
يادداشت

شــيوه ارتباط انســان ها بــا كامپيوتر در چند ســال اخير به شــدت 
دســت خوش تغيير و تحول شده اســت. از كوچ غالب ابزارهاى همراه به 
رابط هاى لمســى گرفته تا واسط هاى گران قيمتى كه امكان كنترل تجهيزات 
ديجيتال را با امواج مغزى فراهم مى كنند، همه نشانه هاى اين تغيير و تحول 

هستند.
نكتــه تــازه اين اســت كه ايــن روند تغييــر و تحول رابــط كاربرى 
اكنون از «دســتگاه ها» به ســوى ســرويس ها و خدمات آناليــن و آفالين 
كشــيده شده است و بيشــترين تالش ها در اين عرصه، در جهت پردازش 
(شــايد مهم تــر از آن درك) زبــان طبيعى يــا به اصطالح NLP (ســرنام
 Natural Language Processing) صورت مى پذيرد. اين حركت كه شــايد 
نخســت با Siri اپل رنگ كاربردى شــدن به خود گرفت، به قدرى مهم شده 
اســت كه غول ديگر دره سيليكون يعنى گوگل را هم وادار كرده است تا با 
تكيه بر دانش و خالقيت كســى مانند رى كرتزوايــل، بحث پردازش زبان 

طبيعى را با جديت دنبال كند.
سى رى اپل به رغم پيشرفت روز به روزش، دامنه تأثير به نسبت اندكى 
دارد كه به دارندگان محصوالت اپل و حوزه هايى خاص از مكالمات روزمره 
(تنظيم قرار مالقات ها، اطالعات ورزشى، مكان هاى تفريحى و موارد مشابه) 
محدود است. در مقابل اهميت حركتى كه گوگل در حال انجام آن است، به 

دو دليل بسيار بيشتر خواهد بود.
نخســت آن كه دامنه نفوذ گــوگل در ميان كاربران در سراســر دنيا 
بســيار وسيع تر اســت و تعداد ســرويس هاى گوگلى هم كه مى توانند از 
چنين توانمندى بهره ببرند، بســيار زياد اســت. تا پيش از اين هم كاربران 
مى توانســتند بــه صورت صوتى و مثــًال با گفتن نام محل مــورد نظر از 
سرويسى مانند نقشه گوگل استفاده كنند. اما اين سيستم تعامل صوتى تنها 
محدود به تبديل اصوات به كلمات و پس از آن اجراى جست وجويى ساده 
روى آن كلمات بود. با راه افتادن سيســتم پــردازش زبان طبيعى، كاربر 
خواهد توانست از طريق صحبت با كامپيوتر با تمام سرويس هاى قديمى و 

جديد گوگل «تعامل» كرده و حتى بسته به مورد، جوابش را بشنود.
دليــل دوم امــا بيش از ســرويس هايى كه گــوگل ارائــه مى دهد، به 
زيرســاخت و ابــزارى كــه در اختيــار دارد مربــوط مى شــود. اگر اين 
شــركت بتواند سيســتم تشــخيص زبان طبيعــى را روى خزنده وب اش

 (Web Crawler) پيــاده كنــد، مى توانــد محتواى ميلياردهــا صفحه اى كه 
ايندكس مى كند را «بفهمد» به سيستمى قابل درك براى ماشين تبديل كند. به 
اين ترتيب گراف دانش گوگل ديگر تنها به ارتباط دو شىء يا صفحه محدود 

نخواهــد بود، بلكه مى تواند معانــى و مفاهيم نيز را در اين ميان دخيل كند. 
در اين صورت شايد بتواند اطالعات صفحات را به هم ربط دهد و از آن ها 
«دانش» استخراج كند. هم اكنون هم يكى از ساده ترين راه هاى يافتن جواب 
هر پرسشى، جست و جوى گوگل است! اما در آن صورت شايد گوگل بتواند 

موضوعات پيچيده را نيز براى كاربر به صورت جامع «توضيح دهد.»
كرتزوايل اعالم كرده است كه قصد دارد با اين پروژه سيستمى بسازد 
كه «درباره همه چيزهايى كه مى بيند و مى خواند خبره باشد و اين خبرگى 

را در اختيار تمام دنيا قرار دهد.»
اين كار شايد ادامه كارى باشــد كه آى بى ام با واتسون آغاز كرد. اما 
در برابر واتســونى كه تمام دانشش را از ويكى پديا گرفته بود و به صورت 
آفاليــن كار مى كرد، سيســتم گوگل به صورتى پويا هــر روز با «مطالعه 

بيشتر وب» بر ميزان دانش خود خواهد افزود.
اما آن چــه در اين ميان بــراى من جذاب و تفكر برانگيز اســت، كلمه 
Natural و امكان تعميم آن به ســاير جنبه هاى تعامل انســان و ماشين و 
به خصوص فرم و شكل ماشين ها است. از بدو تكامل ذهن انسان و توانايى 
او در ساخت و به كارگيرى ابزار، اين انسان بوده است كه خود را با نحوه 
كار يك ابزار تطبيق داده است. شايد نهايت فناورى اين باشد كه ابزار بتواند 

خود را با زندگى روزمره و «طبيعى» ما تطابق دهد.
در بيشــتر داســتان ها و فيلم هاى علمى تخيلى بــا ربات هايى برخورد 
مى كنيم كه با درجه هاى متفاوت شباهت، همانند انسان ساخته شده اند. اين 
امر شــايد تنها حاصل ساده انگارى ذهن خالق اثر نباشد كه خواسته است 

هيئتى انسانى را مكانيكى كند. شايد اين درست ترين شيوه كار باشد.
كامپيوتر، ابزار محاسب، دستيار ديجيتال يا هر ابزار فناورانه ديگرى 
را كه در نظر بگيريم، براى كار در محيطى ساخته شده است كه ما انسان ها 
در آن زندگى مى كنيم و براى بدن و تناســبات اندامى ما بهينه شــده است. 
به اين ترتيب شــايد آن ابزار هم بايد به شكل و ابعادى مانند ما درآيد و با 
سيستمى شــبيه ما با محيط و خود ما تعامل كند. اگر اين ماشين عالوه بر 
فيزيك «طبيعى» رابط كاربرى طبيعى نيز داشــته باشد، پذيرش، برقرارى 

ارتباط و استفاده از آن بسيار ساده تر و بهينه تر خواهد بود.
فراموش نكنيم هدف فناورى ساده تر و بهتر كردن زندگى ما انسان ها 
است. پس شايد بهتر باشد به جاى آن كه ما تعامل با ماشين را ياد بگيريم، 
ماشــين به گونه اى ساخته شود كه با سيســتم ذاتى مان با ما تعامل كند. 
شايد واقعًا «آر دنيل اوليواو» آسيموف فقيد واقعًا بهترين ماشينى باشد كه 

تا كنون ساخته شده است!

گوگل، NLP و روبات هاى انسان نما
» احمد شريف پور
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