آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ارزش اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن را دارد

آﯾﺎ ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮی در ﺳﯿﻄﺮه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ
ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﻼق ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﻧﺎﺑﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎن ﯾﮏ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ و در ﺳﺮ ﺧﻮد اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آنﭼﻪ در  2000ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دوره ﺗﺎزهای را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎر ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺸﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ ﺷﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ داراز ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﺼﺮ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻪ داراز ﮐﺸﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ آن
ﻣﯽﮔﺬرد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در
آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﭘﺮدازﺷﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻌﺎﻟﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ در
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮاس ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ
را ﭘﯿﺶ روی دﯾﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ
در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺒﻮرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺟﺰا
زﯾﺴﺖﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ و ﺷﺨﺼﯽ از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب آنرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
ﮔﺠﺖﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺎده ﮔﻮﮔﻠﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در آﻏﺎز راه ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .دﺳﺘﯿﺎران دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آنﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎری ﮐﻪ از آنﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ را ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺪوی
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺸﺎری وارد ﺷﻮد .ﺣﺘﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﺪون ﺧﻂدﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖﺗﺮ در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﺑﺰارآﻻت اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻣﺮوزه در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪای را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای اوﻟﯿﻪ از )ﻣﺎﮐﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ( ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻋﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ رﻧﮓ و ﺟﻼی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﻮﯾﺪ اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﭘﻬﭙﺎدی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎﺳﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﻬﺒﺎد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﻠﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اداﻣﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ راهﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ را
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
را از ﺻﻔﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺖ آنرا داد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ از وزن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮﺑﺎس ﻣﺪل  A320ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را دارﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ راهﺣﻞﻫﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را از اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﻫﯿﭻﮔﺎه آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﺴﺮی ﻋﺎدات را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﺪ و اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ در ذﻫﻦ ﺣﯿﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻠﮑﻪ ذﻫﻦ او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ
در ﻃﻮل  60ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ از ادراک ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻫﻪ 50
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی دوز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 45 .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن
اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﭗﺑﻠﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن ﮐﺎﺳﭙﺎروف را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.

 14ﺳﺎل ﺑﻌﺪ واﺗﺴﻮن آیﺑﯽام در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن دوره ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮوزی در آن ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮑﺴﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ
رﻗﯿﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.

ﭘﺲ از آن آﻟﻔﺎﮔﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺣﺮﯾﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزی
ﮔﻮ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزی ﮔﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت و ﺣﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻟﻔﺎﮔﻮ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ
آنﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن آﻟﻔﺎﮔﻮ ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی آﻟﻔﺎﮔﻮ را درک ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﮑﺮی و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎب ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺎم دارد در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارﺗﻘﺎ
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮاحﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﺮح ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺣﺘﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪی ﻣﻦ ﮔﻮش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﯾﺎ ﻃﻌﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدن آن ﻫﺴﺘﻢ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده
ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه آنرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻓﻨﺎوری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ؟
در دﻧﯿﺎی ﻓﯿﺰﮐﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
روﺑﺎتﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و روﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ روﺑﺎتﻫﺎی وﯾﮋهای را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺎپ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ اﺳﺖ .روﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺮاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﮑﺎر اﯾﻦ روﺑﺎت ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ
روﺑﺎت و اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ روﺑﺎت اﻋﻼم دارد ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 HIVEﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و روﺑﺎتﻫﺎ را ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه روﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮادی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻣﺒﻮ و ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن اﻟﯿﺎف ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ
اﻣﺮوزه روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ روی ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﯽ در
ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺮار دارد؟ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮداﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﺶ دو
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار دارد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺮوزه داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ وﯾﮋهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮐﺎر از
ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ دادهﻫﺎی آﻧﯽ را از ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺮار داده و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم
دارد.
آﯾﻨﺪه ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺧﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ؟ ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ

ﺟﺎی آنﮐﻪ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮی وارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ورود ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ وارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ اﺷﯿﺎ را وادار ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻓﻨﺎوری ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ارزش اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن را دارد .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ آزادی از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮرﯾﺲ ﮐﻨﺘﯽ ،ﻃﺮاح ،آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ و ﺗﺌﻮرﯾﺴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
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