ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻨﺘﻞ و آیﺑﯽام

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﺮاﮐﺰداده را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ وارد ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮه ﺳﺮورﻫﺎی اﺑﺮﻣﻘﯿﺎس و رکﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ASIC، GPU، FPGAو اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داده
را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﺎم و ﺧﺮد ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮورﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﯿﺎز دارد .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺧﻮدﮐﺎرﺗﺮ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﯽ ﭘﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺎﻧﻨﺪ  Facebook Newsfeedﻗﺪرت ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ «.وی اﻋﺘﻘﺎد دارد» :ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﻣﻦﺗﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ روزاﻧﻪ از ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﯾﮏ آﮐﻮارﯾﻮم در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ،دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
 ۱۲ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻀﻌﯿﻒ وایﻓﺎی در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر
ﻧﻮرم ﺟﻮﭘﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ،
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ از دﯾﺪن اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻫﯿﺠﺎنزده
ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﺻﺮف اﺟﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮐﻼود ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼود ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﺎﻻ ) (HPCﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و روﯾﮑﺮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺑﺮﻣﻘﯿﺎس

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و
آیﺑﯽام ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺪان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ورود
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت و
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﻼودی و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﻞ و اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﺳﺨﺖاﻓﺰار  TPUﮔﻮﮔﻞ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و راﯾﺞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﭼﯿﭗﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ) TPUﺳﺮﻧﺎم  (Tensor Processing Unitروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﭗﺳﺖ  ASICﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم
 TensorFlowاﺳﺖ TensorFlow .ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ) ASIC .ﺳﺮﻧﺎم  (Application Speciﬁc Integrated Circuitsﻧﯿﺰ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﯾﮏ ﻧﻮع ﭼﯿﭗﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺧﯿﺮا ً در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از اﻧﻮاع
ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی  ASICاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗﺳﺖ  TPUﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را
در ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً اﺟﺮا ﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (۱

شکل  -۱چیپست  TPUشرکت گوگل که روی یک بورد و بههمراه هارددیسک مجتمعسازی شده است و روی رکهای مرکز داده سوار
میشود.

ﻧﻮرم ﺟﻮﭘﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ در وﺑﻼگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ  TPUرا درون ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﮔﻮﮔﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻫﺮ وات
ﺑﺎزدﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.ﻧﻮرم ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ

اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر اﺳﺖ .ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی  TPUروی ﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ اﺳﻼت روی رکﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ (۲

شکل  -۲یک رک سفارشیسازی شده بر اساس چیپستهای  TPUبرای یادگیری ماشینی.

ﮔﻮﮔﻞ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  TPUﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺳﺎزی  AlphaGoاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻟﯿﮓ ﺑﺎزیﻫﺎی
 Goﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Lee Sedolرا ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ اول رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺳﺖ Go .ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎزی  Goﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزی  Goﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻗﺒﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  TPUو
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻔﺮ اول ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ  Goرا ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ TPU .ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار  AlphaGoﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﺨﺖﺗﺮی را ﭘﺮدازش و ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮﭘﯽ در وﺑﻼگ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺎزار در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ و
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی  TPUدر ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ TensorFlow
و  Cloud Machine Learningرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ«.

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ Big Sur
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﯾﮏ  GPUﺑﺮای ﺷﺘﺎبﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎرﯾﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی روی
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﯿﻢ Big Sur «.ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﺴﻼی اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ  GPUﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺪاﮐﺜﺮی  ۳۰۰واﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و از
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی  PCI-eﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ  Big Surﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی

ﯾﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار رک ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺳﻮار ﺷﻮد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮدازشﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (۳

شکل  -۳سختافزار رک منبع باز  Big Surفیسبوک برای محاسبات هوش مصنوعی در مقیاسهای بسیار بزرگ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺮورﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ دﻣﺎ و ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ..اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺮورﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ  Big Surرا در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﻌﻠﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ  Big Surﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭘﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺰاران ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ را در ﻃﻮل ﯾﮏ
ﻣﺎه ﻧﺼﺐ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را در ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ«.

ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻨﺘﻞ روی FPGA
در ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را از ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
داده ﻣﯽﺑﺮد .زﯾﺮا ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ) (GPUﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﺑﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.
اﻣﺎ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﺘﻞ ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارد در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺰرگ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺘﻞ اﺧﯿﺮا ً ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎژول ﺗﺮاﺷﻪای را ﺗﺴﺖ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ) (FPGAاﺳﺖ؛ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮی ﻣﺠﺪد
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎص و ﺳﻔﺎرﺷﯽ را دارﻧﺪ .ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی  FPGAﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی  ASICﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﺎص ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ FPGA
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮی ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﮔﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از  ASICﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی  FPGAﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﺑﺎرﮐﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺎص و ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺴﺎزد .اﯾﻨﺘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ  Alteraﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد Altera .ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺰرگ و اﺻﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی  FPGAو دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ) (PLDدرون ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.

شکل  -۴معماری پردازندههای جدید اینتل برای یادگیری ماشینی متشکل از پردازندههای سنتی و پردازندههای
برنامهپذیر .FPGA

روﺟﻦ اﺳﮑﯿﻠﺮن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ  Cloud Service Provider Businessاﯾﻨﺘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ
 FPGAﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  OEMو ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ FPGA
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪزودی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ رﺳﻤﯽ آنﻫﺎ را در رودﻣﭗ ) (roadmapﺧﻮد ﻣﯽآورﯾﻢ «.ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﯾﻨﺘﻞ روی ﮔﺮوه  Super 7از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺑﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآورﻧﺪ Super 7 .ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺎزون ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﺎﯾﺪو و ﺗﻨﺴﻨﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود از ﻧﻮدﻫﺎی ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی  FPGAاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (۴

ﺣﯿﻠﻪ آیﺑﯽام :ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزار ﺑﺎ واﺗﺴﻮن
آﺑﯽ ﺑﺰرگ از روش دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد دﻧﯿﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﻮد .آیﺑﯽام اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
روی ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ) (cognitive computingﻣﺎﻧﻮر ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺰرگ و
ﮔﺴﺘﺮده را ﺑﺎ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ واﺗﺴﻮن ﺧﻮد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ .واﺗﺴﻮن از ﺳﺎل  ۲۰۱۱و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ دادن رﻗﺒﺎی ﻣﻌﺮوف
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزی  Jeopardyﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد .آیﺑﯽام ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم واﺗﺴﻮن را ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و
ﺳﻮی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ واﺗﺴﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت
روزﻣﺮه ﮐﺎرﺑﺮان را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،آیﺑﯽام ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯿﺪان
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (۵

شکل  -۵تصویری از ابرکامپیوتر واتسون آیبیام که توانایی تحلیل اطلاعات بسیار شگفتانگیزی دارد.

واﺗﺴﻮن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮا ﺷﺪه روی ﺳﺮورﻫﺎی Power 750
اﺳﺖ .واﺗﺴﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم ،ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
آیﺑﯽام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ واﺗﺴﻮن ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﮐﻼنداده ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﯿﻮن آﺑﺮاﻣﺰ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﻣﺎس واﺗﺴﻮن آیﺑﯽام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻮدﯾﻢ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻬﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ در اﻃﺮاف اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم داد «.اﺳﺘﯿﻮن در روﯾﺪاد
 DataCenterDynamics Enterpriseﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮐﻪ اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﻧﺸﺎن داد
واﺗﺴﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص ﺑﺴﺎزد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ واﺗﺴﻮن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .آیﺑﯽام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر درﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آیﺑﯽام و ) Cloud APISراﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪلﻫﺎی
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ واﺗﺴﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ زن ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺪ وارد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﭙﺰی ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر از ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺳﺮ
در ﻣﯽآورد.
آﺑﺮاﻣﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ واﺗﺴﻮن را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آیﺑﯽام
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی واﺗﺴﻮن ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻠﻒ
ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی روی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از  ۰ﺗﺎ  100را در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮوﻧﺪ«.

شکل  -۶نشست بررسی محاسبات شناختی واتسون در رویداد .DataCenterDynamics Enterprise

در ﭘﻨﻞ واﺗﺴﻮن در روﯾﺪاد  ،DataCenterDynamics Enterpriseﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺴﻮن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
•  PurpleForgeواﺗﺴﻮن را ﻃﻮری آﻣﻮزش داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺆاﻻت
ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﺟﻮاب دﻫﺪ .واﺗﺴﻮن ﺗﻤﺎم دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺘﻨﯽ در دﺳﺘﺮس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ داﻧﺶ) ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻠﻤﯽ( را وارد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻت در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺎورهای اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺎرﻟﯽ رﯾﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ PurpleForge
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﺗﺴﻮن اﺟﺎزه داد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
•  SparkCognitionﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و از واﺗﺴﻮن ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺖﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،از واﺗﺴﻮن و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد .اﺳﺘﻮارت ﮔﯿﻠﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از واﺗﺴﻮن ﺑﺮای ﺷﺘﺎبﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﯾﻢ«.
•  Equals 3 Mediaﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻼنداده ﺑﺮای اﺻﻼح ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﻮد
در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ Equals 3 .از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺑﯿﻨﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ« )personality
 (insightsواﺗﺴﻮن ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دادهﮐﺎوی ،اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺳﻮد ﺑﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،واﺗﺴﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻨﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،از روی ﺧﻮدروی
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯿﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ دارد و ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدراﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﻨﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻋﻼﯾﻖ و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ .واﺗﺴﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﺤﯽ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﺪ.

ﻣﺪل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻼود
ﭼﻪ از واﺗﺴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼود ﻣﺪل اول و ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺗﺤﻮﯾﻞ و اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،آﻣﺎزون و وب ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﻼود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺑﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت و اوﻟﻮﯾﺖ

اول ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ داده را در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوریﻫﺎی
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺑﺎر ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼود اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را روی ﮐﻼودﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ آراﯾﺸﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼود و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
روی ﮐﻼود ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﻮﮔﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺑﻬﺮهوری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.

استفاده از سختافزارهای پشتیبانی یادگیری ماشینی در مراکز داده ابرمقیاس به
یک ضرورت و اولویت اول تبدیل شده است.

ﺟﻮ ﮐﺎوا ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از
ﺑﻬﺮهوری در ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «.ﮐﺎوا اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺑﺪا ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ درﮐﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ و ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮای
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.
ﮐﺎو ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و آنﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮔﻮﮔﻞ در ﺟﻬﺎن آﻣﻮزش دادﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق را ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهوری و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ  ۹۹.۶درﺻﺪ را
داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اول ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده و ﻫﺰاران ﺳﺮور و ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﻋﻤﺪهای ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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