آﯾﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را
ﻣﻨﺴﻮخ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﻮﺗﯽ در ﺣﺎل ﺗﻨﯿﺪن ﺗﺎر و
ﭘﻮد ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺴﯿﺎری در ﺷﺮف ﺣﺬف ﺷﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﻮﯾﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد از
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ واﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ  Code.orgو  Everyone Can Codeﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺧﻄﻮر ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ :آﯾﺎ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻏﺮاق ﺷﺪه؟ آﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرت ارزش ﺧﺎﺻﯽ دارد ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺻﺪا درآورده اﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻌﻦ وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻃﻼﯾﯽ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﻞ
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﮕﯿﺮد؟
ﭘﯿﺶ
در
راﻫﯽ
ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ

اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دﻫﻪ ۹۰
ﻣﯿﻼدی زﺑﺎن ﭘﺮل در اوج ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ درﺧﺸﺶ ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ رﺳﯿﺪه

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻘﺪرﻫﺎ
زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ راﻧﺪ اﻣﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻮﺧﻪ از ارﺗﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺒﺤﺮ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ روی آوردن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮدﮐﺎر راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺪارد و ﺣﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﯿﺖ ﻫﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮدﮐﺎر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در

ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در
ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک راه ﺣﻠﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ

ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪارد.
را
ﻗﺪرت
ارﯾﮑﻪ
از
ﻧﻮﯾﺴﺎن

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درک ﻣﺸﮑﻞ

را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  DeepCoderدر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻃﺮاز اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود.

اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺤﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪ  DeepCoderآﻣﻮزش داده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺒﻠﯽ ،راه ﺣﻞ آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ  DeepCoderﺑﺮﺧﻼف ﻧﺎم آن ﻓﻌﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ
ﮐﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﺎزﮔﺎری دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺪﻫﺎ،

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮارد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﯿﺮوی
ﻣﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺟﺎﻣﻌﻪ و راه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه

ﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد:

اﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اﮔﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،از روﻧﻖ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﺎده ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﺗﻐﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﻗﺮار دارد و ﻓﻌﻼ دور از دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ.
ﺳﺎده
ﻫﺎی

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺣﺘﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻤﯿﻊ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎر و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ در ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﻘﺎ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺳﻄﺢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم داده و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﻈﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﯾﺠﺎد راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻓﻨﺎوری و روش زﻧﺪﮔﯽ ،ﻟﺰوم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮑﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در آﯾﻨﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن

ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪد از ﻓﺮاﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه

ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ،
آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن روﺷﻦ ﺑﻮده و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ روزاﻓﺰون ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

