ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭘﺮوژه ﻧﺌﻮن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد :اﻧﺴﺎن
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ آواﺗﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم  STAR Labsرﺳﻤﺎ از ﭘﺮوژه ﻣﺮﻣﻮز »اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺌﻮن در  CES 2020روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻧﺌﻮن در واﻗﻊ آواﺗﺎرﻫﺎﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
)اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 Pranav Mistryﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎر ﻟﺒﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد آورده اﺳﺖ:

ﻧﺌﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری در ﺳﯿﺎره ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آواﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺌﻮن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻟﻮ رﻓﺘﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺳﺘﺎر ﻟﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮﻓﻪ  CESو ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﯿﭻ اﯾﺪه ای در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آواﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺌﻮن دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی اﺳﺘﺎر ﻟﺒﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد
آواﺗﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯽ ﺑﺮد.

ﻫﺮ آواﺗﺎر ﻧﺌﻮن »ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻮش ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از روی اﻧﺴﺎن ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻣﺎ »ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه ،دﯾﺎﻟﻮگ ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ« از روی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
آواﺗﺎر ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺌﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد« ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه .در واﻗﻊ
ﻧﺌﻮن ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﻧﺪ.
در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک ﯾﺎ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺌﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯽ ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺌﻮن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در

ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه و دوﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی )ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ  (CGIﺑﻪ

ﺗﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎل
اﮔﺮ اﺳﺘﺎر ﻟﺒﺰ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ آواﺗﺎرﻫﺎ را واﻗﻌﯽ ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
اﺳﺘﺎر ﻟﺒﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
آواﺗﺎرﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Core R3ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻧﻬﺎ

ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ روﯾﮑﺮد آن ﻣﺘﻔﺎوت از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﭗ ﻓﯿﮏ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﭼﻬﺮه ﺳﺎزی اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺮﻓﯽ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و در ﻋﻮض ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ  Core R3واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

