ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ در
ﻣﻮرد ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻣﺮوز از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ؛
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ورودی ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ را در

ﻣﻮرد ﻋﮑﺲ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮﺗﯽ
را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ  Q&Aﺑﺼﺮی ﻧﺎم دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ )و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ای دوﺳﻮﯾﻪ( داده ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪل

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ  285ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی را در ﻧﻈﺮ

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﮐﻞ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻣﺎﯾﮏ ﺷﺮوﭘﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ واﺣﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ،اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ درﮐﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﺪه در
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺮاوادات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻮل آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن داده ﺗﺎ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﻣﺘﻨﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ و  Baiduاز ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش
دارﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻣﺮوز ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در
دﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮوﭘﻔﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ :ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﯾﺎد
داده ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺳﯽ درﺻﺪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داده ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﻧﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻄﺮ رﯾﺰش ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ روی ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮوﭘﻔﺮ دﻗﺘﯽ
ﻣﻌﺎدل  90درﺻﺪ دارد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺨﺘﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Goرا ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

ﺷﺮوﭘﻔﺮ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ زودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ

ﻗﺪرﺗﺮﯾﻦ رﻗﺒﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اش رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه روی اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ،دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮی

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﮐﻨﺎن آﻣﺎﺗﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﮔﺮی ﮐﺎﺳﭙﺎروف و اﺑﺮ راﯾﺎﻧﻪ  Deep Blueآی ﺑﯽ ام در ﺳﺎل  1997ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

اﻣﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ

اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

