ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺪرت ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد

ﭼﺮا ﻓﯿﺲﺑﻮک ،آﻣﺎزون ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،آیﺑﯽام و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ؟

ﻓﯿﺲﺑﻮک ،آﻣﺎزون ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،آیﺑﯽام و ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Partnership on AIرا
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ درک ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺴﮑﻮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری
ارزش ﺑﺲ واﻻﯾﯽ ﻧﺰد اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوزه اﯾﻦ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺎع ﺑﺎ ارزش و ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی
ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ارزش اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارد .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
دادهﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪی از آنﻫﺎ در ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک آﻣﺎزون ،آﻟﻔﺎﺑﺖ و آیﺑﯽام وزﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
آﻓﯿﺲ  ۳۶۵ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ :ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم partnership on AI
را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آنرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
 ۵ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درآﻣﺪه و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻄﺼﻔﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬان ﻣﻮﺳﺴﻪ  DeepMindاز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻟﻔﺎﺑﺖ در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ در
راﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«.
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ﺳﺎزﻣﺎن  OpenAIاﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزهای در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭘﺮوژهای ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،اﯾﻨﺘﻞ و ﺑﺎﯾﺪو در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﭘﻞ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﭘﻞ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺘﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد
ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داده اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻨﺎوری را ﻣﻮرد ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﻼق ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
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ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﻗﻌﯽﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ روﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آیﺑﯽام در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﺪرت ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .اﻣﺎ در ﮔﺎم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ «.ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺧﻄﺮ از ﻣﺎ درو اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ آﻣﺎده
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ آنﻫﺎ ﺧﺎرج
ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ

دﻫﺪ .دﯾﺪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از
ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﻼق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺸﺎورﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
=========================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل؟

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻐﺰ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ

ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ روﯾﺎی دﺳﺘﮑﺎری ذﻫﻦ

 ۶ﺗﻤﺮﯾﻦ ذﻫﻨﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد!

اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰﺗﺎن رازﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻟﻮ ﻣﯽدﻫﺪ!

 ۵ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 10ﻣﻬﺮ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/artiﬁcial-intelligence/4882 :

