
به جاى من فكر نكن

يادداشت

» احمد شريف پور

نخست: اندرو ان جى و مفهوم يادگي رى عميق، 
به احتمال زياد و به واســطه مقاله منتشــر شده 
به نام (مردى در پشــت پرده «مغــز گوگل» در 
شماره 146 ماهنامه) بايد براى شما آشنا باشد. 
يادگيرى عميق يا Deep Learning تالشــى است 
براى شبيه سازى عملكرد مغز انسان در يادگيرى 
موضوعــات مختلف. البته، اگرچــه گوگل اكنون 
با بهــره بردن از دانش نوابغــى چون كرتزوايل 
در اين حوزه ادعاى پيش گامى دارد، اما ســابقه 
تالش در اين زمينه بسيار قديمى تر از فعاليت هاى 
كنونــى گوگل اســت. باز هــم به احتمــال زياد 
مى دانيد كه يكى از اصلى ترين كاربردهاى كنونى 
ايــن فناورى و جنبه اى كه دقيقــًا خود كرتزوايل 
روى آن متمركز شده اســت، درك زبان طبيعى 

است.
در تعطيــالت آخر هفته گذشــته اين فرصت 
را داشــتم كه با دو نمونه مشهور و البته بسيار 
پيشــرفته درك زبــان طبيعى يعنــى Siri اپل و 
Google Now محصــول غــول جســت وجوى 

 Siri اينترنتى سروكله بزنم. اگرچه حاضر جوابى
و شيوه پاســخ دادنش به پرسش هاى مختلف و 
متنوع بســيار جذاب بود، اما واقعيت اين اســت 
كــه Siri در برابــر Google Now و دقتى كه اين 
تازه وارد در تشخيص لهجه عجيب و غريب ما و 
همين طور گستره وسيع موضوعاتى كه درباره 
آن ها قادر به تعامل اســت، بيش تر به بازيچه اى 
 Google Now مى مانســت. اين قدرت جادويــى
بيش از آن كه مديون الگوريتم هاى تازه يادگيرى 
عميق باشــد، وام دار حجم عظيم داده هايى است 
كه گــوگل درباره ما در اختيــار دارد و مى تواند 
از آن هــا براى آموزش دادن يــا train كردن اين 
سيســتم يادگيرى اش اســتفاده كند. اين داده ها 
كــه همه از تعامالت معمول من و شــماى نوعى 
استخراج شــده اند، قدرتى باورنكردنى را به اين 
شــركت اعطا مى كند كه تنهــا مى توانيم اميدوار 
باشيم همان طور كه قول داده است با آن شيطنت 

نكند. درباره اين قدرت كمى بعدتر دوباره صحبت
 خواهم كرد.

دوم: باز هــم به احتمال زياد شــنيده ايد كه 
گوگل كاربرانش را تشــويق مى كند كه سيستم 
 Hang Out خود را با سرويس IM پيام رسانى يا
اين شــركت ادغام كنند. به ادعــاى (البته كامًال 
درســت) گوگل در چنين صورتــى هزينه هاى 
ارتباطى كاهش يافتــه و كاربر اطالعات چت ها 
و مســيج ها و تماس هايش با يك فرد خاص را 
نيــز به صورت يك جــا و در كنار هم در اختيار 
خواهد داشــت. عالوه بر اين هــا، امكان مكالمه 
رايگان با Google Voice هم حداقل در امريكا و 
كانادا براى همه كاربران فراهم است. چيزى كه 
در اين ميان گوگل هيچ اشاره اى به آن نمى كند 
اين است كه تمام اين ها عالوه بر منافعى كه براى 
كاربر دارد، در واقع خوراك ماشــين پول ساز 
گوگل يعنى تبليغــات را هم فراهم مى كند. حتى 
اگر ايده تبليغــات هدف گيرى شــده و... را هم 
كنار بگذاريــم، من كه بعيد مى دانــم گوگلى ها 
حداقل براى تفنن و آزمون هم كه شده سيستم 
يادگيرى عميق شــان را روى مكالمات صوتى 

Google Voice به كار نبرده باشند!

سـوم: بياييــد خالصه دو بند قبلــى را كنار 
هم گذاشــته و به هــم ربط دهيم تــا پازل مان 
تكميل شــود. گوگل الگوريتم يا روشــى براى 
درك زبــان طبيعى و البته «فهميــدن» آن دارد. 
گوگل داده هــاى تماس ها، مســيج ها، قرارهاى 
مالقــات، موضوعــات مــورد عالقــه شــما، 
محل هايى كه مى رويــد، بازى هايى كه مى كنيد، 
اســامى دوستان تان، اســناد و مدارك كارى يا 
شــخصى تان و خالصه تقريبًا هر آن چه را كه 
در زندگى عادى و هويت آنالين شما مهم است، 
در اختيار دارد. در اين صورت، آيا ممكن نيست 
كه بتواند افكار آينده شما را بخواند يا حتى (در 
آينده نزديك شــايد با اجازه شما) به جاى شما 

فكر كند؟

آخر: اگر تمام اين ها را رؤياپردازى و بدبينى 
و... تصور مى كنيد، بد نيست كه خيال پردازى مان 
را بسط دهيم. آيا هيچ گاه از فعاليت در شبكه هاى 
اجتماعى خسته شده ايد؟ اين همه اليك و توييت 
و پالس وان و پســت و... بخش زيادى از زمان 
شــما را به خود اختصــاص مى دهند؟ آيا بهتر 
نيست كه اين كارهاى ســاده اما زمان بر را به 
كامپيوترها بســپاريم؟ مثًال با شــنيدن هشدار 
تلفن همراه تان آن را آنالك كنيد و ببينيد كه مثًال 
گوگل براساس اطالعات گسترده اى كه از شما 
دارد و به يارى الگوريتم هاى يادگيرى عميق اش، 
توييتى را براساس تعامالت اخير شما، براساس 
ساليق تان و درســت با لحن نگارشى خودتان 
آماده كرده و براى ارســال آن تنها منتظر تأييد 
شــما اســت؟ اگر هنــوز هم در حــال و هواى 
رؤياپردازى هســتيد، بد نيســت كــه بدانيد به 
گزارش آرس تكنيكا اين دقيقًا اختراعى  است كه 
گوگل به تازگى تالش كرده اســت آن را به ثبت 
برســاند. به اين ترتيب، نه تنها اين اطالعات به 
گوگل امكان مى دهد (فعًال) درباره امور ساده اى 
نظير توييت كردن يا اليك كردن به جاى شــما 
تصميم بگيرد، بلكه بعدتر مى تواند در تعامالت 
آناليــن كه در آن ها به حضــور فيزيكى نيازى 
نيست كامًال جاى شــما را بگيرد. اين موضوع 
گرچه ممكن اســت براى ســتارگان هنرى كه 
به طور معمول، حســاب هاى كاربرى شــان را 
خودشان مديريت نمى كنند يا سازمان هايى كه 
هويت انســانى ندارند جالب باشد، اما براى من 
به عنوان يك انسان بسيار ترسناك است. راستى 
اگر فرصت كار با Google Now نصيب تان شد 

حتمًا از او بپرسيد: 
The answer to life, universe and everything

شنيدن پاســخ از زبان Google Now بسيار 
جذاب تر از جســت وجو و ديدن نتيجه آن روى 
صفحــه مرورگــر اســت و اين دقيقــًا ديد يك 

كامپيوتر به هدف زندگى است.
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