
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مولفه کلیدی برای اتاق خبر در عصر دیجیتال 7

 یخبر هایدرترند رسانه رییو تغ2019صنعت سال   یهوش مصنوع

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استتولیدات پژوهشهای خبری و فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 مقدمه 

سب مخاطبان به خدمات دیجیتالی سان و منا سی آ ستر شدن و د شد دیجیتالی  ترندهای تغییردر ،شتاب روز افزون ر

سانه سال های اخیرا ی خبری هار سانه ر منجر در  ست.همچنانکه برخی ازروندهای تغییر بویژه درحوزه صنعت ر از شده ا

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانمشهودند که از آن جمله میهم اکنون 

سیهای جمعیتویژگیدوران  پایان( 1 شدن گفتمان شنا شرکت . "کاربران یالگوی رفتار"و حاکم  ساس  ه بها براین ا

 کنند.می شانکاربران براساس الگوهای رفتاریبه طبقه بندی شناختی توجه خود را معطوف های جمعیتجای ویژگی

عالی به مراتب از خود کاال  یک تجربهداشتتتتن  ،مخاطببرای فارغ از نوع محتوا ،کاربران.اکنون کردن تجربه اهمیت (2

 اهمیت بیشتری خواهد یافت. 

صول همه (3 ست؟ نرمنت مانند  .منظورهمح ست؟ فلیکس چی شبکه تلویزیونی ا ست؟  ست؟ کانال ا ست؟ پلتفرم ا افزار ا

رند ب که در قالب محصوالت بازنمایی می شود بیشترگویای خودشان هستند همچنان کهخدمات است؟ برند است؟ آنچه 

 هستند، یک کانال، یک وسیله ارتباطی هم هستند

اربران برای ارتباط ک با رشد روزافزون هوش مصنوعی، شاهد حرکت تدریجی ،افزاری سختتجهیزات فراتر از وسایل و  (4

شاره، ارتباطی صوت یا ایما و ا ستفاده از  سطهبی  با دنیای پیرامون خود به جای ا شته وا شند دا همچنانکه ما در حال .با

کنیم. نیاز ما به خودمان خلق میکنند و چه محتوایی که ؛ محتوایی که دیگران خلق میهستتتتیم در محتواغرق شتتتدن 

شیاء و دیجیتال را می یک حافظه .همچنانکهسازماندهی حیات دیجیتالی خود همچنان رو به افزایش خواهد بود توان به ا

 ها به جای ما با آنها تعامل کنند و چیزهایی به اشتراک بگذارندهای دنیای واقعی وصل کرد و این حافظهمکان

همراه با توجه فزاینده  BIG DATAهای نظیر یادگیری ماشینی در شرکت. هایی با درک شهودیهفناوری و دستگا (5

سعه"هایبخش ستگاه "تحقیق و تو سرانجام منجر به خلق د صنوعی  صنوعی میبه هوش م شود که واقعاً هایی با هوش م

های همیار که هستتتند. دستتتگاه واستتطهاین احستتاس را به آدم منتقل خواهند کرد که دارای مهارت درک شتتهودی و بی

شدن زندگی و کار ما میمی سان  شخص آماده کرد، باعث آ شی برای خود  سفار صاف .شوندتوان آنها را به طور  با این او

ای هنگاهی اینفوگرافیگ به ترند رسانهترند رسانه های خبری،  قبل از ورود به بحث تاثیر هوش مصنوعی و تغییرنخست 

سال  صنوعی در  2018اجتماعی در  سی تاثیر هوش م سال صمی اندازیم و در ادامه به برر بویژه تغییر ترند  2109نعت 

 رسانه های خبری می پردازیم .
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 2018های اجتماعی در سال ترند رسانه 
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1) https://buffer.com/resources/social-media-trends-2018 
2) https://www.mentionlytics.com/blog/social-media-trends-of-2018-review/ 

3) https://hootsuite.com/uploads/images/stock/gd-SocialTrends-en-3-1.pdf 

 

ریهوش مصنوعی و تغییر در ترند رسانه های خب 

 

صنوعی سال  (AI) هوش م شروع به انتخاب رویدادهای خبری دربرندهای عمده اخبار دیجیتال خواهد کرد.  2019در 

ی ای شود. این امر پیامدهای عمدهاین پیشرفت نشان دهنده آغازیست از آنچه که بعنوان انقالب در انتشار اخبار عنوان م

تواند منجر به نتیجه خوب یا بد منتهی شتتود، بستتته به اینکه چگونه ما به عنوان یک صتتنعت به استتتفاده از دارد که می

 فادهاست اطالعات فناوری های شرکت در حاضر حال در مصنوعی با این اوصاف هوش ،گیریمتکنولوژی تدبیر و تصمیم می

 .شودمی

  هوش مصنوعی در شرایط کنونی چیست؟مختصات 

شتیبانی پاینکه ،ضمن هاپیشرفت فعلی در زمینه کاربرد هوش مصنوعی بر این واقعیت سوق پیدا کرده است که فن آوری

شوند شان هم به راحتی می  صنوعی  ن سودمندی هوش م ستند. همچنین، بطورکامل نتایج دقیق و واقعی  سترس ه درد

را انتخاب  مکنیمشاهده می Netflix که درفیس بوک،گوگل یاهوش مصنوعی بسیاری ازمحتویاتی،امروزه.داده شده است

 که خودشتتانرا هایی شتتود، بلکه فقا الگوریتمانتخاب نمی )خودکار(های خودمختاراطالعات توستتطروباتفناوری .کندمی

های خبری فیس بوک، نتایج جستتتجوی درپیامترکیب محتوای  در عین حالو گیرند فرا میبوستتیله یادگیری ماشتتین 

ها، زمان روز و ، اولویتبر عواملی مانند رفتار شتتخصتتی ،دوستتتان Netflix های محتوایگوگل و پیشتتنهادها و توصتتیه

https://buffer.com/resources/social-media-trends-2018
https://www.mentionlytics.com/blog/social-media-trends-of-2018-review/
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آموزی یا فراگیری الگوریتم، ماشتتین را ردیابی موقعیت جغرافیایی مبتنی استتت. در چند ستتال گذشتتته، همین نوع خود

شعهمی صحبت   X  کند، ا سیری یا گوگل هوم شما با هنگام  سا،  شیمن 1الک سخنران اتاق ن از طریق تلفن، تلویزیون یا 

 .صدای شما را تشخیص می دهد

 ( رسانه های خبری الگوریتمیی)ویرایشگریسردبیر 

 استفاده Netflix یا Google، Facebook از که زمانی مثل شوید، درستدر ابتدا، احتماال تفاوت زیادی را متوجه نمی

ای از رویدادهای ، شما همچنان به انتخاب گسترده2019هنگام استفاده از برند اخبارمورد عالقه خود در سال  .کنیدنمی

شتتوند، در حالی که موارد دیگر با الگوریتم خود خبری ادامه خواهید داد. برخی از آنها توستتا یک ویرایشتتگر انتخاب می

 .آموز انتخاب می شوند

 مامتخاص انتخاب می شتتود و مبتنی استتت بر کنید بطوردریافت می خودآموز الگوریتم از شتتما اخباری که حال، این با

 به آن دسترسی دارد.   که الگوریتم شما رفتار و شما عالقمندی  شما، مورد در هاییداده

برندهای دهند، می ارائه خدمتی خبرهای آنچه روی برداده می شتتتود  بیشتتتتری قدرت خودآموز هایالگوریتمهنگامیکه 

ای بهتر، درست مثل تر و کارآمدتراست. همچنین احتمال دارد که ازآن به عنوان تجربهتر، زندهاخبار جدید احتماال مرتبا

و گوگل و یا الکسا و سیری تجربه بهتری داشته باشند. در همان زمان اتفاقات جدیدی  Netflix اینکه مخاطب احتماال با

  .کنندهای خبری میرسانهیا سردبیری  شروع به ویرایش آموز ، زمانی که الگوریتم های خود رخ میدهد

. یرندگبهره مییا سرمقاله ها ترکیب مقاالت خبری  از دانند که چرااساسا، نه کاربران خبر ونه رسانه دیگر با اطمینان نمی

ست آن دلیل صمیم می این ا ساس اطالعات مربوط به  را گیردکه چه رویدادهای خبریکه الگوریتم خودآموز خودش ت برا

در نتیجه، این الگوریتم .استتت کرده ستتازیبهینه الگوریتمرا که منتشتترکننده  ستتازی بهینه معیارهایو نشتتان دهد شتتما 

خودآموزاستتتت که برندهای خبری را به جای ویرایشتتتگر ویرایش می کند. برای مثال، اگرچه ممکن استتتت ما بتوانیم 

ما زمان زیادی را برای با این اوصتتاف پیامدهای مستتتقیم این تغییر را برای رفتار مخاطبان وکاربران را شتتناستتایی کنیم،

 .شناسایی عوارض جانبی بالقوه خواهیم داشت

  آینده ارایه نشده 

از این مانند  های خبری پیدا کرده استتت و ناشتتران پیشراهی اجتناب ناپذیر را برای رستتانه بی تردید هوش مصتتنوعی

کنند. دلیل آن درکیفیت و بهبود کارایی است که آن را ارائه آزمایش میهوش مصنوعی را هاست که واشنگتن پست مدت

 رار دارد.که قگوگل و فیس بوک مانندهای خبری فشار رقابتی رسانه، درکنار این موضوع در معرض دهدمی
های نخستتت احتماال برخی از مشتتکالت احتمالی درستتال نیستتت. درپیش هوش مصتتنوعیبا این حال، شتتیوه استتتفاده از

ستفاده از الگوریتم شرکتا شکالت های خود آموز برای هدایت  ست. این م های مانند گوگل و فیس بوک قادر به اجتناب ا

 و یخیهای تارها به دلیل دادههای فیلتر، تصمیمات سوگیرانه در مورد اینکه مقاالت خبری یا سرمقالهشامل تقویت حباب

گاهی معیارهای ،شتتوند، و استتتفاده ازمحتوای فزاینده افراطی،که الگوریتم های خود آموزمحرمانه استتتفاده می یآموزشتت

 .دهند بسیار ساده استبهینه سازی را ارائه می

صنوعی هایی کهروش ست،کنون درمیان غولتا هوش م ستفاده قرار گرفته ا ن یک رویکرد به عنوا های بین المللی مورد ا

صنوعی صنوعی به جای هوش م سک مواجهه با ردرباره انگیزه بحث  واندتمی جدید و جمعی از حماقت م وجود . باشودی

رباره گیری، دمخالف و مشکالت احتمالی در سطوح مناسب تصمیم،های موافقها، منافع و دیدگاهبا آگاهی از پتانسیل این،

خودآموزبرای ایجاد برندهای خبری و حمایت از بحث های عمومی مورد نظر ما مورد استتتفاده های یتمرواینکه چگونه الگ

 باشیم. آگاهانهگیریقادر به تصمیم ،قرار گیرند

                                                           
1 .Alexa, Siri, or Google Home 
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  در انتشار اخبار بحث خواهیم کرد؟ هوش مصنوعی سالی است که ما درباره اخالق 2019آیا 

به جه  های  با تو مد یا های زوکربری و 2019از ستتتال  هوش مصتتتنوعی،پس بالقوه معرفیپ یا  Muskianهردو اتوپ

 1dystopia وند. با این که الگوریتم های خود آموز را اولین بار در رستتانه های خبری ایجادبه راحتی استتتخرام می شتت 

 های انسانی و روزنامه نگاری در میان منتشرکنندگان مهم اصلی جریان رسانه ای نمی شوند.کنند، جایگزین ویرایشمی

های خود را ها و برنامهوب سایت، همچنان ویرایش صفحات اولیه 2019به احتمال زیاد، بسیاری از ناشران مهم در سال 

شترین ترافیک مخاطبان و اهمیت و ارزش مندی اخبار  نقش مهمی ایفا  شت، و برنامه هایی که برخوردار از بی خواهند دا

صفحات مقاالت کند.می صفحه اول و در  سمت پایین   .الگوریتم های خود آموز به ویرایش جریان رویدادهای خبری به 

 Kurzweil’sهای ربات ، ما هنوز هم از نویسندگان خودمحور، سرپرست2019بود.بر این اساس، در سال مجاز خواهند 
2 .singularity فاصله زیادی داریم. 

 

هوش  مهم استتت که ما در مورد استتتفاده ازاما ادغام دستتتگاه های هوشتتمند و انستتان هنوز دور،  با این حال، حتی نقطه

این بحث هم به این علت استتت که منتشتترکنندگان اخبار کاربرد  های خبری شتتروع به بحث کنیمدر رستتانه مصتتنوعی 

شروع میالگوریتم ستفاده ازهای خودآموز را  صنوعی  کنند و از آنجایی که ا سالهوش م شار اخبار احتماال در  های در انت

ست، زیرا غول  .آینده تولید محتوای خبری را گسترش می دهد با این حال، حداقل به همان اندازه مهم وبحث مرتبطی  ا

ت ها خدمتا مطالب خبری را به شما برای سالکنند میهای خودآموز استفاده هایی مانند فیس بوک و گوگل از الگوریتم

 کنند.

                                                           
 .مکان یا دولت تصور شده که در آن همه چیز ناخوشایند یا بد است  . 1

ضی ای آینده.  2 ست فر شد زمان آن در که ا شت قابل غیر و کنترل قابل غیر تکنولوژیک ر  .شود می شریب تمدن در نامطلوب تغییرات به منجر و شود می برگ

ست نزدیک انحصار سان: ا ستانی غیر یکتاب شناسی زیست از فراتر ان سال دا شریت آینده و مصنوعی هوش درباره 2005 که در  توسط رایموند کورزویل آینده  ب

 «معنوی های دستگاه عصر» و( 1990) «هوشمند های ماشین عصر» کورزویل، قبلی های کتاب در که است هایی ایده مبنای بر کتاب این شناس نوشته شده است.

 خود 1993 مقاله در Vernor Vinge توسددط که گیرد،می بر در را Singularity اصددط   Kurzweil دوره این در حال، این با. اسددت شددده ارائه( 1999)

 .گرفت قرار استفاده مورد پیش دهه یک از بیش "آینده انحصار تکنولوژی"

Kurzweil سریع از را خود قانون صیف بازده ت شمگیر افزایش کندمی بینی پیشو کندمی تو  و رباتیک نانو، اوریفن ژنتیک، کامپیوتر، مانند هایی آوری فن در چ

صنوعی هوش سیده Singularity که هنگامی Kurzweil. م ست، ر صنوعی هوش که گویدمی ا صنوعی هوش همه از تر قوی نهایت بی م ست م  او آن از پس. ا

 انسان و هوشمند های دستگاه آن در که است ای نقطه Singularity. کند اشباع را جهان که آن تا رسد می سیاره از خارج سمت به هوش که کند می بینی پیش

 .شوند می ادغامبا هم  ها

https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2014/10/24/elon-musk-with-artificial-intelligence-we-are-summoning-the-demon
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2014/10/24/elon-musk-with-artificial-intelligence-we-are-summoning-the-demon
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity_Is_Near
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity_Is_Near
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 زارش موسسه گFuture Today   از هوش مصنوعی و سایر روندهای تکنولوژی 

ضر مطلب  صه  گزارش حا سه  100خال س در زمینه آینده فناوری و روند آیندۀ روزنامه  Future Todayصفحه ای مو

سال  صنوعی در  ست 2018نگاری، با تاکید برروندآینده هوش م شده ا شر  سته آن  .منت در ادامه به برخی از نکات برج

 .پردازیممرتبا با حوزه رسانه، روزنامه نگاری و بویژه خبر می

پرداخته استتت .در این زمینه  2018براتاق خبر در ستتال  گذاری هوش مصتتنوعیچگونگی تاثیر"گزارش بهبخشتتی از این

بویژه در زمینه  موضوعاتی از قبیل های آینده صتگیری از فراهمیت و مهیا شدن برای بهره، سازی جایگاهبرجستهضمن 

ها برای آینده اخبار داده، در حوزه هوش مصنوعی وخبر .هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل، روزنامه نگاری ربات، تاکید دارد

ست.  ستا به دمهم ا صنوعی به قلم ماری کاترین  فیلیپ 7ر این را صر هوش م سی برای اتاق خبر درع سا صر ا شاره 1عن     ا

، به منظور ارائه و فراهم کردن منابع  Better Newsاشاره به راه اندازی پروژه ، می شود . در بخشی از این مطلب ضمن 

شران صنعت اخبار دیجیتال شریه نایت لنفست، با ،برای نا این پروژه موسسه مطبوعات آمریکا به عنوان بخشی از ابتکار ن

ها  در عصر گیری از فرصتها و همچنین بهرهتخصصان فناوری برای حل چالشهدف ایجاد سازمان های خبره همراه با م

 ارمغان مورد تاکید قرار گرفته است.مثابه هوش مصنوعی به 

 عنصر کلیدی برای اتاق خبر در عصر دیجیتال  7
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 متناسب با  نیاز مخاطبان استفاده کنید. . سیستم عامل یا پلتفرم2

 را داشته باشید. مخاطب محوری در عصر هوش مصنوعی. 3

 به مخاطبان وفادار موقتکاربران  برای تبدیل در شبکه های اجتماعی .  ایجادکانال4

 با مدل های مختلف کسب درآمدرسانه ای .آزمایش 5

 . همکاری با وب سایت های خبری همسو6
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 دریافت  اطالعات برای  تصمیم گیری 

ضروری، نیاز به پذیرش داده صمیم یکی از مقوله های  صل ازگها در ت ست. تجزیه و تحلیل حا شریاتداده ها یری ا  برای ن

سیاری دارند ، چرا که مهم  صمیماهمیت ب شوندبه  های آگاهانهگیریت صردیجیتال منجر می  در این زمان  .موفقیت در ع

 ها کلید موفقیت هستند.هوش مصنوعی، داده

ست، دیجیتال عصرو رونق در  رشد از بزرگی بخش کلیدی ویژگی 7 این  یقطراز موفق، واقعا دیجیتالاتاق خبرهای  اما ا

 دارند.کنند،یک گام فراتر برمیفعالیت می مخاطبانشان خودشان و برای که آنچه آزمایش و نوآوریاستمرار 

 

 

 

 


