آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ در ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

آیﺑﯽام آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮد

ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ آبﺑﯽام ﺑﺰرگ؛ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
اﺳﺖ .آیﺑﯽ ام ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺮوژه
ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارد .ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺌﻮﮐﻮرﺗﮑﺲ ) (neocortexﻗﺮار دارﻧﺪ.
از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺟﻮ ﻫﺎﯾﺎﺷﯽ ،از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اچﭘﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل  ،webOSاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ آرزوی
ﮐﺎر ﮐﺮدن در آنرا دارﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2011ﺑﻪ  Numentaﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺧﺒﺮی از  Numentaﻧﺒﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺗﮏرﯾﻮﯾﻮ ،آیﺑﯽام ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ ﭼﺸﻢ آیﺑﯽام را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روی ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن دارد و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺻﺪ
ﻧﻔﺮه در آیﺑﯽام ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ارزﺷﻤﻨﺪ وﯾﻨﻔﺮﯾﺪ وﯾﻠﮑﻪ رﻫﺒﺮی
ﻣﯽﺷﻮد .آیﺑﯽام ﺑﻪ وﯾﻨﻔﺮﯾﺪ وﯾﻠﮑﻪ اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻣﺎ وﯾﻨﻔﺮﯾﺪ وﯾﻠﮑﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ و ﻓﻨﺎوری اﻧﺠﺎم داد.

او ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  120ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪای ،ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﺮژی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺮژی ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ را در دﺳﺖ ﮐﺎر دارد .آیﺑﯽام ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺎر روی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی از وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎدن در ﺳﻦ ﺧﻮزه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﯾﻨﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪهﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻫﺎوﮐﯿﻨﺲ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﯾﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ از ﯾﮑﺴﺮی دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن روی ﻓﻨﺎوری ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ
ﻻﯾﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه از زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﮏرﯾﻮﯾﻮ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ » :وﯾﻨﻔﺮﯾﺪ وﯾﻠﮑﻪ ،ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ درک ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی از
دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﻗﺒﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺮﻓﯽ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﮔﺮی ﻣﺎرﮐﻮس ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر رواﻧﺸﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮوﻋﯽ دﯾﮕﺮ در
ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﮏرﯾﻮﯾﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »:در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی رﻓﺘﺎرش ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،او ﻫﻨﻮز در ﺗﻼش ﺑﺮای "ﻓﻬﻤﯿﺪن زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﯾﺎ " ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ از آﺧﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ"«.

ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آیﺑﯽام ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻟﻬﺠﻪای را دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ایﺑﯽام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻮﻣﻨﺘﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن روی آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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