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بیایید در ابتدا به چند سوال جواب دهیم،
ــالب  ــه انق ــون س ــا کن ــان ت ــتید جه ــا میدانس آی
صنعتــی را پشــت ســر گذاشــته اســت و انقــالب 
صنعتــی چهــارم از ســال 2015 میــالدی آغــاز شــده، و 
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق پیشــبینی ها، در ســال 

ــید؟! ــد رس ــود خواه ــه اوج خ ــه نقط 2030 ب
 آیــا میدانیــد هــر کــدام از انقالب هــای صنعتــی چــه 
تاثیــری بــر روی اقتصــاد و زندگــی مــردم گذاشــتند و 
اینکــه انقــالب صنعتــی چهــارم بیشــترین تأثیــر را بــر 
ــد  ــا خواه ســه حــوزه اقتصــاد، کســب و کار و دولت ه

داشــت؟
آیــا می دانســتید رهبــری جهانــی در آینــده، متعلــق 
ــا و  ــد از ظرفیت ه ــه بتوانن ــت ک ــورهایی اس ــه کش ب
فرصت هــای پیــش آمــده بــه واســطه انقــالب صنعتــی 

چهــارم نهایــت بهــره را ببرنــد؟
آیــا می دانســتید امــارات »وزارت هــوش مصنوعــی« 

تاســیس کــرده اســت؟
و سوال آخر

آیــا خودتــان را بــرای تغییــری بــزرگ در دنیــا 
کرده ایــد؟ آمــاده 

بیاییــد ســه انقــالب صنعتــی جهــان را بــا هــم مــرور 
. کنیم

قــرن  در  بخــار  موتورهــای  ماننــد  کشــف هایی 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــد کارهای ــب ش ــم  موج هجده
ــی انجــام می شــد  ــا حیوان ــرژی انســانی ی ــا صــرف ان ب
ــا  ــد و ب ــات بده ــوع اختراع ــن ن ــه ای ــود را ب ــای خ ج
جهشــی فوق العــاده روبــرو شــوند. از ایــن ســبب 
ــدن،  ــاورزی، مع ــای کش ــی در زمینه ه ــوالت بزرگ تح
ــرایط  ــع در ش ــه تب ــاوری و ب ــل و فن ــد،  حمل و نق تولی
اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي ایجــاد شــد. طــی دو 
قــرن پــس از انقــالب صنعتــی، درآمــد ســرانه ســالیانه 
ــت؛  ــش یاف ــر افزای ــش براب ــه ش ــان ب ــورهای جه کش
ــال 2013  ــه در س ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
پژوهشــی انجــام شــد کــه در آن رشــد اقتصــادی 
دنیــا را از حــدود 1000 ســال پیــش از میــالد تــا 
ــی از  ــت؛ یک ــرآورد کرده اس ــالدی را ب ــال 2000 می س
نکاتــی کــه در ایــن پژوهــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه، 
ــدرت در  ــی ق ــه جای ــی و جاب ــای تمدن ــر حوزه ه تغیی
ــد  ــد تولی ــرات در رش ــطه تغیی ــه واس ــا ب ــن حوزه ه ای
ــا 2003  ــال های 1 ت ــن س ــا بی ــی آن ه ــص داخل ناخال
میــالدی اســت؛ بدیــن صــورت کــه در ســال 1میــالدی، 
ــوط  ــی مرب حــدود 33 درصــد از تولیــد ناخالــص جهان
ــوط  ــد مرب ــدود 15 درص ــد، ح ــی هن ــوزه تمدن ــه ح ب
بــه حــوزه تمدنــی خاورمیانــه، حــدود 25 درصــد 
ــن، حــدود 15 درصــد  ــی چی ــه حــوزه تمدن ــوط ب مرب
مربــوط بــه حــوزه تمدنــی اروپــا و ســهم حــوزه 
تمدنــی آمریــکا نیــز در رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
جهــان تقریبــاً صفــر بــوده اســت. امــا بــا شــکل گیــری 
ــاز  ــز آغ ــا نی ــی تمدن ه ــی اول، جابه جای ــالب صنعت انق
می شــود و آمریــکا و اروپــا بــا ســرعت بــه رشــد خــود 
ــی  ــای تمدن ــه حوزه ه ــی ک ــد، در حال ــه می دهن ادام
ــه و هنــد بعــد از انقــالب صنعتــی اول رشــد  خاورمیان
ــا  ــد ت ــن رون ــاً ای ــد و تقریب ــه می کنن ــی را تجرب منف
بعــد  امــا  می یابــد.  ادامــه  میــالدی   1970 دهــه 
ــئله  ــا مس ــوم ب ــی س ــالب صنعت ــر انق از آن و در عص
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــه رو می شــویم. ب کاهــش رشــد روب
ــی از  ــادی یک ــد اقتص ــش رش ــر کاه ــال اخی در 50 س
موضوعــات جــدی بــرای اقتصــاد کشــورها و در نهایــت 

ــوده اســت. ــان ب اقتصــاد جه

              ظهوری از جنس
هوش مصنوعی
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در ایــن دوره، توســعه علــم به وســیله ی دانشــمندانی 
ماننــد نیلــز بــور، تومــاس آلفــا ادیســون، نیکــوال تســال 
و آلبــرت انیشــتین موجــب ظهــور نیروگاه هــای بــرق و 
موتورهــای احتــراق گردیــد. ایــن کشــف ســبب ظهــور 
تلفن هــا، اتومبیل هــا، هواپیماهــا و ... شــد کــه بــه 
ــن دوره  ــر داد. در ای ــان را تغیی ــمگیری جه ــور چش ط
بهبــود  طریــق  از  مدیریــت  توســعه  امکان پذیــری 
اثربخشــی و کارایــی یــا بــه معنــای بهتــر »بهــره وری« 
ــن  ــه ای ــال تقســیم کار ب ــرای مث ــید. ب ــات رس ــه اثب ب
معنــا کــه هــر کارگــر بخشــی از کل کار را انجــام 
ــوط  ــتفاده از خط ــا اس ــوه ب ــد انب ــا تولی ــد و ی می ده
مونتــاژ کــه مرســوم گردیــده بــود توانســتند بهــره وری 

ــش دهــد. را افزای

کســب و کار را نیــز بــه گونــه ای تغییــر داد کــه 
ــنی  ــه روش ــرد. ب ــرار نگی ــان ق ــعاع زم ــر تحت الش دیگ
ــی  ــل محدودیت های ــه دلی ــن دوره ب ماشــین آالت در ای
ــح داده  ــانها ترجی ــر انس ــت، ب ــود نداش ــر وج ــه دیگ ک
شــدند. ماشــین آالتی کــه می توانســتند در عــرض 
ــد  ــص تولی ــابه و بی نق ــی مش ــاعت محصوالت ــد س چن

ــد. کنن
ــر  ــد کــه هرچــه جلوت ــه دقــت کرده ای ــن نکت ــه ای ب
ــار  ــا کن ــب وکار ه ــانها و کس ــی از انس ــم خیل می آیی

گذاشــته می شــوند؟

و امــا انقــالب صنعتــی چهــارم، انقالبــی کــه مدتــی 
ــه اوج  ــده ب ــال آین ــد س ــده و در چن ــروع ش ــت ش اس
خــودش خواهــد رســید. انقالبــی کــه وســعتش از هــر 
ــت  ــوم نیس ــت و معل ــر اس ــی بزرگ ت ــالب قبل ــه انق س
چــه بالیــی قــرار اســت ســر کشــورهایی بیایــد کــه از 

ایــن انقــالب جــا بماننــد. 
ــه اهمیــت ایــن انقــالب پــی ببریــن  ــرای اینکــه ب ب

بــه اخبــار زیــر دقــت کنیــد:
ــی از  ــوش مصنوع ــالب ه ــوگل: انق ــل گ -مدیرعام

ــود. ــد ب ــر خواه ــش تأثیرگذارت ــراع آت اخت
-هشــدار اســتیون هاوکینــگ: هــوش مصنوعــی 

ــت. ــریت اس ــه بش ــدی علی ــد ج تهدی
عربســتان  دالری  میلیــارد   20 -ســرمایه گذاری 
بــرای تاســیس 300 اســتارتاپ هــوش مصنوعــی.

ــدرت  ــده ق ــی تعیین کنن ــوش مصنوع ــن: ه -پوتی
ــت. ــان اس ــر جه برت

-دولــت بایــدن کمیتــه ملــی مشــورتی هــوش 
مصنوعــی تشــکیل مــی دهــد.

امــا چــه چیــزی ایــن انقــالب را از بقیــه انقالب هــا 
متمایــز میکنــد؟

اینترنــت در  و  تکنولوژی هــای دیجیتــال  ظهــور 
پایــان قــرن بیســتم، موجــب آغــاز انقالبــی بــوده کــه 
ــز شــناخته می شــود.  ــال نی ــالب دیجیت ــوان انق ــا عن ب
رونــد ایــن انقــالب صنعتــی بــر اســاس دیــدگاه 
ــوان  ــه عن ــاروی ب ــد ه ــی دیوی ــناس بریتانیای جامعه ش
فرآینــد فزاینــده فشــردگی زمــان و مــکان بــه گونــه ای 
کــه دیگــر دور از دســترس نیســت مــورد بررســی قــرار 
ــا،  ــور اتومبیل ه ــا حض ــی دوم ب ــالب صنعت ــت. انق گرف
ــر نمــود و انقــالب صنعتــی  زمــان و فاصلــه را نزدیک ت
ــر  ــت کوتاه ت ــه و اینترن ــدد رایان ــه م ــن دو را ب ســوم ای
ــک  ــال، ی ــن دوران دیجیت ــود. بنابرای ــر نم و نزدیک ت
انقــالب صنعتــی  نمــود.  ایجــاد  را  واقعــی  زمــان 
ــط و  ــو رواب ــه، الگ ــن جنب ــق ای ــر تحق ــالوه ب ــوم ع س
ارتباطــات جامعــه معاصــر را نیــز تغییــر داد. روش هــای 
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انقــالب صنعتــی چهــارم دو ویژگــی اصلــی دارد کــه 
ــز  ایــن انقــالب را از دیگــر انقالب هــای صنعتــی متمای

مــی کنــد:
شــهر  اگــر  نظام منــد:  و  عمیــق  تغییــرات   *
ــوم در  ــی س ــالب صنعت ــاد انق ــکا را نم ــت آمری دیتروی
ــرکت  ــه ش ــه س ــم ک ــاهده می کنی ــم، مش ــر بگیری نظ
بــزرگ خودروســازی ایــن شــهر بــا 1.2 میلیــون 
کارمنــد، فروشــی معــادل 250 میلیــارد دالر داشــتند، 
ــای مطرحــی  ــا شــرکت ه ــی ب ــر ســیلیکون ول ــا اگ ام
همچــون مایکروســافت، اپــل، گــوگل، و ... نمــاد انقــالب 
صنعتــی چهــارم باشــد، مشــاهده مــی کنیــم کــه ســه 
ــد،  ــزار کارمن ــا 137 ه ــهر ب ــن ش ــزرگ ای ــرکت ب ش
ــن،  ــد. بنابرای ــارد دالر دارن ــادل 247 میلی ــی مع فروش
ــه  ــت ک ــال رخ دادن اس ــی در ح ــول عظیم ــک تح ی

ــتغال دارد. ــاد و اش ــگرفی در اقتص ــرات ش تأثی
ــالب  ــه انق ــری ک ــی دیگ ــری: ویژگ ــاد نابراب * ایج
صنعتــی چهــارم را متمایــز مــی ســازد، گســترش 

صــورت  بدیــن  اســت؛  اقتصادهــا  بیــن  نابرابــری 
ــن  ــده در ای ــاد ش ــای ایج ــطه فناوری ه ــه واس ــه ب ک
ــاال در  ــتمزدهای ب ــا دس ــی ب ــان دانش ــالب، کارکن انق
ــه  ــد ک ــی گیرن ــرار م ــی ق ــر دانش ــان غی ــر کارکن براب
ــاغل  ــیاری از مش ــن بس ــن رفت ــث از بی ــر باع ــن ام ای
ــه  ــوط ب ــری مرب ــن نابراب ــر ای ــد شــد. وجــه دیگ خواه
صاحبــان پلتفــرم در برابــر کاربــران پلتفــرم اســت. بــه 
ــده از آن کســانی اســت  ــدرت در آین ــارت دیگــر، ق عب
ــرف آن.  ــر ِص ــه کارب ــرم هســتند و ن کــه صاحــب پلتف
چراکــه، یکــی از موضوعــات اصلــی در انقــالب صنعتــی 
ــار  ــطه در کن ــه واس ــه ب ــتند ک ــا هس ــارم پلتفرم ه چه
ــکان  ــه ام ــاز را ب ــاوری نی ــد فن ــن چن ــرار گرفت ــم ق ه
ــد  ــه تولی ــده ب ــرف کنن ــی مص ــد، یعن ــل می کنن متص

ــود. ــی ش ــل م ــده وص کنن
و  حــاال بــر می گردیــم بــه آخریــن ســوالی کــه اول 
متــن پرســیدیم، آیــا خودتــان را بــرای تغییــری بــزرگ 

در دنیــا آمــاده کــرده ایــد؟!



پالک01-آذرماه 1400

صفحه5

ــه هــوش  ــد مناســبی نســبت ب ــا االن دی احتمــاال ت
ــی  ــد. دانســتیم هــوش مصنوع ــدا کرده ای ــی پی مصنوع
ــمند  ــا را هوش ــه رایانه ه ــت ک ــی اس ــی مهندس دانش
می کنــد. همچنیــن بــه اهمیــت هــوش مصنوعــی 
ــدان  ــه چن ــده ای ن ــه در آین ــتیم ک ــم. دانس ــی بردی پ
دور، ایــن فنــاوری مســبب برتــری و پیشــتازی برخــی 
شــد.  خواهــد  مختلــف  زمینه هــای  در  کشــورها 
ــه  ــد ک ــم دی ــم خواهی ــب بروی ــرن عق ــر یکــی دو ق اگ
ماشــین بخــار مایــه برتــری بعضــی از کشــورها شــد و 
ــاوری را نداشــتند مســتعمره  ــن فن ــه ای کشــورهایی ک
ــری را داشــتند مــی شــدند.  ــن برت کشــورهایی کــه ای
ــدی  ــک بع ــده ت ــک پدی ــی ی ــوش مصنوع ــه ه البت
نیســت و از قســمت های گوناگــون تشــکیل شــده کــه 

ــت. ــا داده )Data( اس ــمت ه ــن قس ــی از ای یک
امــا داده چــه ارتباطــی بــا هــوش مصنوعــی دارد؟ در 
یــک گــزاره خیلــی ســاده می تــوان گفــت کــه هــوش 
مصنوعــی از داده بــه عنــوان اطالعــات مــورد نیــاز برای 

حــل یــک مســئله اســتفاده می کنــد. 
بــه عنــوان مثــال شــاید توجــه کــرده باشــید کــه در 
ــد،  ــب کــه دوســت داری اینســتاگرام، دســته ای از مطال

بیشــتر نمایــش داده می شــوند. در اینجــا ســابقه 
الیک هــا و ســرچ های شــما یــک دیتــا محســوب 
مصنوعــی  هــوش  سیســتم  واقــع  در  می شــود. 
اینســتاگرام می توانــد بــا اســتفاده از ایــن دیتــا، 

ــد. ــی کن ــش بین ــما را پی ــلیقه ش س
اما مسئله دیتا چقدر مهم است؟

ــیاه  ــالی س ــت ط ــه نف ــت! ب ــت اس ــد نف ــا مانن دیت
ــان  ــع جه ــل پیشــران صنای ــه عام ــرا ک ــد، چ می گوین
اســت. اهمیــت نفــت بــه قــدری بــود کــه بــه خاطــر آن 
ــاوری  ــرای فن ــت؛ ب ــادی صــورت گرف ــای زی جنــگ ه
هــای فــردا، داده همیــن نقــش را ایفــا خواهــد کــرد. در 
حقیقــت داده عاملــی حیاتــی بــرای صنایــع فرداســت. 
احتمــاال روشــن شــد کــه شــرکتی مثــل گــوگل کــه 
ــد  ــه می کن ــت ارائ ــا کیفی ــرویس های ب ــه س ــن هم ای
چــرا از شــما حتــی یــک ریــال هــم پــول نمی گیــرد؟! 
امــا ایــن ســوال مطــرح اســت برخــورد حکومــت هــا 

بــا ایــن پدیــده قــدرت زا چگونــه اســت؟ 
جــواب ایــن جاســت؛ برخــی از حکومت هــا بــه 
اهمیــت ایــن پدیــده پــی برده انــد. آنهــا ســعی 
می کننــد ایــن پدیــده را بــه گونــه ای جهت دهــی 
ــم  ــد و ه ــه کن ــان اضاف ــه قدرت ش ــم ب ــه ه ــد ک کنن
مواظــب باشــند تــا از داده کاربران شــان ســوء اســتفاده 
نشــود. ایــن فراینــد بــا مفهــوم »حکمرانــی داده« 

می شــود. انجــام 

داده، طالی بی نشان
محمد فاتح | مهندسی کامپیوتر98
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حکمرانی داده چیست؟
 حکمرانــی داده، عبــارت اســت از: »یــک سیســتم 
ــرای  ــخگویی ب ــری و پاس ــوق تصمیم گی ــع از حق جام
ــوب  ــن چارچ ــات«. ای ــه اطالع ــوط ب ــای مرب فراینده
بــا  توضیــح می دهــد کــه چــه کســی  حقوقــی، 
ــه  ــا چ ــرایطی و ب ــه ش ــت چ ــی، تح ــه ویژگی های چ

روش هایــی می توانــد از داده هــا اســتفاده کنــد.
بیاییــد بــرای مثــال بــه مــدل  حکمرانــی داده در برخــی 

از کشــورها و جوامــع بپردازیــم.
1. اتحادیه اروپا

اتحادیــه اروپــا طرحــی جامــع در رابطــه بــا حاکمیــت 
جامــع  رگوالتــوری   (   GDPR نــام  بــه  داده 
 General Data Protection حفاظــت از داده یــا
ــازی  ــون ساده س ــن قان ــدف ای Regulation( دارد. ه
ــن  ــن اســت و بنابرای ــر کســب و کارهای آنالی نظــارت ب
هــم شــهروندان و هــم کســب وکارهای مختلــف در 
ــون در  ــن قان ــع ای ــد از مناف ــا می توانن ــه اروپ اتحادی
ــن  ــر اســاس ای ــوند. ب ــد ش ــی بهره من اقتصــاد دیجیتال
قانــون همــه پلتفرم هــای آنالیــن کــه بــا اتحادیــه اروپــا 
مــراوده دارنــد بایــد داده هــای شــخصی کاربرانشــان را 
ــارت  ــه عب ــا حداکثــر محرمانگــی نگهــداری کننــد. ب ب
ــدون  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــا ب ــن داده ه ــر، ای دیگ
ــه طــور عمومــی  ــات ب ــح صاحــب اطالع ــت صری رضای
در دســترس قــرار گیــرد. عــالوه بــر ایــن، هیــچ نوعــی 
ــی  ــد خــارج از مبان ــز نمی توان از اطالعــات شــخصی نی
ــع  ــتفاده واق ــورد اس ــده، م ــررات وضــع ش اساســی مق
دنیــا  بــزرگ  شــرکت های  همــه ی  تقریبــاً  شــود. 
همچــون گــوگل، فیســبوک، آمــازون و ... بایــد خــود را 
بــرای پذیــرش GDPR و انطبــاق بــا آن آمــاده کننــد.

2. انگلستان
ــت از  ــون حفاظ ــه »قان ــوم ب ــی موس ــتان قانون انگلس
ــون  ــن قان داده«  )Data Protection Act( دارد. ای
ــف  ــرکت هایی تعری ــی و ش ــای دولت ــه نهاده ــر ب ناظ
می کننــد.  نگهــداری  را  مــردم  داده  کــه  می شــود 
هــدف از ایــن قانــون ایــن اســت کــه حقــوق کاربــران 
ــت  ــورت درس ــه ص ــان ب ــود و داده های ش ــظ ش حف
ــای  ــرکت ه ــد ش ــون می توان ــن قان ــود. ای ــتفاده ش اس
متخلــف را تــا پانصــد هــزار یــورو هــم جریمــه نمایــد.

ایــن قانــون چندیــن اصــل ســختگیرانه دارد. برخــی از 
ایــن اصــول عبارتنــد از:

• استفاده منصفانه، قانونی و شفاف از داده ها

ــداف خــاص و  ــرای اه ــا ب ــات صرف • اســتفاده از اطالع
شــفاف

• عدم نگهداری داده بیش از مدت زمان الزم
• تضمیــن حفــظ امنیــت اطالعــات در برابــر پــردازش 

غیرقانونــی، تخریــب یــا ســرقت
3. کره جنوبی

در کشــور کــره جنوبــی نیــز مســئله حفاظــت از 
اطالعــات شــخصی کاربــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــان  ــر در می ــن ام ــرای ای ــخص ب ــیم کاری مش و تقس
نهــاد هــای گوناگــون، صــورت پذیرفتــه اســت. بعضــی 
از ایــن نهادهــا را درکنــار وظیفــه ای کــه در ایــن حــوزه 

ــم: ــر می کنی ــد، را ذک دارن
  PIPC( ــخصی ــات ش ــت از اطالع ــیون حفاظ • کمیس
 Personal Information Protection یــا 
نحــوه  بــر  نظــارت  مســئول    :)Commission

اطالعــات از  اســتفاده  و  نگهــداری 
 The یــا   FSC( مالــی  خدمــات  کمیســیون   •
Financial Services Commission(: حفاظــت 

از داده هــای مالــی و اعتبــاری
• کمیســیون ملــی حقــوق بشــر: حفاظــت از داده هــای 

کاربــران بــه عنــوان یکــی از مصادیــق حقــوق بشــر.
 :)KISA( ــی ــره جنوب ــت ک ــت و امنی ــازمان اینترن • س
ــازمان های  ــت و س ــه دول ــک ب ــتیبانی و کم ــه پش ارائ

ــا. ــت از داده ه ــه حفاظ ــی در زمین دولت
4. چین

دولتــی  اســتراتژیک  دارایــی  چیــن،  در  داده هــا 
محســوب می شــوند و تحــت قوانینــی ســختگیرانه تــر 
از مقــررات عمومــی حفاظــت از داده هــای اروپــا، قــرار 
دارنــد. بــر اســاس اصــول حکمرانــی داده چیــن، حریــم 
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شــخصی شــهروندان از ســطح بســیار باالیــی از امنیــت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــوردار اس ــت برخ و حفاظ
ــور،  ــی کش ــت مل ــظ امنی ــور حف ــه منظ ــت ب ــه دول ک

ــد! ــی یاب ــر داده ای دسترس ــه ه ــد ب می توان
موضوع به این مهمی در ایران چه جایگاهی دارد؟

ــول  ــادی مغف ــدود زی ــا ح ــران ت ــوع در ای ــن موض ای
واقــع شــده و هنــوز مقــررات مشــخصی بــرای تنظیــم 
ــکالت  ــورد از مش ــن م ــم. چندی ــی داده نداری حکمران
نبــود قانــون حاکمیــت داده در ایــران را ذکــر میکنیــم : 
ــال های  ــه داده: در س ــم ب ــی نظ ــای ب ــی ه 1. دسترس
گذشــته، چنــد تــن از مدیــران اپلیکیشــن های داخلــی 
از درخواســت نهادهــای امنیتــی و انتظامــی بــرای 
دسترســی بــه اطالعــات کاربــران، بــدون داشــتن حکــم 

ــته اند. ــه داش ــی از دادگاه گالی قضای
ــاهد درز  ــر ش ــال اخی ــه س ــی س ــات:  ط 2. درز اطالع
ــتگاه های  ــردم از دس ــای م ــران و داده ه ــات کارب اطالع
دولتــی و غیــر دولتــی از جملــه بانک هــا، بنــادر، 
ــث  ــه باع ــم ک ــره بوده ای ــی و غی ــن های ایران اپلیکیش
شــد داده کاربــران بــه راحتــی در فضــای مجــازی قابــل 

دسترســی باشــد.
3. تهدیــد هــای امنیتــی: کشــورهای مســتکبر از 
ــتفاده  ــی اس ــزار جاسوس ــوان اب ــه عن ــا ب ــن داده ه ای
ــه  ــناختی ک ــا ش ــد ب ــه می توانن ــن گون ــد. ای می کنن
ــرای  ــد، سیاســت بهتــری ب ــه دســت مــی آورن از مــا ب

ــد. ــاب کنن ــورمان انتخ ــه کش ــه ب غلب
ــون منســجم  ــه یــک قان ــرای رســیدن ب ــکات مهــم ب ن

ــت داده: حاکمی
1. خواست مردم 

پیــش از هــر چیــز بایــد بــه حقــوق مــردم در قوانیــن 
توجــه ویــژه شــود. بایــد مفاهیمــی مثــل آزادی و حریم 
خصوصــی در ایــن قوانیــن یکــی از ارکان مهــم باشــد. 
ــی را  ــکار عموم ــوان اف ــه می ت ــت ک ــا راه اس ــن تنه ای

همــراه ســاخت.
2. مشارکت کسب و کار ها در فرایند تصویب

نکتــه بعــدی مشــارکت دهــی بخــش خصوصــی و 
رونــد  در  اســت.  گیــری  تصمیــم  در  متخصصیــن 
سیاســت گــذاری یــک مســئله افــراد متخصــص حضــور 

ــد. ندارن
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AI یا AW ؟
ــوش  ــای ه ــدن کاربرده ــترده ش ــعه و گس ــا توس ب
ــاد  ــن فکــر افت ــه ای ــه زودی ب مصنوعــی )AI(، بشــر ب
کــه اگــر می تــوان نیــروی کار را جایگزیــن کــرد چــرا 
نیــروی نظامــی را جایگزیــن نکنــد؟ چشــم انــدازی کــه 
ــی  ــای جنگ ــا ربات ه ــتان هایی ب ــال های دور داس از س
روایــت می شــد و بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی عمــال 
ــش  ــه و افزای ــات و هزین ــش تلف ــت. کاه ــق یاف تحق
دقــت و اطمینــان، دو دلیــل عمــده ی ســوق دادن 
ــرای  ــاوری ب ــن فن ــتفاده از ای ــمت اس ــه س ــان ها ب انس
جایگزینــی نیــروی انســانی در جنگ هــا بــود کــه 
ــف  ــطوح مختل ــی را در س ــادالت مختلف ــه زودی مع ب

ــد زد.  ــم خواه ــی به جهان
بــا دســت یابــی بــه ســالح هایی کــه قابلیــت کنتــرل 
از راه دور)AW( بــا کمــک ماهواره هــا را دارنــد، هزینــه 
ورود نظامــی بــه خــاک کشــورهای دیگــر، جاسوســی و 
جمــع آوری اطالعــات و حتــی ایجــاد تهدیــد و ارعــاب 
ــن تمــام آنچــه کــه رخ  ــا ای ــت. ام ــادی یاف کاهــش زی
داد نبــود؛ بــه زودی اطالعــات بــه دســت آمــده بــه ایــن 

شــیوه در کنــار اطالعاتــی کــه بــه شــیوه های ســنتی یــا 
نویــن دیگــر جمــع آوری میشــد، بــا اســتفاده از همیــن 
هــوش مصنوعــی مــورد تحلیــل و پــردازش قــرار گرفت 
و در تعییــن اســتراتژی ها و برنامــه ریزی هــای نظامــی 
بــرای گرفتــن بهتریــن و دقیق تریــن تصمیــم بــا 
درنظــر داشــتن تمامــی اطالعــات موجــود بــه کار آمــد.
تــرور شــهید فخــری زاده در 7م آذر مــاه 1399 
ــهادت  ــالگرد ش ــن س ــش از دهمی ــک روز پی ــا ی و تنه
ــد شــهریاری،  ــر مجی دانشــمند هســته ای دیگــر، دکت
شــاید مثــال خوبــی از آنچــه کــه قصــد شــرح دادنــش 

ــد: ــتیم باش را داش
ــه  ــرور یــک ســالح نیمــه خــودکار کــه ب ــن ت در ای
صــورت ریمــوت و بــا کمــک ارســال و دریافــت داده هــا 
ــالحی  ــت؛ س ــه کار رف ــد ب ــت میش ــواره هدای از ماه
ــه صــورت  ــه ب ــن ک ــک ت ــا وزن حــدودی ی ــی ب بلژیک
قطعــه قطعــه وارد کشــور و در داخــل کشــور تجمیــع 
ــت  ــل قابلی ــاص از مسلس ــوع خ ــن ن ــت. ای ــده اس ش
ــا  ــه یــک یونیــت رباتیــک را داراســت کــه  ب اتصــال ب
اســتفاده از داده هــای دریافتــی و ارســالی، توانایــی 
ــا  ــره ب ــان تشــخیص چه ــا هم face recognition ی
ــا  اســتفاده از الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی را دارد. ب
شناســایی هــدف توســط ســالح، اپراتــوری کــه عملیات 
تــرور را کنتــرل میکنــد بایــد فرمــان شــلیک را صــادر 
کنــد تــا بــا قفــل شــدن ســالح بــر روی هــدف خــود، 

1. Artificial intelligence-هوش مصنوعی

2. Autonomous weapons-سالح خودکار
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شــلیک صــورت بگیــرد. تمــام ایــن عملیــات از لحظــه 
تشــخیص تنهــا 60 ثانیــه زمــان بــرده و دقــت کار بــه 
قــدری بــاال بــوده کــه فقــط خــود شــهید مــورد اصابــت 
ــان  ــه همسرش ــم ب ــر ه ــک تی ــی ی ــه و حت ــرار گرفت ق
ــه  ــا ایشــان فاصل ــر ب ــا حــدود 25 ســانتی مت ــه تنه ک
داشــته برخــورد نکــرده اســت. اصابــت تیــر بــه محافــظ 
ایشــان هــم تنهــا بــه دلیــل قــرار گرفتــن وی در مســیر 
ــودن  ــرفته ب ــه پیش ــه ک ــا آنچ ــت. ام ــوده اس ــه ب گلول
ــت  ــن اس ــد ای ــان میکن ــتر نمای ــتم را بیش ــن سیس ای
ــاط  ــدا نق ــی، ابت ــدف اصل ــه ه ــش از شــلیک ب ــه پی ک
حســاس خــودروی حامــل هــدف شناســایی و ســپس 
بــه آنهــا شــلیک شــده، در ادامــه و بــا توقــف خــودرو، 
ــت، آن  ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد اصاب ــی م ــدف اصل ه
هــم در شــرایطی کــه دیگــر چهــره هــدف قابــل 
ــا  ــد ب ــی نشــان میده ــه خوب ــن ب ــوده؛ ای تشــخیص نب
یــک بــار شناســایی و تاییــد آن، ســالح بــر روی هــدف 

ــان عملیــات قفــل شــده اســت. ــا پای ت
ــای  ــیوه ه ــار ش ــا را در کن ــام اینه ــی اســت تم کاف
ــم.  ــرار دهی ــته ای ق ــمندان هس ــرور دانش ــین ت پیش
ــون  ــزوم قان ــا ل ــود ت ــد ب ــادی الزم نخواه ــح زی توضی
ــتفاده از  ــی اس ــائل حقوق ــه مس ــت ب ــذاری و پرداخ گ
فنــاوری هــوش مصنوعــی در صنایــع نظامــی و اقــدام 

ســریع بــرای برنامــه ریــزی و تدوین اســنادی مشــخص 
جهــت پیشــرفت در ایــن حــوزه، احســاس شــود. 
ــب  ــک، صاح ــالن ماس ــال 2015 ای ــه س ــی ک کمپین
بــا  نیــز  انداخــت  راه   SpaceX فضاپایــه  شــرکت 
موضوعــی مشــابه و بــا هــدف جلوگیــری از اســتفاده از 
جنــگ افزارهــای خــودکار و مبتنــی برهــوش مصنوعــی 
ــه طــور  ــوده کــه هــزاران نفــر از سرتاســر جهــان و ب ب
خــاص دانشــمندانی چــون اســتیون هاوکینــگ بــه آن 
پیوســتند. در همیــن راســتا ســازمان ملــل نیــز شــروع 
بــه فعالیــت کــرده اســت و دور از انتظــار نیســت روزی 
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــی جهان ــن و چهارچوبهای ــه قوانی ک
از هــوش مصنوعــی جهــت جلوگیــری از دســتیابی 
بــه ســالح های جنگــی وضــع شــود و کشــورهای 
ــور  ــود مجب ــدی خ ــی پدافن ــت حت ــرای تقوی ــر ب دیگ
ــند.  ــی باش ــن تعهدات ــل چنی ــخگویی در قاب ــه پاس ب
ــه  ــف ب ــازندگانش را موظ ــک س ــی ش ــه ب ــی ک تعهدات
ــدی  ــا س ــد و تنه ــزی نمیکن ــچ چی ــه هی ــدی ب پایبن
اســت بــرای جلوگیــری از دسترســی کشــورهای دیگــر 

ــاوری. ــن فن ــه ای ب
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در نخســتین انقــالب صنعتــی توانایی هایــی کــه در 
اختیــار انســان و حیــوان بــود بــه ماشــین بخــار انتقــال 
ــار  ــان اقش ــادل می ــم زدن تع ــر بره ــالوه ب ــت و ع یاف
ــز شــد.  ــه اســتعمار نی ــن زدن ب ــف، موجــب دام مختل
چنانکــه بعضــی از کشــورها از نظــر صنعتــی و نظامــی 
جهــش کردنــد و باقــی کشــورها جــا ماندنــد. حــال بــه 
یــک دوره سرنوشــت ســاز دیگــر پــا گذاشــته ایــم. در 
ایــن دوره علــم و فنــاوری در تــالش اســت تــا توانایــی 
ــل  ــه ماشــین منتق هــای انحصــاری ذهــن انســان را ب
ــه  کنــد. دوره ای کــه در آن هــوش مصنوعــی نقــش ب
ــوزه  ــن ح ــای ای ــه ای از فناوری ه ــزایی دارد. گوش س
ــر روی  ــز و محــدود ب ــی متمرک اختصاصــی اســت یعن
ــال در  ــرای مث ــت؛ ب ــان اس ــای انس ــی توانایی ه برخ
محیط هــای نظامــی بــا اســتفاده از تصاویــری کــه 
ــرکات  ــام تح ــد تم ــد میتوان ــی کنن ــط م ــا ضب پهپاده
ــا اســتفاده از  ــا تشــخیص ســرطان ب ــد ی را رصــد کنن

ــا. داده ه
امــا ایــن داســتان جنبــه دیگــری هــم دارد، هــوش 
مصنوعــی عمومــی ای هــم وجــود دارد کــه تمــام 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــان را در برمیگی ــن انس ــا ذه ــی ه توانای
ــی  ــری، توانای ــر یادگی ــالوه ب ــن هــوش ع ــه ای ــا ک معن
ــان را  ــن انس ــای ذه ــا کارکرده ــی ارتق ــزاع و حت انت
ــرار اســت  ــم ق ــر اســت بگویی ــاید بهت ــا ش ــم دارد ی ه
داشــته باشــد و اگــر ایــن اتفــاق رقم بخــورد حــوزه ای از 
زندگــی بشــری نیســت کــه از آن متاثــر نشــود. هرچند 
بعضــی از دانشــمندها تشــکیک میکننــد کــه مــا بتوانیم 
روزی بــه هــوش مصنوعــی عمومــی دســت پیــدا کنیــم 
و بــه عقیــده آن هــا تمــام توانایی هایــی کــه تــا کنــون 
مصنوعــی  هــوش  توانایی هــای  کرده ایــم،  کســب 
محــدود یــا اختصاصــی بــوده انــد. بــا ایــن حــال، اگــر 
ــاد  چــه در حــال حاضــر احتمــال آن آنقدرهــا هــم زی
نیســت امــا عواقــب آن بســیار شــگرف اســت و بــا یــک 
ــا  ــن ب ــی گرفت ــد ریاض ــاری و امی ــاده آم ــبه س محاس
توجــه بــه ســرعت پیشــرفت ایــن حــوزه، خواهیــم دیــد 
ــا گذشــت. ــه ســادگی از کنــار ایــن قضای کــه نبایــد ب

حــاال اگــر گســتردگی فــوق العــاده بــاالی کاربردهــا 
و نفــوذ ایــن فنــاوری را در نظــر بگیریــم، بدیهتــا 
کشــورهایی کــه در زمینــه هــوش مصنوعــی پیشــرفت 
ــایر کشــور ها  ــا از س ــه ه ــد در بســیاری از زمین میکنن
ــر ســر ایــن  پیشــی خواهنــد گرفــت. پــس کشــورها ب
پیشــرفت مســابقه ای را آغــاز کرده انــد. مثــال بایــدن در 
چنــد مــاه اخیــر بــر ســر جنگ شــان بــه چیــن چندیــن 
بــار بــه موضــوع هــوش مصنوعــی اشــاره کــرده و عمــال 
ــته  ــگ دانس ــن جن ــاد ای ــی از ابع ــوان یک ــه عن ان را ب
اســت. خــود چیــن بــه میــزان زیــادی ســرمایه گــذاری 
در ایــن زمینــه کــرده اســت تــا جایــی کــه بیشــترین 
ــا  ــه چینی ه ــوزه ب ــن ح ــذاری ای ــرمایه گ ــد در س رش
ــه  ــه ای ک ــم در برنام ــی ه ــره جنوب ــت. ک ــب اس منتس
ــن کــرده، هــوش مصنوعــی  ــا ســال 2050 اش تدوی ت
را یکــی از محورهــای مهــم خــودش قــرار داده اســت. 
ــالم  ــا اع ــارات ب ــل ام ــا مث ــراف م ــای اط ــور ه کش
ــی  ــا م ــه نویس ه ــه برنام ــی ب ــزا طالی ــه 100 وی اینک
دهــد خــودش را آمــاده کــرده اســت و نزدیــک چنــد 
ــان را  ــوش مصنوعی ش ــای ه ــند ه ــم س ــور ه ده کش
تدویــن کــرده انــد و ایــن هــا همــه نشــان از اهمیــت 
ــور ها در  ــه کش ــالش یکپارچ ــن ت ــه دارد. ای ــن قضی ای
ایــن حــوزه گویــا آن اســت کــه اگــر انقــالب صنعتــی 
اول باعــث بــر هــم زدن خطــی تعــادل میــان کشــورها 
بــود، هــوش مصنوعــی ایــن تعــادل را نمایــی بــر هــم 

ــد. میزن
حــال میرســیم بــه کشــور خودمــان؛ مــا از معــدود 
کشــورهایی هســتیم کــه هنــوز ســند اســتراتژیکی برای 
ــم.  ــن نکرده ای ــی تدوی ــوش مصنوع ــا ه ــان ب مواجهه م
ــی و  ــورهای آفریقای ــدادی از کش ــا تع ــه دنی روی نقش
تعــداد محــدودی از کشــورهایی هســتند کــه ســطحی 
از پیشــرفتگی را داشــته باشــند ولــی هنــوز ســند 
ــن  ــورت کالن تدوی ــه ص ــان را ب ــی ش ــوش مصنوع ه

نکــرده باشــند.
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در چنیــن رقابــت شــدیدی، کشــورهایی کــه زودتــر 
و جدی تــر بــه مســئله ورود میکننــد بــه راحتــی قطــار 
ســریع الســیر ایــن فنــاوری را در جهتــی کــه خودشــان 
بخواهنــد پیــش خواهنــد بــرد و تمــام کســانی کــه بــه 
ــای  ــد، در واگن ه ــب مانده ان ــه عق ــی، از قافل ــر دلیل ه
عقبــی و آخــر ایــن قطــار جــا خواهنــد گرفــت، جایــی 
ــه حــق  ــزی هســت ن ــه چی ــه حــق اعتراضــی ب ــه ن ک
ــا. و  ــن فناوری ه ــتفاده از ای ــوع اس ــرای ن ــی ب انتخاب
ــت  ــه اس ــبینانه و امیدواران ــی خوش ــا نگاه ــام اینه تم
کــه شــما را ســوار واگــن زغــال ســنگ نکننــد کــه بــه 
عنــوان ســوخت مصــرف شــوید! اتفاقــی کــه در تمــام 
ــا شــدت و حــدت رخ  ــی پیشــین ب ــای صنعت انقالب ه

داد.
ــه ســرعت  ــاوری، ب در چنیــن رابطــه  اســتفاده از فن
مفاهیمــی چــون اســتقالل و آزادی تمامــا زیــر ســوال 
خواهــد رفــت. شــما همچنــان ســوار قطاریــد و از 
ــما  ــه ش ــی ب ــاوری چیزهای ــن فن ــای ای ــمانده ه پس
ــم  ــه تصمی ــه ک ــط آنچ ــا فق ــید ام ــد رس ــم خواه ه
گرفته انــد بــه شــما برســد، شــما اختیــاری در انتخــاب 
ــان  ــت هم ــرای دریاف ــما ب ــه ش ــه ای ک ــد، هزین نداری
پســمانده هــا میدهیــد بســیار گــزاف اســت و ســود آن 
ــن  ــه جیــب ســواران لوکوموتیــو ای ــه ســادگی ب هــم ب
قطــار خواهــد رفــت. ایــن را بگذاریــد کنــار اینکــه نــه 
ــتفاده از  ــوع اس ــاب ن ــما در انتخ ــق آزادی ش ــا ح تنه
ایــن فنــاوری از شــما گرفتــه میشــود، کــه خــود 
ــه  ــی ای دارد ک ــج جانب ــب و نتای ــاوری عواق ــن فن ای
ایــن مفاهیــم را زیــر ســوال می بــرد. ســاده ترین و 
ــه  ــت ک ــی اس ــال آن نتایج ــن مث ــا افتاده تری ــش پ پی
هــوش مصنوعــی و اســتفاده از آن در انتخابــات 2016 
ــات  ــا وجــود اثب ــه همــراه داشــت. ب ــاالت متحــده ب ای
نقــش ایــن الگوریتم هــا در جهــت دهــی مــردم، هنــوز 
ــار رای داده  ــا  اختی ــه و ب ــت آزادان ــوان گف ــم می ت ه

شــد؟ صــدر ایــن ســلب آزادی، آنجایــی اســت کــه ایــن 
فنــاوری مثــل اســلحه ای بــر ســر شــما باشــد کــه هــر 
ــد  کجــا نخواســتید مطیــع باشــید، یــک توانایــی جدی
از آســتینش بیــرون کشــیده شــده و ســرتان را نشــانه 
میــرود، افراد تــان را تــرور میکننــد، مــورد حملــه 
ســایبری قرار تــان می دهنــد، اطالعــات غلــط بــه 

شــما می دهنــد و ...
ــوع  ــگیری از وق ــرای پیش ــرایطی و ب ــن ش در چنی

ــم:  ــا دو راه داری ــی م ــن اتفاقات چنی
ــد  ــه بای ــم ک ــول داری ــا را قب ــذاری آن ه ــل گ ــا ری ی
آنقــدر مطــرح باشــیم تــا در تعییــن باقــی مســیر ایــن 
ریــل و هدایــت قطــار نقشــی داشــته باشــیم یــا دســت 
کــم در لوکوموتیــو اصلــی نشســته باشــیم و خودمــان 
ــاب  ــه حس ــوزه ب ــن ح ــی ای ــای اصل ــش برنده ه از پی

بیاییــم.
ــه  ــده ای ک ــل گــذاری و مســیر آین ــا از اســاس ری ی
ــت  ــا دس ــد ی ــرده ان ــف ک ــاوری تعری ــن فن ــرای ای ب
ــزم  ــن ع ــه ای ــم، ک ــول نداری ــی از آن را قب ــم بخش ک
جــدی میخواهــد تــا هــم سیاســت گذاری در خصــوص 
ریــل گــذاری را انجــام دهیــم و هــم دانــش و فنــاوری 
بــرای حرکــت قطــار یــا دســت کم لوکوموتیــوی بــرای 

ــم.  ــان را کســب کنی خودم
ــت  ــه هدای ــت ک ــن اس ــار ای ــا در کن ــی اینه تمام
کننــدگان ایــن قطــار هــم بیــکار نمــی نشــینند شــما 
ــام  ــد انج ــت داری ــر کار دوس ــه ه ــد ک ــا کنن را تماش
ــوب  ــی چارچ ــا حت ــد آن ه ــر بجنبی ــر دی ــد و اگ دهی
ــرد.  ــد ک ــن خواهن ــم تعیی ــه مســئله را ه ورود شــما ب
یعنــی »اگــر تــا االن در واگن هــای عقــب بــوده ایــد و 
می خواهیــد بــه ســر قطــار حرکــت کنیــد قواعــدش را 
ــاز  مــا تعییــن میکنیــم« و ایــن می شــود کــه چشــم ب
ــرای  می کنیــد و می بینیــد مشــابه آنچــه کــه NPT ب
ــی  ــی و حت ــوش مصنوع ــرای ه ــم زد، ب ــته ای رق هس
فراتــر از آن، تمــام فناوری هــای درگیــر در انقــالب 
صنعتــی چهــارم رقــم می خــورد و شــما بایــد در 
نظــام آن هــا و پاســخ گو بــه آن هــا و بــا اجــازه ی آن هــا 
ــت  ــام رعای ــه اته ــد و ب ــت کنی ــه فعالی ــن زمین در ای
نکــردن قوانینــی کــه خودشــان کوچکتریــن اعتقــادی 
ــد!  ــک مجرمی ــی ی ــد، در ســطح جهان ــا ندارن ــه آن ه ب
اتفــاق قریــب الوقوعــی کــه برداشــته شــدن گام هــای 
اولیــه ی آن را شــاهدیم و اگــر دیــر بجنبیــم جــز واگــن 

ــود. ــد ب ــا نخواه ــای م ــنگ ج زغال س
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