ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﺮاه

روﺑﺎﺗﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺬب ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﺳﻮی ﻓﯿﺲﺑﻮک

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک رﺷﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﯿﺲﺑﻮک آﻧﻘﺪر ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﻓﻀﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺎزهای در ﺟﺬب ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻏﻨﯽﺳﺎزی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽاش ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .در
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺨﺒﮕﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه روﺑﺎﺗﯿﮏ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺑﺎتﻫﺎ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد از
ﺑﺎزوﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داده آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ،Yann LeCunﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ دارﻧﺪ
و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد ،وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ «.در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺎم  Jessica Hodginsﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺑﻖ دﯾﺰﻧﯽ و  ،Abhinav Guptaﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻘﺶ در
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽﻣﻠﻮن ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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 Pieter Abbeelﻣﺘﺨﺼﺺ روﺑﺎﺗﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﻮزش روﺑﺎت Covariant.ai ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ :ﺣﻮزه روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای روﺑﺎتﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎز ﻫﻢ روﺑﺎت و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
اﯾﻦ روﺑﺎت  500ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Ken Goldbergاﺳﺘﺎد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ،روﺑﺎتﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از آنﻫﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؛ ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
 Hodginsدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺧﺒﺮ داد؛ از ﺳﺎﺧﺖ
روﺑﺎتﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻇﺮفﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
 LeCunاز ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 Bart Selmanاﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻧﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد ،اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ؛ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده
اﺳﺖ.
درﻫﺮﺻﻮرت اﻗﺪام ﻓﯿﺲﺑﻮک در ﺟﺬب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ و ﺷﺮوع ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

دارد .ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﻮیﺗﺮ و ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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