رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ

راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺻﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎره ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺰرﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﺘﯿﻔﻮن ﻫﺎوﯾﮑﯿﻨﮓ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻫﺸﺪار داد» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ«.
ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﻪ  Siriﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﺧﻮدش
دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد ،اﻣﺎ او در آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﻣﺤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﻢ اﻫﺪاف او ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﻣﺸﻬﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Zeitgeistﻧﻄﻘﯽ را
اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ از ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺒﻮد.
او در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت و ادﺑﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﻟﺴﺮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮏورﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ » :ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در  100ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻢ ﻃﺮاز ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﻣﺎ دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺑﺰار ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ
رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد" ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آنرا ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﺎل  Real Housewivesﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮد .روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ او ﮔﻔﺖ » :آﯾﻨﺪه ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﺪرت در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری و ﺧﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن اﻃﻼع دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ،
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت دروﻧﯽ در
اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻫﯿﻮﻻﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
آنﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ روﺑﺎت ﺟﻬﺎن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 Touchpoint Groupروز دوازدﻫﻢ ﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺸﻢﮔﯿﻦﺗﺮﯾﻦ روﺑﺎت ﺟﻬﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آنﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ  Touchpointدر ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ رﺑﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ
اﺳﺘﯿﻔﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻗﻌﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اوﻟﯿﻦ روﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﻔﺎ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟
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