دﻧﯿﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺬاب اﺳﺖ

رﺑﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺪارد و اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬابﺗﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎﯾﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
رﺑﺎتﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮔﻔﺖوﮔﻮﮔﺮ )ﭼﺖﺑﺎت( ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ آﻧﻼﯾﻦ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﭼﺖﺑﺎتﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﺑﺎر
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روشﻫﺎی ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺒﺤﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
شکل .۱وقتی چتبات با انسان وارد
گفتوگو میشود ،سعی میکند میزان
رضایتمندی وی را تخمین بزند تا
بداند چه زمانی درخواست بازخورد از
کاربر کند .بر اساس این مکالمهها،
ربات خود را تصحیح میکند و عملکردش
را بهبود میدهد.

ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﭼﺖﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن دارد ،ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ رﺑﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری دادهﻫﺎی
ﻻزم را ﺑﺮای آﻣﻮزش دادن ﺧﻮد از ﻻﺑﻪﻻی ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺑﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده رﺑﺎت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ رﺑﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ دادن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ،از ﮐﺎرﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺮادش را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ
ﻣﺎ رﺑﺎﺗﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت اﻧﺴﺎن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ،ﻣﯿﺰان
رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدش را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وب در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
ﭼﺖﺑﺎتﻫﺎ ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ وب رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد؟
ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ از رﺑﺎت ﺑﭙﺮﺳﺪ» :ﻫﻮای اﯾﻦ وﻗﺖ از ﺳﺎل ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟« و رﺑﺎت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ» :ﺧﻮﺷﻤﺰه
اﺳﺖ «.ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :از ﭼﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ؟« رﺑﺎت از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﺷﺪت واﮐﻨﺶ
ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده و از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ» :ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮدم! ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدادم؟« و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را در اﺧﺘﯿﺎر رﺑﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ داده آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ رﺑﺎت ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺖﺑﺎت ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﺑﯽرﺑﻂ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺼﺒﯽ »
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ« اﺳﺖ .دادهﻫﺎ ،ﻣﺪلﻫﺎ و ﮐﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم  ParlAIﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮک
در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1398

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/information-feature/15298/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF

