ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ذﻫﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۹
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺟﻠﺴﻪای داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد از اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
» «TLDRروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺒﺮ داد .اﺑﺰارﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﺑﺰار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  TLDRﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ»ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه« ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ دراﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ

ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﮑﯿﺪه و ﻋﺼﺎره ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﯿﺘﺮوار در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  ،TLDRﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ و اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺘﯿﺎر
ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﻮرات ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﺒﺮ داد.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺑﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری واﮐﻨﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و اﺣﺘﻤﺎﻻ  TLDRﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺟﻠﺴﻪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺮک و ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی » «Horizonﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﺷﻮﻧﺪ.
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در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺴﮕﺮ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺳﺎل  2019آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  CTRL Labsرا ﺧﺮﯾﺪ در آن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻐﺰ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﭙﺮدازد.
از اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ،ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺑﺎزیﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در ﺟﻠﺴﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ« ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت و
اﺗﻬﺎﻣﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در
ﺳﺎل  2020و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﯿﺶ از  20ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد.
»ﻣﺎﯾﮏ ﺷﺮﭘﺮف« ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ،
ﮐﺎرﺑﺮان زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ و ﺑﯽﺷﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺪ ﺳﺎل ﻧﻮی ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

