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ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۴
»ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖ« ،رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »ﺟﺎرد ﮐﻮﻫﻦ« ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ
اﯾﺪه ﭘﺮدازی در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ای را در ﺑﺎب »ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« و راﻫﮑﺎرﻫﺎی

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﻧﺪ.

ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖ ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎری در اﻣﺮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه آﻧﻬﺎ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺮاس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﺮف و

ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن رﻓﺖ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﻗﺎی اﺷﻤﯿﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ آن را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده ،از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﻗﺖ

ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع اول ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺮای اﻓﺮاد

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﭘﯿﮕﺮی ﮐﻨﺪ.
ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﺼﺪﯾﻘﮕﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه

اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺪه و اﻓﺮاد را از ﮐﺎر ﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .وی ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد .اﯾﻦ روزﻫﺎ ،در اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ .اﺷﻤﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ،
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻣﻮر ﺟﺎﻧﺒﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .وی در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖ
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه در آن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ آرزو و
روﯾﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﭘﯿﺶ
ﭘﺎی اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ را آﺳﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﻓﺮاد زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﺻﺮف ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

