ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﯾﺎران دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﻮه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﯿﺎران ﻣﺠﺎزی ﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮوع اﯾﻦ
ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﯽ اﯾﻨﮕﺮام اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮای رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ دو آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽداﻧﺪ رﯾﯿﺴﺶ ﮐﯽ وﻗﺖ آزاد دارد و در ﻫﯿﭻ ﺟﻠﺴﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت را در آن زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺴﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد اﻣﯽ اﺳﺖ .رﯾﯿﺴﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﯽ اﯾﻨﮕﺮام ﻧﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد،
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪﻧﺎم  X.aiﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﮑﺴﯽ را ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،او از ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زﯾﺎدی دارد )ﺷﮑﻞ .(1
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ﺟﯿﺴﻮن ﻣﺪﻫﻮﺳﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎری ﺧﻮد از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻣﻮزش دﯾﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ او ﭘﯿﺎﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ،
ﻧﺎﻫﺎر ،ﻗﻬﻮه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ .ﻣﺪﻫﻮﺳﯿﻨﮓ ،رﯾﯿﺲ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ) 1stDibsﯾﮏ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ( درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﯽ اﯾﻨﮕﺮام ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده واﻗﻌﺎ ً اﺑﺰار
ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ .ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از
آن ﺑﺮای زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم دارم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ«.
دﺳﺘﯿﺎران ﻣﺠﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻣﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﺪرو ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﮔﺎرﺗﻨﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2016دو ﺳﻮم ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎران ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎران
در ﻋﯿﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﯿﺎران ﻣﺠﺎزی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ دو
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
دﺳﺘﯿﺎران ﻣﺠﺎزی اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺑﺎ
ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را
از آنﻫﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ،روﺷﻦﮔﺮی و ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺷﺎره دارﻧﺪ «.ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،دﺳﺘﯿﺎران دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺻﻮتﻣﺤﻮر ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺮی ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و  Google Nowﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﮐﻠﻤﺎت ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ را دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﻢ .ﺣﺘﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺮﯾﺢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻏﻠﻂﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮاﻣﺮی اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ،ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه
دارد .در واﻗﻊ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ،ﭘﯿﺶرﻓﺖ در ﭘﺮدازش ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در دﺳﺘﺮس و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دادهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺳﺘﯿﺎران ﻣﺠﺎزی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻣﺎرک واﻟﮑﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺳﻄﻮح اﺳﺎﺳﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.اﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آﯾﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﯾﻤﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد؟
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻣﺮوزی را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ
ﻫﻢ زدن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ در اوج ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﯿﺸﻞ ﮔﻮﺗﺰ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺮی ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ
آﻣﺎزون ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،روﺷﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﻬﺘﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﻬﺘﺮ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﮔﻮﺗﺰ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪ .درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺮدازش ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای داﻧﮑﻦ در اوﮐﻼﻫﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﻟﭗﺗﺎپ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .راﺟﺮ ﻧﯿﻞ ،ﻣﻌﺎون
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد دارﯾﻢ ﮐﻪ از واﺳﻂ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯿﺎمرﺳﺎن  HIPPAاز ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ  Imprivataﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ واﺳﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن آیاواس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ
را ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را از ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ «.راﺟﺮ ﻧﯿﻞ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮهوری ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﯽ روز ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ «.اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮوژهای را در دﺳﺖ ﮐﺎر دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا ﻣﺪارک ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را وارد ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺻﻮﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.

ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎزی
اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪادی از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای درک ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .واﺗﺴﻮن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آیﺑﯽام ،ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
واﺗﺴﻮن ﺑﻪﻗﺪری ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی آیﺑﯽام ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺗﺠﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در ﺳﻨﺎرﯾﻮ دﯾﮕﺮ و در ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﺑﺘﮑﺎری ،ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ  ANZﭘﺎﯾﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯽ واﺗﺴﻮن را در Sydney
 Grow Centreﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد و در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﻣﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺆال
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺎور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺴﻮن و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻔﺘﺎری ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ در اداﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 SECو اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ اوﻟﯿﻪ
درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ .ﮔﻮﺗﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،واﺗﺴﻮن واﻗﻌﺎ ً ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی واﺗﺴﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎده ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ«.
 ANZاﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺑﺮای واﺗﺴﻮن ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ واﺗﺴﻮن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﯾﺎران ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﮔﺎرﺗﻨﺮ آنﭼﻪ را »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﺑﺎتﻫﺎ و
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ را دارﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل Blue Prism ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ روﺑﺎتﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺮماﻓﺰار روﺑﺎﺗﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اداری و اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  35ﺗﺎ  40روﺑﺎت ﻧﺮماﻓﺰار ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وﻇﺎﯾﻒ را در
ﻃﯽ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﺑﺎتﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻃﯽ ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار روﺑﺎت اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روی آن در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر را ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺎرﺗﻨﺮ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺤﻮﻻت واﻗﻌﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪﻣﻨﻈﻮره ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺎﻇﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ را از ﻫﻢاﮐﻨﻮن آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ وﻋﺪه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و رﻫﺒﺮان ﻓﻨﺎوری ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد درﺑﺎره
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر
را از ﻫﻢاﮐﻨﻮن آﻏﺎز ﻧﮑﻨﯿﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای آن و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺑﻌﺪ
ﺗﺠﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و زﻣﺎن زﯾﺎدی را از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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