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خالصه مدیریتی

در حال حاضر به سختی می توان روسیه را در زمره کشورهای پیشگام در حوزه هوش 
مصنوعی به شمار آورد و حتی اگر توسعه هوش مصنوعی در صدر اولویت های توسعه ملی 
قرار بگیرد، باز هم این کشور عمال نمی تواند با واشنگتن و پکن در این زمینه برابری کند. 
با این حال، دولت روسیه و غول های فناوری این کشور تالش های جدی به عمل می آورند 
تا شکاف موجود با کشورهای پیشگام در زمینه توسعه هوش مصنوعی را پر کنند. در این 
راستا، دولت روسیه راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی برای دوره زمانی تا ۲۰۳۰ را تصویب 
کرده است که بیانگر دو نقطه عطف در زمینه توسعه هوش مصنوعی روسیه است: سال ۲۰۲4 
و ۲۰۳۰. به طور کلی انتظار می رود تا سال ۲۰۲4 وضعیت این کشور در زمینه هوش مصنوعی 
بهبود چشمگیری یابد و تا سال ۲۰۳۰ عقب ماندگی آن از کشورهای پیشرفته جبران شده و در 
برخی از حوزه های مرتبط با هوش مصنوعی به یک قدرت برتر در سطح جهانی تبدیل شود. 

سرعت  از:  عبارتند  مصنوعی  هوش  حوزه  در  روسیه  اصلی  اولویت های  کلی،  به طور 
بخشیدن به توسعه فناورانه روسیه و افزایش 5۰ درصدی تعداد شرکت های نوآور در زمینه 
با  بخشی  ایجاد  و  جامعه؛  و  اقتصاد  در  دیجیتال  فناوری های  سریع  به کارگیری  فناوری؛ 

کارآیی باال با تکیه بر صادرات در حوزه های زیربنایی اقتصاد و صنایع تبدیلی. 

در نهایت باید خاطرنشان ساخت که شاید امروز هدف  مبنی بر کسب جایگاه پیشگام 
در حوزه هوش مصنوعی کمی دور از حقیقت به نظر برسد، اما در صورت اتخاذ سیاستی 
کارآمد و بهره گیری از تمامی امتیازات خود، روسیه کامال قادر خواهد بود به اهداف خود 

در ارتباط با هوش مصنوعی جامه عمل بپوشاند.

این  بررسی  به  مصنوعی،  هوش  فناوری های  به  اجمالی  نگاهی  با  حاضر  گزارش  در 
فناوری ها در سه بخش حاکمیت و دولت، توسعه علم و فناوری و بازار و کسب وکارها در 
کشور روسیه پرداخته شده است. راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی برای دوره زمانی تا سال 

۲۰۳۰ در روسیه نیز مقوله دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. 
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روسیه در یک نگاه

روسیه )نام رسمی: فدراسیون روسیه( کشوری واقع در اروپای شرقی و شمال آسیا دارای 
۱۷,۱۲5,۱9۱ کیلومتر مربع مساحت است. جمعیت این کشور براساس آمار در سال ۲۰۲۰ 
برابر با۱46,۷4٨,59۰ نفر بوده است. این کشور از نظر مساحت رتبه نخست و از نظر جمعیت 

رتبه نهم جهان را به خود اختصاص داده است.

مسکو پایتخت روسیه و روسی زبان رسمی این کشور است. زبان روسی زبانی جهانی و یکی 
از شش زبان رسمی و کاری سازمان ملل متحد، یونسکو و سایر سازمان های بین المللی است. 
واحد پول روسیه روبل است. ساختار حکومتی این کشور به صورت جمهوری-پارلمانی با یک 
دولت فدراتیو است. از ۳۱ دسامبر ۱999 )با وقفه در سال های۲۰۰٨-۲۰۱۲( والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور فدراسیون روسیه بوده است و از ۱6 ژانویه ۲۰۲۰ نیز میخائیل میشوستین به عنوان 
رئیس جدید دولت روسیه برگزیده شده است. در ترکیب فدراسیون روسیه ٨5 ناحیه قرار دارند 
که دراین میان 46 استان، ۲۲ جمهوری، 9 منطقه، ۳ شهر فدرال، 4 جمهوری خودمختار و ۱ 
استان خودمختار هستند. درمجموع در این کشور حدود ۱5۷ هزار ناحیه مسکونی وجود دارد. 
روسیه دارای ۲5 مرز )۱٨ مرز خشکی و ۷ مرز دریایی( است. روسیه کشوری چندملیتی با 
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تنوع گسترده فرهنگی و نژادی بوده و قسمت اعظم جمعیت آن )حدود ۷5 درصد( ارتدوکس 
هستند و به عنوان پرجمعیت ترین کشور ارتدوکس جهان قلمداد می شود. ]۳[

شاخص های کالن اقتصادی و سیاسی 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر سال ۱99۱، فدراسیون روسیه توسط 
هسته ای،  پتانسیل  به  مربوط  مسائل  در  شوروی  نماینده  کشور  به عنوان  بین الملل  جامعه 
یک  روسیه  شد.  شناخته  کشور  از  خارج  در  دولتی  دارایی های  و  خارجی  بدهی های 
ابرقدرت هسته ای و یکی از کشورهای پیشگام در حوزه صنعت و فضا است که در رتبه بندی 

تأثیرگذارترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰، رتبه چهارم را از آن خود کرده است.

بین المللی  سازمان های  از  بسیاری  در  دنیا  فعلی  ابرقدرت های  از  یکی  به عنوان  روسیه 
عضویت دارد که مهمترین آنها عبارتند از: سازمان ملل متحد، گروه ۲۰، سازمان امنیت و 
همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جامعه کشورهای مشترک المنافع، 
شانگهای،  همکاری های  سازمان  جهانی،  تجارت  سازمان  جمعی،  امنیت  پیمان  سازمان 

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-پاسیفیک، بریکس، کمیته بین المللی المپیک و ....

بر اساس اطالعات صندوق بین المللی پول، حجم تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 
۲۰۱9 معادل 4/۲ تریلیون دالر )ششمین اقتصاد برتر دنیا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی( 

بوده است. ]6[
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پویایی شاخص های اصلی از سال ۱999 تا ۲0۱9 
کاهش سهم )درصد( دولت به میزان بیش از 5 برابر )از تولید ناخالص داخلی(

افزایش ذخایر طالی فدراسیون روسیه به میزان بیش از 46 برابر 
افزایش سرمایه نظام بانکی روسیه به میزان بیش از ۲6 برابر
افزایش سرمایه بازار بورس روسیه به میزان بیش از ۱9 برابر

باالترین میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای »بریکس« به روسیه 
اختصاص دارد.



۱. مقدمه





۱۳مقدمه

۱. مقدمه

هوش مصنوعی عبارت است از توانایی ماشین های هوشمند در انجام وظایف خالقانه ای 
که به طور معمول فقط انسان قادر به انجام آنها می باشد. اصطالح هوش مصنوعی همچنین 
به علم و فناوری در حوزه ساخت ماشین های هوشمند نیز اطالق می گردد. این تعریف برای 
ارائه  بار در سال ۱956 توسط جان مک کارتی دانشمند آمریکایی علوم رایانه ای  نخستین 

گردید.

تعریف هوش  برای  تجربی  پیشنهاد تست  بار  اولین  برای  تورینگ  آلن  در سال ۱95۰ 
که  می شود  اطالق  ماشینی  به  متفکر  ماشین  تست،  این  براساس  کرد.  مطرح  را  مصنوعی 
می توان آن را به عنوان یک انسان پنداشت و با آن تعامل داشت. به طور کلی، دیدگاه های 
اکتشافی  دیدگاه  که  دارند  وجود  مصنوعی  هوش  سیستم های  ایجاد  خصوص  در  زیادی 
ازجمله مشهورترین دیدگاه ها است. مطابق این دیدگاه، ماشین این قابلیت را دارد که محیط 
نماید.  شناسایی  به کمک شبکه های عصبی  و خطا  آزمون  از طریق روش  را  اطراف خود 
بار  برای نخستین  از معلم می آموزد«  »ماشینی که  امکان ساخت  ایده  شایان ذکر است که 
در آن جان  دارتموند مطرح شد که  کنفرانس  در  در سال ۱956  توسط ری سولومانوف 

مک کارتی اصطالح »هوش مصنوعی« را ارائه نمود.

امروزه اهمیت هوش مصنوعی به عنوان یکی از علوم نوین و تأثیرگذار بر کسی پوشیده 
به  و  تأثیرگذار هستند  انسان  تمامی جنبه های زندگی  بر  تقریباً  ماشین های هوشمند  نیست. 
تعیین بخش هایی  امکانات بشری کمک می کنند. درواقع، شاید  بازدهی و توسعه  افزایش 
تعیین اهمیت  از  تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته اند،  تاکنون تحت  امروزی که  از جامعه 
آن در زندگی روزمره  به مراتب  سخت تر باشد. اگرچه زندگی روزمره انسان ها تحت تأثیر 
این موضوع  به  انسان ها طوری  اما  تغییر شده است،  فناوری های هوش مصنوعی دستخوش 
کند،  سفر   ۲۰۲۰ سال  به   ۱96۰ سال  از  فردی  اگر  نیستند.  آن  متوجه  که  کرده  اند  عادت 
مسلما با دیدن این که چگونه مردم از تلفن های همراه برای موقعیت یابی در سطح شهر و یا 



بررسی روند توسعه صنعت هوش مصنوعی در روسیه۱۴

از دستیاران دیجیتالی نظیر الکسا، کورتانا و سیری استفاده می کنند و یا این  که 
چقدر به شبکه های اجتماعی وابسته اند، شگفت زده خواهد شد.

نقش  چهارم  صنعتی  انقالب  از  ناشی  فعلی  تحوالت  در  مصنوعی  هوش 
می زند که  رقم  انسان ها  زندگی  در  را  تغییرات شگرفی  و  می کند  ایفا  اصلی 
اخیر  سال های  در  کلی،  به طور  نشده اند.  محقق  قبلی  صنعتی  انقالب های  در 
گردیده است.  حاصل  مصنوعی  هوش  زمینه  در  شگرفی  بسیار  پیشرفت های 
عالوه بر آن، فناوری های هوش مصنوعی کاربرد بسیار بیشتری پیدا کرده اند. 
کاربرد  کسب وکار  حوزه  مسائل  حل  جهت  فقط  ابتدا  در  فناوری ها  این 
داشته اند، اما هم اکنون پدیده هوش مصنوعی در تمام جنبه های زندگی کاربرد 
پیدا کرده است. درواقع، سرویس های مبتنی بر شبکه های عصبی به تمام ابعاد 
برجاگذاشته اند  عمیقی  بسیار  تأثیرات  و  کرده اند  پیدا  راه  انسان ها  زندگی 
و   Prisma روسی  برنامه های  اخیر  موفقیت های  به  می توان  نمونه  به عنوان  که 
Findface اشاره کرد. تمامی این  موارد در سایه رشد بازدهی رایانه ها، ذخیره 

به شمار  مصنوعی  هوش  اصلی  راهنمای  کتاب  )که  دیجیتال  داده های  سریع 
می رود( و توسعه آموزش ماشینی میسر گردیده است.

و  کسب وکار  جنبه های  تمام  در  را  کاربردی  تغییرات  مصنوعی  هوش 
مصنوعی  هوش  الگوریتم های  درمورد  جالب  حقیقت  زده است.  رقم  بازارها 
این است که تعداد آن ها چندان هم زیاد نیست و با استفاده از یک الگوریتم 
یکسان می توان بیشتر مسائل مربوط به کسب وکار که از هوش مصنوعی استفاده 
می کنند را حل نمود. بنابراین، در صورت پیاده سازی مؤثر هوش مصنوعی در 
به کار  نیز  یک بخش کسب وکار، معموال می توان آن را در بخش های دیگر 

گرفت.

از آنجا که بخش های بهداشت، خدمات مالی، صنعت و حمل ونقل امکان 
پیاده سازی  برای  بخش ها  این  می آورند،  فراهم  را  اقتصادی چشمگیری  رشد 

هوش مصنوعی در اولویت قرار دارند. ]۵[

هوش مصنوعی در 
تحوالت فعلی ناشی 

از انقالب صنعتی 
چهارم نقش اصلی 

ایفا می کند و تغییرات 
شگرفی را در زندگی 

انسان ها رقم می زند 
که در انقالب های 

صنعتی قبلی محقق 
نشده اند.



۱۵مقدمه

صنعتکشاورزیحمل و نقل و لجستیکمخابراتبخش مالیانرژی

نظام 
قضایی

حفظ نظم و 
امنیت ملی

تجارتبهداشتآموزشعلممدیریت دولتی

سیستم های  و  فرآیند ها  الگوریتم ها،  داده ها،  کنترل  ابزارهای  پیاده سازی  به منظور 
فنی، تجاری  از گروه های متعدد متخصصان  باید  گزارش نویسی در زمینه هوش مصنوعی 
و بازرسی داخلی بهره برد. روند ادغام موفقیت آمیز هوش مصنوعی با سایر فناوری ها ابتدا 
از داده ها آغاز شده است. سازمان هایی که در زمینه شناسایی، جمع آوری، استانداردسازی و 
نشانه گذاری داده ها و یا در زمینه زیرساخت های کمکی و نگهداری داده ها سرمایه گذاری 
سایر  و  اشیاء  اینترنت  تحلیل،  علم  با  مصنوعی  ترکیب هوش  امکانات  تمامی  به  می کنند، 

فناوری ها مجهز خواهند شد.
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سیستم های  و  فناوری ها  با  مصنوعی  هوش  ادغام  برای  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
به طور  باید  مصنوعی  هوش  الگوریتم های  می کنند،  کار  ساعته   ۲4 به طور  که  پیشرفته ای 
مدل های  صورت،  این  غیر  در  کنند.  دریافت  آموزش  برای  را  جدیدی  داده های  پیوسته 
هوش مصنوعی با داده های قدیمی کار خواهند کرد و این امر نیز به نوبه خود سبب کاهش 
بازده هوش مصنوعی خواهد شد. در نهایت، تست، به روزرسانی و تعویض منظم مدل های 

هوش مصنوعی ضروری خواهد بود. ]7[
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۲. هوش مصنوعی روسیه از منظر حاکمیت و دولت 

فناوری های هوش مصنوعی همواره مورد توجه خاص حاکمیت فدراسیون روسیه قرار 
به  این کشور تالش های جدی  فناوری  به طور کلی، دولت روسیه و غول های  داشته است. 
عمل می آورند تا شکاف موجود با کشورهای پیشگام در زمینه توسعه هوش مصنوعی را پر 
کنند. به عنوان مثال، در فوریه ۲۰۲۰ والدیمیر پوتین از ایده مبنی بر ایجاد شبکه ابررایانه ها 
و مراکز محاسباتی سطح دو در شهرهای بزرگ روسیه حمایت کرده است. والدیمیر پوتین 
بیان داشته است که قدرت اول در زمینه هوش مصنوعی تبدیل  بارها  رئیس جمهور روسیه 
بزرگی  تنها کشور  تقریبا  اواخر روسیه  تا همین  این وجود،  با  دنیا« خواهد شد.  به »حاکم 
و  بود  نکرده  تدوین  مصنوعی  هوش  فناوری های  توسعه  زمینه  در  خاصی  راهبرد  که  بود 
درنهایت پس از تصویب »راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی برای دوره زمانی تا ۲۰۳۰« در 
اکتبر ۲۰۱9 بود که وضعیت هوش مصنوعی در روسیه تغییر کرد. البته، مباحث کلی درباره 
هوش مصنوعی چه در سطح رسمی و چه در سطح کارشناسی از مدتها قبل از تدوین این 
رئیس  هرمان گرف-  و  پوتین-رئیس جمهور کشور-  والدیمیر  بودند.  شده  مطرح  راهبرد 
را  اصلی  نقش  راهبرد  این  تدوین  زمینه  در  »ازبربانک«-  عام  مدیره شرکت سهامی  هیئت 
ایفا کردند. ازبربانک وظیفه تهیه »نقشه راه« توسعه هوش مصنوعی در روسیه را نیز برعهده 
داشت. ازبربانک همچنین نقش هماهنگ کننده را در زمینه تهیه راهبرد توسعه فناوری های 
هوش مصنوعی روسیه بر عهده داشت که تا حد زیادی طرحی مشارکتی بود و نمایندگان 
سه شرکت »یاندکس۱«، میل. رو گروپ۲ و »گازپروم نفت۳« نیز در تدوین این سند مشارکت 
داشتند. عالوه بر آن، شرکت های مذکور به همراه شرکت سهامی عام ام تی اس4 و صندوق 
اقدام  روسیه5  مصنوعی  هوش  ائتالف  تشکیل  به  نسبت  روسیه  مستقیم  سرمایه گذاری های 

1. Yandex
2. Mail.Ru Group
3. Gazprom
4. MTS
5. AI Russia Alliance
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کردند تا فناوری های روسی را بر پایه هوش مصنوعی توسعه دهند. توافقنامه 
با   AI Journey کنفرانس  در   ۲۰۱9 نوامبر   9 تاریخ  در  ائتالف  این  تشکیل 
حضور والدیمیر پوتین به امضا رسید. انتظار می رود که با تشکیل این ائتالف 
بخش  مشارکت  و  مصنوعی  هوش  فناوری های  به کارگیری  روند  جدید، 
بدون  نقلیه  وسایل  به  مربوط  قوانین  مجموعه  تدوین  زمینه  در  کسب و کار 
سرنشین و همچنین قوانین مربوط به داده های صنعتی و شخصی تسهیل شود. به 
عقیده اعضای این ائتالف، روند توسعه فناوری های هوش مصنوعی در روسیه 
انتظار  بر آن،  پیش رود. عالوه  بیشتری  با سرعت  باید  اقدامات  این  نتیجه  در 
می رود این ائتالف اقدامات بخش کسب و کار و جامعه علمی به منظور دستیابی 
به اهداف تعیین شده در راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی را هماهنگ سازد. 
بدین ترتیب، می توان گفت که توسعه فناوری های هوش مصنوعی در روسیه 

در آینده نزدیک سمت و سوی مشخص تجاری پیدا خواهد کرد. 

الف( نهاد های بین المللی و ملی شاخص و تأثیرگذار حکمرانی 
در حوزه هوش مصنوعی 

امروزه سازمان ملل متحد را می توان به عنوان سازمان اصلی برای ساماندهی 
این  پرتو  در  دانست.  مصنوعی  هوش  کاربردی  حوزه های  با  مرتبط  مباحث 
خوشه ای،  مهمات  از  استفاده  ممنوعیت  به  مربوط  موضوع  همواره  مباحث 
سال  از  می شوند.  مطرح  ضدنفر  مین های  و  کورکننده  لیزری  سالح های 
۲۰۱۷، موضوع سالح  های خودمختار کشنده در قالب کنوانسیون »سالح های 
بررسی  مورد  دولتی  کارشناسان  از  تخصصی  گروه  یک  توسط  غیرانسانی« 
قرار گرفته است. انتظار می رود که این گروه تا آگوست ۲۰۲۰ به فعالیت خود 
ادامه دهد و توصیه های کاربردی در زمینه سازماندهی اصول اخالقی مربوط 
به تهیه و استفاده از هوش مصنوعی در سطح بین المللی ارائه نماید. گفتنی است 
فناوری های  مرکز  مدیر  فیدروف-  ماکسیم  پروفسور  نیز  روسیه  از طرف  که 
محاسباتی علمی-مهندسی- همراه با نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت 

توسعه فناوری های 
هوش مصنوعی در 

روسیه در آینده 
نزدیک سمت و سوی 

مشخص تجاری پیدا 
خواهد کرد.
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این گروه تخصصی کارشناسان دولتی سازمان  اقتصادی روسیه در  دفاع و وزارت توسعه 
ملل متحد مشارکت دارند. باید خاطر نشان ساخت که روسیه از فعالیت در چهارچوب گروه 
کارشناسان دولتی استقبال کرده و پیشنهاداتی را برای ارائه یک تعریف مفید از سالح  های 
اظهار  به  بنا  داده است.  ارائه  از هوش مصنوعی  پیشرفته ای  با سطح  خودمختار کشنده آتی 

ماکسیم فیدروف، »گذار از قطب گرایی به سوی تعامالت بین المللی« امری ضروری است.

مقامات رسمی روسیه همواره بر این نکته تأکید دارند که فعالیت این گروه کارشناسان 
ببرد.  بین  از  را  دولت  دفاعی«  امنیت  منافع  و  انسانی  دغدغه های  میان  »توازن  نباید  دولتی 
انسانی به شمار می آید.  پویش ممنوعیت استفاده از »ربات های قاتل«۱ از جمله دغدغه های 
کشورهای متعدد )که در حال حاضر تعداد آنها به ۳۰ کشور می رسد( بر اعمال محدودیت ها 
در زمینه تحقیقات مربوط به سالح  های خودمختار کشنده و استفاده از این سیستم ها تأکید 
دارند. درواقع، از سال ۲۰۱۷ بیش از ۲6 نفر از برندگان جایزه نوبل، ۱6۰ رهبر مذهبی و 

چندین هزار متخصص در حوزه هوش مصنوعی این طرح را امضا کرده اند. 

از ماه مارس ۲۰۲۰ فعالیت خود  از سازمان های معروفی است که  یونسکو یکی دیگر 
در زمینه بررسی مسائل مربوط به هوش مصنوعی را آغاز کرده است و پیشنهادات مربوط 
به اصول اخالقی در زمینه تهیه و استفاده از هوش مصنوعی را ارائه داده است. در آخرین 
نشست مجمع عمومی یونسکو در نوامبر ۲۰۱9 در خصوص تهیه نخستین سند قانونی جهانی 

در خصوص این مسئله تصمیم گیری شده است. 

به عالوه، کمیته مسائل هوش مصنوعی روسیه وابسته به کمیسیون امور یونسکو نیز که 
در این زمینه موضع مشترکی دارد، به ریاست الکساندر کولشوف- رئیس دانشگاه علوم و 
فنون اسکولکوف- تشکیل شده است. در اولین جلسه این کمیته به اختالف موجود در درک 

جهانی از اصول اخالقی مربوط به هوش مصنوعی پرداخته شده است. 

در کل می توان گفت که روسیه به سوی توسعه همکاری های بین المللی در زمینه هوش 
می کند.  حمایت  جامع  اخالقی  و  حقوقی  قوانین  تدوین  از  و  برداشته است  گام  مصنوعی 

1. Campaign to Stop Killer Robots 
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موضع مسکو نسبت به ممنوعیت احتمالی سالح  های خودمختار کشنده همسو 

با اقدامات این کشور در زمینه دفاع از منافع صنعت دفاعی خود و خط مشی 

اکثر کشورهای تولیدکننده خودروهای بدون سرنشین است. 

تا  زمانی  دوره  برای  مصنوعی  هوش  توسعه  ملی  راهبرد  ب( 
سال ۲0۳0

فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱9، شماره 49۰ 
با عنوان »راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی برای دوره زمانی تا سال ۲۰۳۰« 
علمی  پژوهش های  انجام  مصنوعی،  فناوری های هوش  سریع  توسعه  به منظور 
محاسباتی  منابع  و  اطالعات  به  دسترسی  افزایش  مصنوعی،  هوش  زمینه  در 
برای مصرف کنندگان و تکمیل نظام مهارت آموزی کارکنان در زمینه هوش 
که  است  به ذکر  ابالغ شده است. الزم  روسیه  رئیس جمهور  توسط  مصنوعی 
این فرمان از زمان امضای آن معتبر خواهد بود. به طور کلی، دولت فدراسیون 

روسیه وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف( اعمال تغییرات الزم در برنامه ملی »اقتصاد دیجیتال فدراسیون روسیه« 
از جمله تهیه و تصویب طرح فدرال »هوش مصنوعی« تا ۱5 دسامبر ۲۰۱9؛

توسعه  ملی  راهبرد  اجرایی  روند  خصوص  در  سالیانه  گزارش  ارائه  ب( 
هوش مصنوعی برای دوره زمانی تا سال ۲۰۳۰ ؛ و

ج( اختصاص بودجه الزم برای اجرای فرمان رئیس جمهور در زمان تهیه 
برنامه ریزی  زمانی  دوره  و  بعدی  مالی  سال  برای  فدرال  بودجه    طرح های 

شده در فاصله ۲۰۳۰-۲۰۲۰؛

موضع مسکو نسبت به 
ممنوعیت احتمالی 

سالح  های خودمختار 
کشنده همسو با 

اقدامات این کشور 
در زمینه دفاع از 

منافع صنعت دفاعی 
خود و خط مشی اکثر 
کشورهای تولیدکننده 

خودروهای بدون 
سرنشین است. 
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اینفوگراف ۱، بخش های مختلف راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی برای دوره زمانی 
تا سال ۲۰۳۰ را نشان می دهد. 

اینفوگراف ۱: بخش های مختلف راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی برای دوره زمانی تا 
سال ۲0۳0
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I .مقررات عمومی

در راهبرد حاضر، اهداف و موضوعات اصلی در ارتباط با توسعه هوش مصنوعی . ۱
در فدراسیون روسیه و همچنین اقدامات مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی به منظور 
تأمین منافع ملی و اجرایی شدن اولویت های راهبردی ملی در زمینه توسعه علمی و 

فناورانه تعیین شده اند. 

مبنای حقوقی راهبرد حاضر را موارد زیر تشکیل می دهند:. ۲

 ۱۷۲-FZ قانون اساسی فدراسیون روسیه؛ قانون فدرال مورخ ۲٨ ژوئن ۲۰۱4 به شماره
تحت عنوان »برنامه ریزی راهبردی در فدراسیون روسیه«؛ فرمان رئیس جمهور روسیه مورخ 
۷ می ۲۰۱٨ به شماره ۲۰4 تحت عنوان »اهداف ملی و مسائل راهبردی توسعه فدراسیون 

روسیه برای دوره زمانی تا ۲۰۲4«؛ فرمان رئیس جمهور روسیه مورخ 9 می ۲۰۱۷ به شماره 
۲۰۳ تحت عنوان »راهبرد توسعه جامعه اطالعاتی در فدراسیون روسیه برای بازه زمانی 

۲۰۳۰-۲۰۱۷«؛ فرمان رئیس جمهور روسیه مورخ ۱ اکتبر ۲۰۱6 به شماره 64۲ تحت عنوان 
»راهبرد توسعه علمی و فناورانه فدراسیون روسیه« و سایر احکام حقوقی-قانونی فدراسیون 

روسیه که تعیین کننده حوزه های کاربردی فناوری های اطالعاتی در این کشور هستند. 

و . ۳ منطقه ای  طرح های  کشور،  این  نهادهای  و  روسیه  فدراسیون  دولتی  برنامه های 
فدرال، اسناد برنامه ریزی شده و هدفمند شرکت های دولتی و شرکت های سهامی 
با مشارکت بخش دولتی و اسناد راهبردی سایر سازمان های ذیربط براساس راهبرد 

حاضر تدوین )و اصالح( می شوند. 

مقررات مربوط به راهبرد حاضر باید در زمان اجرای اسناد زیر در نظر گرفته شوند:. 4

الف( راهبرد توسعه جامعه اطالعاتی در فدراسیون روسیه برای بازه زمانی ۲۰۳۰-۲۰۱۷؛

و طرح های  ملی  سایر طرح های  و  فدراسیون روسیه«  دیجیتال  »اقتصاد  ملی  برنامه  ب( 
فدرال؛

پ( برنامه ها )نقشه راه های( نوآوری های فناورانه ملی؛
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از  استفاده  نتیجه  در  آنها  بازده  که  هدفمند  برنامه ریزی  اسناد  و  دولتی  برنامه های  ت( 
فناوری های هوش مصنوعی افزایش می یابد؛ و

ث( طرح های مبنی بر تحقق اهداف و شاخص های فعالیت دستگاه های فدرال قوه مجریه 
)طرح های منطقه ای(؛

مفاهیم اساسی زیر برای اهداف راهبردی حاضر به کار گرفته می شوند:. 5

الف( هوش مصنوعی مجموعه ای از راهکارهای فناورانه است که امکان تکرار و تقلید 
انسان )شامل خودآموزی و جستجوی راهکارها بدون داشتن  از عملکردهای شناختی 
را  نتایجی  مشخص  مسائلی  انجام  هنگام  در  و  می آورد  فراهم  را  قبل(  از  الگوریتمی 
دربردارد که حداقل با نتایج فعالیت های فکری انسان قابل قیاس می باشد. این مجموعه 
شامل زیرساخت های ارتباطی-اطالعاتی، نرم افزارها )که روش های آموزش ماشینی در 
و  داده ها  پردازش  به  مربوط  خدمات  و  فرآیند ها  و  می گیرند(  قرار  استفاده  مورد  آن 

جستجوی راهکارهاست؛

هوش  از  استفاده  بر  مبتنی  که  هستند  فناوری هایی  مصنوعی  هوش  فناوری های  ب( 
مصنوعی بوده و شامل بینایی رایانه ای، پردازش زبان طبیعی، تشخیص و تحلیل گفتار، 

پشتیبانی فکری از اتخاذ تصمیمات و روش های آتی هوش مصنوعی هستند؛

ساخت  جهت  در  که  هستند  روش هایی  شامل  مصنوعی  هوش  آتی  روش های  پ( 
)حل  مصنوعی  هوش  قوی  پردازش  هدف  با  و  فناورانه  و  علمی  جدید  محصوالت 
خودکار،  ماشینی  آموزش  اجسام،  خودکار  طراحی  خودکار،  طور  به  مختلف  مسائل 
الگوریتم های حل مسائل بر اساس داده های با نشانه گذاری های جزئی و یا الگوریتم های 
جدید  انواع  بر اساس  اطالعات  پردازش  داده ها،  از  کمی  حجم  براساس  مسائل  حل 

سیستم های محاسباتی و پردازش قابل تفسیر داده ها و سایر روش ها( به کار می روند؛

ت( استفاده تلفیقی از هوش مصنوعی، فناوری ها و راهکارهای فناورانه ای که در آنها 
هوش مصنوعی به عنوان عنصری ضروری مورد استفاده قرار می گیرد و شامل فناوری 

استفاده از ربات ها و هدایت وسایل نقلیه بدون سرنشین می شود؛
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ث( مجموعه داده ها شامل داده هایی هستند که امکان پردازش اطالعات، فناوری های 
اطالعات و حفظ اطالعات ضروری برای تهیه نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را 

بر اساس الزامات قانون فدراسیون روسیه فراهم می آورند؛

ج( نشانه گذاری داده ها شامل مرحله ای از پردازش داده های ساختاری و غیرساختاری 
ویدئوها(  و  متنی، عکس ها  اسناد  )از جمله  داده ها  به  شناساگرهایی  آن  که طی  است 
اختصاص داده می شوند که بیانگر نوع داده ها )طبقه بندی آنها( می باشند و امکان تفسیر 
داده ها برای حل مسئله ای مشخص )ازجمله با استفاده از روش های آموزش ماشینی( را 

فراهم می آورند؛

ورود،  برای  که  است  یکدیگر  با  مرتبط  فنی  ابزارهای  سیستم  شامل  سخت افزار  چ( 
پردازش و نگهداری داده ها در نظر گرفته می شوند؛

چندین  یا  و  نرم افزاری-سخت افزاری  مجموعه  یک  شامل  محاسباتی  سیستم های  ح( 
جمله  )از  داده ها  پردازش  و  مسائل  حل  برای  که  هستند  واحد  زیرساختی  مجموعه 

محاسبات( در نظر گرفته می  شوند؛

خ( معماری سیستم محاسباتی شامل پیکربندی، ترکیب و اصول تعامل )ازجمله تبادل 
داده ها( عناصر سیستم مذکور می باشد؛

د( پلتفرم عمومی شامل سیستم اطالعاتی برای جمع آوری، پردازش، نگهداری و چاپ 
ادامه  »اینترنت« )که در  از داده ها است که در شبکه اطالعاتی-ارتباطی  مجموعه هایی 

»شبکه اینترنت« نامیده می شود( قابل دسترس می باشد؛

ذ( کتابخانه آزاد هوش مصنوعی شامل مجموعه ای از الگوریتم هایی است که برای تهیه 
راهکارهای فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و با استفاده از زبان های 

برنامه نویسی شرح داده شده و در شبکه »اینترنت« قرار داده می شود؛ و

محاسباتی  ماشین های  برای  برنامه ریزی  و  فناوری ها  شامل  فناورانه  راهکارهای  ر( 
به  مربوط  اطالعات  همچنین  و  آنها  از  مجموعه ای  یا  و  داده ها  پایگاه  الکترونیکی، 

مؤثرترین روش های استفاده از آنها می  باشند.



۲7هوش مصنوعی روسیه از منظر حاکمیت و دولت

II .توسعه هوش مصنوعی در روسیه و جهان

الگوریتم . 6 که  کارشناسی  سیستم های  پیدایش  با  همزمان  بیستم  قرن   5۰ دهه  در 
می کردند،  تشریح  مشخص  شرایط  طبق  راهکار  انتخاب  براساس  را  عملکردها 
کمک  تصمیم گیری  در  انسان  به  که  کرد  پیدا  توسعه  اطالعاتی  سیستم های 
قوانین  و  ماشینی جایگزین سیستم های کارشناسی شد  می کردند. سپس، آموزش 
راهکارهای  و  شدند  تدوین  اطالعاتی  سیستم های  ازطریق  مستقل  به طور  مربوطه 
مربوطه بر اساس تحلیل وابستگی ها و با استفاده از مجموعه های اولیه داده ها )بدون 
تنظیم اولیه فهرست راهکارهای احتمالی توسط انسان( انتخاب می شدند. دقیقاً در 

همین فاصله زمانی بود که می توان گفت هوش مصنوعی ظهور پیدا کرد. 

و . ۷ نرم افزاری-سخت افزاری  مجموعه های  محاسباتِی  امکانات  توسعه  درنتیجه 
پراکنده  معماری های  و  گرافیکی  فرآیند های  از  بهره گیری  سایه  در  همچنین 
بر اساس  که  سیستم ها  این  کثرت  پایه  بر  ماشینی  آموزش  محاسباتی،  سیستم های 
اصل شبکه های عصبی )شبیه به مغز انسان( تشکیل شده بودند، کاربرد گسترده ای 
پیدا کرد. این امر نیز به نوبه خود به افزایش چشمگیر کیفیت راهکارهای فناورانه 

منجر شد. 

آموزش ماشینی دارای چند ویژگی منحصر به فرد است. اول این که برای یافتن . ٨
مجموعه ای  به  باید  محاسباتی  سیستم  ازطریق  نشده  اندیشیده  قبل  از  راهکار  یک 
گزینشی، مرتبط و درست از داده ها دسترسی داشت. دوم این که الگوریتم های کار 
شبکه های عصبی برای تفسیر بسیار پیچیده هستند و بنابراین نتایج کار آنها می توانند 
توسط انسان مورد تردید واقع شده و یا حتی نفی گردند. با توجه به اینکه اطالعاتی 
درباره چگونگی دستیابی به نتایج موردنظر از طریق هوش مصنوعی وجود ندارد، 
به شمار نمی آیند و همین مسأله  فناوری های معاصر هوش مصنوعی چندان معتبر 

مانع توسعه این فناوری ها می شود.

بند . 9 براساس  ماشینی و  از روش های آموزش  استفاده  با  فناورانه ای که  راه حل های 
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٨ از اصل راهبرد حاضر تهیه می گردند، نمونه هایی از هوش مصنوعی هستند که 
ایجاد  ضعیف(.  مصنوعی  )هوش  هستند  تخصصی  کاماًل  مسائل  حل  به  قادر  تنها 
هوش مصنوعی قوی که  مانند انسان قادر به حل مسائل مختلف، اندیشیدن، تعامل و 
تطبیق خود با شرایط متغیر باشند، یک مسئله علمی و فنی پیچیده ای است که حل 
آن مستلزم به کارگیری رشته های مختلف ازجمله رشته های علمی-طبیعی، فنی و 
اجتماعی-انسانی است. الزم به ذکر است که حل این مسئله سبب ایجاد تغییرات 
مثبتی در بخش های اصلی زندگی شده و همزمان به دلیل تغییرات اجتماعی و فناورانه 

ناشی از توسعه فناوری های هوش مصنوعی، عواقب نامطلوبی  را نیز دربردارد.

افزایش چشمگیر سرمایه گذاری های . ۱۰ به  فناوری های هوش مصنوعی  توسعه سریع 
صورت گرفته در زمینه توسعه این فناوری ها توسط بخش دولتی و بخش خصوصی 
می شود.  منتهی  مصنوعی  بر هوش  مبتنی  و  کاربردی  فناورانه  راهکارهای  ارائه  و 
فناوری های  زمینه  در  سرمایه گذاری  بین المللی،  کارشناسان  ارزیابی های  براساس 
به  برابری   ۳ افزایش  با   ۲۰۱۷ سال  تا   ۲۰۱4 سال های  فاصله  در  مصنوعی  هوش 
حدود 4۰ میلیارد دالر آمریکا رسیده است. در سال ۲۰۱٨، بازار جهانی راهکارهای 
بوده است که  میلیارد دالر آمریکا  با ۲۱/5  برابر  بر هوش مصنوعی  مبتنی  فناورانه 
براساس پیش بینی های کارشناسان این رقم تا سال ۲۰۲4 تقریبا به ۱4۰ میلیارد دالر 

آمریکا خواهد رسید.

درحال حاضر، کاربرد راهکارهای فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش های . ۱۱
ارزیابی های  براساس  است.  در حال گسترش  به سرعت  جامعه  و  اقتصاد  مختلف 
کارشناسان انتظار می رود که با استفاده از این راهکارها، رشد جهانی در سال ۲۰۲4 
به حداقل ۱ تریلیون دالر آمریکا برسد. عوامل زیر به تحقق روندهای مذکور منجر 

خواهند شد:

الف( کاربرد عمومی راهکارهای فناورانه عملی که براساس هوش مصنوعی ارائه 
شده اند؛
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عملکرد  بر  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  فناورانه  راهکارهای  توجه  قابل  تأثیر  ب( 
سازمان ها و انسان ها از جمله فعالیت های مرتبط با تصمیم گیری های مدیریتی؛

برای  موردنیاز  برنامه های  )ازجمله  الزم  ابزارهای  به  توجه  قابل  دسترسی  پ( 
ماشین های محاسباتی الکترونیکی با کد آزاد( جهت ارائه راهکارهای فناورانه مبتنی 

بر هوش مصنوعی؛ و

ت( نیاز به پردازش حجم باالیی از داده های ارائه شده توسط انسان و دستگاه های 
فنی برای افزایش بازده ناشی از فعالیتهای اقتصادی و یا انواع دیگر از آن.

به خصوص . ۱۲ و  دولت  سازنده  تعامل  امکان  باید  راهبرد  این  اجرای  نتیجه ی  در 
در  شود.  میسر  مصنوعی  هوش  توسعه  زمینه  در  شهروندان  با  علمی  سازمان های 
نتیجه، فناوری های هوش مصنوعی روسیه بخش بزرگی از بازار جهانی را به خود 

اختصاص خواهند داد.

رشته های . ۱۳ در  تحصیالت  باالی  سطح  با  انسانی  نیروی  از  برخورداری  با  روسیه 
ریاضی، فیزیک پایه و علوم طبیعی و همچنین استعدادهای برتر در زمینه مدل سازی 
و  توسعه  زمینه  در  پیشگام  جایگاه  کسب  برای  خوبی  پتانسیل  از  برنامه نویسی  و 
استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در عرصه بین الملل برخوردار است. تیم های 
بین المللی دانشجویی و دانش آموزی در رشته های ریاضی،  المپیادهای  روسی در 
برنامه نویسی همواره جایگاه های نخست را کسب می کنند. روسیه  انفورماتیک و 
جزء ده کشور برتر از نظر تعداد آثار علمی منتشرشده در زمینه فیزیک، ریاضی و 
شیمی است. عالوه بر آن، روسیه از جامعه پویا و روبه رشدی از متخصصین حوزه 

پردازش داده ها با استفاده از هوش مصنوعی برخوردار  است.

وجود زیرساخت ارتباطی-اطالعاتی پایه ای مدرن )سطح باالی دسترسی به شبکه . ۱4
اینترنت، توسعه شبکه نسل سوم و چهارم تلفن همراه( و دسترسی به انتقال موبایلی 
داده ها ازجمله عوامل مناسب دیگر جهت توسعه فناوری های هوش مصنوعی در 

روسیه به شمار می آیند.



بررسی روند توسعه صنعت هوش مصنوعی در روسیه۳0

فناوری های . ۱5 بر  مبتنی  داخلی  )خدمات(  محصوالت  با  ارتباط  در  باالیی  تقاضای 
دارد  وجود  اجتماعی(  شبکه های  و  جستجو  سرویس های  مثال  )به عنوان  اطالعاتی 
و این محصوالت )خدمات( در بازار روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از موقعیت 
برتر برخوردارند. به همین ترتیب، راهکارهای فناورانه  مبتنی بر هوش مصنوعِی ارائه 
شده توسط شرکت های داخلی روسیه )به عنوان مثال، بینایی رایانه ای و پردازش زبان 
طبیعی( دارای جذابیت تجاری باال و پتانسیل صادراتی مناسبی در بازار جهانی هستند.

ایفوگراف ۲: عوامل مؤثر جهت کسب جایگاه پیشگام روسیه در زمینه توسعه و استفاده از 
فناوری های هوش مصنوعی در عرصه بین الملل
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اقدامات . ۱6 در عرصه هوش مصنوعی همواره  پیشگام  از کشورهای  معدودی  تعداد 
متعددی جهت حفظ جایگاه برتر خود در بازار جهانی و دریافت امتیازات رقابتی 
راه سایر کشورها جهت کسب  بر سر  موانع جدی  انجام می دهند و  بلند مدت  در 

جایگاه های رقابتی در این بازار ایجاد می کنند.

براساس . ۱۷ و  مصنوعی  هوش  جهانی  بازار  فعلی  شرایط  به  توجه  با  حاضر  راهبرد 
پیش بینی های میان مدت درباره شرایط الزم جهت الحاق روسیه به جمع کشورهای 
پیشگام جهانی در حوزه فناوری های هوش مصنوعی و کسب استقالل این کشور 

در عرصه فناوری و افزایش توان رقابتی آن اجرا می شود.

براساس پیش بینی های ارائه شده در ارتباط با توسعه اقتصادی و اجتماعی روسیه در . ۱٨
بلندمدت می توان گفت که در صورت عدم توسعه کافی و استفاده از فناوری های 
رقابتی هوش مصنوعی، اجرای اولویت های توسعه علمی و فناورانه این کشور به 
را  فنی  و  اقتصادی  عقب افتادگی  نوبه خود  به  نیز  امر  این  که  افتاد  تعویق خواهد 

به دنبال خواهد داشت.

III .اصول الزم برای توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی

اصول الزم برای توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی عبارت اند از:

الف( دفاع از حقوق  بشر و آزادی  در قانون روسیه و قانون بین الملل ازجمله حقوق کار و 
فراهم آوردن امکان کسب دانش و مهارت برای شهروندان به منظور تطبیق مؤثر شرایط 

خود با شرایط اقتصاد دیجیتال؛

به شهروندان و  تعمدی  از هوش مصنوعی در جهت آسیب  استفاده  ب( تضمین عدم 
اشخاص حقیقی و نیز جلوگیری و به حداقل رساندن پیامدهای منفی ناشی از استفاده از 

فناوری های هوش مصنوعی؛

دسترسی  و  آن  از  ناشی  نتایج  و  مصنوعی  هوش  عملکرد  درباره  شفاف سازی  پ(   
مجاز کاربران محصوالت مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی به اطالعات مربوط به 
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الگوریتم های عملکرد هوش مصنوعی به کار گرفته شده در این محصوالت؛

از  استفاده  به  اولویت بخشی  با  مصنوعی  هوش  حوزه  در  روسیه  استقالل  کسب  ت( 
فناوری های هوش مصنوعی و راهکارهای فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی داخلی؛

با  بین تحقیقات علمی مرتبط  ارتباط نزدیک  ایجاد  ث( تکمیل چرخه نوآوری جهت 
هوش مصنوعی و اقتصاد واقعی؛

ج( اجرا و تطبیق اقدامات مبنی بر اجرای سیاست های دولت در حوزه های علمی-فنی و 
سایر حوزه ها به ترتیب اولویت؛ و

چ( توسعه روابط بازاری و حمایت از رقابت پذیری شرکت های روسی فعال در زمینه 
هوش مصنوعی. 

IV .اولویت های مربوط به توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی

اولویت های مربوط به توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی با توجه به . ۲۰
روسیه  فدراسیون  رییس جمهور  فرمان  در  مذکور  راهبردی  مسائل  و  ملی  اهداف 
مورخ ۷ می ۲۰۱٨ به شماره ۲۰4 تحت عنوان »اهداف ملی و مسائل راهبردی توسعه 

فدراسیون روسیه برای دوره زمانی تا سال ۲۰۲4« تعیین می شوند.

کاربرد گسترده فناوری های هوش مصنوعی در اقتصاد که به بهبود بازده و همچنین . ۲۱
ایجاد حوز ه فعالیت های جدید کسب و کارهای اقتصادی به شرح زیر منجر می شود:

الف( افزایش اثربخشی فعالیت های برنامه ریزی، پیش بینی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی 
در  تدارکات  برای  برنامه ریزی  و  بهینه سازی  جهت  الزم  پیش بینی های  )ازجمله 

فرآیندهای تولید و اتخاذ تصمیمات مالی(؛

ب( اتوماسیون عملیات  روزمره تولید؛

هوشمند  سیستم های  و  ربات ها  فناوری  خودکار،  هوشمند  تجهیزات  از  استفاده  پ( 
مدیریت لجستیک؛



۳۳هوش مصنوعی روسیه از منظر حاکمیت و دولت

ت( ارتقای امنیت کارکنان در هنگام انجام فعالیت های کسب وکار )ازجمله پیش بینی 
خطرات و حوادث نامطلوب و کاهش میزان مشارکت مستقیم افراد در پروژه های با 

ریسک باال(؛

و  پیشنهادات  ارائه  جمله  )از  مصرف کنندگان  میان  رضایت  و  وفاداری  افزایش  ث( 
توصیه های شخصی سازی شده که حاوی اطالعات مهم می باشند(؛ و

بهینه در  تهیه جدول زمانی  بهینه سازی پروژه های گزینش و آموزش کارکنان و  ج( 
ارتباط با فعالیت کارکنان با توجه به عوامل مختلف؛

استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در جامعه در راستای بهبود سطح زندگی مردم:. ۲۲

الف( افزایش کیفیت خدمات در حوزه بهداشت )شامل معاینات پیشگیرانه و تشخیصی 
بر پایه تحلیل تصاویر، پیش بینی احتمال بروز و گسترش بیماری ها، تعیین میزان مناسب 
داروها، کاهش خطرات ناشی از بیماری های همه گیر و اتوماسیون و دقت عمل در 

مداخالت درمانی(؛

با  آموزشی  فرآیند  تطبیق  )شامل  آموزش  حوزه  در  خدمات  کیفیت  افزایش  ب( 
الزامات بازار کار و نیروی کار، تحلیل نظام مند شاخص های بازدهی آموزش به منظور 
بهینه سازی روند آموزش حرفه ای، شناسایی زودهنگام کودکان با توانایی های برجسته 
و خاص، اتوماسیون روند ارزیابی کیفیت اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات مرتبط 

با نتایج آموزشی(؛ و

پ( افزایش کیفیت و کاهش هزینه های خدمات دولتی و شهری.

V .اهداف اصلی در ارتباط با توسعه هوش مصنوعی

تأمین رشد رفاه و کیفیت زندگی مردم روسیه، برقراری امنیت ملی و قانون مداری، . ۲۳
دستیابی اقتصاد روسیه به قدرت رقابت پذیری پایدار ازجمله کسب جایگاه پیشگام 
در زمینه هوش مصنوعی ازجمله اهداف روسیه در زمینه توسعه هوش مصنوعی به 

شمار می آیند. 
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اهداف اصلی در ارتباط با توسعه هوش مصنوعی عبارت اند از:. ۲4

الف( حمایت از تحقیقات علمی به منظور توسعه روزافزون هوش مصنوعی؛

ب( طراحی و توسعه نرم افزارهای مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی؛

فناوری های  توسعه  برای  ضروری  داده های  کیفیت  و  دسترسی  میزان  افزایش  پ( 
هوش مصنوعی؛

با  مرتبط  مسائل علمی  برای حل  موردنیاز  به سخت افزارهای  افزایش دسترسی  ت( 
هوش مصنوعی؛

ارتقای سطح آگاهی درباره حوزه های کاربرد  ماهر و  تعداد کارکنان  افزایش  ث( 
احتمالی این فناوری ها در بازار فناوری های هوش مصنوعی روسیه؛ و

ج( ایجادیک سیستم قانونی جامع در ارتباط با روابط اجتماعی که به موازات توسعه 
و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی پدید می آیند.

باید  زیر  اقدامات  راهبرد حاضر  از  بند ۲4  در  اهداف ذکرشده  تحقق  راستای  در   .۲5
صورت گیرند:

الف( ایجاد فضاهای کاری جدید با بازدهی باال و توسعه سطح اشتغال؛

ب( ارائه پاداش مادی رقابتی برای متخصصان حوزه هوش مصنوعی و ایجاد شرایط 
مساعد کاری از جمله دورکاری؛

در حوزه  و خارجی  داخلی  برجسته  متخصصان  برای جذب  شرایط الزم  ایجاد  پ( 
هوش مصنوعی؛

مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  )خدمات(  محصوالت  عرضه  و  صادرات  از  حمایت  ت( 
داخلی روسیه در بازارهای جهانی؛

زمینه  برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در  ارائه مشوق های الزم  ث( 
توسعه علوم شرکتی و تحقیقات علمی مرتبط با هوش مصنوعی؛ و
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ج( ایجاد نظام جامع جهت توسعه کاربرد فناوری های هوش مصنوعی.

۲6. سازوکارهای اصلی توسعه هوش مصنوعی عبارت اند از:

الف( افزایش عرضه محصوالت )خدمات( مبتنی بر هوش مصنوعی رقابت پذیر داخلی 
روسیه در سطح جهان؛ و 

برای  روسیه  دولتی  دستگاه های  و  سازمان ها  و  شهروندان  تقاضای  افزایش  ب( 
محصوالت )خدمات( مبتنی بر هوش مصنوعی؛

بر  مبتنی  افزایش عرضه محصوالت )خدمات(  نشان دهنده  ۲۷. شاخص های اصلی زیر 
هوش مصنوعی هستند:

هوش  بر  مبتنی  فناورانه  راهکارهای  ارائه دهنده  سازمان های  تعداد  افزایش  الف( 
مصنوعی که موفق به کسب جایگاه برتر در جهان شده اند؛ و

ب( افزایش دستاوردهای علمی در زمینه هوش مصنوعی که مرحله ثبت دولتی را با 
موفقیت گذرانده و یا از طریق دیگر در سطح جهان ثبت شده و در صنعت به کار گرفته 

می شوند.

۲٨. شاخص نشان دهنده رشد تقاضا برای فناوری های هوش مصنوعی عبارت است از 
افزایش تعداد شرکت ها ازجمله دستگاه های دولتی و شرکت های فعال در امور اجتماعی 

که از هوش مصنوعی در راستای افزایش بازده فعالیت های خود استفاده می کنند.

VI .حمایت از تحقیقات علمی با هدف توسعه روزافزون هوش مصنوعی

۲9. حمایت از تحقیقات علمی پایه و کاربردی باید به منظور ایجاد و توسعه فناوری های 
هوش مصنوعی روسیه در اولویت قرار گیرد.

تولید  جمله  )از  جدید  علمی  نتایج  ایجاد  راستای  در  باید  پایه  علمی  تحقیقات   .۳۰
و  حاضر(  راهبرد  در  پیش بینی شده  مسائل  سایر  حل  و  مصنوعی  هوش  فناوری های 

براساس اولویت های زیر انجام شوند:
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سیستم های  ازجمله  تصمیم گیری  بیولوژیکی  سیستم های  الگوریتمی  پیروی  الف( 
جمعی توزیع همانند دسته زنبورها و یا النه مورچه ها؛

ب( خودآموزی خودکار و توسعه انطباق الگوریتم با مسائل جدید؛ و

پ( تصحیح مسائل پیچیده جستجو و تحلیل تصمیمات به طور خودکار. 

۳۱. دولت باید به طور پیوسته از تحقیقات علمی پایه ای در زمینه هوش مصنوعی حمایت 
و  تولید  زمینه  در  روسیه  برتر  جایگاه  تحقق  به منظور  باید  دولت  دقیق تر،  بیان  به  کند. 

استفاده از فناوری های آتی هوش مصنوعی حمایت های الزم را به عمل آورد.

۳۲. انجام اقدامات زیر در راستای توسعه تحقیقات علمی کاربردی و پایه  در زمینه هوش 
مصنوعی ضروری است:

الف( حمایت طوالنی مدت و اولویت دار از تحقیقات علمی در زمینه هوش مصنوعی از 
جمله تحقیقاتی که در مؤسسات پژوهشی کشور در دست اقدام هستند؛ 

ب( ارائه مشوق های متعدد برای جذب سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی در 
زمینه تولید فناوری های هوش مصنوعی ؛

در  مصنوعی  هوش  با  ارتباط  در  رشته ای  میان  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  پ( 
حوزه های مختلف اقتصاد؛ 

ت( انجام تحقیقات در زمینه پتنت ها و به روزرسانی مرتب آن ها با مشارکت شرکت های 
پیشگام روسیه ضمن تأکید بر اجرای حوزه های اولویت دار تحقیقات علمی در زمینه 

هوش مصنوعی؛

به  تأمین دسترسی کارکنان علمی )محققان(  ث( توسعه زیرساخت های تحقیقاتی و 
منابع محاسباتی، پایگاه ها و مجموعه  داده ها؛ 

مشارکت  و  کارشناسان  تبادل  ازجمله  روسیه  بین المللی  همکاری های  توسعه  ج( 
متخصصان داخلی در کنفرانس های داخلی و بین المللی در زمینه هوش مصنوعی؛ و
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عملکرد  اثربخشی  براساس  )محققان(  علمی  کارکنان  ارزیابی  کارآیی  افزایش  چ( 
آن ها )به عالوه انتشار آثار علمی(.

با هوش مصنوعی در  از تحقیقات علمی مرتبط  ۳۳. به طور کلی، حمایت مؤثر روسیه 
نتیجه رشد محسوس آن در حوزه های زیر تا سال ۲۰۲4 مشهود خواهد بود:

الف( تعداد و شاخص ارجاع دهی مقاالت دانشمندان روسیه در زمینه هوش مصنوعی 
در مجالت علمی برجسته جهان؛

ب( تعداد دستاوردهای علمی ثبت شده در زمینه هوش مصنوعی؛ و

در  علمی  دستاوردهای  براساس  ارائه شده  کاربردی  فناورانه  راهکارهای  تعداد  پ ( 
زمینه هوش مصنوعی.

VII .طراحی و توسعه نرم افزارهای مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی

هوش  فناوری  بر  مبتنی  نرم افزارهای  توسعه  و  طراحی  جهت  اصلی  رهنمودهای   .۳4
مصنوعی عبارتند از:

الف( ایجاد شرایط مناسب برای متخصصان هوش مصنوعی جهت توسعه نرم افزارهای 
مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی که شامل موارد زیر می باشند:

سازمان دهی تعامل سازنده میان متخصصان حوزه هوش مصنوعی و شرکت های  •
سفارش  دهنده نرم افزارها؛

ارائه حمایت های مالی از متخصصان جوان در حوزه هوش مصنوعی؛ •

برای مشارکت متخصصان هوش مصنوعی در کنفرانس های  • ایجاد شرایط الزم 
داخلی و بین المللی و رقابت های موجود در این حوزه؛ و

فناوری های  • توسعه  برای  ضروری  آزمایشی  پروژه های  پیاده سازی  روند  تسهیل 
هوش مصنوعی؛

جمله  از  مصنوعی  هوش  آزاد  کتابخانه های  احداث  برای  الزم  شرایط  ایجاد  ب( 
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اعطای مشوق های متعدد )شامل مشوق های مالی( به متخصصان جهت مشارکت آنها 
در پروژه های داخلی و بین المللی؛ 

به مشارکت موفقیت آمیز متخصصان در زمینه احداث کتابخانه های آزاد  پ( توجه 
هوش مصنوعی به عنوان یک دستاورد علمی؛ و

و  خطا(  تحمل پذیری  جمله  )از  امنیت  زمینه  در  واحد  استانداردهای  تدوین  ت( 
سازگاری نرم افزارها، معماری های نمونه سیستم های محاسباتی و نرم افزاری و همچنین 
تعیین فاکتورهای موردنیاز جهت مقایسه نرم افزارها و استانداردهای تست برای افراد 

به منظور تعیین کیفیت و بازده آنها.

۳5. میزان مشارکت متخصصان داخلی روسیه در زمینه ساخت کتابخانه های آزاد هوش 
مصنوعی ضمن تبادل علم در عرصه بین الملل باید تا سال ۲۰۲4 افزایش محسوسی داشته 
باشد؛ متخصصان داخلی روسیه باید توانایی ساخت کتابخانه های آزاد پرکاربرد )ضمن 
هماهنگی میان پژوهشگران روسیه و جامعه علمی( و تولید نرم افزارهای مبتنی بر هوش 

مصنوعی را داشته باشند. 

۳6. نرم افزارهای مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی برای حل مسائل مختلف باید تا 
سال ۲۰۳۰ توسط شرکت های داخلی روسیه تولید شوند. شرکت های داخلی تولیدکننده 

این نرم افزارها باید در زمره شرکت های پیشگام جهانی باشند.

VIII . افزایش میزان دسترسی و کیفیت داده های ضروری برای توسعه
فناوری های هوش مصنوعی

۳۷. افزایش حجم داده های موجود ازجمله داده های نشانه گذاری شده و ساختاریافته و 
گسترش زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی برای تأمین دسترسی به این مجموعه داده ها 

ازجمله عوامل اصلی جهت توسعه فناوری های هوش مصنوعی به شمار می آیند. 

۳٨. رهنمودهای اصلی جهت افزایش دسترسی و کیفیت داده های ضروری برای توسعه 
فناوری های هوش مصنوعی بر اساس الزامات قانون فدراسیون روسیه عبارت اند از:
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الف( توسعه روش های یکپارچه و قابل به روزرسانی جهت تجزیه و تحلیل، جمع آوری 
و نشانه گذاری داده ها و همچنین سازوکارهای کنترل و نظارت بر اجرای روش های 

مذکور؛ و

ب( ایجاد و توسعه زیرساخت های اطالعاتی-ارتباطی برای تأمین دسترسی به مجموعه  
داده ها از طریق:

ایجاد و یا نوسازی پلتفرم های موجود برای نگهداری مجموعه  داده ها بر اساس  •
روش های موردنظر جهت تجزیه و تحلیل، جمع آوری و نشانه گذاری داده ها؛

نگهداری مجموعه  داده ها )از جمله داده های آوایی، کالمی، پزشکی، هواشناسی،  •
پلتفرم های  بر روی  نظارت تصویری(  به سیستم های  صنعتی و داده های مربوط 

موجود به منظور رفع نیازهای شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی؛ و

برحسب  • پلتفرم های موجود  به  دسترسی سازمان ها و دستگاه های دولتی روسیه 
اولویت؛

۳9. به منظور اجرای راهبرد حاضر باید یک چهارچوب حقوقی و قانونی ایجاد شود تا 
و  علمی  فعالیت های  اجرای  زمان  در  دریافتی  داده های  از  امکان حفاظت  بدین ترتیب 
دسترسی  همچنین  و  روسیه(  داخل کشور  در  داده ها  این  نگهداری  )ازجمله  اقتصادی 
شرکت ها و سازمان های روسیه به این داده ها برحسب اولویت فراهم شود. داده ها  باید 
براساس الزامات قانونی فدراسیون روسیه در خصوص دسترسی و گردش داده ها منتشر 

شوند. 

روی  بر  نشانه گذاری  و  جمع آوری  روش های  بر اساس  که  داده هایی  مجموعه    .4۰
داده شوند.  قرار  در دسترس  تا سال ۲۰۲4  باید  نگهداری می شوند  پلتفرم های موجود 
قوانین  موجب  به  آنها  به  دسترسی  داده هایی که  سایر  و  داده های شخصی  دراین میان، 
فدرال محدود شده است باید به طور ایمن مورد حفاظت قرار گیرند و پردازش آن ها نیز 

باید براساس تعهدات بین المللی فدراسیون روسیه صورت گیرد.
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هواشناسی،  پزشکی،  کالمی،  آوایی،  داده های  )ازجمله  الزم  داده های  مجموعه   .4۱
صنعتی و داده های مربوط به سیستم های نظارت تصویری( برای حل تمامی مسائل روز 
در زمینه هوش مصنوعی باید تا سال ۲۰۳۰ بر روی پلتفرم های موجود در دسترس قرار 

داده شوند. 

IX . افزایش دسترسی به سخت افزارهای موردنیاز برای حل مسائل علمی 
مرتبط با هوش مصنوعی

مسائل  حل  برای  الزم  سخت افزارهای  به  دسترسی  افزایش  جهت  اصلی  شرایط   .4۲
مربوط به هوش مصنوعی عبارتند از:

سیستم های  آتی  معماری های  ایجاد  راستای  در  پایه  علمی  تحقیقات  انجام  الف( 
تشابه  اصل  براساس  که  نورومورفیک  محاسباتی  سیستم های  )از جمله  محاسباتی 

سیستم های عصبی بیولوژیک بنا نهاده شده اند(؛

و  پرسرعت  پردازنده های  داخلی  تولید  زمینه  در  دولت  حمایتی  اقدامات  انجام  ب( 
تولید  و  طراحی  مراحل  جمله  )از  محاسباتی  سیستم های  اجزای  سایر  و  کم مصرف 
نمونه های آزمایشی( و کسب حقوق معنوی الزم برای اجرای سیستم های محاسباتی 

و سیستم های نرم افزاری؛

پ( اجرای اقدامات حمایتی دولت در زمینه ساخت و تولید مجموعه های نرم افزاری و 
سخت افزاری با استفاده از پایه قطعات الکترونیکی و عناصر نوری ؛

اولیه اجزای  ت( حمایت از ساخت و توسعه مراکز تخصصی جهت تهیه نمونه های 
آتی پایه قطعات الکترونیکی و تست و مونتاژ محصوالت آماده؛ و

ث( حمایت از ساخت و گسترش مراکز پردازش داده ها از طریق برقراری دسترسِی 
محققان و کارکنان علمی به ظرفیت های محاسباتی، برحسب اولویت. 

هوش  زمینه  در  فعال  داخلی  شرکت های  از  حمایت  جهت  الزم  زیرساخت    .4۳
مصنوعی از جمله ساخت مراکز پردازش داده ها باید تا سال ۲۰۲4 ایجاد شود. همچنین، 
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نظر  از  که  باشند  میکرو پردازنده هایی  ساخت  به  قادر  باید  روسیه  داخلی  شرکت های 
سرعت و کم مصرف بودن همانند نسخه های خارجی مشابه  باشند.

44. نمونه های کاربردی میکرو پردازنده ها به همراه مجموعه های نرم افزاری مربوطه باید 
بین المللی عرضه شوند. همچنین،  و  بازارهای داخلی  به طور گسترده در  تا سال ۲۰۳۰ 
ساخته  داخلی  میکرو پردازنده های  از  استفاده  با  باید  داده ها  پردازش  تخصصی  مراکز 
مربوطه  بازارهای  باید در  میکرو پردازنده ها  این  بر  مبتنی  شوند و دستگاه های هوشمند 
ارائه  باید  محاسباتی  سیستم های  معماری های  جدید  انواع  آن،  بر  عالوه  شوند.  عرضه 

شوند و حقوق مالکیت فکری آن ها باید ثبت شوند. 

X . افزایش تعداد کارکنان ماهر و ارتقای سطح آگاهی درباره حوزه های
کاربرد احتمالی این فناوری ها در بازار فناوری های هوش مصنوعی روسیه

45. رهنمودهای اصلی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص در بازار فناوری های هوش 
فناوری ها  این  کاربرد  حوزه های  به  نسبت  آگاهی  سطح  افزایش  و  روسیه  مصنوعی 

عبارت اند از:

تمامی  در  آموزشی  برنامه های  قالب  در  آموزشی  مدل های  پیاده سازی  و  تهیه  الف( 
شهروندان  حرفه ای  آمادگی  و  مهارت  افزایش  بر  مبنی  برنامه های  ارائه  و  سطوح 
ریاضی،  رشته های  در  الزم  مهارت های  و  صالحیت ها  اطالعات،  کسب  زمینه  در 
فناوری های  توسعه  ماشینی که همگی الزمه  آموزش  و  داده ها  تحلیل  برنامه نویسی، 
هم گرایی  نتیجه  در  که  هم گرا  دانش  که  است  ذکر  شایان  هستند.  مصنوعی  هوش 
آموزش رشته های اجتماعی-انسانی، علمی-طبیعی و ریاضی حاصل می گردد، جهت 

توسعه آتی فناوری های هوش مصنوعی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛

ب( ترغیب شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی به مشارکت در رویدادهای 
برنامه ریزی شده در راستای توسعه آموزش حرفه ای و عمومی؛

برنامه های  قالب  )در  طبیعی  علوم  و  ریاضی  رشته های  آموزش  کیفیت  ارتقای  پ( 
رشته های  آموزش  با  رشته ها  این  آموزش  هم گرایی  و  تکمیلی(  و  اصلی  آموزشی 
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کسب  به  فراگیران  ترغیب  برای  الزم  شرایط  ایجاد  همچنین  و  اجتماعی-انسانی 
آمادگی کامل در این رشته ها؛

المپیادها در راستای توسعه توانمندی های  افزایش تعداد و جذابیت کنکورها و  ت( 
خالقانه و ذهنی فراگیران؛

برای  الزم  شرایط  ایجاد  جهت  مناسب  تمهیدات  اتخاذ  به  کارفرمایان  ترغیب  ث( 
مصنوعی  هوش  حوزه  در  موردنیاز  صالحیت های  کسب  به منظور  خود  کارکنان 

)ازجمله اعطای مشوق های مادی(؛

ساکن  روسِی  و  خارجی  برجسته  متخصصان  جذب  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  ج( 
خارج از کشور که شامل موارد زیر است:

پرداخت حقوق رقابتی و ایجاد شرایط الزم برای شکوفایی این متخصصان در  •
سرتاسر کشور روسیه ؛ و

تسهیل الزامات قانون کار و مهاجرت روسیه برای متخصصان خارجی به طوری که  •
به راحتی بتوانند تابعیت فدراسیون روسیه و مجوز کار را اخذ نمایند؛ و

راهکارهای  از  استفاده  امنیت  و  مزایا  درباره  شرکت ها  و  مردم  به  اطالع رسانی  چ( 
برنامه های  به  مربوط  اطالعات  ارائه  همچنین  و  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  فناورانه 

آموزشی و بازآموزی.

46. تعداد شهروندان دارای مهارت در زمینه هوش مصنوعی ازجمله دانشجویان دکترا و 
متخصصان باید تا سال ۲۰۲4 افزایش چشمگیری داشته باشد. روسیه با پرداخت حقوق 
باال و ایجاد شرایط شغلی مناسب باید به کشوری جذاب برای متخصصان ماهر در زمینه 

هوش مصنوعی تبدیل شود. 

4۷. به منظور آماده سازی متخصصان و مدیران در زمینه هوش مصنوعی باید برنامه های 
آموزشی در سطح جهانی تا سال ۲۰۳۰ ارائه شوند. مؤسسات آموزش عالی روسیه باید 
بتوانند به جایگاه برتر در حوزه هوش مصنوعی دست یابند. به عالوه، کمبود متخصصان 
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این حوزه باید با جذب متخصصان برجسته خارجی جبران شود.

XI . ایجاد یک سیستم قانونی جامع در ارتباط با روابط اجتماعی که به 
موازات توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی پدید می آیند

4٨. به طور کلی، یک سیستم قانونی جامع در ارتباط با تعامل هوش مصنوعی با انسان 
به عالوه مقررات اخالقی مربوطه به منظور توسعه فناوری های هوش مصنوعی ضروری 
است. البته باید خاطرنشان ساخت که روند گسترش و پیاده سازی راهکارهای فناورانه به 

دلیل سخت گیری های بیش از حد ممکن است با سرعت کمتری پیش رود. 

49. رهنمودهای اصلی جهت ایجاد یک سیستم قانونی جامع در ارتباط با روابط اجتماعی 
که به موازات توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی پدید می آیند، عبارت اند 

از:

الف( ایجاد شرایط حقوقی مناسب از طریق ایجاد یک نظام حقوقی آزمایشی جهت 
توسط  شده  جمع آوری  داده های  شامل  که  غیرشخصی  غالباً  داده های  به  دسترسی 

دستگاه های دولتی و مؤسسات پزشکی می شوند؛

ب( ایجاد شرایط حقوقی مناسب برای دسترسی به داده ها ازجمله داده های شخصی 
به منظور انجام تحقیقات علمی و تولید فناوری های هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای 

فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی؛

راهکارهای  پیاده سازی  و  تست  روند  تسهیل  و  مناسب  حقوقی  شرایط  ایجاد  پ( 
فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی و همچنین تفویض اختیار به سیستم های اطالعاتی که 
بر اساس هوش مصنوعی کار می کنند و فراهم آوردن امکان اتخاذ تصمیمات جداگانه 
)به استثنای تصمیماتی که ممکن است به حقوق و منافع قانونی شهروندان لطمه بزنند( 
در اجرای وظایف دولتی توسط دستگاه های دولتی )به استثنای وظایفی که در جهت 

تامین امنیت مردم و دولت هستند(؛ 

ت( رفع موانع اداری جهت صادرات محصوالت )تولیدات، خدمات( غیرنظامی که 
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براساس هوش مصنوعی تولید شده اند؛

راهکارهای  مطابقت  ارزیابی  استانداردسازی،  یکپارچه  سیستم های  ایجاد  ث( 
زمینه  در  روسیه  بین المللی  همکاری های  توسعه  مصنوعی،  هوش  بر  مبتنی  فناورانه 
)تولیدات،  محصوالت  کیفیت  تأیید  جهت  الزم  شرایط  ایجاد  و  استانداردسازی 

خدمات( مبتنی بر هوش مصنوعی؛

ج( جذب سرمایه گذاری  جهت انجام پروژه های مربوط به تولید فناوری های هوش 
و  توسعه  زمینه  در  فعال  شرکت های  از  هدفمند  مالی  حمایت های  ارائه  و  مصنوعی 
پیاده سازی فناوری های هوش مصنوعی )البته منوط به اینکه پیاده سازی این فناوری ها، 

تأثیرات مثبت شگرفی در اقتصاد فدراسیون روسیه داشته باشند(؛ و

چ( تدوین مقررات اخالقی در ارتباط با تعامل هوش مصنوعی با انسان.

5۰. شرایط حقوقی الزم برای تحقق اهداف و حل مسائل موردنظر و اجرای اقدامات 
پیش بینی شده در راهبرد حاضر باید تا سال ۲۰۲4 مهیا شود؛ 

5۱. نظام حقوقی و قانونی انعطاف پذیری در زمینه هوش مصنوعی باید تا سال ۲۰۳۰ در 
روسیه مستقر گردد که امکان توسعه فناوری های هوش مصنوعی ضمن تضمین امنیت 

مردم را فراهم آورد. 

XII . سازوکار های اجرایی راهبرد

5۲. اجرای راهبرد حاضر با اقدامات هماهنگ نهادهای مختلف اجرا می شود که عبارتند 
خودمختار  نهادهای  روسیه،  فدراسیون  دولتی  دستگاه های  دولتی،  فدرال  نهادهای  از: 
صندوق های  آموزشی،  و  علمی  سازمان های  روسیه،  علوم  فرهنگستان های  محلی، 
اجتماعی، جامعه کارفرمایان،  نهادهای  نوآوری،  و  فنی  فعالیت های علمی،  از  حمایت 
تعاونی های دولتی، شرکت های دولتی و شرکت های سهامی با مشارکت بخش دولتی 

)به اینفوگراف ۳ رجوع شود(. 
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اینفوگراف ۳: نهادهای فعال در زمینه اجرای راهبرد ملی توسعه هوش مصنوعی تا ۲0۳0

و  زندگی  کیفیت  بهبود  برای  اطالعاتی  فناوری های  از  استفاده  دولتی  کمیسیون   .5۳
را  حاضر  راهبرد  اجراکننده  نهادهای  اقدامات  هماهنگی  وظیفه  کار۱  و  کسب  شرایط 

برعهده دارد. 

54. به منظور هماهنگی اقدامات جامعه کسب وکار و سازمان های علمی در زمینه اجرای 
و  توسعه  زمینه  در  فعال  سازمان های  نمایندگان  عضویت  با  اتحادیه ای  حاضر،  راهبرد 

پیاده سازی فناوری هوش مصنوعی تشکیل شده است. 

55. منابع مالی الزم جهت اجرای راهبرد ازطریق منابع بودجه فدراسیون روسیه و منابع 
از بودجه دولتی )شامل مؤسسات توسعه شرکت های دولتی،  مالی صندوق های خارج 

1. Government Commission on Digital Development and the Use of InformationTechnology to Improve 
the Quality of Life and the Conditions for Doing Business
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سازمان های دولتی و شرکت های سهامی با مشارکت بخش دولتی و سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی( تأمین می شود. 

دولت  شد(،  داده  شرح   54 بند  در  )که  موردنظر  اتحادیه  مشارکت  صورت  در   .56
فدراسیون روسیه اقدامات زیر را در چهارچوب طرح فدرال »هوش مصنوعی« و برنامه 

ملی »اقتصاد دیجیتال فدراسیون روسیه« انجام خواهد داد:

موارد  از جمله  راهبرد حاضر که  اجرایی  اقدامات  اولیه  و تصویب طرح  تهیه  الف( 
پیش بینی شده در آن عبارتند از:

شاخص های  • شامل  که  حاضر  راهبرد  اجرای  بازدهی  شاخص های  فهرست 
تعیین شده در بندهای ۲۷، ۲٨، ۳۳، ۳5، ۳6، 4۰، 4۱، 4۳، 44، 46، 4۷، 5۰ و 5۱ 

و روش  محاسبه آن ها می شود؛

تحقق شاخص های بازدهی اجرای راهبرد حاضر برای سال های ۲۰۲4 و ۲۰۳۰؛ و •

اقدامات مبنی بر تحقق اهداف و اجرای مسائل پیش بینی شده در راهبرد حاضر؛ •

تعیین ریسک های اجرایی راهبرد حاضر و روش های به حداقل رساندن آن ها؛ •

ب( هماهنگ کردن اقدامات اجرایِی راهبرد؛ و

پ( نظارت بر اجرای راهبرد. 

5۷. به منظور حمایت از راهبرد حاضر، تحقیقات علمی متعددی در زمینه پیش بینی روند 
اجتماعی حوزه های کاربرد  و  اخالقی  و جنبه های  فناوری های هوش مصنوعی  توسعه 
در  باید  تحقیقات  این  نتایج  که  است  ذکر  به  الزم  است.  انجام  درحال  فناوری ها  این 

تصمیم گیری های مدیریتی در نظر گرفته شوند.

5٨. انجام برنامه های جامع علمی و فنی در ارتباط با چرخه کامل نوآوری به عنوان یکی 
از سازوکارهای اجرایی راهبرد حاضر محسوب می شود که در راهبرد توسعه علمی و 

فناوری روسیه۱ پیش بینی شده اند.
1. Scientific and Technological Development of the Russian Federation
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59. بنا به تصمیم رئیس جمهور فدراسیون روسیه، هر سه سال یک بار اصالحاتی در این 
راهبرد اعمال خواهد شد. این امر براساس پیشنهادات ارائه شده توسط دولت فدراسیون 
روسیه با مشارکت اتحادیه ذکرشده در بند 54 و باتوجه به نتایج حاصله طی نظارت بر 
اجرایی  روند  بر  نظارت  نتایج  درنهایت،  بود.  خواهد  امکان پذیر  راهبرد  اجرایی  روند 
راهبرد و پیشنهادات مبنی بر اصالح آن در گزارش کارشناسی-تحلیلی مشترک دولت 

فدراسیون روسیه و اتحادیه مذکور ارائه خواهد شد. ]۱[





۳. هوش مصنوعی روسیه از منظر توسعه علم و فناوری 
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۳. هوش مصنوعی  روسیه از منظر توسعه علم و فناوری 

در حال حاضر، روسیه در حوزه هوش مصنوعی به پیشرفت چشمگیری نایل شده است. 
زیرا  نیست،  ساده  چندان  مصنوعی  هوش  فناوری های  زمینه  در  روسیه  جایگاه  تعیین  البته 
روش های رتبه بندی  بین المللی متفاوتی وجود دارند و با توجه به اینکه هیچ راهبرد رسمی 
نوامبر ۲۰۱9 در این کشور وجود نداشته است، روسیه در  تا  جهت توسعه هوش مصنوعی 

بسیاری از این رتبه بندی ها اصال لحاظ نشده است.

آکسفورد  توسط  که   ۲۰۱9۱ مصنوعی  هوش  آمادگی  شاخص  مطابق  مثال،  به عنوان 
اینسایت۲ منتشر شده است، روسیه از میان ۱94 کشور ازجمله ایسلند و پرتغال، جایگاه ۲9 را 
از نظر آمادگی دولت برای استفاده از پتانسیل هوش مصنوعی به خود اختصاص داده است. 
از هوش مصنوعی شناخته  استفاده  زمینه  در  پیشگام  به عنوان کشوری  آنکه چین که  حال 
می شود، در این رتبه بندی جایگاه ۲۰ را به خود اختصاص داده است که علت آن ویژگی 
روش محاسبه در این رتبه بندی است )در شاخص آزادی اطالعات۳ که در این رتبه بندی 

محاسبه می شود، کشور چین لحاظ نشده است(. 

در رتبه بندی دیگر تحت عنوان شاخص جهانی هوش مصنوعی4 که توسط سایت تورتویز 
مدیا5 ارائه شده است، روسیه جایگاه ۳۳ را در میان 54 کشور به خود اختصاص داده است. 
ارزیابی  پایین  بسیار  روسیه  در  مصنوعی  هوش  بازرگانی  توسعه  که شاخص  است  گفتنی 
شده است که البته با توجه به اینکه در روسیه شرکت های فناورانه بزرگی همانند »یاندکس«، 
غالبا  رتبه بندی  این  )در  دارند  فعالیت  »ازبربانک«  عام  سهامی  شرکت  و  گروپ  رو  میل. 

استارت آپ ها در نظر گرفته شده اند(، سؤاالت متعددی در این زمینه مطرح است. 

1. Artificial Intelligence Readiness Index 2019
2. Oxford Insights
3. OKFN Open Data Index
4. Global AI Index
5. Tortoise Media
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روسیه،  در  مصنوعی  هوش  فناوری های  جایگاه  بهتر  درک  برای  بنابراین 
شاخص های جداگانه ای از نظر توسعه این فناوری ها باید در نظر گرفته شود. 
ابررایانه برتر  ابررایانه از 5۰۰  با داشتن ۳  به عنوان مثال، روسیه در حال حاضر 
جهان، جایگاه ۱5 را در رتبه بندی جهانی به خود اختصاص داده است. گفتنی 
توسط  »ژورس«  نام  به  باال  بازدهی  با  روسی  پتافالپ  ابررایانه  اولین  که  است 
دانشکده علوم و فنون اسکولکوف در اواخر سال ۲۰۱٨ به بهره برداری رسید. 
این رایانه به طور اختصاصی برای حل مسائل آموزشی و مدل سازی ماشینی بر پایه 
داده ها در نظر گرفته شده است. در آینده نزدیک قدرت این رایانه به ۳-۲ پتافالپ 
در ثانیه افزایش خواهد یافت که در زمره 5۰۰ ابررایانه برتر جهان قرار خواهد 
نام »کرستوفاری«  به  ابررایانه خود  از  ازبربانک در سال ۲۰۱9  گرفت. سپس، 
هوش  الگوریتم های  با  کار  برای  اختصاصی  به طور  رایانه  این  کرد.  رونمایی 
دارد  ثانیه  در  پتافالپ  و عملکردی در حدود 6,۷  مصنوعی ساخته شده است 
به عنوان قدرتمندترین رایانه روسیه و بیست و نهمین رایانه قدرتمند جهان  و 

محسوب می شود.

ماشینی  آموزش  که  رایانه ای  علوم  زمینه  در  آموزش  نظر  از  روسیه 
برخوردار  خوبی  وضعیت  از  می آید،  حساب  به  آن  جزء  نیز  )الکترونیکی( 
است. در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱9 در مورد طرح راه اندازی برنامه های آموزش 
که  شد  اطالع رسانی  روسیه  دانشگاه   ۱۰۰ در  مصنوعی  هوش  فناوری های 
اساتید  به عالوه،  می شود.  ارائه  رایگان  به صورت  دانشجویان  برای  طرح  این 
می توانند در رویدادهای آفالین شرکت کنند و یک طرح جداگانه نیز برای 
کارکنان علمی در نظر گرفته شده است. مؤسسات آموزش عالی متعددی در 
آغاز  را  مصنوعی  هوش  فناوری های  آموزش  زمینه  در  خود  فعالیت  روسیه  
کرده اند: دانشکده هوانوردی مسکو، دانشگاه پلی تکنیک مسکو، دانشگاه فنی 
و فیزیک مسکو، دانشگاه تحقیقاتی دولتی و ملی نیژگورود به نام لوباچفسکی، 
دانشگاه ملی تحقیقاتی فناوری »میسیس«، دانشگاه تحقیقاتی ملی »مدرسه عالی 

ابررایانه روسی 
»کرستوفاری« به طور 

اختصاصی برای 
کار با الگوریتم های 

هوش مصنوعی ساخته 
شده است و عملکردی 
در حدود 7.6 پتافالپ 

در ثانیه دارد و به 
عنوان قدرتمندترین 

رایانه روسیه و بیست و 
نهمین رایانه قدرتمند 

جهان محسوب 
می شود.
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اقتصاد«، دانشگاه ملی تحقیقاتی هسته ای »میفی« و سایر مؤسسات برجسته آموزش عالی که 
تعداد آن ها به ۱۰۰ مؤسسه می رسد. ]۴[ درمجموع، مطابق رتبه بندی دانشگاه های جهانی 
در  دارند.  قرار  برتر  عالی  آموزش  مراکز   6٨4 فهرست  در  روسی  دانشگاه   ۱6  ،۱)۲۰۱9(
اطالعات،  فناوری  سنت پترزبورگ،  تحقیقاتی  ملی  )دانشگاه  ایتمو  دانشگاه  دو  حقیقت، 
مکانیک و اپتیک( و دانشگاه دولتی المانوسوف در میان صد دانشگاه برتر این فهرست قرار 
دارند. به عالوه، دانشکده فنی و فیزیک مسکو در میان رتبه های ۱۲۱ تا ۱۲5 واقع شده است. 

تعداد نشریه های علمی در زمینه هوش مصنوعی شاخص مهم دیگری محسوب می شود. 
اتریش  میان  این شاخص در جایگاه ۳۱  نظر  از  بر اساس رتبه بندی مجالت علمی۲، روسیه 
اگر  حال  عین  در  است.  پایینی  نسبتا  جایگاه  که  دارد  قرار  صهیونیستی  غاصب  رژیم  و 
تنها سال ۲۰۱٨ در نظر گرفته شود )آخرین سالی که آمار مربوط به آن ارائه شده است(، 
وضعیت روسیه کمی بهتر شده است و در جایگاه ۲۲ قرار گرفته است. البته با توجه به تدوین 
برنامه های دولتی مبنی بر توسعه نظام کمک هزینه های تحصیلی، ارائه تحصیالت تکمیلی در 
زمینه هوش مصنوعی و مهارت آموزی در زمینه هوش مصنوعی در مدارس، انتظار می رود 
تعداد نشریه های علمی متخصصان روسی در کنفرانس های هوش مصنوعی با رشد باالیی 
از ۳۰ نشریه در سال ۲۰۱٨ به 5۰۰ نشریه در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. به همین ترتیب، تعداد 
متخصصان آموزش دیده در زمینه هوش مصنوعی نیز با توجه به ارائه برنامه های آموزش عالی 
و تحصیالت تکمیلی باید در مدت زمان مشابه از 65۰ به 6۰۰۰ نفر افزایش یابد. همچنین، 
بر هوش مصنوعی در روسیه  مبتنی  در آگوست ۲۰۱9 مشخص گردید که یک سرویس 
برای شناسایی  پایین و  با عملکرد تحصیلی  برای شناسایی دانش آموزان  ایجاد می شود که 
با  این سرویس،  توسعه دهندگان  گفته  به  می شود.  استفاده  آینده  در  اخراجی  کاندیداهای 
استفاده از فناوری های پیشرفته می توان بر مشکالت موجود در ارتباط با نقاط ضعف نیروی 

انسانی چیره شد. ]۵[

1. World University Rankings 2019
2. Scientific Journal Rankings
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۴. هوش مصنوعی روسیه از منظر بازار و کسب وکارها

      به طور کلی، یکی از شاخص های مهم هوش مصنوعی در هر کشور شامل تعداد 
ارزیابی  بر اساس  دارند.  فعالیت  فناوری ها  این  توسعه  زمینه  در  که  است  استارت آپ  هایی 
شرکت TRACXN، در حال حاضر در روسیه ۱6٨ استارت آپ در زمینه هوش مصنوعی 
فعالیت دارند. در مقایسه، این رقم در ایاالت متحده آمریکا برابر با 69۰۳ و در چین برابر 
با ۱۰۱۳ استارت آپ است. تعداد پایین استارت آپ های فعال در حوزه هوش مصنوعی در 
روسیه را تا حدودی می توان این گونه توجیه نمود که در روسیه برخالف اغلب کشورهای 
از  بیش  اطالعات  فناوری  باسابقه حوزه  و  بزرگ  فناوری، شرکت های  عرصه  در  پیشگام 
راه  »نقشه  براساس  داشت.  فعالیت خواهند  توسعه هوش مصنوعی  زمینه  در  استارت آپ ها 
هوش مصنوعی روسیه«، در مجموع 4۰۰ شرکت در زمینه هوش مصنوعی در این کشور 
زیرا  است،  اغراق آمیز  حدی  تا  آمار  این  که  ساخت  خاطر نشان  باید  البته  دارند.  فعالیت 
شرکت های بزرگ با  سابقه فعالیت ۲۰ و ۳۰ سال نیز در فهرست »استارت آپ ها« گنجانده 
شده اند )به عنوان مثال، در فهرست کشور روسیه، شرکت ABBYY نیز مشاهده می شود(. 
با این وجود، براساس این آمار می توان تصویر کلی از توسعه بازارهای سرمایه گذاری های 

خطر پذیر در زمینه هوش مصنوعی ترسیم کرد. 

کشور  این  داخلی  کسب  و کارهای  آمادگی  شامل  روسیه  رقابتی  مزیت های  از  یکی 
به عنوان  روسیه  مثال،  به عنوان  است.  مصنوعی  هوش  فناوری های  از  عملی  استفاده  برای 
کشوری پیشگام از نظر استفاده عملی از هوش مصنوعی در زمینه کسب و کار توسط شرکت 
مایکروسافت معرفی شده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند که ۳۰ درصد 
این  که  می کنند  استفاده  مصنوعی  هوش  از  گسترده  به طور  روسیه  داخلی  شرکت های  از 
باالترین شاخص در میان تمامی کشورهای شرکت کننده در این نظرسنجی است )میانگین 

۲۲/۳ درصد بوده است(. 

به عالوه، شرکت های روسی مشارکت فعالی در زمینه فناوری های هوش مصنوعی دارند. 
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به عنوان مثال، یک کسب و کار روسی در زمینه توسعه وسایل نقلیه بدون سرنشین 
عملکردی قوی نشان داده  است. اگر چه در رتبه بندی میزان آمادگی برای وسایل 
نقلیه بدون سرنشین، روسیه همچنان از جایگاه پایینی برخوردار است )جایگاه 
۲۲ از میان ۲5 کشور در سال ۲۰۱9(، اما کاربرد هوش مصنوعی در این حوزه 
به طور گسترده ای در این کشور در حال گسترش است. تعدادی از شرکت ها 
»استارالین«،  »کاماز«، گروه صنعتی-تولیدی  »یاندکس«،  قبیل  از  و سازمان ها 
دانشکده علمی-تحقیقاتی خودرو و موتور و دانشگاه خودرو و راه مسکو به 
انجام تحقیقات مربوط به این حوزه روی آورده اند. از سال ۲۰۱9، خودروهای 
بدون سرنشین به طور آزمایشی در جاده های مسکو و تاتارستان تردد می کنند. 
در مارس ۲۰۲۰، این تست در بیش از ۱۱ منطقه گسترش یافته است: استان های 
خانتی- خودمختار  استان های  کراسنودار،  مسکو،  لنینگراد،  سنت پترزبورگ، 

نووگورود و  نیژگورود،  یامالو-ننتس، چوواش، والدیمیرسکی،  و  مانسیسک 
سامارا. همچنین، الیحه استفاده از خودروهای خودران در جاده های عمومی 
کشور در دومای دولتی روسیه در اواخر فوریه ۲۰۲۰ مطرح شده است. در ماه 
»یاندکس«،  شامل  که  »گلوناس«  غیرانتفاعی  هلدینگ  نیز  جاری  سال  مارس 
به وزارت  نامه ای  »ام تی اس« و سایر شرکت ها می شود، طی  تلکام«،  »روس 
امور خارجه، وزارت حمل و نقل و دادگستری روسیه خواستار لغو اعتبار قوانین 
مجزای کنوانسیون وین در خصوص ترافیک در روسیه شده است که براساس 
در  می آید.  به عمل  ممانعت  سرنشین  بدون  حمل و نقل  وسایل  از  استفاده  آنها 
صورت قانونی شدن نهایی استفاده از خودروهای خودران، انگیزه های زیادی 

برای توسعه این صنعت در روسیه وجود خواهد داشت. 

بدین ترتیب می توان خاطرنشان ساخت که در روسیه گسترش فناوری های 
هوش مصنوعی سرعت بیشتری به خود گرفته است که علت اصلی آن را نیز 
این  به  روسیه  فناوری  بزرگ  شرکت های  و  دولت  روزافزون  توجه  می توان 
یارانه ها  و  دولتی  سرمایه گذاری های  نمی تواند  روسیه  چه  اگر  دانست.  حوزه 

روسیه به عنوان 
کشوری پیشگام از 
نظر استفاده عملی 
از هوش مصنوعی 

در زمینه کسب و کار 
توسط شرکت 

مایکروسافت معرفی 
شده است.
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را جایگزین سرمایه گذاری های خطرپذیر نماید، اما این کشور از فرصت های 
زیادی برای بهبود جایگاه خود در زمینه رقابت پذیری در حوزه هوش مصنوعی 

برخوردار است. 

همانطور که قبال گفته شد شاید امروز هدف  مبنی بر کسب جایگاه پیشگام 
در حوزه هوش مصنوعی، کمی دور از حقیقت به نظر برسد، اما در صورت 
اتخاذ سیاستی کارآمد و بهره گیری از تمامی امتیازات خود، روسیه کامال قادر 
از  برخی  در  و حتی  داده  موفقیت گسترش  با  را  بود هوش مصنوعی  خواهد 

حوزه های خاص به قله های موفقیت دست یابد.

الف( میزان سرمایه گذاری روسیه در حوزه هوش مصنوعی 

براساس »نقشه راه« توسعه فناوری های هوش مصنوعی که توسط ازبربانک 
تا  روسیه  در  مصنوعی  هوش  توسعه  برای  روبل  میلیارد   ۲44 شده است،  تهیه 
سال ۲۰۲4 در نظر گرفته شده است. جالب است که در نسخه پیشین »نقشه راه« 
که در سایت وزارت مخابرات، توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی فدراسیون 
روسیه  در  مصنوعی  هوش  توسعه  برای  روبل  میلیارد   ۳9۲ شد،  منتشر  روسیه 
پیشنهاد شده بود که ۳۳5 میلیارد روبل از آن باید از منابع خارج از بودجه تأمین 

می شد. 

به طور کلی، بر اساس اطالعات مندرج در رسانه های ارتباط جمعی، بخش 
بزرگی از منابع مالی مذکور در »نقشه راه« توسعه فناوری های هوش مصنوعی 
تا کمی کمتر  قرار است  تأمین خواهد شد و  ازبربانک  به طور مستقیم توسط 
از نیمی از این مبلغ یعنی ۱۱۲ میلیارد روبل را سرمایه گذاری کند. 9۱ میلیارد 
صندوق  شده است.  گرفته  نظر  در  کار  این  برای  فدرال  بودجه  در  هم  روبل 
سرمایه گذاری های مستقیم روسیه نیز در تأمین مالی برای توسعه هوش مصنوعی 
مشارکت خواهد داشت و در نوامبر ۲۰۱9 اعالم کرده است که موفق به جذب 
۲ میلیارد دالر سرمایه از سوی شرکای روسی و بین المللی برای سرمایه گذاری 

روسیه از فرصت های 
زیادی برای بهبود 

جایگاه خود در زمینه 
رقابت پذیری در 

حوزه هوش مصنوعی 
برخوردار است.
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در شرکت های روسی شده است که از هوش مصنوعی استفاده می کنند. انتظار می رود این 
بپردازند.  بین المللی  بازارهای  فعالیت در  به  تا  این شرکت ها کمک کند  به  بتواند  صندوق 
بر اساس اطالعات رسانه های ارتباط جمعی، صندوق بخشی از منابع مالی خود را به تأسیس 
مؤسسه مطالعات پیشرفته مشکالت هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند اختصاص خواهد 
داد که در دانشگاه دولتی المانوسوف مستقر است و ریاست آن را کاترینا تیخونوا- مدیرکل 
صندوق »توسعه هوشمند ملی«- بر عهده خواهد داشت. درواقع، صندوق سرمایه گذاری های 

مستقیم روسیه شریک صنعتی این مؤسسه به شمار خواهد آمد. 

چهارچوب  در  مصنوعی«  »هوش  عنوان  تحت  جدیدی  فدرال  طرح  آن،  بر  عالوه 
پیشنهاد شده است.  میلیارد روبل  پیشنهادی ۱۲۰  با هزینه کرد  »اقتصاد دیجیتال«۱  برنامه ملی 
خاطر نشان می گردد که طرح فدرال »هوش مصنوعی« نیز توسط ازبربانک تهیه شده است. 
مطابق برنامه ریزی انجام شده، وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه متصدی این طرح 
خواهد بود. در ادامه، به صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه به عنوان یکی از متولیان اصلی 

هوش مصنوعی در روسیه پرداخته می شود. 

مستقیم  سرمایه گذاری های  صندوق  روسیه:  مستقیم  سرمایه گذاری های  صندوق 
روسیه در ژوئن ۲۰۱۱ با هدف اجرای سرمایه گذاری های مشترک بین فدراسیون روسیه و 
سرمایه گذاران خارجی برجسته و راهبردی تأسیس گردید. این صندوق به عنوان کاتالیزور 
صندوق  حاضر،  درحال  می کند.  عمل  روسیه  اقتصاد  در  مستقیم  سرمایه گذاری های 
سرمایه گذاری های مستقیم روسیه موفق به همکاری مشترک با سرمایه گذاران خارجی در 
زمینه اجرای بیش از ۷۰ پروژه با حجم مالی بیش از 5/۱ تریلیون روبل شده است که 95 درصد 
از مناطق فدراسیون روسیه را شامل می شود. در شرکت های تابعه صندوق سرمایه گذاری های 
مستقیم روسیه بیش از ٨۰۰ هزار نفر کارمند مشغول کار هستند که درآمد ساالنه آن ها 6 
درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را دربرمی گیرد. صندوق سرمایه گذاری های مستقیم 
با سرمایه گذاران بین المللی برجسته از حداقل ۱5 کشور در پروژه های راهبردی به  روسیه 

۱. »نقشه راه« در ارتباط با طرح دیگر فدرال در زمینه »اقتصاد دیجیتال« است که تحت عنوان »فناوری های دیجیتال« 
شناخته می شود.
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ارزش بیش از 4۰ میلیارد دالر مشارکت کرده است. ]۴[ صندوق سرمایه گذاری های مستقیم 
آن  از  روبل  میلیارد   ۱٨۰ که  سرمایه گذاری کرده است  روبل  تریلیون   ۱/9 از  بیش  روسیه 

توسط این صندوق و ۱/۷ تریلیون روبل آن نیز توسط شرکا تأمین شده است.

توسعه  راهبردی  برنامه  چهارچوب  در  روسیه  مستقیم  سرمایه گذاری های  صندوق 
فناوری های هوش مصنوعی روسیه اقدامات متعددی به شرح زیر انجام داده است: صندوق 
توافق نامه ای را با دولت این کشور به امضا رسانده است، با پنج شرکت بزرگ روسی در این 
زمینه قرارداد شراکت امضا کرده است و بیش از ۲ میلیارد دالر سرمایه از شرکای خارجی 
برای سرمایه گذاری های مشترک در پروژه های هوش مصنوعی در روسیه جذب کرده است 
و فناوری های هوش مصنوعی را در شرکت های زیرمجموعه صندوق پیاده سازی کرده است. 

امکان سرمایه گذاری در  همچنین، صندوق سرمایه گذاری های مستقیم روسیه همچنین 
مثال  به عنوان  که  دارد  بررسی  دست  در  را  مصنوعی  هوش  زمینه  در  نویدبخش  طرح های 
پلتفرم  »اینتلوجیک« و  با مسئولیت محدود  تولیدی شرکت   Botkin.AI پلتفرم  به  توان  می 
کرد.  اشاره  است،  روسیه  در   RetailTech صنعت  پیشتازان  از  یکی  که    OSA Hybrid

پلتفرم Botkin.AI برای تشخیص و ارزیابی خطرات بیماری ها با استفاده از فناوری های هوش 
مصنوعی به کار برده می شود و یک پلتفرم با فناوری باال برای تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی 
قابلیت  با تجزیه و تحلیل تصاویر سی تی اسکن، رادیولوژی و...  به حساب می آید. این سیستم 
تشخیص بیماری های احتمالی و یا بیماری های موجود را داراست. پلتفرم Botkin.AI ابزارهای 
تکمیلی را در اختیار مؤسسات پزشکی جهت تشخیص به موقع، سریع و مؤثر قرار می دهد و 
بدین ترتیب، پزشکان با استفاده از هوش مصنوعی می توانند تکنیک صحیح معالجه را انتخاب 
با همکاران خود مشورت  پلتفرم  این  امکانات  از  استفاده  با  نمایند و در صورت ضرورت، 
نمایند. این شرکت روسی همچنین پتنتی را در زمینه تهیه و استفاده از مدل های ریاضی بیماران 
با به کارگیری هوش مصنوعی به ثبت رسانده است و این امکان را فراهم آورده است که پلتفرم 
از هوش  استفاده  زمینه  در  پیشتازان  از  یکی  به  و  پیدا کند  کاربرد گسترده ای   Botkin.AI

مصنوعی در بهداشت در سطح جهانی تبدیل شود. مدیران این پلتفرم از فرصت قابل توجهی 
جهت گسترش آن در عرصه بین الملل برخوردارند و سعی می کنند تا آن را در بازار جهانی 
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خدمات پزشکی عرضه کنند.

پردازش  جمع آوری،  برای  خرده فروشی  عمده  شبکه های  توسط   Botkin.AI پلتفرم 
این  برده می شود. درواقع،  به کار  نیز  از هوش مصنوعی  استفاده  با  داده ها  تجزیه   و تحلیل  و 
را  سوپرمارکت ها  قفسه  در  موجود  کاالهای  به  فوری  و  دائمی  دسترسی  امکان  سرویس 

فراهم آورده است و بدین ترتیب، به افزایش۱۰ درصدی فروش منتهی شده است.

ب( استارت آپ های برجسته داخلی روسیه در حوزه هوش مصنوعی

هوش  حوزه  در  روسیه  نویدبخش  پروژه های  و  استارت آپ ها  از  فهرستی  ادامه،  در 
مصنوعی توسط کارشناسان Rusbase ارائه شده است. 

• N-Tech.Lab

این شرکت در زمینه فناوری تشخیص چهره به کمک شبکه های عصبی فعالیت دارد. این 
شرکت توسط آرتم کوخارنکو-فارغ التحصیل دانشکده ریاضیات محاسباتی و سایبرنتیک 
به طراحی  موفق  پروژه  این  تیم  تأسیس شده است.  سال ۲۰۱5  در  مسکو-  دولتی  دانشگاه 
الگوریتم هوشمند FaceN شده است که قابلیت این را دارد که ویژگی های چهره را حتی 

بهتر از انسان تجزیه و تحلیل نماید.

در دسامبر FaceN ،۲۰۱5 در مسابقات جهانیThe MegaFace توانست از گوگل پیشی 
بگیرد و رتبه نخست را از آن خود کند. الگوریتم N-Tech.Lab از قابلیت تشخیص تصاویر 
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 N-Tech.Lab ،افراد یکسان در میان میلیون ها تصویر برخوردار است. در فوریه همین سال
توانست سرویسFindface را راه اندازی کند. این سرویس با دقت ۷۰ درصدی قادر است 
این  اصلی  پیدا کند. گزینه های  را   VK اجتماعی  افراد در شبکه  پروفایل  براساس عکس، 
برنامه به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دارد و نسخه پریمیوم آن از ۱49 تا 459 

روبل در ماه قیمت دارد.

در ماه آوریل، نام این برنامه درصدر اخبار تمامی رسانه های ارتباط جمعی روسیه قرار 
 Your Face“ گرفت. یک عکاس اهل سنت پتزربورگ به نام »ایگور تسوتکوف« با پروژه
Is Big Dat” سروصدای زیادی به پا کرد. او به طور اتفاقی از هم سفران خود در داخل مترو 

عکاسی کرد و توانست به کمک Findface پروفایل آن ها را در شبکه های اجتماعی بیابد. 
دقیقا پس از این ماجرا بود که مباحث زیادی در خصوص حریم شخصی در اینترنت مطرح 
شد. در حال حاضر، این استارت آپ قصد دارد تا از الگوریتم خود در زمینه بازاریابی بنگاه 

به بنگاه استفاده کند.

• VisionLabs

این شرکت توسط الکساندر خانین، ایوان الپتیف، الکسی کورنیچف و الکسی نیخایف 
در سال ۲۰۱۲ با سرمایه گذاری اولیه ۳ میلیون روبل ثبت شده است. این شرکت در زمینه 
تولید فناوری های تشخیص چهره برای تجارت )خرده فروشی، بخش مالی، دوربین مداربسته 
 Face-Is و سرویس ابری VisionLabs Luna و امنیت( فعالیت دارد و موفق به ارائه پلتفرم
شده است. محصوالت این شرکت قابلیت پردازش تصاویر با سرعت ۲۰۰ برابر محصوالت 
رقیب را دارند. اگرچه این استارت آپ تا کنون هیچ سرمایه گذاری جذب نکرده است، اما 
میلیون  مبلغ ۳۰  به  از وزارت آموزش و علوم روسیه، کمک مالی  یارانه   به دریافت  موفق 
توسعه  صندوق  از  روبل  میلیون  یک  مبلغ  به  مالی  کمک  و  »بورتنیک«  صندوق  از  روبل 
ابتکارات اینترنتی شده است. بر اساس نتایج تست دانشگاه ماساچوست، VisionLabs جزء 

سه سیستم تجاری برتر دنیا در زمینه تشخیص چهره محسوب می شود.
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در حال حاضر، ۱4 بانک خرده فروشی روسیه و کشورهای مشترک المنافع از محصوالت 
VisionLabs استفاده می کنند. در سال گذشته این استارت آپ توانست پروژه های آزمایشی 

را در بانک ها و فرودگاه های ایاالت متحده آمریکا و جنوب شرق آسیا راه اندازی کند و 
کافه ها  و  رستوران ها  هتل داری،  خرده فروشی،  بخش های  از  مشتریان  برای  حاضر  درحال 
این  شرکای  جمله  از   ABBYY, SAS, SAP, Intel می بیند. شرکت های  تدارک  راننده 
استارت آپ به شمار می آیند. در ژوئن ۲۰۱6، شرکت مذکور توانست با فیس بوک و گوگل 
پروژه  ای مشترک در زمینه پلتفرم باز برای سازندگان سیستم های بینایی رایانه ای راه اندازی 

کند. 

•  Cubic Robotics

       در سال ۲۰۱۱، یوری بوروف که ساکن کراسنویارسک بود، نخستین شرکت خود 
در حوزه فناوری اطالعات را فروخت و به مسکو نقل مکان کرد تا در زمینه رباتیک مشغول 
به همراه مهندسین آندری گریازنوف و کنستانتین  به کار شود. سپس، وی در سال ۲۰۱۲ 
به  موفق  این شرکت  راه اندازی کند.  را   Cubic Robotics توانست شرکت  کرستنیکوف 
ساخت دستگاه کیوبیک )ربات دستیار خانگی با هدایت صوتی( شده است. این گجت قادر 
به شوخی کردن، تنظیم کردن زنگ هشدار، یادآوری کارها، روشن کردن و تغییر دادن 
سواالت  به  دادن  پاسخ  و  اخبار  خواندن  آب وهوا،  و  ترافیک  مورد  در  موسیقی، صحبت 
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است. اولین نمونه این ربات از تلفن هوشمند، گوینده و اپلیکیشن تلفن همراه تشکیل شده 
بود. در سال ۲۰۱۳، دستگاه کیوبیک به یک بدنه پالستیکی جداگانه مجهز شد. گفتنی است 
که کنستانتین سنچنکو تاجر اهل کراسنویارسک در آن زمان ۱۰۰ هزار دالر و سپس یک 
سال بعد 5۰۰ هزار دالر دیگر در استارت آپ مذکور سرمایه گذاری کرد و ۲۲ درصد از 

سهام آن را از آن خود کرد.

بعدها این شرکت دفتری در سیلیکون ولی افتتاح کرد و فعالیت خود را بر روی پردازش 
زبان طبیعی متمرکز ساخت. بدین ترتیب، حوزه فعالیت این شرکت از یک ربات دستیار 
آنالین  سرویس های  و  هوشمند  خانه  گجت ها،  سایر  صوتی  هدایت  سیستم  به  خانگی 
 Home گسترش یافت. دستگاه کیوبیک به دو شکل عرضه می شود: ۱( دستگاه ثابتی به نام
Cube که به پریز برق وصل می شود و تا ٨-5 متری به حرف صاحب خود گوش می دهد و 

با قیمت ۱95 دالر عرضه می شود. ۲( هدست Power Badge که قیمت آن 99 دالر است. 
شایان ذکر است که این شرکت توانست ازطریق سایت جمع آوری کمک های مالی برای 
اهداف خیریه مبلغ ۱٨5 هزار دالر در سال ۲۰۱5 جمع آوری کند و در فوریه ۲۰۱6 نیز از 
طرف یک گروه سرمایه گذاری موفق به جذب ٨۰۰ هزار دالر شد. در حال حاضر اپلیکیشن

Cubic.ai )دستیار هوشمند برای اینترنت اشیاء به همراه رابط صوتی( در مرحله تست )بتا( 

در فروشگاه Google Play می باشد.
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• Digital Genius

این شرکت توسط دمیتری آکسینوف و میخائیل نائوموف در سال ۲۰۱۳ راه اندازی شده است. 
دفتر مرکزی این شرکت در نیویورک واقع شده است و تیم آن متشکل از ۲۰ نفر است.

چت ها  در  مشتریان  پشتیبانی  عملیات  اتوماسیون  برای  مصنوعی  هوش  از  شرکت  این 
و شبکه های اجتماعی از طریق پست الکترونیکی و پیامک استفاده می کند. این الگوریتم 
و  انتخاب  را  کاربران  سواالت  پاسخ های  و  می آموزد  گذشته  مکالمات  اسکریپت های  از 
آن ها را براساس میزان درستی دسته بندی می کند. اگر میزان درستی باال باشد، پاسخ به طور 
خودکار ارسال می گردد و در غیر این صورت، به عنوان راهنمایی برای مشاوره زنده استفاده 

می شود. سپس، فرد با تایید و یا تغییر متن پاسخ می تواند سیستم را تکمیل  کند.

محصوالت  از  لیور  یونی  و  پاناسونیک  دبلیو،  بی ام  ازجمله  متعددی  شرکت های 
DigitalGenius استفاده می کنند. این استارت آپ در سال گذشته توانست رتبه دوم را در 

TechCrunch Disrupt New York Battlefield کسب کند و ۳ میلیون دالر برنده شود.

در  را  نائوموف  و  نام آکسینوف   Forbes امسال مجله  ابتدای  در  است که  شایان ذکر 
فهرست 6۰۰ کارفرمای برتر زیر ۳۰ سال قرار داده است. در ماه می4/۱ میلیون دالر بر سرمایه 

این شرکت افزوده شده است. 
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• Api.ai

پاول  گلفنبین،  ایلیا  توسط   Speaktoit پروژه  ابتدا   ،Api.ai پروژه  راه اندازی  از  قبل 
رابط صوتی  زمان،  در آن  و  راه اندازی شد  در سال ۲۰۱۰  آرتم گونچاروک  و  سیروتین 
برای اپلیکیشن های تلفن همراه تولید می شد. سپس، نسخه بتای محصول نخست این شرکت 
اندروید  در  می ۲۰۱۱  در  بود،   Assistant.ai مجازی  دستیار  مشابه  و  داشت  نام   Siri که 
مارکت عرضه شد. درواقع، برنامه  Assistant با استفاده از الگوریتم خودآموز می توانست 
با کاربر سازگار شود، مکان های نقش ها و خدمات مورد عالقه او را به خاطر سپارد، از تجربه 

کسب شده برای بهبود توصیه ها استفاده کند و زبان طبیعی را درک کند.

اپل آیفون  اما در اکتبر ۲۰۱۱ شرکت  پا نکرد،  به  درابتدا این اختراع هیاهوی چندانی 
مدل S4 را عرضه کرد که به دستیار صوتی Siri مجهز بود. دقیقا در این زمان بود که برنامه 
با مشکل کمبود  این استارت آپ  به میزان زیادی توسط کاربران دانلود شد و   Assistant

توان محاسباتی روبرو شد. سپس، این شرکت میزبان کالستر »اسکولکوا« شد و توانست از 
صندوق کمک مالی دریافت کند. به عالوه، صندوق Intl Capital و Alpine نیز ۳ میلیون 
دالر در این شرکت در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری کردند. در تابستان ۲۰۱4، این استارت آپ 
 Motorola Solutions توانست 6/۲ میلیون دالر دیگر از گروه سرمایه گذاران به سرپرستی
 Assistant دریافت کند. به نظر می رسید که رقابت تنگاتنگی بین برنامه Venture Capital
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وSiri وجود داشت. از این رو، این شرکت رویکرد خود را به سمت راهکارهای  مبتنی بر 

اینترنت اشیا تغییر داد و مجدداً پروژه ای در سیلیکون ولی با عنوان Api.ai راه اندازی کرد.

اپلیکیشن ها،  سازندگان  به  خود  مکالمه ای  رابط های  فروش  به  نسبت  شرکت  این 
سرویس ها و دستگاه های هوشمند اقدام کرد. در آگوست Api.ai ،۲۰۱5 توانست سرمایه ای 
به ارزش ۳ میلیون دالر را از سرمایه گذاران سابق خود و صندوق SAIC Capital که متعلق 
به یک خودروساز چینی بود، دریافت کند. بدین ترتیب، این شرکت با جذب منابع مالی 
که  گرفت  تصمیم  و  دهد  قرار  سازندگان  اختیار  در  رایگان  به طور  را  خود   api توانست 
بزرگ  کسب وکارهای  برای  خود  محصوالت  مجوز  اعطای  و  شخصی سازی  طریق  از 
درآمدزایی کند. در آن زمان، رابط مکالمه ای Api.ai توسط ٨5۰۰ نفر از سازندگان مورد 

استفاده قرار داشت.

• Luka

در سال ۲۰۱4، منتقد غذا و سردبیر سابق سایت “Afisha” -اوگنیا کویدا- و کارمند سابق 
خبرگزاری»ریانووستی«- فیلیپ دودچوک- سرویس پیشنهاد رستوران را راه اندازی کردند. 
این اپلیکیشن در ابتدا IO نامیده می شد و سپس نام آن به Luka تغییر داده شد. الگوریتم 
هوشمند پیشنهادی قادر است نظرات ارائه شده در مورد رستوران ها را درک  کند، سلیقه های 
کاربران را به خاطر بسپارد و به کاربران در انتخاب منو و رزرو میز کمک کند. تمامی این  
امور توسط رابط مکالمه ای انجام می شود. گفتنی است که این پروژه به عنوان اولین پروژه 
روسی در تاریخ شتاب دهنده Y Combinator به شمار می آمد و اطالعات مفیدی درباره آن 
در دو سایت معروف حوزه استارت آپ و فناوری یعنی Wired و TechCrunch ارائه شد. 
پس از آن، این استارت آپ توانست ۱۲۰ هزار دالر از این شتاب دهنده و مبلغی را از صندوق 
آمریکایی Sherpa Capital دریافت کند. این شرکت برنامه ریزی کرده است که از طریق 

کمیسیون های مربوط به اجاره و سایر خدمات درآمدزایی کند.
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شایان ذکر است که این شرکت در بهار امسال، ربات های هوشمندی را برای جستجوی 
افزوده است  خود  خدمات  به  هواشناسی  اطالعات  و  اخبار  دریافت  گیف ها،  تصاویر، 
سایر  و   Y Combinator و   Sherpa Capital از صندوق  دیگر  میلیون دالر  مبلغ 4/4۲  و 

سرمایه گذاران دریافت کرده است.

•  Findo

 -ABBYY توسط دیوید یان- بنیان گذار Findo در ابتدای امسال، جستجوگر هوشمند
شده است.  واقع  کالیفرنیا  پارک  منلو  در  شرکت  مرکزی  دفتر  شد.  راه اندازی  آمریکا  در 
گفتنی است که تا قبل از این زمان، یک تیم مخفی متشکل از ۱۷ نفر بر روی این پروژه 
کار می کردند. این فناوری امکان جستجوی اطالعات در اینترنت، فضاهای ابری و فایل های 
محلی را فراهم کرده است و قابلیت درک درخواست  ها به زبان طبیعی )درحال حاضر تنها 

به زبان انگلیسی( را داراست. 

این محصول با استفاده از پیشرفت های فناوری ABBYY Compreno تولید می شود. 
درواقع، این محصول یک سیستم تجزیه و تحلیل عمیق متن از لحاظ معنایی است که توسط 
شرکت ABBYY با سرمایه گذاری بالغ بر ٨۰ میلیون دالر طی مدت بیش از ۱۰ سال تولید 

شده است.
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این محصول با برخورداری از قابلیت خودآموزی بر تجربه و کیفیت جستجوی خود خواهد 
افزود. شرکت ABBYY سه میلیون دالر در این استارت آپ سرمایه گذاری کرده است. این 
شرکت براساس مدل Freemium درآمدزایی می کند و به بیان دقیق تر، امکانات اصلی برنامه 

به صورت رایگان ارائه می شود و نسخه پیشرفته آن 5 دالر در ماه قیمت دارد.

•  Prisma

در ۱۱ ژوئن ۲۰۱6، اپلیکیشن Prisma به اپ استور اپل اضافه شد که به کمک شبکه 
عصبی تصاویر کاربران را به سبک نقاشان معروف درمی آورد. این پروژه توسط یکی از 
کارمندان شرکت میل. رو گروپ به نام الکسی موئیسینکلوف و سه کارمند سابق شرکت 

»یاندکس« راه اندازی شد.

این اپلیکیشن طی 9 روز تبدیل به پردانلودترین اپلیکیشن اپ استور در ۱۰ کشور روسیه، 
بالروس، استونی، مولداوی، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، لتونی، ارمنستان و اوکراین شد 
و بیش از یک میلیون بار توسط کاربران دانلود شد. درحال حاضر، این استارت آپ به طور 
تعمدی مانع از گسترش این اپلیکیشن شده است تا با مشکل کمبود ظرفیت محاسباتی برای 

پردازش حجم روزافزون تصاویر مواجه نشود.
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وجه تمایز Prisma با سایر برنامه های ویرایشگر تصویر در آن است که ویرایش چهره 
پیش بینی- صورت  قابل  الگوریتم  به جای  از شبکه عصبی خودآموز-  استفاده  با  کاربران 

می گیرد.

بی شک این پروژه اولین پروژه در نوع خود نیست، اما به گفته کارشناسان، سازندگان 
Prisma اولین کسانی هستند که موفق شده اند به  طور بهینه محصول خود برای استفاده جمعی 

را مقیاس بندی کنند. 

استارت آپ  این   ،Prisma اپلیکیشن  از عرضه  تنها ۱۰ روز پس  یعنی  ۲۱ ژوئن ۲۰۱6 
موفق به جذب اولین سرمایه گذاری شد. شرکت های دیگری نظیر میل. رو گروپ، صندوق 
وب  میزبانی  ارائه دهنده  تخصصی  مادر  )شرکت   XBT هلدینگ  و   Gagarin Capital

Servers.com( به عنوان شرکای اصلی Prisma در این پروژه سرمایه گذاری کردند. مبلغ 

که  می شود  گفته  اما  نشده است،  اعالم  نیز  معامله  شرایط  و  نشده  ذکر  سرمایه گذاری  این 
ارزش این استارت آپ برابر با ۱۰ میلیون دالر است. مطابق برخی از منابع خبری، شرکت 
 VK, OK, ICQ Prisma در سایت های معروف  اپلیکیشن  از  میل. رو گروپ قصد دارد 

استفاده کند. ]9[
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۵. نتیجه گیری

حاکمیت  خاص  توجه  مورد  همواره  مصنوعی  هوش  فناوری های 
بارها  روسیه  رئیس جمهور  پوتین  داشته است. والدیمیر  قرار  روسیه  فدراسیون 
بیان داشته است که قدرت اول در زمینه هوش مصنوعی تبدیل به »حاکم دنیا« 
خواهد شد. با این حال، با توجه به اینکه روسیه از ابرقدرت های اصلی حوزه 
هوش مصنوعی عقب افتاده است و سرمایه گذاری های خطر پذیر محدودی در 
در  شده  تصریح  بلندپروازانه  هدف  به  دستیابی  می گیرد،  صورت  کشور  این 
راهبرد روسیه یعنی کسب جایگاه پیشگام در زمینه توسعه هوش مصنوعی کمی 
دشوار به  نظر می رسد. البته در ارتباط با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی 
در بخش های جداگانه ای که روسیه می تواند جایگاه برتر در سطح منطقه را 
داشته باشد، احتمال بیشتری برای تحقق سناریوهای توسعه موفقیت آمیز وجود 
و  کارآمد  سرمایه گذاری  بر  مبنی  سیاست  که  می دهند  نشان  شواهد  و  دارد 
بهره گیری از مزیت های رقابتی این کشور نظیر سطح باالی متخصصان رایانه ای 
و شرکت های بزرگ داخلی در حوزه فناوری اطالعات می توانند در میان مدت 
سیاستی  اتخاذ  صورت  در  دقیق تر،  بیان  به  شوند.  واقع  مؤثر  طوالنی مدت  و 
کارآمد و بهره گیری از تمامی امتیازات خود، این کشور کامال قادر خواهد بود 
هوش مصنوعی را با موفقیت گسترش داده و حتی در برخی از زمینه های خاص 

به قله های موفقیت دست یابد. ]۲[ 

در صورت اتخاذ 
سیاستی کارآمد و 

بهره گیری از تمامی 
امتیازات خود، کشور 

روسیه کامال قادر 
خواهد بود هوش 

مصنوعی را با موفقیت 
گسترش داده و حتی 

در برخی از زمینه های 
خاص به قله های 

موفقیت دست یابد.
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