ﺳﺎزﻣﺎن  OpenAIاﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزهای در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﭘﺮوژهای ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

»اﯾﻼنﻣﺎﺳﮏ« ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ او و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺴﻼ ،اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ و  ...آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺨﺘﺮع،
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻓﺮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻨﯽ ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد؛ اﻣﺎ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری،
ﺳﺎزﻣﺎن وﯾﮋهای را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ وایﮐﺎﻣﺒﯿﻨﯿﺘﻮر ) (Y Combinatorﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﭘﺮورش اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  500ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮرﺑﺲ در ﺳﺎل
 2013اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و ﺷﺮﮐﺖ
وایﮐﺎﻣﺒﯿﻨﯿﺘﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  OpenAIﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ،
ﮔﻮﮔﻞ ،آیﺑﯽام و  ...دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ،ﺟﺰﺋﯿﺎت دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آنﻫﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردی را ﺑﺮای دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آﯾﻨﺪه
داﻧﺸﻤﻨﺪان از آﯾﻨﺪه روﺑﺎتﻫﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻏﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻫﻢﭼﻮن ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻢ ،ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮﯾﺪ

ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  OpenAIاز ﯾﺎزده دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﮐﺎر ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آنﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻫﻮشاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﻧﺸﻮد؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ اﻓﺮادی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﻢﭼﻮن اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،رﯾﺪ ﻫﺎﻓﻤﻦ ،ﭘﯿﺘﺮ ﺗﯿﻞ ،ﺟﺴﯿﮑﺎ ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ،ﮔﺮگ ﺑﺮﮐﻤﻦ ،وﯾﮑﯽ
ﭼﻮﻧﮓ ،ﭘﺎﻣﻼ ،ﮔﺎﺗﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎزون ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و وب ﺧﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  OpenAIﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻼنﻣﺎﺳﮏ و ﺳﺎمآﻟﺘﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ وایﮐﺎﻣﺒﯿﻨﯿﺘﻮر اﺳﺖ .آﻟﺘﻤﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد.
از ﻣﺎﺳﮏ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ او در
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ وایﮐﺎﻣﺒﯿﻨﯿﺘﻮر ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎورهای ﺑﺎ ﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮددﻫﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ،ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درﻣﯽآورد YC .اﮐﻨﻮن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1000ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دراپﺑﺎﮐﺲ Airbnb ،و  Stripeاﺷﺎره ﮐﺮد .در
دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻟﺘﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  YCﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ  Looptرا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2005ﺟﺰء
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻃﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .او در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2012اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ارزش  43.4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻓﺮوﺧﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  YCو آﻟﺘﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن  OpenAIﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻟﺘﻤﻦ ﺟﺰء رؤﺳﺎی رده ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  OpenAIﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ را دارد.

اﻣﺎ  OpenAIدﻗﯿﻘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
اﺳﺎﺳﺎ ً  OpenAIﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻮدآوری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻗﺪرت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﺮﺑﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ
راه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن  OpenAIدر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞﮐﻪ
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای را ﺟﺬب ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮگﺑﺮﮐﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری در ﺷﺮﮐﺖ
 Stripeاﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮﮐﻤﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن  OpenAIﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻠﯿﺎ ﺳﺎﺳﯿﮑﻮر را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮد .او ﻓﺮدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮔﻮﮔﻞ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری او ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺳﯿﮑﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻌﺮوف از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ و را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Geoﬀ Hintonدر ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮔﺮدﻫﻢ آورد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺮﮐﻤﻦ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ رزوﻣﻪ آنﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
ﺟﻬﺎن ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و  DeepMindﻗﺮار دارد .از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس و
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻦﮐﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻌﯽ دارد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ؛ اﻣﺎ در ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،رﻫﺒﺮان  OpenAIﻗﺮار دارﻧﺪ .رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﺑﺎزوﮔﺸﺎده در ﻣﻮرد ﭘﺮوژهﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ آﻟﺘﻤﻦ ،ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﺮﮐﻤﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﺪه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﺳﺎم آﻟﺘﻤﻦ :ﻣﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  YCرا راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ و اﯾﻼن از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺗﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ،رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن  OpenAIرا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ OpenAI .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن
ﺗﻌﻠﻖ دارد وﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ

ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ درﺧﺼﻮص ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ و در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎم ،ﻫﺎﻓﻤﻦ ،ﺗﯿﻞ و دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻢ ،اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ در
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ راﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد؟
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺮ اﯾﻤﻦﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﻣﻬﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ.

اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ؟
ﻣﺎﺳﮏ :ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﯾﮏ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻫﻮش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺪل اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ؛ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏﺳﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻣﺎن ﻗﺮار دارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﺷﻤﺎ را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ
ﻫﻮش ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ؛ اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درﺟﻪای از ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل وﯾﮋه ﮐﻪ
در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﻢﻓﮑﺮ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
آﻟﺘﻤﻦ :ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ آن ﻗﺮار دارد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ واﺣﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﻗﻮیﺗﺮ از ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﮐﻨﺘﺮل را
ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺳﻮدآوری ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ،

ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎمداران ﺧﻮد را ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .آنﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺎور دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﯽﮔﺬارد؟ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟
آﻟﺘﻤﻦ :آنﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ زﻣﺎن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ،
ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از آن ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ راه ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟

آﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮد؟
آﻟﺘﻤﻦ :ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ از ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ آنرا ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ اﻣﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﺎری ﻣﺎ OpenAI ،دﺳﺘﺎورد ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  OpenAIﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺎرت دارﯾﺪ؟
آﻟﺘﻤﻦ :ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﺮآنﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در آﻏﺎز راه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ،راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی
از زﻣﺎن ﻣﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﺳﮏ :ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ دارم زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻌﺪاز
ﻇﻬﺮ در دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اوﻻ ً ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻢ و
ﺛﺎﻧﯿﺎ درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آورم .ﻣﻦ
ﻗﺼﺪ دارم ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ؛ اﮔﺮ ﻣﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ را دارد ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪﻃﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﺧﻄﺮات ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
آﻟﺘﻤﻦ :ﺧﻮب ،ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺼﺪاق ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ را دارد و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺖ .اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻐﻞﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
آﻟﺘﻤﻦ :ﻧﻪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﯾﻦﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن آنﻫﺎ از
ﻓﻀﺎی اداری  YCاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،آنﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ
در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

آﯾﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
آﻟﺘﻤﻦ :ﮐﺎﻣﻼً .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻘﺮرات
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع دادهای را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد؟

آﻟﺘﻤﻦ :دادهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت وﯾﺪوﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ؛ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺣﺠﻢ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از دادهﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ؛ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﺴﻼ ﭼﯿﺰی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ،ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ
ﻓﻮرا از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎﺳﮏ :ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋه روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮزاد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺴﻼ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از دادهﻫﺎی دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮرودﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺴﻼ در زﻣﯿﻨﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دادهﻫﺎی دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.

ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم اﺳﺖ ،اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
آﻟﺘﻤﻦ :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺤﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﻫﺴﺘﯿﻢ .آنﻫﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺎﺳﮏ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر در ﻗﺒﺎل ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ اﺳﻢ آنﻫﺎ در وﺑﻼگ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﻪﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؟
آﻟﺘﻤﻦ :اﯾﻦ ﭘﺮوژهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنرا در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺎد و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد.

آﯾﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻮﻟﺴﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎﺳﮏ :ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺬب درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻨﻔﻮرد از آن ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
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