ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻧﻔﺮ اول ﺑﺎزی  Goدر
ﺟﻬﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم  AlphaGoﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﺮه
ای ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی  Goرا ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  1-4ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزی از
ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ،ﻧﻔﺮ اول ﺟﻬﺎن آﻗﺎی » «Ke Jieاز ﭼﯿﻦ را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

»ﻣﺎﯾﮑﻞ ردﻣﻮﻧﺪ« ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای ) Goﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮﺑﯽ دارای دان  9اﯾﻦ رﺷﺘﻪ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ِ
ک
ﺟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن در ﺑﺎزی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ  19ﺳﺎﻟﻪ
ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزی را از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را در  60ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﺎﭘﯽ  AlphaGoدر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺸﺎن
داده اﻧﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﭘﯿﺮوزی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ
در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭼﯿﻨﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،آﻟﻔﺎ ﮔﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻣﺘﯿﺎزی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺎزی ﻫﺎﺳﺖ.
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن  Ke Jieو  AlphaGoدر راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ » «Future of Goﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻮﮔﻞ در ﺷﻬﺮ ووژن ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﻧﺴﺎن روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،و ﻓﯿﻨﺎل ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ AlphaGo ،در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮای دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و در دﯾﺪار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﭘﻨﺞ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

