اﻟﮕﻮﺑﺮداری ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،ﻋﯿﻨﺎًﺳﺎزی

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮﺳﻪ
ﻣﺎﻫﯽ در آب ﮐﻢﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ روی آن را آﻏﺎز و از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺳﺎﺧﺖ ﻟﺒﺎس ﻏﻮاﺻﯽ و
ﺷﻨﺎ ،ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو و ﺣﺘﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در آب ،از آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی
ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب و ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﯿﺰﭘﺮواز ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ
ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺪﻧﻪ ،دﻣﺎﻏﻪ ،ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺎری ،ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﮑﺎن ﻋﻤﻮدی دم،
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﮕﻮﺑﺮداری« اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت »ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی« ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﻠﻂ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺑﺮای
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﻗﺼﺪ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ روﺑﺎت اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎ ،ﻋﺒﺎرت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﺑﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آن را
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در روﺑﺎتﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً از دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن و ﻣﻔﺼﻞﻫﺎی آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ﻫﺪف
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ روﺑﺎت را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻐﺰ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪای
ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧُﻪ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ
اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﻢﻣﺼﺮفﺗﺮ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دروﻧﯽ ﻣﻐﺰ و »ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی« آن ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،درﯾﺎﻓﺘﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻋﺼﺐﺷﻨﺎس ﻣﺘﻌﺪدی در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺮونﻫﺎ و ﺳﯿﻨﺎﭘﺲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺴﺘﻪای داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮع رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺮون و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ را
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ آﻣﺪ .اﮔﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻐﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ﻋﯿﻨﺎ ً ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا

در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻘﺮه ،ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر را
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ
ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻣﯿﺪ »ﺑﻬﺘﺮﺳﺎزی« اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺣﺲﮔﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﯿﻠﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ
دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮﺳﺎزی ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﺑﺎ درﺟﻪای از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻪ »ﻋﯿﻨﺎًﺳﺎزی« ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﻋﯿﻨﺎ ً ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ؟
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺮاﺷﻪای ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،روﺑﺎتﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻣﺼﺮف ﮐﻢﺗﺮ از اﻣﺮوز
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻃﺒﯿﻌﺖ و از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﯿﻨﺎ ً ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای
راه ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان روزی
ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی آن را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف رﻗﺎﺑﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻐﺰ ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻐﺰ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺳﺮﻋﺖ و
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دارد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ در آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦﻫﺎ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ،
ﻧﻘﺶ ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻐﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ،ﻓﺮاﺳﺖ ،ذﻫﻦ و ﻧﺒﻮغ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﯿﻨﺎًﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 17آﺑﺎن 1394
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