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درآمدی بر
 هوش مصنوعی

هنگامــی کــه در ســال 1950 میــادی آلن تورینگ، ریاضیدان انگلیســی، 
بــرای نخســتین بــار پرســِش »آیــا ماشــین ها می تواننــد فکــر کننــد؟« را 
پیــش کشــید، شــاید هرگــز گمــان نمی کــرد ایــن پرســش او در قالــب 

»آزمــون تورینــگ« تــا بــه امــروز کاربــرد داشــته باشــد.

یخچه مروری بر تار

 Artificial( مصنوعــی  هــوش  حــوزه  پژوهش هــای  اگرچــه 
Intelligence( در ایــن هفتــاد ســال بــا فــراز و فرودهایــی همــراه 
 Big( بــوده اســت، امــا امــروزه بــا در دســترس بــودن کالن داده هــا
Data(، رایانــش ابــری )Cloud Computing( و دیگر پیشــرفت های 
آنچــه بــه عنــوان یادگیــری  حــوزه هــوش مصنوعــی بطــور کلــی 
و  تاثیــر  دامنــه ی  می شناســیم   )Machine Learning( ماشــین 
اســت.   داشــته  چشــمگیری  رشــد  فنــاوری  ایــن  ظرفیت هــای 
تایم الیــن ایــن صفحــه و صفحــه بعــدی جــدول زمانــِی تحــوالت 
آزمــون تورینــگ در  عمــده ای اســت کــه پیــش و پــس از طــرح 
پیدایــش و توســعه ی حــوزه هــوش مصنوعــی تاثیرگــذار بوده انــد. 
حــال پیــش از پرداختــن بــه دیگر مســائل حــوزه هوش مصنوعی، 
جــای طــرح پرسشــی در بــاب چیســتِی هــوش مصنوعــی اســت.

هوش مصنوعی چیست؟

پاســخ بــه ایــن پرســش قــدری دشــوار اســت زیــرا تاکنــون 
بــه تعریفــی واحــد و مشــترک  ایــن حــوزه  دانشــمندان 
آنچــه  گرفتــن  نظــر  در  بــا  همــه،  ایــن  بــا  نرســیده اند. 
بین المللــی  ســازماِن  می دهــد،  نشــان  امــور  واقعیــِت 
هــوش   )OECD( اقتصــادی  توســعه ی  و  همــکاری 
مصنوعــی را مجموعــه ای از فناوری هایــی تعریــف کــرده 
ــوی  ــه نح ــد ب ــین ها می توانن ــذر آن ماش ــه از رهگ ــت ک اس
از  ســطوحی  از  برآمــده  کنش هــای  بــا  کــه  کننــد  عمــل 
هــوش انســانی شــباهت دارد. بــه عبــارت دیگــر، هــوش 
مصنوعــی یــک دانــش محاســباتی اســت کــه از طریــق آن، 
ماشــین ها می تواننــد ابتــدا بــه یــک ادراک عینــی، ســپس 
اســتدالل کــردن و در نهایــت عمــل کــردن دســت یابنــد؛ 
روندی که در نهایت باعث یادگیری خودکـــاِر ماشین هـــا 
می شــود. )آموزش پذیــری( 
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منچستر مارک 1، 
نخستین رایانه با 
برنامه ی ذخیره شده،
آیا ماشین ها می توانند اختراع می شود

 فکر کنند؟
لن  آزمون تورینگ از سوی آ
ح می شود تورینگ مطر

همایش تابستانه دارموث؛ اصطاح 
»هوش مصنوعی« برساخته می شود.

الجیک تئوریست، 
نخستین برنامه ی هوش 
مصنوعی اختراع می شود

DARPA روی هوش 
مصنوعی در دانشگاه ام آی تی 
سرمایه گذاری می کند

ح می شود قانون مور مطر

ماشــین هایی  مــا   ،2001 ســال  »در 
خواهیــم داشــت کــه هــوش آنهــا 
یــا بــه انــدازه ی هــوش انســانی یــا 
آن خواهــد بــود«  فراتــر از 
کارک و استنلی کوبریک( (

فناوری های هوش مصنوعی راه حل های روشنگر

مقالــه ی تحلیلــی

3 صفحــه 



نمای مفهومی سیستم هوش مصنوعی

در اینجــا نمــای مفهومــی هــوش مصنوعــی َبــدوا در قالــب ســاختار یــک 
سیســتِم عمومــِی هــوش مصنوعــی ارائــه شــده اســت )تصویــر روبــرو(. 
می شــود:  اصلــی  عنصــر  ســه  شــامل  مصنوعــی  هــوش  سیســتم  یــک 
حســگرها )sensors(، منطــق عملیاتــی و فعالگرهــا )actuator(. حســگرها 
از محیــط پیرامــون داده هــای خــام را گــردآوری می کننــد. در عــوض، اقدامــات 
فعالگرهــا در وضعیــت و حالــت محیــط تغییــر ایجــاد می کنــد. کار اصلــی 
ــی آن اســت، جایــی کــه  ــوش مصنوعــی در منطــق عملیات یــک سیســتِم ه
َحَســِب مجموعــه ای از اهــداف و بنابــر داده هــای دریافــت شــده از حســگرها 
)inputs(، منطــق عملیاتــی بروندادهایــی )output( را  - در قالــب توصیه هــا، 
پیش بینی هــا یــا تصمیمــات - بــرای فعالگرهــا فراهــم می کنــد کــه می تــوان 
ــر ایجــاد کــرد. ــر گذاشــت و در آن تغیی ــون تاثی ــر محیــط پیرام از رهگــذر آن ب

افــزون بــر ایــن و بنابــر آنچــه در بــاال آمــده اســت، 
مصنوعــی  هــوش  سیســتم  تفضیلی تــِر  ســاختار 
جنبه هــای  بــا  کــه  می شــود  عناصــری  شــامل 
مرتبــط  مصنوعــی  هــوش  سیســتم  سیاســتِی 
اســت. بــه منظــور جامعیــِت بیشــتر و دربرگرفتــِن 
انــواع مختلــف سیســتم های هــوش مصنوعــی و 
ســناریوهای مختلــف، تصویــر زیر فرآیند مدلســازی 
فرآینــد  و  مــدل  از  را  ماشــین(  یادگیــری  )نظیــر 
تفســیر مــدل - کــه از رهگــذر مــدل اقــدام بــه انجــام 
پیش بینی هــا، توصیه هــا و تصمیمــاِت مــورد نیــاز 

بــرای فعالگرهــا می کنــد ، جــدا  کــرده اســت.

یــک  می تــوان  شــد،  ح  طــر بــاال  در  کــه  فشــرده ای  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 
سیســتم هــوش مصنوعــی را سیســتمی مبتنــی بــر ماشــین تعریــف کــرد کــه 
می توانــد بواســطه ی ایجــاد توصیه هــا، پیش بینی هــا و تصمیمــاِت مرتبــط 
بــا مجموعــه ای از هدف گذاری هــا، بــر یــک محیــط مشــخص اثرگــذار باشــد 
و آن را دســتخوش تغییــرات کنــد. سیســتم هــوش مصنوعــی بــا اســتفاده از 

داده هــای )دروندادهــای( مبتنــی بــر ماشــین یــا انســان،
• به یک درک و دریافت از محیط های واقعی یا مجازی می رسد؛

وارد  انتزاعــی  صــورت  بــه  خــودکار  یــا  دســتی  صــورت  بــه  را  ادراکات  ایــن   •
مدل هــا می کنــد؛

نهایــــــــــی  نتایــج  بــرای  را  گزینــــــه هایی  مــدل،  تفســـیــرهـــــای  طریــــــق  از  • و 
صورت بنــدی می کنــد. 

»ظرف 3 تا 8 سال، ما ماشینی با هوش 
عمومِی انسانی خواهیم داشت« 
)مینسکی(

فایگنبام سیستم های 
ِخبره را معرفی می کند

پروژه ی رایانه ی نسل 
پنجِم ژاپن آغاز می شود

ناولب، نخستین اتومبیل 
خودران توسط کارنگی 
ملون ساخته می شود
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نخستین نرم افزار تشخیص 
گفتاری که برای عموم در دسترس 
بود، توسط دراگون سیستمز 
توسعه داده می شود.

ماشین دیپ بلو موفق به 
شکست گری کاسپاروف در 

بازی شطرنج می شود.

1997

1997

امور واقعی و اغلب تا اندازه ای قابل 
مشاهده، یا مجازی و عموما کامال قابل 

مشاهده.
قابل مشاهده از رهگذر ادراکات

 )از طریق حس گرها(.
تحت تاثیر به واسطه کنش ها )از طریق 

. فعال گرها( و یا عوامل دیگر
پیش بینی ها،

توصیه ها و
 تصمیمات

داده های پردازش شده
توسط ماشین یا انسان

منطق عملیاتی هوش مصنوعی 

الگوریتم هــای مدل ســازی مدلــی از محیــط 
مــورد نظــر را مــی رســاند.

ــیر  ــای تفس ــم ه ــط الگوریت ــه توس ــی ک مدل
ــود. ــی ش ــیر م ــدل، تفس م

حسگرها
ماشین و انسان

فعال گرها 
ماشین و انسان

درک و دریافت
)ادراکات/داده های خام(

فعالیت
)فیزیکی/اطالعاتی(

سیستم هوش مصنوعی

منطق عملیاتی هوش مصنوعی 

محیط

دانشــمندان علــم داده هــا )data science( و دیگــر علــوم مرتبــط وقتــی 
در بــاب هــوش مصنوعــی صحبــت می کننــد اغلــب بــرای ایجــاد فهــم 
ســخن  مصنوعــی  هــوش  حــوزه  در  دســته بندی  جفــت  دو  از  بهتــر 
محــدود  مصنوعــِی  هــوش  شــامل  دســته بندی  ایــن  می گوینــد. 
و   ،)General AI( عمومــی  مصنوعــی  هــوش  برابــر  در   )Narrow AI(
هــوش مصنوعــی ضعیــف )Weak AI( در برابــر هــوش مصنوعــی قــوی 

می شــود.  )Strong AI(
هــوش مصنوعــی ضعیــف متــرادف تفکــر مبتنــی بــر »شبیه ســازی« 
اســت. در ابتــدا چنیــن می نمایــد در ایــن ســطح، یــک سیســتِم هــوش 

مصنوعــی هوشــمندانه رفتــار می کنــد امــا در واقــع چنیــن نیســت و 
ماشــین مجهــز بــه هــوش مصنوعــی هرگــز بــه آنچــه انجــام می دهــد 
گاه نیســت. بــرای نمونــه، یــک بــات مکالمــه )chatbot( در عیــن اینکــه  آ
ــی و  ــه کس ــا چ ــه ب ــد، از اینک ــه می کن ــما مکالم ــا ش ــی ب ــورت طبیع ــه ص ب

چــرا مکالمــه می کنــد، هیــچ درکــی نــدارد.
مــراد از هــوش مصنوعــی محــدود، هوشــی اســت کــه بــه انجــام یــک 
کار یــا تعــداد مشــخصی از کارهــا محــدود شــده اســت. بــرای مثــال، 
ــه در  ــی ام ک ــرکت آی ب ــو )Deep Blue( ش ــپ بل ــیِن دی ــای ماش ظرفیت ه
ســال 1997 قهرمــان جهــان در بــازی شــطرنج را شکســت داد، محــدود 
بــه بــازی شــطرنج بــود. ایــن ماشــین نمی توانســت بــازی فکــری دیگــری 

را انجــام دهــد و شــیوه ی انجــام دیگــر بازی هــا را نمی دانــد.
یعنــی  دارد؛  »واقعــی«  تفکــر  بــه  اشــاره  قــوی  مصنوعــی  هــوش 

ماشــین ها در ایــن ســطح قادرنــد بــا هوشــمندی رفتــار کننــد و بــا یــک 
گاهــی و بــه صــورت ذهنــی شــبیه یــک انســان بیاندیشــند. بــرای مثــال،  آ
ــود را از  ــد خ ــوی می توانن ــی ق ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــین ها ب ماش
دیگــر ماشــین ها یــا انســان ها تمایــز دهنــد و از هویــت خــود، آنچــه 

انجــام می دهنــد و چرایــی انجــام کارهــا مطلــع باشــند.
از هــوش مصنوعــی عمومــی می تــوان بــرای انجــام دامنــه ی وســیعی 
ــطح  ــن س ــن رو، ای ــرد. از ای ــتفاده ک ــون اس ــای گوناگ ــور در محیط ه از ام
ــباهت دارد.  ــانی ش ــوش انس ــه ه ــتر ب ــیار بیش ــی بس ــوش مصنوع از ه
بــرای مثــال، دیپ ماینــد )DeepMind( شــرکت گــوگل بــا اســتفاده از 
یادگیــری تقویتــی )reinforcement learning( یــک هــوش مصنوعــی 
را توســعه داده اســت کــه می توانــد انجــام بازی هــای مختلفــی را کــه 
ــرد. ــودکار فراگی ــورت خ ــه ص ــتند، ب ــون هس ــای گوناگ ــد مهارت ه نیازمن

مروری بر انواع هوش مصنوعی

مدل
 )برای مثال قواعد با کارکرد تحلیلی( - 

بازنمودی قابل تفسیر یا 
غیر قابل تفسیر برای انسان ها

تفسیر مدل )برای مثال، 
رده بندی و استدالل منطقی(

مدل سازی 
خودکار / غیر خودکار
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 یادگیری عمیقمدلِ  -7تصویر مدل یادگیری عمیق

الیه های پنهان

الیه ورودیالیه خروجی

 مقایسه ای از هوش مصنوعی محدود )ضعیف( 
در برابر هوش مصنوعی عمومی )قوی(

رابطه ی میان هوش مصنوعی، 
یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

مدل یادگیری ماشین

درک و دریافــت تفاوت هــا و شــباهت ها، و مهم تــر از 
آن قلمــرو هــر یــک از اصطالحــاِت هــوش مصنوعــی، 
 )Deep Learning( یادگیــری ماشــین و یادگیــری عمیــق
ممکــن اســت قــدری گیج کننــده باشــد. آســان ترین 
راه فهــم رابطــه ی میــان هــوش مصنوعــی و یادگیــری 

ماشــین بدیــن شــرح اســت:
- هــوش مصنوعــی را جهانــی بی کرانــه از فناوری هــای 
بــه  متخصصــان  آن  در  کــه  آوریــد  نظــر  در  رایانشــی 
دنبــال ســاخت ابزارهــا و دســتگاه های هســتند کــه 
ــوش  ــرد ه ــد عملک ــود قادرن ــکل خ ــن ش در ابتدائی تری

انســانی را تقلیــد کننــد و شــبیه بــه آن عمــل کننــد.
- آنــگاه یادگیــری ماشــین زیرمجموعــه ای از ایــن جهــان 
اســت کــه می توانــد امــر یادگیــری را خــود انجــام دهــد. در 
حقیقت یادگیری ماشــین با دریافت داده های بیشــتر، 
خــود را بازبرنامه نویســی می کنــد تا وظایف طراحی شــده 

را بهتــر و بــا دقــت بیشــتری انجــام دهد.
- بــه همیــن قیــاس، یادگیــری عمیــق زیرمجموعــه ای از 
یادگیــری ماشــین محســوب می شــود کــه قــادر اســت 
بــدون دخالــت انســان، بــه آمــوزش خویــش بپــردازد تــا 
وظایــف محولــه را با دقت بســیار بیشــتری انجــام دهد.
غــرض از طــرح مطالــب فــوق - کــه فشــرده و عنــوان وار 
طــرح شــدند - فراهــم کردن بســتری برای آشــنایی اولیه 
بــا برخــی از مفاهیــم کلیــدی حــوزه هــوش مصنوعــی و 
شــکل گیری یک تصویر کلی از آن اســت. بدیهی اســت 
نکاتــی کــه بــه آن اشــاره شــد، می توانــد مبنایــی بــرای 
آشــنایی بیشــتر بــا هــوش مصنوعــی قــرار گیــرد. امــروزه 
هــوش مصنوعــی و ظرفیت هــا، امکانــات و تهدیدهــای 
حاکمــان،  کــه  اســت  مهمــی  مســائل  جملــه  از  آن، 
قانون گــزاران و دانشــمندان بــه ســادگی نمی تواننــد آن 
را نادیــده بگیرنــد و بــا توجــه بــه اینکــه هــوش مصنوعــی 
در آینــده ای نــه چنــدان دور نقــش بســزایی در توســعه 
کشــورها و ملت هــا در عرصه هــای گوناگــون خواهــد 
و  حیاتــی  امــری  آن  بکارگیــری  و  بازشناســی  داشــت، 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

بنابــر تعریــف OECD ، محیــط در ارتبــاط بــا یــک سیســتم 
هــوش مصنوعــی عبــارت اســت از فضایــی کــه بواســطه ی 
از  )از طریــق حســگرها( قابــل مشــاهده اســت و  ادراکات 
می گیــرد.  قــرار  تاثیــر  تحــت  )فعالگرهــا(  اقدامــات  ســوی 
حســگرها و فعالگرهــا یــا ماشــین ها هســتند و یا انســان ها. 
)مثــال  هســتند  واقعــی  یــا  محیط هــا  قیــاس،  همیــن  بــه 
انــدازه ای قابــل  تــا  فیزیکــی، اجتماعــی، ذهنــی( و معمــوال 
مشــاهده، و یــا مجــازی هســتند )مثــل بازی هــای تختــه ای یــا 

رومیــزی( و عمومــا کامــال قابــل مشــاهده.

یــا بخشــی  بازنمایــِی علمــِی همــه  از  مــدل عبــارت اســت 
کــه  مصنوعــی  هــوش  سیســتم  یــک  پیرامــون  محیــط  از 
ســاختار و یــا دینامیــِک محیــط پیرامــون را توصیــف می کنــد. 
مــدل هســته ی یــک سیســتم هــوش مصنوعــی را نشــان 
می دهــد. یــک مــدل می توانــد مبتنــی بــر داده هــا و یــا دانــش 
فنــی ای باشــد کــه توســط انســان ها و یــا ابزارهــای خــودکار 
نظیــر الگوریتم هــای یادگیــری ماشــین فراهــم آمــده اســت. 
بنابرایــن، مــراد از تفســیر مــدل نیــز اشــاره بــه فرآینــد حصــول 

نتایــج از مــدل اســت.

منظور از محیط و مدل چیست؟

برخی از اصطالحات کلیدی
 در حوزه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
محدود

هوش مصنوعی
عمومی
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تشخیص  گرایش سیاسی 
از روی ویژ گی های چهره !

محققان دانشگاه استنفورد الگوریتم تشخیص 
می توانــد  کــه  داده انــد  توســعه  را  چهــره ای 
از  اســتفاده  بــا  را  افــراد  سیاســی  گرایش هــای 
ایــن  بــر  دهــد.  تشــخیص  چهــره  داده هــای 
اســاس، ایشــان بــا اســتفاده از فنــاوری تشــخیص 
چهــره فراگیــر  )Uiquitous( موفــق شــدند تــا بــر 
اســاس چهــره افــراد، لیبــرال یــا محافظــه کار بــودن 
پــردازش  از طریــق  ایشــان  را تشــخیص دهنــد. 
داده بــا بیــش از یــک میلیــون شــرکت کننده از 
ایــاالت متحــده آمریــکا، انگلســتان و کانــادا کــه 
از  را  خــود  جنســیت  و  ســن  سیاســی،  گرایــش 
قبــل اعــالم کــرده بودنــد و تطبیــق ایــن داده هــا بــا 
تصاویــر آنهــا بــا میانگیــن 72% تخمیــن درســتی از 
گرایــش سیاســی ایــن افــراد داشــته باشــند. ایــن 
درصــد تخمیــن بــرای تکنولــوژی در حــال تســت 
بســیار موفقیت آمیــز اســت و نشــان می دهــد، 
به مراتــب  دقــت  از  نهایــی  محصــول  احتمــااًل 
باالتــری برخــوردار خواهــد بــود. بــر اســاس گفتــه 
شــبکه های  پروفایــل  تصاویــر  محققــان،  ایــن 
ســایت های  و  فیســبوک  ماننــد  اجتماعــی 
از  فــرد  همســریابی اطالعــات بســیاری در مــورد 
جملــه ســلیقه و دیدگاه هــای سیاســی وی آشــکار 
می کننــد و از طریــق بررســی حالــت چهــره، ژســت 
  )Facial Morphology( ــورت و ریخت شناســی صـــ
ــدگان  ــردازش کنن ــار پ ــی را در اختی ــای مهم داده ه
نوعــی  از  تحقیــق  ایــن  در  محققــان  می گــذارد. 

الگوریتــم تشــخیص چهــره اســتفاده کرده انــد کــه 
بیــش از 2 هــزار نقطه داده )Data Point( اســتخراج 
می کند، ســپس با اســتفاده از روش اعتبارســنجی 
متقابل )Cross Validation( از این نقاط داده برای 
مقایســه تصاویر چهره افراد لیبــرال یا محافظه کار 

اســتفاده شــده اســت. 
همزمــان بــا انتشــار ایــن مقالــه، گفت وگوهــای 
مفصلی نیز پیرامون مسائل اخالقی و همچنین 
درســتی ایــن کار از منظــر حریــم خصوصــی شــکل 
گرفتــه اســت و بســیاری ازصاحبنظــران، رشــد و 
توســعه چنین الگوریتم هایی را منافی مالحظات 
ــودوروف،  ــاندر ت ــاور الکس ــه ب ــد. ب ــی می دانن اخالق
پرینســتون،  دانشــگاه  اعصــاب  علــوم  اســتاد 
می تواننــد  تکنولوژی هایــی  و  نوآوری هــا  چنیــن 
خطــر  بــه  را  افــراد  خصوصــی  حریــم  امنیــت 
انداختــه و زمینه ســاز سوءاســتفاده سیاســی از 
ــوی  ــو و ج ــت گرب ــوند. تیمنی ــران ش ــات کارب اطالع
 )MIT( ماساچوســت  دانشــگاه  از  بوالموینــی، 
نیــز بــه طــور مــدارم بــه شناســایی و بررســی ابعــاد 
منفــی تکنولوژی هــای هــوش مصنوعــی در ایــن 
قالــب مطــرح شــده هســتند و در تالش انــد تــا 
پیشــگری  تکنولوژیــک   )Bias( جانبداری هــای  از 
از  بســیاری  در  مســئله  ایــن  همزمــان  کننــد. 
معتبــر  دانشــگاه های  مهــم،  تحقیقاتــی  مراکــز 
مســائل  از  دیجیتــال  تحــول  اندیشــکده های  و 

کلیــدی مــورد بحــث اســت. 

خبــر نامــه 
Analyticsindiamag  :منبع
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از  یکــی  جدیـــــــــد  داروهــــــــای  ساختــــــن  بــرای  تــالش 
دغدغه هــای هــر روزه شــرکت های تولیدکننــده دارو در 
ســطح جهــان اســت. هزینه های میلیــارد دالری تحقیق 
و توســعه دارو و همچنیــن فرآیندهــای طوالنــی 12-10 
ســاله تولیــد انــواع واکســن و دارو و همچنیــن ریســک 
بــاالی رســیدن بــه محصــول نهایــی، شــرکت های تولیــد 
ســاخته  مواجــه  گســترده ای  چالش هــای  بــا  را  دارو 
 اســتفاده از هــوش مصنوعــی به عنــوان 

ً
اســت. اخیــرا

انــواع  بــرای ســاخت  بــرای بهبــود تالش هــا  راهــکاری 
داشته اســت.  قابل توجهــی  توســعه  واکســن  و  دارو 

هــوش مصنوعــی بــا اســتفاده از الگوریتم  هــا، روندهــای 
آنهــا  شــناخت  کــه  داروهــا   جانبــی  تأثیــرات  پنهانــی 
ــود را آشــکار می کنــد.  ــه ب مســتلزم صــرف زمــان و هزین
موفــق  نمونه هــای  از  یکــی  کرونــا  واکســن  ســاختن 
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در تســریع فرآینــد تولیــد 
واکســن در دنیــا بــوده اســت. تمامــی 10 شــرکت بــزرگ 
تولیدکننــده دارو در دنیــا هم اکنــون اقــدام بــه توســعه 
ــال  ــا در ح ــد و ی ــی کرده ان ــوش مصنوع ــای ه راهکارهــــــ
خصوصــی،  شــرکت های  و  مؤسســات  بــا  همــکاری 
دولتــی و دانشــگاهی بــرای توســعه اینگونــه راهکارهــا 

هســتند. بــرای مثــال، در مهر امســال دو داروســاز بزرگ 
آســترازنکا  و جی اس کــی  یــک همــکاری  انگلســتان، 
5 ســاله بــا دانشــگاه کمبریــج را آغــاز کرده انــد کــه بــر 
اســاس آن مرکــزی در دانشــگاه کمبریــج تحــت عنــوان 
ایــن دو  مالــی  تأمیــن  بــا  دارو"  در  "هــوش مصنوعــی 

شــرکت راه انــدازی شــده اســت.
امنیــت  حــوزه  در  کشــور  مهــم  چالش هــای  از  یکــی 
اجتماعــی و رفــاه عمومــی مســئله تأمیــن دارو و کیفیت 
ــه  ــان داد ک ــر نش ــاله اخی ــای چندس ــت. تحریم ه آن اس
کشــور چــه میــزان در صنعــت دارویــی و تأمیــن داروی 

مایحتــاج مــردم وابســته اســت و نیــاز اســت تــا تغییراتی 
جــدی در ایــن زمینــه بــه وجــود بیایــد. وجــود توانمنــدی 
در  مصنوعــی  هــوش  حــوزه  در  مناســب  علمــی 
دانشــگاه ها و مراکز تحقیقــــــــاتی و پژوهشــی در کشــور 
و همچنیــن وجــود شــرکت های دارویــی بــا ســابقه و 
توانمنــد کــه امکان ســرمایه گذاری در چنین حوزه هایی 
را دارنــد، فرصــت خوبــی بــرای کشــور ایجــاد کرده اســت 
تــا بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی بتــوان چالش هــای 
اساســی کشــور را بــه فرصتــی برای بهره منــدی اجتماعی 
ــا بــا  و اقتصــادی تبدیــل کــرد. ایــن امــکان وجــود دارد ت

توســعه راهکارهــای هــوش مصنوعــی در صنعــت دارو، 
ضمــن کاهــش هزینــه و زمــان تولیــد دارو در کشــور، 
ظرفیــت خوبــی بــرای صــادرات دارو و تبدیــل کشــور از 
یــک کشــور واردکننــده دارو بــه صادرکننــده آن ایجــاد 
کــرد. همچنیــن اســتفاده از هــوش مصنوعــی می توانــد 
نقشــی جــدی بــرای تســریع و کاهــش هزینـــــــــه فرآینــد 
تحقیــق و توســعه دارو داشــته باشــد، ایــن موضــوع 
می توانــد فضــای جدیــدی در توســعه و تحقیــق دارو در 
کشــور ایجــاد کنــد و سبب ســاز رشــد و توســعه دانــش 

داروســازی در کشــور نیــز شــود.

 شرکت های دارویی
  به دنبال استفاده

 از هوش مصنوعی  برای
 بهبود  فرآیندهای  تولید دارو
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بــا  کــه  اســت  اقتصــادی  هوشــمند  دســتیار  یــک  پــارت 
هــوش  خصــوص  بــه  روزآمــد،  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده 
ــا از ظرفیت هــای ایــن فناوری هــا جهــت  مصنوعــی، می کوشــد ت
خدمت رســانی بــه بخش هــای مختلــف جامعــه و بنگاه هــای 
بــر  خصوصــی و دولتــی اســتفاده نمایــد. تمرکــز ایــن شــرکت 
نــوآوری مبتنــی بــر مســئله اســت و در حــال حاضــر از طریــق 6 
ســامانه خــود، 6 میلیــون کاربــر یکتــا دارد. بــرای مثــال، ســامانه 
فراشناســای پــارت بــا اســتفاده از زیرســاخت هــوش مصنوعی تا 
کنــون 3.5 میلیــون نفــر را احــراز هویــت کرده اســت. این ســامانه 
در ایــام شــروع کرونــا در کشــور و همزمــان بــا اقبــال مــردم بــرای 
ورود بــه بــازار ســرمایه، بخشــی قابــل توجهــی از احــراز هویــت را به 
صــورت آنالیــن و غیرحضــوری انجــام داد. در حــال حاضــر تقریبــا 
90 درصــد ســهم خدمــات احــراز هویــت آنالیــن بــازار ســرمایه در 
اختیــار شــرکت پــارت اســت. همچنیــن ســامانه فراشناســای 
پــارت در همــکاری بــا قوه قضائیــه بخــش احــراز هویــت ســایت 
ایــن شــرکت  را راه انــدازی کرده اســت. ســامانه های دیگــر  ثنــا 
ســهاب اســت کــه یــک ارائه دهنــده ســرویس مبتنــی بــر هــوش 
مصنوعــی اســت و در حــال حاضــر 4 خدمــت پــردازش زبــان 
بــه  را  بینایــی ماشــین  گفتــار، داده کاوری و  پــردازش  طبیعــی، 
کســب وکارهای گوناگــون ارائــه می کنــد. همچنیــن شــهاب یــک 
ســامانه زیرســاختی اســت کــه بــه ارائــه ســرویس های هــوش 

مصنوعــی مبتنــی بــر شــبکه هوشــمند ابــری می پــردازد. 
خدمــات  ارائــه  حــوزه  در  فعــال  شــرکت های  چنیــن  حضــور 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و رشــد و توســعه آنهــا خبــر خوبــی 
بــرای اکوسیســتم نــوآوری هوش مصنوعــی در کشــور اســت. 
و  تصیمیم ســازی  نظــام  بــرای  مهــم  پیامــد  دو  آنهــا  توســعه 

سیاســت گذاری در کشــور دارد: اوال رشــد و توســعه اینگونــه 
شــرکت های دانش بنیــان باعــث می شــود بســیاری از خدمــات 
ــه  ــا هزین ــر، ب ــان کوتاه ت ــی در زم ــی و دولت ــای خصوص در بخش ه
کمتــر و بــا کیفیــت باالتــر ارائــه شــوند کــه مزایــای اصلــی اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی اســت و ثانیــا باعــث می شــود تــا عملکــرد 
چنیــن شــرکت هایی نقشــه راه دیگــر کســب وکارهای کوچــک، 
بــا  تــا  گیــرد  قــرار  هــا  اســتارت آپ  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
اســتفاده از فنــاوری هوش مصنوعــی اقــدام بــه تولیــد و ارائــه 

محصــوالت جدیــد و کاربــردی کننــد. 
همزمــان بــا رشــد اکوسیســتم و فعــاالن حــوزه فنــاوری هــوش 
مصنوعــی، و نظــر بــه اهمیــت ایــن تکنولــوژی در آینــده کشــور و 
نقــش تاثیرگــذار آن در رشــد ناخالــص داخلــی کشــورها در آینــده 
نزدیــک، الزم اســت تــا نهادهــای تصمیم گیــر و فعــال در ایــن 
حــوزه رصــد تحــوالت ایــن حــوزه را بــه صــورت جــدی دنبــال کننــد 
و از الگوهــا و تجربه هــای جهانــی موجــود بــرای ایجــاد محیــط 
نقــش  بواســطه  کننــد.  اســتفاده  آن  بــرای  مناســب  نــوآوری 
کلیــدی فنــاوری هوش مصنوعی در توســعه اقتصادی کشــورها 
غ از  در ســالهای آینــده، لــزوم توجــه خــاص بــه ایــن حــوزه، فــار

نظامــات معمــول اداری کشــور، حائــز اهمیــت اســت.
ایــن فرصــت در صــورت عــدم سیاســتگذاری درســت و عــدم 
ــه  ــب توج ــرای جل ــب ب ــی مناس ــای انگیزش ــتفاده از محرک ه اس
فعــاالن نــوآوری در کشــور، بــا توجــه بــه رشــد فزاینــده راهکارهــای 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی در دنیــا، تبدیــل بــه یــک فرصــت 
آینــده ای نزدیــک  از دســت رفتــه خواهدشــد و در  ســوخته و 
دیگــر  بــه  حــوزه  ایــن  در  کشــور  فناورانــه  وابســتگی  موجــب 

کشــورهای جهــان خواهدشــد.  

گذشتــــــــه،  ســــــــال 
کــم  توســعه  پلتفرم هــای 
کــد )Low Code Development Platforms( رشــد چشــمگیری 
خــودکار  ماشــین  یادگیــری  پیشــتر  کــه  حالــی  در  داشــتند. 
)Automated Machine Learning( ایــن امــکان را بــه مــا می دادند 
بــدون داشــتن دانشــی عمیــق از علــم داده هــا، مدل هــای هــوش 
مصنوعــِی بــا کیفیتــی بســازیم، پلتفرم هــای کــم کــد یــا بــدون کــد، 
ایجــاد برنامه هــای کاربــردِی )application( تولیــد پایــه ی مبتنــی بر 
هــوش مصنوعــی را بــدون داشــتن دانــش عمیــق برنامه نویســی 

می ســازند. ممکــن 
ــا گســترش پلتفرم هــای کــم کــد، ســن افــراد توســعه دهنده ی  ب
اکنــون  اســت.  کاهــش  حــال  در  مصنوعــی  هوش هــای 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدائــی و متوســطه می تواننــد سیســتم 
هــوش مصنوعــی خــود را ایجــاد کننــد. مــدارس مقطــع متوســطه 
در ایــاالت متحــده امریــکا شــروع بــه تدریــس هــوش مصنوعــی 
کرده انــد و بــه نظــر می رســد بــه زودی در مقاطــع پایین تــر نیــز 
چنین سیاســتی اتخاذ کنند. جالب اســت بدانید در نمایشــگاه 
علمــی سیناپســیس کــه در ســال 2020 در ســیلیکون ولی برگــزار 
مصنوعــی  هــوش  از  برگزیــده  نرم افــزاری  پروژه هــای  شــد، %31 
سیســتم های  ایــن   %27 اینکــه  جالب تــر  کردنــد.  اســتفاده 
تــا  ششــم  مقاطــع  دانش آمــوزان  توســط  مصنوعــی  هــوش 
هشــتم ســاخته شــده بودنــد. یکــی از پروژه هــای برگزیــده ایــن 
راهبــری  هشــتم  مقطــع  دانش آمــوز  یــک  توســط  نمایشــگاه، 
شــده بــود کــه توانســته بــود بــا ایجــاد یــک شــبکه ی عصبــِی 
پیچشــی، بیمــاری شــبکیه رنجوری )Retinopathy( دیابتــی را در 

اســکن های چشــمی تشــخیص دهد. با توجه به رشــد روزافزون 
فناوری هــای مبتنــی بر هوش مصنوعی در عرصه هــای گوناگون، 
و آینــده ای کــه در گــرو پیشــرفت سیســتم های مبتنــی بــر هــوش 
مصنوعــی اســت، ترویج گفتمــان فناوری هــای نوین و بخصوص 
ــا ایــن حــال،  ــز اهمیــت بســیاری اســت. ب هــوش مصنوعــی حائ
تجربیــات پیشــین نشــان داده اســت معمــوال محتــوای تولیــد 
شــده، مخاطبــان بزرگســال را هــدف قــرار می دهنــد و آمــوزش 
و ترویــج گفتمان هــای مربــوط بــه فناوری هــای جدیــد در میــان 
قشــر دانش آمــوز منحصــر بــه مــدارس خــاص )مــدارس نمونــه 
و تیزهوشــان( اســت. بــا وجــود ایــن، توســعه ی پلتفرم هــای کــم 
کــد یــا بــدون کــد نشــان می دهــد آمــوزش فناوری هــای مبتنــی بــر 
هــوش مصنوعی به اقشــار عمومــی و به خصــوص دانش آموزان 
مقاطــع ابتدائــی و متوســطه ی اول امــری غیرمنطقــی نیســت زیــرا 
در جامعــه ی امــروز ایــران، دانش آمــوزان بیــش از دیگــر اقشــار از 
فناوری هــای جدیــد اســتفاده می کننــد و در فضای مجــازی حضور 
بــه تحــوالت و پیشــرفت های  دارنــد و عالقه منــدی بیشــتری 
ایــن دســت فناوری هــا نشــان می دهنــد. از ایــن رو، بــا عنایــت 
ــه  ــورها در هم ــی کش ــوالت آت ــی در تح ــوش مصنوع ــه ه ــه اینک ب
ابعــاد تاثیرگــذار خواهــد بــود، شــهروندان آینــده نیــز در ایــن فضــا 
یــا از هــوش مصنوعــی اســتفاده خواهنــد کــرد و یــا در توســعه و 
پیشــرفت آن ســهیم خواهنــد بــود. بنابرایــن، آمــوزش هــوش 
مصنوعــی بــه دانش آمــوزان از مقاطــع تحصیلــی پایین تــر و بــه 
صــورت تخصصی تــر، در مقاطــع باالتــر بــه خصــوص رشــته هایی 
کــه ارتبــاط بیشــتری بــا حــوزه هــوش مصنوعــی دارنــد، می توانــد 
موجــب آگاهــی بیشــتر کاربــران آتــی، و رشــد کیفــی و کمــِی منابــع 

انســانی توســعه دهنده ی ایــن حــوزه بشــود.

ین برتر سال 99 کارآفر
هوش مصنوعی
 برای کودکان 

شرکت دانش بنیان پارت بزرگترین مجموعه
، نشان کارآفرینی  هوش مصنوعی در کشور

 برتر ملی سال 99 را از آن خود کرد.

خبــر نامــه 
منبع:  سایت شنبه

خبــر نامــه 
Forbes منبع:  نشریه 
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اخیــرا ســتاد ارتباطــات دولــت انگلســتان 
)GCHQ(  کــه از نهادهــای بــزرگ امنیتــی 
دربــاره ی  گزارشــی  اســت  کشــور  ایــن 
بــر  مصنوعــی  هــوش  احتمالــی  تاثیــر 
کــرده  منتشــر  نهــاد  ایــن  فعالیت هــای 
راســتی آزمایی  گــزارش،  مطابــق  اســت. 
در  می توانــد  ماشــین  بــر  مبتنــی 
جعلــی،  اطالعــات  و  تصاویــر  تشــخیص 
اعتبارســنجی منابــع اطالعاتــی و مقابلــه 
ــر باشــد. پیــش  ــا حمــالت ســایبری موث ب
ماننــد  کوچکــی   )NGO( َســَمِن  ایــن،  از 
 )NSI( هســته ای  مخاطــره ی  پیشــگامِی 
در  را  مصنوعــی  هــوش  ظرفیت هــای 
ایــن  اســت.  داده  نشــان  حــوزه  ایــن 
ســمن بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی 
پــی  در  تجــاری،  اطالعــات  مطالعــه ی  در 

ســازمان های  و  شــرکت ها  رهگیــری 
مشــکوکی اســت کــه ممکــن اســت در 
تامیــن غیرقانونــی قطعــات و فناوری هــای 
دخیــل در تولیــد تســلیحات هســته ای 
ــن،  ــود ای ــا وج ــند. ب ــته باش ــت داش فعالی
GCHQ در گــزارش خــود بــه خــالء وجــود 
دســتورالعمل های قانونی برای اســتفاده 
بــروز  احتمــال  و  شــخصی  اطالعــات  از 
خطــا در ســامانه های مبتنــی بــر هــوش 
مصنوعــی و پیامدهــای آن اشــاره کــرده 
ــا ایــن همــه، طبــق گــزارش اخیــر  اســت. ب
مرکــِز مطالعــات راهبــردی و بین المللــی 
)CSIS( مســتقر در واشــنگتن، اتحادیــه ی 
آمریــکا،   - چشــم«  »پنــج  اطالعاتــی 
اســترالیا، بریتانیــا، کانــادا و نیوزلنــد یــک 
ــه  ــد ک ــاد کرده ان ــترک ایج ــرِی مش ــرور اب س

می دهنــد. قــرار  را  اطالعــات  آن  روی 
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
در  امنیتــی  و  اطالعاتــی  دســتگاه های 
بــرای  مدونــی  برنامه هــای  دنیــا  سراســر 
تدویــن  مصنوعــی  هــوش  از  اســتفاده 
جنبــه  دو  از  برنامه هــا  ایــن  کرده انــد. 
مصنوعــی  هــوش  اواًل  دارنــد؛  اهمیــت 
بــرای  تــا  کــرد  خواهــد  کمــک  آنهــا  بــه 
آینــده  اطالعاتــی  و  امنیتــی  مخاطــرات 
ــد  ــی خواه ــوش مصنوع ــای ه ــر مبن ــه ب ک
ــالت  ــال حم ــرای مث ــند. ب ــاده باش ــود، آم ب
ســازمان یافتــه و مدیریــت شــده بــا کمک 
هــوش مصنوعــی بــدون نیــاز بــه نیــروی 
حضــوری و یــا افزایــش راندمان تــدارکات و 
تصمیم گیــری بــا توجه به شــرایط پیچیده 
میدان هــای عملیاتــی اطالعاتــی و ظرفیت 

بــاالی هــوش مصنوعــی بــرای لحاظ کــردن 
و  لحظــه  در  گوناگــون  مخاطــرات  انــواع 
 مخاطراتــی کــه تــا کنــون راهــکار یــا 

ً
ثانیــا

ابــزاری بــرای جلوگیــری از آن نداشــته اند را 
بــه نحــو مؤثری مدیریــت کنند. همچنین 
ــن  ــی در ای ــای بین الملل ــاد همکاری ه ایج
نشــان  بــزرگ  قدرت هــای  بیــن  زمینــه 
می دهــد کــه کشــور بــرای حفــظ موقعیــت 
تــا  دارد  نیــاز  خــود  سیاســی  و  امنیتــی 
بــرای ایــن موضــوع تمهیــدات مناســبی 
امکان ســنجی  مثــال  بــرای  بیاندیشــد، 
بیــن  همکاری هایــی  چنیــن  ایجــاد 
کشــورهای دارای رابطه امنیتی و سیاســی 
بــا ثبــات بــا کشــور می توانــد بــه مقابلــه 
بــا مخاطــرات امنیتــی و اطالعاتــی در ایــن 

حــوزه کمــک کنــد.

امیــد آژانس هــای جاسوســی
 بــه فنــاوری هــوش مصنوعــی

خبــر نامــه 
The Economist  :منبع
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 آیا چین به بـــرتـــری
 ایاالت متحده  در هوش 

مصنوعی پایان می دهد؟    

مقالــه ی تحلیلــی
یــک اشــمیت،  گراهــام الیســون، ار

وارد، ، دانشــگاه هــار ِبلِفــر مرکــز 
2020 گوســت  آ  

اغلــب امریکایـــــــــــی ها معتقدنــد برتـــــــری ایــاالت متحــــــــده در فناوری هــای 
ــاس،  ــن قی ــه همی ــت. ب ــت نیافتنی اس ــورها دس ــر کش ــرای دیگ ــرفته ب پیش
بیشــتِر مســئوالن امنیتــی در امریــکا تاکیــد می کنــد چیــن در حــوزه هــوش 
گــزاره برآمــده  ایــن دو  ایــاالت متحــده نیســت.  تــراز  مصنوعــی رقیبــی در 
از تصــورات غلطـــــی هســتند. در حقیقــت امــروز چیــن در کاربــرد هــوش 
ــد. ــت می کن ــکا رقاب ــا امری ــی ب ــت مل ــه در امنی ــارت و چ ــه در تج ــی چ مصنوع

ــت.  ــتانه ی آن اس ــه در آس ــروزی بلک ــی پی ــا در پ ــه تنه ــن ن ــت چی ــن رقاب در ای
بیســت ســال پیش رو ســال هایی بســیار حیاتی در این رقابت خواهد بود.
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فناوری هــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعی 
در آینــده ای نــه چنــدان دور پیشــرانه ی 
رشــد اقتصــادی و امنیــت ملــی کشــورها 
خواهنــد بــود. از تشــخیص چهــره گرفتــه 
نســل  تــا  پهپادهــا  از  و  فین تــک،  تــا 
پنجــم اینترنــت، چیــن نــه تنهــا در حــال 
پیشــی گرفتــن اســت بلکــه همیــن حــاال 
می بینــد.  خــود  ســر  پشــت  را  امریــکا 
رئیــس جمهــور چیــن شــی جین پینــگ 
ســال  بــرای  را  اهدافــی   2016 ســال  در 
کشــورش  تــا  کــرد  تعییــن   2025 و   2020
هــوش  فنــاوری  بــر  تســلط  مســیر  در 
گیــرد.  قــرار   2030 ســال  تــا  مصنوعــی 
دوازده مــاه پــس از ایــن دســتورالعمل، 
اســتارت آپ های  در  ســرمایه گذاری 
از  مصنوعــی  هــوش  حــوزه  در  چینــی 
گرفــت.  پیشــی  امریکایی شــان  رقبــای 
در ســال 2018، 2/5 برابــر ایــاالت متحــده 
ثبــت اختــراع در حــوزه هــوش مصنوعــی 
داشــته اســت و باالخــره در ســال 2020، 
تعــداد متخصصــان کامپیوتــِر در حــال 
برابــر  ســه  چیــن،  در  التحصیلــی  غ  فــار

بــوده اســت.  امریــکا 
بســیاری  گویــای  خــود  ارقــام  و  اعــداد 
فین تــک،  حــوزه  در  مســائل اند.  از 
ــت.  ــتاده اس ــه ایس ــا در قل ــه تنه ــن ب چی
نهصــد  وی چــت  برنامــه  پرداخــِت 
میلیــون کاربــر چینــی دارد در حالــی کــه 
کاربــر  میلیــون   22 تنهــا  اپــل  پرداخــت 
در ایــاالت متحــده دارد. حتــی امکانــات 
اپــل جلوتــر  از  و ظرفیت هــای وی چــت 
اســت. در ســال 2018، پرداخــت موبایلــی 
ــوده  ــر هــر امریکایــی ب هــر چینــی 50 براب
 . دالر تریلیــون   19 مجمــوع  در  اســت، 
از  دیگــر  چیــن  در  اعتبــاری  کارت هــای 
محســوب  قدیمــی  و  شــده  ج  خــار دور 
می شــوند. حتــی فیســبوک هــم در ســال 
2019 بــا معرفــی پرداخــِت فیســبوک کاری 

نکــرد جــز تقلیــد از وی چــت.
چهــره،  تشــخیص  حــوزه  در 
هــوش  اســتارت آپ  ارزشــمندترین 
چینــی  شــرکت  جهــان،  مصنوعــی 
اســت.   )SenseTime( ســنس تایم 
تشــخیص  بین المللــی  مســابقات  در 
چهــره در ســال 2018، پنــج رتبــه ی برتــر بــه 
فنــاوری  در  رســید.  چینــی  شــرکت های 
در  چینی هــای   )Speech Tech( گفتــار 
در  انگلیســی-  -حتــی  زبان هــا  تمامــی 
حــال شکســت شــرکت های امریکایــی 
هســتند. برتریــن اســتارت آپ تشــخیص 
صــدای دنیــا شــرکت چینــی آی فالیتــک 
پایــه  کاربــران  تعــداد  اســت.   )iFlytek(
نفــر  میلیــون  هفتصــد  برنامــه  ایــن  در 
ســیری  برنامــه  برابــر  دو  تقریبــا  اســت، 
عملکــرِد  رویارویی هــای  در  اپــل.   )Siri(
سیســتم، شــرکت چیــن بــه طــور مــداوم 
مایکروســافت،  گــوگل،  تیم هــای 
را  ام آی تــی  و  آی بــی ام  فیســبوک، 
چالــش  در  می دهــد.  شکســت 
بــرای  اســتنفورد  دانشــگاه  بین المللــی 
تیم هــای  ماشــینی،  خوانــِش  درک 
چینــی ســه رتبــه ی ابتدایــی را بــه خــود 

دادنــد. اختصــاص 
کــدام شــرکت تــا ســال 2017 - هنگامــی کــه 
ایــاالت متحــده خریــد از تامین کننــدگان 
خارجی را ممنوع کرد - بیشترین صادرات 
امریــکا  ارتــش  بــه  را  تجــاری  پهپادهــای 
شــنژن  پهپادســازی  شــرکت  داشــت؟ 
کــه 70% بــازار جهانــی ایــن محصــوالت را 
حملــه  اســت  کافــی  فقــط  دارد.  اختیــار 
بــه  را  عربســتان  نفتــی  تاسیســات  بــه 
امنیتــی  پیامدهــای  بــر  تــا  بیاوریــد  یــاد 
رهگــذر  از  کــه  پهپادهایــی  از  اســتفاده 
هــوش مصنوعــی بهینــه شــده اند، آگاه 
ــر جهــان در  ــام تجــاری برت شــوید. از پنــج ن
حــوزه پهپادهــای تجــاری، نام ســه شــرکت 

ــه  چینــی و تنهــا یــک شــرکت امریکایــی ب
می خــورد.  چشــم 

پنجــم  نســل  اینترنــت  زیرســاخت 
وروِد  بــرای  بــود  خواهــد  شــالوده ای 
بــه  مصنوعــی  هــوش  بیشــتِر  چــه  هــر 
بــدون  خودروهــای  از  روزمــره،  زندگــی 
راننــده گرفتــه تــا عینک هــای هوشــمند. 
اصلی تریــن  چیــن  هــواوی  شــرکت 
تامین کننــده ی ایــن تجهیــزات ارتباطــی 
بــازار  بــر  عــالوه  شــرکت  ایــن  اســت. 
ــز در  ــی را نی ــازار جهان چیــن، 28% ســهم ب
اختیــار دارد. از میــان چهــار نــام تجــاری 
کــه زیرســاخت اینترنــت نســل پنجــم را 
ــت  ــی اس ــام چین ــاخت، دو ن ــد س خواهن
و دو نــام دیگــر هــم امریکایــی نیســتند. 
ایــن  بــه  متحــده  ایــاالت  واکنــش 
جاماندگــی تنهــا تحریــم شــرکت هــواوی 

اســت. بــوده 
مطالعــه بازارهــای مالــی ایــن واقعیــت را 
آشــکار می ســازد: در ســال 2015، تنهــا 2 
شــرکت از 20 شــرکت اینترنتــی ارزشــمند 
دنیــا چینــی بودنــد، در ســال 2020 ســهم 
اســت.  رســیده  شــرکت   9 بــه  چینی هــا 
جســورانه  ســرمایه گذاری  دالر  ده  هــر  از 
پنــج   ،2018 ســال  در   )venture capital(
چینــی  اســتارت آپ های  ســمت  بــه  دالر 
امریکایــی  بــه شــرکت های  و چهــار دالر 
ــا،  ــر دنی ــتارت آپ برت ــان ده اس ــت. از می رف
ســهم چیــن و ایــاالت متحــده برابر اســت.
مطابــق ارزیابــی معتبــِر »موسســه آلــن 
بــرای هــوش مصنوعــی«، چیــن در ســال 
مقــاالت  اســتنادات   %50 حیــث  از   2019
از  مصنوعــی،  هــوش  حــوزه  پژوهشــی 
امریــکا پیشــی گرفــت و تــا ســال 2025، در 
بررســی 1% اســتنادات مقاالت پژوهشی، 
چیــن از ایــاالت متحــده جلــو خواهــد زد. 
بــا ایــن وجــود، از حیــث مقــاالت پیشــرو، 
همچنــان چین پشــت ســر امریکاســت. 

یادگیــری  زیررشــته ی  مهم تریــن  در 
یعنــی   )machine learning( ماشــین 
 ،)deep learning( عمیــق«  »یادگیــری 
چیــن شــش برابــر ایــاالت متحــده ثبــت 

اختــراع داشــته اســت.
همچنیــن چین ســرمایه گذاری ســنگینی 
روی ســخت افزارها کــرده اســت. در ســال 
2001، چیــن از پنــج ابررایانــه ی ســریع جهــان 
ســهمی نداشــت امــا در ســال 2019، مالــک 
 116 بــا  مقایســه  )در  بــود  ابررایانــه   219
ابررایانــه امریــکا(. در حالــی ابررایانه هــای 
چیــن پیشــتر وابســته ی نیم رســاناهای 
بودنــد،  امریکایــی   )semiconductor(
ابررایانه هــای  بخش هــای  تمــام  امــروزه 
تولیــد  کشــور  ایــن  داخــل  در  چینــی 

می شــود.
شکســت  امریــکا  رقابــت  ایــن  در  آیــا 
ــا  ــن ب ــت چی ــکی نیس ــورد؟ ش ــد خ خواه
امریــکا،  برابــر  داشــتن جمعیتــی چهــار 
کاربردهــای  داخلــی  بــازار  بزرگتریــن 
ــا  ــت. ب ــد داش ــی را خواه ــوش مصنوع ه
معتقدنــد  امریکایی هــای  حــال،  ایــن 
می تواننــد  مصنوعــی  هــوش  حــوزه  در 
پیــروزی  بــه  و  کننــد  رقابــت  چیــن  بــا 
امریــکا  کنگــره   ،2020 ســال  در  برســند. 
رابطــه  در  ملــی  امنیــت  »کمیســیون 
کــرد  تاســیس  را  بــا هــوش مصنوعــی« 
کــه هــدف آن، اطمینــان یافتــن از ایــن 
موضــوع اســت کــه تشــکیالت امنیــت 
ملــی امریــکا، دارای ابــزار مــورد نیــاز بــرای 
حفــظ برتــری و ســلطه ی جهانــی ایــاالت 

اســت. متحــده 

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:
https://www.belfercenter.org/publication/
china-beating-us-ai-supremacy

11 صفحــه 


