ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺴﻼ :ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

آﯾﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی اﺳﺖ؟

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران )  ( nation’s governorsاﯾﺮاد
ﮐﺮد ،ﻫﺸﺪار داد » ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ «.او ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ « ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه روﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ زﯾﺮا درک درﺳﺘﯽ
از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .او ﭘﯿﺶ ازاﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺑﺎره ﺧﻄﺮات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ،ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺴﻼﯾﺶ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻟﺒﻪ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺎس ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرش را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮک
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺎﻫﺎرش ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎﺳﺦ داد.
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎ را از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮده و ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر
و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺴﻼ و اﺳﭙﯿﺲاﯾﮑﺲ ،ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﻄﻌﺎ ً درآﯾﻨﺪه ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد » :آﻧﭽﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪروﯾﯿﻢ آﯾﻨﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ … ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ« و او اﯾﻦ را
ﻫﺮاساﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﻐﻞﺷﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد زﯾﺮا ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ ،از
ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺷﻐﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ارﺗﺒﺎط دارد.
روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ  20ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺎزی  Goﮐﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،Alpha Goﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﻮﮔﻞ )  ( DeepMindاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺣﺎﻻ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  50ﻧﻔﺮ
ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .روﺑﺎتﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از اﻧﺴﺎن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »:اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای ﻇﺮف
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ« اﺷﺎره او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی دﯾﮕﺮ  DeepMindاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﮏ روﺑﺎت ﺑﺪون
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،راه رﻓﺘﻦ ،دوﯾﺪن و ﭘﺮﯾﺪن از روی ﻣﻮاﻧﻊ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ را ﻣﯽآﻣﻮزد .اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ او در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪای

از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ »:ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ؟ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﭘﺴﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری اﻃﻼﻋﺎت ،آﻏﺎزﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺎﺳﮏ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻧﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ در وﺿﻊ
ﻣﻘﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺒﺎل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« .ﻋﻤﻖ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﻋﻮارض
داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻞ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ.
او وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را دارﻧﺪ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ را ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران
آزادﻫﺎی ﻓﺮدی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او رﺷﺪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در
ﻣﺤﺼﻮﻻتﺷﺎن دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺬف ﺷﺪن از رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ » :در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن اﯾﻤﻦ
اﺳﺖ ،ﺣﻖ اداﻣﻪ ﮐﺎر را ﻧﺪارﯾﺪ « .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را
ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از رﻗﺒﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﯾﻦ رﺷﺪ
اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺣﯿﺎت ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﮐﺮد ﻧﺎﻫﺎر ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻧﻈﺮش را در ﻣﻮرد اﻇﻬﺎرات ﻣﺎﺳﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و آنﻫﺎ را » ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ « داﻧﺴﺖ .او در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »:ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﺎﺳﮏ را دﯾﺪهام و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ او در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه،
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« ﺑﯿﺎن ﮐﺮد»:
ﻣﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻄﻮر
ﺧﺎص ،ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ً ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ« او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد »:ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی زﯾﺎدی در
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ

ﺑﺸﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ »:ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎ ،ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدروﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ آﻣﺎر را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﮐﺮده اﯾﺪ«.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد ،ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺪ و اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺮا ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﭼﻄﻮر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ«

ﻣﻨﺒﻊ:

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮرﭼﻮن(
روﺑﺎتﻫﺎ درآﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ) ﺳﯽانﺑﯽﺳﯽ(
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