ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و آیﺑﯽام در ﻗﺒﺎل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﻮد!

در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در داووس ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺟﯿﻨﯽ روﻣﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آیﺑﯽام ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد
دارد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ،وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ،
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ارزش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارﻧﺪ را
ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﻣﺪﯾﺮانﻋﺎﻣﻞ دو
ﺷﺮﮐﺖ آیﺑﯽام و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ در درازﻣﺪت ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی را
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﮐﻤﮑﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ اﺟﻼس آیﺑﯽام ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ اﺻﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﺰاک آﺳﯿﻤﻮف ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .آیﺑﯽام ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روﺑﺎتﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﻨﺪ .آیﺑﯽام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آیﺑﯽام در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای آیﺑﯽام ﻋﺒﺎرت " ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﺪاﻣﯿﮏ" ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آیﺑﯽام اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﺻﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن

ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺸﺎﻏﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
اﺻﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آیﺑﯽام ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره دارد .روﻣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای
آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
آیﺑﯽام ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪه در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﯿﻨﯽ
روﻣﺘﯽ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .ﻧﺎدﻻ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
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