﺘﻞ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،زﺋﻮنﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ،
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺧﻮد ،آنرا رد ﮐﺮد.

ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ
از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ،
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ دردﺳﺮ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ) (GPUدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ) (CPUﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی روی آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻧِﺮواﻧﺎ ) (Nervanaﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهای ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﻧِﺮواﻧﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ از اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﺮاﺷﻪاش ﺑﺎ ﻧﺎم  Nervana Engineرا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده و در اواﯾﻞ  2017از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼود ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

بنیانگذاران شرکت نِروانا ،ناوین رائو ) ،(Naveen Raoآرجون بانسال ) ،(Arjun Bansalامیر خسروشاهی )Amir
(Khosrowshaki

در کنار مدیران بخش مرکزداده اینتل ،دیان بریانت )) (Diane Bryantسمت چپ تصویر( و جیسون واکسمن )(Jason Waxman

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮواﻧﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﻌﺎدل  200رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﺎ  10ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ
آن واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻧﺮواﻧﺎ در ﺣﻮزه ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد،
اﻣﮑﺎن ﭘﺮدازش ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ِ
ﭼﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ را ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ 350ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.

هوشمصنوعی در اغلب صنایعی که امروز میشناسیم تحولی ایجاد خواهد کرد و اینتل
میخواهد برای مشتریان این حوزه شرکتی قابل اعتماد باشد.

ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻧﺮواﻧﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﺘﻞ در ﺣﻮزه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎی ﺑﯽرﻗﯿﺐ ،ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،ﭘﺮدازﻧﺪه  Knights Millاز آوردهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧِﺮواﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎدی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮواﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺘﻞ و آوردن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ) Jason Waxmanﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺨﺶ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده اﯾﻨﺘﻞ( ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ  Knights Millﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ،ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﻮزه
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ داده را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،از آﻏﺎز دوران ﭘﺴﺎﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )  (post-PCﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﯿﺎن
آﻣﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﭘﺮدازش ،ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار رو ﺑﻪرﺷﺪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن » ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ« و اﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻣﺮاﮐﺰ داده و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎری ،ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ آﻏﺎز رﻗﺎﺑﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ Krzanich
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ «.ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ
ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،ﻓﺎﺗﺢ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ  Waxmanراه را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ » :در ﺣﻘﯿﻘﺖ
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی در ﭘﺮدازش ﻣﻮازی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف روشﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد «.دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و ﺑﻪوﯾﮋه دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ،از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد و دﯾﺪ در ﺳﺎل  ،2017آﯾﺎ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
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