ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﯾﺮی روﺑﺎتﻫﺎ؟!

روزی ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد روﺑﺎتﻫﺎ ﻫﺮ روز داغﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺣﺴﺮت
ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره اﺻﻄﻼح آدم ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻤﯿﮏ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭘﺲ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺮوزه ﺻﺤﺒﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻢ
ﮐﻢ ردﭘﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ را ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روﺑﺎتﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ
آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر روﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺮار داد .اﻣﺎ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از دﺳﺘﻮرات ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﺣﺎل آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ "ﻧﻪ"
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎفﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

روﺑﺎتﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺳﻬﻮا ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎزوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد؟ در
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی در آﻟﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ روﺑﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﺑﺮای آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ از آنﻫﺎ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮده ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) .در دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﺪﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ورودی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﮐﻼس را در اﺻﻄﻼح راﯾﺞ روﻧﻮﯾﺴﯽ
 overrideﮐﻨﻨﺪ (.ﯾﮏ ﺗﯿﻢ از ﻣﺤﻘﻘﺎن آزﻣﺎﯾﺶﮔﺎه ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ در داﻧﺸﮕﺎه  Tuftsدر ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﺗﯿﻢ روی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ) (Felicity conditionsﮐﻪ در آن ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﺎری از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد آنرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮑﺴﺮی
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺸﯽ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ:
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻢ؟ آﯾﺎ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادهام؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را دارم؟ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺾ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ادراکﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
اﮔﺮ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﻪای از ادراکﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،دو ﺳﺆال آﺧﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ادارکﭘﺬﯾﺮی روﺑﺎتﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ .ﯾﮏ روﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎده و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنرا در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮا ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﻓﯿﻠﻢ  2001ادوﯾﺴﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ آنرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن آنرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آنﻫﺎ
ﯾﮑﺴﺮی ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺳﺎده را ﺑﯿﻦ روﺑﺎت و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻫﺮ
دو ﮔﺮوه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ روﺑﺎت ﯾﺎد دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل روﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺎص ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻣﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ روﺑﺎتﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن روﺑﺎتﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
در آن زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدآﮔﺎه و از روی ﻋﻤﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﯾﻮاری ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن درون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد؟ ﭘﯿﺘﺮ دﮐﺮﯾﺎل در
اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،آنﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن داﺧﻞ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺷﻮد «.ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش را در ﺳﺎﯾﺖ
 ScienceAlertﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻌﺎﻣﻞ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
 10روﺑﺎت ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ  +ﺗﺼﻮﯾﺮ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ روﺑﺎتﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ آنﻫﺎ از دﺳﺘﻮرات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد ،اﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﺧﻄﺮات
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮرد از ﻫﺰاران دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎز
زدن از اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ادراﮐﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎز زدن از اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﺧﻼءای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮا ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
========================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

واﺗﺴﻮن ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ادراکﭘﺬﯾﺮی ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﺷﭙﺰی!

ﺳﻨﻔﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؛ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ؟

واﺗﺴﻮن روﺑﺎت دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ژاﭘﻨﯽ را ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن درک ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻐﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ

ﺗﺮاﺷﻪ دوﺳﺖدار اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﻣﯽآورد

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺷﯿﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺪار

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺷﯿﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺪار

 Google Nowﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺮی ،ﺳﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ Google Now

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1394  دى23

https://www.shabakeh-mag.com/are-network/2565 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

