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بسمهتعالی
در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست که علم و اقتصاد پیوند ناگسستنی با یکدیگر پیدا کردهاند به طوری که
هر کشوری که صاحب علم و فناوری در هر حوزهای باشد و بتواند آن را در عمل به کار گیرد ،قادر به خلق ثروت
و افزایش درآمد خواهد بود .طبق گزارش برخی مراکز تحقیقاتی ۱نیز هوشمصنوعی بزرگترین تحولآفرین و
تغییردهنده بازی در اقتصاد جهانی است و غولهایی همچون آمازون ،مایکروسافت ،فیسبوک ،گوگل و
 ،...سرمایهگذاریهای کالنی در حوزه هوشمصنوعی انجام دادهاند .حقیقت آن است که هوشمصنوعی،
ظرفیت آن را دارد که حداقل تا سالها بعد از این ،تغییرات شگرفی در قدرت ،سیاست ،کار ،نحوه زندگی
و تعامالت ،انقالبی ایجاد کند .اکنون در چنین شرایطی ،مدیران کشور ما تا چه اندازه ضرورت حرکت به
سمت فناوریهای نو و کاربرد هوشمصنوعی را درک کردهاند و علیرغم مشکالت عدیده امروز کشور،
بخش قابلتوجهی از تالش خود را بر روی حرکت کشور به سمت آن معطوف کردهاند؟
ما معتقدیم آنچه که کشور در این زمینه پیش از هر چیز دیگر به آن نیاز دارد ،بصیرت و بینش است
که توانایی پایش پیشرفت هوشمصنوعی را داشته باشد و متناسب با نیازمندی و توانمندیها،
بتواند از آن بهرهمند شود .از این رو با عزمی راسخ و به پشتوانه تالش تیمی ،ماهنامه تخصصی
«هوشمصنوعی» با هدف ارتقا وروزآمد کردن دانش مدیران و سیاستمداران و آشنایی ایشان
با حوزه هوشمصنوعی به عنوان فناوریای که ناگزیر برای توسعه آن هستیم ،به صورت ماهیانه
ً
منتشر خواهد شد و بر آنیم که با حرفهایی که عموما از جنس مدیریت و سیاستگذاری است،
پیش رو و
سطح آ گاهی را نسبت به هوشمصنوعی و دامنه وسیع کاربردهای آن و چالشهای
ِ
مواردی از این قبیل ،ارتقا داده و آمادگی نسبی برای اتخاذ و بکارگیری آن در کشور فراهم سازیم.
باشد که انتشار این ماهنامه موجب برداشتهشدن گامی نو در بهبود توسعه فناوریهای نو در
کشور شود .در راستای دستیابی به این مهم ،نظرات و بازخوردهای شما مخاطبین عزیز و محترم
میتواند بسیار مؤثر باشد .لذا پیشاپیش از لطف و همراهی شما عزیزان کمال تشکر و قدردانی را دارم.
با سپاس
فاطمه کنعانی؛ سردبیر ماهنامه هوشمصنوعی
 .۱از جمله مؤسسه پژوهشIDC

اخبار و تازهها

هوشمصنوعی

چگونه میتواند در دنیای آنالین
از کاربران محافظت کند؟
با اشتغال بیش از  74درصد نسل اینترنت (نسلی
که بین سالهای میانی دهه  90میالدی تا ابتدای دهه
دوم هزاره جدید زاده شدهاند) به سپری کردن اوقات
خود در دنیای آنالین (به طور میانگین  10ساعت در
روز ) ،میتوان گفتتفاوتی میان دنیای برخط ()online
و برون خط ( )offlineبرای این نسل وجود ندارد.
نفوذ شبکههای اجتماعی در
بنابراین،
واقعیت ِ
ِ
زندگی روزمره ما واجد مخاطرات خاص خود است و
ما موظفیم در صدد تخفیف این مخاطرات ،افزایش
ایمنی و تصفیهی ارتباطات خطرساز آن برآییم .فناوری
هوشمصنوعی میتواند ما را در مواجهه با مخاطرات
و نگرانیهای دنیای برخط یاری کند؛ اما چگونه؟
میدانیم کــه ابــزارهــای هوشمصنوعی مانند
باتهای مکالمه ،الگوریتمها و پیشنهادهای
خودکار ( )auto-suggestionsهماکنون در حال
شکل دادن محتوایی هستند که ما بطور روزمره
در فضای برخط روی پلتفرمها مشاهده میکنیم.
همچنین ،ابزارهای یادگیری عمیق با تحلیل رفتار
ما میتوانند عادات و کنشهای برخط ما را تعیین
کنند و مطالبی را در دسترس ما بگذارند که مورد
پسند ماست .با این همه ،نباید کارکرد ابزارهای
l
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هوشمصنوعی را شخصیسازی دنیای برخط و جارزنها
( )feedsخالصه کرد .هوشمصنوعی در کنار هوش
انسانی میتواند در پایشگری و واکنش به رفتارهای
تهدیدآمیز دنیای برخط نقشآفرینی کند.
مخرب و
ِ
ساختن پلتفرمها و شبکههای اجتماعی با
امنتر
ِ
استفاده از هوشمصنوعی
افراد کم سن و سال نسل جدید به طور پیوسته به اینترنت
حیات
دسترسی دارند در حالی که والدینشان سهمی در
ِ
دیجیتال آنان ندارند .بسیاری از این کودکان شاهد ارعاب
ِ
رایانهای ( )cyberbullyingبودهاند؛ همچنین ،خطراتی
نظیر ترویج افراطیگری ،استثمار کودکان و چترومهای
طرفدار خودکشی در این سالها رخ نمودهاند .در اینجا
هوشمصنوعی و ابزارهای آن میتواند در ارتقاء امنیت
رایانهای ( )cybersecurityمورد استفاده قرار گیرد.
با بکارگیری هوشمصنوعی میتوان بر محتوای
بارگذاری شده در پلتفرمهای اجتماعی نظارت و آن را
اصالح کرد .افزون بر این ،ابزارهای هوشمصنوعی در
تعامالت کاربران مفید هستند؛ امری که هرگز
پایش
ِ
نمیتوان در حجم وسیع به صورت دستی انجام داد.
برای مثال ،در شبکه اجتماعی یوبو ( )Yuboبا استفاده
از یک یادگیری شبکهی عصبی ،سن کاربران مشکوک
به درستی برآورد میشود .حسابهای عالمتگذاری
شده ( )flaggedظرف چند ثانیه مورد بازبینی قرار
میگیرند و کاربران موظفاند سن و هویت خود را تایید
کنند تا بتوانند به استفاده خود از پلتفرم ادامه دهند.
عالوه بر این ،هوشمصنوعی از طریق ابزار پردازش زبان
طبیعی ( ،)NLPتعامالت میان کاربران را در شبکههای
نامناسب ارسالی
اجتماعی پایش میکند و پیامهای
ِ
میان گروههای کمسن و کاربران آسیبپذیر را تشخیص

م ـیدهــد .در عمل بیشتر مـحـتــوای مـخــرب از سوی
اقلیتی از کاربران تولید میشود؛ از این رو ،استفاده از
مهارتهای هوشمصنوعی میتواند باعث تشخیص
کردن بازبینی محتوای آنان
کاربران مخرب و اولویتدار
ِ
ِ
شود .یادگیری ماشین نیز سیستمها را قادر میسازد تا
مقوالت
الگوهای مستتر در رفتارها و مکالمات را بیابند و
ِ
جدیدی برای بررسی بیشتر داشته باشند .افزون بر این،
رهگذر قابلیتهای تحلیلی هوشمصنوعی میتوان
از
ِ
درستیسنجی اطالعات و اصالتسنجی یک مطلب را به
صورت خودکار درآورد تا از پخش اطالعات غلط و محتوای
گمراهکننده پیشگیری کرد .با این اقدامات همچنین
میتوان به تدریج رفتار مسئوالنه در فضای مجازی را به
کاربران آموزش داد .برای مثال ،در شبکهی اجتماعی
دخالت
یوبو ،ویژگیهای امنیتی این شبکه از طریق
ِ
گذاشتن اطالعات شخصی
مانع به اشتراک
ِ
بالدرنگِ ،
یا ارســال پیامهای نامناسب میشود .همچنین ،اگر
تصاویر افشاکننده یا
کاربران اقدام به اشتراکگذاری
ِ
کلید
زدن ِ
درخواستهای نامناسب کنند ،یوبو پیش از ِ
مانع به اشتراک
ارسال ،با استفاده از مسدودکنندهها ِ
گذاشتن ایــن محتوا با گیرندهی مــورد نظر میشود.
گردانندگان یوبو به صورت فعاالنه به آموزش کاربرانشان
گذاری
مخاطرات اشتراک
اشتغال دارند .کاربران نه تنها از
ِ
ِ
اطالعات شخصی مطلع میشوند ،بلکه پیش از شرکت
در فعالیتهایی که میتواند برای خودشان یا دیگران
پیامدهای منفیای داشته باشد ،مجبور به تجدید نظر
و بازاندیشی کنشهایشان میشوند.
منبعAI News :
https://yun.ir/toqon7
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الگوریتم خودآموز هوشمصنوعی
فیسبوک بــرای تشخیص تصاو یر
الگوریتمها معموال بر مبنای مجموعه دادههایی آموزش
میبینند که پیشتر از سوی انسانها دستهبندی شدهاند .اما
اکنون در آموزش یک الگوریتم ایجاد شده توسط فیسبوک ،یک
میلیارد عکس اینستاگرامی مورد استفاده قرار گرفته است .این
الگوریتم قرار است برخالف الگوریتمهای سنتی ،به تنهایی و
بدون دخالت انسان قابلیت تشخیص تصاویر را کسب کند.
به گزارش فیسبوک ،الگوریتم مذکور توانسته است تصاویر را
با دقت  %84/5شناسایی کند .فیسبوک این سیستم را سیر
نظارت خود ( )self-supervisedاست،
تحت
( )Seerکه
ِ
مخفف ِ
ِ
نامیده .یکی از متخصصان حوزه هوشمصنوعی گفته است اگر
این سیستم بتواند در بلندمدت عملکرد موثری داشته باشد،
«میتوان آن را گام مهمی در رسیدن به رویای رایانههای دارای
عقل سلیم دانست» .شرکتهای دیگر نیز در حال فعالیت
روی این دست فرآیندها هستند .بنابر اعالم فیسبوک ،در حالی
که این نوع مهارت در الگوریتمهای مربوط به پردازش زبان به
موفقیتهایی دست یافته است ،در حیطه تصاویر انجام آن
چالشبرانگیز است زیرا شناسایی قسمتهای مختلف یک
تصویر دشوارتر از شناسایی تک کلمات است .این شرکت در یکی
وبنوشتهای خود چنین گفته است« :در تصاویر ،الگوریتمها
باید تعیین کنند کدام پیکسل به کدام مفهوم تعلق دارد .جدای
از این ،آن مفهوم در تصاویر مختلف تفاوتهای چشمگیری
دارد ،مثال گربهای که در حالتهای مختلف ایستاده یا از زوایای
مختلفی نشان داده شده است» .فیسبوک همچنین اظهار
تعلیم الگوریتمها بر مبنای مجموعهی
کرده است توانایی
ِ
بزرگی از دادههایی که پیشتر توسط انسانها دستهبندی
واجد سوگیری و
نشدهاند میتواند در مبارزه با برنامههایی که
ِ
تبعیض هستند مفید باشد؛ زیرا هنگامی که دادهها از سوی

l
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انسان دستهبندی میشود امکان بروز سوگیری وجود خواهد
داشت .برای مثال ،احتماال زنان بیشتر برحسب خصوصیات
جسمانی نظیر موها یا شکل خنده عالمتگذاری میشوند؛ در
حالی که مردها برچسبهایی مانند «رسمی» یا «کسب و کار »
را خواهند داشت .پروفسور ساندرا واچر از موسسه اینترنت
آکسفورد در اظهاراتی گفته است در مجموع این پژوهش
«بسیار نویدبخش» بــوده است و همچنان فهم چگونگی
ورودی انسانی از
اتخاذ تصمیمات توسط الگوریتم بدون اتکا به
ِ
اهمیت بسیاری برخوردار است .به گفته او« ،ممکن است شما
خنثی
از شر سوگیری انسانی رها شوید اما چیزی به نام دادهی
ِ
بدون سوگیری وجود ندارد .بنابراین شما همیشه درگیر این
مسئله خواهید بود .فهم چرایی وقوع برخی تصمیمات در امر
گروهبندی از سوی الگوریتم بسیار مهم خواهد بود».
با این همه توجه به این نکته ضــروری است که شبکههای
اجتماعی ،گوشیهای تلفن همراهمان و  ،...پر از از انــواع و
اقسام عکسها وفیلمهاست که با اطالعات دقیق مکانی و
زمانی که این امکان را میدهد که تحلیل اقدامات و شرایط یک
فرد بعد زمان و مکان پیدا کرده و تحلیلها دقیقتر شوند .این
نکته از این جهت حائز اهمیت است که گسترش استفاده از
چنین تکنولوژیهایی میتواند زمینهساز استفاده نامناسب
از دادههای تصویرمحور باشد و امنیت اطالعات فردی افراد را
دچار خطر کند .اتحادیه اروپا چارچوب قانونگذاری جامعی برای
این حوزه تدوین کرده است در بخش مقاالت تحلیلی خالصهای
از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع :بیبیسی
https://yun.ir/96wq2b
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سرمقاله

 5تحول هوشمصنوعی

فاطمه کنعانی ،1پریسا رسولیان

2

که جهان  2021و پس از آن را شکل خواهد داد
درسال  ،2020سرعت پیشرفت هوش
مصنوعی سریعتر از گذشته بود .مراکز
تحقیقاتی و تجاری بسیاری نیز با این
پیشرفتها ،عملکرد خود را در عرصه
واکسنها ،وسایل نقلیه خودمختار،
پردازش زبان و محاسبات کوانتومی
ارتقا دادند .به طور کلی سال  2020برای
شهروندان ،کسبوکارها و دولتها

در سراسر جهان سال چالشبرانگیزی
بــود .با گسترش بیماری کووید  19و
محدودیتهای گسترده بهداشتی
و ایمنی ،برنامههای هوشمصنوعی
نقش کلیدی در نجات جان انسانها
و تقویت انعطاف اقتصادی داشتهاند.
تحقیق و توسعه برای تقویت قابلیتهای
اصـلــی هوشمصنوعی ،از رانندگی

هوشمصنوعی علیه کرونا

تولید واکسن جدید به طور معمول چند دهه و یا حداقل
چند سال به طول میانجامد .اما در مارس  ،2020تنها پس
از سه ماه از اولین مورد گزارش بیماری کووید  ،19گزینههای
مختلفی برای واکسن آن در مرحله آزمایش انسانی قرار
گرفتند .رکورد سرعت تولید واکسن تا حدود زیادی به لطف
پیشرفتهای هوشمصنوعی بود که به محققان در تجزیه
و تحلیل داد ههــای فــراوان در مورد ویــروس کرونا کمک
کرد[ .]1هوشمصنوعی در مسابقه یافتن واکسن کووید
 19دو نقش مهم حمایتکننده را ایفا میکند :پیشنهاد
اجزای واکسن با درک ساختار پروتئینی ویروسی ،و کمک
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خودمختار و پ ــردازش زبــان طبیعی
گرفته تا محاسبات کوانتومی ،بدون
وقفه ادامه دارد .در این مقاله ،به پنج
پیشرفت قابل توجه هوشمصنوعی با
پیامدهای مبارزه با کووید  19که در مجله
 MIT Technology Reviewمنتشر
شده ،اشاره شده و همچنین تحوالت
آینده اقتصاد و جامعه را بررسی میکند.

به محققان پزشکی با سرعت بیسابقه دهها هزار مقاله
پژوهشی مرتبط .با استفاده از هوشمصنوعی مجموعه
دادهها و نتایج تحقیقات آزادانه در جامعه علمی جهانی
به اشتراک گذاشته میشود[ .]2در نتیجه محققان را در
طراحی واکسنهای هدفمند راهنمایی مینمایند .استفاده
از هوشمصنوعی در فرآیند تولید واکسن میتواند انقالبی
بزرگ در تولید واکسنهای آینده ایجاد کند.
سهــا ،پروتئینها
بخش اساسی تشکیلدهنده ویــرو 
هستند که از دنبالهای از اسیدهای آمینه تشکیل شده
و شکل سه بعدی منحصر به فردی دارند .درک ساختار

شماره دوم  lخردادماه ۱۴۰۰

پروتئین برای درک نحوه کار آن ضروری است .پس از درک
شکل ،دانشمندان میتوانند داروها و واکسنهایی تولید
کنند که با شکل منحصر به فرد پروتئین کار کنند .اما بررسی
تمام اشکال ممکن یک پروتئین قبل از یافتن ساختار سه
بعدی منحصر به فرد آن ،بیش از سن جهان طول میکشد.
اما هوشمصنوعی این امر ناممکن را در زمان اندک ممکن
ساخته است [.]2
ً
قبال هرگز بشر شاهد چنین رقابتی بــرای تولید واکسن
علیه یک عامل بیماری زا نبوده است .با استفاده از قدرت
هوشمصنوعی میتوان سرعت کشف را چندین برابر
کرد 3و با استفاده از یادگیری عمیق ،به اطالعات جدیدی از
ساختار پروتئینهای شبیه ساختار کووید 19دست یافت.
درک این ساختارهای پروتئینی کمک مفیدی برای کشف
فرمول واکسن کووید میکند .آزمایشگاه تحقیقاتی دیپ
مایند گوگل ،یکی از مراکز تحقیقاتی است که بر روی این
موضوع کار میکند.4
عالوه بر تولید واکسن ،از هوشمصنوعی ،در حوزههای
مختلف رویارویی با ویروس کووید 19نیز استفاده شده
اســت ،به طور مثال ،شرکت استارتاپ بلودات با تکیه
بر هوشمصنوعی ،پلتفرم پیچیدهای را توسعه داد که
کالندادههای مختلف را جمعآوری و تحلیل میکند و برای
ردیابی و پیشبینی شیوع بیماریهای عفونی استفاده
میشود .5نکته بسیار جالب درباره این پلتفرم این است که
بیماری همهگیر سارس را پیشبینی کرد و این پیشبینی
ً
دقیقا به واقعیت پیوست .هشدار شیوع بیماری کرونا
در دسامبر سال  ،۲۰۱۹نمونه دیگری از پتانسیل فناوری
هوشمصنوعی این استارتاپ است .این پیشبینی همانند
ً
بیماری سارس دقیقا به واقعیت پیوست که نتیجه آن
شیوع کرونا در فوریه سال  ۲۰۲۰بود [.]1
همچنین استارتاپ چینی ِسنستایم  ،که یک شرکت پیشرو

در صنعت هوشمصنوعی در جهان است ،توانسته است
با تحلیل تصاویر  CTریه افراد مشکوک به کرونا و تشخیص
شهــای
نهــا ،رو 
چهره افــراد با وجــود ماسک بر صــورت آ 
تشخیص را تسریع کند.6
یکی دیگر از کاربردهای هوشمصنوعی ،یافتن اشتراکات
بین نواحی درگیر ویروس است که در کنار سایر
اطالعات مرتبط ،بسیاری از زوایای پنهان این
ویروس را هویدا سازد.

 .1هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ،آدرس ایمیلkanani@tsi.ir :
 .2هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ،آدرس ایمیل:
p.rasoulian@ut.ac.ir
3. DeepMind
4. BlueDot
5. SenseTime
6. Aptiv
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خودروهای خودران
خودران
به عقیده صاحبنظران علوم رایانه ،خودروهای
ِ
مجهز به سامانههای هوشمصنوعی میتوانند دست
کم  90درصد از مرگهای جادهای بکاهند.7
فناوری رانندگی خودمختار در سال  2020به تکامل خود ادامه
داد و شرکتهای برجستهای ،نمونههای خودرو بدون

پردازش زبان طبیعی کاربردی

در سال گذشته سیستمهای زبان طبیعی در پــردازش جنبههای زبان انسان مانند احساسات و نیت ،به طور
قابل توجهی پیشرفت کردند و زبانی را ایجاد نمودند که با الگوهای گفتاری و نوشتاری انسان و حتی درک بصری و
توانایی بیان درک یک تصویر همسو است .این مدلهای زبان طبیعی به نتایج جستجوی دقیقتر و چتربات ها و
دستیارهای مجازی پیچیدهتری منجر میشوند که تجربههای کاربردی بهتر و ایجاد ارزش بیشتر برای کسبوکارها
را در پی دارد .درک بصری ،امکان تعامل فیزیکی سیستمهای رایانهای را در صحنههای روزمره ایجاد میکند .این امر
برای بهبود کیفیت تعامل انسان و ماشین بسیار مهم خواهد بود [.]1

l
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راننده را آزمایش کردند و همچنین خدمات ربوتاکسی
را در شهرهای مختلف برای عموم فراهم کردند .رانندگی
ً
کامال خودکار ،امکان حملونقل بدون راننده انسانی را
در وسایل نقلیه فراهم میکند و برای مقیاسپذیری و
تجاریسازی نیازمند تأمین امنیت و ایمنی هستند.
فراتر از برندهای مرسوم ،مانند تسال و آلفابت که اتومبیل
های خودران را دنبال می کنند ،تعداد زیادی از شرکتهای

رایانش کوانتومی

محاسبات کوانتومی در سال  2020دستاورد قابل توجهی از جمله
دستیابی به برتری کوانتومی کامپیوتر جیوژانگ را به وجود
آورد .این موفقیت از منظر هوشمصنوعی بسیار مهم است،
زیرا محاسبات کوانتومی در مقایسه با رایانههای کالسیک،
پتانسیل فوقالعادهای برای شارژ برنامههای هوشمصنوعی
دارند .برای مثال از محاسبات کوانتومی میتوان برای اجرای
یک مدل یادگیری ماشین مولد از طریق مجموعه داده بزرگتر
از آنچه یک رایانه کالسیک میتواند پردازش کند ،استفاده
کرد و در تنظیمات دنیای واقعی دقیقتر و مفیدتر عمل
نمود .فناوریهای پیشرفتهای مانند الگوریتمهای یادگیری
عمیق نیز به طور فزایندهای نقشی مهم در توسعه تحقیقات
محاسبات کوانتومی دارند [ .]1براساس آخرین دستاوردهای
مطر حشده در این حوزه ،بهنظر میرسد در انجام محاسبات
واقعی ،کامپیوترهای کوانتومی عملکرد سریعتری نسبت
به رایانههای کالسیک از خود نشان میدهند .در پردازش
کوانتومی ،کیوبیت یا بیت کوانتومی معادل بیت در رایانههای
کالسیک است که بهعنوان واحد پایه برای پردازش کوانتومی
مورد استفاده قرار میگیرد .از آنجایی که کیوبیتها میتوانند

فناور دنیا نیز در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری
کردهاند .در حال حاضر ،بیش از  40شرکت در حال توسعه
وسایل نقلیه خودران رانندگی جادهای شناسایی شدهاند.
از جمله این شرکتها میتوان آمازون ،اپل ،اپتیو  ،آودی
و اتولیو را نام برد.8
گفته میشود که سه تولیدکننده اول خودروهای خودران،
وایمو ،جیامکروز و آرگو ا آی هستند.9

بهغیر از محاسبهی صفر و یک اعداد بیشتری را در محاسبات
خود وارد کنند ،در نتیجه برای انجام محاسبات کوانتومی،
بر اساس قنون برهمی نهی در فیزیک ،فضاهای بیشتری
برای محاسبات مورد نیاز است و درگیر میشود .همین
مساله منجر به قدرتمندشدن رایانههای کوانتومی نسبت
به رایانههای کالسیک خواهد شد و برای حل مسایل خاص
که مورد توجه محققان است میتواند کاربرد داشته باشد .10
بیتهای کامپیوترهای کوانتومی میتوانند همزمان یک و
صفر باشند .این قدرت پردازش بالقوه بهطورتصاعدی افزایش
مییابد؛ زیرا دو بیت کوانتوم (کیوبیت) میتواند در چهار حالت
ممکن باشد :سه کیوبیت میتواند در هشت حالت باشد
و . ...چین ادعا میکند که به کانون برتری کوانتومی پیوسته
است .براساس گزارشها ،کامپیوتر  Jiuzhangدر  ۳دقیقه و
 ۲۰ثانیه راهحل مسئلهای ویژه و دشوار را پیدا کرده است .این
در حالی است که ابررایانهی سنتی برای انجام چنین کاری کمتر
از  ۵/۲میلیارد سال زمان نیاز دارد .برای شفافسازی میتوان
گفت که این زمان بیش از نیمی از سن کنونی زمین است.11

11. ARGO AI

		8. Autoliv
10. GM CRUISE

		7. Audi
9. WAYMO
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تراشههای هوشمصنوعی
سختافزار هوشمصنوعی با توسعه چند تراشه هوشمصنوعی سفارشی برای کارهای تخصصی در سال  2020به
توسعه خود ادامه داد .در حالی که یک پردازنده معمولی تنها توانایی پشتیبانی از وظایف هوشمصنوعی را دارد ،اما
پردازنده های خاص هوشمصنوعی قابلیت تغییر با سیستم های خاص را دارند که می توانند عملکردهای ویژه ای
همچون یادگیری عمیق را بهینه کنند .به طور کلی نسل جدید پردازندهها به دنبال کاهش هزینه ،ارتقای عملکرد و
انعطافپذیری هستند که میتوانند طیف گستردهای از برنامههای هوشمصنوعی را پشتیبانی نمایند .با گسترش
کاربردهای هوشمصنوعی ،هرگونه ارتقای عملکرد یا کاهش هزینه میتواند با ارائه ارزش بیشتر برای شرکتهایی
که شبکه گستردهای از مراکز داده را برای خدمات ابری مدیریت میکنند ،عملیات داخلی شرکت را تسهیل کند [.]1

l
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کالم آخر

دنیای دیجیتال همواره در حــال پیچیدهتر شــدن اســت و در ایــن دنیای پیچیده ،شاید بتوان گفت که
هوشمصنوعی ،بیش از سایر فناوریهای نوظهور ،جهان را دچار تغییر و تحول جدی کرده است و محتمل
است که روند پیشرفت سریع این فناوری ،سالها ادامه یابد .پیشرفتهای هرچند اندک در هوشمصنوعی
ممکن است به مثابه بالزدن پروانه در تئوری آشوب و پیچیدگی ،تحوالت عظیمی را در سراسر جهان موجب
شود و به تبع آن ،کاهش سوانح ،بیماری ،بیعدالتی و  ...را به همراه داشته باشد ،اما برای بهرهمندی از این
مزایا و نیفتادن در تلههای بشرساخته ،باید بتوانیم به درستی با ماشین ارتباط برقرار کنیم و همواره بین
اهداف و بهبود عملکرد آن ارتباط برقرار کنیم .باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشیم که هرچه بیشتر
به فناوری وابسته شویم ،ضرورت قابل اعتماد بودن فناوری و هدفی که برای آن فناوری را به کار گرفتهایم،
اهمیت بیشتری مییابد .هوشمصنوعی به همان اندازه که کاربردی است و روز به روز در زندگی بشر ریشه
میدواند ،میتواند خطرناک نیز باشد و الزم است اهداف ماشین با اهداف انسان همسو شود .هرچه ماشینها
هوشمندتر و نیرومندتر میشوند ،اهمیت ایجاد این همسویی بیشتر میشود.
categoryId=21072.
[ ]7م .تگمارک ,زندگی  :3.0انسان بودن در عصر هوشمصنوعی,
تهران :چاپ غزال.1399 ,
[8] 16 December 2020. [Online]. Available: https://www.
cbinsights.com/research/autonomous-driverless-vehicles-corporations-list/.
[9] M. Bayern, 4 November 2019. [Online]. Available:
https://www.zdnet.com/article/the-top-3-companiesin-autonomous-vehicles-and-self-driving-cars/.
[ ]10ت .پورشاهید 29 ,مهر [ .1397درون خطی]Available: .
quantum-computers--298359/https://www.zoomit.ir/tech
./outperform-classical-machines
[ ]11پ .هدایتی 19 ,آذر [ .1399درون خطی]Available: https:// .
jiuzhang-chinese-quantum--365740/www.zoomit.ir/misc
./computer-supremacy
[ ]12ر .قاسمی خوراسگانی ،م .ثنایی و م .محمدبیگی« ،طراحی
واکسن مبتنی بر کامپیوتر» ،مجله دانشکده پزشکی.pp ،
 ،388-383شهریور .1391

منابع
[1] 14 January 2021. [Online]. Available: https://www.
technologyreview.com/2021/01/14/1016122/thesefive-ai-developments-will-shape-2021-and-beyond/.
[2] "AI Can Help Scientists Find a Covid-19 Vaccine," 20
March 2020. [Online]. Available: https://www.wired.
com/story/opinion-ai-can-help-find-scientists-finda-covid-19-vaccine/.
[3] N. Arora, A. K. Banerjee and M. L. Narasu, "The role of artificial intelligence in tackling COVID-19," Future Virology, 2020.
[4] E. Callaway, "It will change everything’: DeepMind’s
"AI makes gigantic leap in solving protein structures,
30 November 2020. [Online]. Available: https://www.
nature.com/articles/d41586-020-03348-4.
[5] I. Caulder, R. Kovarik and C. Cowan, 20 July 2020.
[Online]. Available: https://www.lexology.com/library/
detail.aspx?g=a94f63b4-2829-4f62-97f7-43f2aecd12a6.
[6] Sensetime, 22 February 2020. [Online]. Available:
?https://www.sensetime.com/me-en/news-detail/23875نشریه اندیشکده تحولدیجیتال l

15

l

مقاله

مالحظات نگهداری و نظارت بر

سیستمهای هوشمصنوعی

جســتار حاضــر دنبالهای اســت بــر مطالبی کــه در مقالهی
«درآمــدی بــر هوشمصنوعی» در شــمارهی پیشــین این
ماهنامــه بــدان پرداختــه شــد .مقال ـهی شــمارهی قبلــی
مــرور مختصــری بــود بــر تاریخچــهی هوشمصنوعــی و
ِ
تعریف آن ،و ارائهی نمایی مفهومی از هوشمصنوعی و
انــواع هوشمصنوعــی .در ایــن شــماره عــاوه بــر پیگیری
مطالــب پیشــین و تکمیــل رخدادهــای عمــدهی حــوزهی
فنــاوری هوشمصنوعــی در هزارهی جدیــد (تصویر  ،)1به

مالحظاتی پرداخته میشود که ذینفعان ()stakeholders
در بکارگیــری سیســتمهای هوشمصنوعــی میبایســت
بــه دیــده بگیرنــد و بــه آن پایبنــد باشــند .ایــن نوشــته
میتوانــد بیشــتر مــورد اســتفاده کســانی قــرار گیــرد کــه در
فرآینــد تصمیمگیــری و تصمیمســازی در حــوزه فنــاوری
هوشمصنوعــی دخیــل هســتند و یــا در آینــدهای نــه
چنــدان دور بــا ایــن فنــاوری و پیشــرفتها و کارکردهــای
آن مواجــه خواهنــد شــد.

تصویر  - 1رخدادهای مهم حوزهی هوشمصنوعی در هزارهی جدید

آیبو

شرکت سونی نخستین ربات
سگ خانگی به نام آیبو (یک ربات
هوشمصنوعی) را روانه بازار مصرف
کرد .رباتی که مهارتها و خصوصیاتش
رومبا
در طول زمان توسعه مییابد.
رباتیک خودرانی
جاروبرقی
نخستین
ِ
ِ
که توسط شرکت آیربات به صورت
انبوه تولید شد و توانایی حرکت
کردن و نظافت خانهها داشت.

1999

l
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2002

سیری

آیفون
شرکت اپل در گوشیهای
ِ
سری فور اس خود یک دستیار
هوشمند مجازی کار گذاشت که
دارای یک رابط کاربری صوتی بود.

2011

واتسون

رایانهی پاسخگوی پرسشها ،به نام
واتسون ،ساختهی شرکت آیبیام،
تلویزیونی جئوپاردی،
در مسابقهی
ِ
رتبه نخست و جایزهی یک میلیون
دالری را از آن خود کرد.

2011
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تصویر  - 2پیونددهی سیستمهای هوش مصنوعی به اصول
سیستم هوش مصنوعی

محیط

درک و دریافت (ادراکات/دادههایخام)

حسگرها
 ماشین -انسان

فعالیت (فیزیکی /اطالعاتی)

فعالگرها
 ماشین -انسان

دادههای پردازش شده
توسط ماشین یا انسان

پیشبینیها ،توصیهها
و تصمیمات

منطق عملیاتی هوش مصنوعی
کارکرد تحلیلی)
مدل (برای مثال ،قواعد یا
ِ
بازنمودی قابل تفسیر یا غیرقابل تفسیر برای انسانها
تفسیر مدل (برای مثال،
ردهبندی ،استدالل منطقی)

مدلسازی
خودکار یا غیرخودکار

اهداف

معیارهای عملکرد

دادهها/حافظهتاریخی

دانش فنی

اهداف

معیارهای عملکرد

اصول کلی
آسایش فراگیر و پایدار
 -1رشد و
ِ
 -2ارزشهای انسانی و عدالت
 -3شفافیت و توضیحپذیری
 -4توانمندی ،ایمنی و پیگیریپذیری

آلفاگو

ِتی

یوجین

سوم داوران تصور
پس از اینکه یک
ِ
کردند یک بات مکالمه به نام یوجین
گوستمن ،انسان است ،او توانست
در آزمون تورینگ قبول شود.

2014

الکسا

الکسا توسط شرکت آمازون معرفی
شد؛ یک دستیار هوشمند مجازی
مجهز به یک رابط کاربری صوتی که
انجامدهندهی امور خرید است.

2014

بات
با بروز نافرمانی توسط ِتیِ ،
مکالمهی شرکت مایکروسافت،
در رسانههای اجتماعی ،این بات
تند
کامنتهای جنجالی و بعضا ِ
نژادپرستانه گذاشت.

2016

هوشمصنوعی شرکت گوگل به نام
آلفاگو توانست «که جی» قهرمان جهان
بازی «گو» را شکست دهد؛ این
در ِ
بزرگ
عدد ِ
هوشمصنوعی به سبب ِ
(دو به توان صد و هفتاد) موقعیتهای
احتمالی مورد توجه قرار گرفت.

2017

نشریه اندیشکده تحولدیجیتال l
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تصویر  - 3سطوحی از سیستم هوش مصنوعی که در آن سوگیری امکان نمایان شدن دارد
سوگیری ادراک حسی
سیستم هوش مصنوعی

محیط

درک و دریافت (ادراکات/دادههایخام)

حسگرها
 ماشین -انسان

فعالیت (فیزیکی /اطالعاتی)

فعالگرها
 ماشین -انسان

دادههای پردازش شده
توسط ماشین یا انسان

پیشبینیها ،توصیهها
و تصمیمات

کارکرد تحلیلی)
مدل (برای مثال ،قواعد یا
ِ
بازنمودی قابل تفسیر یا غیرقابل تفسیر برای انسانها
تفسیر مدل (برای مثال،
ردهبندی ،استدالل منطقی)

مدلسازی
خودکار یا غیرخودکار

سوگیری فنی

اهداف

معیارهای عملکرد

دادهها/حافظهتاریخی

دانش فنی

اهداف

معیارهای عملکرد

سوگیری فعالسازی

منطق عملیاتی هوش مصنوعی

سوگیری مدلسازی

غلبه بر آن ،دستیابی و پایبندی به یک هوشمصنوعی
قابل اعتماد ( )trustworthy AIو مسئول (responsible
 )AIاست؛ زیرا هوشمصنوعی همانند دیگر فناوریهای
متضمن تهدیدها و فرصتهایی است
برتر آینده
ِ
نوظهور و ِ
که تمام جنبههای حیات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
ن را تحت تاثیر قرار میدهد .در اینجا به
و امنیتی انسا 
مالحظات و اصولی پرداخته میشود که در ایجاد یک
مصنوعی قابل اعتماد و مسئول دخیل
سیستم هوش
ِ
هستند .تصویر  2ارتباط یک سیستم هوشمصنوعی را
با این اصول نشان میدهد.

در مـقــالـهی «درآمـ ــدی بــر هوشمصنوعی» (شــمــارهی
پیشین) به نحوه عملکرد سیستمهای هوشمصنوعی
اشاره شد؛ بدین ترتیب که سیستمهای هوشمصنوعی
میتوانند الگوهای موجود در حجم وسیعی از دادهها
را از رهــگــذر حسگرها تشخیص دهـنــد و محیطهای
پیچیده و مستقل را مدلسازی کنند .به صورت ساده
میتوان گفت سیستمهای هوشمصنوعی قادرند با
ارائـهی پیشبینیها ،توصیهها و تصمیمات دقیقتر و
کمهزینهتر ،تاثیرات مثبتی بر محیطها بگذارند که به
تبع آن ،میتوانند نقش مهمی در حل و برطرف نمودن
برخی از چالشهای عمدهی حوزههایی نظیر علوم پایه،
بهداشت و سالمت ،و امنیت داشته باشند .با این همه ،اصل نخست :رشد و رفاه فراگیر و پایدار
نفعان فناوریهای هوشمصنوعی (اعم از بخش
پیادهسازی و بکارگیری سیستمهای هوشمصنوعی نیز تمام ذی
ِ
ضمانت خصوصی و به ویژه بخش دولتی) میبایست خود را ملزم
به نوبه خود واجد چالشهایی است ،چنانکه
ِ
l

18

 lنشریه اندیشکده تحولدیجیتال

شماره دوم  lخردادماه ۱۴۰۰

مصنوعی قابل مدلسازی و سوگیری فعالسازی ،بیشتر رخ میدهند.
بکارگیری مسئوالنهی هوش
مالحظات
به
ِ
ِ
ِ
ثمرات
اعتماد بدانند تا برای همهی انسانها و کرهی زمین
ِ
در هر کدام از سه عنصر اصلی یک سیستم هوشمصنوعی
منصفانه و سودمندی فراهم آورند.
در رابطه با این اصل حکومتها باید موارد زیر را در نظر بگیرند :میتوان انتظار وقوع سوگیری را داشت:
گفتمان مؤثر که تمام ذینفعان را شامل میشود و  -حسگرها ،به طور ویژه میتواند سوگیری ادراک حسی را
غرض از آن ،ارتقاء فهم هوشمصنوعی ،مباحثه بر سر از این عنصر انتظار داشت .این سوگیری باعث میشود
فرصتها و چالشهای حــوزهی هوشمصنوعی برای سیستم هوشمصنوعی در مورد برخی دادههای جمعآوری
اقتصاد ،جامعه و جهان کار ،و در نهایت آگاهیبخشی به شده از گروههای مختلف ،سوگیری نژادی ،جنسیتی و
 ...داشته باشد .برای مثال ،در پــروژهی شرکت آمازون
سیاستگذاران است.
تشویق بازیگران حوزهی هوشمصنوعی به اطمینان برای استخدام نیرو در سال  ،2014مشخص شد سیستم
یافتن از وجود همکاریهای چندرشتهای و تنوع دیدگاهها هوشمصنوعی در شرایط برابر مــردان را به جای زنان
در سراسر چرخهی حیات هوشمصنوعی؛ امری که مقصود انتخاب میکند؛ یا نتایج برآمده از یک الگوریتم بکار
سازی منافع و به حداقل رساندن استعداد رفته در ایاالت متحده برای پیشبینی مخاطره در حوزه
از آن بیشینه
ِ
بهداشت و درمان حاکی از وجود سوگیری نژادی بود که در
آسیبرسانی است.
حمایت از بازیگران حوزهی هوشمصنوعی در پیادهسازی آن سیاهپوستان کمتر از سفیدپوستان نیازمند خدمات
مصنوعی بیشتر درمانی قلمداد شده بودند.
ایــن اصــل ،از جمله بواسطهی ترویج هوش
ِ
مسئوالنه در آموزش و پژوهش ،تبادل دانش و رویههای  -منطق عملیاتی ،بخصوص سوگیری فنی از این عنصر
معتبر ،فراهم کردن راهنمای عملی برای انجام کسب و ناشی میشود و شامل ابزارها و الگورتیمهای بکار رفته
کارهای مسئوالنه ،و نهایتا ارائه مشوقهایی برای تبدیل در سیستم هوشمصنوعی نیز میشود .برای مثال ،یک
الگوریتم مشخص ممکن است مبتنی بر متغیرها یا
مزیت رقابتی.
مصنوعی مسئول به یک
هوش
ِ
ِ
ویژگیهای گوناگون ،بهتر یا بدتر عمل کند.
 فعالگرها ،به ویژه از طریق سوگیری فعالسازی که در ارتباطاصل دوم :ارزشهای انسانی و عدالت
مدلها عموما برای دستیابی به اهداف خاصی ساخته با چگونگی استفاده از خروجیهای سیستم هوشمصنوعی
میشوند؛ اهدافی که ممکن است بازتابندهی ارزشهای در محیط معنا پیدا میکند .برای مثال ،فعالگرهایی نظیر
انسانی باشند و یا نباشند؛ برای مثال تشخیص بیماری باتها ( )botsنوشتههای توییتری یا مقالههای خبریای
سرطان یا جنگافزارهای خودفرمان ( .)autonomousتولید میکنند که میتواند متضمن سوگیریهای محتواییای
تصویر  3سطوحی از سیستم هوشمصنوعی را نشان باشد که از الگوها و قالبها نشات میگیرد.
سـاحت اصلی
میدهد که در آن انــواع گوناگونی از سوگیریها ( )biasعلاوه بـر وقـوع سـوگیری در هر یک از سـه
ِ
سوگیری ادراک حسی ،سوگیری فنی ،سوگیری سیستمهای هوشمصنوعی ،وقوع سوگیری در بخش
مانند
ِ
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دانـش فنـی ایـن سیسـتمها نیـز محتمل
اسـت؛ به ویژه از طریق سـوگیری مدلسـازی
انسـانی سـازندهی یـک مـدل ،برخـی از
کـه در آن عامـل
ِ
جنبههـای محیـط در سـاخت مـدل را آگاهانـه یـا از روی
عـدم آگاهـی لحـاظ نمیکنـد .برای مثـال ،در یک سیسـتم
هوشمصنوعـی کـه در خدمـت مدیریـت تصمیمگیـری
( )decision managementقضایـی اسـت ،یـک مـدل
میتوانـد احتمـال وقـوع مجـدد جـرم در آینده توسـط یک
مدل پیادهسازی شده توسط عامل
فرد را برآورد کند .اگر ِ
انسـانی عواملی نظیر سـن یا جنسیت فرد را لحاظ نکند،
دچـار سـوگیری مدلسـازی خواهد شـد.

در رابطه با اصل ارزشهای انسانی و عدالتها ،حکومتها
باید این موارد را در نظر بگیرند:
تشویق بازیگران حــوزه هوشمصنوعی به ارزیابی
شدن ارزشهــای انسانی و عدالت در
پیوستهی لحاظ
ِ
سیستمهای هوشمصنوعی ،و پیادهسازی پادمانها از
رهگذر طراحی و دیگر تمهیدات و فرآیندها ،از جمله امکان
ِ
تصمیمگیری نهایی توسط انسان؛ مواردی که متناسب با
بافت ( )contextهستند و از همکاریهای چندرشتهای و
چندذینفعی ( )multi-stakeholderبهره میبرند.
ترویج آییننامههای عمل اخــاقــی ،استانداردها و
برچسبهای کیفیت که کمک میکند سیستمهای
هوشمصنوعی در طول چرخهی حیات خود ،در راستا و
همگام با ارزشهای انسانی و عدالت باشند .تحقق این
موضوع همچنین زمینهی ارزیابی سطوح پیروی از این
ارزشها را فراهم میکند.
اطمینان یافتن از اینکه سیستمهای هوشمصنوعی
زمینهی تصمیمگیری افراد در قبال هویت دیجیتال و
دادههای شخصی خود را فراهم میسازد.
l
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اصل سوم :شفافیت و توضیحپذیری
فرآیند تفسیر میتوان چرایی ایجاد
در برخی موارد در طول
ِ
بعضی توصیهها را توضیح داد؛ در عین حال ،در دیگر موارد،
توضیح امور تقریبا غیرممکن است .عموما مراد از شفافیت
چگونگی توسعه،
یک سیستم هوشمصنوعی ،قابلیت فهم
ِ
تعلیم و گسترش یک سیستم هوشمصنوعی از سوی
مردم است .یک سیستم هوشمصنوعی میبایست در
رابطه با اینکه از چه متغیرهایی استفاده میکند و کدام
یک از این متغیرها بر یک پیشبینی ،توصیه یا تصمیم
اثرگذار است ،توضیح دهد .همهی ذینفعان موظفاند
افشاگری مسئوالنه را در رابطه با
فرهنگ شفافیت و
ِ
سیستمهای هوشمصنوعی ترویج دهند.
در رابطه با اصل شفافیت و توضیحپذیری حکومتها
باید این موارد را در نظر بگیرند:
ترویج پیشگامیهای برآمده از بازیگران هوشمصنوعی
در کمک به فهمپذیری سیستمهای هوشمصنوعی،
رهگذر سیستمهای هوشمصنوعیای که
از جمله از
ِ
معنادار مناسب بستر را حین عمل
میتوانند اطالعات
ِ
کردن مکاتبه کنند؛ این امر میتواند موجب فهم توصیههای
این سیستمها شود.
معنادار اینکه ذینفعان در چه زمانی
اطمینان یافتن از افشای
ِ
و برای چه مقصودی با یک سیستم هوشمصنوعی تعامل
میکنند و نیز اینکه چه کسی گردانندهی این سیستم است،
خصوصا هنگامی سیستم برای ذینفعان ناشناخته است.
اطمینان یافتن از اینکه افراد حقیقی و حقوقیای که با
اقدام ناخوشایند و خصمانهی یک سیستم هوشمصنوعی
فراخور بسـتر و زمینهی موجود
روبرو شـدهاند میتوانند
ِ
و بـدون مجبـور شـدن بـه درک ایـن فنـاوری ،اطالعاتـی
را دربـارهی عوامـل و منطقـی کسـب کننـد کـه شـالودهی
توصیههای سیسـتم است.
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اصل چهارم :توانمندی ()Robustness
ایمنی و پیگیریپذیری ()Accountability
سیستمهای هوشمصنوعی میبایست توانمند و استوار
باشند؛ به این معنا که در برابر شرایط خصمانه و بحرانی
تــابآوری داشته باشند یا بر آن غلبه کنند .همچنین،
سیستمهای هوشمصنوعی ملزم به ایمن بودن هستند؛
به ایــن معنا که در سراسر چرخهی حیات خــود ،نباید
مخاطرهی نامعقولی را در استفادهها یا سوءاستفادههای
مرسوم یا پیشبینیشده در رابطه با ایمنی سیستمها
وضع کنند.
بازیگران حــوزهی هوشمصنوعی موظفاند از قابلیت
ردیابی مجموعه دادههــا ،فرآیندها و تصمیمات گرفته
شده در طول چرخهی حیات سیستمهای هوشمصنوعی
اطمینان حاصل کنند تا در جای خود فهم الزم از پیامدها
و نتایج را ایجاد کند .بازیگران حــوزهی هوشمصنوعی
همچنین موظفاند پیوسته در سراسر چرخهی حیات
هوشمصنوعی رویکرد مدیریت مخاطره خود را با دقت
بکار گیرند یا آن را تقویت کنند تا از مخاطرات (شامل
امنیت دیجیتال) بکاهند.
افزون بر این ،یک سیستم هوشمصنوعی میبایست
واجد قابلیت پیگیری یا همان پیگیریپذیری باشد که
غرض از آن ،تخصیص مسئولیتها به سازمانها یا افراد
مناسب است .بازیگران حوزه هوشمصنوعی موظفاند
در چارچوب نقش فردی خود ،بستر و بهترین فناوری روز
درست سیستمهای
عملکرد
( )state if artپاسخگوی
ِ
ِ
هوشمصنوعی و نیز در نظر گرفتن اصولی که در باال بدان
اشاره شد باشند.
در رابطه با اصل چهارم ،حکومتها باید موارد زیر را در
نظر بگیرند:
تشویق بــاز یــگــران حــوزه هوشمصنوعی بــه ارزیــابــی

پیامدهای نقشآفرینیشان در چرخهی حیات یک سیستم
هوشمصنوعی ،به نحوی که متناسب با نقش آنان باشد.
موظف نــمــودن بــاز یــگــران حــوزه هوشمصنوعی به
مستندسازی فرآیند و تصمیمات اتخاذ شده در طول
چرخهی حیات سیستمهای هوشمصنوعی ،خصوصا
سیستمهایی که به صورت بالقوه تبعات قابل توجهی بر
زندگی مردم دارند؛ این امر موجب فهم نتایج سیستمهای
هوشمصنوعی و پیگیریپذیری میشود.
تشویق بازیگران حوزه هوشمصنوعی به مشورت گرفتن
از ذینفعان در سراسر چرخههای حیات هوشمصنوعی،
مدیریت مخاطره؛ بگونهای
از جمله در ارتباط با فرآیندهای
ِ
مراحل
که موجب ترویج مشارکت ذینفعان در تمام
ِ
چرخهی حیات هوشمصنوعی شود.
در مقالهی این شماره از ماهنامه هوشمصنوعی ،به
مالحظات و اصولی پرداخته شد که در نگهداری و نظارت بر
سیستمهای هوشمصنوعی از اهمیت بسیار برخوردارند و
در راستای این ُمهم ،برای هر اصل ،چند توصیهی کاربردی
به حکومتها ارائه شد .در شماره بعدی ماهنامه ،پس
از شرح چرخههای حیات سیستمهای هوشمصنوعی
و مسائل مرتبط با آن ،به تدوین سیاستهای ملی برای
مصنوعی قابل اعتماد پرداخته خواهد شد.
هوش
ِ

برگرفته از:
OECD Digital Economy Papers, November 2019, No. 291
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مخاطرات مبالغه و اغراق در هوشمصنوعی
ِ

موفقیت هوشمصنوعی
در گرو احتمال شکست است
جولیا چیوکا ،مایکل سی هوروویتز ،الورن کان؛ فارین ِافیرز ،آوریل 2021

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه حاکمیت ایــاالت متحده آمریکا پیرامون
هوشمصنوعی از نظرگاه تهدیدها و چالشها مـیپــردازد .در این مقاله
زاویه دید بررسی ،مناسب تمامی فعاالن حوزه هوشمصنوعی نیست و
اهمیت آن در آشنایی با رویکرد کشوری مانند ایاالت متحده از زاویه دید
نشریه فارین ِافیرز میباشد .طبیعتا این حوزه جنبههای گوناگون دیگری
نیز دارد که در شماره قبلی به آنها اشاره شده است یا در شمارههای آ تی
بولتن مورد بررسی دقیقتر قرار خواهدگرفت.
در ســال  ،1983بخش تحقیق و
توسعه تسلیحات ارتــش ایاالت
متحده یک برنامهی ده ساله را به
ارزش یک میلیارد دالر در حوزه هوش
ماشین آغاز کرد که غرض از آن حفظ برتری
ایاالت متحده بر رقبایش در حوزه فناوری
بود .از همان آغاز کار ،دانشمندان علوم
کامپیوتر از این پروژه انتقاد کردند و آن را
غیر واقعبینانه دانستند .اهداف برنامه
بیاندازه بلندپروازانه بود و سرانجام
برای پنتاگون شکست بزرگی به بار آورد.
این رخداد موجب شد یک «زمستان»
طوالنی در حــوزه هوشمصنوعی به
وجود آید که در طول آن سرمایهگذاران
احتمالی از جمله خود ارتــش ایاالت

متحده از سرمایهگذاری بزرگ در این
فناوری اجتناب کردند.
اکنون هوشمصنوعی بار دیگر توجه
نهادهای امنیت ملی را به خود جلب
نـمــوده اســت و هنوز هــم بیم وقــوع
شکستی دیگر وجود دارد ،شکستی
مخرب
آمد یک «چرخهی
که میتواند پی ِ
ِ
ترکیب
مبالغه و اغراق» باشد که در آن
ِ
موانع
دعوی بیپایه و ادعاهای غلوآمیز با ِ
طبیعی و ناگزیری که در این فناوری وجود
بلندمدت
پیشرفت
دارد ممکن است بر
ِ
ِ
نوین متحولکننده ،آثار
یک فناوری ِ
منفی داشته باشد .قدرتهای نظامی
در سراسر جهان سرمایهگذاری سنگینی
روی هــوش کــردهانــد و در پی آن نوع
نشریه اندیشکده تحولدیجیتال l
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مقاله
کاربردهای رزمی و امنیتی
هستند که میتواند در
مقابل دشمنان مزیت خلق کند .امروزه
در ایاالت متحده به درستی و بیش از هر
زمان دیگری در قبال هوشمصنوعی
ضرورت و فوریت پیش آمده است .با
داشتن انتظارات فراوان از
این وجود،
ِ
فناوری هوشمصنوعی یک مخاطرهی
بــزرگ و واقعی اســت .از این رو ،عدم
تمایل به تحمل شکستها به این
معناست که ایــاالت متحده ممکن
است ظرفیتهای هوشمصنوعی را
تضییع کند و از رقبای خود عقب افتد.
مسیر منتهی بــه کــاربــردهــای مــوثـ ِـر
مصنوعی نظامی ناگزیر ناهموار
هوش
ِ
است و خصوصا با عنایت به اتفاقات و
اشتباهات برآمده از مبالغهها و افراطهایی
که دیدهایم ،دوچندان میشوند .عدم
مطابقت انتظارات و واقعیت میتواند
ِ
یهــای نوین و
پایانی باشد بر فـنــاور 
احتمال وقوع آن خاصه زمانی بیشتر
است که حکومتها دستاوردهای آنی
و فــوری را به ظرفیتهای بلند مدت
اتخاذ موفقیتآمیز
ترجیح میدهند.
ِ
هوشمصنوعی مستلزم شکیبایی و
تعامالت محتاطانه است بگونهای که
زنان فرصتطلب
عیب
جویان و طعنه ِ
ََ
ُ
نتوانند با علم کردن پیشامدها مهری
بر شکست محتوم این فناوری بزنند.
هوشمصنوعی خاصه در برابر این
l
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نوع عقبنشینیهای ناشی از مبالغه
و اغراق آسیبپذیر است .این فناوری
تاکنون دو «زمستان» را در عمر نسبتا
کوتاه خود تجربه کرده است که در آن،
ـرآوردن
ناکامی هوشمصنوعی در ب ـ
ِ
انتظارات سبب کاهش سرمایهگذاری و
عالقه به این فناوری بوده است .افزون
بر این ،فهم و تعریف هوشمصنوعی
کاری است فریبنده و الگوریتمهایی
که هوشمصنوعی مبتنی بر آن کار
میکند اگر خارج از زمینهی توسعهی
مستعد
اولیه مورد استفاده قرار گیرند،
ِ
شکست هستند.
عــاوه بر ایــن ،ورود هوشمصنوعی
به ارتش ایاالت متحده مستلزم ایجاد
تغییرات بنیادین در همهی بخشهاست،
از ساختار نیرو و الگوهای ترفیع گرفته
تا دکترین و مسئولیتها .این موضوع
ناچارا مقاومتهایی را در پی دارد و
از آنجایی که مسئوالن نظامی ایاالت
متحده معموال فاقد تخصص در ارزیابی
پیشرفتهای کنونی هوشمصنوعی
در بخش خصوصی هستند ،مخالفان
بدیهی
موانع
این فناوری نوین راحتتر
ِ
ِ
این فناوری را بزرگ جلوه میدهند .با این
همه ،مخالفان و عیبجویان نمیتوانند
نهایی این جدال باشند .در طول
پیروز
ِ
تاریخ ارتشها بارها در برابر تغییرات
حوزه فناوری مقاومت کردهاند اما این
فناوریها بودهاند که نهایتا توانستهاند

خود را تحمیل کنند.
برای فناوریهای نوین نظیر هوشمصنوعی
سه نقطه حیاتی وجود دارد که در آن
ممکن است از برآوردن انتظارات فزآینده
باز بماند و به تبع آن پیش از شکوفایی
در ورطهی فراموشی بیافتد .نخستین
نقطه «درهی مــرگ» اســت؛ یــا همان
فاصلهی میان توسعهی یک فناوری
در بخش خصوصی و فراگیری آن توسط
حکومتها یا ارتشها؛ نقطهای که گاهی
بیش از آنچه توسعهدهندگان قادر به
ارائه هستند قطعیت میطلبد.
اگر یک فناوری به سالمت از دره مرگ
یتــوانــد یک
عـبــور کـنــد ،دام بـعــدی مـ 
فرآیند آزمایش و ارزشیابی سنگین و
اضطرابآور باشد .وزارت دفاع ایاالت
متحده بطور خاص نیازمند سرمایهگذاری
کارآمدتر آزمایش ،ارزشیابی،
در انجام
ِ
درستیسنجی و اعتبارسنجی کاربردهای
جدید هوشمصنوعی است .طراحی
فرآیندهای موجود بگونهای نیست
که از پس رسیدگی به سیستمهای
تحول یادگیری ماشین
همیشه در حال
ِ
و الگوریتمهای هوشمصنوعی برآید؛
این امر ممکن است موجب بکارگیری
سیستمهای نامعتبر و نامطمئن شود؛
چنانکه احتمال عــدم موفقیت این
سیستمها بیشتر است و شکست
پذیرش هوشمصنوعی را
آنها روند آتی
ِ
با بیاعتمادی و مقاومت روبرو میکند.
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آخرین مانع عبارت است از کاراندازی
( )deploymentدر جهان واقعی .واهمه
از بسیاری از امور ناشناخته نظیر تاثیر
ادراکی نزد سربازان و کمرنگ شدن نقش
انسانی در جنگافزارها ،میتواند مقاومت
در برابر ادغام وسیع هوشمصنوعی را در
طول زمان تقویت کند .مواردی که بدان
اشاره شد ،فرصت مغتنمی است برای
کسانی که اشکاالت هوشمصنوعی را
زیر نظر دارند و میکوشند استفاده از
این فناوری را متوقف کنند.
هم چین و هم روسیه سرمایهگذاری
سنگینی روی هوشمصنوعی کردهاند
سنتی ایاالت متحده
برتری
زیرا امید دارند ِ
ِ
در حوزه نظامی را به چالش بکشند .در
چنین شرایطی ،ایاالت متحده باید به
دنبال یک تعادل باشد؛ یعنی از یک
سوی در اتکا به این فناوری پیش از
کامل آن شتاب نکند و از سوی
آمادگی ِ
اتفاقات ناگزیر
دیگر در صورت وقوع
ِ
در حوزهی این فناوری ،عجوالنه از آن
دست نکشد.
دستیابی به این تعادل در گرو این است
که حاکمیت انتظارات واقعبینانهتری از
نقش هوشمصنوعی در حوزه نظامی
داشته باشد .حاکمیت موظف است برای
توجه افکار عمومی به هوشمصنوعی
و سیستمهای جنگافزاری خودران
چارهای بیاندیشد؛ توجهی که بیشتر
از جنس داستانهای علمی تخیلی

است تا واقعیت .دولت باید تصویری
کامال سنجیده ،آگاهانه و واقعبینانه
از آنچه هوشمصنوعی میتواند انجام
دهد ارائــه کند .همزمان ،دولــت باید
تاکید کند که هوشمصنوعی جایگزین
انسان نیست بلکه قرار است توانایی
گرفتن
انسانها را بهبود بخشد .در نظر
ِ
الگوریتمها بیشتر به مثابه توان رایانشی
و نه جایگزینی جادویی بــرای نگرش
انسانی باعث خواهد شد الگوریتمها
در نظر عموم مقبولتر و محبوبتر آیند.
پذیرش عمومی میبایست با ظرفیت
ِ
فنی موجود در حکومت ایاالت متحده
ِ
مطابقت داشته باشد؛ تحقق این امر
به معنای نوینسازی زیرساختهای
وزارت دفاع ایاالت متحده هم در ُبعد
سختافزاری و هم نرمافزاری است .برای
رایانشی موجود فاقد
نمونه ،سامانههای
ِ
زبانهای برنامهنویسی مورد استفاده در
بخش خصوصی هستند و بهروزرسانی
آنها دشوار است .این مسئله نشان
میدهد این سامانهها برای بکارگیری
هوشمصنوعی نامناسب هستند.
رویههای آزمایش و ارزشیابی پیشرفته و
تشخیص راحتتر
شفاف میتواند باعث
ِ
اتفاقات
وقایع شود؛ برای مثال ،اینکه آیا
ِ
ناخواسته در حــوزه هوشمصنوعی
فناوری ناقصی است که وقت
ناشی از
ِ
بیشتری را میطلبد یا اینکه مفاهیم
به صورت بنیادی غلط هستند و باید

یکسره آنها را کنار گذاشت.
همچنین مردم نیازمند روزآمد بودن
هستند .باید با قید فوریت به فقدان
فهم فنی و سواد هوشمصنوعی در
تگــذاران و مسئوالن
مـیــان سـیــاسـ 
حکومتی پرداخت .این امر میتواند
شامل جذب افراد خارج از حوزه نظامی
و تقویت نظامیان در دوران گسترش
فعالیتهای مرتبط باشد.
اشتغال کامل به امکانات و
شکست در
ِ
احتماالت هوشمصنوعی میتواند امنیت
ملی ایاالت متحده را با خطر مواجه کند
و باعث شود رقبا و دشمنان آن گوی
نوظهور نظامی
سبقت را در ظرفیتهای
ِ
بربایند .اگر تصمیمسازان و تصمیمگیران
اتفاقات اجتنابناپذیر را از
نتوانند
ِ
مشکالت ذاتی تمییز دهند ،ممکن است
از هوشمصنوعی کناره گیرند و منافع
آن را از دست دهند .دولت جو بایدن
این فرصت را دارد تا بر سرمایهگذاریهای
نوپایی که در طول دههی گذشته انجام
گرفته است تکیه کند و ایاالت متحده
رهبری مسئوالنهی حوزه
را در مسیر
ِ
نظامی در هوشمصنوعی با استواری
هدایت کند .عدم موفقیت در انجام این
کار به معنای تسلیم ایاالت متحده در
مقام دومی یا حتی پایینتر ،در رقابت
بر سر برتری نظامی است.
ماخذyun.ir/bp52l2 :
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مقاله

اروپا برای عصر دیجیتال آماده است

کمیسیون اروپا قوانین و اقدامات جدیدی
را برای ممتاز شدن و کسب اعتماد
در هوشمصنوعی مطرح کرده است
انتشارات کمیسیون اروپا ،آوریل 2021

کمیسیون اروپا اخیرا در  21آوریل  2021قوانین و اقداماتی
را طرح کرده است که غرض از آن تبدیل اروپا به قطب
مصنوعی قابل اعتماد است .ترکیب سند
جهانی هوش
ِ
ِ
حقوقی هوشمصنوعی (Legal Framework
چارچوب
ِ
جدید برنامهی
( )on AIاولین نمونهی جهانی) با سند
ِ
هماهنگ کشورهای عضو (Coordinated Plan with
 )Member Statesضامن ایمنی و حقوق اولیهی انسانها
و کسب و کارها خواهد بود و همزمان موجب تقویت
ـوآوری هوشمصنوعی در
بکارگیری ،سرمایهگذاری و نـ
ِ
سراسر اتحادیه اروپا خواهد شد .قوانین جدید در رابطه
رهگذر اتخاذ قوانین
با ماشینآالت نیز این رویکرد را از
ِ
مربوط به ایمنی تکمیل خواهد کرد تا اعتماد کاربران به
نسل جدید و همه کارهی محصوالت افزایش یابد.
مارگرث وستاگر نائب رئیس برنامهی اروپای آماده برای
عصر دیجیتال گفته اســت« :در باب هوشمصنوعی،
اعتماد ،یک باید است نه یک امر مطلوب .اتحادیه اروپا
جهانی
قوانین تعیینکننده ،توسعهی قواعد
از طریق این
ِ
ِ
بودن هوشمصنوعی
جدید را برای تضمین قابل اعتماد
ِ
راهبری میکند .با وضع این استانداردها ما میتوانیم
فناوری اخالقی در جهان باشیم و اطمینان یابیم
راهگشای
ِ
l
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که اتحادیه اروپا در این مسیر رقابتپذیر باقی میماند.
پسند ما در مواقع ضروری
قوانین همواره ثابت و نوآوری
ِ
ِ
مداخله خواهند کرد؛ یعنی هنگامی که ایمنی و حقوق
اولیهی شهروندان اروپایی در خطر باشد».
هیئت بازار داخلی نیز طی اظهاراتی گفته
تیری برتون عضو
ِ
است« :هوشمصنوعی یک وسیله است ،نه یک هدف.
عمر این فناوری چند دهه است اما با پیشرفت چشمگیر
توان رایانش ،هوشمصنوعی به قابلیتهای جدیدی
ِ
رسیده است .این موضوع نشانگر یک ظرفیت عظیم
در حوزههای گوناگون است؛ حوزههایی نظیر بهداشت
و درمــان ،حمل و نقل ،انــرژی ،معماری ،گردشگری و یا
امنیت رایانهای .هوشمصنوعی متضمن مخاطراتی نیز
هدف طر حهای پیشنهادی امروز ،تقویت موقعیت
هستِ .
جهانی ممتازی در هوشمصنوعی
اروپا به عنوان قطب
ِ
از آزمایشگاه تا بــازار ،و مطمئن شدن از این است که
هوشمصنوعی در اروپا به ارزشها و قوانین ما احترام
میگذارد و مهیای کاربرد صنعتی است».
وضع مقررات جدید این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که
اروپاییان میتوانند به دستاوردهای هوشمصنوعی اعتماد
خاص
کنند .قوانین متناسب و انعطافپذیر به مخاطرات
ِ
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ناشی از سیستمهای هوشمصنوعی،
رسیدگی و باالترین استانداردهای جهان
ـرورت تغییر
را ایجاد میکنند .برنامه هماهنگ نیز ضـ ِ
سیاستها و سرمایهگذاریها را در سطح کشورهای
موقعیت پیشرو اروپ ــا در
عضو مشخص میکند تــا
ِ
اعتماد
توسعهی انسانمحور ،پایدار ،امن ،فراگیر و قابل
ِ
هوشمصنوعی تقویت شود.
رویکرد اروپا به هوشمصنوعی قابل اعتماد
قوانین جدید بر اساس یک تعریف همواره ثابت به طور
مستقیم و یکسان در کشورهای عضو اعمال خواهد شد.
این قوانین از یک رویکرد مخاطرهمحور تبعیت میکنند:
مخاطرهی غیر قابل قبول؛ در صورتی که سیستمهای
هوشمصنوعی تهدیدی واضح برای ایمنی ،معیشت و
حقوق افراد باشند ،ممنوع خواهند شد .این امر شامل
آن دسته از سیستمهای هوشمصنوعی یا کاربردهایی
آزاد
میشود که با دستکاری در رفتار انسانی ،ارادهی ِ
کاربر را فریب میدهند (برای مثال ،اسباببازیهایی که
خطرناک
مشوق رفتارهای
با استفاده از دستیار صوتی،
ِ
ِ
خردساالن میشوند) .سیستمهایی که باعث «عالمتگذاری
اجتماعی» از سوی حکومتها شوند نیز در این دسته
جای میگیرند.
پرمخاطره؛ آن دسته از سیستمهای هوشمصنوعی
که پرمخاطره قلمداد میشوند ،از جمله کاربرد فناوری
هوشمصنوعی در:
زیرساختهای حیاتی (بــرای مثال حمل و نقل) که
میتواند حیات و سالمت شهروندان را به خطر اندازد؛
مهارتهای آموزشی یا فنی و حرفهای که میتواند
تعیینکنندهی دسترسی به آموزش و رشد حرفهای زندگی
افراد باشد (برای مثال رتبهبندی آزمونها)؛
مــولــفـههــای ایــمــنـ ِـی مــحــصــوالت (ب ــرای مــثــال کــاربــرد
l
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هوشمصنوعی در جراحیهایی که به کمک ربات انجام
میشود)؛
اشتغال ،مدیریت کارمندان و دسترسی به خوداشتغالی
(بــرای مثال نرمافزارهای طبقهبندی کارنامه کاری برای
رویههای استخدامی)؛
خدمات اساسی بخش خصوصی و عمومی (برای مثال،
ِ
امتیازسنجیای که مانع دستیابی شهروندان به فرصتهای
کسب مساعدتهای مالی میشود)؛
اجرای قوانین که ممکن است در حقوق اولیهی افراد
ارزشیابی اعتبار اسناد و شواهد)؛
مداخله کند (برای مثال
ِ
کنترل مرزها (برای مثال
مدیریت
مهاجرت ،پناهندگی و
ِ
ِ
درستیسنجی اصالت مدارک مسافرتی)؛
برقراری عدالت و فرآیندهای دموکراتیک (برای مثال
اعمال قانون به مجموعهای عینی از واقعیات)؛
سیستمهای هوشمصنوعی پرمخاطره پیش از تجاریسازی
مشمول الزامها و تعهدات سختی میشوند:
ارزیابی درست مخاطره و سیستمهای کاهش دهندهی
مخاطره؛
مجموعهی باکیفیتی از دادهها که برای به حداقل رساندن
مخاطرات و نتایج تبعیضآمیز به سیستم داده میشوند؛
مستندسازی تفضیلی که تمام اطالعات الزم دربارهی
ِ
سیستم و اهداف آن را جهت ارزیابی انطباق به مقامات
میدهد؛
ارائهی اطالعات واضح و کافی به کاربران؛
مناسب نظارت انسانی جهت به حداقل
تمهیدات
ِ
رساندن مخاطرات؛
سطوح باالیی از تابآوری ،امنیت و دقت؛
تمام سیستمهای شناسایی زیستسنجشی از راه
دور ( )remote biometric identificationبه طور خاص
پرمخاطره در نظر گرفته و مشمول الزامات سختتری

شماره دوم  lخردادماه ۱۴۰۰

میشوند .استفادهی زنــده از آنها بــرای مقاصد اجــرای
قانون در فضاهایی که در دسترس عمومی است اصوال
استثنائات محدود با
ممنوع است .در این رابطه ،برخی از
ِ
سختگیری بسیار ،تعریف و ضابطهمند میشوند (مانند
شرایطی که نیاز مبرمی برای پیدا کردن کودکی گمشده
وجود دارد ،یا پیشگیری از یک تهدید تروریستی مشخص
و قریبالوقوع ،و یا کشف ،مکانیابی ،شناسایی یا تعقیب
یک مجرم یا کسی که مشکوک به ارتکاب جرمی سنگین
تابع مجوز قضایی یا دیگر
است) .این دست کاربردها ِ
نهادهای مستقل است و مشمول تعیین محدودیتهای
دادگان مجاز برای پیگیری
زمانی ،گسترهی جغرافیایی و
ِ
میشود.
مخاطرهی محدود؛ یا همان سیستمهای هوشمصنوعی که
واجد الزامات و تعهدات خاصی در حوزه شفافیت هستند:
هنگامی که استفاده از سیستمهای هوشمصنوعی نظیر
باتهای مکالمه ،کاربران باید بدانند که در حال تعامل
با یک ماشین هستند تا بتوانند از روی آگاهی در قبال
ندادن فعالیت تصمیمگیری کنند.
ادامه دادن یا
ِ
م ـخــاطــرهی حــداق ـلــی؛ طــر حهــای قــانــونــی پیشنهادی،
استفادهی آزاد از برنامههای کــاربــردی نظیر بازیهای
ویدئویی مبتنی بر هوشمصنوعی و یا پاالیش هرزنامهها
( )spam filteringرا مجاز دانستهاند .بخش عمدهای از
سیستمهای هوشمصنوعی در این دسته قرار میگیرند.
پیشنویس مقررات ،در این مورد مداخلهای نمیکند زیرا
این سیستمهای هوشمصنوعی برای حقوق و ایمنی
شهروندان مخاطرهی حداقلی دارند یا کامال بیخطرند.
از حیث حاکمیت ،کمیسیون اروپا پیشنهاد میکند مقامات
شایستهی نظارت بر بازار در سطح ملی بر اجرای قوانین
جدید نظارت کنند .از سوی دیگر ،ایجاد یک هیئت مدیرهی
اروپایی در حــوزه هوشمصنوعی پیادهسازی قوانین را

پیشرفت
تهسیل خواهند کــرد و نیز موجب توسعه و
ِ
استانداردهای هوشمصنوعی خواهند شد .افزون بر این،
به منظور تسهیل نوآوری مسئوالنه ،مرامنامهی اختیاری و
شنی تنظیمی ( )regulatory sandboxبه
همینطور جعبه ِ
مصادیق کممخاطرهی هوشمصنوعی عرضه خواهد شد.
ِ
رویکرد اروپا به ممتاز شدن در هوشمصنوعی
موقعیت پیشرو
همکاری و مشارکت موجب تقویت
ِ
مصنوعی انسانمحور ،پایدار ،امن ،فراگیر
اروپا در هوش
ِ
و قابل اعتماد خواهد شد .کمیسیون اروپــا به منظور
رقابتپذیری در سطح جهان ،خود را متعهد به شکوفایی
نوآوری در توسعه و استفاده از فناوری هوشمصنوعی
در تمام صنایع و کشورهای عضو میداند.
هماهنگ هوشمصنوعی که برای نخستین بار در
برنامهی
ِ
سال  2018برای تعریف اقدامات و ابزارهای سرمایهگذاری
الزم در توسعه و جــذب هوشمصنوعی منتشر شد،
چشماندازی تازه را در راهبردهای ملی و تامین سرمایه
توسط اتحادیه اروپــا برای همکاری ،پژوهش و نوآوری
روزآمدسازی
میان بخش خصوصی و عمومی ترسیم کرد.
ِ
جــامـ ِـع بــرنــامـهی هماهنگ ،اقــدامــات مشترک را بــرای
همکاریهای چندطرفه مطرح میکند که غرض از آن ،یکی
کسب اطمینان از اینکه تمام تالشها در راستای راهبرد
سبز اروپا است
اتحادیه اروپا در هوشمصنوعی و توافق ِ
دادن چالشهای جدیدی است
و دیگری ،مورد توجه قرار
ِ
که از همهگیری ویروس کرونا برخاسته است .همچنین
این برنامه و روزآمدسازیهای آن پیادهسازی راهبردهای
ملی را تشویق میکند ،چندپارگی را از میان میبرد و به
چالشهای جهانی میپردازد.
هماهنگ روزآمد شده از منابع مالی تخصیص یافته
برنامه
ِ
به برنامههای اروپای دیجیتال ( )Digital Europeو افق
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اروپا ( ،)Horizon Europeو نیز برنامهی
تسهیالت بازیابی و تــابآوری (Recovery
دیجیتال
( )and Resilience Facilityکه  %20هزینههای
ِ
تعیینشده را تامین میکند) ،استفاده میکند .عالوه بر
این ،برنامه سیاست انسجام ( )Cohesion Policyنیز از
مالی این کار است .این منابع برای اهداف
دیگر منابع ِ
زیر مصرف خواهند شد:
ای ـجــاد شــرایـ ِـط ایـجــابکـنــنــده ب ــرای توسعه و جذب
هوشمصنوعی از طریق تبادل بینشهای سیاستی،
اشتراک دادهها و سرمایهگذاری در ظرفیتهای حیاتی
رایانش؛
مصنوعی ممتاز «از آزمایشگاه تا بازار»
پرورش هوش
ِ
آوردن همکاریهای شراکت میان
رهگذر به وجــود
از
ِ
ِ
بخش خصوصی و عمومی ،پژوهش در ساخت و تجهیز،
ظرفیتهای توسعه و نوآوری ،و در نهایت ایجاد امکانات
آزمایش و سنجش و همینطور کانونهای نوآوری دیجیتال
که در دسترس بنگاههای کوچک و متوسط ( )SMEو
ادارات عمومی قرار میگیرند؛
اطمینان یافتن از اینکه هوشمصنوعی برای مردم کار
میکند و نیروی است در جهت صالح همگانی ،بواسطهی
مصنوعی قابل
استقرار هوش
مقدم توسعه و
حضور در خط
ِ
ِ
ِ
اعتماد ،پرورش استعدادها و مهارتهای از طریق حمایت
از دورههای کارشناسی ،شبکههای دورهی دکتری و کمک
هزینههای دوره پسادکتری در حوزههای دیجیتال ،لحاظ
کردن موضوع اعتماد در سیاستهای هوشمصنوعی
مصنوعی پایدار و
و ترویج چشمانداز اروپا در باب هوش
ِ
قابل اعتماد در سطح جهان؛
رهبری راهبردی در بخشها و فناوریهای به
ایجاد
ِ
شدت موثر ،از جمله در محیط زیست ،بهداشت و درمان،
بخش عمومی ،امور داخلی و کشاورزی ،و روباتیک .این
l
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کار برای مثال در حوزه محیط زیست از طریق توجه به
نقش هوشمصنوعی در تولید پایدار ،و در حوزه بهداشت
تبادالت فرامرزی اطالعات
و درمــان از طریق گسترش
ِ
صورت میگیرد.
رویکرد اروپا به ماشینهای جدید
محصوالت ماشینی گسترهی وسیعی از محصوالت مصرفی
و حرفهای را در بر میگیرد؛ از رباتها گرفته تا دستگاه
چمنزن ،چاپگرهای سهبعدی ،ماشینآالت ساختمانی ،و
خطوط تولید صنعتی .برنامهی دستورالعمل ماشینآالت
جای خود را به برنامهی مقررات ماشینآالت جدید داده
است که هدف آن ،تعریف الزامات سالمتی و ایمنی برای
ماشینهاست .این برنامه از اینکه نسل جدید ماشینها
ایمنی کاربران و مصرفکنندگان را تضمین میکنند ،اطمینان
حاصل میکند و مشوق نوآوری است .در عین حال که
ایمنی سیستمهای
مقررات هوشمصنوعی به مخاطرات
ِ
هوشمصنوعی میپردازند ،مقررات ماشینآالت جدید از
امن سیستمهای هوشمصنوعی در کل ماشینها
ادغام ِ
ِ
اطمینان حاصل میکنند .کسب و کارها تنها باید یک
ارزیابی مطابقت انجام دهند.
عالوه بر اینها ،مقررات ماشینآالت جدید همزمان با
حصول اطمینان از هماهنگی محصوالت با چارچوب
شروط
اکثر
قانونی اتحادیه اروپا ،بواسطهی توضیح
ِ
ِ
ِ
قانونی ِ
موجود ،پاسخگوی نیازهای بازار خواهد بود .این مقررات
از طریق اعطای قالبهای دیجیتال برای مستندسازی و
ارزیابی مطابقت برای بنگاههای کوچک
تعدیل هزینههای
ِ
و متوسط ،از بار اجرایی و هزینههای شرکتها میکاهد.

ماخذyun.ir/xinqm9 :

شرکتهای نفت و گاز هوش مصنوعی
را در چالش کاهش انتشار کربن بکار میگیرند
حیات شرکتهای نفت و گاز در نیمهی دوم قرن  21منوط و
چشمگیر تولید
مشروط به یافتن راهکارهایی برای کاهش
ِ
کربن دیاکسید و دیگر گازهای گلخانهای است .شرکتهای
نفت و گاز (خصوصا شرکتهایی که بینالمللی هستند)
برای کاهش آثار کربنی خود مطابق با عهدنامه پاریس تحت
فشار سنگینی هستند؛ یکی از اهداف این عهدنامه کاهش
گرمایش زمین تا  2درج ه یا دست کم  1/5درجه در مقایسه
مقادیر پیشاصنعتی است.
با
ِ
شرکتهای بزرگ نظیر بیپی ( )BPو رویال داچ شل (Royal
رساندن انتشار
 )Dutch Shellدر این زمینه چشمانداز به صفر
ِ
کربن تا سال  2025را برای خود ترسیم کردهاند .شرکت اکسون
مدت
موبیل ( )ExxonMobilنیز بر اهــداف اقلیمی کوتاه ِ
مقدورتری تمرکز کرده است ،مانند کاهش  15تا  20درصدی
ای
(در مقایسه با مقادیر سال  )2016حجم گازهای گلخانه ِ
عملیاتهای باالدستی خود تا سال .2025
بنابر گــزارش اخیری که شرکت مایکروسافت با همکاری
شرکت پرینس واترهاوس کوپرز ( )PWCمنتشر کرده است،
کردن
فناوری هوش مصنوعی در حل مسائل ،توانایی مهیا ِ

حجم وسیعی از دادهها را از منابع ناهمگون دارد و نه تنها
میتوان با استفاده از ظرفیتهای این فناوری بهرهوری جهانی
را افزایش داد ،بلکه میتوان از انتشار کربن و دیگر گازهای
گلخانهای کاست .بنابر گزارش مذکور« ،استفاده از هوش
مصنوعی در حوزه مسائل زیستمحیطی در عین اینکه
میتواند باعث رشد  3/1تا  4/4درصدی تولید ناخالص ملی
در سطح جهان شود ،میتواند تا سال  1/5 ،2030تا  4درصد
از انتشار گازهای گلخانهای در جهان بکاهد» .داریل ویلیس
معاون بخش صنعت انرژی در شرکت مایکروسافت معتقد
است «فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند با
استفاده از جفتهای دیجیتال ( )digital twinsبرای پایش و
توزیع بهتر منابع انرژی و ارائهی پیشنگریها به بهینهسازی
مدیریت انــرژی در این صنعت کمک کند» .مراد از جفت
دیجیتال یکی از تجهیزات فیزیکی یا کل
نمایش
دیجیتال،
ِ
ِ
یک سیستم است .به زعم او« ،با استفاده از این فناوریها
میتوان شبیهسازیهای بصری ایجاد کرد ،فرآیند تصمیمگیری
حیات
را ارتقاء داد ،هزینههای عملیاتی را کاست ،و چرخهی
ِ
داراییهای فیزیکی را مدیریت و طوالنی کرد.
نشریه اندیشکده تحولدیجیتال l
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شرکتهای شاغل در بخش اکتشاف و تولید صنعت نفت
و گاز اکنون به ُط ُرق گوناگون از هوش مصنوعی استفاده
میکنند تا از آثار کربنی بکاهند؛ از جمله کاربردهای هوش
مصنوعی در این زمینه این مــوارد عبارت است از :پایش
نفتی بخصوص؛
پیشنگرانهی انتشار کربن از یک میدان ِ
تحلیل امکان تولید نفت از یک میدان مشخص (بنابراین
اکتشافی حفر شده)؛ بهینهسازی
کاهش تعداد چاههای
ِ
ذخیره کربن دی اکسید (که از آن میتوان در تولید نفتی که
استخراج آن دشوار است استفاده نمود) .در مورد اخیر این
وایابی نفت ،به جای رها کردن کربن دی اکسید در جو،
نوع
ِ
موجب نگهداری این گاز در اعماق زمین میشود.
ِ
کاربرد دیگری که هوش مصنوعی برای تولیدکنندگان نفت
نگهداری
نظیر شرکت شل در کاهش آثار کربنی دارد ،حفظ و
ِ
پیشنگرانهی تجهیزات یا کل سیستمهاست .این کاربرد
شرکتها را قــادر میسازد تا خرابی احتمالی تجهیزات را
پیشبینی کنند و پیش از وقــوع در صدد رفع آن برآیند.
شرکت شل همچنین در حال پیادهسازی هوش مصنوعی
در خطوط جدید تجاری است که به نوبه خود کاربردهای
بالقوهی عمدهای در کاهش مجموع آثار کربنی این شرکت
دارد .برای مثال ،شل در حال استفاده از هوش مصنوعی
گیراندازی کربن خود به نام
در مقیاس بزرگ در برنامهی
ِ
تاسیسات ذخیرهسازی
کوئست ( )Questو نگهداری آن در
ِ
مستقر در شهر آلبرتا کاناداست که عملیات آن در سال 2015
آغاز شد .تا ماه می سال  ،2019کوئست توانسته بود بیش
از چهار میلیون متر مربع دی اکسید کربن را در عمق زمین
گیراندازی و ذخیره کند که این مقدار تقریبا برابر با گازهای
گلخانهای انتشار یافته از حدودا یک میلیون خودرو است.
این شرکت همچنین از هوش مصنوعی در بهینهسازی
عملکرد نیروگاههای بادی خود است؛ نیروگاههایی که در
اقصی نقاط جهان ،تامینکنندهی سوخت پاک هستند.
شرکتهای بــزرگ نفت و گاز مانند اکسون موبیل نیز با
استفاده از هــوش مصنوعی ،حجم وسیعی از داد ههــای
بدست آمده از حسگرهایی که در سراسر منطقهی عملیاتی
خود کار گذاشته است را مرتبسازی و طبقهبندی میکنند.
این شرکت با بکارگیری هوش مصنوعی میکوشد از انتشار
متان ،دیگر گاز گلخانهای قدرتمند ،در منطقهی پرمیان
l
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باسین در جنوب غرب ایــاالت متحده بکاهد .همچنین،
شرکت اکسون با همکاری شرکت مایکروسافت در حال
استفاده از فناوریهای مربوط به «اینترنت اشیاء» در پایش و
بهینهسازی تعداد وسیعی از داراییهای به شدت پراکندهی
خود در میدان پرمیان است.
صنعت نفت در ایــران به عنوان صنعت مــادر در کشور،
ظرفیتهای قابل مالحظهای برای افزایش بهرهوری ،کاهش
هزینهها و همچنین توسعه محصوالت جدید خدماتی از
طریق هوش مصنوعی دارد .با این اوصاف شرکتهای نفتی
در ایران هنوز اقدام به استفاده یا حداقل برنامهریزی برای
توسعه استفاده از هوش مصنوعی به صورت گسترده را
نکردهاند .مهمترین اقدامی که تا کنون صورت گرفته تاسیس
صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت بوده است .وظیفه
ایــن صندوق اقــدام به سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه
نوآوری صنعت نفت بوده و محققسازی تحویل دیجیتال
در صنعت نفت یکی از اهداف این صندوق است .به همین
خاطر توجه به فناوریهای انقالب صنعتی چهارم از جمله
هوش مصنوعی در اولویتهای این صندوق برای حمایت و
سرمایهگذاری بوده است .یکی از کاربردهایی که به زودی در
ایران مورد بهرهبرداری قرار خواهدگرفت ،پایش و چک کردن
ایستگاههای خطوط انتقال نفت است که میتوان با استفاده
از راهکارهای هوش مصنوعی مبتنی بر پردازش تصویر این
کار را انجام داد .استفاده از چنین راهکاری میتواند باعث
کاهش هزینه قابل مالحظه و افزایش کارایی و راندمان در
صنعت نفت ،گاز وپتروشمی گردد .یکی از استارتاپهایی
که در حال حاضر سرمایهگذاری بر روی آن توسط صندوق
پژوهش و فناوری صنعت صورت گرفته قرار است فرادید
نام دارد و هدف این استارتاپ این است که این اقدام مهم
را عملیاتی کند .محصول اولیه این شرکت تولید شده است
و به زودی پس از جذب سرمایه از صندوق اقدام به توسعه
بازار این محصول خواهد کرد که نویدبخش رشد استفاده از
راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت نفت میباشد.
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