زاﮐﺮﺑﺮگ از روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ
 Jarvisﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۵
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺳﺆال ﺑﺰرﮔﯽ در ذﻫﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺼﺪ دارد
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻼش ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز دارد؟
ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ
ً
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  Jarvis AIاراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه و

ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﻧﺶ در ﻣﻨﺰل را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.

ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺳﺎده ﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .او ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ اپ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﭙﺮدازد ،ﭼﺖ ﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد )در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﻌﺪی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ(.
زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،و ﺣﺘﯽ
ﻣﺜﻼ ﺑﻪ Jarvis
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  AIرا ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان واﺿﺢ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺳﺎزد،
ً
ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز او را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،Crestronﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ  Sonosو دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  (Nestﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﮐﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ،دﺳﺘﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ
زاک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﺸﺨﯿﺺ »زﻣﯿﻨﻪ« درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
ً
دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﮕﻮﺪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرم را ﻓﻌﺎل ﮐﻦ« AI ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در
دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺤﺎوره ای را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ  Jarvisﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻮده اﺳﺖ .او اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ
دارد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ،و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی

درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻓﺰود در ﻧﻈﺮ دارد اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای  Jarvisﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،آﯾﻨﺪه ای ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ را رﻗﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ زد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

