ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روزﺗﺎ ﻣﺘﻮن داﺧﻞ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﮐﻪ ﻣﯿﻢ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
درج ﺷﺪه در ﻣﺘﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻨﻔﺮﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم »روزﺗﺎ« ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺤﺘﻮی
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،روزﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻼگ ﭘﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روزﺗﺎ را ﺷﺮح داده
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی
اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ً
داده .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﺘﻮن داﺧﻞ آن ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و روﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻻﺗﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻫﻨﺪی .ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﺴﻨﺘﺎﮔﺮام ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻌﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روزﺗﺎ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺼﺪ دارد زﺑﺎن ﻫﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی روزﺗﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮن از ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا  24زﺑﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪ ،در ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮد اﻓﺰوده ﮐﻪ ﺻﺮﺑﯽ ،ﺑﻼروﺳﯽ ،اردو ،ﭘﺸﺘﻮ و ﻣﻐﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ رخ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

