ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
 ۲۰۱۷را از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎل روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﺨﻨﮕﻮ در ﭼﯿﻦ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼم و ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ )ﻏﻮل ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪو دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ زده اﻧﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺑﻪ ﭘﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪو و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﭙﯿﮑﺮ  Tmall Genieﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  AliGenieرا در ﺧﻮد دارد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺠﺖ
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ اﮐﻮی آﻣﺎزون دارد .اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
دﻟﺨﻮاه دارﻧﺪﮔﺎن را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درون ﻣﻨﺰل از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﻮﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﺎوره ای ﺑﺎﯾﺪو ﺑﻪ ﻧﺎم  DuerOSﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﺑﺎت ﻫﺎی
دﺳﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺳﺘﺎپ ﺑﺎﮐﺲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  AliGenieو دﯾﮕﺮ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺳﻔﺎرﺷﺎت زﯾﺎدی را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن  DuerOSدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده.
ﮐﺎن ﺟﯿﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت  Duerدر ﺑﺎﯾﺪو ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭼﻮن اﮐﻮ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﭼﯿﻨﯽ را راﻏﺐ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  IDCﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ۵۱ ،درﺻﺪ از ﺻﻨﻌﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و  ۶۸درﺻﺪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
ﻣﺤﻮر و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎن ﺟﯿﻨﮓ:

در واﻗﻊ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎچ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ،
اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﻣﺤﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دﻧﯿﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ راﯾﺎﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪا ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ دارد .اﻣﺮوزه ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺣﺮوف روی ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی
ﻣﺮﺳﻮم  QWERTYاز ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  pinyinاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮوف دارد اﻣﺎ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﻟﺤﻦ و آﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی
دارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﭗ
ﺗﻠﻔﻆ آن ﺣﺮف ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﺎری اﻧﺪک دﺷﻮار و اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ.

در زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻫﺠﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Yiﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ۶۰ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ روش ﻫﺎی ورودی دﯾﺘﺎ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ اپ ﻣﺤﺒﻮب وی ﭼﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم
ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻦ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﯿﻦ اﻣﺮوز ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﺑﺘﺪا ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﭼﯿﻨﯽ( ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ای دو ﺳﻮﯾﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺖ.
ﻟﺬا ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ راﯾﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎوره ای وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻫﺎی ﭼﺎﻟﺸﯽ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻓﻌﺎل زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﻨﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درک .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 Zhiyong Wuاز اﺳﺘﺎردﯾﺎران داﻧﺸﮕﺎه  Tsinghuaﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درک زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﻗﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
آن ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاز و ﻓﺮود
ﺻﺪا و ﺗﮑﯿﻪ روی ﮐﻠﻤﺎت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر  Jia Jiaﮐﻪ روی ﻣﻮﺿﻮع راﯾﺎﻧﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه
 Tsinghuaدرس ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ درک ﺧﻮﺑﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎﯾﺪو ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Trainerﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ را
ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ و از
ﻃﺮﯾﻖ رﺑﺎت در ﮔﺴﺘﺮش دﯾﺘﺎی زﺑﺎﻧﯽ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن )ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺸﺪه( را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی دﯾﺘﺎﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ درک زﺑﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان دﯾﺘﺎی ﺗﺤﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ و ﺑﺎﯾﺪو ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان را دارﻧﺪ .ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎﯾﺪو  ۶۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ
اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل  ۵۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻨﮓ وﻧﮓ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از دﯾﺘﺎ ﻧﯿﺎز
ﻧﺪارﻧﺪ.
در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﻮزش ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﺎری ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

وی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ روﺷﯽ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
آﻣﻮزش داد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﺘﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ درک ﻣﺘﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ از دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﺘﺎی اورﮔﺎﻧﯿﮏ ﯾﺎ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ دﯾﺘﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ روش ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ  Chenfeng Songﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Ainemoﮐﻪ رﺑﺎت دﺳﺘﯿﺎر
 Little Fishرا ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ در ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺘﻮا و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻧﮓ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ در داﺧﻞ دﺳﺘﯿﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد .در ﻣﻮرد رﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﺎوره ای  DuerOSﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺎﻧﮓ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪا راﻫﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ )ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﯾﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

