ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی

ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ دارﻧﺪ را ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ورود ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺮهوری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد و روش ﮐﺎر
ﮐﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﮔﺰﻧﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وب ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ .وب ﻣﺰاﯾﺎی
ﺑﯿﺸﻤﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ دورﮐﺎری از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ .دورﮐﺎری اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ،در ﺳﺎﻋﺎت
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮای
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روزﺑﻪروز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .1اﻣﺎ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ وﺟﻮد دارد :ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﺸﺎﻏﻞ .ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﺎ دﻗﯿﻖ ﺑﻬﺘﺮی ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘﯽ در ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮوﮐﯿﻨﮕﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه  25درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ راﯾﺞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
ﺗﯿﺮراس ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ،اداره آﻣﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻧﺠﺎم داد و
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﺶﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺎ  ،72%ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺟﻨﺎس
در ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎ  ،72%ﺷﻐﻞ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ  ،71%ﮐﺎر در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎ  71%و دﺳﺘﯿﺎر آﺷﭙﺰ ﺑﺎ  69%درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺗﮑﺮاری دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ورود دادهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،وﯾﺮاﺳﺘﺎری و ﺗﺎﯾﭗ اﺷﺎره ﮐﺮد.
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ﺎزی و اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ را دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺻﻨﺪوقدار ﺑﺎ ﯾﮏ روﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﺑﻮده و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا
دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو در ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ژاﭘﻨﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮر اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ،
اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰا ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺑﻮدن اﺟﻨﺎس درون ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺧﻄﺎ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ را دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻢدار ﻫﻤﭽﻮن آیﻓﻮن و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﻮد ،ﺧﺮﯾﺪاران
ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ و ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،وﺟﻪ را وارﯾﺰ ﮐﺮده و از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﻮدآوری ﮐﻼنﺗﺮ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ در اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرﺗﯽ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ،ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻬﺎرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ  ،21%ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  ،21%ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺣﺮﻓﻪای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ  ،21%اﺳﺘﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ  20%و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ  18%در ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ! ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دﯾﺮ
و زود دارد اﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮز ﻧﺪارد!

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ
اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم و ﮐﺎر ﻣﺎ

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ؟
ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﺮ ﺷﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖﻣﺤﻮری را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم درﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آﻫﻨﮕﺴﺎزی وارد ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ آنﻫﺎ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﮔﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد آﻫﻨﮓﺳﺎزان ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ آﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
 Aivaﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Genesisاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ آﻟﺒﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آنرا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ﺑﻪ آدرس https://soundcloud.com/user-95265362/sets/genesis
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ روﺑﺎتﻫﺎ
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﯿﻨﺖﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮده و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﻧﮓ ،ﺗﺮاﮐﻢ و اﺑﻌﺎد ﻗﻠﻢﻣﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻧﺎمآور در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ را
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻤﻮاره در آﺛﺎر
ﺧﻮد ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎد دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺴﯿﺒﺎل از دادهﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و دور از اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در آﯾﻨﺪه از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢدار ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺣﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در  20ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و آﻫﻨﮓﺳﺎزی ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺴﯽ از ﮔﺰﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻮرش را ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺧﻮدراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺎی راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻬﺮی و ﺑﯿﻦﺷﻬﺮی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮدران ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞدوﭘﻠﮑﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
ﻣﯿﺰی را در ﯾﮏ رﺳﺘﻮران رزرو ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎران ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ و
دﯾﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮش رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
دارد؟ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺬﯾﺮش و دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎی
ﺳﺨﺖﮐﻮش و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ روﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﮏ دﯾﻮار ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی را در ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﯿﻤﺎنزﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ را درون ﻣﺤﻔﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽرﯾﺰد و روﺑﺎت در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻤﺎم دﯾﻮار را ﺑﻪ ﺻﺎفﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﯿﻤﺎنزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﯽﮐﺎر ﮐﺮدن آنﻫﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ  11ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

دﮐﺘﺮ روﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت از ﮔﺰﻧﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻐﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ را
ﺑﺎ دﻗﺖ  95%ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ در ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  86.6%درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ روﺑﺎتﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی  5ﻫﺰار روﺑﺎت ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺸﻬﻮر داوﯾﻨﭽﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .روﺑﺎت داوﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺑﺎزوﻫﺎی روﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .روﺑﺎتﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻢ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺣﻄﯿﻪ ﮐﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎده ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ) (weak AIﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل روﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داوﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺧﺒﺮی درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻗﺮار داده ﯾﺎ در
ﭘﻮﺷﯿﺪن روﭘﻮش ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻮا ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻫﻨﮕﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ در زﻣﺎن
اﺟﺮای زﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺎر ﯾﮏ ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دارد ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﯾﮕﺮی از آﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ رﺑﻮد
 ۱۰ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺪون ﺷﮏ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و آﻫﻨﮓﺳﺎزان ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر در ﮐﻨﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎزﻫﻢ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻇﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮏ
و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در دﻧﯿﺎی
آﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓﺳﺎز در ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ورود ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎت را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ  10ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن  15ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺼﺮی وارد ﺷﻮﯾﻢ ﺣﺘﺎ اﺣﺘﻤﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی دﻗﺖﻧﻈﺮ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ داده و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
پینوشت:
 .1ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ دورﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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