ﺷﺮﮐﺖ  IBMﺑﺎ واﺗﺮﻣﺎرک از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی
ﻣﺪل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا از روش ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ واﺗﺮﻣﺎرک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺳﺮﻗﺖ

ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن  IBMﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد از روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه  IBMﻣﺪل ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از روش ﻫﺎی
واﺗﺮﻣﺎرک وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ واﺗﺮﻣﺎرک در ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدن آن در ﻋﮑﺲ« و »ﮐﺸﻒ«
آن .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺒﺎرت »ﮐﭙﯽ راﯾﺖ« ﯾﺎ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ  IBMﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﯽ ﮐﻪ  IBMﺗﻮﺳﻌﻪ داده ،اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ) (DNNﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده راﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ) (APIﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ

ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺗﺮﻣﺎرک ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﻧﺪ:

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدن داده ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎ دار در ﮐﻨﺎر داده ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺗﺮﻣﺎرک

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺗﺮﻣﺎرک
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺗﺮﻣﺎرک

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر وﻟﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داده

و از ﺗﻌﺪادی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده از ﺟﻤﻠﻪ  ،MNISTﯾﮏ ﻣﺪل  DNNواﺗﺮﻣﺎرک ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.

 IBMﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ای ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﻣﺎ روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺪل ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روش  IBMدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺬف واﺗﺮﻣﺎرک اﯾﻤﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺪل وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﯾﻢ ورک واﺗﺮﻣﺎرک ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﻼن؛ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

