روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ

 ۵ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ روﺑﺎتﻫﺎ درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی روﺑﺎت اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ  SoftBankدر ورودی ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﮓﻫﻨﮓ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .روﺑﺎت ﻓﻮق اوﻟﯿﻦ روﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ در ﺣﺪود  47درﺻﺪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دو دﻫﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

روﺑﺎتﻫﺎ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد؟
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺑﺎتﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را روی
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
دور ﺑﻪ دﺳﺖ روﺑﺎتﻫﺎ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ
اﮔﺮ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪدی از درون ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﮐﺴﻞ ﺑﺮدارﯾﺪ و آنرا درون ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و
در اداﻣﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ روﺑﺎتﻫﺎ
در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد و ﺧﺎص اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ روﺑﺎتﻫﺎ
در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ )آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ،ﻟﻮازم و(...
روﺑﺎتﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﮐﺎﻻ
را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﮏ روﺑﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ!

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﻨﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه،
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎ وﯾﺪوﯾﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎ ارزﺷﯽ را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪای واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ اﺧﺒﺎر روز را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاران و دﻓﺘﺮداران
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺮض ﺣﺬف ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
آنﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و دﻓﺘﺮداری را ﺣﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ  Robo-accountingدر ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دارد اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده،
ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﻣﺎنﺑﺮی ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد را ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ ورود روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن  7.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ
ﺳﺎل  2030اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  8.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﺑﻪ  9.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2100ﺑﻪ  11.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎذﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آیﺑﯽام ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﺮﻃﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻤﻮرﯾﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﯿﺶ از دوازده ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎورهﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن و ﺣﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .روﺑﺎتﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮاﺣﯽ از ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺘﺨﻮان
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ورود روﺑﺎتﻫﺎ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد).اﯾﻦ
ﮔﺰارش از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺬف ﺷﺪ!( اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﻣﯽداﺷﺖ  83درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻋﺘﯽ آنﻫﺎ
 20دﻻر ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  20دﻻر اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ روﺑﺎتﻫﺎ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 31درﺻﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ  40دﻻر در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ در ﻣﮑﺎن ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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