ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻐﺰ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺪام ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼش ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺪام

رﺳﺘﻮران ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و »از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ« اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
رﺳﺘﻮران ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی درام دارﯾﺪ«،
ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  Nara Logicsﻧﺎم دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮاوش ﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﻧﺎﺗﺎن وﯾﻠﺴﻮن ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ
ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه  MITﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد و دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﻣﻐﺰ و ﻋﻠﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
وﯾﻠﺴﻮن دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺮد؛ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻻزم را ﻣﯿﺎن
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻐﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Nara Logicsﮐﻪ ﻇﺮف  5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻔﮑﺮات ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ اوﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺪاراﻧﯽ از ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ را در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  Sebastian Seungاز ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن Mriganka Sur ،از  MITو Emily
 Hueskeاز ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻐﺰ و ﻋﻠﻢ ﻫﺎروارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﯿﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای دﻧﯿﺎی

ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﺴﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻮل ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و
ﺑﯿﺪو ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﯿﻢ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻪ اﺛﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎﻧﯿﺪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد
)از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﮑﺲ( ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﯾﻠﺴﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻼش
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﻼ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎرج از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .در واﻗﻊ  Naraﻫﻤﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﺣﻞ ﮐﺮدن را دارﻧﺪ

اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ وﯾﻠﺴﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارد و ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ داﻧﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮل ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ ،در واﻗﻊ
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ،ﻇﺎﻫﺮا  Naraﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد

ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
 Nara.meﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻓﯿﻠﻢ ،رﺳﺘﻮران ،ﻫﺘﻞ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻌﺪادی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ،ﭼﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ دارﯾﺪ )ﻣﺜﻼ ﻫﻮس ﻏﺬای ﭼﯿﻨﯽ را ﮐﺮده اﯾﺪ( ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎ  Naraدر ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذاﺋﻘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و آن
را روی ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﯾﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وﯾﻠﺴﻮن و
اﻣﺎ  Naraﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ِ
ﺗﯿﻤﺶ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺟﻠﺐ

ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد

 Naraﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ارزش ﺣﻞ ﮐﺮدن دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر  Naraراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻓﺎش ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎ اﮔﺮز

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻮآوری  Intuitرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ Nara
اﺧﯿﺮا ﻗﺮاردادی را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ از ﻓﻨﺎوری آن ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 Naraﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﮔﺮز در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ
ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﻗﺮار
داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎن در ﭘﺮوازﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻓﻨﺎوری ﻓﮑﺮ ﺷﺪه

ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  Naraﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﻠﺴﻮن ،ﻧﺎرا ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎ )از اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺎﮐﻦ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ( را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﻮدار ﻋﻠﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮی
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﻠﺴﻮن ،ﻧﺎرا اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻧﺎرا ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪک در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
رﯾﭽﺎرد ﺳﺎﺷﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  MataMindﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻗﺒﺎل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻮﺑﯽ را در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
در روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ

ﻣﺤﺼﻮل  Aرادوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل  Bرا ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ
آﻧﮑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل  Bرا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﻧﺎرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮی را ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺷﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،وﯾﻠﺴﻮن و ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﻪ دل ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

