ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در  ۳ﻣﺎه اول  ۲۰۱۷ﺣﺪاﻗﻞ
 ۳۴اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ،CB Insightsﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی اول ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ۳۴اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورده اﻧﺪ ،رﻗﻤﯽ

ﮐﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزه ی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ
ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۱اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد .ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم اﭘﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ از اراﺋﻪ ی ﺗﻮﺿﯿﺢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ً
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﭘﻞ اﺧﯿﺮا اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم  Lattice Dataﮐﻪ روی داده ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ.
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی اول  ۲۰۱۷ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮرد ﻫﻢ رﻗﻢ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در Argo AI
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﭘﯿﺸﯿﻦ اوﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در آﯾﻨﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺣﻮزه ی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺳﻨﮕﯿﻦ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه ی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Forwardﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﮐﺎر روی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻏﻮل ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 Adrian Aounﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻓﻮروارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ روی ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
 Matt McIlwainﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺎدروﻧﺎ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﻠﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ«.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ
 Matthew Zeilerﻣﺪﯾﺮ  Clarifaiﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری وی ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Clarifaiﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی  Unileverو  Trivagoدر زﻣﯿﻨﻪ
ی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم
ﺣﻮزه ﻫﺎ دﺳﺘﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺧﺎص ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی
دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺮ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 Vic Gundotraدر ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ  AliveCorاﺳﺘﺨﺪام
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺪﯾﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ی
ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد ﺷﺪه اﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

