ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر  ،Andrew Ngﻣﺮدی ﮐﻪ
 Google Brainرا ﺳﺎﺧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺑﯿﺎﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را دارﻧﺪ :ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن ،ام آی ﺗﯽ ،ﯾﻮ ﺳﯽ ﺑﺮﮐﻠﯽ و اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻨﻔﻮرد .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﯾﺎد
ﺷﺪه ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ،Andrew Ngﻣﺪارک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را
اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ  ۱۲ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی » «Ngدر ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؛

ﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺮﺳﯿﺪه .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱او  Google Brainرا ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﺎد،
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
داد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﯾﻮﺗﻮب،
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ »ﮔﺮﺑﻪ« را اراﺋﻪ دﻫﺪ] .ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در آن زﻣﺎن ﺗﯿﺘﺮ زد :ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﻻزم اﺳﺖ؟  ۱۶.۰۰۰ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ [.آﻗﺎی  Ngﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮل و ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺑﻮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ را درک ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺒﻼ در ﺧﺼﻮص ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪاده و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ در واﻗﻊ ﭼﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﺬر از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ«.
 Ngﻣﺮد ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اش از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،اﻣﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ درﮐﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺟﺬاﺑﯿﺘﺶ ،ﻣﺮدی ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ آﺑﯽ
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرک  oxfordرا ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺑﻮد را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار داد ،ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،او وب ﺳﺎﯾﺖ  Courseraرا راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ .وب ﺳﺎﯾﺘﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن و  Yaleﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از ﻣﺪارس ﭼﯿﻨﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ اﮐﻨﻮن از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ و
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮا ،ﯾﮏ ﺗﺮاژدی اﺳﺖ«.

در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۲۰۱۴وی ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮده و از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزاﻧﻪ وب
ﺳﺎﯾﺖ  Courseraﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم  Baiduﺑﺎ ﺻﺮف  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﯾﮏ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد؛ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک از ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ
ﮔﻮﮔﻞ Andrew Ng .ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ  Baiduﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
در  ،Baiduاﻧﺪرو ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪا و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن .اﻧﺪرو ﺑﺎور دارد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ  ۹۹درﺻﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و اﺳﺘﻔﺎن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻧﺪرو اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪارد» :ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺮارت
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻢ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی  ،Ngﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ

ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎﻏﻠﻨﺪ و از

ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران
ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
 HuffingtonPostدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Baiduدر ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ،ﺑﺎ  Andrew Ngﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .از

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﺪای ﻗﻠﺒﺘﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در اﻣﺮ آﻣﻮزش رﻓﺘﻪ و از ﺷﮑﺴﺖ

ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻧﺪرو ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 :HuffingtonPostاﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ» :ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ روﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼق ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 :Andrew Ngﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﻫﻤﻮاره اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد؟
ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﺧﻼق ﺑﻮدن را ﻣﯽ ﺗﻮان درس داد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ را اﯾﺪه ﭘﺮدازﺗﺮ ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ او اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ دﻫﺪ ،ﭼﻨﺪان ﮐﺎر

ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺧﯿﺮا در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Baiduﮐﺮده ام اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ دوره ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ام ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎد دﻫﻢ .اﯾﺪه ی
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ذﻫﻨﯽ ﭘﻮﯾﺎ و در ﺣﺪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎد داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز اﺑﺪاع ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدد ﺷﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ام ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﻓﺘﻪ ام .ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ام .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺟﺎدوﺴﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ذﻫﻦ وارد ﮐﻨﯿﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درک ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و درک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭼﻨﺪ اﯾﺪه ﺧﻮب را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺑﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی دارد.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﻮﺪ؟ روﯾﮑﺮدﺗﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان ﮐﯿﻨﺪل
ﺧﻮد دارم و ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه ام.

در  ،Baiduﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻢ .در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﻤﯽ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ

ﻣﻦ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺎﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮات اوﻟﯿﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ واﻟﺪﯾﻨﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺧﻮردی را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ،ﭘﺪرم ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺸﻐﻮل در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮده ام ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ
آن را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺰرگ ﺷﺪم .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ
رﻫﺴﭙﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺸﺘﻢ .ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  AT&Tو
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در

دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﺷﻨﺎ ﺷﻮم.

آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﻣﯿﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﮐﻨﻮن آن را
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺎش ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﮕﻮﺪ »ﻧﺪای ﻗﻠﺒﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ« ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص راﻧﺪن ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺪ »ﻧﺪای دروﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻠﺘﺎن روی ﻣﯽ دﻫﺪ را ﮔﻮش ﮐﻦ«.
اﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ ﻣﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎور دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ام ﭼﻪ ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ،
اﺑﺘﺪا از دو زاوﯾﻪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺑﻪ
داﻧﺶ ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻬﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺬاب رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ؛ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺘﻪ دوم ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ.
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮردش ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽ ﺷﻮم.

آﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺧﺎص و روﺗﯿﻦ دارﯾﺪ؟
زﯾﺎد ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ای ﺑﻪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ رﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺖ.

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اراده ﺧﻮد ﺑﻬﺎ ﻧﺪﻫﯿﺪ؛ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اراده اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﻋﻮض،
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬران ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟
اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی روﺗﯿﻦ و ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در
ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﺎم دارد .راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﻧﺠﺎم داده و روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ را در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه از راه
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ روزی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﮑﺮاری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﺰ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺸﺎن ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ از ﺟﺎﯾﯽ
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ،روﺗﯿﻦ و ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد دﻫﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﮑﺮاری و
ﻏﯿﺮ روﺗﯿﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ؛ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻼس
ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺪه ﭘﺮدازی و ﻧﻮآوری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮدم

ﺑﺴﯿﺎری را ﺧﻼق ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﻮﺗﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺎ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﻘﯿﺎس »ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻈﯿﻢ
دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺳﻮﺧﺖ .ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮر و ﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻀﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻔﺘﺎر اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﻘﺶ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ داده ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﭗ ﺻﻮﺗﯽ از ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آن در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﭗ ﻧﻮﯾﺰ و ﺳﺮ و ﺻﺪای ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻢ
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﺪاﯾﺶ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻔﺘﺎر و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم درک ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ  ،۹۵از دﻗﺖ  ۹۹درﺻﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ

دارد ۹۵ .درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ  ۲۰ﻟﻐﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﮐﯽ آزار دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ در
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ آن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
دﻗﺖ  ۹۹درﺻﺪی اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﻗﺘﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﻮد و از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ  ۹۹درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و

ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

