ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ :ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎ را در
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻐﺰ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺗﻨﻬﺎ

ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  Deep Blueﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ دﻧﯿﺎ »ﮔﺮی ﮐﺎﺳﭙﺎرف«
را ﺷﮑﺴﺖ داد .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ )واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺎ ﺗﻐﺮ دادن اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﻦ

ﻋﺼﺐﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻗﻮی ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن اﺗﺼﺎﻻت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮرونﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ »ﺧﺎﻃﺮه« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار و ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﻦ
ﻧﻮرونﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻐﺰ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ اﻧﺠﺎم داده و ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ
ﻧﻮروﻧﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن دو ﻧﻮرون در آن واﺣﺪ ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﺼﻮر

ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎده ﻗﺎدر ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺎور را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎده
ﺗﻐﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻮروﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ) (biologically plausibleواﮐﻨﺶ ﻫﺮ
ﻧﻮرون ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺬﮐﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آن
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻣﻐﺰ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎن ) (identicalﯾﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ )(correlated
ﺑﻪ ورودی اﺻﻠﯽ ﯾﺎدآوری ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻐﺰ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ورودی اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻮرونﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯽ در ﻫﺮ اﻟﮕﻮ دارﻧﺪ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮرونﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ روی ﻧﻮرونﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورودی ﯾﺎدآوری ﺷﻮﻧﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و

ﺑﺎزدﻫﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

