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  )1( ها اينترنت آدم
 ارتباطات ديجيتال اطالعات و  در عصر دوران تاريك

   
  ».ايد روي كرده گام پياده 592شما ديروز «●

ايد.  امروز به محل كارتان رسيده بعدازظهردقيقه  20و  1ساعت  «●
و 5ايد و ساعت  از دفتر كار خارج شده بعدازظهر دقيقه50و4ساعت 

   ».ايد هبه منزل رسيد بعدازظهر دقيقه43
هوشمند  هاي يگوش ياست كه بر رو ييها امياز پ ييها نمونه نهايا

اگر بخواهيم بر فعاليت بدني و مقدار مصرف انرژي خود  .مينيبب ميتوان يم
 ،انهيآوردن  مجموع ساعت كار ماه به دست يبرايا  ،نظارت داشته باشيم

است كافي  به طور خودكار ثبت كنيم را مانخودهر روز  ساعت كار
گوشي يا يك يك دهند بر روي  هايي را كه اين كارها را انجام مي برنامه

آمده را در  دست هاي به تنها داده ها نه اين برنامه پوشيدني هوشمند  نصب كنيم.
توانند ذخيره كنند بلكه آنها را  پوشيدني مي وسيله حافظه در حافظه گوشي يا

. )1ابرسپاري( رنتي  ذخيره كنندگر اينت يك ذخيره به رايگان در  توانند يم
و  كاربراندرباره  هاي فراوان ديگري وجود دارد كه اطالعات فراواني برنامه
، ها ، پيامكيتلفنهاي  تماسضربان قلب،  نمودار روزانه، مانند انش يها تيفعال

مزاياي كنند.  ابرسپاري   توانند مي را ها و ويدئوهاي خانوادگي و عكس
شدن يا  فاشاحتمال به  حتي د است كه كمتر كسيابرسپاري چنان زيا

  كند. فكر مي در آنها شده استفاده از اطالعات ذخيره سوء

كرد به  تصور مي لوهان مك مارشالبسيار زودتر از آنچه  دهكده جهاني
تنها  شود نه ي كه امروزه معادل اينترنت گرفته ميدهكده جهانوقوع پيوست. 

اين   بلكه ،ي مرگبار در سراسر جهان بكاهدها جنگ تعدادنتوانسته است از 

                                                 
1 cloud storage 

 گيري از  بهرهبا دهد كه  ها مي توانايي را به گردآورندگان غيرمجاز داده
گوگل،  همچونجستجوگرهاي بزرگ  هايي مانند فناوريابزارها و 

) حريم خصوصي IoT( 2اينترنت چيزها  و هاي هوشمند، ابرسپاري، گوشي
هاي هوشمند و  پوشيدني .دنكن  تر كوچكو  رت كوچكروز به روز ها را  انسان
 3ها اينترنت آدم كه_ هايي كه در بدن انسان جاسازي خواهد شد  تراشه

)IoH (به صفر  را وسعت حريم خصوصي توانند مي_  د آوردنرا پديد خواه
در نظر  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدمد. اننرسب

گر ضربان قلب يا  گرها مانند حس گيري از انواعي از حس با بهرهگرفت كه 
هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري  داده گر فشار خون،  حس
در  سازي  گذاري، و ذخيره ها، و مانند آن را براي پردازش، اشتراك انسان

اينترنت  به بيان ديگر،د. كن به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
كه  اينترنتو با مفهوم  ،گيرد در نظر مي شيءيا  چيزسان را يك ان ها آدم

هاي  و سايت گيرند روزه هوشمندانه به كار مي ها) آن را  همه كاربران (انسان
 شتريب ها اينترنت آدمامروزه، متفاوت است.  كنند  مختلف آن را مرور مي

ايي مانند با گسترش استفاده از ابزاره . هر چند،تيمفهوم است تا واقع كي
تحقق اين فناوري ها  هاي هوشمند، و ساير پوشيدني عينك گوگل، ساعت

كاربردهايي د به واقعيت خواهد پيوست. كرتصور توان  ميزودتر از آنچه 
را گريزناپذير  ها اينترنت آدمهاي  فناوريسالمتي رواج  مستمر پايشمانند 

   خواهد كرد.

هاي  ه جاي استفاده از شبكههايي كه ب (خانه 4تلويزيون- هاي صفر خانه
 اي گيرند) به گونه هاي ويدئويي اينترنتي بهره مي مرسوم تلويزيوني از سرويس

در حال گسترش هستند، و اين بدين معني است كه ميزان استفاده از   روزافزون
طرفه تلويزيون مرسوم روز به روز در سراسر جهان رو به كاهش  ارتباطات يك

ي مانند اطالعات ي اين توانايي را دارند كهنترنتيا ييدئويو يها سيسرواست. 
  هاي بيننده را گردآوري كنند.  ها و  سليقه خواست

يكي از وقتي  1968محصول سال » ييفضا سهياود كي: 2001«در فيلم 
مشكوك   _ HALنام ه ب_ فضانوردان به كامپيوتر سفينه فضايي خود 

از به بهانه تعمير سفينه با همكارش  مسئلهاين در ميان گذاشتن ، براي شود مي
. دنشو تعميرات  پسول ويژهسوار يك ك نهياز سف براي خروج خواهد كه او مي

 اما .دنخواهد شنيرا آنها  يگفتگو HAL يافت كه به اين ترتيب، اطمينان مي
HAL امروزه نيز بسياري برد.  دو فضانورد پي مياين خواني به گفتگوي  با لب

ها  از انواعي از تكنيكهاي اينترنتي  سرويسو  اطالعات ندگانگردآور از
 ها كيتكناين گيرند.  ز چشم كاربران بهره ميبراي گردآوري اطالعات دور ا

كاربران پيشرفته هم قدر متنوع و مبتكرانه باشند كه حتي  ممكن است آن
  نتوانند آنها را شناسايي كنند. 

                                                 
2 Internet of Things 
3 Internet of  Humans 
4 Zero TV 
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 .شده استاز گذشته  تر دهيچيكاربران پ يابياطالعات و رد يگردآور
 ازين كنندگاندياز آنچه درباره بازد شيب يوب، اطالعات يها تياز سا ياريبس

هايي مختلف  ها گروه گردآورندگان اطالعات و داده.كنند يم ياست گردآور
با منافع و اهداف مختلف هستند. به عنوان چند نمونه، هدف بعضي از آنها 

هستند،  فروش دادههاي هدفمند است، بعضي ديگر  بازاريابي و ارسال آگهي
كنند، بعضي  مي دزدي دادههاي مالي كاربران  بعضي براي دزدي از حساب

هستند و  ستيز دادهبعضي ديگر و ، است شان سرگرمي هستند و هدف باز داده
  .است شان آزار كاربران هدف

   

  
مجاز عمل خود را به اين دليل  ،بسياري از گردآورندگان اطالعات

 ،شان سرويس كننده فراهم ةبرنام كي كه كاربران در زمان نصبِ دانند يم
  اند. را لمس يا كليك كرده Accept  دكمها  ي I agreeدكمه 

ترين  بزرگ«هايش گفته است كه  در يكي از مصاحبه ادوارد اسنودن
تنها  واقعيت آن است كه نه». نگراني من آن است كه هيچ چيزي تغيير  نكند

به دليل  هبلك ،ها به وجود نخواهد آمد تغييري در گردآوري غيرمجاز داده
با پيشرفت  ندگان در بر دارد گردآورمنافع اقتصادي فراواني كه براي 

آنچه ممكن است به  سرانجامِ چنين روندي. تر خواهد شد ها گسترده فناوري
درباره پايش پيوسته مردم با » 1984«در رمان  جورج اورولكه  شود كينزد

   .شرح داده است   telescreenاي به نام  وسيله

هاي اطالعات و  فناوري گرفتن كنارگذاشتن و ناديدهي ديگر، از سو
ناممكن  شماري كه دارد  به دليل منافع بي ارتباطات براي انسان اين روزگار

اي ديگر و در يك شماره ديگر خواهيم  هايش را در مقاله كه علت _است 
 وجودبا ند ا هو ارتباطات بنا كرد وتريمهندسان كامپكه  يآرمانشهرگفت. 
محدودكردن تواني كه در به دليل  ،انگيز بزرگ و شگفتبسيار هاي دستاورد

كه شايد در آينده  بيافريند  اني را دورتواند  مي  انسان دارد  حريم خصوصي
عبور نام بگذارند.  در عصر اطالعات قرون وسطييا    دوران تاريكآن را 

ها و  فناوريو  دكارتهايي نو و فيلسوفاني چون  اين دوران به انديشه از 
از خواهد داشت. تا آن هنگام، ني گاليلهو دانشمنداني چون  هايي نو دانش
  □.افزايش بدهيد انيب دادهتان را درباره  اطالعاتتان  كم براي امنيت دست

   

كنيد يا از خير  استفاده از برنامه  را لمس مي Accept يا دكمه 
كه متن  آن كاربران معموالً بي گذريد. راه ديگري نداريد. مي

اند كه بالفاصله روي اين دكمه  ها را بخوانند عادت كرده نامه موافقت
  كليك كنند يا آن را لمس كنند. 

   )Digital Dark Age(  گريد »روزگار تاريك ديجيتال«يك 
هاي سريع در دنياي اطالعات گاهي مشكالتي  دگرگوني

اسنادمان را روي معموالً د. نآور و دشوار به وجود مي پيچيده
كنيم كه قيمت و كارايي خوبي دارند.  يي ذخيره ميگرها ذخيره

گر جديد با قيمت و كارايي بهتر جاي  سال، يك ذخيرهچندهر 
گرهاي قديمي  گيرد. ذخيره تر را مي گرهاي قديمي ذخيره

افزار  شوند و اگر سخت معموالً پس از مدتي از بازار ناپديد مي
 يگرها رهيذخشده در  مورد نياز براي خواندن اسناد ذخيره

توانيم آن  اسناد را بخوانيم. به عنوان  را نداشته باشيم نمي يميقد
ذخيره اينچي   1⁄4 5هاي فالپي  مثال، اگر اسنادي را در ديسك

خوان مورد نياز را نداشته باشيم آن اسناد را  ه باشيم و ديسككرد
اي در دنياي  به چنين مسئله توانيم بخوانيم و استفاده كنيم. نمي

  Digital Dark Age مسئله يا» روزگار تاريك مسئله«تر كامپيو
شده در صورت  ز رده خارجهاي فايل ا فرمت شود. گفته مي
خوانند نيز  ها را مي افزارهايي كه آن فرمت نبودن نرم دردسترس

  ند. آور به وجود ميچنين وضعيتي را 
در ناسا اتفاق » روزگار تاريك«يك مثال مشهور از مسئله 

نورد وايكينگ  مريخ 1976ت. نوارهاي مغناطيسي فرود افتاده اس
به مدتي حدود ده سال پردازش نشده بود. زماني كه قرار شد 

ها قابل خواندن نبودند، چون يك  ها آناليز شوند داده اين داده
سازان آن يا فوت كرده بودند يا  فرمت ناشناخته داشت و برنامه

ا روش كار دستگاه ها طول كشيد ت از ناسا رفته بودند. ماه
ها كشف  گر اين فرمت بررسي شود و روش خواندن داده ذخيره
  )http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_dark_ageمنبع: (  □گردد.
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  )2( ها اينترنت آدم
 شش تريليون دالري آدم

  فر عليرضا محمدينوشته  □

  
مرد شش «سال پيش يك سريال تلويزيوني پربيننده  به نام  40حدود 

كشور جهان از جمله در ايران پخش  70همزمان در » 1ميليون دالري
 3استيو آستيننام  در نقش يك فضانورد به  2لي ميجرزشد كه در آن  

به   4مارتين كايدين كرد. اين سريال بر اساس داستاني اثر ايفاي نقش مي
  ساخته شده است.  Cyborgنام 

بيند  در يك سانحه فضايي صدمه مي استيو آستينپس از آن كه 
گيرد كه شش ميليون دالر هزينه در  تحت يك عمل جراحي قرار مي

جايگزين  دست راست،  5يونيكب ياعضا پي دارد. اعضاي مصنوعي يا
جديد قدرت،  كيونيباين اعضاي شود.  دو پا، و چشم چپ او مي

كند. او  هاي انسان معمول مي سرعت، و بينايي او را فراتر از توانايي
توان لنزي با چشم او كيلومتر در ساعت بدود، 97توانست با سرعت  مي

هاي  اهيچهو توان ديد مادون قرمز داشت، و م  20:1نمايي  بزرگ
 استيو آستينتوانست همچون يك بولدوزر عمل كند.  بيونيك او مي

بود ) Office of Scientific Intelligence  )OSI يك مأمور سري
  6گرفت. ها بهره مي هايش از اين توانايي و براي مأموريت

                                                 
1 The Six Million Dollar Man 
2 Lee Majors 
3 Steve Austin 
4 Martin Caidin 
5 bionic 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Majors 
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Six_Million_Dollar_Man 

  

  
ه جاي آن ب خواستند حال تصور كنيد كه اگر در آن روزگار مي

فراهم كنند،  استيو آستينهاي زير را براي  توانايي اعضاي بيونيك
  شد: چقدر بايد خرج مي

ها  آساي كامپيوتر كه ميليون دسترسي سريع به يك شبكه غول ●
شبكه دارد  ميلياردها صفحه اطالعات ر در سراسر جهان و روِس)

  اينترنت)

يع به نشاني هر بردن سر و پي GPSها ماهواره  ارتباط با ده ●
  اي بر روي زمين نقطه

  4Kبرداري با كيفيت  يك دوربين عكاسي و فيلم ●

اي بر  از هر نقطهبا ديگران برقراري ارتباط صوتي و تصويري  ●
  )دكل مخابراتي نياز داردهزار ها  صدكه به (روي زمين 

مانند فشارسنج، دماسنج،  گر حسداشتن انواع مختلف  ●
فرابنفش و     گر حسو  ضربان قلب،  گر حس نما، سنج،  قطب شتاب

در برنامك » Lee Majors«نتيجه جستجوي از  يبخش
Pinterestزن » فارا فاست«چپ لي ميجرز در كنار -. در عكس باال)

 »)مرد شش ميليون دالري«شش ميليون دالري در همان سريال 
  .  قرار دارد

بزرگاريبسيبا وجود دستاوردها ميگفت شيهمچنان كه در مقاله پ
هاي  فناوري كه يتوان ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ و شگفت

د  نانسان دار  يخصوص ميدر محدودكردن حر اطالعات و ارتباطات 
  كيآن را دوران تار گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يم
 گفتيم كه گر،يد ياز سو .نددر عصر اطالعات نام بگذار يقرون وسط  اي

هاي اطالعات و ارتباطات براي  گرفتن فناوري كنارگذاشتن و ناديده
و  شماري كه دارد  ناممكن است اين روزگار به دليل منافع بيانسان 
 داليلبا آن كه   .مطرح شودراه حل   كي تواند به عنوان نمي

تر  و تحليل  بديهي است، براي بررسي موشكافانه  آن بودن ناممكن
كه فكر  خواهيم گفت  مقاله اين  را در ييها علتبخشي از   ،تر جامع
هاي  در شماره يمقاله چندبخش نيا ادامه .شندكننده با كنيم قانع مي

  بعدي خواهد آمد.
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SpO2 )هاي اين دو مورد آخر در گوشي: يادآوري                                      
Galaxy Note 4  .گر حسمحصول سامسونگ تعبيه شده است SpO2 ميزان 

هاي ديگري نيز در راه است.  گر حسدهد.  اشباع اكسيژن خون را به دست مي
بسيار  هاييگر حسدر حال كار روي  Imagination Technologiesشركت 

حامل  توانند انواع گوناگوني از اطالعات پزشكي فرد مي است كه كوچك 
كنند  ها فراهم مي ي بيمارستانICUهاي  كه بخش مانند اطالعاتي_  را  گر حس

  )دنبده نمايش از طريق يك وسيله همراه، مثالً گوشي، _ 

همراه هوشمند كنوني  و امكانات فراوان ديگري كه وسايل ●
  كنند. فراهم مي

    

  
استيو گمان، اگر چنين امكاناتي قرار بود در آن روزگار براي  بي
 شد. بايد خرج مي شش تريليون دالرفضانورد فراهم شود بيش از  آستين

 ششصدها را با يك گوشي هوشمند  امروزه اين امكانات و توانمندي
 يك گوشي هوشمندتوان در اختيار گرفت.  يا كمتر مي دالري
بسياري از اين امكانات را در اختيار  هزار توماني ششصد متوسط  رده

روزها اي از كاربران  عدهجهت نيست كه امروزه  بي دهد. شما قرار مي
هايي مانند  قراول شركت دار يا پيش پيش از آن كه يك گوشي پرچم

كننده  هاي ارائه ر بيايد در صف خريد فروشگاهپل يا سامسونگ به بازااَ
  گيرند. قرار مي

  تكامل بيولوژيك انسان در شكل اكسترنال (بيروني)
شناسان بپذيرند، چه نپذيرند، وسايل  از سوي ديگر، چه زيست

توان بخشي از تكامل بيولوژيك انسان در نظر  همراه هوشمند را مي
سترنال (بيروني) مورد كه عضوهايي هستند كه  به صورت اك ،گرفت

گيرند، هر چند انواع پوشيدني آنها اجتماع  ها قرار مي استفاده انسان
(و انواع بيونيك آنها در داخل بدن قرار  كنند بيشتري با بدن برقرار مي

مانند حس گانه حواس جديد ديگري  . آنها به جز حواس پنجگيرند) مي
موقعيت مكاني را دقيق تعيين اندازه نور ماوراء بنفش، يا حس تعيين 

به  انسان كيولوژيتكامل بدادن  ربطشايد كنند.   براي انسان اضافه مي
پديده رو به گسترش مضحك به نظر برسد، اما ابزارهاي هوشمند 

را مضحك تواند اين نظريه  به خوبي مي) BYOD( 7يخودافزارآور
  توضيح بدهد. 

به آوردن  يخودافزارآوربه بيان ساده،  ي چيست؟خودافزارآور
) توسط كاركنان هوشمند يتاپ، تبلت، و گوش لپابزارهاي هوشمند (

 مؤسسهيك مؤسسه به محل كارشان و استفاده از آنها براي امور آن 
اين پديده را رسماً  2009در سال  اينتلاشاره دارد. نخستين بار شركت 

ها و مؤسسات از اين پديده به نفع  . امروزه بسياري از شركتپذيرفت
اند.  گيرند و حتي بعضي از آنها آن را اجباري كرده خود بهره مي
بيني  سال گذشته خود پيش يگزارش پژوهشيك در  8مؤسسه گارتنر

نيمي از كارفرمايان از كاركنان خود خواهند  2017كرد كه تا سال 
 يخودافزارآورخواست كه يك وسيله هوشمند به همراه داشته باشند (

گفته است كه  گارتنرگر  مدير عامل و تحليل 9ديويد ويليسكنند). 
ترين تغيير در اقتصاد و فرهنگ  راديكال BYODهاي  استراتژي«

  ». وكارها هستند در كسب 10گيرنده كامپيوترهاي خدمات
در پشتيباني  ويندوزفونو  اندرويدسازان  پيوستن اَپل به راه گوشي

تر خواهد كرد. را بسيار بيش يخودافزارآور، شتاب استفاده از NFCاز 
در  2014در ماه سپتامبر سرانجام شركت اَپل ، مديرعامل 11تيم كوك

رسماً  iPhone 6 Plusو    iPhone 6هاي جديد  گوشيمراسم معرفي 
، و خبر از توافق را تأييد كرد NFC12 گيري از فرستنده/گيرنده بهره

 داختپر يفناور گيري از ها براي بهره اَپل با تعداد زيادي از فروشگاه
  . است NFCداد كه بنياد آن فناوري  )Apple Pay(موبايلي 

                                                 
7 Bring Your Own Device 
8 http://www.gartner.com/newsroom/id/2466615 
9 David Willis 
10 client 
11 Tim Cook 
12 near field communication 

گيري ازبا بهره)راستسمت(عكس  WeatherSignalبرنامك
درجات دما، رطوبت، شار  مغناطيسي،  Galaxy S4هاي گوشي  گر حس

  دهد.  سطح روشنايي، و فشار هوا را به دست مي
(عكس سمت چپ) صداي زمينه محيط را بر   Sound Meterبرنامك 

گر  كند. ميكروفون گوشي به عنوان يك حس حسب دسيبل فراهم مي
تواند  ر سطح صداي محيط در مقايسه با گوش آدمي ميت براي تعيين دقيق

  بهتر خواهد شد. يفناور شرفتيبا پگرها  ريزحس دقتبه كار برود.  
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 يبانيعدم پشت NFC شدن عمومي در برابربزرگ  سد كيدر واقع،  

  بوده است،    iPhone 5s و iPhone 5 يها يدر گوش NFCاَپل از 
 يها يشدر رقابت با سامسونگ و گو 2014سرانجام در سال  اما اَپل
 كند. هيتعب 6فون يآ يها يرا در گوش يفناور نياشد ناچار  يدياندرو

از  كننده يبانيپشت يدياندرو يگوش نينخست اين در حالي است كه 
NFC، يگوش Nexus S به بازار  2010سال   ، در سامسونگ محصول

 NFCمتوسط به باال از  رده اندرويديهاي  بسياري از گوشي عرضه شد.
توانند همچون  مي NFCمجهز به فناوري  هاي گوشي اند. كرده يبانيپشت

 يها تگ هاي بانكي را بگيرند. كيف پول عمل كنند و جاي كارت
NFC  را  امورتوانند در بسياري از جاها نصب شوند و بسياري از  مي

  خودكار كنند. 

  ها، و وسايل هوشمند ، اينترنت آدمچيزهااينترنت 
) 14ها ابر آدم(يا   13ها آدم نترنتيا فتيمهمچنان كه در مقاله پيش گ

است  يمفهوم چيزها نترنتيااست.  15چيزها نترنتيااي از  زيرمجموعه
ي گرها حسسيم و  هاي بي فرستنده/گيرنده يفزون كه تعداد روبه

هاي  شده در اشياء مختلف، از جاروهاي روباتي گرفته تا خودرو تعبيه
 يوجود آورده است؛ كه ط بههوشمند و حتي وسايل پوشيدني هوشمند 

گرها به دست  كه از حس_  خود را يها داده لهيوس اردهايليآن م
  . گذارند يمتصل به اشتراك م هم به يها شبكه قياز طر _  آيد مي

هاي  كه شايد به دليل توانمندي _ 16اسمارتوسايل هوشمند يا 
ايلي وس _بناميم  وسايل پرتوانفراواني كه دارند بهتر باشد آنها را 

گر مختلف دارند و از سويي  كه از  يك سو تعداد زيادي حس هستند
يا  ،NFCفاي، بلوتوث،  مانند واي ميس يب يها رندهيفرستنده/گديگر از  

اي  . وسيلهگيرند ها بهره مي براي دريافت يا ارسال  داده GPS رندهيگ
انسان عمل كند و پيوسته   گر قلب عنوان يك پايش  تواند به كه مي

هاي پزشكي را به يك گوشي هوشمند انتقال  ضربان قلب و ساير داده
بدهد، يك نمونه از وسايل هوشمند و پرتوان  است. وسايل الكترونيك 

هايي  هاي مچي نمونه ساعتو هاي هوشمند،  هوشمند پوشيدني، گوشي
به   17گرافينيها در صفحات  پيشرفت از محصوالت هوشمند هستند.

پذيري،  وسايل هوشمند را در  يك اتم و انعطاف دليل ضخامتي  در حد
به دليل  2010(جايزه نوبل فيزيك  ها جاي خواهد داد. تار و پود لباس

  آن اعطا گرديد.) برندگاناين فناوري به روي پيشگامانه هاي  پژوهش
كه در اين مقاله معرفي كرديم  NFC  برد-سيم كوتاه فناوري بي 
  »ها آدم نترنتيا«و همچنين  » زهايچرنت اينت«ي بنيادين در توسعه نقش

هاي  براي پرداخت NFCاستفاده گسترده از   بازي خواهد كرد. 
) و NFCهاي  (تگ NFCهاي  موبايلي و گرفتن اطالعات از برچسب

كاربردهاي فراوان ديگر وابستگي انسان را به وسايل هوشمند همراه 
 وكارها در كسب يرخودافزارآو شدن ياجباربسيار بيشتر خواهد كرد. 

همچون يك عضو بدن  وسايل همراه هوشمند را به جزئي جدانشدني
اي به  در جامعه آينده  كسي كه چنين وسيلهتبديل خواهد كرد.  انسان

مانند  _شناسان بپذيرند، چه نپذيرند  چه زيست _همراه نداشته باشد 
   □كسي است كه نقص عضو دارد.

                                                 
13 Internet of  Humans (IoH) 
14 Cloud of  Humans (CoH) 
15 Internet of Things (IoT) 
16 smart 
17 graphene 

NFC چيست؟  
NFC رد بسيار كوتاه است.  يك فرستنده/گيرنده بيسيم با ب

اي هستند كه  گيرند مجهز به تراشه بهره مي NFCوسايلي كه از 
برد برقرار  سيم كوتاه ارتباط بي NFCتواند با ساير وسايل  مي

 هاي موبايلي پرداختبيشتر براي  NFCكند. در حال حاضر، از 
شود: برخورددادن گوشي همراه با صندوق دريافت  استفاده مي

NFC ها و مراكز خريد، و انتقال الكترونيكي پول از  در فروشگاه
 يليپرداخت موبافروشنده. حساب حساب صاحب گوشي به 

هاي گوناگون  كاربرد NFC  و راحت است. عيسر NFCبا پول 
ديگري نيز دارد، مانند امكان مبادله الكترونيكي اطالعات 

  هاي ويزيت، يا خريد بليط. كارت
NFC  به دليلاموري مانند دارد  كه ي كوتاه اريرد بسب 
و  ،ديخر ، كوچك يها ليانتقال فا ي،ليموبا يها پرداخت
 كوتاه است كه اريرد بسدر ب تباطار كند. ميرا راحت  يسرگرم

NFC  كند يتر م امن گريد ميس يب يها يرا از فناور.  
  NFC لهيوس كه دهد يبه كاربر امكان م NFC  خود را در

 NFC لهيوس كي اي  ،ويتگ پاس  اي برچسبيك  ،پايانه كيكنار 

 كي NFC .بچسباند تا ارتباط برقرار شود ايقرار بدهد  گريد
 هاي  برچسب( ويپاس يها خواندن تگ ي) براوياكتفعال ( يويراد

NFC مختلف  يها شدن از سانس امكان آگاه است.  )يبدون باتر
كه در پوستر _  NFC ويبرچسب پاس قياز طر تئاتر اي لميف كي
  ويپاس يها تگ كاربرديك _ شود يم هيتئاتر تعب اي لميف كي

NFC .است□  
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  )3( ها اينترنت آدم

تا  دارهاي تهران  پول بچهحريم خصوصي: از صفحه اينستاگرام 
 ينده عريانآ و   پاتريك تاكر

  فر عليرضا محمدينوشته  □

  

  
  

هاي  هاي قديمي بسياري از شهرهاي ايران شباهت معماري خانه
 حريم خصوصيظت از حفاعامل  آنها طراحي  در وند رزيادي به هم دا

گلي، ضخيم   ديواري كاهنماي بيروني خانه را . درك نقش مهمي بازي مي
. داد تشكيل مي دوش و دري كوچك كه به داالني تاريك باز مي ،و بلند

 كيتار داالناين هاي ثروتمندان و ديگران پس از گذر از  تفاوت خانه
ها با حوضي زيبا،  اين خانه اطيح د. دربوقابل مشاهده حياط   ورود به و

كاري،  آينه حاويجذاب   ساختماني با يك  نماي هايي پرگل،  و باغچه
معموالً كسي  كرديد. هاي زيبا  برخورد مي كاري كاري، و يا گچ كاشي

يابد كه  در ستتوان نمي كرد ميبه نماي بيروني خانه نگاه كه از بيرون 
ضخامت ولي. اي معم در دل خانه قصري باشكوه جاي دارد يا خانه

 ها. نهخااين درون ساكنان هاي گفتگودر برابر  بودديوارها نيز عايقي 
جاده ابريشم بازارهاي . ه استعلت نبود بي  گرا معماري درون  اين نوع

كرد.  آفريني مي و ثروت مختلف ايران را پررونق كرده بود شهرهاي 
. گرفت مي قرار انگر تاراجو ن دزدامورد طمع گاه  گاه و بياين ثروت 

ها و  توان روي معماري خانه درپي را مي هاي پي حمالت و تاراج رتأثي
 فرهنگ مردم، به ويژه در حفاظت از حريم خصوصي  مشاهده كرد.

جلوي چنان كه  _  ارتش و پليس مدرن گيري  شكلعواملي مانند 
 جايي سرمايه  ترشدن جابه و همچنين راحت_ گرفت  ميهايي را  ناامني
د و نماهاي بيروني زيباتر، كرگراتر  برونرا ها  ج معماري خانهبه تدري

هايي ناهمگون، فضاي شهرها را  هرچند بدون يك طرح بومي و با طرح
   دگرگون كرد.

به طور سنتي ميزان دارايي هر فرد امري خصوصي از سوي ديگر، 
هاي  سازي داده هاي اطالعات پنهان فناوري، اما امروزه گردد تلقي مي

 تريي بيشگرا برون يك پيامد چنين وضعيتي  .اند ادي را دشوار كردهاقتص
با   معموالً ثروتمند سنتي بازاريانبه عنوان مثال،   .است ثروتمندان

شوند، حال اين سبك زندگي را با  در انظار ظاهر مي معمولي هاي لباس
با  نستاگراميدر ادارهاي تهران  پول آنچه در مقطعي در صفحه بچه

ميليون توماني به  هاي چندده ها و ساعت هاي ميلياردي و عينك لاتومبي
شدن امنيت بهتر  گمان، به جز فراهم نمايش در آمد مقايسه كنيد. بي

وجود دارد كه به چنين سبكي از زندگي منجر شده  زين يگريعوامل د
   است.

 هاي ديجيتال براي حريم خصوصي افراد با آن كه فناوري 
و  بهتر امنيت اند آنها در تأمين به وجود آورده را يا عديده مشكالت

كردن فضاي ضروري حريم خصوصي نقشي بزرگ بازي  تر وچكك
هاي حفاظتي ديجيتال عرصه را بر مجرمين  گمان، دوربين اند. بي كرده

اند. اگر آنها در همه معابر عمومي نصب شوند، شايد  بسيار تنگ كرده
مشكل به وجود بياورند، اما  افراد و امور شخصي  براي حريم خصوصي

به است.  بوده  نظير را فراهم كنند كه در طول تاريخ بي يتيامنتوانند  مي
ايم  بارها توصيه كرده ماهنامه ريزپردازندهعنوان مثال، با آن كه ما در 

هاي  در شبكه تان را موقعيت مكاني كه هنگامي كه در سفر هستيد
شان  است  براي كساني كه خانهاجتماعي فاش نكنيد، اين توصيه ممكن 

تحت  3Gهاي حفاظتي از طريق گوشي همراه و شبكه  را با دوربين
متصل هاي حفاظتي  فناوريكنترل دارند قابل قبول نباشد. آنها با اتكا به 

اي از  با خيال راحت در هر نقطهتوانند   ميهاي پليس محلي  به شبكه
  جهان كه باشند موقعيت خود را فاش كنند. 

بزرگ  اريبس يبا وجود دستاوردها ميگفت اولهمچنان كه در مقاله 
هاي  فناوري كه يتوان ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ و شگفت

د  نانسان دار  يخصوص ميدر محدودكردن حر اطالعات و ارتباطات 
  كيآن را دوران تار گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يم
 گفتيم كه گر،يد ياز سو .نددر عصر اطالعات نام بگذار يطقرون وس  اي

هاي اطالعات و ارتباطات براي  گرفتن فناوري كنارگذاشتن و ناديده
و  شماري كه دارد  ناممكن است انسان اين روزگار به دليل منافع بي

در اين مقاله به  .مطرح شودراه حل   كي تواند به عنوان نمي
مقاله  نيا ادامه  ايم. صي پرداختههايي درباره حريم خصو بحث

  هاي بعدي خواهد آمد. در شماره يچندبخش
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مردم در زندگي شهري، ها  اي از نابساماني تي گاهي به دليل پارهح
در محل زندگي  هاي حفاظتي خود داوطلبانه خواهان نصب دوربين

 ماهنامه ريزپردازنده 235به عنوان مثال، در شماره شوند.  مي  شانخود
 7را در منطقه  با بافت مسكونياي  كوچه» 1سازي دانشگاه«در مقاله 

متري سه واحد آموزشي  20اي حدوداً  يم كه در فاصلهتهران ذكر كرد
ممنوع در اين كوچه  تعداد زيادي تابلوي توقفد. نكن در آن فعاليت مي

در زمان فعاليت اين واحدهاي در نهايت تعجب نصب شده است. اما 
و به شدت مخل آسايش ساكنين  ،كند كسي به آنها توجه نميآموزشي 
شود  ها سبب مي عت به ساعت كالسشده است.  تغيير سا اين كوچه

ساعت به ساعت جاي خود را به خودروهاي شده  پارك يخودروهاكه 
تواند اطالعات خصوصي  مي  نصب دوربين با آن كه جديد بدهند.

ساكنان كوچه، مانند زمان خروج از منزل يا زمان ورود به منزل و مانند 
ش خواهد داد و را بسيار كاه ذكرشده تخلفاتآن را نيز آشكار كند، 

  ساكنين كوچه قدردان مواهب آن خواهند بود.

  
  

  ها  ميزباني غريبه
هاي  ، سايتدر حوزه حريم خصوصي ترانگيز پديده شگفتيك 

 شود. هستند كه كاربران آنها روز به روز بيشتر مي 2سراياب رايگانوب 
  هاي اجتماعي تبديل شوند.  آنها شايد به موج بعدي شبكه

كساني هستند كه يك مكان خواب  ) ها زبانيم(  هاسرادار رايگان
سايت وب  يك عضو )هاي ميهمان( 3جويانسرا گانيرابراي را رايگان 

                                                 
1 http://rizpardazandeh.com/articles/riz235/p4t6.pdf 
2 couchsurfing 
3 couchsurfer 

تواند يك سوئيت   ميكنند. اين مكان خواب  فراهم مي ابيسرا گانيرا
اتاق مستقل، كف سالن، يا يك كاناپه باشد. تعداد اعضاي اين يك يا 

شود. به عنوان مثال، تعداد اعضاي سايت  ها روز به روز بيشتر مي سايت
CouchSurfing4 پنج و نيم ميليون به  2005 عضو در سال 45000 از

   رسيده است. 2013 سال ژانويه عضو در

  

  
  

چه شده است كه اين كاربران نصيحت پدرها و مادرها و 
ها را به خانه نياوريد فراموش  ها را كه غريبه ها و مادربزرگ پدربزرگ

با در  ريزپردازنده ماهنامهاين پرسش فقط پرسش ما در  اند. كرده

                                                 
4 CouchSurfing.org 
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 پاتريشيا ماركسنيست، پرسشي است كه نظرگرفتن فرهنگ خودمان 
در » 5سرايابي در سراسر جهان خوش آمديد، رايگان«مقاله  يدر ابتدانيز 

هاي امنيتي مورد  پاسخ در مكانيسمكند.  عنوان مي 6نيويوركرنشريه 
هاست كه اطمينان خاطري را در دل اعضاي آنها  سايتاستفاده اين قبيل 

مكانيسم امنيتي موجود در  در حال حاضر هر چند، آورد. به وجود مي
ونقص  عيب ها در اينترنت بي ي از گزارشا ها با توجه به پاره اين سايت

  نيست.

 تر شود تعداد ها پيشرفته هاي امنيتي اين سايت چنانچه مكانيسم 
اي تصاعدي رشد پيدا خواهد كرد. به عنوان مثال،  نهاعضاي آنها به گو

و  5sفون آيهاي  اگر از امكان تشخيص اثر انگشت كه ابتدا در گوشي
هاي  گوشيو  Plus 6فون يآ و 6فون يآ يها يگوشحاال در 

تعبيه شده  )Galaxy Note 4و  Galaxy S5( دار سامسونگ پرچم
ناسايي هويت ميزبان و ها بهره گرفته شود ش است در خدمات اين سايت

تواند انجام بگيرد كه گويي هر دو طرف يك  چنان ميميهمان 
، به ويژه اگر آزمايشگاه تشخيص هويت پيشرفته در دست دارند

  هاي جديدتر اضافه شود امكانات بازشناسي عنبيه چشم نيز در گوشي
 هاي فون آيو  Galaxy S6هاي  قرار است گوشيكه شود  گفته مي(

     ).ل به اين فناوري مجهز شوندبعدي اَپ

  

  
                                                 
5 You’re Welcome, Couch-surfing the globe 
6 http://www.newyorker.com/magazine/2012/04/16/youre-
welcome 

  
  

گستره حريم هاي باال نشان دادند  كه مثال گونه هماندر مجموع،  
تواند  مي اجتماعي، و امنيتي اقتصادي، ت فرهنگي،تحوالبا خصوصي 
هاي ديجيتال روز به روز فضاي حريم  فناورياز سوي ديگر،  تغيير كند.

اي كه بعضي از  ه گونهبكنند،  تر مي خصوصي را كوچك و كوچك
خواهيم به جايي در آينده معتقدند  7تاكر كيپاتر مانند نظران صاحب

به  نامد. مي حريم آينده بييا  آينده عرياندر كتابش  آن را او كه رسيد 
هب باور تاكر مردم ناچارند آينده عريان را بپذيرند و بهتر است از موا

 اين سلسله از مقاالت نخستكه در بخش  گونه آن بهره ببرند. اما همان
به بيان تاكر)   آينده عريانگفتيم حذف جغرافياي حريم خصوصي (يا  

به عنوان  ها آدم  اينترنتبه معني شيءشدن انسان و تحقق 
  خواهد بود. اينترنت چيزهااي از  زيرمجموعه

: در انيعر ندهيآ«هايي از مقدمه كتاب  در ادامه ترجمه بخش 
اثر » 8گذرد؟ يچه م كند يم ينيب شيما را پكه هر حركت ش ييايدن

آوريم و در شماره آينده ادامه بحث را پي خواهيم  را مي تاكر كيپاتر
   □گرفت.

                                                 
7 Patrick Tucker 
8 The Naked Future: What Happens in a World that 
Anticipates Your Every Move? 
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  هايي از مقدمه كتاب ترجمه بخش
در دنيايي كه هر حركت  آينده عريان:«

              »گذرد؟ كند چه مي بيني مي شما را پيش
  )9پاتريك تاكراثر (

شويد گوشي  مي از خواب بيدار  كه صبحفردا  تصور كنيد كه
باالي جديد شما پيامكي به شرح زير براي شما ارسال –هوشمند رده

  كرده باشد:
امروز شنبه است و احتماالً به محل كارتان خواهيد رفت. روز  

  داشته باشيد!  كار خوبي سر

  .يبا احترام، گوش                                                              

  

فرو كننده است؟ شايد نخستين بار كمي شما را به فكر  آيا نگران
اند وجود  ها از كجا آمده د. اما چيز عجيبي در مورد اين كه اين دادهببر

 ايد. حال اگر فردا ندارد. اطالعاتي است كه خودتان به گوشي داده
ظاهر  از خوب بيدار شويد و گوشي جديد شما يك رويداد به صبح

  بيني كند چه احساسي به شما دست خواهد داد: تر را پيش بسيار تصادفي
گرديد، با  ار به خانه بر ميخير! امروز، هنگامي كه از محل ك صبح به

برخورد خواهيدكرد (يازده سال است  10نساوِتان،  دختر قديمي دوست
ند. گويد كه قرار است ازدواج ك ايد)، و او به شما مي كه او را نديده

  نشان دهيد. زده  شگفت بهتر است خودتان را 
  

بوك شما  جز اين كه متوجه شويد كه كسي مثل سايه مطالب فيس
نام  دختري به داند كه شما در گذشته دوست و مي را تعقيب كرده است

ِتوانيد بگيريد؟ و اين كه آن كس  ديگري مي  ايد چه نتيجه داشته نساو
داند كه او  يب كرده است و ميقبوك تع را نيز در فيس نساوِمطالب 

و  تان نامزد كرده است. و حاال اين غول هر آنچه را در تقويم زندگي
دانيد چه كار كنيد، فرض  ايد هك كرده است. نمي نوشته تان يگوش

گيريد. اما بعداً هنگامي كه  را ناديده مي اين پيامك كنيم در آن سحر 

                                                 
9 http://patricktucker.com/ 
10 Vanessa 

 گويي گوشي درست از آب در پيشگرديد،  محل كار به خانه باز مي از
كنيد. پيامك صبحگاهي به  برخورد  نساوِرو با  شما در پياده يد وبيا

 از تعجب گوييد. تبريك مي اش در مورد نامزديبه او آيد،  يادتان مي
شود. از شما  ني گرد مياهايش با نگر شود و چشم دهان ميانگشت به 

زود به خود  يليخ »ام؟ از كجا فهميدي كه من نامزد كرده«پرسد  مي
گوشي من يك پيامك برايم «بگوييد كه  و به جاي اين كه  دييآ يم

تان  بوك ي را در فيسجديدتر آيا چيز«پرسيد  مي از او، »داده است
شود.  و به سرعت دور مي» نه هنوز«دهد  او پاسخ مي» ايد؟ اضافه نكرده

تعجب  زمان آن خوانديد و صبح بايد پيام گوشي را به دقت مي اولِ
  كرديد. مي

تر است. در  كنيد به واقعيت نزديك اين سناريو از آنچه تصور مي
چنين هايي كه سبب به وقوع پيوستن  داده حقيقت، فناوري و

يم متوجه شوكه  آن بياكنون وجود دارد. ما  شود هم سناريوهايي
هاي مخابرات، دولت،  سازان، شركت مان را به گوشي هاي داده
دهيم. در چند سال  مان مي هاي جتماعي، و به ويژه به گوشيهاي ا شبكه

تر خواهد شد. اين  ها براي افراد بيشتري قابل استفاده آينده آن داده
  نامم.  مي 11آينده عريانهمان است كه من آن را   وضعيت

  

  

                                                 
11 naked future 

آينده عريان: در دنيايي كه هر  «پاتريك تاكر نويسنده كتاب 
  »گذرد؟ كند چه مي بيني مي حركت شما را پيش

  )http://www.defenseone.com/voices/patrick-tucker/8219(عكس از 
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يك  مختلف و اختراعات ها يفناور يها يشگفت به مدد  آينده
در  _ مديريت بهتر است. اما آيندهبا  تر، و  تر، راحت ، امنتر لمكا الح

خصوصي نيز  انديشهانگيز يك  اي شگفت به گونه _ شكل مفهومي 
هست. آينده شما، چه كاري باشد كه امشب قصد داريد انجام بدهيد، 

ايد  سال بعد، يا بار بعد كه چند هزار دالري را كه به دست آوردهچه 
بسوزانيد، براي هر كس ديگري به جز شما نامرئي است. ما  خواهيد مي

هستيم. تصور  مانآينده شخصي خود ماندن هغيرتي محرمان نگهبانان
 برايانجام دهيد در آينده داشته باشيد  قصدرا كه  كنيد كه هر عملي

   دنيا معلوم باشد. عرياني آينده همين است. همه 

قسمت اعظم  آينده را با در دو دهه بعدي، قادر خواهيم بود كه 
بيني  پيش آنچه در طول تاريخ بشر ممكن بوده است ازدقتي بسيار بيشتر 

هاي دور فراتر از قلمروي  ، شامل رويدادهايي كه از گذشتهكنيم
توانيم  . شتابي كه با آن ميه استشد استنباط انسان در نظر گرفته مي

همان شتابي  ام بهاي حال استنباط كني از داده را معنيبا يالگوهاي
يابد، زيرا هر دو  كند كه اينترنت گسترش مي افزايش پيدا مي

  خورند. وچرا به يكديگر پيوند مي چون بي

  

دانان،  كند. رياضي گويي را به يك معادله تبديل مي اينترنت پيش
آمارگران، كامپيوتردانان، بازاريابان، و هكرها در حال استفاده از يك 

افزاري، وسايل گردآوري  هاي نرم رها، برنامهگ شبكه جهاني از حس
اثرات اصالح  تر قيكردن دق فاش يبراها  برنامكانواعي از عات، و اطال

هايي كه شيوع  هستند. از برنامه نما جهان اطراف يبر رو وستهي(رفرم) پ
قيمت (اما  هاي گران يتمكنند تا الگور بيني مي احتمالي آنفوالنزا را پيش

بيني  د، پيشنكن بيني مي كه مسائل بازار سهام را پيش »12كوانت«ناقص) 
  به كمك كامپيوتر در همه جا حضور دارد.

  

  ها داده كالنباد  رد. زنده) مbig data( ها داده كالن
، تعداد جستجوهايي كه به اصطالح 2013و فوريه  2010بين نوامبر  

»big data) «اين بدين ) ربط داشت بيست و نه برابر شد. ها داده كالن
به اندازه  يك كشور 2010در سال  ها داده كالنمعني است كه اگر 

بر روي  اصطالحي آن جستجو هر باربا كه  ه باشدبود ايتانيكشور بر
شد.  كرد، سه سال بعد به اندازه كشور استراليا مي گوگل  رشد مي

يك موضوع داغ است، اما عبارتي نيز هست كه بسته به ها  داده كالن
 تشد به معني چيزي متفاوبفرو اه شمكند چيزي را ب سعي مي كسي كه

ها اشاره  هايي از داده است. چند سال پيش، اين اصطالح به مجموعه
توانستند  ها نمي د كه چنان بزرگ بودند كه صاحبان آن مجموعهكر مي

اصطالحي  ها داده كالناز آنها استنتاج و بينش خاصي به دست بياورند. 
 رها، ياروِنايافته و غيرقابل استفاده كه در س ات ساختبود براي اطالع

شد  حد از بزرگي سبب مي نند. ايبود  بدتر، بر روي كاغذ معطل مانده
قابل محاسبه و  13گسترده هاي صفحه كه آن مقادير بر روي برنامه

هايي پر از  سر بزنيد اتاق ITپردازش نباشند. امروزه اگر به هر كنفرانس 
ي شما ها داده كالنهيد يافت كه مشتاق هستند روي فروشندگاني خوا

ها همواره روي  هاي بزرگ و دولت شركت اين روزهاكار كنند. 
  كنند. كار مي ها داده كالن

با انتشار » ها داده كالن«عبارت ها درباره  پرسش، 2012فوريه  16در 
جهشي تكاملي پيدا  تايمز نيويوركدر  14چارلز داهيگاي نوشته  مقاله

                                                 
12 quant 
13 spreadsheet 
14 Charles Duhigg 
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 15تارگيتاي  . اين مقاله فاش كرد كه چگونه فروشگاه زنجيرهكرد
اي بين خريد  را براي رسيدن به نتيجه  خود ها تراكنش سوابق ميليون

محصوالت معمولي مختلف مانند لوسيون بچه و حاملگي به كار گرفته 
هاي محصوالت نوزاد  شروع به ارسال كوپن تارگيتاست. هنگامي كه 

گيري شده بود كه در مسير  طور آماري نتيجهه ببه مشترياني كرد كه 
قبض روح شد، توضيح  ها مشتري ي ازشدن هستند، پدر يكدار بچه

دل با ركوردهايي فراوان  خواست، و متقاعد شد كه يك شركت سنگ
ه كه براي دخترش بسيار خصوصي بود استچيزي را كشف كرده 

به  شخصاًين خبر را پيش از آن كه اين اقبال را داشته باشد كه ا ، واست
هاي مختلف  . اين داستان در رسانهاستموضوع لو رفته  دهپدرش بد

از يك روش كسب و كار  در نظر مردم ها داده كالنجنجال به پا كرد و 
 بيني آماري پيشقابليت كامپيوتري به نيرويي شيطاني تبديل شد. يك  

ه بقيه مردم به كار شد كه مؤسسات بزرگ علي اي محرمانه براي مسائل 
  گرفتند. مي

آژانس ها و توان  درباره طرح گاردينروزنامه  2013شاگري سال اف 
ر گرفتن ارتباطات ميان براي تحت نظ (NSA) امنيت ملي آمريكا

بيشتر كرد. حس  ها داده كالنمريكا هراس مردم را از شهروندان آ
كه  بانيايم كه در آن وسايل ما به ز كنيم كه به عصري رسيده مي
رابطه برقرار  درباره خودمان با ما مينيبب ميتوان يو نم ميبشنو ميتوان ينم
  متعلق به آنهاست، نه به ما. ما قربانيان آنها هستيم. ها داده كالنكنند.  مي

كامالً نادرست نيست. همچنان كه  ها داده كالناين نگرش درباره 
رفته از گ وجرأت ، دلي بزرگها اب خواهيد ديد، شركتدر كت

براي فروش بيشتر كاالها و خدمات به مشتريان فعلي و  امكانات جديد،
كه گردآوري  هايي هاي عظيم داده استفاده از مجموعهبه  آتي خود

براي اجراي  ها داده كالنها نيز از  اند كامالً اشتياق دارند. دولت كرده
تا زماني البته  _ گيرند، كه خوب است  كارها با كمترين منابع بهره مي

  دهد تأييد كنيد. كه شما هركاري را كه دولت انجام مي

ها به عنوان يك نيروي تاريك متعلق به  داده اما ديگر به كالن
كوچك خواهد شد،  ها داده كالنتوان نگاه كرد.  ات بزرگ نميمؤسس
جا بگيرد. بيشتر باور ما  شما نيزقدر كوچك كه در داخل گوشي  آن
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ط است، زماني كه صرفاً امكاني بود كه بون مرآ ةدرباره آن به گذشت
گرفتند. در آينده  قدرتمندان براي تسلط بر ضعفا به كار مي

توانند از اين منبع  گران، و مردم عادي نيز مي كنندگان، كنش مصرف
تر است كه  اي از يك روند بزرگ قطعه ها داده كالناما  بهره بگيرند.

براي آن اي جديد  دهد و آينده يشكلي نوين به حيات روي اين سياره م
  سازد.  مي

 ايم و گذر كرده  ها داده كالنعصر هيچ سرو صدايي، ما از  تقريباً بي
گرفته  17متري تلهكه از واژه _   16متريك تلهعصر ( عصر دورسنجيوارد 

گيري در يك مكان و ارسال  ايم: فرايند يا عمل اندازه ) شدهشده است
شده  گيري اي دورتر. انتقال نتايج اندازه ه نقطهنتايج براي ثبت يا نمايش ب

گيرد.  دهد انجام مي گيري را انجام مي كه اندازه همان دستگاهيتوسط 
ها در زمان واقعي، يعني بالفاصله پس  گردآوري و انتقال داده متري تله

شدن است. اگر تا به حال در يك بيمارستان بستري شده باشيد  از حس
پايش ديگري به شما وصل شده  ةهر نوع وسيل، يا ECGو  EKGو يك 

 گر آنها در نمايش تان را كه باشد، اگر توانسته باشيد كه فعاليت قلبي
ها  با اين آگاهي كه جريان داده ،آيد ببينيد تپش به تپش به نمايش در مي

آمده است، و اين  در سالني ديگر براي پرستاران نيز به نمايش در مي
ما نيز آن را از روي گوشي همراهش احتمال كه حتي پزشك ش

ايد. امكانات و قدرت  ديده است، شما دورسنجي را تجربه كرده مي
اي را كه در  بيني دورسنجي آن چيزي است كه جهان كمتر قابل پيش

تري متمايز  بيني ايم از جهان قابل پيش مان را تكامل داده آن انسانيت
دورسنجي  واهد شد.كند كه انسانيت رشد خواهد كرد و سنجش خ مي

  كند. چيزي است كه حال را از آينده عريان جدا مي
ها يك روش  ها، و ميكروفون گرها، دوربين گونه كه حس همان

گردآوري اطالعات  ه منظورهاي كامپيوتري ب را براي سيستمحسي 
ها  كنند، اين سيستم بر پا مي _ و ما  _شان  درباره محيط مشترك

 ها ما انسانآورند كه بسيار فراتر از ادراكات  ادراكاتي را به وجود مي
مان،  زندگيمختلف  دهيم، امور  است. بسياري از كارهايي كه انجام مي

 برخط كه به صورت ها نامان با مؤسسات و سازم و روش ارتباط
)onlineپاهايي  ، و ردهستندد، با دورسنجي قابل قرائت نگير ) انجام مي
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هايي كه در حال  ايم و مكان ها حاضر بودههايي كه در آن در مورد مكان
د. هنگامي كه يك قرار نگذار مي ي هستيم به جا به سوي آنها رفتن

تان  فون را در برنامك تقويم روي آي  كنيد و آن مالقات تعيين مي
كنيد و يك سيستم  تان را ترك مي هنگامي كه خانه ؛كنيد ذخيره مي

ا مقر پليس شهر ارتباط برقرار قيماً بتكنيد كه مس ضدسرقت را روشن مي
هنگامي كه از  ؛كنيد فعال مي تان را گوشي GPSكند؛ هنگامي كه  مي

كنيد و سپس از يك برچسب امنيتي مجهز به  كارت مترو استفاده مي
RFID پايي به وجود  گيريد، رد بهره مي تانبراي ورود به دفتر كار

هاي  رها و ديسكروِآوريد كه براي هر كسي (يا هرچيزي) كه به س مي
د آشكار نشو ها در آنها ذخيره مي كه آن دادهدارد  يدسترسسختي 

گوشي،  تماس تلفني يا پيامكي  اپا چقدر بزرگ است؟ ب است. اين رد
بوك، و به  هاي فيس ، ارسال ايميل، توييت، و پستGPSاستفاده از 

ت ميليون مگاباي 1.8و موسيقي، ساالنه   فيلم 18دار ويژه پخش جريان
دي در هر  يس 9براي پركردن  ها اين مقدار از داده كنيد. داده توليد مي

  روز كافي است.

يافته اين علت را  كردن زندگي مدرن در دنياي توسعه افزاري 
هايي كه وجود  درصد از همه داده 90دهد كه چرا بيش از  توضيح مي

 19متاديتاها  دارد فقط در سه سال گذشته توليد شده است. اكثر اين داده
در ايي از اطالعات كه شما ه شوند: بيت ناميده مي )ها فراداده(

سازد)،  سازيد (يا وسيله شما از جانب شما مي ميتان  هاي ديجيتالي رابطه
شود و بخش  ها به طور دائم ذخيره مي درصد از آن داده 10فقط حدود 

در ها د، اما آننگذار مستقيماً روي شما اثر مي هابسيار كوچكي از آن
گويند. و به صورت تصاعدي در حال  چيزي درباره شما ميمجموع 
مقدار  2020در سال  ،IDCمطابق يك پژوهش مؤسسه . هستندافزايش 

اطالعات ديجيتال مقدار اطالعات ديجيتال چهل و چهار برابر بيشتر از 
  ).زتابايت 8در برابر  20زتابايت 35خواهد بود ( 2009سال 

  _ ي ديجيتال ماها كنيم كه هر يك از كنش فكر ميلوحانه  ساده 
 هاي شي كارتك ، يا كارتهاي ديجيتال در تقويم گذاشتنقرار مالقات 

باشند و پيامدي به  عملياتي گسسته _ در محل كار  RFIDمجهز به 
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هاي  ها را به شكل داده ند. آن دادهشته باشبراي ما ندا ها داده كالنعنوان 
به شكل توانند احساس شوند يا  ي كه ميهاي عنوان خراش  حسي، به

شنيده شوند تصور  توانند يمهاي موسيقي  صداهايي كه همچون نت
ها، و مبادالت كوچك زندگي روزمره  ها، تراكنش كنشباالخره كنيد. 

شبيه به يك ملودي با يكديگر ربط دارند.  اي ريتمي دارد، و به گونه
هر   روال ويژه دارد؛ اگر همچون بقيه مردم باشيد، زندگي شما يك
شويد؛ در ساعت ناهار  روز در زماني مشابه از خانه به محل كار عازم مي

مشابه براي بازگشت  ياز مسير يا كنيد، هايي مشابه خريد مي از فروشگاه
ها  اي تكراري از نت گيريد. هر آهنگي كه از رشته به خانه بهره مي

هاي  گرها، سيستم س. حخواهد بودبيني  قابل پيش ده باشدتشكيل ش
هاي مبتني بر موقعيت جغرافيايي، بخش  اطالعات جغرافيايي، و برنامك

 چنينگاه  ند. احتماالً هيچكن قابل شنيدن ميرا ها  اعظمي از آن نت
هاي راه دور،  زمان حال، شركت يها داده كالنايد. در  را نشنيده يآهنگ
را به صدا در هاي ما  دادهار، و نيروهاي دولت هستند كه فراباز
آورند. اما اين كتاب درباره زمان حال نيست. در آينده عريان، اين  مي

آهنگ براي هر كسي قابل شنيدن است. ابزارها و خدمات ديجيتالي كه 
چقدر قابل  در عمل گويند كه كنيم به ما مي مان استفاده مي در زندگي

  بيني هستيم. پيش

به  ننده به طور بنياديما با آي يعمومو  هاي ارتباط  شخصي روش
هايي بسيار  بيني عنوان نتيجه اين حقيقت دگرگون خواهد شد كه ما پيش

تر خواهيم داشت. بخش اعظم آينده آشكار خواهد  تر و شخصي دقيق
  واقعاً يك آينده عريان خواهد بود. ندهيآشد. 

      

  برنامك آينده
ه آنچه در ب هيشبفرضي برنامك  ايدر سرتاسر كتاب به چند برنامه  
هايي  توانند برنامه اشاره خواهم كرد. اينها مي مقدمه آمد نيا يابتدا

سربندهاي  يبر روا مان ي هاي باشند كه بر روي گوشي 21ابر مبتني بر
 با آن .كنيم دستيابي مي ندهيدر آ يديگر فرم هر پلت اي واقعيت افزوده،

وجود دارد  Google Nowو  Ositoچندين برنامك مانند اكنون  همكه  
بهره  هاي شخصي بيني كردن پيش براي فراهم هاي شخصي كه از داده
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اين كتاب ساخته  كننده آيندة بيني هاي پيش گيرند، اكثر برنامك مي
هاي  ستند كه در آنها دادهه هايي برنامه  اند. آنها نماينده نقطه نهايي شده

 يبرا اشود تا تصويري از آينده ر ها با پردازش تركيب مي دورسنج
سرچشمه و منبع اصلي ها  داده كالنكه  آنبا .دفراهم كن ييكاربر نها
هاي اوليه تكامل پيدا  كه ما از انسان گونه ، هماناستهاي آينده  برنامك

كند چيزي بسيار متفاوت است: يك پاسخ يا  كرديم، آنچه ارائه مي
براي يك مسئله منحصر به فرد شخصي. ي شخصحل  راه

هاي شخصي نسبت مستقيم دارد و هرچه  با فراواني داده پذيري بيني پيش
ماندن  پنهانيابد، و با  ذيري افزايش ميپ بيني ها بيشتر باشد پيش داده
سطح  هر چه . بدين معني كههاي خصوصي نسبت معكوس دارد داده

. يابد ميپذيري افزايش  ينيب پيشيابد  ها كاهش  ماندن داده خصوصي
  عصر ديجيتال حفاظت كنيم؟ ن را درما پس چگونه حريم خصوصي

، MITدر تحقيقات اين كتاب، با متخصصان گوگل، استنفورد، 
هكرها، كارآفرينان، دانشمندان،  بوك، و توييتر صبحت كردم؛ با فيس
ها، و يك يا دو ميلياردر پرسه زدم. از نويدهايي كه  ها، جاسوس پليس

ده هستم. از تاد آينزده شدم. من مع دهد شگفت عصر دورسنجي مي
 كنندة هاي هوشمندي كه نظرات دگرگون دادن به سخنان آدم گوش

شدم، اگر نه، يك روزنامه نگار علمي بسيار  زده مي هان دارند هيجانج
 مبودم. اما هنگامي كه تجاربم را با دوستان، خانواده، و همكاران ساده

 هاي آنها گوش كردم، متوجه شدم كه در ميان گذاشتم و به ديدگاه
انگيز و تاريخي  ست. جايي كه من يك تحول هيجانمتفاوت اواكنشم 
، تارگيتديدم ساير مردم فقط  مي _ آينده _ترين مفهوم دنيا  در قديمي

هاي آنها براي تحت نظر  بوك، گوگل، و دولت را كه از داده فيس
ند. آنها به ديد كنند مي دادن آنها استفاده مي گرفتن، رديابي، و فريب

  عليه آنهاست.  اند، كه  فرو رفته ها داده كالن زمان حالِشدت در 

واقعي  ديتهديك  22خواهي فناورانه تماميت آهسته آهسته شدن وارد
ناپذير رشد امكانات  هاي ما نتيجه اجتناب است. اما تحقق بدترين هراس

براي  ها داده كالنهاي استفاده از  كه هزينه گونه كامپيوتري نيست. همان
ها و با  ها با پيشرفت سيستم هش پيدا كرده است، آن هزينهمؤسسات كا

 كنندگان  مصرفبراي ها  داده كالنهاي  سرويسگونه  قارچسبزشدن 
اي كه در  در حوزه_  به روند كاهشي خود ادامه خواهد داد   معمولي
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يك شركت براي تخصصي هاي  حال حاضر در گستره فعاليت
تغيير  مردمبه نفع  _ حدي تا _ي ديگر است. توازن قوا ها شركت

خواهد كرد. گوشي شما ممكن است محصول اَپل باشد؛ اپراتور موبايل 
باشد؛ برنامه مرورگر شما ممكن است گوگل  AT&Tشما ممكن است 
زيرا شما با  ،شماست خود هاي شما اول متعلق به باشد؛ اما داده

نوان مسئوليت ع  ايد. به آنها به هاي خودتان آنها را توليد كرده فعاليت
توانيد مالكيت و  اي نگاه كنيد كه مي نگاه نكنيد، بلكه به عنوان سرمايه

هاي  اختيار خودتان بگيريد. در آينده عريان، داده دراستفاده از آنها را 
تر زندگي كنيد، اهداف  شما به شما كمك خواهند كرد كه سالم

خطر دوري تر متحقق كنيد، از دردسر و  خودتان را در زماني كوتاه
 كنيد، و همچنان كه در كتاب به تفصيل آمده است درباره خودتان و

ريد كه هيچ نسلي در طول تاريخ ياي ياد بگ تان به گونه درباره آينده
هاي  . در حقيقت، دادهاستكرده نرا   بودن آن بشريت حتي فكر عملي

هايي مانند  ، بازاريابيها شما بهترين دفاع شما در برابر زورگويي
باشد.   ، و شايد حتي در برابر اقدامات متجاوزانه دولتتارگيتبازاريابي 

  شدن.مهار هاي شما ابرقدرتي است منتظر داده

ها را  هاي آن انتخاب هايي داريم. بعضي از شكل ما هنوز انتخاب
  بدترين حركت ممكن كه ما به در حال حاضربحث خواهيم كرد. اما 
ه باشيم، آن است كه بخواهيم توانيم داشت عنوان يك جامعه مي

نظرانه  بيهوده و كوته ، كه عمليگردند هاي فناورانه به عقب باز پيشرفت
، (آمريكا) ها، آژانس امنيت ملي است. ممكن است با روشي كه شركت

كنند ناراحت  مان استفاده و سوءاستفاده مي ها از اطالعات و ساير گروه
مان را  هاي ها توليد داده ين زودياما بدين معني نيست كه ما به ا ،باشيم

كاهش خواهيم داد. همچنان كه پيشتر گفتم، مطابق پژوهش مؤسسه 
IDC وجود خواهد داشت چهل و  2020، مقدار اطالعاتي كه در سال

  خواهد بود. 2009چهار برابر سال 

تان  هاي از دادهيا خودتان يك انتخاب واضح در پيش روي داريد: 
اره بي ديگر استفاده خواهد كرد. اين كتاب دريا كس ،استفاده كنيد

، داده است روي شتريپ كه باشدي اتتغييري نيست كه بسيار شبيه به تغيير
بلكه فعالً بايد پذيرفته شود يا كامالً احساس شود. يك اعالميه استقالل 
از شركت آمريكا، دولت، يا چيز ديگر نيست. سند سفر ما به اين مكان 

   □.ريانآينده عجديد است؛ 
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  )4( ها اينترنت آدم

  فردا يمجاز هاي دستيارهاي شخصي مجازي امروز، مدير برنامه

  فر عليرضا محمدينوشته  □

  
هاي                كردن انسان با كامپيوتر را در بسياري از فيلم صحبت

اين آرزوي ديرين  1مجازي يشخصدستيارهاي ايم.  تخيلي ديده-علمي
اند، هرچند آنها هنوز در مراحل ابتدايي  سان مدرن را متحقق كردهان

آغازگر  فون آيدر   Siriدوران تكاملي خود هستند. برنامك  
افزار پيشتر متعلق به شركت  اين نرم كردن اين پديده بوده است. عمومي

Siri  بود كه آن را از طريقApp Store  كرد.  عرضه مي فون آيبراي
 عامل سيستم آن را در 2011خريد و از اكتبر  2010سال آن را در  اَپل

iOS   يمجاز يشخص اريدست ابتدا ،در پي آنمجتمع كرد. خود 
Google Now  يدر سال جار و سپس، )اندرويد(براي  2012در ژوئن 

                   محصول مايكروسافت (براي  Cortana يمجاز اريدست
افزار  نرم HTCو  S Voiceيز سامسونگ ن ) آمدند.8.1ويندوزفون 

Hidi  آيند) (كه هنوز خيلي جدي به حساب نمي اند را فراهم كرده.  

ديجيتال يك مفهوم انقالبي هستند كه  يشخص دستيارهاي
 ها را دگرگون كنند. ها و تبلت فاده از گوشيتتوانند روش اس مي

بر و  ،كنند بيني مي را پيشكاربر ديجيتال نيازهاي  يشخصدستيارهاي 
                                                 
1 virtual personal assistant 

بر اساس يا وجود دارد كاربر هايي كه در برنامه سررسيدنامه قراراساس 
مختلف  2برخط، و امكان دستيابي اطالعات از منابع مكان كنوني كاربر

 وضعيت ترافيك، وضعيت آب و هوا، اخبار روز،منابع اينترنتي مانند 
قيمت  شده،  هاي روزانه و ميزان كالري دريافت پايش نرمش
ي را به و اطالعات سودمند پيشنهادها  ،ا قيمت سهاممحصوالت، ي

  د. نده ميكاربر 
شدن آنها با  فعال تاليجيد يشخص يارهايدستترين خصوصيت  مهم
را  3رابط كاربري زبان طبيعياست. آنها  صوتي هاي  ها و پرسش فرمان

 يبرا ديبه عنوان مثال، فرض كنكنند.  براي وسايل موبايل فراهم مي
 انيگشتن در م يبه جا .ديدار ازين حساب نيعدد به ماش كردن دو ضرب

 Calculatorبرنامه  افتني يبرا يشده در گوش نصب يها انبوه برنامه
تا  دييرا بگو رياست عبارت ز ي)، كافدياندرودر  حساب ني(برنامه ماش

   :ديايب به اجرا در Calculatorبالفاصله برنامك  
OK, Google. Calculator 

  
 4هوش مصنوعي هاي  بر بنياد فناوري يمجاز يشخص ياارهيدست
هاي  پوشيدني، گي هوشمندخانلوازم با  و به تدريج  ،كنند كار مي
افزارها  . ارتباط اين نرمشدخواهند  تر پيوسته، و خودروي كاربر هوشمند

اينترنت هاي آن مانند  و زيرمجموعه 5اينترنت چيزهابا ابزارهاي 
 8ها اينترنت بيمارستان يا ،)IoC( 7شهرهات اينترن، )IoA( 6خودروها

)IoHL(  تر  را بسيار گستردهافزارها  نرمحوزه وظايف و تكاليف اين
                                                 
2 online 
3 natural language user interface 
4 artificial intelligence 
5 Internet of Things 
6 Internet of Automobiles 
7 Internet of Cities 
8 Internet of Hospitals 

بزرگ  اريبس يبا وجود دستاوردها ميگفت اولهمچنان كه در مقاله 
هاي  فناوري كه يتوان ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ و شگفت

د  نانسان دار  يخصوص ميدر محدودكردن حر طالعات و ارتباطات ا
  كيآن را دوران تار گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يم
گفتيم كه  گر،يد ياز سو .نددر عصر اطالعات نام بگذار يقرون وسط  اي

هاي اطالعات و ارتباطات براي  گرفتن فناوري كنارگذاشتن و ناديده
و  شماري كه دارد  ناممكن است ين روزگار به دليل منافع بيانسان ا

: در انيعر ندهيآ« مطرح شود. بخشراه حل   كي تواند به عنوان نمي
در »  گذرد؟ يچه م كند يم ينيب شيكه هر حركت شما را پ ييايدن

در اين مقاله به هاي آينده اختصاص داشت.  شماره گذشته به برنامك
 يمجاز يشخص اريدست افزارهاي رمن ةآيندحريم خصوصي و  

تركردن  براي كمك به آسان هوش مصنوعي كه از ،ايم پرداخته
هاي  در شماره يمقاله چندبخش نيا ادامه  گيرند. زندگي ما بهره مي
  بعدي خواهد آمد.
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، پزشك هاي شخصي مجازي مدير برنامهو آنها را به  ،خواهد كرد
ي، وكيل دعاوي حقوقي شخصي مجازي، مجاز مشاور شخصي

اي هوشمند ي (براي اجراي روبش خانه از طريق جاروهمجازخدمتكار 
ي، يا يك مجاز يشخصو تنظيم دماي خانه و مانند آن)، حسابدار 

خواهند توانست كه  آنهاتبديل خواهد كرد. ي مجازاي  مشاور حرفه
هاي ما را به طور خودكار بپردازند، سيستم گرمايش و  حساب صورت

موسيقي كاربر بسته به حالت روحي  يا  سرمايش خانه را تنظيم كنند،
   پخش كنند.

  

  
Google Nowيك دستيار شخصي هوشمند ،  

Google Now  از داخل برنامك  جستجوي موبايل  گوگل قابل
رابط از يا متني مرسوم   9رابط كاربري گرافيكيدستيابي است. به جاي 

ها   دادن به پرسش ها و پاسخ براي اجراي فرماننيز  كاربري زبان طبيعي
  .كند يم ينيب شيكاربران پ يجستجوها ةنيشيپ اديبر بن  ، وگيرد بهره مي

  

  

                                                 
9 Graphical User Interface 

نگارش ( بين ژلينگارش  اندرويدابتدا در  2012در اواسط سال 
هاي تكراري، يا  هاي تكراري كاربر مانند مالقات ) تعبيه شد. فعاليت4.1

هاي  اس آنها كارتكند و بر اس هاي تكراري را بازشناسي مي مكان
  آورد.  اطالعاتي سودمندي را براي كاربر به نمايش در مي

   

Google Now دهد، مگر آن كه اين  هميشه به شما گوش مي
                  كردن با خصوصيت را خاموش كنيد؛ كافي است براي صحبت

Google Now  عبارتOK, Google .را بگوييد  

   

كه از  _ داند يمگوگل هر چيزي را كه درباره جهان و درباره شما 
گيرد تا اطالعات  در نظر مي  _آيد  تان به دست مي ارتباط شما با گوشي

بيني كند.  مورد نيازتان را فراهم كند و آنچه را الزم داريد پيش
Google Now  خواهيد به محل كار برويد بهترين مسيرها  صبح كه مي

  دهد.  رسانند پيشنهاد مي كمترين مدت شما را به محل كار مي در را كه 

پرسش باال به 
زبان انگليسي از  
Google Now 

پرسيده شد، پس از 
شنيدن و تشخيص 

شده،   عبارت بيان
مجاور گوگل  كارت

  به نمايش در آمد. 

كافي است عالمت  Google Now  كردن شنواييِ براي فعال
  . را بگوييد OK, Googleعبارت ميكروفون را لمس كنيد يا 

هنگامي كه عبارت 
به » هواي تهران«

Google Now  ،گفته شد
پس از شنيدن و تشخيص 

 شده،  كارت عبارت بيان
به نمايش در  مجاور گوگل 

  آمد. 

گفته  Google Nowبه  به زبان فارسي »محل تولد فردوسي«عبارت 
فوق گوگل  شده،  كارت بيانشد، پس از شنيدن و تشخيص سريع عبارت 

  حاوي نقشه و عكسي از آرامگاه فردوسي  به نمايش در آمد. 



 

^   

  16/صفحه 241/شماره 21سال 

  

   

  
Google Now تواند وضعيت آب و هواي  به طور خودكار مي

انند مكاني كه در آن حضور داريد (م نزديكوكارهاي  كسبشهرتان، 
، قرارهاي مالقات شما، نتايج هاي ورزشي) باشگاه يا ها رستوران

مسابقات ورزشي مورد عالقه شما، وضعيت ترافيك، و مانند آن را 
به مكاني كه در آن  يگوش GPS قياز طر Google Now  بگويد.

و جستجوهاي شما، مثالً در مورد رستوران را  ،برد ر هستيد پي ميضحا
  دهد.  شما نيز تعميم ميهاي نزديك  به محل

  

  
Google Now  گيرد. بهره مي 10يادگيري ماشيناز فناوري 

اي از هوش مصنوعي است كه از انبوهي از  شاخه يادگيري ماشين
هرچه مردم از هوش مصنوعي بيشتر استفاده گيرد.  اطالعات بهره مي

هوش مصنوعي  گيرد)،(يعني هرچه كامپيوتر بيشتر ياد ب كنند
شود به دليل  تر يافته تكاملافزار  هرچه اين نرم شود. تر مي يافته تكامل

تان دشوارتر  دهد جدايي از آن براي نظيري كه ارائه مي خدمات بي
خواهد  اَبرداناييخواهد شد و وابستگي شما به آن بيشتر خواهد شد. 

واهيد بود. همواره در كنار آن خ ميصمييار   د كه همچون يك ش
  شايد بيشتر  از هر كس ديگري با او صحبت كنيد. 

هاي  هايي مانند پوشيدني گيري از فناوري هوش مصنوعي با بهره
هاي سودمند براي سالمتي را  ها و ارائه توصيه هوشمند تشخيص بيماري

نيز به احتمال زياد به چنين  Google Nowآسان خواهد كرد. 
امكاناتي كه هوش مصنوعي از طريق   هايي مجهز خواهد شد. فناوري
تواند در اختيار شما بگذارد و  مي Google Nowهايي مانند  برنامه

مدير شمار است. به تدريج به يك  زندگي را براي شما شيرين كند بي
تواند يك دنيا  ناپذير تبديل خواهد شد كه مي خستگي هاي برنامه

در اختيار شما قرار  11ها داده كالناطالعات سودمند را از طريق بررسي 
                                                 
10 machine learning 
11 big data 

گفته شد،  Google Nowبه » گفتگو به انگليسي«هنگامي كه عبارت 
يي به گوگل باال شده،  بالفاصله كارت بارت بيانپس از شنيدن و تشخيص ع

   نمايش در آمد. در آزمايش بعدي، عبارت ايتاليايي
»conversazione in persiano « گفته شد، پاسخ درست در كارت

ها زبان زنده  با ده Google Nowشده در پايين به نمايش در آمد.  داده نشان
  . دنيا آشناست

گفته  Google Nowبه » هاي تخت جمشيد عكس«هنگامي كه عبارت 
  فوق به نمايش در آمد. گوگل  شد، كارت
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چه _ را در هر جايي بگيرد شما كردن  تواند جلوي  اشتباه بدهد، و مي
  .به هنگام خريد چه به هنگام اجراي كارهاي ديگر

Google Now ها  باهوش است و به انواعي از پرسشنيز اكنون  هم
ها زبان مختلف  آشناست. اما هرچه  دهد و با ده به درستي پاسخ مي

كه  يتيسه موفق«مقاله همان گونه كه در مقاله بعدي (_ گذرد بزمان 
) توضيح داده شده »را باز كردند يهوش مصنوع  يها سرانجام گره

، شود مي ترزيادالعاده  هايي فوق يافتن چنين برنامه سرعت تكامل _است 
چنان پيشرفت كنند كه بتوانند به راحتي با ما به  آينده نزديكدر و شايد 
 مان بسياري از امور زندگي يزير برنامه مان صحبت كنند و ريزبان ماد

ند. به عنوان مثال، سناريوي زير دور از دسترس نخواهد عهده بگير را بر
  بود:

سر ميز شام با خانواده پيشنهاد يك سفر تفريحي به رامسر يا 
كه  Google Nowدهيد.  را براي تعطيالت آخر هفته مي اصفهان

كه سخني بگويد بالفاصله  آن شنود بي اين صحبت شما را مي
 رفت و ترافيك احتمالي  ميزان وضعيت هواي اين دو شهر،

رسيدن به مقصد در  به منظورهاي مختلف  برگشت در ساعت
(بر اساس ترافيك روزهاي مشابه و همچنين  كمترين مدت 

بررسي جستجوهاي كسان ديگري كه قصد سفر به اين دو شهر را 
)، و مانند آن اينترنت خودروها اطالعات ازكسب  دارند، و يا

هاي  دارند، برنامه ياتاق خال هايي كه در آن روزها هتل
ها،  هزينه ، كننده مانند كنسرت يا تئاتر در اين دو شهر سرگرم

توانند سفر شما  وضعيت خودروي شما، و عوامل ديگري كه مي
ر  به محض آن كه شما نظ .كند تر كنند بررسي مي بخش را لذت

Google Now  بالفاصله را براي سفر بپرسيد همه اطالعات را
  . خواهد كردارائه براي شما 

  

دانيم   كنيم مي همين امروز به هنگامي كه در گوگل جستجو مي  
اين كه دهيم (براي  كه اطالعات فراواني را در اختيار گوگل قرار مي

سايت كند به  ببينيد گوگل اين اطالعات را چگونه ذخيره مي
history.google.com  .(برويدGoogle Now  در آينده انبوهي از

د، خواهد كرگوگل ذخيره  اطالعات را درباره زندگي ما در ابرِِ
اطالعاتي را ذخيره خواهد كرد كه ما معموالً بسياري از آنها را فراموش 

                  ايم كنيم، مانند غذايي كه در دو يا سه روز پيش خورده مي
)Google Now هاي  كردن كالري براي مشخص مثالً چنين اطالعاتي را

به گونه كه امروز  همان).  خواهد كرددريافتي و مصرفي ذخيره 
ايم، بي آن كه درباره حريم  عادت كرده جستجوكردن در گوگل

نيز  Google Nowنظير  مان زياد فكر كنيم، امكانات بي خصوصي
و   ميكننفكر  مان يخصوص مياره حردرب بازهم  ممكن است سبب شود

  توانيم به گوگل اعتماد كنيم؟  به گوگل اعتماد كنيم. اما تا چه حد مي

  

كه سرانجام  يتيسه موفق«  هايي از  مقاله در ادامه ترجمه بخش
را » كوين كلي « نوشته»  را باز كردند يهوش مصنوع  يها گره

به دو يا سه شركت  شدن ما فقط ايم كه به خوبي علت وابسته آورده
   □دهد. كارگيرنده هوش مصنوعي را توضيح مي به
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 هاي  گرهسه موفقيتي كه سرانجام   
  هوش مصنوعي را باز كردند

  )12كلي(نوشته كوين 

  

،  و تحولي بزرگ به دهد روح جان مي به اشياء بي هوش مصنوعي
 الكتريسيته  شيقرن پ كي بسيار شبيه به كاري كه وجود خواهد آورد،

نجام داد. هوش مصنوعي اينترنت، اقتصاد جهاني، و تمدن انساني را ا
  دگرگون خواهد كرد. 

بهره  اش كردن هوش مصنوعيبراي بهتر يشگوگل از جستجوها
دهيد به هوش  در گوگل انجام ميرا گيرد. هربار كه جستجويي  مي

 دهيد. به عنوان مثال، هرگاه درباره مصنوعي گوگل آموزش مي
تجو كنيد و روي يك عكس نزديك به آن كليك كنيد جس »لقاقُشَ«

به چه شباهت دارد. هر روز كه  »لقاقُشَ« گوگل خواهد فهميد كه
گوگل  به دليل صدها ميليون جستجويي كه در ي ها آموختهگذرد  مي

شود. در نتيجه هوش مصنوعي گوگل  بيشتر مي دهد  روز انجام مي
رفت تدريجي در سال ديگر پيش 10رقيب خواهد ماند. با  بي

برابرشدن حجم  راناش و همچنين هزا هاي هوش مصنوعي الگوريتم
تري، گوگل يك هوش مصنوعي ها و صدهابرابرشدن منابع كامپيو داده
، محصول اصلي 2024بيني من: تا سال  خواهد داشت. پيش رقيب بي

  هوش مصنوعي خواهد بود.  ،گوگل جستجو نخواهد بود

   

                                                 
12The Three Breakthroughs That Have Finally Unleashed AI 
on the World 
By Kevin Kelly 
( http://www.wired.com/2014/10/future-of-artificial-
intelligence/) 

همواره گران هوش مصنوعي  پژوهش پيش،سال 60حدود از 
انقالب بزرگي را  يهوش مصنوع كه به زودي اند  ردهك بيني مي پيش

در زندگي انسان به وجود خواهد آورد. اما فقط در چند سال اخير است 
دنياي در  رويدادهاي هوش مصنوعي به دليل سه  يافتن وعده كه تحقق

، 13رايانش موازيترشدن  است: ارزانفناوري  ممكن شده 
  .تر هاي پيشرفته الگوريتم، و 14ها داده كالن

  

 رايانش موازي .1

همزمان  15نورونها  است، ميليارد ذهن ريكا فكر محصول موازيت 
به  را به وجود بياورند. مغزي شوند تا امواج همزمان رايانش فعال مي

ر هوش افزا ساختار اصلي نرم_  16شبكه عصبييك  طور مشابه،
به اجراي همزمان تعداد بسيار زيادي عمليات محاسباتي   _مصنوعي 

يك شبكه عصبي شبيه به يك نورون در داخل در  17گرهنياز دارد. هر 
براي سردرآوردن   همسايههاي  گرهبا  هر گره تعامل متقابل_ مغز است 

براي بازشناسي يك كلمة كند.  هايي كه  دريافت مي و فهميدن  سيگنال
را در ارتباط با  18ها شده، يك برنامه بايد قادر باشد كه همه واج هگفت

يكديگر بشنود؛ براي تشخيص يك عكس، الزم است كه هر پيكسل را 
كه هر دو تكاليفي عميقاً موازي _ هاي اطراف آن ببيند  در بافت پيكسل

معمول فقط  هايكامپيوتر هاما تا چندي پيش، پردازندهستند. 
 را در هر زمان انجام بدهد.  توانست يك كار مي

 

                                                 
13 parallel computation 
14 big data 
15 neuron 
16 neural network 
17 node 
18 phonemes 

و   يج اندرو ان
همكارانش در استنفورد به 

كه  دنديرس جهينت نيا
 توانند يم GPU يها تراشه
را به طور  يعصب يها شبكه
  اداره كنند. يمواز
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از حدود يك دهه پيش اين وضعيت تغيير كرد، هنگامي كه نوع 
)، براي GPU( 19واحد پردازش گرافيكجديدي از تراشه، مشهور به 

هاي ويدئويي ساخته شد،  تصويري بازي _و موازي  _گسترده نيازهاي 
شد.  سبه ميها پيكسل بازمحا بايست ميليون كه در آنها در هر ثانيه مي
ويژه به عنوان يك مكمل  20رايانش موازي ةاين وضعيت به يك تراش

هاي گرافيكي موازي كارساز  . تراشهداشت ازينسي  براي مادربورد پي
، افزايش 2005ها اوج گرفت. در سال  شدند،  و كيفيت گرافيكي بازي

 ها سبب شد كه قيمت آنها بسيار پايين بيايد. درGPUبسيار زياد توليد 
و همكارانش در استنفورد به اين نتيجه  21جي اندرو ان، 2009سال 

هاي عصبي را به طور  توانند شبكه مي GPUهاي  رسيدند كه تراشه
  موازي اداره كنند. 

  
هاي عصبي فراهم  هاي جديدي را براي شبكه اين كشف فرصت

باشند.  داشته شان هاي توانند صدها ميليون اتصال بين گره كرد، كه مي
هاي مرسوم براي محاسبات همه امكانات پشت سرهم و وابسته  پردازنده

ها وقت نياز  ميليون پارامتري به هفته100 به هم در يك شبكه عصبيِ
تواند  ها ميGPUبه اين نتيجه رسيد كه يك خوشه از  جي انداشتند. 

هاي عصبي  همان كار را در يك روز انجام بدهد. امروزه شبكه
 ابرهاي مجهز به  ها  به طور مستمر توسط شركتGPUگيرنده  كار به

                                                 
19 graphics processing unit 
20 parallel computing 
21 Andrew Ng 

)cloudيا  بوك )  مانند فيسNetflix بوك سيف شوند. به كار گرفته مي 
، براي دادن Netflixها، يا  براي شناسايي دوستان شما در عكس

 يها شبكه از  خود ميليون مشترك 50هاي قابل اعتماد به بيش از  توصيه
  د.  نگير ميبهره   يعصب

  

 ها  داده كالن .2

اي بايد آموخته شود. مغز انسان، كه به طور ژنتيكي  هر هوشمندي
بندي چيزها است، بازهم بايد پيش از آن كه گربه را از  آماده گروه

به آموزش ي مصنوع يها ذهن يبراببيند.  را ها نمونه سگ تميز بدهد ده
است. بخشي از موفقيت هوش مصنوعي مديون  ازيني بيشتر

مان است، كه  اي درباره دنياي هاي عظيم داده مدن مجموعهوجودآ به
هاي  كند.  پايگاه آموزشي را كه هوش مصنوعي نياز دارد فراهم مي

ها  ، ترابايت)online( برخطهاي وب، ردپاهاي  هاي بزرگ، كوكي داده
، و كل جهان ديجيتال به ويكيپدياها نتيجه جستجو،  شده، دهه داده ذخيره

  د.  نكن تر مي اند كه هوش مصنوعي را باهوش يل شدهآموزگاراني تبد
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 هاي بهتر الگوريتم .3

اختراع شدند، اما براي اين كه  1950هاي عصبي در دهه  شبكه
بين يك   يها رابطهدانشمندان كامپيوترشناس ياد بگيرند كه چگونه 

ها سال  در بياورند ده نورون را  تحت كنترل _ميليون 100يا  _ميليون 
هاي روي  هاي عصبي در اليه دادن شبكه سازمان ،راه حل طول كشيد. 

است  صورترا كه يك  صورتهم بود. كار نسبتاً ساده بازشناسي يك 
ها در يك شبكه عصبي يك  در نظر بگيريد. هنگامي كه گروهي از بيت

ه براي اين نتيج _ را مثالً تصوير يك چشم _بدهند الگو را تشخيص 
رود. سطح بعدي ممكن است دو چشم  بررسي بعدي به سطح باالتر مي

را مربوط به يك گروه تشخيص بدهد و به سطح باالتر براي الگوي 
ها گره را محاسبه كند (كه  ميليون هر اليه  بيني برود. ممكن است

 . برايانجامد) هاي مجاور مي هركدام به محاسباتي در مورد گره
، 2006اليه باال برود. در سال  15تا  بايد  انسان كيصورت  يبازشناس

، براي اين روش يك ابتكار جديد دانشگاه تورنتودر ، 22جف هينتون
) نام نهاد. deep learning( يادگيري عميقابداع كرد، كه خودش آن را 

رياضي توانست نتايج هر اليه را چنان بهينه كند كه  ا محاسباتاو ب
هاي  تر حاصل شود. الگوريتم ها سريع سطح اليه با باالتررفتنيادگيري 

ها به كار گرفته شدند GPUيادگيري عميق چند سال بعد هنگامي كه 
به تنهايي براي توليد  قيعم يريادگيشتاب بسيار  گرفتند. الگوريتم  

تفكر منطقي پيچيده كافي نيست، اما يك بخش ضروري همه 
محصول  واتسون سيستم يها ، مانند الگوريتمهاي هوش مصنوعي سيستم
  امروز است. بوك،  يا جستجوگر گوگل ام، فيس بي آي

                                                 
22 Geoff Hinton 

تر، و  هاي بزرگ داده اين طوفان كامل رايانش موازي، كالن
سال سبب موفقيت هوش  60پس از تر  هاي يادگيري عميق الگوريتم

مصنوعي  شدند. اين همگرايي داللت بر اين دارد كه تا زماني كه اين 
 _دليلي وجود ندارد كه ادامه نيابد كه  _ادامه يابد  روندهاي فناوري

  هوش مصنوعي به پيشرفت سريع خود ادامه خواهد داد. 

بنياد وارد بخشي از زندگي روزمره ما -اين هوش مصنوعيِ ابر
كند، كه  تبعيت ميقانون افزايش سود از  رايانش ابريخواهد شد. 

هنگامي كه  شود:  ارزش يك شبكه ناميده مي 23اثر شبكهگاهي 
تر  يابد.   هرچه شبكه بزرگ تر افزايش مي بسيار سريع شود مي تر بزرگ

تر نيز  شود، كه آن را بزرگ تر مي شود، براي كاربران جديد جذاب
ابري يك سرويس ، و الي آخر. شود مي تر كند، و در نتيجه جذاب مي

هر  ،كند قانون تبعيت مي اندهد از هم كه خدمات هوش مصنوعي مي
شود. هنگامي كه  تر مي كاربران بيشتري از آن بهره بگيرند، باهوش چه

بسيار سريع  به طور يك شركت وارد اين چرخة مطلوب شود،
رقباي نوخاسته  را در  رقابت اي كه شود، به گونه بزرگ مي العاده فوق

    شكند. در نتيجه، يك اليگارشي از دو يا سه شركت بزرگ هم مي
  □د.كرحكمراني خواهد را  ما  يوش مصنوعه ندهيآ ،بنياد-ابر

   

  
                                                 
23 network effect 

، و تحولي بزرگ در نام نهاد deep learningخود را  ديابتكار جد نتونيجف ه
  كند. اكنون با گوگل همكاري مي او هم .كاربردهاي هوش مصنوعي به پا كرد

 Google Nowبه 
ساعتي را بگوييد كه 

خواهيد از خواب بيدار  مي
شويد،      ساعت ذكرشده 

به طور خودكار در را 
تنظيم  برنامك ساعت

  كند.    مي
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  )5( ها اينترنت آدم

    IPS و GPSهاي   فناوري ،اينترنت خودروها
  فر عليرضا محمدينوشته  □

  
هاست  هايي هستند كه مدت فناوري  IPS2و   GPS1هاي  فناوري

هاي هوشمند،  . يعني همين امروز با گوشيمورد استفاده هستند
توان گام به گام موقعيت  ها مي ريهاي ويژه، ابر، و اين فناو برنامه
اما در حال حاضر كاربردهاي اين اي افراد را ثبت و رديابي كرد.  لحظه

ها در حدي نيست كه هميشه آنها را فعال نگه داريم يا  فناوري
به ويژه  اينترنت چيزهامان را در ابر ثبت كنيم.  اي هاي لحظه موقعيت
و  V2V3(شامل  ت خودروهااينترن ،هاي هوشمند هاي پوشيدني فناوري

V2I4(هاي  فناوريكاربردهاي  هاي هوشمند ، و خانهGPS  وIPS  را
داشتن دائمي آنها ارزشمند باشد.   چنان زياد خواهند كرد كه فعال نگه

 وآمدهاي شما، ترافيك هايي كه از سابقه رفت به عنوان مثال، برنامه
بتوانند هاي آينده   بيني ترافيك دقايق يا ساعت ها، و پيش جاده كنوني
رويد پيشنهاد كنند،  ترين مسيرها را براي جاهايي كه معموالً مي سريع
هايي  توانند تعداد گام هايي كه مي هايي باارزش خواهند بود. برنامه برنامه

خوابيد، مدتي كه كار  داريد، مدتي كه مي روز برمي كه در شبانه
و مانند آن را   ،يدكن كنيد، مدتي كه در سالن ورزشي ورزش مي مي

                                                 
1 Global Positioning System  
2 indoor positioning system 
3 vehicle-to-vehicle communication 
4 vehicle-to-infrastructure communication 

ري مصرفي شما را محاسبه كنند و لتوانند كا به خوبي ميد نثبت كن
يا هر گاه از خانه هوشمندتان هاي بهداشتي خوبي را ارائه بدهند.  توصيه

فعال باشد، يك برنامك خانه  GPSس يشويد، اگر سرو خارج مي
يل جويي در مصرف انرژي بعضي از وسا تواند براي صرفه هوشمند مي

كننده انرژي در داخل خانه را خاموش كند و به محض  مصرف
  شدن شما به خانه آنها را روشن كند. نزديك

ياب امكان تهيه  هاي موقعيت يكي ديگر از كاربردهاي فناوري
هايي است كه هر فرد در هر لحظه از عمر خود  از مكان عمر تمام مستند

نين مستندي بايد  فراوان كاربردهاي چ ها به سر برده است. در آن مكان
نيز براي  Life360مانند برنامك  ياب هاي خانواده برنامك باشد.
يك حلقه از اطالعات  ياعضادادن مكان اعضاي يك خانواده يا  نشان

GPS گيرند.  بهره مي  

    
 اي هاي سوابق نشاني لحظه چنين كاربردهايي معموالً به دادن داده 

اي از كاربردها  ها يا افراد ديگر نياز ندارند، اما گاهي در پاره به شركت
ندادن داوطلبانه چنين اطالعاتي هزينه خواهد داشت. به عنوان مثال، 

هاي بيمه ممكن است تخفيفات بيمه را مشروط به گرفتن  شركت
كنند تا بتوانند حق بيمه را  بر اساس  V2Iو  V2Vهاي  هاي برنامه داده
ها از كاركنان  بسياري از شركتك رانندگي شما محاسبه  كنند. سب

خواهند كه  هايي بيرون از محل شركت دارند مي خود كه مأموريت
يا گاهي به شركت ارسال كنند.     GPSشان را از طريق  پيوسته موقعيت

هاي اجتماعي مجازي/واقعي ويژه از شما  شبكه هاي ابريِ سرويس
د نتان را ارائه بدهيد تا همواره بتوان خواهند كه اطالعات مكاني مي

برند  فهرست دوستان و آشنايان شما را كه در نزديكي شما به سر مي
 تواند اي كه مي ، پديدهدنبه شما ارائه بده اجتماعات واقعيبراي 

هايي  معرفي فروشگاه. عي را بيشتر كنداجتماعات واق مشاركت مردم در 
ي شما هستند يك كاربرد ديگر كه روز حراج دارند و در نزديك

  ياب است.  بودن سيستم موقعيت فعال
گرهاي كامپيوتر يا  شدن موقعيت مكاني هر فرد در ابر، يا ذخيره ثبت

تواند گذشته  چنان زياد خواهد شد كه ميگوشي هوشمند در آينده 
   □در هر مكاني را كامالً عيان كند. حضور هر فرد

رسان وايبر  برنامك پيام
تواند نشاني هر يك از  مي

هاي وايبر را  اعضاي گروه
بر روي نقشه گوگل نمايش 

  بدهد. 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  نارگذاشتن و ناديدهكگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

هاي  اينترنت خودروها و فناوري نقش  مطرح شود. در اين مقاله به
ساختماني  روندي ياب موقعيت) و GPSساختماني ( يابي برون موقعيت

)IPS ( در  يمقاله چندبخش نيا ادامه  ايم. پرداختهدر امور شخصي
  هاي بعدي خواهد آمد. شماره
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  )6( ها اينترنت آدم

  نگاري پيوسته) نامه عمر (زندگي ساخت مستند تمام
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
در نخستين بخش از اين سلسله از مقاالت درباره گردآوري 

كه   سرانجامِ چنين روندي ها  صحبت كرديم و گفتيم  غيرمجاز داده
» 1984«در رمان  لكه جورج اوروِ دشو كينزدممكن است به آنچه 

شرح داده  telescreen اي به نام درباره پايش پيوسته مردم با وسيله
ماه فوريه براي رفع  در  سامسونگشركت  اي كه اطالعيهاست.  
هاي هوشمند  هاي مردم درباره شنود مكالمات توسط تلويزيون نگراني

 .را به وجود آوردها  اي از نگراني موج گستردهصادر كرد سامسونگ 
اصطالحاتي  ازدر مقاالت خود پيرامون اين موضوع ها  بسياري از رسانه

 و يا، يلاوروِ حريم خصوصي)، Orwellian( يلاوروِ تلويزيونمانند 
به  2گاردينو  1نيوزويكبهره گرفتند. به عنوان مثال،  دنيا شدن لياوروِ

  هاي زير انتشار دادند:  ترتيب مقاالتي با عنوان
□ Privacy Fears Over Samsung’s ‘Orwellian’ Smart TV 
□ Samsung rejects concern over 'Orwellian' privacy policy  

                                                 
1 http://www.newsweek.com/privacy-fears-over-samsungs-
orwellian-smart-tv-305532 
2 http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/09/ 
samsung-rejects-concern-over-orwellian-privacy-policy 

 يها ونيزيتلو  شرايط استفاده متنسامسونگ پاراگراف زير را در 
  قرار داده بود: خود )Smart TV( هوشمند

العات شخصي يا هاي شما اط به ياد داشته باشيد كه اگر در ميان صحبت« 
اطالعات حساس وجود داشته باشد، آن اطالعات در صورت  استفاده شما از 

انتقال  طرف سومبه يك  ]بازشناسي گفتاربرنامه [ Voice Recognition برنامه 
  » داده خواهد شد.

  

  

  

محصول سامسونگ شبيه به برنامه  S Voiceبرنامه دستيار شخصي 
Google Now كند، اما بازدهي و هوشمندي آن  ر ميبراي اندرويد كا

هايي در  لوازم خانگي هوشمند مانند  بسيار كمتر است. نصب چنين برنامه
تواند مسائل بيشتري را براي حريم  هاي سامسونگ نيز مي تلويزيون

  . شخصي كاربران به وجود بياورد

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

هاي ويدئويي  ها و  دوربين مطرح شود. در اين مقاله به نقش ميكروفون
مقاله  نيا ادامه  ايم. و عكاسي ديجيتال در امور شخصي پرداخته

  هاي بعدي خواهد آمد. در شماره يچندبخش
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هاي گفتاري  براي اجراي فرمان هاي هوشمند سامسونگ تلويزيون
كه بر اساس تبليغات اين روزهاي سامسونگ شامل زبان _ اربران ك

و  ونيزيتلودو ميكروفون دارند، يكي در داخل   _ شود فارسي هم مي
در  كم وب(تعبيه يك  .آن ديگري در دستگاه كنترل از دور

منظور از  هاي هوشمند نيز به امري معمول تبديل شده است.)  تلويزيون
 Nuance Communications  شركت (يا شخص ثالث)  طرف سوم

سياست حريم شخصي محصوالت و خدمات خود متن است كه در 
گيري از محصوالت و خدمات                                  با بهره« چنين آورده است:

 Nuance Communications پذيريد كه                                              شما مي
Nuance Communications كنيد  تواند اطالعاتي را كه شما فراهم مي مي

  ...».آوري، پردازش، و استفاده كند،  جمع

  

  
  

ها را  كمتر كسي انتظار دارد كه تلويزيون گوش بايستد و صحبت
 يها ونيزيتلونيز همچون  LG هوشمند يها ونيزيتلوانتقال بدهد. 

 Nuance Communicationsشركت   خدماتاز  هوشمند سامسونگ
يكي از  شنوايي كنند. اي مشابه عمل مي گيرند و به گونه بهره مي

براي  اينترنت چيزهاحواسي است كه در بسياري از ابزارهاي 
در ابتداي چنين روندي اكنون  همما  پذيري تعبيه خواهد شد. فرمان

ي بهره خواهند هاي هستيم. وسايل بيشتري در آينده از چنين فناوري
شنود، مانند كنسول  چيزهاييا   ليوساانواعي از  هم ين حاالگرفت. هم

سيستم با )، گوگل (Siriسيستم با اَپل (  وجود دارد. Xbox Oneبازي 
Google Now،(  با سيستم) سامسونگS Voice،( ) سيستم با و آمازون

Echoبا  فعال دارند، كه هاي بازشناسي صداي هميشه )  نيز سرويس

گوش به  Alexaيا  ،Hey Siri ،OK Google، Hi Galaxyعبارات 
  شوند.  فرمان شما مي

  

  

  
  

مشخصات مهم  خانه  ،از اين سلسله از مقاالت بخشدر سومين 
برشمرديم و هاي سنتي  به عنوان يك نماد برجسته خانهايراني را   يسنت

را در معماري منحصر به فرد آن  اهميت حفاظت از حريم خصوصي
خانه مكاني است   ذكر كرديم.   خانه سنتي  و به ويژه بخش اندرونيِ

م، اما حاال با ورود اي هشناخت كه آن را همواره مصون از تعرض مي
اين دژ نفوذناپذير  در حال  ،به خانه اينترنت چيزهايا هوشمند  چيزهاي

گر خواهند شد،  فاف جلوهاي و ش ها شيشه فروريختن است. ساختمان
حتي اگر با آجر و سيمان ساخته شده باشند. خانه مدرن خانه هوشمند 

 هاي مشهور سازنده  پردازنده_  Qualcommشركت 
Snapdragon براي وسايل هوشمند   _هاي هوشمند  گوشي ويژه

بهره ) Digital Sixth Sense(» حس ششم ديجيتال«خانگي از اصطالح 
ها، و مردم به  و بر اين باور است كه هنگامي كه ابزارها، مكان ،گيرد مي

اي شگرف   شمند به يكديگر وصل شوند زندگي روزمره به گونهطور هو
 IoEيا  »اينترنت كل چيزها«را   مهم دگرگون خواهد شد، و اين 

)Internet of Everything.تصوير باال از صفحه  ) ممكن خواهد كرد
  اختصاص دارد گرفته شده است:  » اينترنت كل چيزها«وب زير كه به 

https://www.qualcomm.com/#/internet-of-everything  

  اوروِلجورج نوشته  » 1984« كتابي از بند

درِ گوشي   يها صحبتبلندتر از هاي وينستون كه  همه صحبت«
شد، و تا زماني كه او در ميدان  منتقل  مي   telescreenبود توسط 

قرار داشت تحت نظر بود. هيچ راهي براي اين    telescreenديد 
كه در يابيد كه تحت نظر هستيد يا نه وجود نداشت. معلوم نبود كه 

خط يك فرد  در چه زماني يا بر روي چه سيستمي روي» پليس فكر«
  »رود. خاص مي
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) ها آدم نترنتيا(  ها شبكه آدمهوشمند.   چيزهاياست با يك شبكه از 
شبكه  به _ شود  محسوب مي 3شبكه گرهكه در آن هر فرد يك _ 

) زهايچ نتنتريا(شبكه چيزهاي ديگر مرسوم) و  اينترنتكامپيوترها (
                                      IoEيا  »اينترنت كل چيزها« و در مجموع  ،شود وصل مي

)Internet of Everythingد. م) پديد خواهد آ  

  

  مفهوم غريبگيو  بازشناسي چهره هبرنام
روند و بيشترين  اساساً شهرها به سوي هوشمندترشدن به پيش مي

تعداد از همين روي،   گيرند. مي زهايكل چ نترنتيابهره را از 
ها و اماكن مختلف نصب  هاي ويدئويي ديجيتال كه در فروشگاه دوربين

ها به فناوري  شود. چنانچه اين دوربين شوند روز به روز بيشتر مي مي
 تبديل كنند اطالعاترا به  ها دادهيعني _ مجهز شوند  4بازشناسي چهره

 يبازشناس يفناورنخواهيد بود.  يبهغردر بيرون از خانه نيز ديگر _ 
هاي مشهوري كه  را دگرگون خواهد كرد. برنامه مفهوم غريبگي  چهره

محصول گوگل،  پيكاسادارند عبارتند از  چهره يبازشناسقابليت 
iPhoto    محصول اَپل، وWindows Live Photo Gallery  محصول

  مايكروسافت.

  

  نگار نامه يزندگ چيزهاي جديد
هاي داغي را درباره حريم  به بازار نيز بحث 5ك گوگلعينورود 

شخصي به پا كرد. عينك گوگل به جز كاربر عينك درباره ديگران نيز 
برداري، يك  كند. يك دوربين عكاسي و فيلم اطالعات جمع مي

براي رديابي مكان  GPSگر كوچك دارد. از  ميكروفون، و يك نمايش
برداري دزدانه با چنين وسايلي  عكاسي و فيلمتواند بهره بگيرد.   مي

يك  توانند بفهمند كه ها به راحتي نمي بسيار آسان شده است. سوژه
برداري از آنهاست.   در حال فيلم گوگل عينك وسيله پوشيدني مانند 

شده از طريق  هاي كاربر، عكس، ويدئو، و صداي ضبط همه داده
يابد.  گوگل) انتقال مي ِابر( Google Driveفاي و اينترنت  به  واي

                                                 
3 network node 
4 facial recognition 
5 Google Glass 

عينك با داشتن حافظه بيشتر و توان ارتباطي  هاي بعديِ گمان، نسل بي
و از ، )كنند ينگار نامه يزندگ(برداري كنند  توانند پيوسته فيلم بهتر مي

هايي كه زده است، و  هر فرد در جاهايي كه بوده است، حرف
  د. نزبسا عمر مستند تمامهايي كه داشته است  مالقات

هاي  توانند حاوي برنامه هاي مشابه مي عينك گوگل و پوشيدني
بينند شناسايي كنند.  بازشناسي چهره شوند، و هويت افرادي را كه مي

فروشندگان با اين فناوري به سرعت اطالعات مفصلي درباره هر مشتري 
  توانند پيدا كنند و بر اساس آنها بازاريابي كنند.  خود مي

  

  
 7نگار دوربين پوشيدني زندگييك  Narrative Clip6 نيدورب

مگاپيكسلي دارد كه هر دقيقه به طور خودكار دو  5است. يك دوربين 
تان سنجاق كنيد يا به يك  توانيد به لباس گيرد. آن را مي عكس مي

ها را صاف  سنج داخلي دارد كه عكس بند وصل كنيد. يك شتاب گردن
گرم است  20نيز دارد. وزن اين دوربين فقط  GPSند. يك تراشه ك مي

  متر است. ميلي 36× 36 × 9و ابعاد آن 

فاي و بلوتوث مجهز  به واي  Narrative Clip 2 دوربين جديدتر
                  ِابرها را در  توان عكس فاي مي شده است. از طريق واي

Narrative Library .ذخيره كرد□  

                                                 
6 http://getnarrative.com/ 
7 lifelogging camera 

 ،يك دوربين پوشيدني است Narrative Clipنگار  زندگي نيدورب
توانيد به  گيرد. آن را مي كه هر دقيقه به طور خودكار دو  عكس مي

  بند وصل كنيد.  تان سنجاق يا به يك گردن لباس
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  )7( ها اينترنت آدم

  اي داده هاي كالن و بمب وب تاريك
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
  

همان گونه كه در زندگي واقعي اگر احتمال بدهيم   :1هشدار
 ميكن يم يسع كه كسي در كارهاي مجرمانه شركت داشته باشد

نيز نبايد هيچ ارتباطي با  مان را با او قطع كنيم، در دنياي مجازي  رابطه
كار برقرار كنيم يا  درباره آنها كنجكاوي كنيم، كه  هاي وب  بزه سايت

  حتي ممكن است  به لحاظ قضايي تبعاتي براي ما داشته باشد.

  

و اثرات آن بر  وب تاريكاين مقاله فقط براي معرفي  :2هشدار
مقاله به معني  در اين Torافزار  است. افزون بر اين، معرفي نرمجامعه  

  بودن آن نيست. بودن، يا امن مجاز، قانوني

  چيست؟  )Dark Web( وب تاريك
وب يا  وب آشكارتوان به دو گروه عمده تقسيم كرد:  را مي وب
                     عميق وب يا وب پنهان) و Surface Web(  سطحي

)Deep Web .(شود  شامل همه صفحاتي مي سطحيوب يا  وب آشكار
نشاني آنها به  راحتي پيدا  ،گيريم كه به طور روزمره از آنها بهره مي

سازي  و موتورهاي جستجوگر مانند گوگل آنها را نمايه ،شود مي
شامل صفحاتي است كه موتورهاي  وب عميقيا  وب پنهان . كنند مي

هاي ايميل،  كنند، مانند پيام سازي نمي جستجوگر  محتويات آنها را نمايه
هاي داده، يا اطالعات  مؤسسات مختلف، پايگاه 1ينترانتاصفحات 

  ورود به يك حساب اينترنتي.

است كه شامل  وب عميقبخشي از ) Dark Web( وب تاريك 
توان ديد  شود كه محتويات آنها را مي اي از صفحات وب مي مجموعه
 آنها را پيدا  IP3 نشانيكننده، يا  ذخيره 2رروِستوان نويسنده و  اما نمي

 يساز هيصفحات را نمامحتويات اين جستجوگر  يموتورها كرد.
هاي جستجوگر مانند گوگل  گيري از سايت در نتيجه، با بهره .كنند يمن

جايگاه  وب تاريكهايي را پيدا كرد. در مجموع،   توان چنين سايت نمي
فروشندگان كاران، از فروشندگان مواد مخدر گرفته تا  صفحات وب بزه

  است. مگر يها سالح

است كه در   Silk Roadها سايت  يك نمونه مشهور از اين سايت
كرده است. اين سايت  زمينه خريد و فروش مواد مخدر فعاليت مي

بوده است. اكثريت قريب  Tor شبكهدر  Hidden Servicesبخشي از 
 Tor افزار رمزنگاري نرمگيري از  با بهره وب تاريكهاي  به اتفاق سايت
را در اصل نيروي دريايي  Torكنند.  وب پنهان مي خودشان را در

ظاهراً يك سازمان  Tor افزار نرمكننده  آمريكا ساخته است. امروزه ارائه
غيرانتفاعي است  كه مدعي است كه با  پشتيباني داوطلبانه مردم براي 

 همچنانكند.  با وجود اين، دولت آمريكا  دفاع از آزادي بيان كار مي
ان مالي آن  است و از آن براي پيشبرد مقاصد خود بهره ترين پشتيب مهم
هاي مافيايي،  فروشندگان كاالهاي  گيرد. از سوي ديگر،  گروه مي

                                                 
1 Interanet 
2 server 
3 IP address 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولنان كه در مقاله همچ
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيرآن را دوران تا گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

 »وب تاريك«ريك با اصطالح منظور ما از اين دوران تا مطرح شود.
)Dark Webدر اين مقاله اصطالحاتي چون وب  كند. ) فرق مي

ايم و به نقش وب  تاريك، وب سطحي، و وب عميق را توضيح داده
هاي  ها، و هوش مصنوعي در ساخت بمب داده تاريك، كالن

ر از گرت توانند ويران هايي كه مي ايم، سالح اي پرداخته داده كالن
را براي انسان رقم بزنند.  كيتار ياندورمتعارف باشند و هاي  سالح

 » استفن هاوكينگ«چنان است كه  يهوش مصنوع ها در پيشرفت
)Stephen Hawkingبيني كرده  )، دانشمند سرشناس انگليسي پيش

است كه هوش مصنوعي سبب انقراض نسل بشر خواهد شد. بررسي 
  هاي بعدي بخوانيد. در شمارهمقاله  نيا ادامه  اين نظر  را در
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ها، يا  هاي گرم يا مواد مخدر، تروريست سالحفروشندگان ممنوعه مانند 
  گيرند.  بهره مي Torكاران ديگر نيز از شبكه  بزه

و مكان  كننده استفادهتن هويت داش نگه توان براي پنهان مي Torاز 
هويت مدير يا  ) در وب بهره گرفت.IP نشانيسازي  استفاده (با پنهان

ماند. استفاده  گيرند پنهان مي بهره مي Torهاي وبي كه از  سايت صاحب
   افزار برويد و                                      دشوار نيست. كافي است به سايت حاوي اين نرم Torاز 

Tor Browser Bundle  را دريافت كنيد و فايل دريافتي را در كامپيوتر
سهولت   4كليك كنيد. Start Tor Browserنصب كنيد و روي 

گيري از آن  كاران نيز به بهره سبب شده است كه بزه   Torاستفاده از 
  روي بياورند. 

  

  
نيست. شبكه  وب تاريكدر از س ناشناستنها شبكه  Torشبكه 

ديگر است كه مورد استفاده  ساز ناشناسيك شبكه  I2Pساز  ناشناس
  Silk Road Reloadedشود كه سايت   گيرد. گفته مي كاران قرار مي بزه
در اين شبكه ظاهر شده _  Silk Road يك سايت مشابه سايت_ 

  است. 

  

                                                 
4 http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/internet/3593569/what-
is-dark-web-how-access-dark-web 

  وب تاريك و دوران تاريك
وب شود و در  محدود نمي وب تاريك نت به ها در اينتر سوءاستفاده

اي گسترده وجود دارد. در حقيقت،  شنود  و  نيز به گونه سطحي
دهد.  رخ مي وب سطحيهاي خصوصي مردم در  آوري داده جمع
، وب سطحيگرايان افراطي  از  ها، و فرقه كاران، تروريست بزه

ي و توانند براي شستشوي مغز ، و هوش مصنوعي مي5ها داده كالن
  جذب  نيروهاي جديد بهره بگيرند. 

ها را منفجر كرد  نارنجكي از داده »6ادوارد اسنودن «پيش   چند سال
كه توانست اختالفاتي هرچند جزئي را در روابط بعضي از كشورها به 

هاي  و ابزار افزارها پايشگيري از  هايي كه با بهره وجود بياورد. بمب
هاي  ه بعضي از آنها را در مقاله(ك هاي شخصي آوري داده ديگر جمع

و فراتر از آن  _ ها داده كالنهوش مصنوعي، ايم)،  قبلي معرفي كرده
ساخته    وب تاريكو      _ داده يها كهكشانو  داده يها انوسياق

ها نفر از افراد يك  اي وسيع در ميان ميليون تواند در گستره شود، مي
رقيب، و يا احزاب و  هاي ها، مؤسسات و شركت جامعه،  خانواده

افكني كند و آن جامعه را از درون فرو  هاي مختلف اختالف گروه
ايم  نام برده دوران تاريكبپاشاند و   آنچه را كه ما از آن به عنوان 

  پديدار كند.

  

  
                                                 
5 big data 
6 Edward Snowden 

بر  FBIاز طرف  Silk Roadشدن سايت  تصويري كه پس از تعطيل
  پديا).  (عكس از ويكي قرار داده شد Silk Road روي سراصفحه 

براي كساني نيز جذاب است كه  Torماندن در شبكه  ناشناس
دهند، مانند فروشندگان  هاي برخط غيرقانوني انجام مي فعاليت

هاي وب غيرقانوني كه  كاالهاي غيرقانوني. هنگامي كه درباره سايت
خوانيد به  فروشند مي مواد مخدر، اسلحه، و پورنوگرافي كودكان مي

شوند.  ميزباني مي Torهاي وب در داخل  ل زياد آن سايتاحتما
  پديا).  (عكس از ويكي
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  عصر تاريك ديجيتال
در قسمت  همچنان كه در نخستين بخش از اين سلسله از مقاالت

ها در  ، دگرگونيگفتيم »گريد تاليجيد كيروزگار تار كي«اي  حاشيه
افزاري و  هاي سخت هاي ارتباطات و اطالعات و تغيير  فرمت فناوري

 افزار افزار و نرم سختا شود بعضي از انواع فايل ب افزاري سبب مي نرم
قديمي يا يك  افزار افزار و نرم سختجديد قابل خواندن نباشد و اگر 

شوند و به  رفته تلقي مي ها ازدست براي آنها موجود نباشد آن فايل مبدل
شود. يك  گفته مي» 7تاليجيد كيعصر تار«لحاظ فني به چنين روزي 

نشست ساالنه ، در يك كنفرانس علمي بزرگ 8»وينت سرف«سخنراني 
خوزه سبب  در  سن 2015در فوريه  9انجمن آمريكايي پيشرفت علمي

شد.  تاليجيد كيعصر تار ها درباره اي در رسانه هاي گسترده بحث
  :10سي در اين باره  در زير آمده است بي ترجمه بخشي از خبر بي

گويد  مشهور است، مي» يكي از پدران اينترنت«، كه به وينت سرف
كه در  استهايي  كه نگران از دست رفتن  همه اسناد و عكس

با  يداديرو نيچن ايم. او معتقد است كه ذخيره كردهمان  كامپيوترهاي
ممكن است رخ بدهد. موجود افزار  افزار و سخت شدن نرم از رده خارج

عصر « كيكه او آن را  ميشو يا د دورهاگر ما وار كه معتقد است او 
ي از قرن سند هاي آينده نسل كند يم فيتوص» تاليجيد كيتار

آن بسيار  مربوط به يا تعداد اسناد در دست نخواهند داشتويكم  بيست
  . خواهد بود اندك

هاي  ترين عكس يادماندني زندگي ما، خاطرات ما، و به
بر _ ند ا ذخيره شدهاطالعاتي  هاي مان اكثراً به شكل بيت هاي خانواده

هاي سخت يا بر روي ابر. اين خطر وجود دارد كه با  روي ديسك
هاي  فرمت«ظهور يك انقالب ديجيتال جديد آنها از دست بروند. 

ايم  ممكن است  قديمي اسنادي كه ما ساخته
 ،افزارهاي جديد قابل خواندن نباشند توسط نرم

مين تض  11زيرا هميشه سازگاري با گذشته
  » شود. نمي

                                                 
7 Digital Dark Age 
8 Vint Cerf 
9 American Association for the Advancement of Science 
10 http://www.bbc.com/news/science-environment-31450389 
11 backwards compatibility 

هاي  حتي در اين مباحثات به مردم توصيه شده است كه از عكس
 تاليجيد كيعصر تارشان يك نسخه چاپي تهيه كنند. واقعه  ديجيتال

استفاده رخ بدهد، اما به دليل  هاي كم ممكن است براي بعضي از فرمت
 هاي فرمت ندهيدر آ اند، احتمال اين كه ها پيدا كرده ارزشي كه داده

افزار مبدل  پِگ) بدون يك نرم (جي  Jpgپراستفاده كنوني مانند فرمت 
  هاي جديد رها شوند بسيار اندك است. به فرمت

به تدريج  فروشي دادهها امروزه چنان زياد شده است كه  ارزش داده
ساز تبديل شود. به عنوان مثال، بسياري از  به يك صنعت بسيار پول

كنند، حتي  آوري مي هايي كه جمع داده برداري از ها براي بهره شركت
 يها تماسمانند  ،مند ساخت شبه و 12مند ناساخت هاي براي داده

ها  تعامل ريسا اي ان،يشده با مشتر بدل و  رد يها ليميا ان،يشده مشتر ضبط
هاي داده مخصوص ذخيره  آنها را در مخزنبرنامه دارند و  انيبا مشتر

: يادآوري( توانند از آنها سود بجويند.به اين اميد كه روزي ب ،كنند مي
از  وكارها داده كسب يانبارها در  روزمره و داده يها گاهيپادر 
  شود.) بهره گرفته مي 13مند ساختهاي   داده

را  ها داده كالنشوند و  هايي به تدريج بسيار بزرگ مي چنين مخزن 
ها در  شركتها براي بسياري از  داده آورند. استنتاج از كالن به وجود مي

شود كه  حال حاضر مقرون به صرفه نيست. در نتيجه به آنها توصيه مي
مند و  ناساخت يها دادهآغاز كنند و  14هاي داده حوضچهاز 
ذخيره كنند و با  مكان كيدر قابل استفاده خود را مند  ساخت شبه

يجي برسند كه بتواند سوددهي را براي آنها فراهم كند. اتحليل آنها به نت
هاي داده مختلف  از حوضچه 15درياچه دادهساخت  تواند يم م بعديگا

  باشد. 

شود، و در  ها روز به روز بيشتر مي همچنان كه گفتيم ارزش داده
. شود يم شتريبتر  اي بزرگ هاي داده نتيجه نياز به  نگهداري از مخزن

هاي  اقيانوستوانند  هوشمندتر شوند مي گر تحليلافزارهاي  چنانچه نرم
هاي دادة مختلف و ابرهاي دادة مختلف را  حاصل از درياچه 16دهدا

  □تحليل كنند و نتايجي مفيد به دست بياورند.

                                                 
12 unstructured data 
13 structured data 
14 data pond 
15 data lake 
16 data ocean 
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  خواني افزار لب نرم
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
هاي  يكي از روش در نخستين بخش از اين سلسله از مقاالت

را كه در يك دور از چشم كاربران نامعمول گردآوري اطالعات به 
  تخيلي به نمايش در آمده است ذكر كرديم:-فيلم علمي

وقتي  1968محصول سال » ييفضا سهياود كي: 2001« در فيلم
  _ HALنام به _ يكي از فضانوردان به كامپيوتر سفينه فضايي خود 

شود، براي در ميان گذاشتن اين مسئله با همكارش  مشكوك مي
سوار  نهياز سف براي خروج خواهد كه به بهانه تعمير سفينه از او مي

يافت  ين ترتيب، اطمينان مييك كپسول ويژه تعميرات  شوند. به ا
به  خواني لببا  HALآنها را نخواهد شنيد. اما  يگفتگو HALكه 

 برد. امروزه نيز بسياري از گفتگوي اين دو فضانورد پي مي

هاي اينترنتي از انواعي از  و سرويس اطالعات ندگانگردآور
ها براي گردآوري اطالعات دور از چشم كاربران بهره  تكنيك

قدر متنوع و مبتكرانه  ممكن است آن ها كيتكناين گيرند.  مي
  1باشند كه حتي كاربران پيشرفته هم نتوانند آنها را شناسايي كنند.

كند؟  گفتارخوانييا  خواني لبتواند  آيا كامپيوتر واقعاً مي
يك تكنيك درك و فهم گفتار (صداي  گفتارخوانييا  خواني لب

                                                 
1 http://rizpardazandeh.com/articles/riz238/internetofhumans.htm 

ره، سر،  پوست گردن، و زبان كردن به حركات لب، چه انسان)  با نگاه
  است. 

كنند. به عنوان  خواني كار مي هاست كه روي لب پژوهشگران سال
بازشناسي افزار منبع بازِ   يك نرم 2003مثال، شركت اينتل در سال 

هاي پرآوازه  منتشر كرد. شركت  AVSR3خواني را به نام  با لب 2گفتار
و  اند تحقيقاتي داشته ينخوا لبنيز در زمينه  IBMو  HPديگري مانند 

خواني با دقت باال راهي طوالني  . هرچند، هنوز تا لباختراعاتي دارند
  در پيش داريم.  

نظران در  اردن يكي از صاحب موتهاستاد دانشگاه  4احمد حسنات
 نيوساينتيستخواني است. او در گفتگو با نشريه  افزارهاي لب حوزه نرم

ها تقليد دقيق حركات لب ديگران را  هحتي بهترين هنرپيش«گويد كه  مي
خواني سيستمي  لبموفقيت  نرخشود كه  گفته مي» 5دانند. غيرممكن مي

  درصد است.  76ساخته است  حسناتكه 
براي حريم را  يمسائل فراوان تواند يم خواني با آن كه لب

هاي ارتباط  هايي نيز در حوزه خصوصي به وجود بياورد، اما فايده
هاي نظارتي و امنيت، و كمك به معلوالن  تر،  دوربينكامپيو-انسان
گيري  ا بهرههاي پرسروصدا ب در محيط بازشناسي گفتارهاي  سيستم دارد.

هر زباني مجموعه حركات  د. تر عمل كنن موفق توانند يمخواني  لب از 
تواند  تواند منحصر به فرد باشد و مي فرد همچون اثر انگشت مي

به شكل  يك  دتوان يمدر نتيجه  و ،كننده يك فرد باشد مشخص
  .گذرواژه عمل كند
هاي گفتارخوان مجهز شوند،  هاي نظارتي به سيستم چنانچه دوربين

توانند دردسرآفرين شوند. به عنوان مثال، در دنياي تجارت براي  مي
هاي آتي رقبا ممكن است از اين فناوري بهره گرفته  بردن به سياست پي

هنوز براي كامپيوتر آسان نيست. اما در  يخوان لبشود.  با اين همه، 
هاي قابل توجهي در اين حوزه حاصل شده  هاي اخير پيشرفت سال

    □است.

  
                                                 
2 speech recognition 
3 Audio Visual Speech Recognition 
4 Ahmad Hassanat 
5 http://www.newscientist.com/article/mg22429892.700-
lipreading-computers-unlock-with-a-word.html 

توانيد به  خواني مي هاي لب فناورينكته: براي اطالعات بيشتر درباره 
  صفحه وب زير مراجعه كنيد:

http://www.technologyreview.com/view/530641/the-
challenges-and-threats-of-automated-lip-reading  

با وجود  ميگفتت از اين سلسله از مقاال اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .نداربگذ

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

افزارهايي  ها و نرم در اين مقاله به يكي ديگر از فناوري مطرح شود.
  را محدودتر كنند.  انسان توانند حريم خصوصي كه مي  ايم پرداخته
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   تاليجيپول دانقالب 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
 از ييها ترجمه بخش ،سلسله از مقاالت نيبخش از ا نسوميدر 

 ينيب شيكه هر حركت شما را پ يياي: در دنانيعر ندهيآ« مقدمه كتاب
 از يكيكه را آورديم  1تاكر كيپاتراثر  »گذرد؟ يچه م كند يم

ي حريم اساساً كه در آن كند  ي را درباره آينده مطرح ميهاي ديدگاه
. اما آيا آينده آن گونه كه ماند باقي نميخصوصي انسان  براي حريم

هايي كه بتوانند  ؟ آيا فناوريخواهد بودحريم  يا بيگويد عريان  مي تاكر
  كنند وجود نخواهد داشت؟  حفاظت انسان يخصوص ميحر از

نيز وجود  رمزنگاري ديجيتالهايي مانند  يدي نيست كه فناوريترد
پيشتر در بخش توانند از حريم خصوصي محافظت كنند.  دارد كه مي

ها را معرفي  از اين فناوري اي نمونه سلسله از مقاالت نهمياز هفتم 
و نمونه نسبتاً  پول ديجيتالبه  نيز  .  در اين شمارهTor شبكهكرديم: 

به ديگر است كه   يفناورپردازيم، كه يك  مي  2نيكو تيبموفق آن 
ي از هاي بخشتواند  مي Torهايي مانند شبكه  گيري از شبكه ويژه با بهره

   كند. را پنهان  هاي اقتصادي فعاليت

بخش  هاي اقتصادي ها بر فعاليت دولت عصر طاليي نظارت 
افزون اي روز فناوري اطالعات به گونهگيري از  بهرهبه مدد  خصوصي

                                                 
1 http://patricktucker.com/ 
2 Bitcoin 

) تاكر كيپاتر تعبير (به  آينده عريان ا تحقق يافتن ب و  ،يابد توسعه مي
گيري از  . بهرهاقتصادي به اوج خواهد رسيد هاي  در عرصه  فعاليت

فرار  سال به سال تواند مي ها داده كالنو  كاوي دادههايي چون  فناوري
  بدهد.  را افزايشها  دولتمالياتي را كاهش بدهد و درآمد مالياتي 

ها در حريم  تر شويم، محدوديت حريم نزديك هرچه به آينده بي
خصوصي به ويژه در مسائل اقتصادي ممكن است به تدريج 

هايي كه بتوانند  فناوري  آهسته  ورد و آهستهبياهايي را به وجود  واكنش
چنين  پول ديجيتال د.وندر برابر اين وضعيت قرار بگيرند پديدار ش

پيامد محتمل چنين وضعيتي  استقبال گسترده از آن  وتواني را دارد 
به تكامل خود ادامه دهد و اشكاالت خود  تاليجيپول د چنانچه است. 

برطرف كند و به عنوان كوين  اي مانند بيت با در نظر گرفتن تجربهرا 
نظارت   ييعصر طالاين به  تواند يم يك پول باثبات مطرح شود

   .خاتمه بدهد يبخش خصوص ياداقتص يها تيها بر فعال دولت

انحصار  ،براي نخستين بار در تاريخ نيكو تيببه عنوان مثال، 
 ، و در عملبشكنددر هم توانست ها در  توزيع و كنترل پول را  دولت

حريم خصوصي وارد كه را ها  رؤياي يك ارز ديجيتال مستقل از دولت
  د.كنتحقق مشود   خريدار و فروشنده نمي

به دليل توانمندي  Torهايي مانند  ل به همراه شبكهارزهاي ديجيتا
توانند  كاال يا خدمات مي ةداشتن خريدار و فروشند نگه خود در مخفي

ها بخواهند  از سوي ديگر، چنانچه دولتفرار مالياتي را افزايش بدهند. 
تواند به افزايش تورم  شان  پولي را چاپ كنند كه مي هاي براي هزينه

آنها را به  شاندامن بزند، ممكن است مردم براي حفظ ارزش پول خود
 ارزهاي ديجيتال معتبر تبديل كنند. با پديدارشدن ارزهاي ديجيتال معتبر

سازي خواهند  ها ناگزير به كوچك دولت فرار مالياتي ميزان و افزايش
  تواند نظارت آنها را كاهش بدهد. شد، كه در مجموع مي

كم تا  دست _براي خريداران آن ارزشمند را كوين چه عواملي بيت
كوين جهاني  مهم آن است كه بيت عامل؟ يك كرد  _يك سال پيش 

ت. است و به حضور فيزيكي نياز ندارد و كارمزد تبديل آن اندك اس
وانتقال  وانتقال الكترونيك جهاني ديگر، نقل هاي نقل برخالف سيستم

كوين شبيه به  رديابي بيتگيرد.  كوين تقريباً رايگان انجام مي بيت
كوين  رديابي پول نقد دشوار است. تركيب اين دو مزيت است كه بيت

كه  آن بي _ خواهند در سراسر دنيا تجارت كنند  را براي كساني كه مي
  □جذاب كرده است. _ داري مرسوم قرار بگيرند قيدوبند نظام بانكدر 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر ت و ارتباطات هاي اطالعا فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

زگار به دليل منافع هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين رو فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

ايم  كه  پرداخته ييها در اين مقاله به يكي از فناوري مطرح شود.
  كنند.  حفاظت در حوزه اقتصاد انسان حريم خصوصياز توانند  مي
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  )10( ها اينترنت آدم

  رمزنگاري جنگ بزرگ عصر الكترونيك و 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
  براي در فضاي مجازي توانند مي در كنار هم  دو  فناوري مهم كه

در  اينترنتهستند.  اينترنتو  رمزنگاريبيافرينند حريم خصوصي  انسان
آن  هاي گرهيار بزرگ است كه  تعداد اصل يك شبكه كامپيوتري بس

 2020شود كه تا سال  ميليارد است و گفته مي15در حال حاضر بيش از 
گفته  گره ميليارد برسد (به هر وسيله متصل به شبكه يك 50به بيش از 

اينترنت تواند كامپيوتر يك كاربر يا يك وسيله  . هر گره ميشود مي
كند كه هر دو  مكان را فراهم مياينترنت در اصل اين ا). باشد 1چيزها

گره در دو نقطه مختلف جهان بتوانند اطالعات را با يكديگر مبادله 
به اين دو گره امكان  ،ها دادهرمزنگاري  ، يعني كنند. فناوري دوم

د. كندستيابي  راشده  ادلهاطالعات مب نتواند كس چيه دهد كه مي
 خصوصيدوم آن را  يفناورآورد و  را به وجود مي حريماول  يفناور
  كند. مي

، با 2جيمز كامي، FBIدر يك سال اخير كمپيني از طرف رئيس 
يا (  يرمزنگار هايافزار در نرم 3در پشتيكردن يك  هدف تعبيه

به  )شده هاي رمزنگاري بازكننده قفل پيام كليد شاهآوردن يك  دست به
رستي اين هاي فراواني را درباره درستي يا ناد بحث كهراه افتاده است 

و دره سيليكان اين بحث در آمريكا به پا كرده است.  بين دولت  اقدام
ها و  اندركار ارتباط داده هاي دست گرفته است كه آيا شركت

                                                 
1 Internet of Things (IoT) 
2 James Comey 
3 backdoor access 

هاي ديجيتال، به ويژه گوگل و اَپل،  بايد براي كاربران امكان  پيامك
كه به زندگي خصوصي آنها مربوط است _ شان را  هاي رمزنگاري داده

كس، حتي دولت نتواند  اي كه هيچ راهم كنند يا نه، به گونهف _
  هاي آنها را رمزگشايي كند.    داده

كند به  تقريباً يك سال  است كه به شدت تالش مي FBIرئيس 
براي  4در جلويييا  در پشتييا  كليد شاهبهانه مقابله با تبهكاران  يك 

ياورد، و در حال شده به دست ب هاي ديجيتال رمزنگاري بازكردن پيام
حاضر بهانه خوبي پيدا كرده است: گروه تروريستي داعش. او معتقد 

تواند جلوي اقدامات داعش در  است كه بدون امكانات رمزشكني نمي
  شده را بگيرد.  ريزي جذب اعضاي جديد و حمالت برنامه

هاي ارتباطي  توانند با برنامك هاي تروريستي مي اعضاي گروه
را رمزنگاري ارتباط كه اطالعات دو طرف  هاي هوشمند گوشي

از همين روي،  كنند به طور مخفيانه با يكديگر ارتباط برقرار كنند. مي
دهنده خدمات  هاي بزرگ ارائه مجريان قانون در آمريكا شركت

كليدي براي رمزگشايي  اند تا شاه رساني را تحت فشار قرار داده پيام
  ها به آنها ارائه بدهند.  پيام

متخصصان ها،  و  امنيت داده متخصصان ا متخصصان رمزشناسي،ام 
كردن يك در  يا فراهم FBIكليد به  حريم خصوصي با دادن يك شاه

به شدت مخالفند و معتقدند كه بناكردن يك روزنه   FBI پشتي براي
، را براي تبهكارانروزنه تواند يك  افزار رمزنگاري مي در نرم
ي نيز باز كند. اين روزنه به ويژه در و جاسوسان خارج ها، ستيترور

هاي  يا بانك داده كليد تواند هكرها  را به يافتن شاه ارتباطات بانكي مي
هاي  هايي كه فناوري سياستترغيب كند.  كليدهاي شهروندان مختلف 

ند و نك كوچك مينيز د حريم خصوصي را نرمزنگاري را ضعيف كن
   د.نبر آزادي اينترنت را از بين مي

شود كه اَپل و گوگل توانايي خود در رمزگشايي اطالعات  ته ميگف
در  WhatsAppبرنامك  اند. ها را غيرفعال كرده شده در گوشي ذخيره

   سال گذشته استفاده از رمزنگاري را آغاز كرد.
قانوني وجود دارد. تلفني در قانون اساسي اكثر كشورها شنود 

كاران  كشف بزه يا مقابله با بزهتواند به منظور  مي قاضي با چنين قانوني
گيري از  صادر كند. مجريان قانون با بهره يتلفندستور موردي شنود 

كنند از امكانات گسترده  سعي ميدادن آن  تعميم و چنين قانوني
سود بجويند.  نظارت گسترده شهروندانبراي هاي اطالعات   فناوري

و امكان ميل دارند كه از تركيب هوش مصنوعي  مجريان قانون
ها بهره بگيرند.  ها براي پيداكردن تبهكاران و تروريست رمزگشايي پيام

                                                 
4 front door access 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

سان اين روزگار به دليل منافع هاي اطالعات و ارتباطات براي ان فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

 حريم خصوصي حافظ   فناوري ترين  مهمدر اين مقاله به  مطرح شود.
  .يرمزنگار  :ايم پرداخته كيالكترونعصر در  انسان
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» بمب«هايي را كه در آنها از كلمه  خواهند پيام به عنوان مثال، آنها مي
هاي  استفاده شده است بررسي كنند و به اين ترتيب بتوانند برنامه

  را پيش از هر  اقدامي خنثي كنند.  ها تروريست
هاي امنيتي وجود  در سيستم يپشتدر كردن  براي تعبيهراهي اما 
به جاي قفل آهني از يك  براي حفظ امنيت  مانند آن است كهندارد. 

ها از شهروندان  همان گونه كه دولتقفل كاغذي بهره بگيريم. 
توان انتظار  شان را ضعيف كنند نمي خواهند كه قفل درهاي خانه نمي

  اطالعات آنها ضعيف شود. ي ها صندوقچهداشت كه قفل درهاي 
. از يك سو دبوخواهد  همراهبزرگ  يدالجبا ورود به عصر جديد 

هاي  گيري از فناوري بهره در ناپذير خود  ها با اشتهاي سيري دولت
هاي  اطالعات و هوش مصنوعي براي نظارت گسترده بر روي فعاليت

جلوگيري از به منظور حفظ امنيت، مقابله با تبهكاران،  و  _شهروندان 
شدن  كوچكشهروندان و د، و از سوي ديگر، ندار قرار _ فرار مالياتي 

. ها آغاز شده است اكنون شورش هم. شان فزاينده حريم خصوصي
هاي نامدار اين روند  نخستين شورشي جولين آسانژو  ادوارد اسنودن

 آنها  .قابل قبول نيستانسان فاقد حريم خصوصي  آنهابراي  هستند.
 FBIچنانچه كمپين رئيس در اين ميان، بينند.  را در خطر مي يتانسان

آينده آن را  5تاكر كيپاتراي برويم كه  پيروز شود،  و به سمت آينده
براي حريم  بزرگ انقالبيك هاي  نطفهنام نهاده است،  عريان

رو  و به ويژه غرب با چالشي بزرگ روبه ،خصوصي بسته خواهد شد
بي آن _ را از  انسان گرفت  يخصوص ميحر توان آيا مي  خواهد شد.

بسياري از حيوانات براي خودشان حريم خصوصي ؟ كه مقاومت كند
جامعه در  حيوانات با نزاع همراه است. يخصوص دارند، ورود به حريم

كمپين رئيس مقطعي پيروزي  برابر اين وضعيت مقاومت خواهد كرد. 
FBI  هد آورد. سطح امنيت نتيجه عكس به بار خواو ادامه اين روند
  ميدان كاهش خواهد يافت. اينواقعي  شدن پيروز كم تا مشخص دست
  

  تكامل انسانو عصر الكترونيك 
 ميگفتسلسله از مقاالت  نيبخش از ا نيومددر همان گونه كه در  

انسان در  تكامل بيولوژيكتوان بخشي از  وسايل همراه هوشمند را مي
به صورت اكسترنال (بيروني)   نظر گرفت، كه عضوهايي هستند كه

گيرند، هر چند انواع پوشيدني آنها  ها قرار مي مورد استفاده انسان
آنها در داخل  بيونيككنند (و انواع  اجتماع بيشتري با بدن برقرار مي

گانه حواس جديد ديگري  گيرند). آنها به جز حواس پنج بدن قرار مي
يا حس تعيين دقيق موقعيت مانند حس تعيين اندازه نور ماوراء بنفش، 
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پديده رو به گسترش و گفتيم كه  كنند. مكاني را براي انسان اضافه مي
را مضحك تواند اين نظريه  ) به خوبي ميBYOD( 6يخودافزارآور
  توضيح بدهد.

دوران باستان بر اساس جنس ابزارهاي انسان به عصرهاي مختلف 
با ابزارهاي  يدبندي شده است. عصر جد سنگ، مفرغ، و  آهن تقسيم

است. همان گونه كه ابزارهاي سنگي يا  عصر الكترونيك الكترونيكي
 ابزارهاي   دندآفري  برنزي يا آهني در زندگي   انسان باستان  تحول

تحولي هميشه همراه انسان نيز  هوشمند هاي الكترونيك، به ويژه گوشي
رين آف و همچنان تحول اند ژرف در زندگي انسان به وجود آورده

  . هستند
، حافظه اصلي گوشي، ديسك Micro SDهرگاه ما  كارت حافظه 

ممكن  مقر آن كه_   8شخصي ابرحتي ، 7»كامپيوتر شخصي«سخت 
و مانند آن را _   صاحب آن باشدكيلومتر دورتر از  است هزاران 

انسان بدانيم كه به طور  طبيعتجزئي از و  بخش جديدي از مغز
رفتارمان با آنها  كنيم، ت و  از آن حفاظت مياكسترنال در اختيار ماس

نيز  ابزارهاي خصوصياين رفتار مجريان قانون با  شود.  مي طبيعي
انسان  و طبيعت و حافظه هاي مغز دانستهتواند همچون رفتار آنها با  مي

در و شكنجه براي گرفتن اعتراف كه تفتيش  عقايد  گونه باشد. همان
ورهاي مختلف ممنوع است تفتيش بسياري از قوانين اساسي  كش

هاي شخصي نيز بايد ممنوع باشد. عصر حجر با عصر الكترونيك  داده
مورد بازنگري  عصر گذشته نيقوانبايد  ديدر عصر جدكند.  فرق مي

  قرار بگيرند و با مقتضيات عصر جديد منطبق شوند. 
را  و طبيعت جديد او انسان عصر الكترونيك نگر آيندههاي  دولت

ن به جاي آها  در اين دولتمجريان قانون سميت خواهند شناخت. به ر
_ كه به گذشته تعلق دارند _ را  تلفني  قوانيني مانند قانون شنودكه 

و ابزارهاي امكانات  با در عوض  و تعميم بدهند كنار خواهند گذاشت
 يتبهكارجدال با به كنند  هاي اطالعات فراهم مي جديدي كه فناوري

توانند به طور  مي اطالعات يها يفناور. به عنوان مثال، ختخواهند پردا
ي حذف كنند و عمالً به جرائماز بازار كامل پول نقد (اسكناس) را 

ها، صندوق  دزدي پول نقد (از خانه بري، و  زني، جيب كيف مانند
. ها، متصديان پمپ بنزين، و مانند آنها) خاتمه بدهند ها و بانك فروشگاه

انسان را از رانندگي معاف  ها) راننده (خودران خودروهاي بدون
توانند ساخته شوند كه ديگر تخلف و جريمه  چنان مي خواهند كرد و 

   □شود. تلقي رانندگي موضوعي مربوط به گذشته
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  ؟  رمزنگارى چيست
هاي هوشمند با انبوهي از  ها و گوشي تاپ واقعيت آن است كه لپ

هاي آنها  كه داده آن ان بيروزه توسط كاربر اطالعات خصوصي همه
هوشمند   و گوشي  تاپ شود. هر گاه لپ جا مي رمزنگاري شده باشد جابه

سخت  شما گم يا دزديده شود دربارة انواع اطالعاتي كه در ديسك
ها و ويدئوهاي  كنيد. آيا عكس ايد فكر مي كامپيوترتان ذخيره كرده

؟ اطالعات مالي، تان هاي موسيقي محبوب ايد؟ آلبوم خانوادگي داشته
ا از تنه نهاطالعات  9رمزنگاريهاي حساس؟  ها، و ساير داده گذرواژه

كند كه كامپيوترتان گم  اطالعات مهم شما در زماني حفاظت مي
رود، بلكه در زمان ارتباط اينترنتي با ديگران  شود يا به سرقت مي مي

گيرد و يك حريم  شدن اطالعات شخصي شما را مي جلوي فاش
  آورد. هاي شما به وجود مي خصوصي براي داده

هاى پيشرفته براى  يتماز الگور ها رمزنگارى دادهافزارهاى  نرم
گيرند كه هيچ  اى بهره مى كردن محتويات يك فايل به گونه رمزى

 _ دندرست را براى رمزگشايى دار كليدكه به جز كساني  _كسى 
هاى رياضى  هاى رمزنگارى يا الگوريتم       نتواند آنها را بخواند. الگوريتم

دند، كه به طور بن ها به كار مى هستند يا قواعد ديگرى را روى فايل
  دهد.  ها را تغيير مى سيستمى محتويات آن فايل

خواهند يك پيام رمزى را به هم  وقتى كودكان در كالس درس مى
بهره بگيرند، مثالً به جاى  روش جايگزينى الفبايىبدهند، ممكن است از 

، و مانند آن استفاده كنند. »  پ«از »  ب«، و به جاى »  ب«از »  الف«
، و اگر كسى  است  جاكردن حروف هاين نوع رمزنگارى جابالگوريتم 

جا  هجا شده است يا چگونه حروف جاب هنداند كه چند حرف جاب
ـ از هر  ها رمزنگارى دادهاند نخواهد توانست كه رمزگشايى كند.  شده

نوع كه باشدـ به عمل پردازش يك پيام به وسيله الگوريتمى گفته 
بايد   پيام اوليه بازگردانى برايريزد، و  ىشود كه آن پيام را درهم م مى

    .به كار بستالگوريتم معكوس را 

، امنيت زيادى به  ، مانند جايگزينى الفبايى هاى ساده ، الگوريتم البته
.  هايى بسيار ساده است كشف رمز چنين الگوريتم  دهند. دست نمى

رياضيات تنها كه   كامپيوترها بهترين ابزار رمزنگارى هستند. نظر به اين
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هايى طوالنى و پيچيده را  توانند فرمول ، آنها مى زبان كامپيوترهاست
ها را حدس  توانند اين فرمول ها نمى ها به اجرا در بياورند. آدم روى داده

ترين كامپيوترهاى روى زمين براى  ترين و پيچيده بزنند. حتى سريع
ها كار كنند.  هاى پيچيده رمزنگارى مجبورند سال كشف رمز فناوري

شده نياز دارند و اگر كليدهاى درست  آنها به دانستن الگوريتم استفاده
را داشته باشند (كه بعداً در اين باره توضيح خواهيم داد) به سرعت 

    شده را باز كنند. توانند فايل رمزنگارى مى

ها چنان زياد است كه  ، تعداد تركيب بدون اين اطالعات
توانند به سرعت آنها را كشف رمز  رتمند هم نمىكامپيوترهاى بسيار قد

، دولت آمريكا صادرات بهترين ابزار رمزنگارى را  كنند. در حقيقت
اى كه چنان خطرناك در نظر گرفته  ، فناورى ممنوع اعالم كرده است

    گيرد. شود كه در فهرست صادرات ممنوع قرار مى مى

  

  ها  كليدها و الگوريتم
) اتكا key( كليدهايى مشهور به  ن به دادهفناورى رمزنگارى مدر
، يك نوار كاغذى را روى يك لوله بلند  دارد. در روزگار باستان

، نوار  نوشتند. پس از نوشتن پيام پيچاندند و پيام خود را روى آن مى مى
كردند. نوار كاغذى در  كردند و به مقصد ارسال مى كاغذى را باز مى

گيرنده فقط   ه حروفى تصادفى بود.رشت يك  ، حاوى خارج از لوله
شده  اى دقيقاً به قطر لوله استفاده توانست پيام را بخواند كه لوله وقتى مى

به عنوان  مقادير كليدىرمزنگاران امروز از   . داشت براى نوشتن پيام مى
گيرند. آنها از اين كليدها  هاى رمزنگارى باستان بهره مى معادل لوله

    گيرند. گشايى بهره مىبراى رمزنگارى و رمز

اى را تصور كنيد كه طول آن از زمين تا ماه باشد و قطر آن در  لوله
نقاط بسيار زيادى از اين طول تغيير كند، از اندازه تنه يك درخت تا 

توانيد دريابيد كه پيداكردن كليدهاى امروزى  قطر يك مداد. حاال مى
    . چقدر دشوار است

، دو كليد متفاوت براي (public key) كليد عمومي رمزنگارىدر 
كليد خصوصي                  رود.  و رمزگشايي اطالعات به كار مي رمزنگارى

(private key)  كليدي است كه فقط در اختيار صاحب آن است، در
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توان در اختيار كامپيوترهاي  مكمل آن را مي كليد عموميحالي كه 
  اي گوناگون قرار داد.ه ديگر شبكه، كاربران ديگر، و سرويس

اى را بخوانيد كه از  هرگاه مشخصات يك استاندارد رمزنگارى
كنيد كه آن  هايى توجه مى گيرد، ابتدا به تعداد بيت كليد بهره مى

.  بيت نياز است 8براى ساخت يك بايت به   گيرد. استاندارد به كار مى
و كشف رمز  تر هاى كليد هرچه بيشتر باشد رمزنگارى پيچيده تعداد بيت

هاى ممكن معادل دو به توان تعداد  . زيرا تعداد تركيب دشوارتر است
    . بيت كليد است

 l2^8بيتى ساده حاوى  8، يك استاندارد رمزنگارى  به عنوان مثال
، بدين معنى كه هر كسى كه بخواهد كد  تركيب ممكن است

كند كليد را جستجو  256رمزنگارى را بشكند مجبور خواهد بود كه 
توانند چنين رمزى را  تا بتواند كليد اصلى را بيابد. حتى كودكان هم مى

    تواند اين كد را بيابد. كشف كنند، و كامپيوتر در يك آن مى

ها بيشتر  كه مقادير بيتى نمايى هستند، هرچه تعداد بيت  نظر به اين
شود كه كامپيوترهاى سريع نيز به  ها چنان زياد مى شود تعداد تركيب

 4بيت تعداد  32،  توانند كليد را كشف كنند. به عنوان مثال زحمت مى
هاى رمزنگارى  آورد، و بهترين روش ميليارد تركيب را به وجود مى

گيرند، كه تعداد  بيتى بهره مى 256بيتى تا  128امروزى از كليدهاى 
  . كردن آن نداريم شود كه ما جا براى چاپ ها چنان زياد مى تركيب

، فناورى  . در حقيقت داد بيت بيشتر باشد امنيت بهتر استهرچه تع
بيتى به باال استفاده  128امروزى از كليدهاى » رمزنگارى قدرتمند«

    بيتى به گذشته تعلق دارند. 50تا  40كنند و كليدهاى  مى

 

PGP   
PGP10  يك سيستم رمزنگارى كليد عمومى است كه در سال

توانيد در  را مى PGP  . ه شده استساخت»  فيليپ زيمرمان«توسط  1991
از  بازار بيابيد، اما گونه رايگان آن بايد براى اكثر كاربران كافى باشد.

متون، كردن، رمزنگاري، و رمزگشايي  اين برنامه اغلب براي امضا
  شود.  ايميل، فايل، پوشه، و كل يك پارتيشن ديسك استفاده مي

                                                 
10 Pretty Good Privacy 

يابد و در هر  ار ميبه طور مستمر انتش PGP هاي جديد  نگارش
گردد. شكستن رمز  نگارش جديد اشكاالت نگارش پيشين برطرف مي

چنان دشوار است كه رمزشكنان  PGPشده با  هاي رمزنگاري فايل
برنامه كارگذاري يك  ، شكنجه هايي مانند دهند از روش ترجيح مي
 هاي كليدزني كننده ثبتيا استفاده از  ،در كامپيوتر  هدف اسب تروا

براي ربودن  مخفي هاي عكاسي دوربينيا  افزاري افزاري و سخت نرم
  ها بهره بگيرند.  كليدها و گذرواژه

افتاده در آمريكا و  اي از جرائم اتفاق شود كه در پاره گفته مي
با را  PGPشده با  هاي رمزنگاري انگلستان پليس نتوانسته است فايل

 هايي مانند ز روش، و در بعضي از موارد ارمزشكني كندافزار  نرم
استفاده از  ايهدف،   وتريبرنامه اسب تروا در كامپ كي يكارگذار

  .ي بهره گرفته استافزار و سخت يافزار نرم يدزنيكل يها كننده ثبت
  

  ماندن در اينترنت افسانه ناشناس
توانستند به طور كامالً  زماني بود كه كاربران اينترنت تقريباً مي

باط برقرار كنند. اين وضع  براي بعضي از ناشناس  در اينترنت ارت
بود و براي بعضي ديگر يك مسئله. حقيقت هر   بخش كاربران رضايت

توانست  ماندن به معناي آن بود كه هر كس مي چه كه باشد، اين ناشناس
ها نداشته باشد. در  هر چيزي بنويسد، و مسئوليتي در برابر آن نوشته

اي  اي گفتن داشتند گونهبر يمهم كساني كه حرفعوض، براي 
گويي همچنان  آورد. بحث دربارة اهميت گمنام حفاظت به وجود مي

گونه كه   آن _كه اينترنت  دانيم ميادامه دارد، اما در حال حاضر  
سازد. انتظار نداشته باشيد كه مدتي  گمنامي را فراهم نمي  _پنداشتيم  مي

اقدامات احتياطي را  طوالني در اينترنت ناشناس بمانيد، مگر اين كه
گاه واقعاً حريم  انجام بدهيد. حقيقت آن است كه اينترنت هيچ
توان كاربر يك  خصوصي را حفظ نكرده است. در هر لحظه مي

كامپيوتر را شناسايي كرد، چون هر كامپيوتر متصل به اينترنت از يك 
  گيرد. منحصر به فرد براي ارتباط با ديگران بهره مي IP11نشاني 

به ماندن اطالعات  محرمانهبراي  ؤثرم روشيك ود اين، با وج
   □.رمزنگاريافزار  استفاده از نرم :هنگام ارتباط با اينترنت وجود دارد

                                                 
11 IP (Internet Protocol) address 
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  )11( ها اينترنت آدم

  ستنمانده اشدن  جايي براي پنهان
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
ماه گذشته كه در سرتاسر جهان درباره اهميت حفظ حريم  16در «

ام، بارها از جانب افراد مختلف با اين پاسخ  خصوصي صحبت كرده
كردن ندارم، پس چرا بايد نگران  چيزي براي پنهان«ام كه  هبود رو  روبه

همواره پاسخ يكساني براي همه آنها ». باشم ام تجاوز به حريم خصوصي
نويسم،   آورم، نشاني ايميلم را مي ام. خودكاري از جيب بيرون مي داشته
خواهم كه هرگاه  گويم كه اين نشاني ايميل من است، از شما مي و مي

تان را براي من  هاي ايميل سابح همه هاي به خانه رسيديد،  گذرواژه
دهيد، آنچه را  هايي انجام ميرببينم بر روي خط چه كا، تا ايميل كنيد

كنيد بخوانم. باالخره، اگر آدم بدي  خوانيد و آنچه را منتشر مي مي
دهيد، نبايد چيزي براي  نباشيد، اگر هيچ كار نادرستي انجام نمي

  »1ل به من پاسخ نداده است.كس تا به حا كردن داشته باشيد. هيچ پنهان

، يكي از 2والد گلن گرينسخنان فوق بخشي از يك سخنراني 
هاي  نگاراني است كه مطالب مختلفي درباره فايل نخستين روزنامه
  منتشر كرده است.  ادوارد اسنودن

جايي براي « ي پرفروش است به نامكه نويسنده كتاب والد گرين گلن
آن گونه كه مردم  توان قد است كه نمي، معت»3 نمانده استشدن  پنهان

بد  هاي  آدمهاي خوب و   ها را به دو دسته  آدم آدم عادي باور دارند
                                                 
1 http://www.ted.com/talks/glenn_greenwald_why_privacy_matters 
2 Glenn Greenwald 
3 No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. 
Surveillance State 

تأثير  هاي بد  آدمهاي سايبري فقط بر روي  تقسيم كرد و گفت نظارت
  آورد.   به وجود نمي خوب يها  آدمد و مشكلي براي گذار مي

  
جود نياورد، اما هاي خوب مشكل زيادي به و شايد براي آدم

و هاي خالق  منظورمان آدم _ خيلي خوبهاي  آدمگمان براي  بي
مسئله به  _اند  آفرين  بوده كساني است كه در طول تاريخ بشر تحول

آورد. دانشمندي را تصور كنيد كه نتيجه تحقيقاتش  پيش از  وجود مي
م آن كه رسماً انتشار يابد به دليل از بين رفتن يك زيرساخت مستحك

را تصور نويس يا شاعري  براي حريم خصوصي به سرقت برود؛  داستان
اش پيش از انتشار عمومي توسط كساني ديگر  كه   اثر خالقانه ديكن

كه در نيمه راه ساختن يك اثر  تصور كنيدسازي را  منتشر شود؛ مجسمه
در هاي مختلف و  خواسته بسازد در گالري مشابه آنچه را مي ،بديع

، والد گلن گرينيا به تعبير  _نباشد يند. اگر حريم خصوصي اينترنت بب
اي براي خالقيت وجود  انگيزه _شدن نمانده باشد جايي براي پنهان

 هوش انساننخواهد داشت. مغزها تنبل خواهند شد و به تدريج 
هوش مصنوعي  كه است گفته استفان هاكينگ( .بالاستفاده خواهد شد

تواند انسان را منقرض  آنچه مياما سبب انقراض انسان خواهد شد، 
، به ويژه، آن گونه كه در بخش حريم خصوصي انسانكند، حذف 

گرهاي  پيشين اين سلسله از مقاالت گفتيم، عدم برخورد با ذخيره
هر  ، يا ديسك سخت متعلق بهSDفلش، كارت   ، مانند حافظهخصوصي

بعدها   كينگهاسخن  ؛ دربارهاست بخشي از مغز آن فرد عنوان  فرد به 
    ).بيشتر خواهيم گفتدر بخشي كه به هوش مصنوعي خواهيم پرداخت 

از اين سلسله از مقاالت گفتيم، در  ينهمچنان كه در بخش پيش
تواند از حريم  ) ميencryption( رمزنگاريدنياي سايبري امروز فناوري 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  ناوريف كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

راي انسان اين روزگار به دليل منافع هاي اطالعات و ارتباطات ب فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

 حافظ   فناوري ترين  مهمها با  مخالفتدر اين مقاله به  مطرح شود.
  .ايم پرداخته يرمزنگار ، يعنيانسان حريم خصوصي
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خصوصي سايبري مردم محافظت كند. اما موضوع رمزنگاري و 
ها  از يك موضوع فناوري به يك موضوع سياسي، به  هحفاظت از داد

به عنوان مثال، به ترجمه ويژه در كشور آمريكا تبديل شده است. 
كنند كه  خواهان فكر مي جمهوري«با عنوان  گارديني از مقاله ا چكيده

  توجه نماييد:» 4شوند ها برنده مي ها رمزنگاري شود تروريست اگر داده

داري الكترونيك  در همه جا از بانك كه _رمزنگاري   فوايد«
چنان بديهي است كه  _شود  گرفته تا ايميل به كار گرفته مي

گويي سياستمداران ضد آن اصالً در اين باره با هيچ متخصص 
، برادر جب بوشاند. به عنوان مثال،  كامپيوتري مشورت نكرده

خواهان  فعلي جمهورينامزد يس جمهور اسبق آمريكا و رئ
برخط  براي مقابله با اشرار بايد جلوي رمزنگاريِكه  گويد مي

بازتاب نظريات خطرناك  بوششهروندان گرفته شود. تعبيرات 
آي است كه كمپيني عمومي را بر ضد  بي ، رئيس اف5جيم كامي

ها و وسايل  در آيفون ياَپل و گوگل براي جلوگيري از رمزنگار
  اندرويدي به راه انداخته است.

كمپين انتخاباتي گفته است كه اگر از  در يك جب بوش
اشرار دشوارتر  يافتن در دولت  كار رمزنگاري استفاده كنيد، 

مان در  داند كه ما براي بسياري از كارهاي شود. او نمي مي
  گيريم.  مانند امور بانكي از رمزنگاري بهره مي ،اينترنت

بخشي از الگوي  بوشآيد كه عقايد  متأسفانه، به نظر مي
انتخابات رياست  خواه يجمهورهاي نامزدشده براي  طراحي

كدام از آنها دركي  رسد كه هيچ باشد. به نظر مي 2016جمهوري 
هاي امنيت داده و نقش بسيار اساسي رمزنگاري در  از فناوري

ها در پاسخ نامزدامنيت سايبري ما نداشته باشند. حتي يكي ديگر از 
  6ارتباط دو سرِ آيا اَپل و گوگل بايد رمزنگاريبه اين  پرسش كه 

گفته است كه بايد ديوارهاي سايبري فرو  ،سازي كنند يا نه را پياده
ارتباط اگر  اين در حالي است كه رمزنگاري دو سرِ .بريزند

به وجود  در برابر حمالت سايبريرا   قدرتمند باشد بهترين دفاع
  د. ورآ مي

هاي  يد هنوز در برابر برنامهمايه خجالت است كه كاخ سف
آي نايستاده است.  در دنياي مدرن، اهميت  بي خطرناك رئيس اف

كم گرفت. پس  نامزدهاي  توان دست رمزنگاري قدرتمند را نمي
رياست جمهوري ما در چه زماني اين حقيقت را درك خواهند 

  »كرد؟

                                                 
4 http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/22/ 
republicans-think-encrypted-data-terrorists-win 
5 Jim Comey 
6 end-to-end encryption 

هاي  خواهان و چه دمكرات واقعيت آن است كه چه جمهوري
هاي شهروندان  مطمئناً به اهميت رمزنگاري براي امنيت دادهآمريكا 

كنند كه داشتن  بيشتر  به قدرتي فكر ميسرمستانه واقف هستند، اما آنها 
كليدهاي بازكننده قفل رمزنگاري در اختيار آنها قرار خواهد داد.  شاه

شبيه به چيزي تواند كشور آمريكا را  ميبه تدريج هر چند، چنين قدرتي 
ها به مالكيت  (جالب آن كه نگاه د جماهير شوروي سابق كند.اتحا

خصوصي هم در حال تغيير است، امروزه به جاي به تملك در آوردن 
 هايي مانند سايت مشتركتوانيم  مييا يك فيلم يك آلبوم موسيقي 

Netflix يا Spotify از  ميتوان يم؛ در آينده به جاي خريد خودرو 7شويم
 يها سيسرو هايي شبيه به بگيريم كه با سرويسهايي  بهره  خودران

Uber8 ايدشپس  !و مانند آن ؛گيرند مان قرار مي به سرعت در دسترس 
پديدار  ]آي بي رئيس اف [»ايسم كامي-ماركسيسم«  چيزي شبيه به

  )د!!شو
در چنين وضعيتي و  ،ها نيز آغاز خواهد شد البته،  مقاومت 
همين جاي خود را باز خواهند كرد. افزارهاي رمزنگاري زيرزميني  نرم

و  NSAهاي  هاي وب فراواني براي مقابله با سياست امروز هم سايت
آي به وجود آمده است، مانند سايت وب  بي اف

https://www.privacytools.io.□  

   
                                                 
7 http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2489562,00.asp 
?mailing_id=1435137&mailing=whatsnewnow&mailingID=
2CBB1CFF778C96F365A1BC1B8B26E994 
8 https://www.uber.com 
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  )12( ها اينترنت آدم

  هوش مصنوعي
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
اين روزها خودروسازان در يك رقابت تنگاتنگ به شدت تالش 

شان را هرچه بيشتر هوشمندتر كنند. خودروهاي  كنند كه محصوالت مي
ترين ترين مسير ممكن با كم كنند مسافران را از سريع هوشمند سعي مي

احتمال وقوع تصادف به مقصد برسانند. خودروهاي هوشمند چنانچه با 
) V2V2( فناوري ارتباط خودرو با خودرو) و V2I1( هاي هوشمند جاده

به صفر نزديك خواهد شد.  با آنها  تركيب شوند احتمال وقوع تصادف
ها پيوسته از خطرات بالقوه هوش مصنوعي  پس چرا اين روزها رسانه

استفان اي مانند  شده هاي شناخته كنند؟ حتي شخصيت صحبت مي
(مدير شركت سازنده خودروهاي  3ماسك يالنا، و بيل گيتز، هاوكينگ

در واقع اند.  ) از تهديدهاي بالقوه هوش مصنوعي صحبت كرده4تسال
 يا  هوش برتر مشكل آنها بر سر ،مسئله ندارند يآنها با هوش مصنوع

وط به اين دهه يا دهه بعد نيست، مسائل مرب هم مسئله است. 5اَبرهوش
  هاي بعدي آشكار خواهد شد. هوش مصنوعي در دهه

  7استنلي كوبريكاثر » 6يك اوديسه فضايي :2001«هايي مانند  فيلم
سبب  8استيون اسپيلبرگبه كارگرداني » AI«و 1968شده در سال  اكران

   شدند كه نگاه به هوش مصنوعي همواره با نگراني تؤام شود.
                                                 
1 Vehicle-to-Infrastructure 
2 vehicle to vehicle 
3 Elon Musk 
4 Tesla Motors 
5 superintelligence 
6 2001: A Space Odyssey 

    

   
  )فر يمحمد رضاياز عل( عكس  يك بر روي Dreamscopeبه كار بستن فيلترهاي برنامه 

استفان هاي بزرگي چون  آيا بايد نگران باشيم؟ بله، هنگامي كه نام
_  نگران هستند بايد نگران باشيم. اما نگران بيكارشدن مردم هاوكينگ

نبايد باشيم، چون  _ گويند  نظران مي صاحب آن گونه كه بعضي از
هاي شغلي جديد فراواني به وجود  همچنان كه خواهيم گفت فرصت

يم، چون باش يدنبانيز  رهوشاَب يا  هوش برتر خواهد آمد. نگران
گمان آن را در خدمت انسان خواهيم ساخت. اما نگراني اصلي از  بي

در شماره آينده  ن نيز بين رفتن مرزهاي حريم خصوصي است، كه به آ
  خواهيم پرداخت. 

                                                                                    
7 Stanley Kubrick 
8 Steven Spielberg 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت رايبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  رگذاشتن و ناديدهكناگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

  .ايم پرداخته يهوش مصنوعنقش در اين مقاله به  مطرح شود.
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و  ،خواهد شدكسي بيكار نخواهد بود، ساعات كار بيشتر 
    شدخواهد  مرسومتمام عمر  كار

ها خواهند  هاي شغلي را از  انسان ها فرصت شود كه  ماشين گفته مي
گرفت. ترديدي نيست كه بسياري از كارهاي تكراري بر عهده 

واهد گرفت.  انسان وقت بيشتري براي هاي هوشمند قرار خ روبات
  سرگرمي و تفريح و براي اكتشاف و پژوهش و هنر خواهد داشت.

 اينترنت چيزهاو   ها داده كالنهوش مصنوعي در تركيب با 
تواند زندگي انسان را كامالً متحول كند. كارهاي تكراري به ماشين  مي

مشكل  برد.خواهد د و انسان فقط از خالقيتش بهره خواهد شسپرده 
ها  اصلي هوش مصنوعي بيكارشدن مردم نيست. زيرا حجم داده

اقيانوس به  ها داده كالنگفتيم از  هاي قبلي در مقاله همچنان كه پيشتر
تر خواهد شد. شغل تعداد  بزرگ و بزرگ ها كهكشان دادهو  ها داده

 ياناز م هاي مفيد هوش مصنوعي بسيار زيادي از مردم يافتن يافته
كه به دليل رشد روزافزون تعداد  _ خواهد بود آن انبوه هاي يافته
  بسيار زياد خواهد بود.  ها اينترنت آدمو  اينترنت چيزهاگرهاي  حس

شبكه عصبي گران گوگل به تازگي يك  پژوهشبه عنوان مثال، 
تواند  اند كه مي ساخته(يك تكنيك مشهور هوش مصنوعي)   9مصنوعي

تصاوير را شناسايي  موجود در ي واقعي دنياي واقعي و الگوها ءاشيا
هاست، زيرا به گوگل  يك ويژگي بسيار سودمند براي ماشين ، كهكند

امكان  _هر كس ديگري كه اين فناوري را در اختيار دارد به يا  _
وير را در يك مقياس واقعاً انبوه ابندي تص گروهعمل دهد كه  مي

به كار بستن فيلترها يا گران متوجه شدند كه  اين پژوهش خودكار كند.
در اين سيستم (شبيه به مكانيسم  ويژه  روي هر تصوير  هاي نورون

تواند تصاويري زيبا و جذاب بيافريند كه  ميساخت رؤيا در مغز انسان) 
د. گوگل كُد نارزشمند باش دنتوان يم حتي بعضي از آنها به لحاظ هنري

صورت يك  ناميده است به Deep Dreamاين محصول خود را كه 
بسته كُد منبع باز منتشر كرده است تا هر كس بخواهد از آن استفاده 

براي  Deep Dream از   Dreamscope10كند. به عنوان مثال، شركت 
تواند  روزانه ميشركت  نيا گيرد. سايت ساخت تصاوير هنري بهره مي

                                                 
9 artificial neural network 
10 https://dreamscopeapp.com/ 

ها تصوير توليد كند، پيداكردن تصاويري كه انسان آنها را  ميليون
  است. كار انسانها تصوير  داند از ميان اين ميليون ندانه ميهنرم

كند خالقيت  نظر به اين كه امكاناتي كه هوش مصنوعي فراهم مي
در تفريح  به شكل بسياري از مردم كاري برا ،را تحريك خواهد كرد

و كار  ،هاي طوالني كار خواهند كرد د و در نتيجه ساعتآمخواهد 
  . مرسوم خواهد شدتمام عمر 

  

  

  
  اَبرهوشهوش برتر يا 

هوش يكي از اختالفات اساسي ميان انسان و موجودات ديگر است. 
اين امتياز را از انسان  تواندبي مصنوع اَبرهوشمندنگراني آنجاست كه 

  بگيرد.
شدن استفاده از دستيارهاي  هوش مصنوعي امروزه با  متداول

 12كورتانا، و Google Nowمحصول اَپل،  11يسيرمجازي مانند 
                                                 
11 Siri 

كي از داديم، ي dreamscopeapp.comتصوير بااليي را به سايت 
(عكس فيلترهاي آن را انتخاب كرديم، تصوير پاييني را به ما ارائه داد. 

   )فر يمحمد هياز  هد ياصل
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تخيلي به يك پديده - محصول مايكروسافت از يك پديده علمي
افزارها هرچه بيشتر با مردم ارتباط  اين نرم عمومي تبديل شده است. 
اَبرهوشمند افزارهايي  گيرند و در نهايت به نرم يرقرار كنند بيشتر ياد مي

  تبديل خواهند شد. 

  

  
گيرد،  هوش مصنوعي هرچه بيشتر داده گردآوري كند بيشتر ياد مي

وري را  بهره 13يادگيري ماشينبيني كند.  تواند پيش و در نتيجه بهتر مي
در محيط كار چنان باال خواهد برد كه تاريخ نمونه آن را نديده است.  

هاي قابل اتكايي را  بيني ها پيش داده ين با تحليل كالنماش يادگيري
يادگيري ماشين هر چه بيشتر شود همچنان كه گفتيم  كند. فراهم مي

  شود.  تبديل مي اَبرهوشمندشود و به تدريج به  هوشمندتر مي نيماش

همان گونه كه فناوري ساخت خودروي بدون ترمز از ابتداي 
 بدون ترمز يخودروگاه  انسان هيچ اختراع خودرو وجود داشته است،

ي را نخواهد ساخت كه عليه انسان باشد. اَبرهوشمندنساخته است. انسان 
سازد همچون فرايند ساخت خودرو از ابتدا تا  هايي كه انسان مي سيستم

                                                                                    
12 Cortana 
13 machine learning 

شود تا بهينه شود. هوش مصنوعي در فرايند  همواره اصالح مي امروز
  باقي خواهد ماند. اصالحات خود همچنان در خدمت انسان 

انجام  آناليزيا  تحليلهر سيستمي مرحله  و ساخت پيش از طراحي
هاي مشابه پيشين  گيرد. در اين مرحله معموالً اشكاالت سيستم مي

هوش مصنوعي  گمان، اين مرحله براي شود. بي برطرف مي
هاي هوشمندي كه خودشان به طور  سيستم يا  14كننده خودبهينه

  نيز انجام خواهد گرفت.  كنند زي ميسا خودكار برنامه

نشان  PLOS ONE15از سوي ديگر، نتيجه يك پژوهش در نشريه 
هاي هوشمند انسان را  هاي جديد مانند گوشي داده است كه فناوري

توان قطعي  اند. با آن كه نتيجه اين پژوهش را نمي هوشمندتر كرده
د بسياري از هاي هوشمن . فناوريه استبيني بود دانست اما قابل پيش

هاي انسان را حذف  خواهند كرد و ذهن انسان را به سمت  دغدغه
تواند سطح  مهندسي ژنتيك نيز مي د داد.نسوق خواه بيشتر  خالقيت

  هوش طبيعي را افزايش بدهد. 

گرها را ادامه تكامل  هاي پيشين حس همقالهمچنان كه در  
م، هوش مصنوعي بيولوژيك انسان به صورت بيروني (اكسترنال) دانستي

ي رونيبه صورت بهوش طبيعي  كيولوژيتكامل بتوانيم ادامه  را نيز مي
يا   يهوش مصنوع گيري پيوسته از با بهره يعيهوش طبدر نظر بگيريم. 

تر  تر عمل خواهد كرد و باهوش شده هوشمندانه دستيارهاي مجازي بهينه
  ultra-intelligence يا  فراهوشاين تركيب را ما  خواهد شد.

ي است كه تقريباً از سوي همه كساني كه بيترك فراهوشناميم.  مي
معتقدند تكامل هوش مصنوعي به انقراض نسل انسان خواهد انجاميد 

  ناديده گرفته شده است. 
با اين شرط كه مرزهاي حريم خصوصي حفظ شود،  يفراهوشمند

 ،هاي شخصي دستيار مجازي شما متعلق به خود شما باشد يعني داده
در اين تركيب بيشتر  شتريب  تيخالق يبرارا هوش طبيعي  هاي انگيزه

ي و هوش خصوص ميحر. در شماره آينده به مسئله دكرخواهد 
تواند دنيا  مصنوعي خواهيم پرداخت و خواهيم گفت كه اين مسئله مي

(كه در آن حريم  ها بلوك اينترنت آدمرا به دو بلوك تقسيم كند: 
كه در آن ( ها بلوك اينترنت براي آدمندارد) و خصوصي تقريباً  وجود 

  □.)شود محترم شمرده مي يخصوص ميحر
                                                 
14 self-improving AI 
15 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal. 
pone.0136583 

صفحه    حاوي dreamscopeapp.comسايت  
Deep Dream Gallery  دهد  است . اين صفحه تصاويري را نشان مي

 ريتصاوبر روي   Deep Dreamي به كار بستن فيلترهانتيجه  كه
ند. برخي اين تصاوير را اين سايت هستكاربران شده از سوي  ارسال

اي از كارشناسان بعضي  اند. به باور پاره ناميده رؤياهاي هوش مصنوعي
توانند براي  از اين تصاوير ارزش هنري دارند. هنرمندان نيز مي

   آفرينش آثار هنري از اين فناوري بهره بگيرند.
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  )13( ها اينترنت آدم

  ناانس »خود«حريم 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
 ؟ چيست كردن احساس يا ، ادراك، خالقيت،انديشيدن از منظور

 وجود واقعاً _ چه مصنوعي ،چه طبيعي_ هوش  آيا چيست؟ هوش 
يا  شناسي، ها در فيزيك، متافيزيك، فلسفه، روان اين پرسش دارد؟
 هاي متفاوتي در همه اين شناسي مطرح شده است و پاسخ زيست
   ها ارائه شده است. حوزه

چرا مردم   فكر «حدود يك ربع قرن پيش در حاشيه مقاله  نيز  ما
از يك  است اي كه ترجمه» فكر كند؟  تواند ينم وتريكامپ  كنند يم

اي با  قالهم، از دانشمندان بنام هوش مصنوعي،  1ماروين مينسكيمقاله 
همين ماهنامه  20و19در شماره  ارائه كرديم كه  »2ست؟يخود چ«عنوان 

                                                 
1 From Marvin Minsky, "Why People Think Computers 
Can't," The AI Magazine, Fall 1982, pp.3-15. 

  منتشر شده است. در ادامه همين مقاله  اين مقاله مجدداً در اين شماره ٢

از  هوش طبيعي و هوش مصنوعي را  اساسي تفاوت يك و  ،چاپ شد
در يك مقاله   .يمكرد يانب و حريم خصوصي افزار منظر مهندسي سخت

به زبان كه ») Human-Computer detection test«(مقاله ديگر 
همين اساس و به بر  ،چاپ شد اين ماهنامه 22و21شماره  در يسيانگل

 آزمون تورينگي را به جاي ديگرآزمون ، هاي آينده دليل پيشرفت
و  يعيهوش طبآن تفاوت اساسي  موضوع ، كه بازهم مطرح كردم
بود. ابتدا پيش از آن كه درباره اين تفاوت صحبت  يهوش مصنوع

  وريم. آ كنيم شرحي كوتاه از آزمون تورينگ مي

  

  آزمون تورينگ
 و گر حساب هاي ماشين« عنوان با اي در مقاله آلن تورينگ

انتشار يافت آزموني را پيشنهاد كرد كه  1950 كه در سال » هوشمندي
، مطابق اين آزمون هاي فراواني را به پا كرده است. تا همين امروز بحث

و مجزا  بسته در دو اتاق در )انسان( داوطلب نفر يك و كامپيوتر يك
. شوند داشته نگاه پنهان(داور)   گر پرسش يك ديد از گيرند تا قرار مي
از طريق  هاي دريافتي به طور غيرمستقيم، مثالً پاسخ همچنين و ها پرسش

گر رد و بدل  نمايش بر روي يك نمايش كليد و  تايپ با صفحه
شود. داور اين بازي فقط از طريق پرسش و پاسخي كه از اين دو  مي
دهد  كند بايد بتواند اتاقي را كه انسان در آن پاسخ مي تاق دريافت ميا

شناسايي كند، در غير اين صورت، كامپيوتر و هوش مصنوعي برنده 
   بازي خواهد بود. 

همان گونه كه سيستم _  فرض كنيم كامپيوتر برنده اين بازي شود 
Deep Blue ر ام توانست در يك بازي شطرنج ب بي محصول شركت آي

 يروزيپاحتمال  ،باز پرآوازه پيروز شود شطرنج ، گاري كاسپاروف
آيا  _ خواهد بوددر آينده در اين بازي نيز دور از دسترس ن وتريكامپ

توان  قطعاً ميتوانيم هوشمندتر از انسان بدانيم؟  چنين كامپيوتري را مي
 مينسكيبرخالف نظرات  هوشمند ناميد،  اما  اگررا  يوتريكامپ نيچن
 يافزار سخت هاي به دليل تفاوتكه ما _  بپذيريم   را تيخالق جودو

آن آيا  _  توانيم رد كنيم و كامپيوتر وجود آن را نميانسان مغز 
هاي بتهون  در حد خالقيت آن هم، نيز خواهد داشت  خالقيتكامپيوتر 
   در اين مورد ترديد دارم. ؟و اينشتين

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي اممكن استشماري كه دارد  ن بي

و  يهوش مصنوع  اساسي بين  تفاوتيك در اين مقاله به  مطرح شود.
، و به مناسبت دويست ايم پرداخته افزاري هوش طبيعي از لحاظ سخت

را ي نسكيم نيمارواز  اي  مقاله ،ريزپردازندهو پنجاهمين شماره ماهنامه 
و يكي از مقاالت مطرح درباره ديم سال پيش منتشر كرده بو23كه 

) است و مورد استناد طرفداران Strong AIهوش مصنوعي قدرتمند (
در پي آن، مقاله  .ايم پس از اين مقاله آوردهافراطي،   يهوش مصنوع

را كه در همان شماره و در حاشيه همان مقاله، به قلم  »ست؟يخود چ«
هاي ما در  و براي استداللنويسنده اين سلسله از مقاالت  آورده بوديم 

ايم. پيش از خواندن ادامه اين  اين  مقاله سودمند است بازنشر كرده
  را بخوانيد.  » ست؟يخود چ«اي   صفحه كم مقاله يك مقاله دست
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كه  نوآورييا القيت به بيان ساده يعني پديدآوردن چيزهاي نو خ
پيچيده و پرتأثير گسترده باشد. ما براي سادگي تواند از ساده تا  مي

 يا  نابهاي معمولي)  و   (آثار آدم معموليها را بر دو دسته  خالقيت
 ) برجسته مانند بتهون، اينشتين، يا سعديهاي  (آثار آدم پيچيده و پرتأثير

تواند چيزهاي نو خلق كند؟ بله،  آيا كامپيوتر ميكنيم.  تقسيم مي
 تواند نقاشي بكشد، شعر بگويد، موسيقي بسازد، كامپيوتر مي تواند. مي

به  و مانند آن. سازي كند و اشكاالت خودش را برطرف كند،  برنامه
يادگيري  و   3شبكه عصبي مصنوعي هاي با فناوري  گوگلعنوان مثال، 

ساخته است كه  Deep Dream Generator5به نام  اي برنامه 4ماشين
تصاوير ارسالي شما را به تصاويري رؤيايي و هنري تبديل كند. تواند  مي

، هرچند، در كند خلقتواند از تصاوير واقعي تصاوير هنري  يعني مي
هايي را  خالقيت چنين. اما اينجا دخالت و كمك انسان نيز وجود دارد

در نظر گرفت. كامپيوتر  معمولي هاي خالقيتمعادل  توان حداكثر مي
از خودش بروز بدهد شايد الزم باشد  خالقيت ناببراي اين كه يك 

ميلياردهاميليارد اثر توليد كند تا به طور تصادفي يك اثر ناب به وجود 
  را مكانيزه كند وجود ندارد.   ناب تيخالقالگوريتمي كه بتواند بيايد. 

خالق مانند بتهون و اينشتين پديد بيايد يا  »ودخ«براي آن كه يك 
اي الزم است، وگرنه  روي بدهد شرايط ويژه نابخالقيت  آن كه يبرا

 انگيزهخالقيت ناب به تر از همه،  مهم شدند. مي نينشتيبتهون و اهمه 
مانند _ توانند اين انگيزه را از بين ببرند  نياز دارد، و عواملي كه مي

نفوذناپذيربودن     نبايد وجود داشته باشد._  هدن  حافظشنفوذپذير
 ربودنينفوذناپذمنظورمان از  است. ناب خالقيت شرط الزميك  حافظه
 توان مين _ كم در حال حاضر دست ترتيبي هيچ بهآن است كه حافظه 

 ذخيره ديگر صيشخ يا ديگر جايي در و بازيابي را انسان اطالعات ةكلي
 هر اطالعات كل كه حالي در. ساخت دفرآن  از »دومي ةنسخ« و كرد

 كم دست _ كرد ذخيره ديگر جايي در و بازيابي توان مي را كامپيوتري
ساخته نشده است  اي حافظه حال به تا چون است، چنين حاضر حال در

به احتمال زياد (اگرهم ساخته شود  را نتوان خواندآن  كه محتويات
 »خود«هرگاه حافظه و وع، در مجم . نخواهد داشت) براي ما  اي فايده

اي براي بروز  سازي باشد و حريم نداشته باشد انگيزه انسان قابل كپي
  افكار خالق در آن به وجود نخواهد آمد. 

                                                 
3 artificial neural network 
4 machine learning 
5 http://deepdreamgenerator.com/ 

تواند تصاوير ارسالي شما را  مي Deep Dream Generator سايت
ن سايت ايعكس باال را به  به تصاويري رؤيايي و هنري تبديل كند.

  پايين را  به ما تحويل داد.  عكس ،داديم
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شايد مخالفان اين «گفتيم: »  خود چيست؟«همچنان كه در مقاله 

اطالعات  ،نظريه استدالل كنند كه ممكن است روزي با پيشرفت علوم
كرد و در اين   رهيذخو در جايي ديگر  ز بتوان بازيابيانسان را ني

صورت استدالل باال پذيرفته نخواهد بود. پاسخ اين است كه اگر زماني 
در انسان وجود نخواهد داشت و  »خود«دهد ديگر بچنين اتفاقي روي 

هنگام مانند ماشين خواهد بود. نفوذناپذيربودن حريم آن  انسان در
  »انسانيت را به انسان مي بخشد.ست كه ها ناانس »خود«

» Human-Computer detection test«در مقاله  از همين روي، 
 ،ندهيدر آ گفتيم كه اين ماهنامه آمده است 22و21در شماره كه 
پيروز  نگيتورهاي   كم در تعداد زيادي از آزمايش دست وتريكامپ
اي براي ما نخواهد  يدان خواهد بود، و اين آزمون در عمل فايدهم

آزمون تشخيص انسان و «داشت. در نتيجه، آزمون ديگري با عنوان 
كردن و خواندن كل حافظه پيشنهاد  را بر اساس قابليت كپي» كامپيوتر

كامپيوتر و انسان را متمايز  ،كردم، تا بتوان در آن روزگار بر اساس آن
  كرد.

(هوش  هوش معموليها  دي نيست كه كامپيوترها و روباتتردي
دادن بسياري از كارها را به  كافي براي انجام ) پيچيده منهاي خالقيت

ست و همچنان بسياري از مشاغل كنوني را از د ،دست خواهند آورد
كه در شماره پيش  گونه هماناز سوي ديگر، انسان خواهند گرفت. 

هاي شغلي جديد  ودآمدن فرصتوج بهسبب  يهوش مصنوعگفتيم 
به وجود  انسان يبرا يمشكلشود و در نتيجه از اين لحاظ  ميبراي انسان 
اينترنت تركيب آن با ها در هوش مصنوعي و  د، اما پيشرفتمنخواهد آ

ن و خالقيت انسان مسئله تواند براي انسا مي ها اينترنت آدمو  چيزها
، و ها گر انواع حس، ها داده كالنز گيري ا تواند با بهره بيافريند، زيرا مي

ها،  انسانهر يك از   ِسازي مغز شبيههوش مصنوعي، و در مجموع  با 
نفوذناپذيربودن حافظه و يعني    ،يكي از عوامل ضروري براي خالقيت

 را نابود كند. ها براي خالقيت از ميان بر دارد و انگيزه را انسان» خود«
دست كند و همچنان كه در  را يك ها تواند انسان چنين وضعيتي مي

را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمشماره پيش گفتيم 
بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«كه حريم مقابل را 
  ناميم.  مي ها براي آدم

هاي مربوط به  ها در مطالعات مغز انسان، مانند پژوهش پيشرفت 
نوبل  زهيجاكه توسط برندگان   مغز انسان) GPSيابي  ( مكان سيستم
اي  در آينده_ ممكن است روزي نيز انجام شده است  2014 يپزشك

هاي درون مغز را آشكار كند، و بازهم سبب شود  داده _احتماالً دور 
چه _  در هر دو حالتاز بين برود.  تيخالقيك عامل ضروري براي  

  نيماش به انسان  _ مغز سازي محتويات باشد چه كپيمغز   يساز هيشب
    □د.شخواهد تبديل 

  

  داخلي مغز GPSجايزه نوبل براي كاشفان سيستم 

جان اُكيف   به  2014جايزه نوبل پزشكي 
)John O’Keefe ،(بريت موزر مي )May-Britt Moser و ،(

 GPS) به دليل كشف سيستم Edvard Moser(   ادوارد موزر
داخلي مغز اعطا شده است. علت اعطاي اين جايزه كشف 

  هاي توري  سلول) و place cells( هاي مكان سلول
)grid cells هاي ( كه نورون _) بوده استneuronاي در  ) ويژه

ها،  ) مغز حيوانات (شامل انسانhippocampus( هيپوكامپ
رسد كه يك نقشه  نظر مي ها) هستند كه به ها، و موش ميمون

شوند.  آنها مي وارد كه دنساز يمشناختي از هر اتاق يا فضايي  
سلول كنيد، يك  هنگامي كه در يك اتاق يا فضا حركت مي

و هنگامي كه دوباره در آينده  _شود  ويژه تحريك ميمكان 
ويژه تحريك  سلول مكانبه همان مكان برويد بازهم آن 

دليل جايزه نوبل را برنده  نيا به اين سه دانشمند شود. مي
اي اساسي در فهم چگونگي اجراي  اند كه ما را به نقطه شده

ريزي و تفكر نزديك  تكاليف سطح باالي مغز، مانند برنامه
  □اند.كرده
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  چرا مردم
  كنند فكر مي 
  تواند كامپيوتر نمي 
  فكر كند؟ 

  نوشته ماروين مينسكي■

  مژده حمزه تبريزي –فر  ترجمه عليرضا محمدي□
ماهنامه ريزپردازنده  20و19تجديد چاپ مقاله منتشرشده در شماره  ○

  زپردازندهيشماره ماهنامه ر نيو پنجاهم ستيبه مناسبت دو )1372(فروردين 

  

 البته. كند فكر دتوان مين كامپيوتر كه باورند اين بر ممرد بيشتر
 كامپيوتر كه دارند قبول همه اين، وجود با. است واقعي تفكر منظور

 انجام را آنها دتوان مين »فكركردن« بدون كس هيچ كه دكن مي كارهايي
 از بسياري د،ده مي انجام را كارهايي چنان كامپيوتر كه اين با. دهدب

 فقط كامپيوتر در كه معتقدند و نگرند ميآن  به ترديد اب بازهم مردم
  ماشين كه اين و دارد، وجود انديشمندانه رفتار از توهمي

  د؛كن مي چه فهمد نمي •

  است؛ گفتهآن  به سازش برنامه كه دده مي انجام را كارهايي فقط •

  .غيره و ندارد؛ احساسي هيچ •

د كه با محاسبات سازندگان نخستين كامپيوترها مهندساني بودن
 »كامپيوتر«عددي حجيم سروكار داشتند: به همين دليل اين ابزار را 

_ است »كننده حساب«در زبان انگليسي به معناي  computer[ ناميدند.

كامپيوترهاي نخستين را اوليه م.] از اين روي، طراحان و مخترعان 
  رفي كردند. دمي معآنياز به فكر  هاي بي يي براي اجراي محاسبهها ماشين

شماري از مردم چيزي  هنگام تعداد انگشتآن  با اين همه، حتي در
 _ AIيا به اختصار _ » 1هوش مصنوعي«را تصور كردند كه امروز به 

تنها اعداد بلكه حروف و  يافتند كه كامپيوتر نه مشهور است. زيرا در
ود مفهوم بكاري و پردازش كند. اين بدين  د دستتوان ميعالئم را نيز 

دادن كارهاي ديگري  كردن توانايي انجام كه كامپيوترها به جز حساب
را، شايد در حد نوعي تقليد از فرايندهاي اطالعاتي ذهن انسان، نيز 

كار بر روي  2آلن تورينگ، 1950هاي دهه  داشتند. در نخستين سال
 نوشت، يادگيري برنامه نوعي 3تينگراُئ. كرد آغاز را شطرنج ةبرنام

از  آنهانوشتند. همه  مصنوعي بيناييي ها برنامه 5سلفريج و 4كرش
ساخته شده  كردن حساببه منظور  صرفاًجستند كه  يي بهره ميها ماشين
  بودند.

ي خودكار، ها ماشينامروزه بسياري از مردم كه در محاصره  
هاي كامپيوتري جنگ ستارگان قرار  هاي صنعتي، و فيلم روبات

                                                 
1 Artificial Intelligence 
2 Alan Turing 
3 Oettinger 
4 Kirsch 
5 Selfridge 
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چيزي كه در واقع آن تر از ا بسيار پيشرفتهاند، هوش مصنوعي ر گرفته
متخصصان «ند. از سوي ديگر، هنوز بسياري از كن ميهست تصور 

فكر كند. به  واقعاًعقيده ندارند كه اصالً روزي ماشين بتواند  »كامپيوتر
كه داخل  اند گرفتهنظر من اين متخصصان به اين توجيه بسيار خو 

 آنهايان الكتريكي. اين مطلب كامپيوتر چيزي نيست مگر مقاديري جر
مانند ذهن يا  _  د كه جايي براي چيز ديگريده ميرا به اين باور سوق 

د باقي بماند. البته داليل فراوان ديگري نيز وجود توان مين _ خويشتن
گويند  نظر و متخصص كامپيوتر مي دارد كه چرا هنوز اين همه صاحب

ر، يا حساس باشند و هرگز ند خالق، مبتكتوان ميهرگز ن ها ماشينكه 
يا چيزي را  ،فكر نخواهند كرد، اعتقاد به چيزي نخواهند داشت واقعاً

  در اشتباهند. آنهاد كه چرا ده مينخواهند فهميد. اين مقاله توضيح 

 

گفته  آنهارا به  آنچهند توان ميآيا كامپيوترها فقط 
  اجرا كنند؟ شود مي

يم، و اگر روزي كن ميما معموالً اينشتين و بتهون را تحسين 
آثار دست آن  آوري از هاي شگفت ها و سمفوني كامپيوتر بتواند نظريه

ند كه خالقيت به كن ميافتيم. اكثر مردم فكر  خلق كند به حيرت ميآنها 
را توضيح داد. آن  توان مياسرارآميز نياز دارد كه به سادگي ن »موهبتي«

الق باشد زيرا آشكار است د ختوان مياگر چنين باشد، هيچ كامپيوتري ن
را  آنهاند انجام بدهند كه بتوان توان ميفقط كارهايي را  ها ماشينكه 

  توضيح داد.

آثار آن  ابتدا را پيدا كنيم، بهتر استآن  براي اين كه ايراد 
داند كنار بگذاريم. در  ها مي را بهترين آنهاالعاده را كه فرهنگ ما  خارق

در خواهيم غلتيد. زيرا تا هنگامي كه  غير اين صورت در دامي مسخره
كارهاي معمولي را آن  ما ابتدائاً نظرات مناسبي درباره روشي كه مطابق

اين كه مردم معمولي چگونه  مثالً _يم نداشته باشيم ده ميانجام 
يم بفهميم كه توان ميبه راحتي ن_  نويسند مي را هاي معمولي سمفوني
ند! بديهي است ساز ميي بزرگ ها سازان بزرگ چگونه سمفوني آهنگ

ش رو تا وقتي نظرات روشني در اين باره نداشته باشيم هيچ راهي پي
العاده چه مسائل و  ثار خارقآآن  كه بفهميم ساختداشت يم خواهن

تي هيچ نظري درباره چگونگي د داشته باشد و وقتوان ميهايي  دشواري
ميز خواهيم ديد! آسرارآثار را اآن  ه باشيم مسلماًنداشت آنهاشدن  ساخته

ي كه بيش ا گفته است، هر تكنولوژي 6آرتور سي كالرك(همچنان كه 
.) از اين روي بهتر است آيد مياز حد انتظار پيشرفته باشد جادو به نظر 

ابتدا بفهميم كه مردم و كامپيوترها كارهاي معمولي را كه همه ما انجام 
هاي  ، ترديدها و استداللنيا ند. (افزون برده مييم چگونه انجام ده مي

ند فكر توان ميمخالفان بايد به اين نتيجه بيانجامد كه مردم معمولي هم ن
كامپيوترهايي ساخت  توان مييا آ) پس اجازه بدهيد ابتدا بپرسيم كنند.

كه بتوانند از عقل معمولي بهره بگيرند؟ تا وقتي كه فهم درستي در اين 
يم سؤاالت خوبي درباره كارهاي توان مي سختيباره نداشته باشيم به 

  نوابغ بپرسيم. 

ار تجربه نشان داده است كه كامپيوترها تا به حال كارهاي بسي
دانيم  اند. مي اند انجام داده گفته آنهاسازان  برنامه آنچهبيشتري نسبت به 

ي كامپيوتري تنها كمي بيش از ها برنامهترين  كه نخستين و ساده
 اين كار را بكن.«شبيه به  هستنديي ها نافرمهايي از  ها و حلقه فهرست

تا  ،اين يكي را دوباره انجام بده و كارآن  و اين كار .كار را بكنآن 
اين موضوع سبب شد تا تصور  »دهد.بروي خاص اتفاق آن  زماني كه

هاي  يي نسبت به خواستهها برنامهاز چنان  توان مياين كه چطور 
رفت تصوري دشوار به نظر آيد. با گ يبيشترثمرات شان  سازان برنامه

اختالف زيادي  »دشوار به نظر آمدن«و  »تصور غيرممكن«اين همه، بين 
  است! شمادرباره است، دومي  آن دربارهوجود دارد. اولي 

 فرترنو  بيسيكيي چون ها زبانشان را به  يها برنامهاكثر مردم هنوز  
 اجازه بدهيد _ ويسندن ها را به همان سبك مي نويسند، يعني برنامه مي

بناميم. اين سبك شما را مجبور  »كناالن اجرا«ي ساز برنامه را آن 
 حالت به حالت يك از تان برنامه حركت نحوه جزئيات ةد كه همكن مي

 اين به وقتي و. بگيريد نظر در را بعدي لحظه به لحظه يك از و ديگر
 جز به رهاييكا برنامه كه اين درك ديگر كنيد، عادت انديشيدن شيوه

 زيرا _ شود مي دشوار دهدب انجام را ساز برنامه نظر مورد كارهاي
شوار را به خوبي انجام دهد بس د اي ديگر وظيفهكه  اي برنامه ساختن

  . است. دشوار، اما نه غيرممكن

 ي ها روشگران هوش مصنوعي انواع جديدي از  پژوهش
» 7كننده عمومي مسئله لح«سيستم  مثالًاند.  وردهآسازي را پديد  برنامه

                                                 
6 Arthur C. Clarke 
7 General Problem Solver = GPS 
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هاي مختلف  توصيف بخش 10سايمون، و 9شاو ،8نيوئل ة) ساختGPS(يا 
اگر جلوي در اتاق رسيدي، داخل «دستورهايي چون  طبقبرنامه را بر 

خواهي  مي آنچهداري و  آنچهر، اگر اختالف بين ت يا به طور فني _ »شو
 Mده از روش اختالف را با استفاآن  باشد، آنگاه سعي كن Dاز نوع 
اجرا كن «ي را ساز برنامه . اين نوع 11سازد ممكن مي» دهيبتغيير 
يي هر قاعده را هر گاه عملي باشد به ها برنامهناميم. چنين  مي »هرگاه

بيني  مجبور به پيش ساز برنامه ند. در نتيجه كن ميطور اتوماتيك اجرا 
ن سبك را به اي ها برنامهموقعيت نيست. اگر آن  دادن زمان روي
 را كه در آنچهيد بايد شو ميهم در هر مرحله اي كه وارد زبنويسيد، با

اما مجبور نيستيد كه  _ بخش برنامه بناست روي دهد تعريف كنيدآن 
 دادن هر حالت را بدانيد. از پيش مواقع روي

تر مانند زبان  ي قديميساز برنامه ي ها زبانچنين كارهايي را با 
COMIT  و زبانSNOBOL _  كه پس ازCOMIT يد توان مينيز  _آمد

 »12توليد هاي سيستم«ي را ساز برنامه انجام دهيد. امروزه چنين سبكي از 
 هايم كتاب از يكي در را ييها زبان چنين رياضي ةنظري 13.نامند مي

  14.ام داده توضيح

 يك نيز سايمون و نيونل ةساخت »عمومي مسئله كننده حل« ةبرنام
 نوشتن روش زيرا ،بود مصنوعي هوش تحقيقات در تاريخي تحول نقطه
آنها ند نستدا نمي انساز برنامه كه  داد ينشان مرا  يئلامس حل براي برنامه

است كه به برنامه گفته شود كدام آن  د. رمز كار درنچگونه حل كنرا 
يك كار خواهد كرد.  چيزها را امتحان كند، الزم نيست بدانيد كدام

كامپيوتري  اي برنامه سايمون، و شاو، نيونل، 1965حتي پيشتر، در سال 
مسائلي كه  _افتن اثبات قضايا در منطق رياضي يساختند كه در 

كرد و حتي  به خوبي عمل مي _ نددان ميرا دشوار  آنهادانشجويان 
. (در ضمن نشان داد كه نديي را يافت كه تقريباً تازگي داشتها ثباتا

هر چند اين  _را انجام دهند  »ل منطقياستدال«ند كار توان ميرها تكامپيو

                                                 
8 Allen Newell 
9 Shaw 
10 Herbert Simon 

 ام. واضح است كه اين تاريخچه را خيلي مختصر بيان كرده  ١١
12 production system 
13 Allen Newell and Herbert Simon, Human Problem Solving 
(Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall,1972) 
14 Marvin Minsky, Computation: Finite and Infinite Machines 
(Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall,1967) 

ي بسيار ها روشهنگام تا به حال ما آن  انگيز نبود، و از موضوع تعجب
ايم كه چنان كارهايي را  يي يافتهها ماشينقدرتمندتري براي ساختن 

ند.) بعدها، ارتباط اين موضوع را با مسئله ساختن ده ميانجام 
  داشته باشند بحث خواهم كرد. »لياستدالل عق«ند توان مييي كه ها برنامه

خوب، مشخص است كه اگر تقريباً «حال ممكن است پاسخ دهيد، 
آن  يدتوان مياي را بررسي كنيد، در نهايت  همه حاالت تصادفي مسئله

تريليون سال طول بكشد، مانند  ميليارد را حل كنيد. اما اگر يك ميليون
هاي ماشين تحرير بزنند بر كليد قدر آن هايي كه به طور تصادفي ميمون

گذاشت. فقط هوش  توان ميرا نآن  منااي بنويسند،  سرانجام جمله تا
  »است.آن  تكامل يا چيزي مانند

يك تفاوت واقعي  GPS درست است. به جز اين كه سيستم كامالً
د. هنگام استفاده از ده ميكارها را به طور تصادفي انجام ن GPS .دارد

درباره  » رهنمود« _ اضافه كنيدآن  انش را بهآن، بايد نوع ديگري از د
بهتر از  هاي مختلف كدام حالت مسئله احتماالً اين كه در موقعيت

كه برنامه سرگردان آن  به جاي ،د. از همين رويكن ميديگري كار 
هاي بهتر را جستجو و تا حدي  باشد و به طور تصادفي كار كند حالت

ي كه شما به هنگام باال رفتن از د، مانند روشكن مياطراف خود را حس 
گزينيد، همواره به طرف سربااليي حركت  مي يك تپه در تاريكي بر

آيد، بلكه  يد. چنين جستجويي اصالً تصادفي به نظر نميكن مي
آن _ كه خيلي هم جدي است _ دار است. مشكل  جستجويي هدف

رسيد و مانند ب اي قله ارتفاع يا صخره است كه شايد بر روي يك قله كم
 ايد و هرگز به قله واقعي كوه دست نيابيد. فكر كنيد به هدف دست يافته

ارتفاع  هاي كم اكتفا به قله ةبراي اين كه مسئل كنون،هنگام تاآن  از
ي ها روشهاي هوش مصنوعي به يافتن  مرتفع گردد، بسياري از پژوهش

ي گوناگوني را ها روشفراگيرتر براي حل مسائل چشم دوخته است. 
 نگاهي با ها برنامه ساختن اايم، ب براي اجراي اين كار كشف كرده

كردن  بندي فرمول بازتر،  هاي بسيار پيشرفته طرح از استفاده تر، گسترده
توان هوش مصنوعي را بسيار آن  و مانند ،ها گيري از مقايسه مسائل، بهره
كس روشي كامالً عمومي نيافته است كه  ايم. هنوز هيچ بيشتر كرده
ها را كشف كند. خوب، خيلي بد است اما به اين  ترين قله هميشه مرتفع

زيرا مردم _ انسان و ماشين باشد  معني نيست كه در اينجا اختالفي بين
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ند. كن ميها توقف  قله ارتفاع و شبه هاي كم روي قله هميشه بر تقريباً هم 
  زندگي اين است.

 LISPيي چون ها زبانگران هوش مصنوعي از  امروزه، اكثر پژوهش
 »15دور عمومي«دهد تا از  ان اجازه ميساز برنامه ند كه به كن مياستفاده 

نيز  »اجرا كن هرگاه«ي ها زبانيي حتي از ها زبانبهره بگيرند. چنين 
مجبور نيستند كه هر يك از انواع  آنهاان ساز برنامه مؤثرترند، زيرا 

بيني  ر آشكار پيشرا به طو آنهادادن  هاي ممكن يا زمان روي حالت
ها و ساختارها چگونه با  د كه حالتكن ميفقط قيد  اي برنامهكنند: چنان 

 »يدقي مها زبان«يكديگر ارتباط خواهند داشت. اين سبك را استفاده از 
  16ناميم. مي

ط در حال قف هنوز حتي با ابزارهاي قدرتمندي از اين دست، ما
ند به توان ميد ياد بگيرند و نتوان مييي هستيم كه ها برنامهشروع ساختن 

 ساخت غازينآ ةد. ما هنوز در مرحلنوسيله قياس استدالل كن
 از يك كدام كه دنده تشخيص ندگير مي ياد كه هستيم هايي سيستم

تجارب قديمي حافظه با مسائل فعلي بسيار تشابه دارد. دوست دارم اين 
 درباره اي برنامه چنين. بنامم »كناجرا  عاقالنه«سازي را  سبك از برنامه

له ئآورد، و در نتيجه براي هر مس ياد مي به فراواني چيزهاي اش گذشته
در گذشته مسائل  آنهاگردد كه مشابه  يي ميها روشجديدي به دنبال 

صحبت  اي برنامهمشابه را به بهترين وجهي حل كرده است. وقتي درباره 
ندارد كه  زيادي دارد اصالً معني  17رهبري- خود چنين كه  شود مي

گفته  آنهاند كه به ده ميكامپيوترها فقط كاري را انجام «گفته شود 
نوشته است درباره  را اي سازي كه چنين برنامه برنامهشده است، زيرا 

مواجه شود  آنهادر آينده خود با  هايي كه ممكن است ماشين وضعيت
  دارد.   اطالعات بسيار كمي

يي كار خواهيم كرد كه ها هبرناميك نسل بعد، احتماالً بر روي 
هنگام باالخره روشن آن  نويسد. در هاي بهتري به جاي خود مي برنامه

                                                 
15 general recursion 

اجرا «ساختارهاي  LISPاين مطلب كامالً درست نيست. در واقع داخل زبان  ١٦
توانند ياد بگيرند كه چنان ساختارهايي  سازان مي وجود ندارد، اما  برنامه »گاهكن هر 

پذيري  كنند كه انعطاف را بسازند، و بسياري از متخصصان هوش مصنوعي احساس مي
 است. بيشتر بهتر از دردسر

17 self-direction 

هرگز ماهيتاً،  ها ماشينخواهد شد كه عقايد اوليه ما مبني بر اين كه 
ند چيزهاي جديد خلق كنند چقدر نابخردانه بوده است. در اين توان مين

از مردم درباره اين مسائل  دهم كه چرا بسياريبمقاله سعي دارم توضيح 
  اشتباهند. اين چنين در

  
  ند خالق باشند؟ توان ميآيا كامپيوترها 

 »خالقيت«دادن اين كه چيزي به عنوان  قصد دارم ابتدا با نشان
م اختالف كن ميبدهم. فكر ن »منفي«وجود ندارد به اين سؤال پاسخ 

اما چرا فكر  زيادي بين تفكر معمولي و تفكر خالق وجود داشته باشد.
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اي در  در واقع ماده »خالقيت«يم اختالفي وجود دارد؟ به نظر من كن مي
بلكه چيزي است در ذهن منتقد، هر قدر ذهن  ،ذهن هنرمند نيست

   ستايند. هنرمند را كمتر درك كنند، خالقيت هنرمند را بيشتر مي

كه  انجام دهد د كارهايي راتوان ميكس را به اين دليل كه ن هيچ
را به خاطر  آنهام. همچنين كن ميند سرزنش نده ميم خالق انجام مرد

را به خاطر اين  آنهام. (حتي كن مينيز سرزنش نآن  ناتواني در توضيح
را آن  توان ميتوضيح داد پس ن توان ميفكر كه چون خالقيت را ن
موافقم.) اما مصرانه آن  م؛ در حقيقت باكن ميمكانيزه كرد هم سرزنش ن

م كه فقط چون خودشان كن ميخاطر اين فكر مالمت  را به آنها
كس ديگري هم  ند هيچكن ميرا توضيح دهند، فكر آن  ندتوان مين
د. كن ميد تصور كند كه خالقيت چطور كار توان ميز نگره

گرفتن كاري را بفهميد يا تصور  يد طرز انجامتوان ميرفته، اگر ن مه روي
يد كه بتوانيد تصوري از اين كه نبايد انتظار داشته باش مطمئناً ،كنيد

  ماشين بتواند چنان كاري را انجام دهد داشته باشيد.

چيست؟ ابتدا اين بحث را  در شكاكانه اعتقادات اين همه ةريش
هاي  ها و اينشتين جهت به دليل تحسين از بتهون م كه ما بيكن ميمطرح 

به  يها روشايم. نخست در نظر بگيريد كه بيان  خودمان مبهوت شده
بلكه نظرات  »خالق«نها نظرات ت نه ،جديدمان دست آوردن نظرات

. مشكل اينجاست كه وقتي ما بر روي چقدر دشوار است ،مان روزمره
است كه ديگران نظراتي به دست آن  يم منظورمانكن ميخالقيت تكيه 

وريم. اما وقتي خودمان نظرات خودمان آ ورند كه ما به دست نميآ مي
را از  آنهارسيم پ يم و نميگير ميرا مسلم  آنهاوريم، آ را به دست مي

مان درباره چيزهاي  كردندر واقع ما از چگونگي فكر». ايم يافته«كجا 
يم. چنان به دان ميو شايد هيچ چيزي ن _ يمدان ميمعمولي خيلي كم 

تعجب آن  كه هرگز از ايم كردههاي تفكر روزمره عادت  شگفتي
اي غيرعادي توجه ما را جلب كند. (البته، كه كارهآن  مگر _ يمكن مين

 مثالًد. كن ميديگرمان را برطرف  خرافات ما درباره خالقيت نيازهاي
از  آنهايم كن مييم و در نتيجه خيال ده ميمان  صفاتي ممتاز به قهرمانان

يم انجام توان ميآيند كه ما در زندگي عادي خود ن مي عهده كارهايي بر
 دهيم.)ب

هاي معمولي به جز در  هاي برجسته با ذهن ريم كه ذهنيا بايد بپذيآ
بندي، اختالفي دارند؟ هر دو مسئله را بحث خواهم كرد. ابتدا  درجه

اال  ،نه، هيچ چيز خاصي در يك نابغه وجود ندارد«خواهم گفت 
كدام به خودي خود خيلي خاص  كه هيچ_ تركيبي عالي از چند حسن 

چنين تركيبي به  حصولا به منظور بله، ام«سپس خواهم گفت  »نيستند.
نياز داريد تا قادر شويد  _ و شايد چيزي ديگر _اقبالي  نوعي خوش

  »وريد.آهاي ديگري را نيز به دست  مهارت

بينم. بايد به حوزه  تركيب عجيب نميآن  هيچ رازي در خود
حوزه وجود آن  مهارت ربط زيادي داشته باشد. بايد مهارت زيادي در

نه به تعبير آكادميك آن). و فرد به اصطالح خالق بايد داشته باشد (
اعتماد به نفس خوبي داشته باشد و در برابر فشار همتايان خود براي 

نهراسد. بدون اين  شود ميهاي عالي تلقي  نمونه آنچهدرهم شكستن 
اما در  ،مسائلي به همان اندازه دشوار را حل كرد توان ميصفات 
رسد  نامند. اما به نظر نمي نمي »خالقيت«را  اآنههايي كه همتاها  حوزه

صفات اختالف كيفي بنياديني را مطرح كنند. به نظر آن  يك از كه هيچ
نيز كه بتواند يك گفتگوي معمولي را درك  اي من هر آدم معمولي

ترين متفكران ما  ي را كه بزرگا قدرت مغزي بخش اعظم كند بايد 
عقل «م كه كن مييان ديگر، ادعا دارند در سر خود داشته باشد. به ب

به خوبي استفاده شود و به طور حريصانه تحريك  هرگاه  _  »معمولي
مواد الزم براي ساختن نبوغ را در خود دارد. در اين صورت چه _  شود

هاي ممتاز و طراز اول را در كارشان بسيار بهتر  شخصيتآن  چيزي
هاي  نسبت به ذهن »هاختالف درج«نماياند؟ شايد پاسخ در دو نوع  مي

هاي بسيار بيشتر و  افراد مهارتآن  معمولي باشد. يكي روشي است كه
  .ندگير مي  يادتري را  عميق

ياد  آنچهگيرند كه با استفاده از  ياد مي آنهاديگري روشي است كه 
ند گام بردارند. شايد افراد مشهور به خالق عالوه بر سطح گير مي

هاي مديريتي نيز باشند كه  مهارتمهارت علمي خود داراي برخي 
دهند. براي مثال، يك  هاي ظاهري خود را بهتر به هم پيوند مي مهارت
نويسي  هاي موسيقي و نت ساز خوب بايد در بسياري از مهارت آهنگ

هايي تا حدودي در هر كسي كه خوب و  مسلط باشد اما چنين توانايي
بايد در فرم و د وجود دارد. يك هنرمند نيز كن ميمنطقي صحبت 

هايي در هر  با اين همه، چنان مهارت _ هاي بزرگ تسلط يابد قالب
د نيز وجود دارد. دان ميرا  »گويي داستان«ي خوب ها روشكسي كه 

اما تعداد اندكي  _ندگير ميهاي مختلفي را ياد  خيلي از مردم مهارت
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. برسند ممتاز ةند تا به درجده ميرا به خوبي به هم ربط  آنهاهستند كه 
 بزرگ، هاي قالب در نه اما است مسلط جزئيات در معمولي هنرمند يك

  18.تكنيك ندارد اما است وارد بزرگ هاي قالب در ديگري

چرا اين همه مطلب را اين  »استادان خالق«آن  يم كهدان ميهنوز ن
به  آنهااست كه آن  ترين فرضيه ند. سادهگير ميقدر خوب ياد 

و انتخاب كنند  ،ابند كه چطور ياد بگيرندي ي بهتري دست ميها روش
ترين توضيح: چنان  چيست؟ سادهآن  كه چه چيزي را ياد بگيرند! راز

در دانستن روش  _ از خبرگي است »تري باالرتبه«فقط نوع  »استعدادي«
 آن چه چيزي الزم است تا .ي ديگرها مهارتگيري از  اكتساب و بهره

 !ياد گرفت گرفت كه بهتر بايد ياد را ياد گرفت؟ آشكار است:

اگر مسئله روشن نيست شايد به اين دليل باشد كه فرهنگ ما طرز 
يم كن ميد. ما تصور ده ميفكركردن درباره يادگيري را به ما آموزش ن

كه فكركردن در مورد يادگيري چيزي است كه براي ما خود به خود 
از  اي رو به فزوني د، اما يادگيري در واقع مجموعهده ميروي 
يم ولي بقيه را هم بايد ياد بگيريم. كن ميست: با بعضي شروع ها مهارت

تر  ي يادگيري پيشرفتهها مهارتگاه عميقاً با حصول  بسياري از مردم هيچ
د! وقتي ده ميسروكار ندارند. چرا ندارند؟ چون فوري محصول ن

د سطلي را از شن پر كند، بيشتر وقت خود را با پر كن ميكودكي تالش 
گذراند. حال فرض كنيد اين  ميآن  ردن سطل و چيزهايي شبيه بهك

مند شود كه چطور در  طور تصادفي، به اين موضوع عالقه كودك، به
هاي داخلي  كردن سطل در طول زمان پيشرفت كرده است و حالتپر

پيشرفت اثر گذاشته چگونه بوده است. اگر فقط يك بار آن  ذهن كه بر
گرفتن بهتر (حتي به طور ناهشيارانه) دقت اين كودك به چگونگي ياد

  او بيانجامد. كند ممكن است به رشد تصاعدي يادگيري در

ي بهتري ها روشد به توان ميهر روش بهتر آموختن نحوه يادگيري 
كه شايد سرانجام به صورت  _ ي بيشتر منجر شودها مهارتبراي كسب 

گر شود. با  يك دگرگوني عظيم و كيفي در قياس با ساير مردم جلوه

                                                 
افراد  حدي را در تعداد» خالقيت رتبة اول«البته هر فرهنگي براي اعطاي درجة ١٨ 

هاي  حال اختالف بين مدعيان چه كم باشد چه زياد. اين مفهوم گروه_ كند  تعيين مي
هاي بهتري براي بحث درباره  داند. بايد روش نسبتاً كوچكي را نخبگان آرماني مي

  نيز وجود داشته باشد.»  بودن درجه دوم«احساس يأس از 

 هاي تصادف ةنتيج فقط است ممكن يك درجه »خالقيت«اين نگرش، 
 از »خوداتكاتر« حالتي شخصي يادگيريآن  در كه باشد كودكي دوران
وع به شر وقتي باشد، صحيح نظر اين اگر  19.دارد را معمول هاي حالت

ند گير ميو ياد  _ندگير مييي كنيم كه ياد ها ماشينسفر در راه ساختن 
  .مينيهم بب ها نيماش شايد خالقيت را در _ ياد بگيرند ه بهترك

  

و ادراك  د معناي چيزها را بفهمدتوان ميآيا كامپيوتر 
  ؟داشته باشد

فكر   »معني«يم درباره توان ميبدون تفكر درباره معناي يك چيز ن
 ةكنيم. از اين روي، اجازه بدهيد روي معناي اعداد بحث كنيم. و دربار

 يمتوان مين خاص عدد يك معني درباره فكركردن بدون اداعد معناي
 كس هيچ فعالً. بگيريد نظر در را پنج مفهوم پس. كنيم فكر خوبي به
 »در واقع«را اعداد  آنچه 20رو باب جبري برنامه كه كند ادعا دتوان مين

فهمد. بدون ترديد  ست مياعدد پنج  واقعاً را كه آنچههستند، يا حتي 
د حاصل جمع توان ميد، به اين مفهوم كه دان ميردن ك چيزي از حساب

يا اعداد را آ _ پرسش اين است  ».12شود مي 7به اضافه  5« ثالًرا بيابد: م
يا در  _چيست 12، يا 7، يا 5، مثالً_ فهمد؟ نيز مي ديگريمفهوم  به

 پنج« بپرسم اگر خوب، چه؟ يعني »شود مي«يا  »به اضافه«عبارت باال، 
 كوچك ةكلمآن  در معما كليد من نظر به ييد؟گو مي چه شما »چيست

 .است نهفته »ديگر«

، روش جديدي را براي وايتهدو  راسلفيلسوفان اوايل اين قرن، 
همه  مجموعه »پنج«گفتند كه  آنهاتعريف عدد پيشنهاد كردند. 

اي از  . اين مجموعه شامل هر مجموعهعضوي است هاي پنج مجموعه
گربه است. اشكالي كه  اي از پنج بچه ا خانوادهنويس گرفته ت پنج روان

هايي  تعريف شامل مجموعهاين بود كه آن  بر اين تعريف گرفته شد
ها  هايي از اين دست به تناقض . مجموعهشود مين  »اين پنج كلمه«مانند 

نظريه بايد طوري آن  و در نتيجه ندو معماهاي جدي فراواني منجر شد
 _ نيابند هايي در آن راه  ها و ناسازگاري شد كه چنين تناقض مي ترميم

                                                 
انند به مسئله بازتاب يادگيري دقت كنيد كه هيچ راهي وجود ندارد كه والدين بتو ١٩

 .و در نتيجه آنها را تشويق كنند _ نوجوانان توجه كنند
20 Bobrow 
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، در شكل نهايي خود، چنان غامض و آنها و موجب شد كه نظريه
كردن  پيچيده شود كه به درد استفاده عملي نخورد (به جز در صوري

نظريه آن  خوب كار كرد.) اما به عقيده من، واقعاًآن  رياضيات، كه در
د. كن ميكمك چنداني ندر يافتن معناي چيزهاي عمومي روزمره 

ناپذير  كردن نوعي تعريف انعطافاست: پيداآن  مشكل در هدف اصلي
سازي رياضيات خوب است. اما  براي هر كلمه. اين كار براي صوري

انگارد:  براي زندگي واقعي يك حقيقت اساسي ذهن را ناديده مي
م دان ميمعناي هر چيز براي من تا حدي به چيزهاي ديگري كه من 

ي من ها روشبه همان  را دقيقاً ها ناكس ديگر هم و هيچ _ي داردبستگ
  د. دان مين

  
ناپذير را  تعاريف انعطافاما شايد بر  من ايراد بگيريد كه وقتي شما 

تان  اندازيد؟ آيا از ابهام خوش قبول نكنيد آيا خودتان را به درد سر نمي
ها چه  ناقضها، ت ، پارادوكس»تعاريف دوري«آيد؟ درباره مسائل  مي
ها وحشت داشته  نبايد تا اين حد از تناقض ماگوييد؟ عجله نكنيد!  مي

رو شويم، اكثر چيزهايي كه ما مردم فكر  هروبآن  باشيم: اجازه بدهيد با
هايي سفالين هستند كه پر از تناقضند، كمي  كوزه »يمدان مي«يم كن مي

آن  دهيمبنجام يم اتوان ميرا نخواهد كشت. بهترين كاري كه بيشتر ما 
 _ مان را دقيق بسازيم يها ماشينو نيز  _ است كه منطقي و دقيق باشيم

  .اما هنوز هم هميشه امكان اشتباه وجود دارد. اين زندگي است

هاي  وابستگياكراه داريم آن  چيز ديگري كه ما دانشمندان از
 _ است وابسته باشدآن  است. اگر هر معنايي به ذهني كه در 21دوري
در اين صورت محلي براي  _ذهن آن  ، به همه معاني ديگر دريعني

اي را بسازند،  شروع وجود ندارد. وقتي برخي از معاني چنان دايره
دايره وجود نداشته باشد، و آن  ترسيم كه هيچ راهي براي شكستن مي
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ند كه به درد علم محض شو ميقدر شخصي آن  در ضمن چيزها
  خورد. نمي

از اين حقيقت بترسيم كه مفاهيم و تعاريف ما به به نظر من ما نبايد 
صورت دورهاي باطل در آيند، يعني هر يك بسته به ديگري باشند. 

 هاي هنوز يك روش علمي براي حل اين مشكل وجود دارد: تئوري
 آنها حتماً كه دنيستي مجبورها!  هدايرآن  درباره خود _ جديدي بسازيم

 هم كار اين البته. بسازيد خوبي هاي نظريه آنها درباره فقط _بشكنيد را
 پيچيدگي از اجتناب همين دليل به. پيچيده احتماالً هم و است دشوار
يي از ها روشا اتخاذ ب ندكرد مي سعي قديمي هاي نظريهآن  همه كه بود

آن  وابستگي مفاهيم به يكديگر جلوگيري كنند. مشكل اين است كه
بسيار خوب ما را به  »22ناييمع هاي شبكه« پرباري و توان ةكارها هم

هاي  ذهن! اجازه بدهيد سراغ حقيقت ديگري برويم: ندفراموشي كشاند
يده هستند، شايد بسيار بيشتر از هر ساختار ديگري كه تا چما در واقع پي

يم از نظرات كهنه توان ميبه حال علم مطالعه كرده است. از همين روي ن
  . كنند حل را ما جديد ئلمسا ةو قديمي انتظار داشته باشيم كه هم

 و علمي يها ناداست نويسندگان از بسياري حتي اين، بر افزون
 اند ساخته خاطرنشان معنايي دايره شكستن از صحبت هنگام به تخيلي

خودش را داخل ذهني ديگر ببرد.  دوست نداردكسي در واقع  هيچ كه
يعني به  تهر چند كه اين حالت تنها اميد و تنها راه ارتباطات كامل اس

هاي ديگر را بفهميد.  طور كامل و دقيق و بدون هيچ تفاوتي منظور آدم
شخص تبديل شويد، اما آن  است كه شما دقيقاً بهآن  تنها راه اين كار

يد چيزي را توان ميايد، زيرا ديگر ن در اين صورت شما بازي را باخته
  .كه خود قديمي شما سعي كرده بود بگويد دقيقاً بفهميد

  

 را بفهمد؟آن  د چيست، كه هر ذهني بايدعد

حال برگرديم به اين كه اعداد چه معنايي دارند. اين بار براي 
از اين كه بگوييم كه  فكر خواهيم كرد. سهتركردن مسائل، درباره  ساده
از فرايندهاي  اي شبكهبلكه  ،هيچ تعريف اساسي و مستقلي ندارد سه

هايي را كه  وب، همه نقشمنظوري داريم؟ خ وابسته به هم است چه
  .د در نظر بگيريدكن ميبازي  »سه«

                                                 
22 meaning-webs 
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است كه به هنگام اشاره به چيزهاي آن  سههاي  يكي از نقش 
البته، به هنگام اين كار مجبوريد كه:  »يك، دو، سه.«مختلف بگوييم 

) به هيچ چيز دو بار اشاره 2) به هر چيز فقط يك بار اشاره كنيد، (1(
دادن اين كار است،  يك روش ساده براي انجامنكنيد. چيدن اشياء، 

 آوريد هر يك از كلمات شمارش را بر زبان مي بالفاصله پس از آن كه 
كار را  ند كه اينگير ميگذاريد. كودكان خيلي زود ياد  را كنار ميآن 

از نوعي  ،شان خيلي دشوار باشد در ذهن خود انجام دهند، هر گاه براي
  ند.گير ميه با انگشت بهره تكنيك فيزيكي مانند اشار

كردن نوعي مجموعه استاندارد  روش ديگر براي گفتن سه درست 
 با را خودتان چيزهاي ةسه چيز است. در اين روش، شما مجموعاز 

 عمل اگر: يدده مي تطبيق يك به يك صورت به استاندارد ةمجموع
ر ر اين صورت سه داريد. و دد نماند باقي چيزي و گرفت انجام تطبيق

د. در حال حاضر شايد كن مي به خوبي كار» استاندارد ةس«اينجا هم 
 »شمارش« _يدگير ميمشكل باشد كه بگوييم شما از كدام روش بهره 

. خوب است. در واقع اهميتي ندارد، دارد؟ (شايد به جز براي »تطبيق«يا 
 و فاعل بهتر است كه از يك فرايند دهنده فيلسوفان). در واقع براي انجام

و بسته به نياز خود يكي آن  ديگري بپرد و بدون حتي درك مهارت به 
  را انتخاب كند.  آنهااز 

  
انسان ممكن  است.» هاي ادراكي گروه«روش ديگر فهميدن سه 
هاي يك شيئي و  اشياء به گروه كردن است سه را به صورت مرتب

يد انتو ميدو شيئي فكر كند. اين كار را نيز به طور ذهني  هاي گروه
توانيد اشياء را بر روي ميز  دادن اشياء، يا مي بدهيد، بدون حركت انجام

  بچينيد.

......  

و  _ بندي شمردن، تطبيق، يا گروه _كدام روش درست است 
د كه ده ميپرسش نشان  عدد است؟ خود» واقعي«يك مفهوم  كدام

 شان و عمليات ها روشچنين نظري چقدر احمقانه است: هر يك از اين 
بقيه را حمايت  ها روشى خودشان را دارند و هر يك از اربردهاك
را به يك سيستم مهارتي  ها روشند. اين چيزي است كه مجموع كن مي

مرغ،  د. نه مرغ اول آمد و نه تخمساز ميپذير تبديل  قدرتمند و انعطاف
  هر دو از يك چيز ديگر تكامل يافتند.

 »هاي معنايي شبكه«از  متأسفانه بسياري از دانشمندان و فالسفه 

ند كن ميهايي ساده از تعاريف اكتفا  زنجيره گريزند و فقط به ساختن مي
 هر چيز جديدي فقط به چيزهاي ديگري بستگي دارد كه آنهاكه در 
شوق به تلخيص «تعريف شده است. اين چيزي است كه آن  پيش از

يك  سهرا بدنام كرده است. مفهوم عقلي   »23گري مفاهيم يا كاهش
 ذهن در واقع تعاريف از طوالني زنجير يك در مستقل و منفرد ةحلق

هاي مختلف  نوعي شبكه معنايي پيچيده است كه روش فقط بلكه. نيست
مان  در ذهن سهرا در مورد آن  ستفاده، به ياد آوردن، مقايسه و مانندا

مختلف ما بسيار مهم است،  براي حل مسائلآن  ةد. نتيجكن ميتحريك 
د توان مييكي از معاني موجود در شبكه  ه هنگام حل مسائل زيرا ب
هاي  ، در يكي از حالتسهمان كند. اگر نخستين نظر شما درباره  كمك

به حالتي ديگر رجوع كرد. ولي اگر  توان ميخاص، كار نكرد، 
استفاده كنيد هرگاه به دانان  كردن رياضي بخواهيد از روش تعريف

  رسيد!  بست مي بنبه  ترين مشكلي بر بخوريد كوچك

اي منفرد  هاي زنجيره دانان تعريف شايد بپرسيد پس چرا رياضي
هاي دانش چندگانه و به هم پيوسته ما ترجيح  هخودشان را به شبك

 به كمتر چه هر ممكن جاي تا ندخواه مي را چيزها ةند. چرا همده مي
ا ه وابستگي جاي ممكن بر اين تا كهآن  جاي به كنند، وابسته هم

به  ندخواه ميدانان  رياضيپاسخ ما قدري استهزاآميز است:  بيفزايند؟
مطمئن باشيم به  يمخواه ميدان،  بست برسند! زيرا، ما به عنوان رياضي بن

توجه آن  كه چيزي به اشتباه در غلتد اولين كسي باشيم كه بهآن  محض
است! چنين آن  كردن سريع يم. و بهترين راه، متالشيكن مي

د كن ميان خوب است نه بد، زيرا كمك دان رياضيبراي  اي يشكنندگ
تا بفهمند آيا چيزهاي مورد اعتقادشان با بقيه چيزها ناسازگار است يا 

 دساز مياين روش حصول اطمينان از سازگاري مطلق را ميسر  .سازگار
  شناسي خوب نيست.  كه در رياضيات خوب است، اما براي روان _

ها  زيرا ذهن ،مربوط نيست زندگي واقعي سازگاري مطلق خيلي به
اعتقاداتي دارند كه اشتباهند. به همين علت است كه معلمان ما  همواره
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دادن به رياضيات  چگونه فهميدن چيزها، به هنگام شكلدرباره 
از  آنهاند. گير ميي كامالً نادرست بهره ا مان، از نظريه فرزندان
هاي  زنجيرهآن  بلكه از ،ندنك ميي قدرتمند نظرات استفاده نها شبكه

اي سود  هاي رياضيات حرفه طوالني، ظريف، شكننده يا لرزان برج
 جويند. در هر زنجيره اگر فقط يك حلقه سست وجود داشته باشد مي
كمي تكان فرو  هاي سست كه با  شكند، درست مانند يك برج با پي مي
ن نيز روي د، در زنگ رياضي، در ذهن كودكاتوان ميريزد. و اين  مي

  دهد. 

ان و فالسفه دان رياضياهداف كودكان و عامه مردم مانند اهداف 
هاي  تحليل و نيست. اينها به تعاريف كوتاه نياز دارند تا بتوانند تجزيه

تر كنند. اما در زندگي واقعي بهترين نظرات،  دقيق خود را هر چه ساده
ير نظرات داشته نظرياتي هستند كه تا جاي ممكن وابستگي بيشتري با سا

باشند. و به دليل همين نظرات اشتباه است كه وقتي معلم شروع به 
ند. شو ميآموزان ناخشنود  د دانشكن ميدرسي  صحبت درباره برنامه

كودكان را  از بسياري ما ةشايد اين مطلب در توضيح اين كه چرا جامع
ي كنيم چيزها را برا ترساند كمك كند. ما تصور مي از رياضيات مي
يم كه كن ميكه كاري آن  ابند، حالبي كنيم تا حقايق را  آنها ساده مي
هاي ما درباره  هميشه اشتباه باشد! از اين روي وقتي بچه همه چيز تقريباً

دهم كه آنها  مي ند من ترجيحگير مياعداد (يا هر چيز ديگري) ياد 
 ي سست ياها زنجيرهبسازند، نه  هاي معنايي را در ذهن خود  شبكه
يي را به زماني واگذاريم ها روش. اجازه بدهيد چنان را هاي نحيف برج
  ند. كن ميهاي دانشگاهي را طي  دوره آنهاكه 

را بر حسب تقارن و  دودبستاني)  كودكان در دوره آمادگي (پيش
به شمردن  آنها _دو دست، دو پا، دو كفش  _ ندگير ميهمخواني ياد 

 راآن  كه بعدهاست تنها( دارندن نياز استاندارد ةيا نوعي مجموع
را  سهگيرند).  مي را نتيجه همان شمرند مي كه بار هر موزند،آ مي

ند گير ميياد  سه كبوتر و خوك سه و خرسسه هاي  برحسب داستان
  د.كن ميصحبت  سهكه از انواع مختلفي از 

و  ،هستند، پدر، مادر يكو  دوها  خرسآن  توجه داشته باشيد كه 
كامال متفاوت را نشان  سةنوعي  آنهاعين حال كاسه آش  فرزندشان. در

هاي  همچنين است تشك _»خيلي گرم، خيلي سرد، ماليم« _ دده مي
رباره همه انواع مختلف (خيلي سفت، خيلي نرم، نه نرم نه سفت.) د آنها

ند فكر كن ميبرخورد  هاآن هاي واقعي در دنياي واقعي با سه كه بچه
 متفاوت بسيار طرق به آنها ةكه هم اي پيچيدهايي كنيد. درباره شبكه معن

هر  »تعريف« كه ندارد معني. بينديشيد نيز يابند مي ارتباط هم به جالب و
بايد پيش از ديگري  »تعاريف«آن  يك به ترتيب باشد و اين كه يكي از

  باشد. 

فرهنگ ما سعي دارد تا به ما بياموزد كه معني هر چيزي بايد فقط 
 رد و اساسي داشته باشد. اما اگر ماشيني را با اين روش يك مفهوم منف

نخواهد داشت. حتي انسان هم با  ادراكي كنيد بدون ترديد ساز برنامه
داشته  زيرا وقتي هر چيزي فقط يك معني  ،روش ادراك ندارد اين

روست كه چنان آن  ندارد. اين از» معنايي« باشد، در واقع اصالً
قدر زود به آن  اند و ر سست و شكنندهقدآن  يا ساختارهاي ذهني

ند داشته باشند. اما توان ميرسند كه در عمل هيچ كاربردي ن بست مي بن
گذارد. و  ي مختلفي را در اختيار هر مسئله ميها روشي معاني ها شبكه

در اين صورت است كه وقتي روشي كار نكند و ديگري كار كند 
فكر د ده ميشبكه به شما اجازه  يد علت را بفهميد. به بيان ديگر،توان مي
د شبكه ديگري بسازيد. به همين ده مي، و تفكر به شما اجازه يدنك

يد توان ميبيشتر فكر كنيد، در اين صورت است كه آن  دليل، درباره
اندازهاي  از چشم آنهاچيزها را در ذهن خود كنار هم بچينيد و به 

يد نگرش ديگري را نتوا ميبست برسيد  مختلف نگاه كنيد. وقتي به بن
بست  اگر به بن ،بيازماييد. اما وقتي هر چيز فقط يك معني داشته باشد

روست كه   برسيد هيچ راهي نداريد مگر رجوع به منابع موثق. از همين
  بهتر از تعاريف منطقي هستند. ها شبكهمعتقديم 

  

  ند دنياي واقعي را درك كنند؟توان ميآيا كامپيوترها 
هيچ نقطه تناقضي نهفته است كه هر معنايي، بدون آيا در اين نظر 

شود؟ اگر چنين  ساخته مي خاصي براي شروع، بر اساس ساير معاني
هوا نيست؟ خوب، هم بله و هم نه.  است آيا اين كار بنايي پا در 

 تعاريف دورييج چيز غلطي در هبرخالف باورهاي عاميانه، در واقع 

(circular)   ها معني  بخش د به سايرتوان يموجود ندارد. هر بخشي
  ببخشد. 
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د؟ خوب، اين كن مياما بعد، ذهن با واقعيت چگونه ارتباط برقرار  
چيزي است كه ما بايد همواره در هر موردي كه باشد، چه ماشين، چه 

رو شويم. در مورد انسان، ارتباط ذهني با دنياي واقعي  هروبآن  انسان، با
  ت.اس (remote) از راه دور كامالً

 »وجود دارد«اي است. آيا مثلث  شبكه نسبتاً» واقعيت«نظر ما درباره  
نيز تا » واقعيت« هاي خود مشتركند؟ يا فقط سه خطي هستند كه در رأس

برخي  حدودي مانند بنايي پا در هوا است. و فراموش نكنيد كه چطور 
 گاهي براي ساختنمعموالً بدترشدن،  ياها، به منظور بهترشدن  از ذهن

ند. كن ميدنياي خيالي خودشان به كلي دنياي واقعي را فراموش 
ي هوشمند بسازيم يكي از دو شق ها ماشينيم خواه ميسرانجام، وقتي 

مجبور خواهيم  را همچنان كه ما ميتوانيم آنها  يا ميبرگزينيم: را بايد 
دهند، يا بهاي خارجي خودشان تطبيق  كنيم كه هر مفهوم را با داده

ي معنايي دروني خودشان را ها شبكهدهيم باجازه  آنهام به يتوان مي
ست به ها نارا كه به كلي مافوق تصور ما انس» گرايي من«بسازند و نوعي 

  اورند.بيدست 

به طور خالصه: اگر ساخت كامپيوترها را به يك روش منفرد  
ند توان ميگفت كه كامپيوترها ن توان ميمحدود كنيم، بدون ترديد 

را درك كنند.  _دده مييك عدد معني  آنچهيا حتي  _عي دنياي واق
ند دنياي واقعي را توان ميكودكان و فيلسوفان هم ن ،البته با اين برخورد

بلكه به  شود، كنند. اين مسئله اصالً مربوط  به كامپيوترها نمي درك
كامالً مستقل و به دور  فرهنگ احمقانه ما ارتباط دارد كه به دنبال معاني

هايي سرچشمه  مسئله از محدوديت نوع سازگاري عقلي است.  از هر
موزد. به ما چنان آ فكركردن را به ما مي شيوهد كه فرهنگ ما گير مي

_ د كه ده مي» ادراك«مفاهيم ظاهربينانه و سطحي در مورد معناي 

را درك آن  دتوان ميكس (چه ماشين و چه انسان) ن هيچ_  احتماالً
كامپيوترها با اين روش كار كنند،  كه اگر_  كند. اين بينش مردم ما

اما فقط بدين  !احتماالً كامالً درست است _ نخواهند داشت  ادراك
  .ي كنيمساز برنامه مان را با اين روش  يها ماشينمعناست كه ما نبايد 

  

 تواند خودآگاه باشد؟ مي وتريكامپآيا 

متحير و مبهوت حتي اگر كامپيوترها كارهايي را انجام دهند كه ما را 
ند باور داشته باشند، يا فكر كنند، توان مين آنهاسازند، فقط مكانيكي هستند. 

د هشيار باشد، توان ميلذت كنند. كامپيوتر ن يا احساس درد يا شادي، غم، و
  احساس كند. چيزها راآن  چون خودي ندارد كه با_  د خودآگاه باشدتوان مين

  

شبيه به اين را به خود شما يد اگر كسي چيزي كن ميخوب، فكر 
يد؟ باز فهم ميرا آن  د؟ آياخواهد دابگويد چه اتفاقي در مغزتان روي 

در مورد كامپيوترها نيست.  هم ثابت خواهم كرد كه اين مسئله نيز اصالً
 هم نيست. اين مسئله در مورد شماست. يعني، به» فهميدن«حتي درباره 

 كه يمكن مي احساس وقتي ازير. گردد مي باز »شما« مختصر ةكلمآن 
مان  در مغزهاي 24گر كنش نوعي يمكن مي فكر گويي فهميم، مي را چيزي

د. وقتي چيزي را باور ده ميعمل ادراك را انجام آن  وجود دارد كه
د. براي كن ميمان هست كه او باور  يم گويي كسي در مغزهايكن مي

  .دهدبكردن را انجام  كردن، كسي ديگر بايد احساس احساس

حال، چيزي در اين نظر بايد نادرست باشد. با اين فرض كه شخص  
زيرا در اين صورت _ توان برد  نمي ديگري درون فرد باشد راه به جايي

يكي باشد و همين آن  بايد كسي ديگر درون  براي كارهاي ادراكي
برسيد. » نهايي«خر، به هر حال بايد به نوعي خود دروني آطور الي 

رسيد كه  اي مي به همان نقطه فهمم دقيقاً جايي كه من ميبنابراين، تا 
پس پاسخ چيست؟ بايد سؤال خالف را  25.پيشتر شروع كرده بوديد
_ ايم  نداشته » خودآگاهي«گاه چيزي مثل  بپرسيم: شايد ما اصالً هيچ

بايد  آن را داريم! پس حاال به جايآن  كه ايم كردهولي فقط فكر 
  كه ما خودآگاه هستيم؟  كنيم فكر ميچرا _ بپرسيم  

خودآگاه نيستيم،  واقعاًاست كه در حقيقت ما آن  پاسخ من 
رسد،  م كه مسخره به نظر ميدان ميخودآگاهي ما نوعي توهم است. 

 اي شبكهپس اجازه بدهيد استدالل خودم را خيلي مختصر بيان كنم. 
ر را به ما بدهد تصو يم كه اينساز مي» حقيقي-نيم«هاي  فرضي از نظريه

هاي معلوم،  فرضآن  بفهميم. از توانيم اعمال ذهني خودمان را  كه مي
در آنجا در جريان است ياد  واقعاًيم كارهايي را كه كن ميفكر 
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هاي  مانند عروسك _ بايد تعداد را در نظر گرفت» خود«در واقع، در تصور   ٢٥
 »مدل«هر كدام  _ وجود دارد كه داخل هر عروسك يك عروسك اي اكرايني
هاي كوچك  تري از سيستم پيشين است. با در نظر گرفتن مراحل جديد مدل كوچك

 .رسيم خرين حد كوچكي و در نهايت ناپديدشدن آن ميآسرانجام به 



 

^   

  52/صفحه 250/شماره 21سال 

كشف «ما درباره خودمان  آنچهيم. به بيان ديگر، بسياري از گير مي
نيست ن آ ، منظورمذهن ماست. ضمناً» ساخته«، با اين معاني، »يمكن مي

ضرورتاً بهتر يا بدتر از نظرهايي است نظرهاي ساختگي آن  كه بگويم
فهميم  كه خيلي خوب نميكه ما درباره همه چيزهاي ديگري 

است كه بگويم وقتي خوبي و بدي آن  يم. در عين حال، منظورمساز مي
نظراتي  _ به دقت بررسي كنيم »خودشان«نظرات اكثر مردم را درباره 

آن  _ اند كردهستفاده از به اصطالح خودآگاهي كسب كه آنان با ا
  يابيم. در خور و شايسته نمي خوبي و بدي را اصالً

يا حتي از افكار و  گويم كه ما از صدا و مناظر، افزون بر اين، نمي
نيستيم. در ضمن  »خودآگاه« يم كه ماگو مينظرات، آگاه نيستيم. فقط 
و  »خود« آنهازاوارند به فرايندهايي كه س مطمئنم كه ساختارها و

هستند. مشكل  اي پيچيده بسياري معنايي ها شبكهگفته شود  »آگاهي«
 شبيه يم شباهت دارندكن ميما فكر  آنچهبه ندرت به  آنهااينجاست كه 

قدر آن  ي ما در اين قلمرو با يكديگرها شبكه. در نتيجه، ندهست
ودمان خيلي خوب روانشناسي خ سازگاري ندارند كه در فهميدن

  سودمند باشند.

حال اجازه دهيد سعي كنيم ببينيم كه برخي از مفاهيمي كه ما به 
بينم كه  هستند. در اين بحث الزم ميكنيم شبيه به چه  اطالق مي» خود«

خطاب كنم. براي اهداف اجتماعي  »من«خودم را  و »شما«شما را 
دقيق يك از ما به جزئيات  معمولي بسيار خوب است، يعني وقتي هيچ

نداريم. ولي به محض آن گذرد توجهي  مان مي يها ذهنداخل  آنچه
كه كسي به اين موضوع توجه كند همه چيز بالفاصله غلط از آب در 

را درون  آنچهها بخش اعظم پيچيدگي  شما و منزيرا اين  ،آيد مي
د. ساز ميند، پنهان ده ميي ماست، كه در واقع كار را انجام ها ذهن

را  آنچهاست كه آن  هم »خود«و  »شما«هايي چون  ههدف اساسي كلم
يم با دان ميي پيچيده و بزرگ ماده درون مغزمان نها شبكهآن  ما درباره

  .دده ميعالئم نشان 

روشن  ند، بحث فيزيكي موضوع كامالًكن ميوقتي مردم صحبت  
شود پرده گوش شما  لرزانم كه سبب مي است: من مقداري هوا مي

 مثالً به، را ها ارتعاشآن  شما سر در »كامپيوتر«عي مرتعش شود، و نو
 را مسئله اگر آن، پي در. دكن مي تبديل كوچك »واجي« واحدهاي

 ةدهند نشان عالئم از هايي رشته به اينها بگيريم، نظر در ساده خيلي

جه حاال شما جايي در سرتان چيزي نتي در شوند، مي تبديل كلمات
است. مسئله اين است، بعداً چه اتفاقي  »جمله«داريد كه نماينده يك 

  افتد؟  مي

هاي  بينيد امواج نور شبكيه به همين ترتيب، وقتي چيزي را مي
 شود ميد و سبب عالئمي در مغز شما كن ميشما را تحريك  هاي چشم

هاي رنگ و يا هر چيز ديگر  ها، تكه كه با قطعات بافت، خطوط لبه
ساختار «خود (به طريقي) به يك متناظر است. سپس همه اينها به نوبه 

ها و يا هر  اشكال يا طرح »دهنده نمايش«ند كه شو ميتبديل  »عالمتي
  افتد؟  چه اتفاقي ميآن  چيز ديگر است. پس از

خود  ،ما به طور مستدل گفتيم كه براي شنيدن يا خواندن يك جمله
مان كند، يا شخصي كوچك كه در  ي وجود ندارد كه كمكا دروني
صفحه تلويزيون درون ذهن را تماشا كند و به آن  ن باشد،سر پنها

رسد  در جريان است كمك كند. با اين همه، به نظر مي آنچهفهميدن 
كه چنين مفهومي نوعي مفهوم استاندارد فرهنگ ما از خود باشد. اين 

 »خود«ناميم. درون هر ذهني يك  مي »26گر واحد كنش«نظريه را نظريه 
از آنجا دهد.  است كه كار مغزي واقعي  را انجام مي  مقيم متمايز و ويژه

 چرا كه باشيم داشته اي نظريه بايد است متداول بسيار مفهومكه اين 
  ! يمكن مي باور را اي مسخره ةنظري چنين ما همگي

 هستيم بند پاي نظراتي چنين به چرا كه اين فهميدن حقيقت، در
فهميم  عه نگاه كنيم ميو جام واحد خود گذشته به گاه هر. نيست دشوار

خود واحد چقدر براي ما در مسائل اجتماعي مهم  گر كه اين نظر كنش
اهميتي هم ندارد كه از لحاظ علمي چقدر  _و ارزشمند بوده است 

زيربناي همه اصول  انگارانه بوده است. براي نمونه، اين نظريه ساده
، هيچ وليتئمسهيچ قانوني براي  هاي اخالقي ما است، بدون آن  نظام

يم داشته توان ميثواب، هيچ احساس خطا يا صوابي ن احساس گناه يا
باشيم. به طور خالصه، بدون نظريه خود واحد ما مشكل فرهنگي 

اي نيز در  كننده يم داشت. در ضمن، خود واحد نقش تعيينخواه ميمه
و اهداف ما و در نحوه حل مسائل بزرگ ما  ها برنامهدادن به  نحوه شكل

كردن از  ون خود واحد كه براي بهره برداريزيرا حل مسائل بد _ دارد
 اي ندارد. ها الزم است هيچ فايده راه حل
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يي ها روشفرض خود واحد محور بسياري از آن  و افزون بر اينها،
گونه كه آن  چه اگر _ يمساز ميمان را  هاي شخصيت آنهااست كه با 

ن فرض در آن نيست كه ما نتيجة اي ارزش هم اشاره كرده است،  فرويد
كه موجب رشد ما  ،باشيمدر اين است كه ما دوست داريم ، بلكه هستيم
. به همين دليل، منظورم اين نبوده است كه بگويم داشتن فرض شود مي

 به توان ميمان نابجاست.(در ضمن چه چيزي را  نادرست از خودهاي
كه اين نظريه  ترجيح داد؟) و در نتيجه و به طور خالصه، مهم نيستآن 
آن  بدون كه دارم شك: دده مي فريب فكركردن درباره را ما ةانديش
  .بمانيم زنده بتوانيم حتي واحد خود عجيب نظر

ي مناسب درباره ذهن بايد روش بهتري را ها نظريهبراي بنا نهادن 
 به خاطر خود واحدبيابيم. اجراي اين كار شايد دشوار باشد زيرا مفهوم 

اما همچنان كه علم ما را وادار  27بسيار مهم است. اساساً دالئل ديگرآن 
كه ما كرده است كه اين حقيقت را بپذيريم كه همه چيزهايي را 

ها يا  مانند صخره_  يم مجرد و واحد هستندكن ميشان فكر  درباره
تري از  صورت انواع پيچيده آنها را به دو گاهي باي_ ها يا ابرها  موش

ريم، مجبور خواهيم بود اين را هم بفهميم كه خود ساختارها در نظر بگي
  العاده پيچيده است. نيست، بلكه نوعي ساختمان فوق »ذره بنياديني«هيچ 

نيز هيچ  هاي واحد خانهن مفهوم خيلي عادت كنيم. در ما بايد به اي
دارند، ما  ما را گرم و خشك نگه مي آنهاچيز نادرستي وجود ندارد. 

 آنهاند يا طوفان شو ميفروشيم، با سوختن ويران  يم خريم و  آنها را مي
بسيار خوبي هستند.  »چيزهاي«فقط تا يك نقطه  آنهارا در هم مي ريزد، 

چيزي هستند، بايد بفهميد چگونه  واقعاًها  اما وقتي بخواهيد بفهميد خانه
ن، از تيرآهن و ها در واقع هيچ چيزي نيستند مگر نوعي ساختما كه خانه

 بارا  آنها اند، ضمناً ساخته شدهآن  و مصالحي مانند گرد جر و ميلآ
توانيد  آنها  سرانجام مشكل مي ند. وساز مينيرو، بردار، تنش و كشش 

ي طراحي ها روشاهدافي بفهميد كه زيربناي  را بدون درك مقاصد و 
  بوده است. آنها

گر خود واحد مردم  انگيز اما فريبنده كنش در نتيجه اين نظر شگفت
ند بفهمند، زيرا توان مين ها ماشيند كه ده ميبه اين عقيده و باور سوق  را

                                                 
زيرا ترديد  ،يابيم زمان اينشتين را بسيار دشوار مي -فضا  به طور مشابه، ما اجتماع ٢٧ 
 .بمانيم زنده »مجزا فضاي«انگيز  كه بتوانيم بدون نظر شگفت دارم

ساخت يا  توان ميرا نيا ادراك د كه فهميدن ده مياين تصور را به ما 
اگر فهميدن به اين معني  _فقط بايد تحويل خود داد _كرد محاسبه

  وجود ندارد. ها ماشيندر آن  باشد، بديهي است كه هيچ جايي براي

 

  د خود داشته باشد؟توان ميكامپيوتر آيا 
مان را به مسئله عوض كنيم، بالفاصله در مقابل  حال اگر نگرش

 معموالًد. كن مييم كه صورت مسئله تغيير كن ميمان مشاهده  چشمان
  گوييم: يم چيزهايي شبيه به عبارت زير

  هيچ خودي ندارد. ) را انجام دهد، چونxxxد (توان ميكامپيوتر ن

داشته باشند. البته تا  آيد معني كاملي هاراتي به نظر ميو چنين اظ
اظهارات آن  واحد را قبول داريم. اما گر نگرش كنشآن  زماني كه ما

  ند، مانند اين گفته:شو ميبالفاصله احمقانه 
) را انجام دهد، زيرا كل كاري كه كامپيوتر xxxد (توان ميكامپيوتر ن

در هر  يار پيچيده و تكراري است، شايدد انجام دهد اجراي عمليات بستوان مي
هم و  امرتبط ب كردن ساختارهايي كامالً ها عمل را به هنگام تركيب ميليون زمان

وابسته به هم  هاي شده از بخش شاخه ي بسيار شاخهها شبكهپيچيده بر اساس 
  د.ده ميمعلومات انجام 

 اين ديگر معني چنداني ندارد، نظر شما چيست؟ با اين همه، كل
برخورد با يك حقيقت پيچيده صرف است. گفته  ايم كردهكاري كه ما 

د كه بخشي از شكاكيت ما در مورد كامپيوتر چطور از ده ميدوم نشان 
ينده بر كامپيوترها آممكن است در  آنچهعدم تمايل خودمان در تصور 

آن  د. در عين حال، گفته اول حاكي ازگير ميروي دهد سرچشمه 
مان درباره روشي كه  معني چگونه از نظرات بي ااست كه شكاكيت م

 كنند سرچشمه  كنند، يا فكر مي كنند، احساس مي مي مردم در واقع كار
  د.گير مي

ورزيم؟ بديهي  چرا ما اين قدر در پذيرش چنين نقصي لجاجت مي 
ا كه معمولي نيست كه ما گاهي مسائلي ر است اين روش تنها راه

 كنيم چيز  كنيم. فكر مي مين روش توجيه يابيم با آ نااميدكننده مي
عقيده خودآگاهي تصنعي آن  تري وجود داشته باشد كه ما را به عميق
قدر ناتوان است كه در توضيح آن  نظرآن  چه د، اگرساز ميبند  پاي
هاي  د. به بهانهكن ميكمكي به ما ن_  هوش يا غيره _كردن فكر

آيد  يا تنبيه به ميان ميتر است كه وقتي پاي سرزنش  كودكانه نزديك
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آن  چيزي مرا وادار كرد كه«مانند _ ند كن ميفقط خود واحد را رد 
به همين سان، ترديدكردن  ».منظورم اين نبود كه«يا  ،»كار را انجام دهم

و مطمئنم كه ما  _ درباره خود ترديدكردن در نظريه شخصيت است
د توان ميور طهمگي آگاه هستيم از اين كه تجزيه و تحليل زياد چ

پاره كند كه جامه بر تن زندگي عقلي ما  ي را پارها هاي خيالي بافته
  د.كن مي

باشد كه چرا اكثر  م اين موضوع تا حدودي دليل اينكن ميفكر  
ند، در كن ميي محاسباتي در مورد تفكر را قبول نها نظريهمردم هنوز 

ن موضوع به ارزش ديگري ندارند. و البته ايبا جايگزين حالي كه هيچ 
انجامد. براي من اين موضوع تعبير  مي ها ماشيننپذيرفتن ذهن در 

هاي  زيرا فقط پس از سعي در فهميدن توانايي ،اي خاصي دارد كنايه
بود كه به مطالعه و نگاهي  _ هاي پيچيده يعني مكانيسم_  كامپيوتر

 به هيچ وجه _ هنوز  _اجمالي از نحوه كار خود ذهن دست زدم. البته 
ايم. اما  اي دقيق و كامل از طرز كار ذهن انسان نزديك نشده به نظريه

د كه: چطور كن ميتان خطور  فكرش را كه بكنيد اين سؤال به ذهن
ي ها نظريهانيم در بدو كار انتظار داشته باشيم تا زماني كه در وت مي

 ها ذهنايم بفهميم كه  ي خيلي پيچيده خبره نشدهها ماشينمربوط به 
كه اين نظر عجيب اما متداول را داشته آن  (مگر ند؟كن ميكار  چگونه

اصالً پيچيده نيستند، فقط با همه چيزهاي ديگر فرق  ها ذهنباشيد كه 
  ).ندارد هيچ سودي آنهاند، بنابراين تالش براي فهميدن كن مي

 »دخو« درباره پيشتر گفتم كه نظر من بر خالف نظرات متداول
كنيم؟ از لحاظ اجتماعي، آن  يد جانشيناما چه چيزي را با _است

همچنان كه پيشتر اشاره كردم جايگزيني هيچ چيز ديگري را توصيه 
خطرناك است. از لحاظ فني، چند نظر دارم كه جاي خيلي  _م كن مين

ي ها نظريهاست كه اول آن  »نظر عمومي«در اين مقاله نيست. آنها 
فرايندهايي را كه ما  توان ميتري در اين باره بنا كنيم كه چطور  مناسب

فهم  معلومات يي عظيم از ها شبكهي ما) براي نمايش ها ماشين(يا 
ند) بفهميم. وقتي گير مييم (گير ميبه كار  ]ميعقل سليا  [28يمتعارف

توانيم بر روي ساير   را داشته باشيم كه كارآمد باشند، مي آنهابعضي از 
ي اوليه شروع به كار كنيم. ها نظريهبراي نمايش دانش درباره  ها شبكه

_ تر  ي بزرگها شبكهآن  در دل _ ي فرعيها شبكهسرانجام، بر روي 
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شده از چيزهاي پيچيده را نمايش  يي سادهها نظريهكار خواهيم كرد كه 
، به اين شرط كه دند! در اين موضوع هيچ تناقضي وجود ندارده مي

شده  هاي ساده دلمآن  اگر يعني با پرسيدن اين كه _پيچم نكنيد سؤال
 بسيار تقريبي باشند چه.

فقط چنين چيز   اما _ دادن اين كار كامالً پيچيده است انجام
 مانند درست چون. دارد را خود ةباشكوهي ارزش طرح به عنوان نظري

ساده، بايد هزاران روش  »مفهوم عدد«فهميدن  منظور به كه كودكان،
دهند، هر بن را به هم ربط كرد گرفتن، و مقايسه شمردن، اندازه مختلف

 واهي از خودش) را كودكي كه بخواهد خودش (يا حتي فقط تصويري
عمل بياورد، درك كند حتماً بايد  قدر كه يك شخصيت كامل راآن 
  كار نخواهد كرد.آن  تر بسازد. كمتر از پيچيده اي شبكه

  

  داشته باشد؟  د فهم متعارفيتوان ميآيا كامپيوتر 
بينيد نخستين  نيست كه وقتي فكر كنيد مي ... آيا اين عجيب

پيشرفته و در سطح «ي هوش مصنوعي در موضوعات ها برنامه
كه در سال  سايمونو  نيوئلبودند؟ پيشتر گفتم كه برنامه  »ساالن بزرگ
نوشته شد در برخي از انواع منطق رياضي كامالً خوب كار  1956
نوشت كه  اي برنامه 29جيمز اسالگل 1961. سپس، در سال كرد مي
ست مسائل نمادي رياضي را در سطوح دانشگاهي حل كند (و توان مي

برنامه  .تي نمره الف گرفت) آي ي دانشگاه امها نادر يكي از امتح
نوشته شد مسائل جبر دبيرستاني را حل  1965كه در حوالي سال  رو باب
يي براي ها برنامهبود كه ما  1970. و فقط در حوالي سال كرد مي
ست قطعات توان ميكه  30وينوگراد  تريها داشتيم، مانند روبات  اتروب

دوباره  را به هم بريزد، آنهااسباب بازي فكري را روي هم بچيند،  نوعي
  مرتب كند و يا در جعبه قرار دهد. 

ي ا ي هوش مصنوعيها برنامهكه بتوانيم آن  چرا بسيار پيشتر از
يي ساختيم كه ها برنامهبسازيم كه كارهاي كودكانه را انجام دهند 

دادند؟ در پاسخ نوعي تناقض غيرقابل  ساالن را انجام مي كارهاي بزرگ
هاي متخصص  سال كه تفكر بزرگ آيد ميانتظار وجود دارد. به نظر 
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تر از بازي معمول كودكان باشد! واضح است كه تالشي را  ساده 31غالباً
ف كند بيش از دادن كاري بايد صر كه يك نفر ناآزموده براي انجام

د، زيرا كن مياست كه يك متخصص براي همان كار صرف  تالشي
د توان مي(به هر حال گاهي) چيزهايي كه يك متخصص نياز  دارد بداند 

در  آنهاكه  كشف يا آموختن آن  كامالً ساده و اندك باشد، حال
دشوار بوده است. از همين روست كه گاليله مرحله نخست شايد بسيار 

 از  نتوانست ديد، را حساب به نياز وقتي داشت كه سرشاري با هوش 
را آن  دتوان مي  موزيآ دانش هر امروزه ولي. يدآ برآن  اختراع ةعهد

  ياد بگيرد.

.......  

يم، دان ميچيزهاي زيادي  »خبره«ي ها برنامهامروزه درباره ساختن 
ي خوبي كننده مسائل عموم ي حلها برنامهيم كه دان مين قدر نآ اما هنوز

 ند در نظرده ميانواع كارهايي را كه كودكان انجام  مثالًبسازيم، 
يي براي تركيب انواع مختلفي از ها روشبه  وينوگرادبگيريد. برنامه 

كلمه و جمله، فضا و زمان،  معلومات نياز داشت: درباره شكل و رنگ، 
زي قطعات با«اده مربوط به دادن كارهاي س و مانند آن، كه براي انجام

برنامه به آن  الزم است، در كل، »سازي در دنياي كودكان ساختمان
حدود چند  لاسالگكه نياز آن  هزاران بخش معلومات نياز داشت، حال

، كرد ميها بازي  بازي كه اولي فقط با اسبابآن  با_ صد تا بيشتر نبود
آن  پرداخت. در حالي كه دومي به حل مسائلي در سطح دانشگاه مي

هاي كامل اما  با مجموعه معموالً »ها خبره«م، فهم ميمن  گونه كه
لحاظ فني  در حالي كه فهم متعارفي از _ محدود دانش سروكار دارند
 تر است. تقريباً هميشه بسيار پيچيده

به  وينوگرادفقط موضوع كميت يا كيفيت معلومات هم نيست: 
د و هر كه عمليات را كنترل كنن يي نياز داشتها روشمختلف  انواع

آيد كه فهم متعارفي به تعداد  گيرند. به نظر مي يك از آنها را  به كار 
عمليات نياز  نواع مختلفي ازا بيشتري از انواع مختلف معلومات، و به

دارد. و بنابراين، وقتي تعداد زيادي از انواع مختلف عمليات وجود 
نيز  آنهان داشته باشد، تعداد زيادي از انواع مختلف عمليات متقابل بي
  وجود دارد، در نتيجه به معلومات بيشتري نياز خواهيم داشت.

                                                 
 .شهيالبته نه هم ٣١ 

مقدار ناچيزي از  مان را طوري بسازيم كه هاي كه روباتآن  براي
آزمايشگاه ما مجبور بايد باشد كه انواع  فهم متعارفي را داشته باشد 

ميم، نا مي» 32مراتبي ناسلسله«را آن  ما_ ي را بسازد ساز برنامه  جديدي از
ي قديمي متفاوت است. ها نظريهيا  ها برنامهدر  » 33مراتب سلسله«كه با 
مركزيت كمتر، و عمليات متقابل و وقفه بيشتري بين  وينوگرادبرنامه 
د عبارتي را توان ميهاي برنامه  هاي سيستم دارد، يكي از بخش بخش

تجزيه كند و در عين حال بخشي ديگر دستور زبان و بعضي عبارات را 
در عبارت » بچين«د تصحيح كند. اگر برنامه حدس بزند كه توان مي

د بررسي كند توان ميبخشي ديگر از برنامه  ، عل استف» قطعه را بچين«
د چيده شود يا نه. در توان مياز انواع چيزهايي است كه » قطعه«كه آيا 

فهم متعارفي به تعداد فراواني از چنين گذرهايي از يك نگرش به 
، كه انواع مختلفي از نظرات را از يك لحظه به استر نياز نگرش ديگ

  .دگير مي كار به ديگر ةلحظ

 به بگنجانيم، مان يها برنامه در را بيشتري متعارفي فهم كه اين براي 
هاي فعلي به نظر  را بيشتر به فكر وابسته كنيم. سيستم آنهامن بايد  نظر

» فكركردن«ا با كمي گرا هستند، خيلي از چيزها ر من تا حدودي عمل
ي موجود ها برنامهند. وقتي اشتباهي روي دهد، بسياري از كن ميبررسي 

ند كن ميگردند و چيز ديگري را امتحان  هاي قبل باز مي فقط به تصميم
ي ها ماشينقدر نقص دارد كه مبنايي براي ساختن آن  و اين روش

ان تالش د. هر گاه چيزي اشتباه شود، انسده ميهوشمندتر به دست ن
د كه بفهمد چه چيزي اشتباه بوده است، نه اين كه فقط چيز كن مي

هايي  توضيحات اتفاقي و بهانه ديگري را امتحان كند، ما به جستجوي
ي باور و ها شبكهبه  _ را بيابيم آنهاگرديم و وقتي  مان مي براي اشتباهات

ايد يم. بده مييم. ما يادگيري هوشمند انجام كن ميفهم خود اضافه 
  بيشتري شبيه به اين انجام دهند. مان را واداريم كه كارهاي يها برنامه

  

  ند اشتباه كنند؟توان ميآيا كامپيوترها 
ان را م يها ماشينانسان جايزالخطاست، مطمئنم وقتي سعي كنيم 

ود ش نجه سبب اشتباه ميآستن نازيم، در خواهيم يافت كه داتر بس معقول

                                                 
32 heterarchy 
33 hierarchy 
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صحت دارد. يعني، براي اين  آنچهه دانستن به همان اندازه مهم است ك
افتادن را  ي احتمالي به خطاها روشكه به نتيجه برسيم بايد بيشترين 

بحث كرده است و معتقد  ها ذهندرباره سانسور در  فرويدبشناسيم. 
است كه سانسور براي سركوبي و جلوگيري از اعمال و يا افكار ممنوع 

هاي  براي تنظيم بسياري از فعاليتد، او سانسور را كن ميخاصي خدمت 
م كه ما سانسور را كن مياجتماعي ما معرفي كرد. به همين ترتيب، گمان 

نه فقط براي منهيات و  _هاي معمولي هم به كار مي بريم  براي فعاليت
را براي حل مسائل معمولي به منظور  آنهاو  _هاي اجتماعي ممنوعيت

يم. هرگاه چيزي اشتباه گير مير نبايد انجام دهيم به كا آنچهدانستن 
اي از  شرايط در گونهآن  شود، به وسيله به خاطر سپردن روش تشخيص

در نتيجه، بعدها  _ يمگير ميچيز جديدي را ياد  »هشيار حافظه نيمه«
  34همان اشتباه را تكرار نخواهيم كرد.

ند رفتار را سركوبي كنند، توان ميفقط  »سانسورها«نظر به اين كه  
به جز در برخي از اشتباهات بزرگ.  _نامرئي است در ظاهر آنهات فعالي

گر خيلي دير  شايد همين دليل باعث شد كه مفهوم ناهشياري سركوب
فقط رفتار هيجاني و  فرويدكه آن  وارد تاريخ روانشناسي شود. اما با

م اين موضوع در تفكر عقل كن مياجتماعي را در نظر گرفت، تصور 
نيز به همان اندازه اهميت داشته باشد. هر چند،  ]يفهم متعارف[ سليم

قدر دشوار باشد. و وقتي كسي تصميم  د همانتوان ميدرك اين موضوع 
 كدام استآن  پشت »خط فكري«پرسيم  د، ما ميگير ميعقالني خوبي 

چند هزار ممنوعيت هزار «يم كه بپرسيم كن مياما هرگز فكر ن _
  »جايگزين بد را دفع كرد؟

توضيح داد كه چرا شرح نحوه كارهاي  توان مياين نظر  به كمك 
يم تشخيص دهيم كه توان ميتفكر عقل سليم بسيار دشوار است. ن

يا سانسورهاي ما چگونه در جلوگيري از بروز اشتباهات، خطاها، 
 كه دارد وجود دليل دو من ةند. در نظريكن ميمعني كار  چيزهاي بي

 هر در كه مكن مي گمان نخست،. هيمدب تشخيص را آنها يمتوان مين چرا
 كنيد توجه آنها به بخواهيد اگر ند،كن مي كار آنها از مورد هزاران لحظه
 كار بايد آنها دوم،. دهيدب انجام را ديگري كار شما دنگذار نمي هرگز

                                                 
 Jokes عنوان تحت من رسالة به توانيد مي نطريه اين درباره بيشتر جزئيات براي  ٣٤

 رجوع كنيد.

و عجيب انجام دهند، زيرا بايد از  خاص نسبتاً روش يك با را خودشان
بيايد جلوگيري كنند. در غير اين  »رتانبه نظ«كه آن  نظرات بد پيش از

  بايد خيلي آهسته فكر كنيد. صورت براي رسيدن به هر نتيجه اي

ناهشيارانه باشد. ما  ما بايد از اين روي، بسياري از عمليات تفكر
 _ مان است بفهميم يها ذهنرا نزديك به سطح  آنچهيم توان ميفقط 

 آنچهداريم درباره  ييها نظريهيعني، اطالعات كافي براي ساختن 
مان است. معتقدم كه فكر هشيار فقط  يها ذهننزديك به سطح 

است كه جايي در ذهن اتفاق  اي پيچيده » فرايندهاي متخاصم«محصول 
هاي پيچيده  ها همواره با نمايش هايي از انديشه بخشآن  افتد، كه در مي

محاكمه  در يك هاي مطول هيئت منصفه  بررسي طرفين دعوا و
هاي  قضاوتآن  ما احكام نهايي» خودهاي«و در پي آن،  35.تندهس

  شنوند. ناهشيارانه را مي

باالخره، چطور ممكن است خالف اين باشد؟ هيچ راهي وجود  
مان بتواند كل چيزهايي را كه در جاهاي ديگر  ندارد كه بخشي از ذهن

مدل كوچك ذهن داخل ذهن، آن  يا »خود«آن  كم در ذهن، دست
 مشهور ما تا جايي است» خودهاي«د رديابي كند. ارزش هد ميروي 

ند. هر تقاليي به منظور دادن كن ميچيزها را ساده و مختصر  آنهاكه 
خود خواهد بود، همچنان  ةكنند ويران »خودهشياري«تر به  صفاتي جامع

ند بار سنگين جزئيات كار را توان ميهاي معظم ن كه مديران شركت
_  ها هايي كه نمايندگي هاي گزارش از خالصهتحمل كنند و در نتيجه 

انتقال  _ نددان ميتر  كه هر چه بيشتر در باره مسائل هر چه كوچك آنها
اين مطلب را با دقت بيشتري بدهيد جويند. اجازه  بهره مي ندده مي

  .بررسي كنيم

  

 د هشيار باشد؟توان ميآيا كامپيوتر 

رسد هميشه انتظار  ميپرسند، به نظر  وقتي مردم چنين سؤالي را مي
م با توضيح اين كه چرا كن ميباشد. از همين روي سعي  »نه«دارند پاسخ 

 اي برخوردار باشند كه  اساساً حتي از توانايي هشياري ندتوان مي ها ماشين
  متحير كنم. مردم دارند بيشتر و بهتر است شما را آنچهنسبت به 

                                                 
   ).Kornfeldنظرية ( در »شكاكيت«مانند  ٣٥ 
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يم بر سر معني نتوا ميالبته، اين مشكل هم وجود دارد كه ما ن
يا مردم آ«با هم موافق باشيم. يك بار از دانشجويي پرسيدم،  »هشياري«

 » ند هشيار باشند؟توان مي

  »چون ما هستيم._  ندتوان ميالبته كه «

آيا منظورت اين است كه هر چيزي را كه در «سپس پرسيدم: 
  » ي بفهمي؟توان ميد ده ميذهنت روي 

  »د.كن ميكامالً فرق  نبود. منظورم ينا نه، منظورم«
در ذهنت  آنچهخوب، اگر منظورت از هشياري دانستن «ادامه دادم، 

  »د نيست پس هشياري چه معنايي دارد؟ده ميروي 
در ذهنم هست نيست، بلكه منظور  آنچهمنظورم از هشياري درباره «

  »هشياري از ذهنم است.
  »ست؟چيخوب، منظورت «پرسيدم،  .گيج شدم

  »است. خيلي مشكلآن  يحخوب، راستش، توض«

  

و اين چنين ادامه دارد. چرا ما درباره به قول خودمان هشياري اين 
 آنچهروست كه ما بر روي آن  ترديد از ييم؟ بيگو ميقدر كم سخن 

عقيده باشيم. پس من خلف  يم همتوان مييم نكن مياش صحبت  درباره
ام كه با  د كردهگردم. قبالً پيشنها مي بر »خودآگاهي«م و به كن ميوعده 

وجود اهميت و سودمندي خودآگاهي، در واقع همان كاري را كه فكر 
يم روشي براي كن ميد. فرض ده ميد، انجام نده مييم انجام كن مي

 ندر واقع م ،مان داريم، هر چند يها ذهنكشف حقايق درست درباره 
 توان ميمدعي هستم كه درباره چنين مسائلي تنها حدس و گمان 

شناسان رواج دارد همگي خيلي  هايي كه بين روان استداللداشت. 
هاي شفافي در اختيار  يك از ما پنجره ند كه هيچده ميخوب نشان 

  نظاره كنيم. آن  نداريم كه حقيقت عقلي را از درون

بينم كه  مان چنين عاجز هستيم، دليلي نمي وقتي در توضيح خودهاي
سازيم كه در فهميدن يي بها ماشينكم در اصول) نتوانيم  (دست

يم براي توان ميي بهتري را ها روششان نسبت به ما بهتر باشند.  خودهاي
شان به طرز كار و مكانيسم كاري خودشان بدهيم تا اهداف و  نگرش

ترديد،  مقاصد خود را به نحو احسن ببينند و به مرحله اجرا در آورند. بي
، بلكه در ساختن اطالعات داخلي نيستآن  دشوارترين بخش در يافتن

يعني  _ اطالعات باشدآن  اي است كه قادر به فهميدن ماشين به گونه
گيري از  كه به منظور توان بهره ها برنامهكردن فهم متعارفي در  داخل

قدر محدود و آن  ي امروزيها برنامهنياز دارند. آن  چنان فهمي به
ي به هستند كه چيزهاي _ضمن پوزش از استفاده اين كلمه _كودن 

فهمند، در اين صورت (و فقط  دست را نميآن  يي ازها نظريهپيچيدگي 
 »خودفهمي«در اين صورت) است كه من هيچ مشكل خاصي در دادن 

   36نمي بينم. آنهابيشتر به 

نباشد ولي ممكن است در  خيلي عاقالنهآن  البته، شايد انجام دادن
ند كه كن ميري م شكاكان ما كاكن ميگمان  آينده مجبور باشيم. چون

ند كه خودآگاهي نوعي دستگاه كن ميچيزها وارونه جلوه كنند، و تبليغ 
مكمل عجيب، ماوراءالطبيعه، و مافوق و خارج از هوش صرف است و 

 قطعي ةيا وظيف د، هر چند كه كاربردكن ميهمانست كه ما را انسان 
 بايد ما هك برسيم مطلوب نتيجه اين به اي نقطه در شايد مقابل، در. ندارد

 را آنها كه اين براي فقط بسازيم، بيشتر خودهشياري با كامپيوترهايي
 هاي وظيفه اجراي دتوان مين روباتي هيچ من نظر به! كنيم تر باهوش
آن  ا به طور مطمئن و دقيق تضمين كند، مگرر گير وقت و پيچيده بسيار

اگر اختيار و توان خود داشته باشد.  در» فهم«كم مقداري  كه دست
» مند عالقه«قدر نداند كه با اطمينان تا پايان كار آن  درباره خودش

بتواند  اي را شروع كند. افزون بر اين، اگر بناست  نبايد پروژه ماند مي
ي جديدي را براي حل انواع جديدي از مسائل دشوار ياد ها روش

تر حل  سانآشده از روش  كم به يك نظر ساده بگيرد، بازهم شايد دست
م كن ميائل قديمي نياز داشته باشد. به اين دليل و دالئل ديگر، گمان مس
كه  اي برنامه كننده مسئله واقعي و قدرتمندي، يعني هر برنامه حل كه
د خود را با تغييرات اساسي در شرايط محيطي خودش وفق توان مي
  خود را داشته باشد. اي از مدل دهد، بايد گونهب

اهميت در مورد صفت  نظري كم از سوي ديگر، چند محدوديت 
د به توان مياي ن العاده وجود دارد. در كل، هيچ ماشين خارق »خودفهمي«

بيني  ينده انجام خواهد داد جلوتر از زمان پيشآرا در  آنچهطور دقيق 

                                                 
مان به  كنم آن قدر باهوش هستيم كه اگر اصول عمومي نحوه فكركردن فكر مي ٣٦ 
هاي  شد آنها را بفهميم. به هر حال، اميدوارم. اما ترديد دارم كه از كانال گفته مي  ما

 برخوردار »بيني خويشتن درون«اطالعات دروني خاصي براي فهميدن آنها به وسيلة 
 .باشيم
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د. بنابراين، توان ميمحاسبه كند كه آن  تر از كند. زيرا بايد سريع
را بر اساس  »كلي«هاي  يفد توصتوان ميفقط  »بيني خويشتن درون«

ند بعضي از جزئيات توان ميشده نتيجه بدهد. مردم، نيز، فقط  اصول ساده
به گفتن  معموالًمربوط به چگونگي فكركردن خود را بگويند، و 

از تجارب  معموالًپردازند.  مي »اين چنين به نظرم رسيد«چيزهايي مانند 
شنويم. اما وقتي درباره  يي از فهميدن كلي خود ميها ناعرفاني و داست

 اند گرفتهآيد كه فقط ياد  به نظر مي _يند گو ميهاي خود سخن  موختهآ
  گر ذهن را ساكت كنند. نوعي بخش پرسش به كه

شده و سطحي را نتيجه  يك مدل ذهني ساده دقيقاً »هشياري«پس  
د كه فقط براي كاربردهاي عملي و اجتماعي مناسب است، اما به ده مي

د. در حقيقت، كن ميرهاي خوبي براي كارهاي علمي عمل نصورت بذ
رسد كه بايد  به نظر ميآن  تر از هاي ما از خودمان بسيار ضعيف مدل

هاي سيستمي با  د كه مكانيسمكن ميباشند، و با اين بينش انسان گمان 
پيشنهاد كرده  فرويدگرايانه (همچنان كه  هاي بسيار واقع خودشناسي

 واقعاًند. ممكن است به يك منظور باشد، اگر شما كن مياست) مخالفت 
و البد  _ افتد خود را بفهميد چه اتفاقي مي »اساسي«بتوانيد سرنوشت 

را به  آنهاو  ،»دارمندوست سرنوشت را آن  خوب، من«گفتيد،  مي
طريقي نامعلوم عوض كنيد؟ پس چرا يك ارزش فريبنده ابدي را به 

يم تقريباً هر اختراع دان ميكه  اليدر ح _ اندازيد مي ها ناطرف بيج
ميز دارد. در حالي كه، همچنان كه پيشتر آ جديدي يك اشكال مصيبت

  ي مغز بخشي از كار تكامل است. ها ماشيننيز اشاره كرديم، خالقيت 

تري را  ي هوشمند هنرمندانهها ماشينولي وقتي و اگر ساختن 
د داشته است در تكامل خودمان وجو آنچهانتخاب كنيم، نسبت به 

پيچي  چون طبيعت بايد سيم _ شود ميمان  هاي بيشتري نصيب بخت
را  ها ماشينيم توان ميكه ما آن  مان را محدود كرده باشد، حال مغزهاي

 بندي كنيم. در نتيجه، سرانجام تقريباً به هر روشي كه دوست داريم سيم
تري به  حيات دروني بامعنيانسان هاي مصنوعي در قياس با  ساختهآن 

شنوم؟) در هر حال،  را مي »خيانت«هاي  د. (آيا نالهخواهند آوردست 
كه به يقين چيزهايي  _ هاي آينده بگذاريم را فقط بر عهده نسلآن  بايد

  .ندساز ميباشند ن شان نداشته را كه دالئل خوبي براي ساختن

  

  

 ي هوشمند بسازيم؟ها ماشينيم توان ميآيا در عمل 

قدر بفهميم كه آن  باره استدالل فهم متعارفيپيش از اين كه در
يي به هوشمندي انسان بسازيم زمان زيادي طول خواهد ها ماشينبتوانيم 

سودمند و تخصصي » خبره«هاي  اكنون درباره ساختن سيستم كشيد. هم
  يم كه بتوانيم كاريدان ميقدر نآن  اطالعات فراواني داريم، اما هنوز

اعتقاداتي كه آن  هتر كنند. با وجود اين، همهخودشان را ب آنهاكنيم كه 
د كن ميتر از هوش خودمان تلقي  هوش ماشين را بسيار پايين

هايي تأييدنشده درباره طرز كار  هايي نابخردانه بر اساس حدس انديشه
دادن اين است  ها در نشان استداللآن  ذهن انسان هستند. بهترين فايده

ق گوناگون اشتباه كند! هر چه بيشتر د به طرتوان ميكه ذهن انسان هم 
ند بدانيم ده ميي ما كارهاي احمقانه انجام ها ذهندرباره اين كه چرا 

يم بفهميم كه چگونه اغلب اوقات چيزها را خيلي خوب توان ميبهتر 
ي جديدي را خواهيم ها روش، آيد ميهايي كه  يم. در سالده ميانجام 

عمل كنند. انواع بيشتري از آموخت كه ماشين و انسان هر دو منطقي 
يي را فرا ها ماشينعلوم و فرايندها را خواهيم شناخت، و طرز ساختن 

 ،ندكن ميخواهيم گرفت كه معلومات بيشتري براي خودشان كسب 
 ، و»احساس«، »تفكر«موخت كه درباره آكه خودمان خواهيم آن  ضمن

صورت نه به صورت منفرد و نيروهايي جادويي، بلكه به » فهميدن«
يي براي نمايش و كاربرد ها روشي پيچيده اما قابل ادراك از ها شبكه

  نظرات فكر كنيم.

ي ها ماشيننظرات جديد، به نوبه خود نظرات جديدي براي آن  
نظرات ما درباره در نيز به نوبه خود،  آنهاد داد، و نجديد به ما خواه

چند كسي  د. و هرآورد نخواه به وجود  نظرات پيشين تغيير بيشتري
د بيانجامد، در توان ميد بگويد كه همگي اينها عاقبت به كجا توان مين

د مدعي توان مييك چيز اطمينان داريم، حتي همين االن: امروز كسي ن
خيلي  ي ممكن ها ماشينهاي بين انسان و  شود كه درباره اختالف

 زيرا ما امروزه_  و در هر ادعايي چيزي نادرست وجود دارد ،داند مي
  □.دانيم ي ممكن به قدر كافي نميها ماشيندرباره انسان يا 

  منبع:
From Marvin Minsky, "Why People Think Computers 
Can't," The AI Magazine, Fall 1982, pp.3-15.  
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  » خود«
  چيست؟

  فر عليرضا محمدي □
 )1372 ماهنامه ريزپردازنده (فروردين 20و19تجديد چاپ مقاله منتشرشده در شماره  ○

 وجود »خودآگاهي« و »خود«ماروين مينسكي معتقد است كه 
 سودمند جامعه در دتوان مي »خود« ةنظري كه رويآن  از فقط و ندارد
 وجود عدم يا وجود از بحثي اينجا در نيز ما. پذيرد مي راآن  باشد

 فرضي طور به راآن  وجود مينسكي مانند  وتعمداً يم،كن مين »خود«
 جامعي تعريف پذيرد مي را  »خود« ةكه نظريآن  نسكي باپذيريم. مي مي
 خود كه روشي از »خود« تعريف براي ما. است نداده ارائهآن  از

 شبكه« :يمكن مي استفاده ددان مي صادق چيزي هر تعريف براي مينسكي
 معنايي ةشبك در كه_  را »خود« معاني از برخي اينجا در. »معنايي

  بحث قرار خواهيم داد. مورد  -دگير مي جاي »خود«

انسان از بدو تولد تا دم مرگ تجربيات، نظرات، عقايد، مشاهدات ، 
را به اختصار  آنهاكه در اينجا همگي  -را  آنهاخلق وخو و مانند 

 اطالعات ةمجموع. دكن مي كسب خود براي _ ناميم مي »اطالعات«
عات را اطالآن  ري ازبسيا. است فرد همان به متعلق فرد هر اكتسابي

اما بسياري از اطالعات  ،شايد كسان ديگر نيز كسب كرده باشند
بهره  بيآن  د به طور اختصاصي كسب شده باشد و ديگران ازتوان مي

  باشند.

همان شخص است و چنين  »خود« اطالعات هر شخص در 
د. از همين كن مياست كه هر انساني را از ديگري متمايز   »يخود«

 ها نادر متمايزكردن انس توان ميرا  »خود«ي روي، يكي از مشخصه ها
را با  »خود«كه، اطالعات واقع در آن  دانست. نكته ديگر از يكديگر

بازيابي كرد، يعني اطالعات واقع در  توان ميهيچ وسيله و دستگاهي ن
مانند اطالعات واقع در حافظه كامپيوترها نيست كه هر وقت  »خود«

نيم. شايد بتوان برخي از اطالعات خود را را بخواآن  اراده كنيم بتوانيم
 ةهويدا كرد اما همآن  اعتراف داوطلبانه، با شكنجه يا با زور و مانند با

  »خود« دليل همين به. آورد دست به توان مين كامل طور به را اطالعات
  .ناميد نفوذناپدير حريمي توان مي را انسان

 توان مين _ حاضر كم در حال دست ترتيبي هيچ به ديگر، سويي از 
 ديگر صيخش يا ديگر جايي در و بازيابي را فردي اطالعات ةكلي

 كل كه حالي در. ساخت فردآن  از »دومي ةنسخ« و كرد ذخيره
 كرد ذخيره ديگر جايي در و بازيابي توان مي را كامپيوتري هر اطالعات

ساخته  اي حافظه حال به تا چون است، چنين حاضر حال در كم دست _
هاي  از مشخصه ،را نتوان خواند. بنا بر اينآن  ه است كه محتوياتنشد

 است.  »خود«برداري و كپي از  عدم امكان نسخه آدمي  »خود«ديگر 

به  توان ميو آخرين نكته، اين كه اطالعات مختلف خود انسان را ن
 به »خود« ةبا استفاده از يك دستگاه تغييردهند مثالًطور فيزيكي و 

 ،كسي را كه تمايالت دزدي »خود«ر داد. به عنوان مثال، غييت باره يك
تغيير داد تا به  توان ميرا دارد با هيچ دستگاهي نآن  و مانند ،خشونت

باره اين تمايالت در او از بين برود. اما اطالعات كامپيوتر را در هر  يك
دهيم. به فرض اگر كامپيوتري بيم تغيير توان ميزماني كه اراده كنيم 

يم توان ميد شد و توان يادگيري پيدا كرد و دزدي را ياد گرفت هوشمن
آن  كردن هايي از اطالعات كامپيوتر از دزدي دادن بخشبا تغيير

  جلوگيري كنيم.

شايد مخالفان اين نظريه استدالل كنند كه ممكن است روزي با 
انسان را نيز بتوان ذخيره و بازيابي كرد   »خود«اطالعات  ،پيشرفت علوم

ر اين صورت استدالل باال پذيرفته نخواهد بود. پاسخ اين است كه و د
در انسان وجود نخواهد  »خود«دهد ديگر باگر زماني چنين اتفاقي روي 

هنگام مانند ماشين خواهد بود. نفوذناپذيربودن آن  داشت و انسان در
  ست كه انسانيت را به انسان مي بخشد.ها ناانس »خود«حريم 

را آن  اطالعات توان ميبي بهره است و همواره  »خود« زاكامپيوتر 
بازيابي كرد يا تغيير داد يا در جايي ديگر ذخيره كرد. از همين روي، 

به دست انسان   _ هر چقدر هوشمند هم كه باشد _سرنوشت كامپيوتر 
است. كامپيوتر فقط ابزاري است در دست انسان، نه رقيبي براي 

 □.انسان
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  )14( ها اينترنت آدم

  ها آدمهاي اينترنت  فناوريتوسعه و تروريسم 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
يكي از دستاوردهاي هوش مصنوعي خواهد بود. با  گونه انسان يها روبات

منظوره هستند يا براي اهداف  هايي معموالً تك وجود اين، چنين روبات
مندان يا  هايي كه براي نگهداري سال شوند، مانند روبات ميمحدودي طراحي 

ها  انسان را از  در واقع، اين نوع روباتشوند.  پرستاري از بيماران ساخته مي
.  در عصر شوند يانسان م نيگزيجاو  كنند كارها آزاد مي بعضي از اجراي 

ها  يعني كساني كه روبات، گونه هاي روبات انسانهوش مصنوعي ديگر به 
هاي شغلي  نياز نخواهد بود. فرصت ، توانند كارهاي آنها را انجام بدهند مي

نياز خواهد داشت.  هاي فراهوشمند انسان و فراهوشو  خالقيتجديد به 
از اين سلسله از مقاالت تعريف كرديم و گفتيم كه  12را در بخش  فراهوش(

رهاي مجازي ي  يا دستياهوش مصنوع گيري پيوسته از با بهره يعيهوش طب
تر خواهد شد. اين تركيب  تر عمل خواهد كرد و باهوش شده هوشمندانه بهينه
  ناميديم.)   ultra-intelligenceيا   فراهوشرا ما 

 محيط سالمي براي فراهوشمندي نخواهد بود، زيرا ها آدم نترنتيابلوك 
  انسانانسان مطلوب در اين بلوك  محيط براي خالقيت مساعد نيست واين 

فراهوشمندي به   ها بلوك اينترنت براي آدماست.  اما در    گونه روبات
خواهد  فراهوشمندانسان  انسان مطلوب و  اي تصاعدي رشد خواهد كرد گونه
  بود.  

نوامبر پاريس رونق  18ترين نتايج حمالت تروريستي  يكي از مهم
ها درباره  ثبح در غرب  اكنون خواهد بود. از هم ها آدم نترنتياهاي  فناوري
هاي  بر روي ارتباطات مردم دوباره شدت گرفته است. سازمان بيشتر نظارت

آوردن كليدهاي  به دستاطالعاتي و جاسوسي خواهان توسعه شنودها و 
  رساني هستند.  هاي پيام بازكننده رمزنگاري برنامه

 فكر و آموزش نادرست يخطا ليبه دل ها كه از سوي ديگر، تروريست
هاي كامپيوتري  شبيه به برنامه يا  خطرناك و منظوره  هاي تك وباتر شبيه به 

هاي رمزنگاري  توانند الگوريتم كنند، براي ارتباطات خود مي مخرب عمل مي
                   منبع بازهاي رمزنگاري  بسازند، يا از برنامهخودشان را  اختصاصي 

)open source (ها  تروريستسود بجويند.  وب تاريكو يا از  ،بهره بگيرند
به منظور شستشوي   ها داده كالنبراي يارگيري بيشتر  از هوش مصنوعي و 

  گيرند.  مغزي بهره مي
به معني  يرمزنگار فيتضع گويند كه مي تضعيف رمزنگاريمخالفان 

تواند هم آزادي را كاهش بدهد و هم امنيت را،  امنيت بهتر نخواهد بود و مي
كردن اطالعات تعداد بسيار  براي فاشها را  روريستو تزيرا دست هكرها 

راه حل را در  ها آدم يبرا نترنتيابلوك طرفداران كند.  زيادي از مردم باز مي
 هاي و ريشه تاريخچهدرس كه دروسي مانند   دانند ميآموزش و پرورشي 

طلب  هاي خشونت تروريسم و خطاهاي فكري كه سبب گرويدن به گروه
ابتدايي و پيش از موزش خبرنگاري را در تحصيالت شود يا درس آ مي

هاي  آموزان بايد بتوانند در بمباران خبري برنامه گنجانند. دانش مي دانشگاه
يا به  و ،رساني در تشخيص شايعه و  خبرهاي جعلي مهارت پيدا كنند پيام

  گرا نشوند.   هاي  خشونت جذب افكار گروه راحتي 
رساني پرطرفداري هستند كه از رمزنگاري  پيام دو برنامه اَپ واتسو  تلگرام

end-to-end در پشتي« يكتعبيه  ها  دولت گيرند و بهره مي « )backdoor را (
شود كه  د. اين در حالي است كه گفته ميكنن براي آنها طلب مي

                   پاريس براي ارتباطات خود ازنوامبر  18حمالت هاي  تروريست
PlayStation 4 سازان كامپيوتر برنامهبسياري از اند. با اين همه،   بهره گرفته 

هاي رمزنگاري  در برنامه»  در پشتي« ها از  امكان دستيابي دادهمعتقدند كه 
اگر روش  دستيابي حلي نيست كه بتواند امنيت به وجود بياورد، برعكس،  راه

ي از اطالعات بسيار كشف شود ها  از سوي هكرها و تروريست »در پشتي«اين 
   □تواند فاش شود و امنيت آنها به خطر بيفتد. خصوصي مردم مي

باميگفتاز اين سلسله از مقاالتاولهمچنان كه در مقاله چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

دكردن در محدو هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار
هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري

راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي
  مطرح شود.

در  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم 
هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  نظر گرفت كه با بهره

، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس
ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين

سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك
كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا

گيرد، و با مفهوم  ها انسان را يك چيز يا شيء در نظر مي اينترنت آدم
روزه هوشمندانه به كار  ها) آن را  همه (انسان اينترنت كه كاربران

كنند  متفاوت است.  هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت مي
  .تيمفهوم است تا واقع كي شتريب ها اينترنت آدمامروزه، 

تواند براي انسان و خالقيت انسان مسئله بيافريند،  ها مي اينترنت آدم
ها، و هوش  گر ها، انواع حس داده گيري از كالن تواند با بهره زيرا مي

ها، يكي از  سازي مغزِ  هر يك از انسان مصنوعي، و در مجموع  با شبيه
» خود«عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها براي خالقيت را نابود كند. چنين  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه
را  ها بلوك اينترنت آدمدست كند و  ها را يك تواند انسان وضعيتي مي

انسان  را محترم » خود«در دنيا شكل دهد. بلوك مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها بلوك اينترنت براي آدمشمارد  مي

 نترنتيابلوك گيري  ترين عوامل شكل يكي از مهم در اين مقاله به
  . خواهيم پرداخت: تروريسم ها آدم
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  )15( ها اينترنت آدم

  پهپادها
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
هاي اخير استفاده از هواپيماهاي بدون خلبان يا پهپادها در  در سال

روز به روز بيشتر شده اندازي  به منظور جاسوسي يا موشكهاي مختلف  جنگ
فت صنعت پهپادسازي به پيشر  است. استفاده گسترده از پهپادهاي نظامي

هاي  كمك شاياني كرده است. صنعت پهپادسازي حاال به فراتر از ميدان
وكارهاي مختلف متوجه  كسبصنعت سرگرمي و انديشد.  جنگ مي

گيري از آنها در آينده فكر  كاربردهاي تجاري پهپادها شده است و روي بهره
وس است و شدن اين صنعت در حال حاضر كامالً محس سرعت بزرگكند.  مي
  دهند.  ها از يك صنعت بسيار بزرگ در آينده خبر مي بيني پيش

اند:   ها پديد آورده هاي جديدي را در ذهن پهپادها نگرانيبا اين همه، 
برداري  هاي مردم و فيلم هاي خانه بام و حتي كنار پنجره عبور از حياط و پشت

هستند. انواع  صداو  دئويضبط و زاتيتجهپهپادهاي نظارتي حاوي  از آنها. 
. رنديبگ هايي با رزولوشن باال  شهر عكس كياز كل  توانند يمپيشرفته آنها 
  حاوي  يكسليگاپيگ يها نيدوربتوانند عالوه بر  هاي پرنده مي اين روبات

گرهاي حرارتي براي رديابي افراد باشند.  و حس مادون قرمز يها نيدورب
شرفته بزرگ به سمت ساخت عالوه بر پهپادهاي پي  يپهپادسازصنعت 

انجام  يا را به گونه شيتوانند پا يمنيز خواهد رفت. ريزپهپادها  1زپهپادهاير
  د.متوجه حضور آنها نشودهند كه فرد تحت نظر 

شده اين  هاي گردآوري براي ذخيره  داده) cloud( ابربا  پهپادها ارتباط
 3ها نترنت آدمايو  )IoT( 2اينترنت چيزهاوسايل را به يكي از عضوهاي 

)IoH ( شده توسط پهپادها  هاي گرفته د. به عنوان مثال، عكسخواهد كرتبديل
                   اي مانند هاي داده تواند در پيوند با پايگاه مي

Next Generation Identification  متعلق بهFBI  ه داد گاهيپاياIDENT 
قرار بگيرد و از فناوري   )DHSملي آمريكا (امنيت  وزارت متعلق به

كنندگان اجتماعات  تك شركت د و تكآنها استفاده كن بازشناسي چهره
توانمندي بازشناسي چهره در پهپادها و پيونديافتن   مختلف را شناسايي كند. 

  زد.را به خطر بينداعامه مردم تواند حريم خصوصي  داده مي هاي با  پايگاه هاآن

را با خصوصي منطقه مرز فيزيكي بين منطقه عمومي و  4ها داده كالن 
از بين خواهد  ها اينترنت آدمو   اينترنت چيزهاهاي  فناوريگيري از  بهره
هاي  دوربينيا ، كامپيوتر، هاي هوشمند ، گوشيهاهايي مانند پهپاد د. فناوريبر

اما در  ، گذارندشايد به تنهايي اثر بزرگي روي حريم خصوصي ن نظارتي
كوچك د حريم خصوصي را نتوان مي ها داده كالنگيري از  مجموع و با بهره

، ها اين فناوري ازهر كدام شده توسط   هاي گردآوري تر كنند. داده و كوچك
 ،مردم اهميت چنداني نداشته باشد يخصوص ميحرشايد براي  مثالً پهپادها

با ويدئو، عكس، يا رد را زندگي هر فتواند جزئيات  مي ها داده كالن
افكار و شخصيت    ،مستمر و افراطيپايش .   دكنفراهم نمودارهاي مختلف 

 بيني كند. را قابل پيش هر فرد تواند رفتار  مي و  دخواهد كررا آشكار هر فرد 
گونه كه در  دهد و همان را هدف قرار ميانسان  » خود« ميحرنظارت افراطي 

خواهد زيانباري بر خالقيت انسان بر جاي مقاالت پيشين گفتيم آثار 
   □.گذاشت

                                                 
1 microdrone 
2 Internet of Things 
3 Internet of Humans 
4 big data 

باميگفتاز اين سلسله از مقاالتاولهمچنان كه در مقاله چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه ينتوا ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( اوترهيشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريي از گيري از انواع در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

يان ديگر، كند. به ب به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  .تيقعمفهوم است تا وا كي شتريب ها اينترنت آدمامروزه، متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

ها، انواع  داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر يك  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«يربودن حافظه و نفوذناپذ

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمدست كند و  يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  .ناميم مي ها براي آدم

چاپ  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از احدود يك سال و نيم پيش كه 
با تعريفي كه ما ارائه  IoHيا  Internet of Humansشد اصطالح 
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  نموديم دست

به  پس از اين رشته مقاالت   اما امروزه نظران نبود، كارشناسان و صاحب
  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  ي و فني علميك اصطالح 

 كه از  پرداخت ميخواههايي  فناورياز ديگر يكي  در اين مقاله به
  . پهپاد: است ها آدم نترنتيابلوك گيري  عوامل شكل
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  )16( ها اينترنت آدم

  سپاري جمع

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

كنند  هاي حفاظتي فقط وقتي كار مي تلويزيون مداربسته و دوربين
كند. امروزه تعداد و بررسي آنها را تماشا تصاوير كه يك نفر 

ننده آنها ك هاي بررسي از تعداد انسان بسيار بيشتر هاي حفاظتي  دوربين
تصاوير وقت  هاي كوچك نيز براي بررسي تمام . شركتشده است

  توسط متخصصان امنيتي بودجه كافي ندارند.  يحفاظت يها نيدورب

هاي  تشرك براي حل اين مشكلِ  Internet Eyesسايت
بهره گرفت و از مشتركان انبوه خود خواست  1سپاري جمعكوچك از 

ها  از طريق ويدئوي زنده فروشگاهپوندي 1000كه در قبال يك جايزه 
بيابند  ارتكاب جرم نيمجرمان را در ح ،هاي عضو اين سايت و شركت

با انتقادهايي از سوي  Internet Eyesو اطالع بدهند. اين ابتكار سايت 
هاي طرفدار حريم  خصوصي مواجه گرديد. به عنوان مثال،  گروه
       مشترك كه  اگر ديمطرح گرد هايي مانند اين پرسش پرسش

Internet Eyes شود. اختصاص جايزه،  يك نژادپرست باشد چه مي
و در نتيجه ممكن است  كند پايش را به يك بازي تبديل مي

  . هاي اجتماعي دور كند مسئوليت احساس  گان را ازكنند يبررس

  
گيري از  هاي مختلف دنيا نيز به بهره نيروهاي پليس در كشور

اينترنت براي جرائمي مانند تخلفات رانندگي  در سپاري جمعامكانات 
هايي را در  اند. به عنوان مثال، پليس تگزاس آمريكا دوربين روي آورده

داوطلبانه (به  سپاريِ مرز مكزيك نصب كرده است تا از طريق جمع
حفاظت شود. يا پليس يكي  هاي آمريكاعنوان يك وظيفه ملي) از مرز

شده  نتشار مشخصات خودروهاي دزديدههاي آمريكا با ا ديگر از ايالت
گيرد. گزارش جرائم از  سپاري براي يافتن آن خودروها بهره مي از جمع

  تواند به امنيت جامعه كمك كند.  سپاري مي طريق جمع
                                                 
1 crowdsourcing 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري هك يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوري گيري از انواعي از در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

ديگر، كند. به بيان  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
خالقيت انسان تواند براي انسان و  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

ها، انواع  داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر يك  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  از انسان
ا ه انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ  االتسلسله از مق نيمقاله اول از احدود يك سال و نيم پيش كه 
با تعريفي كه ما ارائه  IoHيا  Internet of Humansشد اصطالح 
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  نموديم دست

علمي و به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، كارشناسان و صاحب
  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  فني 

هم  كه پرداخت ميخواههايي  ناوريفاز ديگر يكي  در اين مقاله به
تواند در جهت حفظ حريم خصوصي مردم عمل كند و هم خالف  مي

  . يسپار جمع: جهت اين مسير
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شدن  خواست قريب به اتفاق مردم كمنظر به اين كه در مجموع، 
  شد. تواند در كاستن از جرائم مؤثر با سپاري مي جرائم است جمع

  

  ي چيست؟سپار جمع

  سپاري چنين آمده است: در بخش تعريف جمع پديا كي ويدر 

را دو نويسنده نشريه  crowdsourcingسپاري  يا   جمع
Wired هاي  به نامJeff Howe  وMark Robinson  در

 2سپاري برونهاي  پس از مباحثاتي درباره روش 2005 سال 
  ند. دوضع كر تنترنيبا استفاده از ا كارها به افراد

Robinson  وHowe سپاري  به اين نتيجه رسيدند كه جمع
» crowd به به جمع يا  outsourcingيا  سپاري برون«شبيه به 

  را از آن نتيجه گرفتند.  crowdsourcingاست، و اصطالح 

آوردن سرويس، نظريه، يا  دست سپاري به عمل به در مجموع، جمع
كنندگان  عرضه ايكارمندان  يبه جا( محتوا از يك جامعه بزرگ برخط

اين جامعه بزرگ از تعداد زيادي داوطلب تشكيل  ) اشاره دارد.مرسوم
گردد، كه هر كدام بخش كوچكي از يك كار بزرگ را انجام  مي
  دهند.   مي

سپاري آن است كه  اعضاي آن  چون  دستمزد  يك عيب جمع
دخيل در با اعضاي  گيرند، مسئول نيستند. معموالً هيچ قراردادي نمي
  شود.  سپاري بسته نمي جمع

ترافيك  مانند اموري درباره افراد از كه اطالعاتي از سپاري جمع
خودروها يا وضعيت هوا از طريق يك وسيله موبايل مانند گوشي به 

گرها  ها و حس گيرد.  اما هنگامي كه ماشين آورد بهره مي دست مي
  گيرد.  تقيماً از آنها ميسپاري را مس برخط شوند، اطالعات جمع

) شامل  تعداد زيادي از Internet of Things( اينترنت چيزها
توانند ارتباط برقرار  ابزارهاي گوناگون است كه از طريق اينترنت مي

اطالعات اي مؤثر مشاركت كنند.  سپاري به گونه كنند و در جمع
هاي  برنامه را شكل دهد كه با 3ها داده كالنتواند يك  آمده مي دست به

  هاي جديدي را فراهم كند.   تواند بينش مي 4ها داده تحليل كالن

                                                 
2 outsourcing 
3 Big Data 
4 Big Data analytics 

  و حريم خصوصي  يسپار جمع

 خط برون ينگهدار ،داشتن اطالعات نگه تنها راه محرمانهشايد 
)offlineاستفاده مشترك از اطالعات به  يوب برااساساً . باشد ) آنها

  ) ساخته شده است.online( برخطصورت 

تواند در جهت حفظ حريم خصوصي مردم  هم مي يپارس جمع
عمل كند و هم خالف جهت اين مسير. به عنوان مثال، مواردي مانند 

اين توانايي را دارند كه وارد حريم خصوصي  Internet Eyes تيسا
هاي طرفدار حفظ حريم خصوصي در دنياي ديجيتال  گروهافراد شوند. 
هايي شخصي  تصاوير و داده تيهاي حفاظ تصاوير دوربينمعتقدند كه 

به لحاظ قانوني مثالً براي اثبات شوند كه  افشافقط وقتي بايد  هستند و 
توان  جرم ضروري باشد و  از اين تصاوير براي سرگرمي و بازي نمي

  بهره گرفت. 

تواند در جهت حفظ حريم  همچون رمزنگاري مي يسپار جمعاما 
تواند هر جا  سپاري مي خصوصي به كار گرفته شود. به عنوان مثال، جمع

هايي كه  حريم خصوصي به طور گسترده  نقض شود، مثالً دوربين
به عنوان رساني نشده باشد، به كار گرفته شود.    درباره وجودشان اطالع

هاي  در كاستن از تعداد  جريمه Wazeهايي مانند  برنامكمثال، 
ها  اند. اين برنامك سنج نقش بزرگي داشته هاي سرعت دوربين
شدن خودرو  نزديك

ها را به  به دوربين
دهند.  راننده اطالع مي

ر نتيجه رانندگان  د
هنگام عبور از برد ديد 
دوربين حركت 
خودرو را آهسته 

هاي  كنند. برنامك مي
 يسپار جمع

كردن مكان  گزارش
هاي  دوربين
سنج را بسيار  سرعت

   □اند. آسان كرده
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  )17( ها اينترنت آدم

  اينترنت ارواح

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

گيريد كه واقعي نيست. به  در دنيايي قرار مي 1واقعيت مجازيدر 
گذاريد و  تان مي عنوان مثال، يك هدست بر روي سر و چشمان

هنگامي دهد،  اي خيالي را به شما نشان مي گر اين هدست سياره نمايش
كه باال را نگاه كنيد آسمان اين سياره خيالي را خواهيد ديد و هنگامي 

. واقعيت ديد ديرا خواه ياليخ ارهيسكه به جلو نگاه كنيد افق اين  
 تيواقعبا  . مثالً اگرواقعيباشد و هم  رؤياييتواند  مجازي هم مي

را رؤيايي يك واقعيت مجازي  سفر كنيد  در يك سياره خيالي  يمجاز
كه كاربردهاي آن بيشتر براي بازي و سرگرمي است،  كنيد تجربه مي
سازي كنيد و با هدست و برنامه اين  سياره  مريخ را شبيهاما اگر 

را  واقعيروي كنيد، يك واقعيت مجازي  سازي در مريخ پياده شبيه
از  يكي كه گاهي آن را_ اين نوع واقعيت مجازي كنيد.  تجربه مي

كاربردهاي فراواني _ گيرند  در نظر مي يت افزودهواقعكاربردهاي 
تواند براي حريم خصوصي انسان نيز مسئله به وجود بياورد.  دارد. اما مي

سازي  اين امكان وجود دارد كه شبيه 2ها داده كالنبه عنوان مثال، با 
 360يا حتي با ويدئوي  با متراژ  دقيق  3Dبه طور  محل سكونت افراد

ساز هر  انجام بگيرد و شخص يا شركت شبيه داخل آن ءاياش با و  درجه
  آن كه اراده كند بتواند در محل سكونت آن افراد كاوش كند.   

  

  
قرار  4زمان واقعيدر دنياي واقعي و در  3واقعيت افزودهاما در 

يد و بين با اين امكان كه اطالعات بيشتري نسبت به آنچه مي ،گيريد مي
                                                 
1 virtual reality (VR) 
2 big data 
3 augmented reality (AR) 

هدست واقعيت مجازي يك   Oculus محصول  Gear VR هدست
گر و  محصول سامسونگ به عنوان نمايش S7كه از گوشي گالكسي  است

  عكس از صفحه  وب زير گرفته شده است:  .گيرد ر بهره ميكامپيوت
http://www.samsung.com/global/galaxy/wearables/gear-vr  

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
ه ب ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايكامپ شبكه
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريي از انواعي از گير در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
براي انسان و خالقيت انسان  تواند مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  ز ميان بر دارد و انگيزهانسان را ا» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ  سلسله از مقاالت نيله اول از امقاحدود يك سال و نيم پيش كه 
با تعريفي كه ما ارائه  IoHيا  Internet of Humansشد اصطالح 
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  نموديم دست

علمي و به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، كارشناسان و صاحب
  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  فني 

 پرداخت ميخواههايي  فناورياز ديگر ي فناور دو  ين مقاله بهدر ا
 تيواقع: را  به خطر بيندازندد حريم خصوصي مردم نتوان مي كه

  . افزوده تيواقعو   يمجاز
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نمودارهاي  يا كنيد همزمان از طريق نوشته، صدا، ويدئو، حس مي
به بيان ساده، تركيب دنياي واقعي با اطالعاتي كنيد.  گرافيكي كسب مي

به دست  اي هوشمند است كه از طريق كامپيوتر و اينترنت به گونه
مان بسيار بيشتر  ادراك ما را از دنياي اطراف افزوده تيواقع آيد. مي
ها بگذاريد و به  به  عنوان مثال، هرگاه يك عينك بر چشم ند. ك مي

تابلوي يك فروشگاه نگاه كنيد بالفاصله اطالعاتي مانند نوع فعاليت آن 
فروشگاه، سال تأسيس، چكيده نظرات مردمي كه از آن فروشگاه خريد 

  آيد.  گر آن عينك به نمايش در مي نمايش اند و مانند آن بر روي  كرده

ميليارد 2گذاري  در يك سرمايه 2014در سال   بوك يسفشركت 
هاي پرطرفدار                                  را كه سازنده هدست Oculus VRدالري  شركت  

 Oculus Rift  ،است به تملك خود در آورده است. از سوي ديگر
ماشين واقعيت «خود را  با عنوان  S7 گالكسيهاي  سامسونگ گوشي

كرده است، زيرا  اين گوشي با هدست واقعيت مجازي  عرفيم »مجازي
Gear VR ها براي  دارد. به اين ترتيب، نخستين گام يسازگار

برداشته شده  افزوده تيواقعو  يمجاز تيواقعهاي  شدن فناوري عمومي
خواهيم  ها يفناوراست و در نتيجه به زودي شاهد شكوفايي و بلوغ اين 

  بود.

  

  
                                                                                    
4 real-time 

در نهايت يكي  واقعيت مجازي و افزوده تيواقع وسايل پوشيدنيِ
توانند  در حال حاضر به دليل ارتباطي كه با اينترنت ميخواهند شد، و 

اينترنت و ) IoT( 5اينترنت چيزهايا  اينترنت اشياءبخشي از برقرار كنند 
پيشين اين  همچنان كه در مقاالتنيز اين وسايل  هستند.) IoH( 6ها آدم

حريم خصوصي مردم  براي توانند  سلسله از مقاالت گفته شده است مي
دانيم كه قانون از فضاي  مي و نگراني به وجود بياورند.  مسئله 

ها امروزه به مواد اوليه  اما داده كند. خصوصي افراد حمايت مي
اند و در نتيجه تا  اي تبديل شده هاي مختلف براي توليدات داده شركت

هاي خصوصي مردم را  كنند كه حتي داده اي ممكن تالش ميج
بسيار هر چند، اين حمايت قانوني در فضاهاي عمومي  گردآوري كنند. 

  Google Street View به عنوان مثال، گوگل با فناوري .كمتر است
سهولت و گذارد.  هاي عمومي را در اختيار عموم مي مختصات مكان

مورد  هاي گوناگونِ راد با فناوريسرعت دسترسي به اطالعات اف
تواند حريم  مي بازشناسي چهرههاي  مانند برنامه افزوده تيواقع  ةاستفاد

 يها برنامهمثالً به خطر بيندازد. هاي عمومي   در مكانفراد را اخصوصي 
به كار گرفته شوند  افزوده تيواقعهاي   وقتي با برنامه چهره يبازشناس

 كه ،توانند ارائه كنند افراد را بالفاصله مينه ثروت و سوء پيشياطالعات 
  كند. ند تفاوت ميگير ميبسته به كساني كه اين اطالعات را  نتيجه

فروشان،  بازان، داده هاي خصوصي به دست داده اگر داده
 تيواقعهاي  كاران بيفتد  و بتوانند از فناوري هكرها، يا تبهدزدان،  داده

پهپادهاي مثالً و اينترنت اشياء ( ها، ادهد ، كالنواقعيت مجازي ،افزوده
براي تماشاي  كننده تصوير و صدا، و...) هاي ضبط تصويربردار، تلويزون

اين توان را دارند كه  روح خود را  ها بهره بگيرند گويي درون خانه
اند وارد كنند. آنها با وسايل پوشيدني به  هايي كه اراده كرده درون خانه

دهد را  شوند و هرچه روي مي هر جاي خانه كه بخواهند وارد مي
توانند ببينند و بشنوند. با واقعيت افزوده اطالعات بيشتري كسب  مي

شان را با ساير  توانند اطالعات ميخواهند كرد. آنها از طريق اينترنت 
را به ) IoG(  7اينترنت ارواحهمكاران خود به اشتراك بگذارند و 

دادن چنين  مان حفاظت نكنيم رخ هاي اگر از دادهوجود بياورند. 
مان را به  هاي راحت و رايگان داده اي دور از انتظار نخواهد بود. پديده
  □ها و افراد ندهيم. شركت

                                                 
5 Internet of  Things 
6 Internet of Humans 
7 Internet of Ghosts 

هدست واقعيت يك   Oculus محصول  Oculus Rift هدست
شود و  كه به يك كامپيوتر  قدرتمند وصل مي است پرطرفدار  مجازي

ربر را در يك دنياي مجازي غرق تواند   كا بسته به برنامه مورد استفاده مي
  عكس از صفحه  وب زير گرفته شده است:  .كند

https://www.oculus.com/en-us/rift  
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  )18( ها اينترنت آدم

  ها دان دادهها و  دانش داده

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

آينده عالقه و نياز داشته است و با  بيني پيشانسان از ديرباز به 
و يا بررسي اوضاع كواكب سعي كرده است به  رماليهايي مانند  روش

گيري از  با بهره 1ها دهدانش دااين  آرزوي خودش پاسخ بدهد. 
هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، ، 3كاوي دادهآمار،  ،2ها داده كالن

كامالً گويي را به روشي  ، و مانند آن پيش4بازشناسي الگوهاي  الگوريتم
  دهد. علمي انجام مي

براي  ها دانش دادهكسي است كه از  ها دانشمند دادهيا   5دان داده
 گيرد. ل استفاده براي حال  و آينده بهره ميهاي قاب و يافته 6بينشكسب 
ها  دار بين داده هاي معني هاي علمي رابطه با استفاده از روش ها دان داده
بيشتر   ها دان دادهد. تفسير  نده د و براي استفاده ارائه مينياب را مي
امروزه نياز و مرسوم).  گرهاي تحليلتفسير نگر است تا توصيفي ( آينده

نظران بهترين  دان چنان شده است كه هرگاه از صاحب اهميت  داده
دان را بپرسيد، پاسخ آنها تقريباً يكسان است:  زمان استخدام يك داده

  . ديروز

  

  فروشيم؟ را ارزان مي مان هاي خصوصي چرا داده

هاي اجتماعي،  ها، شبكه ها با سرعتي بسيار زياد  از طريق دولت داده
 گرهاي حس تجارت الكترونيك، هاي هاي موبايل، سايت برنامك

، و مانند آن توليد )IoH( 8ها اينترنت آدمو  )IoT( 7زهايچاينترنت 
ها در صورتي  داده كالنآورد.  را به وجود مي ها داده كالنشود و  مي

د كه بتوانند آن را نسودمند است كه افراد ماهري وجود داشته باش
  تحليل كنند.

كنيم. گاهي  ها توليد مي انسان ها را ما بخش بزرگي از اين داده
هاي  مان را نيز به آساني در اختيار شركت اطالعات خصوصي

هاي رايگان  برنامهدهيم. به عنوان مثال،  ها قرار مي گردآورنده داده
را  GPSكم نام، نشاني ايميل، شماره تلفن، و حتي امكان رديابي  دست

طريق گردآوري هاي رايگان از  خواهند. درآمد  سرويس از شما مي

                                                 
1 data science 
2 big data 
3 data mining 
4 pattern recognition 
5 data scientist 
6 insight 
7 Internet of Things 
8 Internet of Humans 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يوانت ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( رهاوتيشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناورياعي از گيري از انو در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

بيان ديگر،  كند. به به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
سان و خالقيت انسان تواند براي ان مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  ر دارد و انگيزهانسان را از ميان ب» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اسال پيش كه  دو حدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
 ها و متخصصان مربوط به آن يفناور  و علمك ي در اين مقاله به

را  به خطر د حريم خصوصي مردم نتوان مي كه پرداخت ميخواه
  . ها دان ها و داده دانش داده: بيندازند
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شود.  اطالعات شخصي مردم و ارائه تبليغات هدفمند حاصل مي
هاي رايگان براي مردم چنان است كه  ها و سرويس جذابيت برنامك

كنندگان  حاضرند اطالعات شخصي خود را به راحتي در اختيار ارائه
، جستجوگر به هر سايت وبها قرار دهند.   ها و سرويس اين برنامك
هايي  زنيم داده يا سرويس الكترونيك كه سر مي نند گوگل،اينترنتي ما

آنها را  ها ها يا سرويس سايت آن هاي كننده كنيم كه ارائه را توليد مي
با  آنهاد. نده هاي خود قرار مي دان د و در اختيار دادهنكن گردآوري مي

ا ه اين نوع داده برند. ها به تصميمات ما پي مي دان هاي ما و با داده داده
 هاي فناوري بيشتر ازكنند  ها را توصيف مي هاي انسان كه فعاليت

ند. هنگامي كه اطالعات يآ مي به دست» ها اينترنت آدم« مختلف 
ها انتشار يابد يا مورد تحليل قرار بگيرد ممكن است حق  شخصي آدم

 ها اينترنت آدم گرهاي حس هاي د. دادهشوحريم خصوصي انسان نقض 
  ي از زندگي خصوصي افراد را افشا كند. گبخش بزرتواند  مي

  

  نامه اخالقي مرام

ها در مورد اطالعات شخصي  داده از يبخش بزرگنظر به اين كه 
ها بايد  دان شود داده افراد است و به حريم خصوصي آنها مربوط مي

مراقب باشند كه اين اطالعات فاش نشود و مورد سوءاستفاده قرار 
دانش هاي دنيا براي دوره  سياري از دانشگاهنگيرد. از همين روي، در ب

شود و از  نيز ارائه مي» ها اخالق و دانش داده«يك درس  ها داده
بند  پاي نامه اخالقي مرامشود كه به يك  ها خواسته مي التحصيل فارغ

هاي  برابر خواسته دهد كه در ها امكان مي دان نامه به داده باشند. اين مرام
  ها ايستادگي كنند.  ي دولتها و حت نادرست شركت

تواند جلوي  نامه اخالقي مي بندي به يك مرام اما آيا پاي
مدت ممكن است جلوي بسياري از  ها را بگيرد؟ در كوتاه سوءاستفاده

كه امروزه _ ها  مسائل را بگيرد، اما نظر به اين كه توسعه دانش داده
ها يك  اب دادهبه دليل توليد پرشت_  گذراند دوران طفوليت خود را مي

ابزارهاي ها است  رداري از دادهب بسيار ضروري براي مديريت و بهرهنياز 
 ها در كاربرپسنديِ توليد خواهد شد. پيشرفت 9كاربرپسندترتر و  پيشرفته

به طور خودكار  تواند آنها را به ابزاري تبديل كند كه اين ابزارها مي
، حتي كننده ستفادهكنند و نتايج را براي ا ميها را تحليل  داده
  ند.ده ميارائه  ستيزان دادهو  دزدان داده

                                                 
9 userfriendly 

  ندهيآ يشغل يها فرصتو  ها دانش داده

هاي شغلي را در  بسياري از فرصت خودكار يها ستميها و س روبات
 ها شغل رانندگي  آينده از آن خود خواهند كرد. به عنوان مثال، خودران

ياري از مشاغل كارمندي ها شغل كارگري، گارسوني، و بس را و روبات
هايي كه براي انسان باقي  يكي از معدود شغل را ناپديد خواهند كرد. اما

شغل بخش بزرگي  از مردم به آن اشتغال خواهند داشت و  خواهد ماند
گيرد كه همچنان كه در  بهره ميهوش انسان از زيرا  داني است، داده
هوش يا   10فراهوش در تلفيق با هوش ماشينهاي پيشين گفتيم   مقاله

هاي آينده  كه اساس بسياري از پيشرفت ،آورد را به وجود مي افزوده
هاي پيشين گفتيم هوش انسان  بازهم همچنان كه در مقالهخواهد بود. 

شود كه يك عامل خالقيت از بين نرود:  زماني شكوفا و خالق مي
اين سلسله از مقاالت گفتيم كه اگر  13بخش . در انسان حريم خود

انسان  خودتر شود و در نهايت به  حريم خصوصي كوچك وكوچك
ترين حد خودش خواهد رسيد.  برسد خالقيت  در هوش انسان به پايين
دان بيايد و گذشته شما را كه از  تصور كنيد روزي را كه يك داده

شما بگويد و  بهجزء به جزء ها استخراج كرده است  داده كالن
بيني كند. گوگل  تصميمات شما را براي آينده با احتمال بسيار باال پيش

گيري را براي شما راحت  دان بزرگ است و تصميم اكنون يك داده هم
ها  هاي گوگل در هوش مصنوعي و دانش داده پيشرفت كرده است. 

 يشخص يارهايدست و ،تواند كاري كند كه شما ديگر فكر نكنيد مي
  به جاي شما تصميم بگيرد. )Google Now( يزمجا

راه حل ها پايدار بماند و تقويت شود  براي اين كه خالقيت در انسان
 ها تحليل دادهو  ها دانش داده مبانياكنون تدريس  آن است كه از هم

سال بعد كه بسياري از  15 دركم  دست تا كنيمآغاز   از دوره دبستانرا 
ان خارج خواهد شد با كمترين بيكاري هاي شغلي از دست انس فرصت
 سن ديگر اين آموزش آن است كه نيروي كارِرو شويم. يك ح روبه

اهميت حريم شخصي و نحوه حفاظت از آن آشنا  اكنون با آينده از هم
اين نيروي كار  ،انسان خوددر نتيجه به دليل حفظ حريم  و ،شود مي

د بيشتري از مردم با هرچه تعدا خالقيت خود را از دست نخواهد داد.
هاي  گمان در آينده يكي از درس كه بي _ها آشنا باشند  دانش داده

 كارِ خالف هايِ دان داده _هاي دانشگاهي خواهد بود  عمومي اكثر رشته
   □هاي خصوصي مردم سوءاستفاده كنند. توانند از داده كمتري مي

                                                 
10 ultra-intelligence 
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  )19( ها اينترنت آدم

  ابر

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

) آغاز شد ها سي هنگامي كه انقالب كامپيوترهاي شخصي (پي
 . هاي اوليه بسيار محدود بود سي هاي پي سازي داده ظرفيت ذخيره

گر توزيع فايل و قابل حمل از  به عنوان ذخيره هاي فالپي  ديسك
نخستين ذخيره  تيظرفو مگابايت ظرفيت داشتند  1.44بايت تا كيلو720

  بود. مگابايت  20يا  10ها  سي هاي پي سخت ديسك

كنيم و آنها را با ظرفيت ذخيره  هنگامي كه به اين اعداد نگاه مي
كنيم (مثالً مقايسه يك  گرهاي امروزي مقايسه مي هاي ذخيره داده

مگابايتي آن  10سخت  ديسك سخت يك ترابايتي امروزي با ديسك
شايد يادمان برود كه آن دوران  هزار برابر بيشتر است)  100روز، كه 

سال پيش بوده است. بشر امروز تشنه 35عصر حجر نبوده است، همين 
شود بازهم تكافوي  ها است، هرچه اين فضا بيشتر مي فضاي ذخيره داده
م عكس و ويدئو خواهي مان مي دهد، چون از هر لحظه نيازهاي ما را نمي
هاي  ها و ويدئوهاي ديگران را به يادگار نگه داريم، داده بگيريم، عكس

ها را نگه داريم، تصاوير  ها، و پيامك امور مالي، خاطرات، ايميل
  .و مانند آن هاي حفاظتي خانه و محل كار را حفظ كنيم،  دوربين

 داشتيم و سخت خودمان نگه مي مان را در ديسك هاي اوايل داده
از آن نيز نوري  سكيدبراي اطمينان در تعدادي ديسك فالپي يا 

  .شد ، كه بازهم در كنار خودمان نگهداري ميكرديم گيري مي پشتيبان

ترشدن ارتباطات  و سريع 1990به زندگي مردم در دهه  وبورود با  
دوست داشتيم در هر جايي  ورود وسايل همراه هوشمنداينترنت و 

پديدار  ابرهاو چنين بود كه مان دسترسي پيدا كنيم.  هاي بتوانيم به داده
  شدند. 

  

  ابر چيست؟
هاي شخصي يا تجاري و حتي پردازش آنها  نياز به استفاده از داده

ها به فكر يك جايگزين  در هر جايي سبب شد كه تعدادي از شركت
شهرت پيدا كرد)  1گر محلي ذخيرهسخت كامپيوتر (كه به  براي ديسك

) مشهور cloud( ابركه بعدها به  را بيفتند و صنعت جديديدر اينترنت 
تواند همچون  ابر مي بنا كنند كه بتواند به اين نياز پاسخ بدهد.شد 

                                                 
1 local storage 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم ا ام

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره آن را براي پردازش، اشتراك و مانند

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي رند و سايتگي هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  ز انسانيك ا
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از احدود يك سال و نيم پيش كه 
با تعريفي كه ما ارائه  IoHيا  Internet of Humansشد اصطالح 
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  نموديم دست

علمي و به يك اصطالح   اما امروزه ان نبود،نظر كارشناسان و صاحب
  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  فني 

تواند  مي كه پرداخت ميخواه ديگر    پديده يك در اين مقاله به
  . ابررا  به خطر بيندازد: حريم خصوصي مردم 
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سختي براي كاربر عمل كند  كه به جاي آن كه در كامپيوترش  ديسك
قرار  _مثالً هزاران كيلومتر دورتر  _اي ديگر  نصب شده باشد در نقطه

هايي از ابرهاي  نمونه ز طريق اينترنت قابل دستيابي باشد.داشته باشد، و ا
و  ، Google Drive،Apple iCloudپرطرفدار به قرار زيرند: 

Microsoft OneDrive    به عنوان مثال، با .Google Drive  كه حدود
 ديتوان دهد مي گيگابايت فضاي رايگان براي كاربران اختصاص مي15

         ،Google Docs اجرا در بياوريد:  زير را به يابر يها برنامه
Google Sheets و ،Google Slides.   

دهنده   در گذشته در كارنماها و نمودارهاي نشانيادآوري: 
هاي ديجيتال براي اينترنت از يك شكل ابر  هاي ارتباطي داده سيستم

ها از  سازي و پردازش داده اصطالح ابر براي ذخيره گرفتند.  بهره مي
  شده است.  سازان و نويسندگان گرفته ق اينترنت  از اين عادت برنامهطري

  
  ها از ابر نگراني

كنند و در  ابرها امكانات بسيار سودمندي را براي كاربران فراهم مي
كنند و كفه فايده در  نتيجه بسياري از كاربران به معايب آنها فكر نمي

  ده براي آنها بيشتر است.فاي-ترازوي  هزينه

ابرها كه تجهيزات فيزيكي آنها عمدتاً در آمريكا مستقر هستند دو  
اند: يكي براي امنيت ملي كشورها و ديگري  نگراني را به وجود آورده

اند كه براي  براي حريم شخصي. بسياري از كشورها به اين نتيجه رسيده
با اي محلي بر پا كنند. هاي امنيتي آمريكا ابره كردن نفوذ سازمان قطع

فراهم  Google Driveوجود اين، به دليل امكاناتي كه ابرهايي مانند 
دادن كاربران به استفاده از ابرهاي محلي دشوار است.  كنند سوق مي

تواند باشد. به عنوان  ها نيز يك عامل ديگر مي عدم اعتماد به دولت
هاي  نظربودن داده مثال، سه سال پيش هنگامي كه شايعات درباره تحت

) قوت گرفت NSA( 2انس امنيت ملي آمريكاآژكاربران از سوي 
ها و كاربران آمريكايي  تصميم گرفتند كه  تعدادي از شركت

با همه اينها، بخش شان را در كشوري ديگر ذخيره كنند.  هاي داده
هاي شخصي و تجاري مردم كشورهاي مختلف جهان  بزرگي از داده

يي قرار دارد. نشريات فرانسوي براي اين پديده از  در ابرهاي آمريكا
.  اين واژه  جديد سرواژه  GAFAگيرند:  يك واژه جديد بهره مي

  زير است:عبارت 
Google, Apple, Facebook, and Amazon  

هاي امنيتي غربي نيست، ابرهاي بزرگ  اما مسئله فقط سازمان
خواهند روي رفتار مردم اثر بگذارند. به عنوان مثال، براي  مي

ايم از جستجوگر گوگل  مان ناچار شده گيري در مورد خريدهاي تصميم
هاي ما اثر بگذارد  و از  گيري تواند روي تصميم بهره بگيريم. گوگل مي

يكي از  Google Analyticsبرنامه كند.  اده مياين اثربخشي استف
زني كاربران در اينترنت  هاي رفتارهاي گشت هايي است كه داده برنامه

هاي هدفمند را به نمايش در  كند و بر اساس آن آگهي را گردآوري مي
  آورد.   مي

هاي هوشمند،  مانند پوشيدني 3ها اينترنت آدمابزارهاي جديد 
هاي هوشمند  هاي هوشمند، و عينك تهاي هوشمند، ساع گوشي

سپارند. اين  كنند به ابرها مي هايي را كه گردآوري مي بسياري از داد
هاي  زني در وب، شبكه هايي كه از رفتارهاي گشت ها به همراه داده داده

آيد  هاي نظارتي، و مانند آن به دست مي اجتماعي، دوربين
ها به وجود  بيني پيش ها، و  ليلها، تح شناخت را براي انواع 4ها داده كالن
شود  هايي كه گردآوري مي چنين حجمي از دادهگمان،  بيآورند.   مي

    □آفرين است. براي حريم شخصي كاربران مسئله

                                                 
2 US National Security Agency 
3 Internet of Humans 
4 big data 
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   ت و درمانسالم در حوزهها  اينترنت آدممهرجويي و  استاد

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

و  استاد نامدار داريوش مهرجوييپخش فيلم سخنان كوتاه 
 مرحومسينماي كشور عزيزمان ايران در مراسم گراميداشت  دردشناس

هاي  ، از طريق شبكهكشورمان ردان پرآوازه، كارگعباس كيارستمي
، انگيخت راي را درباره نظام سالمت ب هاي گسترده بحث اجتماعي

. بود يارستميك مرحومدر مورد نحوه درمان  بيشترهرچندكه اين سخنان 
و معايب فراواني  بي نقص نيست سالمت و درمانگمان، نظام كنوني  بي

تنها به دو به اختصار  اين مقاالت  بحثموضوع . در زير با توجه به دارد
هاي  كنيم و سپس دگرگوني اشاره مي كنوني  درماني عيب نظام

در حوزه  1اينترنت اشياءجديدي را ذكر خواهيم كرد كه به مدد 
  .تواند اين عيوب را برطرف كند و مي سالمت پديد خواهد آمد

نبايد بين كسي كه پول  .نيست انسانينظام كنوني درمان  .1
تواند پول هنگفتي را صرف درمان  دارو ندارد و كسي كه ميخريد 

هرچند، گاهي به  اش كند تفاوتي وجود داشته باشد. خود يا خانواده
هاي  دليل معايبي كه نظام كنوني درمان دارد حتي صرف هزينه

بخش  مواردي كه تجربه نشان داده است كه بايد نتيجه در_  هنگفت
 استاداثر ماندگار  دايره مينافيلم   بخش نبوده است. نتيجه _ باشد 

خريد و _ بودن يك بخش از درمان  هاي تجاري زشتي مهرجويي
سازمان كه  نشان داد و در نهايت سبب شدبه خوبي را  _فروش خون 
و فرهنگ اهداي خون به وجود بيايد. امروزه،  فقير و  انتقال خون

انساني را  كنند و يك عمل كامالً غني  در اهداي خون مشاركت مي
به زيبايي اين شاعر بزرگ كشورمان  سعدي گذارند. به نمايش مي

از  زيباي خود بيان كرده است، كه سرودهفرهنگ انساني را در 
با افتخار همچون  تقريباً تمام ايرانيان آن را  معدود اشعاري است كه 

  حفظ هستند:خود سرود ملي 
  گوهرند  كه در آفرينش ز يك_  آدم اعضاي يكديگرند بني

  دگر عضوها را نماند قرار _ چو عضوي به درد آورد روزگار 
  نشايد كه نامت نهند آدمي_  غمي  تو كز محنت ديگران بي

و  هاي باارزش بيماران در نظام كنوني درمان بسياري از داده .2
رود يا بالاستفاده  اي بزرگ است از بين مي كه سرمايه عمليات درمان

 ها مارستانيب  ها، و ، درمانگاهها نزد پزشكان ادهددر عمل، اين ماند.  مي
آن  _ها  صرفاً بخش بسيار كوچكي از داده. شود يو استفاده نم ماند يم

نگهداري و  _ها  هاي متعلق به دانشگاه هم  بيشتر در بيمارستان
هاي امروزي به آساني  اين در حالي است كه فناوري شود. پردازش مي
قدر  ها آن اين داده ردازش آنها را دارند. سازي و حتي پ توان ذخيره

باارزش هستند كه بتوانند مورد استفاده نظام سالمت و درمان قرار 
                                                 
1 Internet of Things 

با  ميگفتز اين سلسله از مقاالت ا اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
عصر اطالعات نام  در يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره ن را براي پردازش، اشتراكو مانند آ

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي د و سايتگيرن هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  انسانيك از 
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
تواند حريم  مي كه پرداخت ميخواه اي  پديده در اين مقاله به

: شماري دارد ، اما مزاياي بيرا  به خطر بيندازدخصوصي مردم 
  . سالمت يها يفناور
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پزشكان بگيرند و در ازاي آن  بابت درمان از بيمار پولي نگيرند. 
 3ها داده كالنآوردن  در پديد هايي با چنين داده بايد بتوانند  2دان داده

 به دستكه  هايي نتايج و بينشاز  د و مشاركت كننو تحليل آنها 
 .از اين راه دستمزد بگيرندهم ، و آيد دانش پزشكي را ارتقا بدهند مي

را   ساز داده نظر به اين كه بخش اعظم تجهيزات پوشيدني و همراه
  4خودافزارآوريكه در اصطالح فني به _ كنند   خود مردم تهيه مي

 هزينه نخواهد بود. گذار به چنين سيستمي پر _مشهور است 

  
   ها گذار به عصر اينترنت آدمو  پوش ينارنج لميف

يك كه _ پوش  نارنجييادماندني  به در فيلماستاد مهرجويي 
 به زيبايي _   است و جهان سينماي ايران نظير كم شاهكار

گذار  دهد. كهنه را نشان مي هاي  و روش زدودن افكار هاي سودمندي
قوع است. شايد چند سالي طول بكشد، اما در صنعت سالمت در حال و

هاي سالمت و درمان آغاز شده است. نظام  ها در فناوري دگرگوني
ها دگرگون شود و بر بستر و  سالمت و درمان بايد با نگاه به اين فناوري

  بنا شود.  نوين هاي زيرساخت
هايي  آوري داده براي جمعرا هاي هوشمند نخستين گام  گوشي

شده، يا تعداد  مصرف هاي شده، كالري هاي برداشته اممانند تعداد گ
 گر پايش لياز وسا يانواع گوناگوناند.  ضربان قلب در دقيقه برداشته

هايي در راهند گر حساست. انواع گوناگوني از  به بازار آمده يدنيپوش
هاي  چسبند و دادهببدن پوست همچون تاتوهاي موقتي به توانند  ميكه 

سيم به گوشي يا كامپيوتر  و از آنجا به  به طور بي زيستي  مختلفي را
  كنند.  گر ارسال  ذخيره 5ابرهاي

ان عرضه ماريب  يبرا يديجد يهاگر پايش ندهيدر چند سال آ
 نهيبه اءياش نترنتياستفاده از ا يبرا يميقد يهاگر پايشخواهد شد و 

كه  يدنيپوش فشار خونِ يهاگر پايشبه عنوان نمونه،  د شد.خواه
به توليد انبوه خواهد  رسانند يبه پزشكان م 6برخطها را به طور  ادهد

ي كه از لحاظ عمومي سالم به نظر رسيد و بسياري از مردم، حتي كسان
ها، انواع گوناگون   گوشيرسند آنها را به كار خواهند گرفت.  مي

هاي اين  كننده داده ، و ابرهاي ذخيرهگر حسو  يدنيپوش گر پايش
برپا  را  7ها اينترنت آدمايم  موع همچنان كه پيشتر گفتهوسايل در مج

پديد  حريم خصوصيهايي كه براي  د، كه با وجود نگرانيسازن مي
  د.  كن مي فراهمدر حوزه سالمت  ويژه به را  شماري آورد مزاياي بي مي

                                                 
2 data scientist 
3 big data 
4 bring your own device  (BYOD) 
5 cloud 
6 online 
7 Internet of Humans 

هاي گر حس يها دادههاي سوابق پزشكي،  دن دادهگردآم
هاي محيطي در  داده و هاي رفتاري، دههاي ژنتيكي، دا ها، داده پوشيدني
 تواند مي_  آورد را به وجود مي ها داده كالنكه در مجموع  _ يك جا 

تر  و تشخيص بيماري را سريع به دست بدهد ماريجامع از ب ريتصو كي
ها در كارآمدتركردن  و افزايش چشمگير   داده كالنتر كند.   و دقيق
 ها داده كالنبازي خواهد كرد.  ي رانقش بزرگي نظام درماني ور بهره
دهد و  در بهبود كيفيت زندگي و بهاي درمان را كاهش  ينهتواند هز مي

تواند به  مي ها داده كالنافزايش طول عمر  نقش بزرگي را بازي كند. 
  كمك كند.  ها گيري همههاي دقيق  بيني پيش

توانند به نتيجه درمان در افراد با  ) ميل(تحلي هاي آناليتيك برنامه
هاي  نگاه كنند و بهترين روش ها داده كالنسبك زندگي مشابه در 

را  ها  اين داده كه يهنگام پزشكانتوصيه كنند.  اندرماني را به پزشك
ها را پيش از آن كه پيچيده  توانند بيماري ميداشته باشند  اريدر اخت

زودترفهميدن عالئم ها  داده كالن  با شوند به سادگي درمان كنند.
 موقع هاي خطرناك و درمان به بيماري  هشداردهنده در مراحل نخستينِ

  ممكن خواهد شد.  ها آن بيماري نهيهز كم و
 را خواهد گرفت. درمانبيماري و  يجا يريگ شيپدر بيشتر موارد 

در   گرها انواع حسهاي  دادهبا در اختيارداشتن  كاربران از سوي ديگر، 
  موقع جلوي وقوع بيماري و به دشد نتر خواه حساس خود   مورد سالمتي

سواد و اطالعات بيماران درباره بيماري خود بيشتر  .را خواهند گرفت
 درمان مشاركت خواهند داشت. تيريدر مد مارانيبخواهد شد و خود 

 يبرا عاًيسرخواهد شد كه براي بيماران ارائه سودمند هايي  برنامك
 پرستاران مجازيدهند. اين  مي ديجد هاي زيتجو افتهيرييتغ يها هداد

)virtual nurse ( كمك خواهند كرد. ماريبه ببراي مبارزه با بيماري  
كه مراقبت از  ، ميهست مارانياز راه دور ب شيعصر پا يدر ابتدا

 خواهد شد جيدرمان از راه دور راتنها  نه. كند يتر م را آسان انماريب
، ها بيمارستان خواهد كرد. رييتغ زيبا پزشك در مطب ن داريد روش بلكه

  و پزشكان به سمت پايش و درمان از راه دور خواهند رفت. ،ها درمانگاه
صنعت اينترنت اشياء سالمت از حدود مطابق يك پژوهش، 

 2020ميليارد دالر در سال  170به حدود  2015ميليارد دالر در سال 32
ها و  داده از كالنبه تدريج ها و پزشكان  بيمارستانخواهد رسيد. 

افزارهاي آناليتيك بهره خواهند گرفت. در نتيجه بازار اينترنت اشياء  نرم
ها  و در نتيجه پيشرفت تر خواهد شد تر و گسترده حوزه سالمت بزرگ

هاي ذكرشده در اين مقاله  بسياري از فناوري .تر خواهد شد شتابنده
هايي  سال آينده به قيمت 10يا  5حداكثر تا  اكنون موجود است، و يا هم

   □كه از عهده بسياري از مردم برآيد عرضه خواهند شد.
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  بازگشت به روستاها

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

اند. آنها  هاي ما حاال زنده هاي ما حاال كامپيوتر هستند. خانه خانه
كشند، و حتي با غم و شادي  زنند، و بو مي شنوند، حرف مي بينند، مي مي

تغييردادن رنگ و شدت نور خانه، شوند. آنها با  ما غمگين و شاداب مي
هاي  عكس هاي قاب موسيقي خانه، و با تغييردادن عكس ردادنييبا تغ

كنند. و  ديجيتال خانه، خودشان را با وضعيت روحي ما سازگار مي
كنند، و به مرور ياد  هاي ما را اجرا مي تر از همه، آنها فرمان مهم
 ادفراهم كنند و  ي گيرند كه بهترين وضعيت را براي آسايش ما  مي
در  مصرف منابع ارزشمندي مانند  در مصرف انرژي و  كه رنديگ يم

و اينترنت  هوشمند يها اهداف مهم خانهيي كنند. جو صرفه  آب 
در مصرف  ييجو صرفه، رفاه ،آسايش  عبارتند ازخانگي  1يچيزها
 حفظ منابع ارزشمند محيط زيست  و يدوست عتيطب و ،تيامن ،يانرژ
جويي  شان صرفه هاي صاحبان آنها در وقت، انرژي، و هزينه آب. مانند

  خواهند كرد.
هاي صوتي/تصويري، سينماي  (از طريق سيستم رفاه ،يراحت 

هاي ديجيتال، و مانند آن كه به شبكه خانه و  عكس خانگي، قاب
در  ييجو صرفهدهند)،  اينترنت وصل هستند و سراسر خانه را پوشش مي

براي   هوشمند يها خانهچهار هدف مهم  تيمناو  ،يمصرف انرژ
  ها است. ساكنان اين خانه

هاي هوشمند، شهرهاي هوشمند،  ما در آينده نزديك در خانه
هاي هوشمند و مانند آن زندگي  شهرهاي هوشمند، جاده روستاها و باغ
ها را هوشمندتر خواهد كرد  تنها خانه نه اينترنت چيزها خواهيم كرد.

و  2ابربنيادگرهاي  ها به هم از طريق ذخيره ردن خانهك با وصل بلكه
هوشمندتر شهرها را نيز  اينترنت چيزهاهاي  گيري از زيرساخت بهره

د. اما همچنان كه در آمد نخواهپديد  هاهوشمندشهر و ، خواهد كرد
بسياري از چندان دور  اي نه در آيندهمقاالت پيشين توضيح داديم 

 با آن كه  ري حذف خواهد شد وكنوني به دليل خودكا مشاغل
نيز  دوركاريهاي جديدي به وجود خواهد آمد كه اكثر آنها با  شغل

تواند يكي از پيامدهاي  ، بيكاري گسترده ميقابل اجرا خواهند بود
هاي رو به توسعه خودكاري، هوش مصنوعي، روباتيك، و مانند  فناوري
هفتگي ر ساعات كا يك راه حل كاهش ، همين روياز  .آن باشد

  . بودخواهد رسمي 
ها كوچك شده بودند  شهرها كه به دليل انقالب صنعتي پرجمعيت و خانه

شهرهاي هوشمند به دليل استفاده بهينه  و باغ ،حاال دگرگون خواهند شد

                                                 
1 Internet of Things 
2 cloud-based 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار انگنديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  يكي، زيستي، رفتاري انسانهايي از خصوصيات فيز ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  را  همه ها) آن گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  در مجموع  با شبيهها، و هوش مصنوعي، و  گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
شكل دهد. بلوك  را در دنيا ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

د استفاده كارشناسان و كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مور دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
اينترنت چيزها، هاي  يك پيامد مهم توسعه فناوري در اين مقاله به

خواهيم  ها، هوش مصنوعي، روباتيك، و مانند آن اينترنت آدم
  . سبك زندگي مردم و بازگشت به روستاهاپرداخت: احتمال تغيير در 
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در انقالب صنعتي مردم از اينترنت چيزها از منابع توسعه خواهند يافت. 
هوش مصنوعي در خودكاري و ب انقالو  ،روستاها به شهرها مهاجرت كردند

را  هوشمند يشهرها باغو   را ترغيب خواهد كرد،  آينده مهاجرت به روستاها
  خواهد كرد.تبديل براي زندگي  ها ترين گزينه يكي از مناسببه 

هاي  ، شهرهاي هوشمند، جادههوشمند هاي خانه امكاناتي كه ديشا
مانند آن  تحقق آنها را ها و مؤسسات تجاري هوشمند، و  هوشمند، كارخانه

 يسالمت يكه برا_ را مردم د، اما تحرك نبه نظر برس يعال يليخدهند  نويد مي
از سوي ديگر، ميل مردم به مواد غذايي . كنند يكم م اريبس _  الزم است

اي داشته است  به سبب مسائلي كه موادغذايي كارخانهطبيعي يا ارگانيك نيز  
، هوش 3ها اينترنت آدم، اينترنت چيزهاهاي  ناوريگمان،  ف بيشتر شده است. بي

  سبك زندگي انسانهاي عميقي در  مصنوعي، روباتيك، و مانند آن دگرگوني
نيز به چهار هدف ديگر  سالمتيبه جاي خواهند گذاشت.  اگر هدف 

تقاضا اضافه شود  _كه پيشتر ذكر گرديد  _ خانه يخودكارسازهاي  فناوري
با  خودكاري باال احتماالً بسيار بيشتر خواهد شد و  هاي باغ  خانه براي 
  شكل خواهند گرفت. هوشمند يشهرها باغ

ها شكل گرفتند.  نخستين شهرهاي باستاني در كنار رودخانه
توانند در بسياري از  برداري بهينه از آب مي شهرهاي هوشمند با بهره باغ

ينترنت سودجستن از ابا  هوشمند يشهرها باغ مناطق شكل بگيرند.
توانند آلودگي در زمين، آب، و هوا را به حداقل برسانند و  چيزها مي

  كشاورزي را بهينه كنند.  توليداتمصرف 
در  هوشمند هاي هوشمند داخل يك باغ حاال تصور كنيد كه خانه

دوست ساخته شود، و يك پيوند   يك باغستان هوشمند و طبيعت
اكنان اين باغستان فراهم را براي س دوركارياينترنت پرسرعت امكان 

 و) garden automation( خودكارسازي باغهاي  كند.  فناوري
توانند با  افزون بر آن كه ميدر حوزه كشاورزي   اينترنت چيزها

را براي  راحتيهاي مهمي از كارهاي باغداري،  خودكاركردن بخش
توانند در منابع آب و انرژي نيز  به ارمغان بياورند، مي انباغدار
خواهد و  عامل طبيعت براي حيات آب مي جويي كنند. سيستم صرفه

هاي  گر حسمنابع آب در بسياري از نقاط محدود است. مجموعه 
   گرهاي ميزان نور حس،  و 5گرهاي دماي خاك حس، 4رطوبت خاك

به كامپيوترهاي مركزي اجراكننده  اينترنت چيزهاهنگامي كه از طريق 
توانند آبياري را  مي) به هم متصل شوند يتيكآنال( 6تحليلافزارهاي  نرم

                                                 
3 Internet of Humans 
4 soil moisture sensor 
5 soil temperature sensor 
6 analytics 

چنان تنظيم كنند كه درختان با كمترين ميزان آب محصول خوبي توليد 
هوا  تيوضع نترنتيا قياز طر تواند يم يكننده مركز كنترلكنند. حتي 

را  ياريآب زانيكه قرار است باران ببارد م ييها را رصد كند و در زمان
هپادهاي متصل به كامپيوتر مركزي خيلي پقطع كند.  ايكاهش بدهد 

آمده در يك منطقه را شناسايي كنند و  هاي به وجود توانند آفت زود مي
در نتيجه مقابله با آفات نيز بسيار سريع و پيش از آن كه گسترده شود 

  تواند انجام بگيرد.  مي
است، چون هوشمند  يها باغ خانهيكي از خصوصيات اين   باالوري  بهره

روزانه خود رسمي توانند با دوركاري به كار  ان آنها افزون بر آن كه ميساكن
كه  توانند بخشي از اوقات فراغت خود را به باغداري براي اموري برسند مي

اختصاص بدهند  _ كردن يا كاشتن درخت  مانند هرس _ اند خودكار نشده
 سالمتياست و هم درآمدزا.  براي اين كه هدف  عامل تحرككه هم مفرح و 

كرد و محصوالتي  دوست عتيطبتوان  ها را مي ساكنان بهتر تأمين شود اين باغ
ها را در اينترنت به  ها تصاوير ميوه هاي باغ اُرگانيك توليد كرد. چنانچه دوربين

هاي يكديگر  هاي تازه را از باغ توانند ميوه نمايش بگذارند ساكنان مي
  خريداري كنند. 

توانند با كمترين  با توجه به آن كه مي باغ يخودكارسازهاي  فناوري 
توانند بسياري از  منابع آب درختان تحت پوشش را آبياري كنند مي مصرف
 يها خانههاي  ها  با فناوري هاي باير را آباد كنند. تركيب اين فناوري زمين

هاي  ها با فناوري را باال ببرد. تركيب اين فناوري وري بهرهتواند  مي هوشمند
و  ها يگار يحت  اي يبرق ياستفاده از خودروها ، ماننددوست يعتطب

يا  عدم استفاده  دودزا در داخل باغستان يخودروها يبه جا يسنت يها درشكه
ساكنان را تأمين كند و هم محيط  سالمتيتواند هم  از سموم شيميايي مي

  زيست را سالم نگه دارد. 
يرقابل انكاري دارند، اما شمار و غ مزاياي بي هوشمندسراهاگمان،  بي

هرچه  وسايل اينترنت چيزهاي بيشتري در خانه و در شهر نصب شوند 
هاي توليدكننده وسايل  در دستان شركت ياطالعات حريم خصوصي بيشتر

مينياتوري  فاي وايقرار خواهد گرفت. واحدهاي الكترونيكي  زهايچ نترنتيا
نندگان وسايل و ابزارهاي در نتيجه بسياري از توليدك ،اند و ارزان شده

هاي  كنند تا بتوانند به شبكه آنها را در توليدات خود تعبيه مي ،گوناگون
وصل شوند.  به زودي تقريباً همه لوازم خانگي به شبكه خانگي  فاي واي

اي در سراسر جهان قابل كنترل خواهند شد. اين  خواهند پيوست و از هر نقطه
هاي  حفظ داده گر خواهند كرد. د ابرهاي ذخيرههاي فراواني را وار وسايل داده

، هوشمندشهرها، و هوشمندسراهاترين نگراني ساكنان  حريم خصوصي مهم
   □ها  خواهد بود. هوشمندباغ
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  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

است، نبايد تحقير انسان تلقي  كامپيوتراين كه بگوييم انسان نوعي 
توان گفت كه  كه هنوز هم مي_ شود، چون اساساً كامپيوترهاي مدرن 

اي اجراي كارهاي بر  _شوند  ساخته مي 1نيومان فون معماريبر اساس 
براي اين كارها از و كننده مغزي طراحي شدند  تكراري و خسته

ند و جوي سود مي حافظه) و 2محاسبات و منطقواحد (شامل  پردازنده
. 3دهند را تحويل مي خروجيهاي  گيرند و داده را مي وروديهاي  داده

وجود  وتريكامپ بين مغز انسان و  هايي بنيادي واضح است كه تفاوت
دارد: اين آنالوگ است، آن ديجيتال؛ اين بيولوژيك است آن 

كند، آن با  ها كار مي اي پيچيده از نورون الكترونيك؛ اين با شبكه
RAM.؛ و مانند آن  

، و 5بازشناسي الگو، 4يادگيري ماشينهاي هوش مصنوعي،  فناوري
 اند كه  سبب شده مانند آن به سرعت در حال پيشرفت هستند و

همچنان كه در شند. بكشان را به رخ انسان  هوشمندي  حاال  كامپيوترها
تواند خالق باشد، اما  هاي پيشين ذكر كرديم، كامپيوتر حتي مي شماره

هاي ساده است. هنوز الگوريتمي براي بروز   از نوع خالقيتآن   خالقيت
ناب نوشته نشده است. در ميان كامپيوترها بتهون و پيچيده و خالقيت 
  ديد نخواهد آمد، چرا؟ ويوالدي پ

پيشتر گفتيم كه خالقيت ناب عواملي الزم دارد كه اين عوامل براي 
كامپيوترها مهيا نيست. يكي از اين عوامل را كه ما براي اين سلسله از 

انسان است.  خود حريم خصوصيو » خود«مقاالت  برجسته كرديم 
 خودده شود مگر به ارا آشكار نمي خودهاي واردشده در اين  داده

هايي كه  بتوانند داده) IoH(  6ها اينترنت آدمهاي  انسان. اما اگر فناوري
توانند با  ) را گردآوري كنند ميها وروديشود ( به اين خود وارد مي

هاي مشابه  و با فناوري، 8آناليتيكبا ، 7ها دانش دادهسازي، با  شبيه
حريم  اين خود را با احتمال باال كشف كنند و عمالً هاي خروجي

 خوداز بين رفتن حريم خصوصي را از بين ببرند.   خصوصي خود

                                                 
1 Von Neumann architecture 
2 Arithmetic Logic Unit 
3 Input - Output 
4 machine learning 
5 pattern recognition 
6 Internet of Humans 
7 data science 
8 analytics 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  نت چيزهااينتراي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  . متفاوت است
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. اوري اطالعات فن
 ،نيماش يريادگيهاي  يك پيامد مهم توسعه فناوري در اين مقاله به

 افزايش خواهيم پرداخت: ها، و مانند آن اينترنت چيزها، اينترنت آدم
  . كارگيرنده خالقيت انسان هاي شغلي و نياز به مشاغل به فرصت تعداد
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است از  خودها براي خالقيت را كه خشنودكننده و خرسندكننده  انگيزه
  برد.  بين مي

 احساس خشنوديخالقيت ناب  يك عامل مهم ديگرِ به بيان ديگر، 
مغز در برخورد با ) ناخرسنديو  احساس خرسندي(يا  ناخشنوديو 
كند  اي را حل مي ها و رويدادهاست. مغز ما هنگامي كه مسئله شهاندي

اي در  گمان چنين پديده و بي ،كند دي ميخرسناحساس خشنودي و 
  ي بسزا دارد. نقشبروز خالقيت 

آلن مطابق تعريفي كه  ،برسد هوشمندياين كه كامپيوتر به 
 ست.دور از انتظار نيبه دست داده است  10آزمايش تورينگدر  9تورينگ

داور  يك كه آن بر اساس اين آزمايش يك انسان و يك كامپيوتر بي
اگر داور پس از دهند.  هاي داور پاسخ مي انساني آنها را ببيند به پرسش
كدام انسان و  كه كدام دهد صيتشخ چند پرسش و پاسخ نتواند

  آن كامپيوتر  يك كامپيوتر هوشمند است. استكامپيوتر 

تا  وتريكامپبيني كرده بود كه  پيش ينگآلن تورشود كه  گفته مي
درصد از داوران 30در اجراي اين آزمايش خواهد توانست  2000سال 

انساني آزمايش را متقاعد كند كه انسان است و كامپيوتر نيست. يك 
لندن در  Royal Societyي كه در آزمايشروسي   11زني روبات گپ

را متقاعد كند كه  درصد از داوران33برگزار كرد توانست  2014سال 
    انسان است. 

اما تواند همچون انسان هوشمند شود.  با اين تعريف، كامپيوتر مي
هاي پيچيده انساني نيز دست خواهد يافت؟  آيا كامپيوتر به خالقيت

به عواملي چون اي انساني است و  ترديد دارم، چون خالقيت پديده
شدن نياز و  احساس نياز  و خشنودي و خرسندي ناشي از برطرف

اتكا دارد. هوش يكي از وسايل   خودحريم خصوصي به همچنين 
ضروري براي خالقيت است، اما كافي نيست.  انسان كامپيوتري 

 هاينياز نيهمچن هوشمند است كه در شرايط زماني و مكاني ويژه و
  شود.   آن شرايط  به كامپيوتري خالق تبديل مي

  

                                                 
9 Alan Turing 
10 Turing test 
11 chatter bot 

  )MLaaS(يادگيري ماشين به شكل يك سرويس 
هايي است كه در  يكي از فناوري 12يادگيري ماشينفناوري 

هاي بزرگ دنيا  هاي اخير پيشرفتي شتابنده داشته است و شركت سال
روي آن  به شدت  آمازون، و اَپل، مايكروسافت، ام بي آي، گوگلمانند 
نها براي كسب درآمد از اين فناوري رويكرد آ كنند. گذاري مي سرمايه

افزارهاي اختصاصي، از  اند و به جاي فروش نرم كردهجديدي اتخاذ 
 يريادگي يفناورو  ،گيرند بهره مي 13منبع بازافزار  نرمعرضه روش 

اند كه  آنها نيك دريافتهدهند.  را به شكل يك سرويس ارائه مي نيماش
 يريادگي«است. هنگامي كه  ها دادهترين كاالي امروز جهان  پرمصرف

شود مشتريان  عرضه مي )MLaaS( »14سيسرو كيبه شكل  نيماش
كنند،  ها ذخيره مي اين شركت 15ابرهايهاي باارزش خود را در   داده

  هاي بزرگ  خواهد بود.  كه منبع اصلي درآمد اين شركت

  .گيرد هرچه بيشتر داده بگيرد بيشتر ياد مي نيماش يريادگي يفناور
د و زودتر نشو با اين فناوري رو به پيشرفت هوشمندتر مي هاكامپيوتر

پيروزي كامپيوتر با اين همه، د. نپيروز شو آزمايش تورينگد در نتوان مي
الكترونيك در مسابقه هوشمندي بر كامپيوتر بيولوژيك يعني انسان 

انسان باشد. همچنان كه گفتيم اين  براي تواند به معني بيكاري نمي
 ها اينترنت آدمو  16اينترنت چيزهاهاي ديگري مانند  ريو فناو  فناوري
كنند. به دست آوردن نتايج  اي شتابناك و فزاينده داده توليد مي به گونه

نياز دارد كه از  17هايي دان دادهبه هاي انبوه  از اين دادهسودمند 
  گيرند.  خالقيت انساني بهره مي

از آن  گيري  هبهرتر شود  پيشرفته نيماش يريادگي يفناورهرچه 
ها به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت.  بيشتر خواهد شد و توليد داده

تنها هرگز متوقف نخواهد شد، بلكه  ها نه گمان، توليد انبوه داده بي
برخالف آنچه بسياري از شدت بيشتري پيدا خواهد كرد. اين وضعيت، 

  د:قانون زير را حاكم خواهد كر ،كنند بيني مي كارشناسان پيش
هاي شغلي بيشتري  هاي بيشتري توليد شود فرصت هرچه داده«

  □»براي انسان پديد خواهد آمد و بيكاري كمتر خواهد شد.
                                                 
12 machine learning 
13 open source 
14 Machine Learning as a Service 
15 cloud 
16 Internet of Things 
17 data scientist 
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  )23( ها اينترنت آدم

  و داستان رمزنگاري دونالد ترامپانتخاب 

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

 عصر«در دهمين بخش از اين سلسله از مقاالت كه عنوان 
هايي از  اشت گفتيم كه تالشرا د» رمزنگاري بزرگ جنگ و الكترونيك
 افزارهاي نرم در  1پشتي در يك كردن براي تعبيه FBIيس سوي رئ
 هاي پيام قفل بازكننده كليد شاه يك آوردن دست به يا(  رمزنگاري
 درباره فراواني هاي بحثآغازگر  كه  ،انجام گرفت) شده رمزنگاري

س ها با انتخاب رئي اين بحث .دگردي اقدام اين نادرستي يا درستي
اين  جمهور جديد آمريكا بيشتر شده است. در يازدهمين بخش از

  را آورديم:  گارديناي از يك مقاله نشريه  سلسله از مقاالت نيز چكيده

، برادر رئيس جمهور اسبق آمريكا و نامزد فعلي جب بوش
گويد كه براي مقابله با اشرار بايد جلوي  خواهان مي جمهوري

بازتاب  بوشرمزنگاريِ برخط شهروندان گرفته شود. تعبيرات 
آي است كه كمپيني  بي رئيس اف، 2جيم كامينظريات خطرناك 

عمومي را بر ضد اَپل و گوگل براي جلوگيري از رمزنگاري در 
در  جب بوشها و وسايل اندرويدي به راه انداخته است.  آيفون

يك كمپين انتخاباتي گفته است كه اگر از رمزنگاري استفاده كنيد، 
ه ما داند ك شود. او نمي در يافتن  اشرار دشوارتر ميدولت كار  

مان در اينترنت، مانند امور بانكي از  براي بسياري از كارهاي
  گيريم.  رمزنگاري بهره مي

بخشي از الگوي  بوشآيد كه عقايد  متأسفانه، به نظر مي
انتخابات رياست  خواه يجمهورهاي نامزدشده براي  طراحي

كدام از آنها دركي  رسد كه هيچ باشد. به نظر مي 2016جمهوري 
هاي امنيت داده و نقش بسيار اساسي رمزنگاري در  از فناوري

ها در پاسخ نامزدامنيت سايبري ما نداشته باشند. حتي يكي ديگر از 
  3به اين  پرسش كه آيا اَپل و گوگل بايد رمزنگاري دو سرِ ارتباط

سازي كنند يا نه، گفته است كه بايد ديوارهاي سايبري فرو  را پياده
كه رمزنگاري دو سرِ ارتباط اگر  بريزند. اين در حالي است
در برابر حمالت سايبري به وجود را   قدرتمند باشد بهترين دفاع

  آورد.  مي

هاي  مايه خجالت است كه كاخ سفيد هنوز در برابر برنامه
آي نايستاده است.  در دنياي مدرن، اهميت  بي خطرناك رئيس اف

نامزدهاي كم گرفت. پس   توان دست رمزنگاري قدرتمند را نمي
رياست جمهوري ما در چه زماني اين حقيقت را درك خواهند 

  كرد؟
  

                                                 
1 backdoor 
2 Jim Comey 
3 end-to-end encryption 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  ن  زيرمجموعهتوا را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   مرور ميهاي مختلف آن را  گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

وري براي خالقيت،   يعني ها، يكي از عوامل ضر يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  دست
در دنياي  علمي و فني  به يك اصطالح  اما امروزه نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
بر دنياي فناوري انتخاب دونالد ترامپ پيامد  در اين مقاله به

خواهيم  ها، و مانند آن اينترنت چيزها، اينترنت آدماطالعات، 
   .پرداخت
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در آمريكا سبب تغييرات اساسي در  ترامپشود انتخاب  گفته مي
ترشدن  ترين تغييرات در تنگ هاي آمريكا شود. يكي از مهم سياست

را كه عقايدش درباره  ترامپپيروزي حريم خصوصي خواهد بود. 
 جيم كامي و جب بوششباهت زيادي با عقايد هاي اطالعات  فناوري
   توان پيروزي مخالفان رمزنگاري در نظر گرفت. دارد مي

  

  
                                                                       در كتابش با عنوان  ترامپ

»Time to Get Tough: Making America #1 Again «گويد  مي
به بيان ساده، اهميت   .»آيد از امنيت ملي به دست مي ها كل آزادي«كه 

  داند.  امنيت ملي را فراتر از حريم خصوصي مي

بسياري از فعاالن حفاظت از حريم خصوصي، حاميان حقوق بشر،  
ها، و حتي مسئوالن اسبق امنيتي دولت آمريكا از احتمال كنترل  رسانه

شدن حريم خصوصي از تر  هاي نظارتي آمريكا و تنگ تر شبكه گسترده

 اند.  فعاالن يس جمهور جديد آمريكا اظهار نگراني كردهئسوي ر
گويند كه رياست  بشر مي حقوق حاميان خصوصي و حريم از حفاظت

م خصوصي و نظارت را به نفع يتوازن بين حر دونالد ترامپجمهوري 
هاي  در رقابت دونالد ترامپتر تغيير خواهد داد.  نظارت گسترده

اتي اين نظرش را  كه قدرت نظارت بيشتري داشته باشد پنهان انتخاب
  نكرده است. 

درباره نامه  Fox & Friendsه برنامه پربيننددر گفتگو با  ترامپ
،  كه با اشاره به متهم يكي از اَپل، مدير عامل 4تيم كوكسرگشاده 

اجازه  FBIقصد ندارد كه به  اَپلعمليات مجرمانه در آمريكا  گفته بود 
هد كه قفل گوشي مردم را باز كند صريحاً مخالفت خود را ابراز كرد. د

دهد كه او يكي از طرفداران ايجاد  نشان مي ترامپاين مخالفت صريح 
پل، و مايكروسافت به شدت ، اَدر وسايل موبايل است.  گوگل در پشتي

با اين امر مخالف هستند. ترامپ بعدها حتي گفت كه تا اَپل موافقتش را 
  !5م نكند بايد اَپل را تحريم كرداعال

بود كه گفت  2016در دسامبر  ترامپيك اظهار نظر جنجالي ديگر 
نظرات ترامپ و هايي از اينترنت را ممنوع كرد.  بايد دسترسي به بخش

گيري  معني است كه با بهرهاين خواهان آمريكا در مجموع به  جمهوري
گردآوري كامل ركوردهاي و  6ها اينترنت آدمهاي  از فناوري
و ارتباطي و اطالعاتي مردم آمريكا و مردم ساير نقاط جهان مكالماتي 

  . دوباره آمريكا را شماره يك كردتوان   مي

با روي كارآمدن  ،با دولت آمريكا بر سر رمزنگاري اَپلجنگ در 
براي  خواهان يجمهوربازنده ميدان خواهد بود.  اَپلگمان  بي ،ترامپ

كنند اَپل، گوگل، مايكروسافت، و  شماره يكمريكا را دوباره اين كه آ
 در پشتيهاي اطالعاتي را ناچار خواهند كرد كه  ديگر بزرگان فناوري

با اين  افزارهاي رمزنگاري تعبيه كنند. در نرم كم به طور پنهاني دست را
 اجازه   7منبع بازهاي رمزنگاري  همه، فناوري

» 1984« ا را نخواهد داد (اشاره به كتابكردن دني هشتادوچهاري نوزده
  □).8لروِجورج اُنوشته 

                                                 
4 Tim Cook 
5 Boycott Apple. 
6 Internet of Humans 
7 open source 
8 George Orwell 
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  )24( ها اينترنت آدم

  مسئوليت  هاي بي رسانهو هاي مسئول،  اي، رسانه حرفه خبرنگارانشهروندخبرنگاران، 

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

م را به طرف ا هاي تلگرامي توجه چند سوت پياپي رسيدن پيام
 هاي فروريختن ساختمان پالسكو براي گوشي جلب كرد. پيام

ترين ساختمان كشور را داشت و  هاي من كه لقب مرتفع وسال  سن هم
نماد عظمت در ذهن ما بود آن  ،  دماوند، ترين قله ايران همچون مرتفع

هاي تهران حداكثر دو يا سه طبقه  هم در زماني كه اكثر ساختمان
ركوردداربودن در تعداد طبقات سبب شده بود داشتند باورنكردني بود. 

هاي  سن ساختمان توريستي تبديل شود و شايد بسياري از هم كه به يك
ويدئوي من نخستين بار آسانسور را در اين ساختمان تجربه كرده باشند. 

را  1شهروندخبرنگارها را لمس كردم و گزارش يك  همراه يكي از پيام
استفاده   2نگار يتواقعشهروندتماشا كردم، كه به نظرم بهتر است از واژه 

خودش بخشي از  اين ويدئو  گزارشگررفتار  فريادها  و ونكنيم، چ
  واقعيت بود، برخورد كامالً طبيعي كسي كه شاهد يك فاجعه است:

  .بگير.... واي..... واي ]فيلم[بگير.... واي.....  ]فيلم[
 رويدادهاي و  انسان از ديرباز موجودي اجتماعي بوده است

داده است. با  ران انتقال مختلفي را كه شاهد آنها بوده است به ديگ
 برداري تحولي جديد هاي عكاسي و فيلم دوربينضبط صوت و اختراع 

توانست رويدادهاي مختلف را بار  نينخستبراي به وجود آمد و انسان 
حجم و طرز كار اين وسايل چنان بود به طور مستند ثبت و ضبط كند. 

ه همراه خود اي همواره آنها را ب كه معموالً فقط خبرنگاران حرفه
  كردند.  داشتند و در رويدادهاي مختلف با آنها حضور پيدا مي

  
هاي اجتماعي جهان را دگرگون  هاي هوشمند و شبكه گوشي

ايجاد كردند كه به  همه مردم جهاندر  كردند و اين پتانسيل را
ساختمان  ختنياز فرورتبديل شوند. بسياري از مردم  شهروندخبرنگار

هاي  كه نويسنده اين مقاله از طريق شبكه باخبر شدند گونه همانپالسكو 
رسانه با تعداد بسيار زيادي خبرنگار به ابر يك اجتماعي مطلع شد. 

تواند با آن رقابت كند.  وجود آمده است كه هيچ رسانه ديگري نمي
                                                 
1 citizen journalist 
2 logger journalist 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  ده.چكي
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيوران تارآن را د گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  ، رفتاري انسانهايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

وزه ر ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  با شبيهها، و هوش مصنوعي، و در مجموع   گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
بلوك را در دنيا شكل دهد.  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كارشناسان و كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
و همچنين آينده  ، خبرنگار ء يشان،  شهروندخبرنگار در اين مقاله به

   .پردازد  خبرنگاري مي
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مشهور شده ) BYOD( 3خودافزارآورياي كه به لحاظ فني به  پديده
يعني رسانه را فراهم كرده است.  است ابزارهاي مستندسازي اين

  ند. كن ميمورد نياز اين رسانه را مردم خودشان تأمين  يابزارها

  
هاي خبرنگاري را تركيب  پديده بعدي در حوزه فناوري

به وجود  هوش مصنوعيو  اينترنت چيزهايا  4اينترنت اشياءهاي   فناوري
 خبرنگار  روباتا ي  5خبرنگار ء شيفناوري  ،خواهد آورد و با اين تركيب
خبر را از  ش بدون دخالت انسانخودنيز پديد خواهد آمد كه 

 همچونها ارسال خواهد كرد،  رويدادهاي عادي شناسايي و به رسانه
شده در يك جنگل كه رويدادهاي غيرعادي مانند  يك دوربين نصب

. شناسايي و مخابره خواهد كردبه طور خودكار خسارات يك طوفان را 
سودمند است كه  خبرنگار برنامك شيءيك  Google Mapsبرنامك 

 دهد. ها و معابر مختلف را با رنگ نمايش مي اطالعات ترافيكي خيابان
شده در معابر سرعت حركت خودروها را  هاي نصب دوربين
بر اساس آن ميزان ترافيك هر معبر را مشخص  كنند و  گيري مي اندازه
هاي  ريافت اينترنتي دادهز دپس ا Google Mapsبرنامك كنند و  مي

هاي قرمز تيره، قرمز روشن، نارنجي، و سبز را روي نقشه  رنگ ،ترافيكي
در  . كند و با آنها ترافيك معابر را گزارش مي آورد به نمايش در مي

بردن به  ها براي پي هاي ترافيك، راننده گذشته و پيش از نصب دوربين
وش بدهند و از اطالعات اخبار ترافيكي مجبور بودند به راديو گ

به  هاي مستقر در نقاط مختلف  ترافيكي بر اساس گزارش پليس
  . باخبر شوندگر راديو  اي محدود توسط گزارش گونه

لشكر شهروندخبرنگاراني كه براي تهيه خبر به طرف ساختمان 
ها و به ويژه  انتقادات تندي را در رسانه ،ندرفته بودفروريخته پالسكو 

ي اجتماعي عليه پديده شهروندخبرنگاري مطرح كرد. به ها در رسانه
از اين واقعه سلفي گرفته ويژه، بيشترين انتقادات متوجه كساني شد كه 

                                                 
3 Bring Your Own Device 
4 Internet of Things 
5 things journalist 

مسئوليتي قلمداد  گرفتن را نوعي خودستايي و بي سلفي آنها بودند.
گيرد تا  گيرنده سلفي گاهي عمداً سلفي  مي كه يدر حالكردند، 

اين انتقادات و حتي اظهار .  اطب القا كندبودن خبرش را به مخ موثق
هر شهروند يك «ها اين پرسش را مطرح كرد كه آيا جامعه به  نفرت

  نياز دارد؟ » خبرنگار

پاسخ واضح است: انسان موجودي اجتماعي است و خبرهايي را كه 
برساند، حاال » نفر به چند نفر«يا » نفر به نفر«توانست به حالت  زماني مي

خبررساني كند و اين طبيعت » نفر به انبوهي از مردم«ه حالت تواند ب مي
نامطلوبي نيست تنها پديده  نه» هر شهروند يك خبرنگار« انسان است.

اما يك  ترين سطح خودش برساند، تواند دمكراسي را به عالي بلكه مي
». هر شهروند يك خبرنگار مسئول«قيد بايد به آن عبارت اضافه شود: 

داشته باشيم  »هر شهروند يك خبرنگار مسئول« جامعه براي اين كه يك
را در كتاب مشهور  اي و حرفه مسئوالنهناچاريم درس خبرنگاري 

دوران دبستان بگنجانيم و آموزش خبرنگاري  تعليمات اجتماعي
آموزان  هايي كه دانش درسزيرا اي را از آن مقطع آغاز كنيم.  حرفه
 .دنانطباق داشته باش هاي روز  فناوريو  خوانند بايد با نيازهاي جامعه مي

سوزي در ساختمان پالسكو اين نياز را به خوبي نشان داد. موضوع  آتش
درس تواند درس زير باشد كه ما آن را  يكي از مباحث اين درس مي

  ايم. ناميده اول

  
درس اول: حريم خصوصي، حريم عمومي، و حريم 

  اختصاصي
ايم و  بسيار گفته ريم خصوصيحمقاالت، درباره از در اين سلسله 

شدن انسان به يك ماشين و نابودي  تبديلحتي از بين رفتن آن را معادل 
هم در آن سوي مرزهاي حريم  حريم عمومي ايم. خالقيت انسان دانسته
  خصوصي قرار دارد. 
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تواند  سوزي، تغييراتي مي در حوادث غيرمترقبه، مانند زلزله يا آتش
 ساختمان پالسكويايد. به عنوان مثال، در حادثه  در اين مرزها به وجود ب

هاي اطراف از حالت حريم  سوزي خيابان بالفاصله پس از بروز آتش
حريم شود و  به يك حريم ويژه كه ما آن را  عمومي خارج مي

به  اختصاص دارد شود. اين حريم  ايم تبديل مي نام نهاده اختصاصي
بايد  وهاي رسمي ديگر. حاضراننيرو  نيروهاي امداد و نجات و انتظامي

اي كه مزاحمتي براي ورود نيروهاي امداد و نجات به وجود  به گونه
كردن خسارات را  يا اگر تخصص يا توان كم ،نيايد منطقه را ترك كنند

از اين تخصص يا توان  امداد و نجات يروهايندارند تا زمان رسيدن 
 حريم اختصاصي. در خود بهره بگيرند و سپس از اين حريم خارج شوند

حضور خود را توجيه توانيم به بهانه شهروندخبرنگاربودن  ديگر نمي
در عمليات امداد و نجات مزاحمت به وجود بياوريم. تهيه خبر كنيم و 

متأسفانه و رسمي خواهد بود.  اي خبرنگاران حرفهدر اين حريم صرفاً با 
ان اسباب نوعي شهروندخبرنگارخبرهاي هاي رسمي از  استفاده رسانه

  گشت.  حريم اختصاصياين دسته از مردم به حضور در و توجيه تشويق 

  عكس داخل پيام از خبرگزاري فارس  
 مسئوليت. هاي بي رسانهتوجه به  عدم هاي مسئول و رسانهتوجه به 

 هاي هايي كه در جنوب كشور رخ داد يكي از رسانه در يكي از زلزله
هاي  يك  كشور بيگانه  با پايش پايگاه دولتقديمي وابسته به  خارجي
در جنوب ايران قدرتمند لرزه  زمين يك نگار بالفاصله به وقوع وب لرزه

 پي برد و خيلي زود آن را پخش كرد، كه وظيفه يك رسانه است. اما
با يك شهروند داخل كشور  برانگيز  تعجبدر اقدامي  بعد قهيچند دق

ها  ها و پاسخ پرسشيد.  ي پرسرسان كمكتماس گرفت و از نحوه 
از   كهاحساساتي كند اي  به گونهرا  مخاطبانتوانست  بود كه مي طوري

هاي مسئول مانند هالل احمر  بدون هماهنگي با سازمان شهرهاي ديگر 
ند. ترافيكي كه با چنين بشتابديدگان  براي كمك به حادثه

ود بيايد ديده به وج تواند در ورودي شهرهاي حادثه وآمدهايي مي رفت
ديدگان با تأخير  را به حادثهنيروهاي مسئول تواند رساندن كمك  مي

چنين اخبار بار خواهد بود. تحت تأثير  كه گاهي فاجعه ،همراه كند
 نبايد احساساتي شد و مسئوليت هاي اجتماعي بي يا شبكه هايي رسانه

 اندازند و ما در رساني را به تأخير مي كمكاقداماتي انجام داد كه 

در چنين  كنيم. خرسه توصيف مي فرهنگ خودمان آن را به دوستي خاله
 مورد و مسئول داخلي بايد اي خبرنگاران حرفههاي  مواقعي گزارش

 يافته سازمان و بايد توجه داشت كه كشور نيروهايقرار گيرد توجه 
معموالً سرعت ورودشان به  گوناگوني براي امداد و نجات دارد كه

نوعاً  وبايد بهتر شود)،   (هرچند،ه قابل قبول بوده است ديد مناطق حادثه
 هر . كنند نشانان قهرمان ساختمان پالسكو جانفشاني مي همچون آتش
شده است  اختصاصيدر زماني كه حريم از سوي مردم گونه كمكي 

  انجام بگيرد.  و با هماهنگي با آنها  هاي مسئول بايد از طريق سازمان
 با اقدامات نسنجيده هاي رسمي رسانه اهگيجااز همين روست كه 

د تضعيف گردد. به عنوان نمونه، حذف سهميه آرم طرح ترافيك نباي
براي مديران مسئول مطبوعات كه قريب به اتفاق  آنها يا سردبير رسانه 

به ويژه در زماني كه شهر تهران به شدت _  يا عضو مهم تحريريه هستند
رد و الزم است مطبوعات بيشتر به ب از ترافيك و آلودگي هوا رنج مي

و ضروري است كه در اتفاقات و رويدادهاي مهم  _ اين مهم بپردازند
ترين امكاناتي است كه  و يكي از ساده بتوانند بدون مانع وارد شوند

يكي از اين اقدامات نسنجيده  فراهم كنند توانند ميدولت و شهرداري 
از جمله در همين  شمرد،توان بر هاي ديگري را نيز مي نمونهاست. 

هاي زيادي درباره اين حادثه به  سوزي كه سبب شد شايعه حادثه آتش
  اما از حوصله اين مقاله خارج است.  وجود بيايد،

   ايرناعكس داخل پيام از خبرگزاري   
  اي آينده خبرنگاري حرفه
هاي جديدي چون پهپادها،  اي از فناوري استفاده خبرنگاران حرفه

هاي واقعيت افزوده تحولي جديد در اين شغل به  و عينك ها، روبات
اي براي رقابت با  وجود خواهد آورد. با اين همه، خبرنگاران حرفه

هاي جديدي  خبرنگاران ناچارند با دانش شهروندخبرنگاران و شيء
نيز آشنا شوند تا بتوانند از ميان  7ها داده تحليل كالنو  6داني دادهمانند 

 شهروندخبرنگارانو  خبرنگاران ءيشاي توليدي  انبوهي از خبره
   □خبرهاي داراي اولويت باالتر را بيابند و انتشار دهند.

                                                 
6 data science 
7 big data analytics 
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  )25( ها اينترنت آدم

  ، و خودراناسنپ ،اوبراقتصاد اشتراكي، 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

 2012تأسيس شد، اما در سال  2009در سال ) Uber( اوبرشركت 
توانست آغازگر  انقالبي در صنعت  uberXبا سرويس بود كه 
 uberX اشد. با سرويس ب شهري ونقل درون و صنعت حمل راني تاكسي

كار كند و مسافران  اوبرتوانست با خودروي خودش براي  هر كسي مي
هاي   رانندگان تاكسي uberXشدن سرويس  جا كند. با فعال را جابه

مرسوم نيز اعتراضات خود را به دليل كاهش درآمدشان آغاز كردند. 
همراه شد و  داران به شهرهاي ديگر دنيا نيز با اعتراض تاكسي اوبرورود 
  را گرفت.  اوبراي از شهرهاي جهان دادگاه جلوي فعاليت  در پاره

دو سرويس  مشابه يا _  اوبرهايي مانند  ترديدي نيست كه سرويس
روي   _اند  فعال شدهدر شهر  تهران  مدتي استكه  تپسيو  اسنپ

تأثير منفي  ونقل ي حملها رانان و آژانس فعاليت اقتصادي تاكسي
پوشيدن از مزاياي  د كرد. چشمناي را بيكار خواه و حتي عده دنگذار مي

اين فناوري به ويژه در شهرهاي بزرگي چون تهران ساده نيست. 
دهد و  جويي در مصرف انرژي كه آلودگي هوا را كاهش مي صرفه

ها  اين سرويس استفاده بهينه از همچنين كاهش ترافيك دو مزيت مهم
اي از مردم را بيكار كنند. حجم بيكاري  توانند عده مي هرچند،هستند. 

شايد ها شايد باال نباشد و حتي  ناشي از فناوري كنوني اين سرويس
نيز بشود، اما ورود يك فناوري جديد خيلي زود  بيشتر آفريني سبب كار

  .خودرانتعداد بسيار زيادي از مردم را بيكار كند:  تواند يم

از تمايل  2015ال ، در س1تراويس كاالنيك، اوبرمدير عامل 
خبر داد. از  اوبرها براي وسايل نقليه  شركتش به استفاده از خودران

 2هاي پيشرفته مركز فناورييك بخش تحت نام  اوبرهمين روي، 
گران حوزه روباتيك را به كار  تأسيس كرد و تعداد زيادي از پژوهش

  گرفت. 

نخستين خودران خود را در شهر  2016سپتامبر  14در  اوبر
                  فوردبه كار گرفت. اين خودران محصول    پيتسبورگ

و رادار  3ليداردوربين، هفت ليزر، و  20) به Ford Fusionخودران (
هايش  را اضافه كرد. براي هر  بعدها تعداد خودران اوبرمجهز  شده بود. 

                                                 
1 Travis Kalanick 
2 Advanced Technologies Center 
3 LIDAR (Light Detection and Ranging) 

با  ميگفتسلسله از مقاالت از اين  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
طالعات نام در عصر ا يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها نت آدماينتر اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره راي پردازش، اشتراكو مانند آن را ب

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي يتگيرند و سا هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  را محترم مي انسان » خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   مروزهاما ا نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
 نيروي كار و همچنين آينده  اقتصاد اشتراكي اين مقاله به

   .پردازد مي
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كاركرد  در صندلي جلو براي ايمني و بررسي اوبرخودرو دو  مهندس 
  نشينند. خودران مي

ها دست كم  كنند كه خودران بيني  مي گران پيش بعضي از پژوهش
به ده سال زمان نياز دارند تا به طور انبوه به كار گرفته شوند. ده سال 
زماني طوالني نيست، و حتي به دليل تقاضاي بازار، به ويژه تقاضاي 

ها  زان زودتر خودران، شايد خودروساآمازونو  اوبرهايي مانند  شركت
 زيرساخت به خودروسازان زودتر فناوري  و راه را  به بازار عرضه كنند

)V2I4ها به  با ورود انبوه اين فناوري. ) را به كار بگيرند و پياده كنند
هاي خودروهاي ويژه  بازار تقريباً اكثريت قريب به اتفاق راننده

  ونقل عمومي بيكار خواهند شد.  حمل

ري كه خواهد افتاد آن است كه مردم ديگر كمتر  اتفاق ديگ
ها همچون خودروهاي خصوصي  ، چون خودرانديخرخودرو خواهند  

در دسترس خواهند بود. در نتيجه، تيراژ جهاني توليد خودرو پايين 
  خواهد آمد كه خودش يك عامل ديگر بيكاري خواهد بود. 

واهد كاري خ مي  5اينترنت چيزهاو  هوش مصنوعياز سوي ديگر، 
كند كه نگهداري خودران با كمترين هزينه انجام بگيرد و تصادفات 

هاي  رانندگي به صفر نزديك شود. اين خصوصيات نياز به تعميرگاه
دهند كه خود  خودرو و خدماتي مانند بيمه خودرو را بسيار كاهش مي

بيكاري گسترده بسيار زودتر از  بازهم از عوامل بيكاري خواهند بود. 
اكنون بايد به فكر مشاغلي باشيم  از همكنيم در راه است.  چه فكر ميآن

  كه هوش مصنوعي جاي آنها را خواهد گرفت.

 اوبرمشهور است و  6اشتراكياقتصاد با اين همه، اقتصادي كه به  
بوده است و اصطالحاتي مانند  اين نوع اقتصاديكي از پيشگامان 

Uberification يا Uberisation   مزايايي  مقوله اشاره دارند نايبه
به   .دهدبرا كاهش  گسترده يكاريبتواند مسائل مربوط به  دارد كه مي

ونقل عمومي و باربري  ها براي حمل عنوان مثال، استفاده از خودران
ونقل را بسيار كاهش خواهد داد و در نتيجه سبب  هاي حمل هزينه

توليد و خدمات  هاي هاي توليد خواهد شد. كاهش هزينه كاهش هزينه
هاي  به دليل استفاده از هوش مصنوعي و خودكاري در مجموع هزينه

                                                 
4 Vehicle-to-infrastructure 
5 Internet of Things 
6 sharing economy 

زندگي را كاهش خواهند داد و مردم با  ساعت كاري كمتر  درآمد 
  مورد نياز براي يك رفاه نسبي را به دست خواهند آورد.

هاي اجتماعي و اقتصادي با  به اجمال يعني فعاليت اشتراكياقتصاد 
هايي  هاي اينترنتي و استفاده از وقت بيهوده سرمايه راكنشها و ت سفارش

كردن موقتي ساير  و شريك ،انواع ابزارآالت يا مانند خودرو، اتاق،
ها با  در استفاده از اين سرمايه اشتراكياينترنتي هاي  مردم از طريق برنامه

 پرداخت مبلغي كه معموالً در مقايسه با انواع تجاري مرسوم آنها كمتر
   . است گاهي بسيار كمترو 

يفيت را  با  سيستم امتيازدهي به محصوالت و ك اشتراكياقتصاد 
كند در حد  دهد و رضايت مشتريان را سعي مي خدمات افزايش مي

پذيري  در انعطاف اشتراكياقتصاد  گريد مطلوب نگه دارد. يك مزيت
به مردم امكان  اشتراكيكنندگان است. اقتصاد  ساعت كار مشاركت

شان، مانند خودرو يا  هاي مختلف سرمايهوقت خواب  از دهد كه  مي
هاي اينترنتي در  ها و سرويس اتاق  بهره بگيرند و آنها را  از طريق برنامه
و آنها را به منبع درآمد تبديل  قبال مبلغي پول موقتاً به ديگران بسپارند

اثر  تواند يموري  دن بهرهي با باالبراشتراك اقتصاددر مجموع،  .كنند
  مثبتي روي رشد اقتصادي و توليد ثروت داشته باشد. 

به وجود  رفاه اجتماعييي را به لحاظ ها اشتراكي دغدغه اقتصاد
كند، بلكه با  ها را استخدام نمي اوبر راننده. به عنوان مثال ه استآورد

زنشستگي تواند از لحاظ بيمه و با بندد، كه مي آنها قرارداد مستقل مي
   براي آنها مسئله بيافريند. 

  

  هاي اينترنتي حريم خصوصي و تاكسي

آمدهاي مردم و  و يك گام بزرگ در نظارت بر رفت اوبر
كنندگان  استفادهتركردن حريم خصوصي مردم برداشته است.  تنگ
شان را در  مجبورند نام و  شماره تلفن اسنپو  اوبرمانند  ييها سيسرو
هاي  بر خالف تاكسيقرار بدهند.  شناسند يكه نم يا راننده ارياخت

دون توان ب را نمي اوبرمانيد  مرسوم كه شما براي راننده ناشناس مي
مبدأ و  اوبرگوشي به كار گرفت. تلفن  كردن هويت و شماره مشخص

آمدهاي مردم  و يك پايگاه داده از رفت اوبركند.  مقصد شما را ثبت مي
هاي هدفمند و اهداف ديگر  ارسال آگهي تواند براي دارد و از آن مي

    □بهره بگيرد.
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  )26( ها اينترنت آدم

  هوشمند يها جنگلو  پره شمشاد شبكابوس 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

 آلفرد هيچكاكاثر »  پرندگان« ورآ دلهره واقعاً بسياري از مردم فيلم
شبيه  نيخشمگدر اين فيلم تخيلي تعداد بسيار زيادي پرنده اند.  را ديده

كنند. فيلم چنان  ها و مردم يك شهر دورافتاده حمله مي نهبه كالغ  به خا
اند همواره اين  رسد كه كساني كه اين فيلم را ديده واقعي به نظر مي
اي چه  نشيند كه در صورت وقوع چنين حادثه شان مي پرسش در ذهن

  بايد كرد. 

  

  
  پديا عكس از ويكي

و  آبرود ابتدا در نمك 1395خردادماه سال  يك سال گذشت.
اي  چنين پديدهمشابه قو  هاي سيسنگان و متل كم تا جنگل سپس دست

و  ،رخ داد مازندرانهاي  خزري در جنگل سبز شهيهمبراي شمشادهاي 
شبيه به كرم ابريشم بر روي شمشادهاي شاهد تعداد بسيار زيادي كرم 

كردند و خيلي زود  دها تغذيه ميهاي شمشا بوديم كه از  برگخزري 
را  تهاجمي مورد هاي شمشادها ها و درخت هدرختچهاي  كل برگ

، در منطقه آلوده به اين آفت شان در باغچه خانه آنها كهخوردند.  

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

ر محدودكردن د هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس د حسگرها مانن حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره ميمسئله بيافريند، زيرا 
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 
ها را  تواند انسان كند. چنين وضعيتي ميبراي خالقيت را نابود 

را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك
بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 

  ناميم. مي ها براي آدم
چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 

با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  دست

در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، صاحب
  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
از گيري  بهره و  ها برد اينترنت چيزها در جنگلكار اين مقاله به

   .پردازد ميها  مستمر جنگل در نظارت ) ها آدم نترنتيا( توان مردم 
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حتماً و سمپاشي نكرده بودند شمشاد خزري داشتند  درخت يا درختچه 
هايي شده بود كه   پر از پروانه شان را كه در و ديوار خانه دو روزي يكي
شمشادها خارج شده برگ  هاي بي بر روي شاخه شده هاي تنيده از پيله
آورند: كامالً  به ياد مي شدند و ظاهراً آماده كوچ زمستاني مي بودند

پرندگان كه در آن شبيه به سكانس پاياني فيلم پرندگان هيچكاك، 
كنند، و آرامش برقرار  هستند و حمله نمي ها در اطراف خانه همه جا

كردند و بر روي ديوارهاي  رها مشادي شها ها نيز درخت پروانه است.
كوچ  آماده ها پره شب ها نشستند. فصل گرم به پايان رسيده بود و  خانه
 آفريني و كابوسبراي توليد مثل بيشتر در  فصل گرم سال بعد  وند، بود

  د.شدن آماده مي دوباره 

  

  
  

شمشاد  يها درخت نياز ا ياريكه طول عمر بس شود يگفته م
سال عمر 250از  شياز آنها ب يسال است و بعض 10   از شيب   يخزر
آور درختان  اگر سري به جنگل سيسنگان بزنيد منظره دلهره اند. داشته

 تابش  شده جلوي شده شمشاد را خواهيد ديد. درختان خشك خشك
گيرند و در نتيجه  را نميبر سطح زمين اطراف خود آفتاب تابستان 

كمتر خواهد شد و احتمال  در آن نقاطرطوبت خاك سطحي جنگل 
تواند  مي ترشدن آنها  يا ضعيف رسيدن به درختان زنده ديگر آسيب

پاشي  سم بعضي از كارشناسان  ميزان خسارات به جنگل را بيشتر كند.
اما  ند،  ستدان حل اساسي مي ها راه پره را به دليل تعداد بسيار زياد شب

  ببرد.  تواند حشرات مفيد را نيز از بين مياين روش 

  
در گذشته از زمان سلسله قاجاريه  به دليل مرغوبيت چوب شمشاد 
قاچاق چوب شمشاد شدت  گرفت و در نهايت كار به جايي رسيد كه 

 هيدر خطر انقراض اتحاد ياهيگ يها در فهرست گونه 1999در سال 
  . ) قرار گرفتIUCN( 1عتيحفظ طب يالملل نيب

ي نيست. شمشادها گياهاني پره شمشاد واقعي است. تخيل شبآفت 
 سال گذشته جنگل مازندران هزارانمقاوم با طول عمر باال هستند. در 

، وگرنه تا به حال جنگلي استشده نرو  ي روبههاي با چنين آفت احتماالً 
ها و ادارات  سازمانها چنان زياد بود كه  پره ماند. تعداد شب باقي نمي

  د. كركامالً غافلگير را مسئول 

پرندگان و باورنكردني  انبوه حمله يك ك نابغه سينماست. هيچكا
اي ممكن  كم تصور كرد كه چنين حمله ، دستبيني كرد مهاجم را پيش

د مهم نيست، بايد بپذيريم چرا و چگونه آمدنها  پره شب . اين كه است
اي انبوه بيايند، مثالً  هايي نابودكننده به گونه هم ممكن است آفتكه باز

افرا. تعداد كارمندان و كاركنان  براي  اي توسكا يا بلوط، يااين بار بر
دولت براي مقابله با چنين حمالتي محدود است. با آن كه بسياري از 

اينترنت هاي بكر مخالفند،  شناسان با ورود فناوري به جنگل زيست
گرهاي رطوبت و  هاي حفاظتي گرفته تا حس از دوربين 2ءاشيا
و پهپادها به شده گياهي  هاي خشك شدهنده بخ گرهاي نشان حس

هاي الزم براي اقدامات زودهنگام را فراهم كنند.  توانند داده خوبي مي
آسايشي كه  امنيت و  به دليل 4شهرهاي هوشمندو  3هاي هوشمند خانه

ها  آينده خانه ،جويي در مصرف انرژي سازند و به دليل صرفه فراهم مي

                                                 
1 International Union for Conservation of Nature 
2 Internet of Things 
3 smart home 
4 smart cities 
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به  نيز  5هوشمند  جنگلنيست. نها و شهرها خواهند بود  و گريزي از آ
ها  آينده جنگل سازد ميفراهم براي حفظ جنگل دليل امكاناتي كه 

 هوش طبيعيها خودشان از يك  واضح است كه جنگل. خواهد بود
ها را   توانند آثار زيانبار  بسياري از آفت ميخودشان برخوردارند و 

تواند  هتر ميبه جنگل ب هوش مصنوعيشدن  كاهش بدهند، اما اضافه
  ها را حل كند.  پره شمشاد در شمشادستان مسائلي مانند آفت شبموقع  به

  
سيم سريع اينترنت به ما امكان  گرها و ارتباطات بي نسل جديد حس

دهند كه ثانيه به ثانيه خصوصيات زيستي، فيزيكي، و شيميايي  مي
ه آنها را به گيري كنيم و بالفاصل اندازه با دقت باالها را  گياهان جنگل

با استفاده از ها و  با اين دادههاي وب مسئول ارسال كنيم.  پورتال
                                                 
5 smart jungles or smart forests 

دانش مورد نياز براي توانيم  مي) analytics(  تحليلافزارهاي  نرم
  ها را به دست بياوريم.  نگهداري كارآمدتر جنگل

گر   يك حس مثالً_ هاي مختلف  گر هاي حس اي از ايستگاه شبكه
گر براي سنجش ميزان  ، يك حسگيري رشد درختان براي اندازه

توان بر پا كرد كه  مي_  ها دوربين براي رديابي آفت يا  و رطوبت، 
هاي مسئول و پژوهشگران ارسال  تنها به سازمان ها را نه توانند داده مي
د. با ند آنها را در دسترس  عموم مردم نيز قرار بدهنتوان د بلكه مينكن
  پاسخ داد.   اًعيسر توان به تغييرات ناخواسته ها مي ين دادها

  
اينترنت ها و تصاوير توليدي  اگر امكانات الزم براي ارائه داده

رايانش  ، به ويژه متخصصان به شكل به مردم و داوطلبان  6ها جنگل
هاي مشابه كه از  يا پروژه SETI@home8  (شبيه به پروژه 7توزيعي

هاي  فراهم شود  سازمان گيرند)  ري مردم بهره ميامكانات كامپيوت
شوند و  باخبر مي ها وجودآمده در جنگل هاي به مسئول زودتر از مسئله
.  اين ي كنندگير توانند از بروز فاجعه پيش ميبا اقدامات زودهنگام 
ها و  داده كه  فهمدتوان طراحي كرد كه كسي ن سامانه را طوري مي

با اين شيوه از . قطه از جنگل استتصاوير مربوط به كدام ن
توانند با ديدن تصاوير زنده از جنگل هر نوع   مردم مي ،9سپاري جمع

  ،ندكنشدن غيرعادي درختان را گزارش  وضعيت غيرعادي، مثالً خشك
ها را تحت  تعداد زيادي داوطلب  نقاط مختلف جنگل در نتيجه  و

بيعي با وجود ها و منابع ط پايش جنگل پايش مستمر در آورند.
هاي هوش مصنوعي شايد يكي از  خودكاري حاصل از پيشرفت

   □هاي بسياري از مردم در آينده باشد. شغل
                                                 
6 Internet of Jungles 
7 distributed computing 
8 https://setiathome.berkeley.edu/ 
9 crowdsourcing 
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  )27( ها اينترنت آدم

  هوش مصنوعي گوگل
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

  چنين آورده است:  google.aiدر وبگاه  گوگل

دسترسي خواهيم  دادن اطالعات دنياست. ما مي مأموريت ما سازمان

و سودمند شود، و قابل دسترسي  مردم عموم براي اين اطالعات به 

هايي كامالً جديد  دهد اين كار را با روش به ما امكان مي عيمصنو هوش

مان، و براي  مان، براي  مشتريان حل مسائل براي كاربران_ انجام دهيم 

  دنيا.

كند، چه  اجراي كارهاي روزمره را آسان ميهوش مصنوعي 

كردن  برطرفيا شان داريد،  جستجوي عكس كساني باشد كه دوست

زمان باشد، چه كمك به شما در اجراي موانع زبان با ترجمه هم

ي هاي جديد تان با دستيار ديجيتال شخصي خودتان. اما روش كارهاي

كند   كند و كمك مي مسائل قديمي  براي ما فراهم مي بررسي در زيرا ن

ترين  كنيم بزرگ روش زندگي و كارمان را دگرگون كنيم، و ما فكر مي

   توانند آن را دستيابي كنند.اثر زماني مشاهده خواهد شد كه همگان ب

  
جديد، و ساخت   هاي هاي بنيادي، اختراع فناوري هدف ما پژوهش

اي است كه يك  به گونه هوش مصنوعي هايي براي طراحي چارچوب

 خواهيم تا رهيافت انساني براي هوش مصنوعي به دست آيد. و ما مي

م كه همه سازي مي 1منبع بازي) باشيم: ابزارهاي open( بازجاي ممكن 

بتوانند از آنها استفاده كنند،  رويدادهاي عمومي را ميزباني كنند، و از 

   ها پشتيباني خواهيم كرد. دادن اين فناوري دانشگاهيان در پيشرفت

كارگيري هوش مصنوعي  اي براي به برنامه بسيار گسترده گوگل
 ) عملopen( بازواقعاً در همه جا  گوگلپيشرفته در دست دارد. آيا 

   □خواهد كرد؟

                                                 
1 open source 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
 ، ميكروفون،گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه هوم اينترنت كه كاربران (انسانگيرد، و با مف مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،نددست ك يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  و نيم دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه  IoHيا  Internet of Humansشد اصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  وديم دستنم
علمي و به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، كارشناسان و صاحب

  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  فني 
گيري از هوش  گذاري سنگين گوگل براي بهره سرمايه اين مقاله به

   .پردازد مي مصنوعي 
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  )28( ها اينترنت آدم

  AI-Democracyگذار به  گذاري براي هزينه براي گذار به دموكراسي يا سرمايه
 فر نوشته عليرضا محمدي □

  

در    زنداني نگار  اعتصاب غذاي طوالني  يك روزنامهها پيش   سال
و بعضي د را به خود جلب كرجهان  مختلف هاي رسانه توجه  كشور ما 

 1بابي ساندز ياعتصاب غذاها  داستاني تراژيك شبيه به  از اين رسانه
كه با _ كردند  بيني مي را پيش رلنديا خواه يارتش آزادعضو 

هاي غيردموكراتيك  مسئوالن آن هنگام دولت انگلستان به  مسئوليتي بي
خوشبختانه با تدبير  ما كشور در اما _  روز گرسنگي درگذشت66دليل 

  ماجرا ختم به خير گرديد.مسئوالن  ردمندانهخ
اي را  جملهنگار در يكي از گفتگوهايش در آن زمان  اين روزنامه 

هاي ديجيتال  بر زبان آورد كه براي من به عنوان كسي كه با  فناوري
براي گذار به دموكراسي هزينه بايد «آور بود:  سروكار دارد شگفت

 ه دوران انقالب صنعتي است، و نهمتعلق ببه نظرم اي كه  جمله» كرد.
ترين  مهم كه با اين توضيح مختصر(. عصر هوش مصنوعيبه  متعلق

ملزومات دموكراسي يعني دو حزب يا جناح قدرتمند رقيب و شركت 
  وجود دارد.) رانيا  زمانيكشور عزدر گسترده مردم در انتخابات 

                 ا ابتد در مقابل، در عصر هوش مصنوعي آنچه هدف بايد باشد
يا ) eDemocracyيا  E-Democracy( دموكراسي- اي

يا  AI-Democracy3 در پي آنو   2دموكراسي الكترونيك
تركيب آن  و مرسوم دموكراسي است كه معايب  4دموكراسي هوشمند

تكامل  دوران انقالب صنعتي دركه در اصل   را بوروكراسي مرسومبا 
شمار است. و لذا گزاره درست آن  اي آن بيندارد و مزاي است يافته 

گذاري  دموكراسي بايد سرمايه- اي براي گذار به«است كه بگوييم كه 
گذاري  بايد سرمايه AI-Democracy  براي گذار به«تر،  (يا دقيق» كرد
نگاه  روست كه نيهم از ا، كه توضيحات آن  بعداً خواهد آمد). »كرد

 هاي ديجيتال مانند  هاي فناوري و انقالبيپيشگامان  جوانان اين روزها به
 6لري پيج، )تسال شركت مؤسس( 5ايالن ماسك، بيل گيتز،  استيو جابز

7مارك زاكربرگ ،)گوگلمؤسس شركت (
 مؤسس شركت( 

و  بابي ساندز يا  چگوارااست، و نه به  8ادوارد اسنودن و  ،)بوك فيس
هاي  در صندوقعصر انداختن برگه رأي  و عصر دموكراسي مانند آن.
  شده به پايان رسيده است. مهروموم

                                                 
1 Bobby Sands 
2 electronic democracy 
3 artificial intelligence democracy 
4 smart democracy 
5 Elon Musk 
6 Larry Page 
7 Mark Elliot Zuckerberg 
8 Edward Joseph Snowden 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايكه كامپشب
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناورييري از انواعي از گ در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  ميبه طور عمومي يا خصوصي منتشر   نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
ند براي انسان و خالقيت انسان توا مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  از ميان بر دارد و انگيزه انسان را» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نياول از ا مقالهكه  1393در  شهريورماه
با  Internet of Peopleيا  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح  تعريفي كه ما ارائه نموديم دست
به يك   اما امروزه نظران نبود، مورد استفاده كارشناسان و صاحب

  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  علمي و فني اصطالح 
 Democracy-AI مشروطه و نظريه دموكراسي -اي اين مقاله به

 همچنينو  گردد  بار در جهان علم مطرح مي براي نخستينكه 
از مستمر  در نظارت  ها آدم نترنتياامكانات گيري از  بهره

   .پردازد ميساالرانديوان
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  )E-Democracy( دموكراسي - اي متداول  تعريف
دموكراسي مرسوم را  ،هاي اطالعات و ارتباطات فناوري امروزه،

كه از اركان _  آزادي اطالعاتبه عنوان مثال،  اند. تقويت كرده قوياً 
ن سطحي در به چنا وبو  اينترنتبه مدد  _اساسي دموكراسي است 

يي برپا .نظير است كه در طول تاريخ بشر بيسراسر جهان رسيده است 
 ه استبه دست آمد مهندسانفراوان  هاي تالشبا  وبو  اينترنتسيستم 

از همين روي، بسياري از . ه استو كسي در اين راه قرباني نشد
ها را بر روي دموكراسي در  نظران براي اين كه اثر اين فناوري صاحب

  ند.ا هبهره گرفت يدموكراس-  يابگيرند از اصطالح   نظر

  
يا  دموكراسي ديجيتالكه گاهي آن را  يدموكراس- يا  يبرا 

بعضي از  .وجود ندارد يواحد فيتعر نامند  نيز مي اينترنتي يدموكراس
گيرند كه  مي دولت الكترونيكرا معادل  يدموكراس- يانظران  صاحب

كند، و بعضي ديگر  دمات دولتي را به صورت الكترونيك ارائه ميخ
 ها، گيري آن را به انتخابات الكترونيك، مشاركت مردم در تصميم

كنند. در  گوكردن مديران  محدود مي و پاسخ ،دولت الكترونيك
گيري از  بهره يدموكراس- ياهاي متداول به بيان ساده،  تعريف
و  براي تقويت   اينترنتات، و به ويژه هاي ارتباطات، اطالع فناوري
  است.  مرسوم دموكراسي تكامل
  

  به شهر هوشمند  يادار يخودكارهاي  سيستمگذار از 
هستيم. در  10شهر هوشمندبه  9خودكاري اداريدر حال گذار از 

يا  خودكاري اداريبيشتر از فناوري  دولت الكترونيكحال حاضر، 
هاي معمول  ر خودكاري اداري روالگيرد. د بهره مي اتوماسيون اداري
 گيري تصميمو  سازي تصميمهايي  شود و چنين سيستم اداري مكانيزه مي

، اشياءاينترنت  با هوش مصنوعي، شهر هوشمندهاي  كنند. اما سيستم نمي
سازي  تصميم 11ها داده تحليل كالن، و يا بنياد- گرهاي ابر ذخيره

آورند. به عنوان مثال،  در مي كنند و حتي تصميمات را رأساً به اجرا مي
براي مقابله با  آلودگي هوا بر اساس عواملي مانند وضعيت  شهر هوشمند

، يا هوا تيفيشاخص كجويِ حال و روزهاي آينده، وضعيت ترافيك، 
كند و مثالً  از طريق فناوري   گيري مي ي مختلف تصميمها ندهيآال

طرح ترافيك را تغيير تابلوهاي راهنمايي و رانندگيِ هوشمند، منطقه 
_ ) ارتباطات وسيله نقليه با زيرساخت( V2I12دهد و از طريق فناوري  مي

                                                 
9 office automation 
10 smart city 
11 big data analytics 
12 vehicle-to-infrastructure communication 

رانندگان را _  ستاينترنت خودروهاكه يكي از عضوهاي مجموعه 
  دهد.  بالفاصله در جريان قرار مي

تخيلي -شود داستان علمي آنچه درباره شهر هوشمند گفته مي
 V2V13يا  V2Iهوشمند مانند  هاي شهر نيست. بسياري از فناوري

اينترنت هاي  گر ها، يا  انواع حس )، خودرانارتباطات خودرو با خودرو(
ها  ها، برپايي زيرساخت آمدن قيمت ساخته شده است،  كه با پايين اشياء
هاي مورد نياز به تدريج شاهد هوشمندترشدن شهرها خواهيم  فرم و پلت

هاي دوربين  انند سيستمهاي شهر هوشمند م شد. بعضي از فناوري
  اند. اكنون وجود دارند و براي ما عادي شده سنج و ترافيك هم سرعت
  

   هاي هوشمند آينده  نظام
يك تعريف ارائه گرديد  يدموكراس- يابراي  ي كه در باال تعريف

به سوي نظامي  به نظر ما متداول در بسياري از متون علمي است كه
 اي   AI-Democracy ود كه ما آن رار تر و متمايزتر پيش مي متكامل

      متداول  هاي فيتعراز سوي ديگر،  ناميم. مي هوشمند يدموكراس
 اهداف و يدموكراس- يا دربرگيرنده اهداف واقعي يدموكراس- يا

 نظران بسياري از صاحبنيست و  AI-Democracyتر  يافته نظام تكامل
صرفاً را  يدموكراس- يا   كه است آن اندازد و نتيجه را به اشتباه مي

) E( ايشدن پيشوند  اضافه دانند.بدموكراسي مرسوم  يا تقويت  تكامل
شدن  فقط به معني الكترونيكي AI شونديپيا در نظريه اين مقاله 
هاي  برنامه شدن ارتباط بين مردم و دولت نيست. انتخابات و الكترونيكي

گيرند  هره ميب 14يادگيري ماشينهاي  هوش مصنوعي كه از الگوريتم
سطر به سطر ها  انساندهاي آنها را هايي نيستند كه كُ ديگر برنامه

آموزند و بر اساس  گيرند و تجربه مي ياد مي ها برنامهاين نويسند،  مي
هاي خود اضافه  به برنامهسازي را  دهاي جديد برنامهآنها خودشان كُ

اندوزي و  تجربه كنند و اين كنند و روز به روز تجربه بيشتري پيدا مي مي
 از يك سو د كهنبرس 15اَبرهوشكه به  يابد ادامه ميقدر  آن يادگيري

_ دشوار است بسيار آن كنترل از ديگر سوفراتر از هوش انساني است و 
آن را نظران  همين دشواري كنترل سبب شده است كه بعضي از صاحب

اوري به ها در فن پيشرفت. ندبدانعلت اصلي انقراض نسل بشر در آينده 
 ،يادگيري ماشين ،16رايانش شناختي ويژه در هوش مصنوعي،

اينترنت  ها،  داده كالن پردازش در ابر، و 17بنياد- گرهاي ابر ذخيره
به  هاي هوشمند خانهو  ،هوشمندشهرهاي ، 19ها اينترنت آدم، 18اشياء

   نياز دارد. نظام فرامدرن  يكيك نظريه جديدتر براي 
                                                 
13 vehicle-to-vehicle communication 
14 machine learning 
15 superintelligence 
16 cognitive computing 
17 cloud-based storage  
18 Internet of Things 
19 Internet of Humans 

نجم پيش از ساالري)  در قرن پ يادآوري: اصطالح دموكراسي (مردم
(مردم) و  dēmosاي يوناني مركب از  ميالد در آتن مطرح شد و واژه

kratos.(حكومت) است  
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به بخش ديواني حكومت به دليل هوش مصنوعي ي فناورورود 
كارآمدي و سرعت باال امري محتوم و گريزناپذير  و هاي پايين هزينه

نظام خواهد خاست:  از دل اين فناوري دو گونه حكومت براست. 
  .تريتوتال ينظام هوش مصنوع و  AI-Democracyمشروطه 

  

  
  ي هوشمندموكراسديا   AI-Democracy مشروطهنظام 

)smart democracy( گو پاسخ  
در ماهنامه  »ها اينترنت آدم«هاي  مقاله تعريف اين سلسله

تعريفي  هوشمند يدموكراس اي   AI-Democracyاز  ريزپردازنده
بين  يتفاوت اساس كير است كه نظبر اين  جديد و متفاوت است و 

و  داردوجود   مرسومساختار دموكراسي و    AI-Democracy  ساختار
                 :به حساب بيايدجديد از حكومت شكلي به عنوان  ديبادر نتيجه 

AI-Democracy  و  »مردم«صرفاً حكومت مردم نيست، حكومت
 .استدر يك شهر هوشمند  به صورت مشروطه )AI( »هوش مصنوعي«

 سيستم به به صورت مشروط را خود بخش بزرگي از امور ياجرامردم 
هاي پشت  كه استدالل خواهند سپرد اي  مصنوعيهوش 
به  استبداد هوش مصنوعيتا  ،دهد هايش را نيز ارائه مي گيري تصميم

بهره  »مشروطه هوش مصنوعي«از اصطالح  روي،همين  از، وجود نيايد
دبستان دوره براي اين منظور شهروندان شهرهاي هوشمند از  گيريم.  مي

با گذراندن دروس  شوند و در دانشگاه  ميآشنا  20ها دانش دادهبا مباني 
توانند  ها به خوبي مي دان شوند. داده تبديل مي 21دان دادهبه تخصصي 

                                                 
20 data science 
21 data scientist 

كنند و در برابر  تحليلرا  گو پاسخ يِهوش مصنوع يها يريگ ميتصم
  بايستند.  توتاليتاريسم هوش مصنوعي

  
  توتاليتاريسم هوش مصنوعي

الت مطالب فراواني درباره در مقاالت گذشته از اين سلسله از مقا
انسان و » خود«شدن دامنه حريم خصوصي و نفوذ به  كوچك
هاي حوزه دانش  ايم. نگراني شخصيت شدن انسان به ربات آورده تبديل

 در مورد بيل گيتز، يا ايالن ماسك، استفن هاوكينگو فناوري مانند 
ده ها درج ش نيز در بسياري از رسانه رهوشباَو خطر  يهوش مصنوع

هاي  امكان استفاده فناوري بهتوانيم  در اينجا به طور نمونه مياست. 
تبديل انسان به يك روبات براي  القايا  22نظريه تلنگرهوش مصنوعي از 

با يك اي است كه  نظريه تلنگر هينظرشده اشاره كنيم.  سازي برنامه
، 2017كتاب يك اقتصاددان مشهور و برنده جايزه نوبل اقتصاد سال 

مطابق اين نظريه بسياري از براي اين نظريه مشهور شد.  ،23چارد تيلرري
توان با تلنگري ساده تغيير داد. هوش مصنوعي با  رفتارهاي آدمي را مي

» منطقي«تواند رفتارها را مطابق فهم خودش  گيري از اين نظريه مي بهره
هاي ما  گيري موتورهاي جستجو مانند گوگل نيز در تصميمكند. 
گزينيم كه گوگل  كنند و ناخودآگاه همان انتخابي را برمي مي دخالت

هاي ما آزادانه نخواهد بود، هوش مصنوعي  خواسته است. انتخاب
  كند. مان انتخاب مي براي

 خرد جمعياز   يهوش مصنوعهاي توتاليتر  نظر به اين كه در  نظام
ه ، به ويژها (تركيب هوش انسان ultra-intelligence يا فراهوشو 
شود  و خرد جمعي و هوش مصنوعي) بهره گرفته نمي ها، دان داده

 و تصميمات ها ناچارند پيشنهادات گيري ها در تصميم حاكمان اين نظام
در عمل  شوند، و رهوشباَ كامالً تابع هوش مصنوعي را بپذيرند و

يد. از سوي بياپديد  خودكامه هوش مصنوعي گو و ناپاسخ هاي نظام
افزار  هوش مصنوعي را كشوري ديگر ساخته باشد،  رمديگر، چنانچه ن

سازنده كشور در عمل به مستعمره   يهوش مصنوع تريتوتال  نظام
استعمار از طريق هوش بديل خواهد شد. تي افزار  هوش مصنوع نرم

ها و  تعداد زيادي از فيلم شيوه استعمار آينده خواهد بود. مصنوعي
اند. دو  ها را به خوبي تشريح كرده تخيلي اين نوع نظام-هاي علمي كتاب

استنلي اثر » 24: اوديسه فضايي2001«نمونه كالسيك آنها عبارتند از فيلم 
. از همين روي، در 26جورج اورولنوشته  »1984«و كتاب  25كوبريك

  كنيم.  هايي خودداري مي اين بخش از توضيح بيشتر درباره  چنين نظام
                                                 
22 Nudge theory 
23 Richard Thaler 
24 2001: A Space Odyssey 
25 Stanley Kubrick 
26 George Orwell 

در شهر هوشمند به جاي دو عنصر AI-Democracy نظام مشروطه 
در دموكراسي مرسوم، يك عنصر اضافي شامل » مردم«و » حكومت«

بخش  يااجربنياد نيز دارد. مردم - گرهاي ابر هوش مصنوعي و ذخيره
اي  خواهند سپرد كه  بزرگي از امور خود را به سيستم هوش مصنوعي

دهد تا استبداد  هايش را نيز ارائه مي گيري هاي پشت تصميم استدالل
هوش هوش مصنوعي به وجود نيايد، به همين دليل از اصطالح 

  گيريم. بهره مي مصنوعي مشروطه
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  يدموكراس-  ياهاي  ويژگي ■
از البالي   در زير آمده است. يدموكراس- ياهاي  يژگيبعضي از و

هاي ديگر متوجه  هاي ذكرشده در اين مقاله و مقاله توضيحات و مثال
  خواهيد شد.   يدموكراس -يامنظور ما از 

  
  ناكارآمد ساالري ديواناصالح و حذف  ●

نظام  دموكراسي با وجود معايبي كه دارد به عنوان كارآمدترين  
يكي از معايب آن تقابل دموكراسي با شده است.  سياسي مطرح
است كه سازماني است كه نمايندگان ) ساالري ديوان( بوروكراسي

ها و  اهدافي   شده توسط  مردم در نظام دموكراسي بايد سياست انتخاب
در شفافيت لزوم   د. از طريق آن به اجرا در آورناند  را كه مردم خواسته

همخواني ندارد.   ساالري ديوانري در كا پنهانبا  ساالري مردم
هاي فكري بسياري از  اين تقابل همواره يكي از چالش كردن برطرف

چند صرفاً ، بيش از اينها هستند يساالر وانيدمسائل  متفكران بوده است.
  آمده است. ريدر زنمونه 

 دنكن شده در گذشته عمل مي بر اساس قوانين تصويب مداران ديوان
ديوانيان را  ،قدرت ديواني د.نندار يهمساز يدگرگونو  رييبا تغو 

ترين  خواري را به بزرگ خواري يا رانت و ويژه كند ناپذير مي انعطاف
 وانيو د يحقوق شهروند انيم قانونكند.  آفت ديوان تبديل مي

از قانون  ديوانيان، اما تفسيرهاي مختلف آورد يوجود م به يهمساز
پيچيده  يوانيد يها هنام . قوانين و آيينآفرين بوده است همواره مسئله

هستند و در بسياري از موارد بسياري از مردم اگر بخواهند به اين 
اين پيچيدگي  ها بايد وقت بگذارند. و قوانين پي ببرند مدت ها نامه نييآ

ناميم: كارهاي  مي بست ديواني بنشود كه ما آن را  اي مي پديده سبب
و يك رانت د كشن مي ها طول   ها و سال دتهايي كه م ديواني و پرونده

   دهند. كردن آنها در اختيار ديوانيان قرار مي العاده براي حل فوق
كند.  را به شدت خسته مي يوانيانسان دكار ديواني دشوار است و 

 التيتشك. ندتكراري مناسب نيست براي كارهاي ديوانيِ ها انسان  اساساً
 مصرف انرژي بااليي دارند نياز دارد.  هاي بزرگ كه به ساختمان يوانيد

، اقتصاددان آمريكايي يك آفت 27گوردون تالوكاز سوي ديگر، 
و  خواري رانتيا   28جويي رانترا ي ساالر و مردم وانيددوگانه 

ساالري معموالً هرچند سال يك  در مردمداند.  مييان وانيد تاجرمسلكي
اين كند.  تعيين مي رسد و مقامات باالي ديواني را حزب به قدرت مي

اي كه  توانند براي كارهاي ديواني مقامات ديواني با ارتباطات حزبي مي

                                                 
27 Gordon Tullock 
28 rent-seeking 

كنند و رانت جديدي  اعمال نفوذبا چند ديوان مختلف سروكار دارند 
  را به وجود آورند.

تواند بسياري از  مي ديوان ي به عنوان  زيرساختدموكراس - يا
به عنوان     وش مصنوعيه مسائل ديوان انساني را برطرف كند و

بسياري از  و ورد،بياانقالبي جديد به وجود  تواند يم ديوان زيرساخت
 آور سرسامهاي  ديواني  و هزينه را حذف كند  يوانيدو مشاغل مقامات 

 وانيد رساختيبه عنوان  ز   يهوش مصنوع  .را به شدت پايين بياورد
پذير باشد و  بر اساس نياز  تواند انعطاف خواري ندارد، مي نيازي به ويژه

شراف جامعي كه به شهر هوشمند دارد قانون وضع ا بر اساس  روز و
هاي مورد  نامه شهروندان قوانين و آيين كند، براي هر كار ديوانيِ

و به دليل  يك تفسير روشن  از قانون داشته باشداستفاده را شرح دهد،  
اعمال  ، و مسئلهگيردرا ب بست ديواني بنجلوي  ي كه داردسرعت عمل

 يها در ساختمان، و ديواني را حل كند  انسانِ تاجرمسلكيِ و  نفوذ
   .را به حداقل برساند يبه مصرف انرژ ازيكوچك نصب شود و ن

  
 تيشفاف  ●

با آن كه بخش بزرگي از مقاالت اين سلسله از مقاالت به جنبه 
هاي  ز دادهپرداخته است و خطر سوءاستفاده ا ها اينترنت آدمتاريك 

دولت حركت در مجموع، خصوصي مردم را تشريح كرده است، 
 افرادي مانند هاي افشاگري هشدارها و  حتي با وجود_  الكترونيك

ترين كارهاي اداري به  سادهاست.  شفافيتبه  سمت   _ ادوارد اسنودن
گيرد. به  شكل الكترونيك و از طريق شبكه كامپيوتر و اينترنت انجام مي

درباره ها پيش در يك مقاله در همين ماهنامه  سالمثال،  عنوان 
هاي مختلف به شهروندان نوشته شد و اين پرسش را  هاي سازمان ابالغيه

هاي پست الكترونيك، پيامك، و  مطرح كرد كه چرا با وجود  فناوري
ر شود. د هاي باستاني انجام مي هاي ابالغ به روش نامه رساندن مانند آن

كه _ دولت الكترونيك ممكن بود به داليل مختلف  بلِآن دوران ماق
ابالغيه به _  باشد ديواني توانست كوتاهي يا تخلف  يك دليل آن مي

، يا مانند آن نرسد و متحمل خساراتي »مؤدي مالياتي«، »خوانده«دست 
اين شفافيت ايجاد شده  هاي ديجيتال به مدد فناوري شود. اما امروز،
هاي كاربري به دست  طريق پيامك و حسابها از  است و ابالغيه
با يك حساب كاربري كه رمز شهروندان  رسد. امروزه  شهروندان مي

به راحتي دهد  آن را دولت الكترونيك براي شهروندان ارائه ميورود به 
توانند در خانه از طريق گوشي يا يك كامپيوتر شخصي بدانند كه  مي

و چه مراحلي را بايد بگذراند.  اي قرار دارد شان در چه مرحله پرونده
كه  1تصويرسابقه است.  ساالري بي چنين شفافيتي در كل تاريخ  ديوان

يك نمونه از  در همين مقاله آمده است» ز رؤيا تا واقعيتا«در بخش 
  دهد.  هاي الكترونيك را نشان مي اين پرونده
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  سازي دولت كوچك ●

                يك خصوصيت ديگر   دولت و كارآمدشدن شدن كوچك
است. هوش مصنوعي و شهر هوشمند بسياري از كارها  يدموكراس- يا
انجام خواهد داد و جاي بسياري از كارمندان را  دقيق و هوشمندانه را

اي كه براي شفافيت  هاي هوش مصنوعي خواهد گرفت.  سيستم
خواري را از  شان را نيز ارائه خواهند كرد فساد  و رانت هاي استدالل

  ساالري بر خواهند چيد.  يواند
  
  بندي به قانون پاي ●

ناچار  قانون بندي به پايشكن  را به  شهر هوشمند شهروندان قانون
خواهد كرد. همين حاال ميزان تجاوز از سرعت مجاز رانندگي يا سبقت 

هاي ديجيتال بسيار كاهش يافته  هاي مجهز به دوربين غيرمجاز در جاده
اي  ديگر است  نمونه 110پليسدر مركز  روهاپايگاه داده خوداست. 
پس از ساليان طوالني اي  را  هاي غيرقانوني تواند تابلوها و نوشته كه  مي

اي از  دهد كه عده از سطح شهر جمع كند كه متأسفانه نشان مي
تابلوهاي پارك خواهند مجري قانون بشوند:  شهروندان خودشان مي
اين مسئله را با  110يسپل. خوشبختانه، خودرو مساوي پنچري

حل كرده است و شهروندان  شبكه كامپيوترو  پايگاه داده هاي  فناوري
توانند شماره خودروي متخلف را گزارش كنند و پليس بالفاصله با  مي

گيرد و خواهان اجراي  تلفن همراه مالكان اين قبيل خودروها تماس مي
چنين مشكلي برخورد  كه با ماه هاي آبانروزيكي از در شود.   قانون مي

در عرض كمتر از  110پليسبه  وضوعدادن م داشتيم پس از اطالع
تواند به صورت يك  چنين سيستمي مي دقيقه مسئله برطرف شد.5

برنامك موبايل تكامل پيدا كند كه با گرفتن عكس از شماره خودرو 
رانندگي  به اطالع صاحب خودرو و اداره راهنمايي را بالفاصله مسئله

  د.انرسب
  
  مردم مشاركت گسترده ●
مردم و  ،مردم با دولت   ،مردم با مردمارتباط گسترده و دوسويه   

پرسيدن علت  خواهي و  پاسخ برايبه ويژه، ( با سيستم هوش مصنوعي
                  ) يك ويژگي مهمهاپشت آن هاي  و استداللها  گيري تصميم

در  است.  يه دموكراسمشخص نيتر مهم انتخاب است. يدموكراس- يا
ها معموالً به انتخاب تعدادي  نماينده  گيري دموكراسي مرسوم رأي

مردم عالوه بر شركت در  يدموكراس- ياشود، اما در   محدود مي
ها، و  به كارمندان، دپارتمان ،نمايندگان براي انتخاب  انتخابات
 كنند مي ها و اداراتي كه براي امور زندگي خود به آنها مراجعه سازمان

 يها يكه در حال حاضر مسافران به رانندگان  تاكس يبه روش هيشب_ 
هاي خود را   دهند و نارضايتي رأي مي _ دهند يم ازيامت ها يا هتل ينترنتيا

  توانند ثبت كنند. مي
انتخابات رياست جمهوري خردادماه كنندگان در  بسياري از شركت

يي معموالً ميزان ها چنين صف ها در صف ماندند. ساعتامسال 
هاي  اگر امكانات انتخاب از طريق گوشيند. ده مي كاهشمشاركت را 

ها به طور پيوسته  گيري در رأي اكثر مردمتقريباً   هوشمند فراهم شود
  كنند.  ميشركت 

مردم كه به منتخب  نماينده يتعداد محدود به يِدموكراس
ا به                  جاي خود رمشهور است  29نمايندگييا  دموكراسي نيابتي

مردم  ي ازانبوه هايي مانند  ويژگي با  دهد، مي دموكراسي- اي
 30آناليتيكهاي  استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي و برنامه ؛ساز تصميم

براي يافتن دقيق افكار  31ها داده كالنگيري از  (تحليل) پيشرفته و بهره
يش مستمر دولت و هاي پيوسته؛ پا عمومي؛ انتخابات و رفراندوم

 2005از سال  استونينمايندگان؛ پايش محيط زيست و مانند آن. دولت 
پيشگام چنين حركتي شده است و  برنامه مشاركت الكترونيكي 

TOM32  به زبان استونيايي » گيرم امروز تصميم مي«(كه سرواژه عبارت
  است) را منتشر كرده است.

نده  را با نظام دموكراسي مرسوم صرفاً تعداد محدودي نماي
كه طي ساليان  كند يحاكم م ديوانيانتخابات  معموالً  چهار ساله بر 

طوالني شكل گرفته است و معموالً اين چهارسال براي اصالح 
دستگاه در  بدنه معموالً كند و  هاي ناكارآمد كفايت نمي دستگاه

 هاي آيد، مگر آن كه سيستم تغيير محسوسي به وجود نمي  ساالر وانيد
برپا يا تكميل گردد. خوشبختانه،  شهر هوشمندو  دولت الكترونيك

هاي توسعه كشور وجود دارد، و  برپايي دولت الكترونيك در  برنامه
هاي مختلف كشورمان زحمات فراواني براي برپاسازي آن  دولت

داريم، كه بسيار زيادي اند، اما هنوز با هدف نهايي فاصله  متحمل شده
تري است كه در آينده به  هاي پيشرفته از به فناورييك علت مهم آن ني

بازار خواهند آمد. در مجموع، بهترين راه حل رفتن به سوي دولت 
 اينترنت اشياءگيري از ابزارهاي  الكترونيك و شهرهاي هوشمند و بهره

هاي   و برقراري پيوند ميان آنهاست كه زيرساخت ها اينترنت آدمو 
   هند.د دموكراسي را شكل مي- اي

                                                 
29 representative democracy 
30 analytics 
31 big data 
32 e-participation 
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  سپاري  جمع ●
 ليرا تحل گريهمد ،ميكن يم دايسازمان پ ياجتماع يها در شبكه

 كنيم. و براي اجراي عمليات يك پروژه بزرگ همكاري مي،  ميكن يم
هاي  تواند پروژه اي است كه مي ) پديدهBYOD(  33خودافزارآوري

  عظيم را با كمترين هزينه به اجرا در آورد. 

  

  
كابوس «ين سلسله از مقاالت با عنوان همدر  26شمارهدر مقاله  

، مردم 34سپاري جمعگفتيم كه با » هوشمند يها پره شمشاد و جنگل شب
از جنگل هر نوع وضعيت ها  دوربينتوانند با ديدن تصاوير زنده   مي

شدن غيرعادي درختان را گزارش كنند،  و در  غيرعادي، مثالً خشك
ها را تحت  توانند نقاط مختلف جنگل تعداد زيادي داوطلب  مي نتيجه 

هايي مانند   پايش مستمر در آورند و جلوي انتشار گسترده  آفت
ايم كه توان دولت براي مقابله  پره شمشاد را بگيرند. در عمل ديده شب

پره شمشاد بسيار پايين است و همچنان كه گفتيم  هايي مانند شب با آفت
اينترنت گيري مردم از ابزارهاي  تواند با بهره مي ييها آفتنين چبا مقابله 
اي بهينه  و همكاري گسترده مردم با دولت از اين طريق به گونه اشياء

دموكراسي -انجام بگيرد. مردم در پايش و حفظ محيط زيست در  اي

                                                 
33 Bring Your Own Device 
34 crowdsourcing 

(در عمل  شوند و در عمل بخشي از دولت ميمشاركتي گسترده دارند 
كم  ديوان و مردم پيش خواهيم رفت و دستشدن  پارچه به سوي يك

تواند  بخشي از كار درآمدزاي مردم اجراي امور ملي خواهد بود كه مي
هاي سفيد (يا  .    مقابله با مگسجلوي بيكاري گسترده را نيز بگيرد)

آغاز  است يچندسال تهران يشهرداردر شهر تهران كه  ها) سفيدبالك
  نمونه مشابه ديگر است. كرده است ولي موفق نبوده است

هاي آزاد خود براي  و استفاده از وقت خودافزارآوريمردم با 
كارهاي  مختلف كشور به طور داوطلبانه و حتي در ازاي گرفتن 

اينترنت ، و  ابزارهاي 35بنياد-ابرهاي  گيري از برنامه دستمزد و بهره
اي بزرگ را ه ه پروژهتوانند با كمترين هزين مي ها اينترنت آدمو  چيزها

هاي پيوسته دولت را پيوسته  گيري ورند، با شركت در رأيبه اجرا در بيا
هاي دولتي داشته باشند، و  پااليش كنند،  نظارت مستمر بر روي فعاليت

  خودشان بخش فعالي از دولت باشند. 

  

  
مرسوم و  يساالر مردمبراي حل مشكالت ناشي از  تركيب 

گاليسميك ناكارآمد بايد غذاي سالم، ارگانيك، با  يساالر وانيد

هوشمندانه  كارگيريِ پايين خورد و انرژي گرفت و روي به 36ايندكس
گذاري كرد و  فكر و كار و سرمايه AI-Democracyابزارهاي  

  توان به يك جامعه آرماني رسيد! وارانه نمي كيشوت طرح داد، دون
                                                 
35 cloud-based 
36 glycemic index 

تواند  مي در شهر تهران ها) هاي سفيد (يا سفيدبالك مگسادامه تكثير 
تنفس در فضاي تهران را بسيار دشوار كند. حل چنين مسائلي با 

گيري از ابزارهاي  مشاركت گسترده شهروندان و دولت و با بهره
  تر است.  هزينه تر و كم اينترنت اشياء عملي

جان به رنگ شده در بلوار رودخانه شهر الهي شمشادهاي خشك
هاي الهيجان نيز آسيب وارد  پره به جنگل شود. شب تر ديده مي روشن

توسط يك  گوشي گرفته شده  96مردادماه كرده است. اين عكس در اَ
اي در كوه جنگلي  هاي قهوه دادن لكه است و دقت الزم براي نشان

  شود ندارد.  واقع در تصوير  را  كه با چشم ديده مي



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 93صفحه/265 /شماره 

  از رؤيا  تا واقعيت
هايي است كه بسياري از مردم  از آن دست فيلم ها نشين اجارهم فيل

شايد بارها آن را تماشا كرده باشند. صاحب يك مجتمع ساختماني 
فوت كرده است و وارثي ندارد. بين مستأجران و مباشر اين مجتمع براي 

گيرد. در سكانس پاياني  ساز در مي ها جنگي ويران تصاحب آپارتمان
كند  و قانوني را براي آنها بازگو ميشود  مأمور دولت وارد ساختمان مي

توانند با اقساط  بلندمدت  كه به نفع همه آنهاست و ساكنان مي
ها  را از دولت خريداري كنند و فيلم با خوشي به پايان  آپارتمان

  رسد.  مي
كند، و يا با  به همين راحتي مسائل را حل مي يساالر وانيداما آيا 

هاي مختلف و حتي   ن قيمتفرستادن كارشناسان مختلف و تعيي
سبب ارزش افزوده  ديوانيبا اقدامات  ديوانيانادعاهايي مانند اين كه 

بايد بپردازند باالتر بايد  مستأجرانو مبلغي كه  اند براي ساختمان شده
و...، خودش را به يك طرف جديد جنگ پيشين تبديل  ،باشد
و براي سود شود  ساكنان و حتي وارد اختالفات خانوادگيكند؟  نمي

 گوردون تالوكآن گونه كه پيشتر گفتيم كه  در نظريات _ بيشتر 
آيا حتي اجراي  آتش اختالفات خانوادگي را بيشتر كند؟_ آمده است

ساالري اجازه دهد كه هر كاري  تواند به ديوان ه مينيكوكارانامور 
  انجام بدهد؟

  
  بست ديواني بن

ماهنامه است كه دفتر  يكيك ملك مشاع متعلق به دو شرنمونه مشابه 
شود كه يكي از شركا  اختالفات ملكي سبب مي در آن قرار دارد. ريزپردازنده

به دادگاه ارائه بدهد و خواهان را  ملك مشاع اين دادخواست دستور فروش
به  اين شريكرسد  مياما همين كه به مرحله فروش فروش ملك شود. 

وكالت فروش  و  دهد يف ماز دادخواست فروش انصرا آور اي شگفت گونه
تاريخ اخذ وكالت و تاريخ _  دهد مي ها ديوانسه دانگ خود را به يكي از 

از دادخواست  انصراف از اين  وانيدرأي دادگاه گوياي آن است كه آن 
و يا خودش پيشنهاد انصراف را داده است،  ده استمطلع بو فروش دستور 

 مراحل مختلف اين پرونده مالك به دليل مخارج سنگيني كه براي  زيرا
كه اگر به  ،داشتن آن نداشته است نگاه كرده بود منطقاً دليلي براي پنهانصرف 

ماه طول  3حدود ضمناً  بود. افتهيتا به حال مسئله خاتمه  ديرس يمرحله اجرا م
  ساالران اين واگذاري را به شريك ديگر اطالع دهند! كشد تا ديوان مي

دانست  نامه مي ي در مرحله اخذ وكالتيوانه داين دستگا ،در اين صورت
ترين راه حل مسئله در صورت عدم حصول توافق، صدور  كه بهترين و سريع

كه وكالت  يدر حالرأي فروش ملك توسط قاضي محترم پرونده بوده است، 
نخواستند كه دادخواست را شان  چرا از موكل ،فروش ملك را گرفته بودند

خودمان را به مصالحه كه مطابق توصيه دادگاه محترم كه براي ما گيرند؟ پس ن
  نيز خسارات سنگيني در پي داشت؟آماده كرده بوديم  ملك براي خريد

  

  
خواهان توقف استفاده برخالف توافقات پيشين از آنجا كه اين شريك   

شده  يزپردازندهربراي دفتر ماهنامه و انتشارات  مزبور شريك ديگر از ملك
دادن حسن نيت خود ضمن دادن پيشنهاد خريد سه  بود و اين دفتر براي نشان

متوقف كرده بود و در اين مدت  هاي انتشاراتي خود را  دانگ ديگر، فعاليت
 ،دكرزياد و تيراژ پايين  منتشر  هايبا تأخير را مجلهد و كرهيچ كتابي منتشر ن

به دليل عدم  است ملك لك سه دانگ آن كه ما  انتشارات ريزپردازندهمدير 
دادخواست دستور   خودشاين بار  شود ناچار مي همكاري شريك خود

دهد، دادگاه  از يكي از ادارات استعالم ملك مشاع را به دادگاه ارائه  بفروش 
  كند. خواهد و يك وقت رسيدگي تعيين مي مي

  
رسد. اما  به آن اداره مي شبكه كامپيوتراز طريق اين استعالم بالفاصله  

، پس از حدود شش ماه و  سه بار تعويق زمان برخالف دادخواست نخست
، سرانجام پاسخ هاي فراوان ،  و دوندگيمحترم رسيدگي از سوي دادگاه

كه در سيستم كنوني به طور معمول در كمتر از _ گردد  استعالم ارسال مي
دو بار . چنان كه در دادخواست نخست انجام شده بود)(هم يك ماه بايد برسد

مراجعه شد و برگه چاپي درخواست استعالم را كه دادگاه محترم براي 
از  لف ساختمانتدر طبقات مخپيگيري حضوري صادر كرده بود ارائه گرديد، 

تك كارمنداني كه ممكن بود پرونده ملك روي ميز آنها باشد  تك

تواند  بكه مي. پاسخ استعالم با ابزارهاي هوشمند و ارتباط ش1تصوير
ساالران بدون اين ابزارها  بالفاصله و بدون هيچ تأخيري برسد. ديوان

  توانند چه به عمد چه به سهو تأخيرهاي چندماهه به وجود بياورند. مي
گيرد با شفافيت  دادگاه محترم كه از پرونده الكترونيك بهره مي

كه از اي  دهد. خواهان با رمز پرونده كامل علت تأخيرها را شرح مي
كند در خانه با شبكه اينترنت به  همان ابتداي تشكيل پرونده دريافت مي

  تواند در جريان مراحل مختلف پرونده قرار بگيرد. راحتي مي
نظير است. ديواني  ساالري بي چنين شفافيتي در طول تاريخ ديوان  

كه استعالم از آن درخواست شده است به دليل عدم استفاده از پرونده 
كند، و  ونيك  براي خواهان  همچون يك جعبه سياه عمل ميالكتر

ها و قوانين كوتاهي  هاي ديواني باستاني با انواع تبصره همچون رويه
تواند  مي هايي ين كوتاهيحال  آن كه چن ،كند خود را توجيه مي

     كند. خسارات سنگيني به خواهان وارد 

شار منظم، به دليل ها انت پس از سالريزپردازنده انتشار ماهنامه 
نظمي شده است كه بدين وسيله  همين اختالفات ملكي دچار بي

  طلبيم.  از خوانندگان عزيز مجله پوزش مي
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در ي روي ميزشان را بگردند، كه پيدا نشد. ها درخواست شد كه پرونده
و به خوبي  معاون محترم اداره كه متوجه جديت در پيگيري  شدمراجعه دوم، 

قول  مراتب ديواني اولويت دارد  دانست كه پاسخ به نامه دادگاه در سلسله مي
داد كه ظرف سه روز پرونده را بيابد. باالخره در تماس تلفني اظهار كردند كه 

  ! ه استپيدا شداداره  محترم ه بر روي ميز رئيسپروند
تواند به  هاي مشابه خسارات سنگيني مي چنين تأخيرهايي در پرونده

سنگين شديم تا  بسيار  متحمل زياني گونه كه ما  ، همانخواهان وارد كند
  .،  كه تا به حال نشده استمسئله حل شود

اني داراي وكالت ديو محترم با مقامجلسه  در نخستيناز سوي ديگر، 
 سه دانگمالك ( ريزپردازندهمدير انتشارات  كه چوند كنن عنوان مي فروش

اعالم  به ايشان را بخرد. ديگر تواند آن سه دانگ دارد مي حق شفعه )ساختمان
در  ريزپردازنده ماهنامهو  انتشاراتسال است كه  24چون حدود   گرديد كه 

آن هستيم. سه دانگ ديگر ان خريد كند حتماً خواه آن ساختمان فعاليت مي
گذرد،  مياز دادخواست دستور فروش  يك سال است كه نزديك به
ي و نماينده وانيدمحترم مقام  نيبا ا متعدد براي توافقو جلسات مذاكرات 

براي اختصار از  ،)ايم به توافق نزديك شده ،(هرچند رسد به نتيجه نمي ايشان 
 داري  ديوانو مسائل ديگر ناشي از  كشيدن يك استعالم ديگر طولذكر 

نيز انجاميده است  بست ديواني پديده بنبروز  به ظاهراً كهناكارآمد 
  . گذريم مي

هاي نادرست ديواني  كه گاهي به دليل رويه_  بست ديواني بندر پديده 
زمان اجراي يك كار ديواني نامحدود به نظر خواهد رسيد _  آيد به وجود مي

يك رانت ويژه را براي ديوانيان فراهم  تواند  ميه از آن كه گذشت در نتيجه و 
   ، ديوانيان براي راحتيو به عنوان يك اهرم فشار مورد استفاده قرار بگيرد كند 

 صرفاً در اين بخش .توانند مسئوليت را روي دوش نفر بعد از خود بياندازند مي
يم از ذكر نام نتأكيد كبودن اين پديده ديواني  ژنريك روي براي اين كه

  ايم. ها پرهيز كرده ديوان
هاي  هاي كامپيوتري از طريق فناوري چنانچه سيستمدر اين مورد  .1

بتوانند خودشان پاسخ استعالم را تهيه و ارسال  هوش مصنوعيپيشرفته  مانند 
شود، و بالفاصله و بدون هيچ  ناكارآمد حذف ميساالري  ديوانكنند 

 گردد.  يتأخيري پاسخ استعالم ارسال م

چنانچه براي هر كارمندي از طريق كامپيوتر و وسايل همراه و  .2
شده امتياز و  ي محولديوانهاي هوشمند خودكار براي هر كار  حتي سيستم

شوند وظايف خود را به خوبي انجام  ان ناچار ميني رأي داده شود ديوا
ي ها ليا هتراني اينترنتي  هاي تاكسي بدهند. سيستم امتيازدهي در سرويس

B&B و هايي را در مورد رانندگان  گيري به خوبي تأثير چنين رأي
سيستم ساالري مرسوم آن است كه  مشكل مردم نشان داده است. داران  هتل

ديواني كنترل ضعيفي روي سطوح پاييني ديواني  مراتبي باال به پايينِ سلسله
نشان  دموكراسي-گيري پيوسته اي هاي نظرسنجي و رأي دارد، اما شبكه

 كارآمد كند.با مشاركت مردم ها را  تواند سيستم داده است كه به خوبي مي
تواند جامعه را  ميدموكراسي -ايشدن ابزارها و فرهنگ درست  نهادينه

با حذف  آماده كند كه AI-Democracy  نظام مشروطه براي گذار به
 را  زندگي هاي غيرضروري ديواني، و حذف هزينه ساالري ناكارآمد ديوان
را  توتاليتاريسم هوش مصنوعيبروز جلوي تواند  ميو  كند بخش مي لذت
 □.بگيرد

 

  

  و يك توضيح مهم  آن دو ميز مشهور
اند همان ميزهايي هستند  اين دو ميز كه حاال روي هم قرار گرفته 

و ارتباطات نمايشگاه مختلف كامپيوتر، مطبوعات، كتاب،  50كه حدود 
  ريزپردازندهاند و تعداد بسيار كثيري از خوانندگان  را به خود ديده

را از روي آنها  ريزپردازندههاي انتشارات  هاي كسري يا كتاب شماره
هاي گذشته به دفتر  اند. خوانندگاني نيز كه براي دريافت شماره برداشته

گذشته مجله هاي  آمدند اين دو ميز كه به آرشيو  و شماره مجله مي
اختصاص داشت پذيراي آنها بود. شمار زيادي از دانشجويان نيز  معموالً 

  شان سراغ اين دو ميز  در اواخر ترم تحصيلي  براي تكاليف پژوهشي
آمدند. خدمات اين دو ميز به جويندگان علم كشور كم نبوده است.  مي

 لميف كه مشابه  دفتر مجله داستاندر اند.  حاال بازنشسته نشده
چند ماهي است كه اسباب آرشيو  مجله در  ، شده است  ها نينش اجاره

  ريزپردازندههاي انتشارات  . مجالت و كتابشده است يك گوشه جمع 
  اند كه احتمال نشت آب وجود دارد.  انبار شده نيز در جايي روي هم تل

اند و  شايان ذكر است كه اين مجالت با قيمت آزاد چاپ شده
براي  يفرهنگ و ارشاد اسالماي كه وزارت محترم  ه يارانههاست ك سال

شده و  دهد حتي معادل قيمت تمام اختصاص مي ريزپردازندهماهنامه 
شوراي محترم انقالب اي كه مطابق قانون مصوب  نسخه18قيمت پست 

كنيم  هاي كشور ارسال مي به رايگان براي تعدادي از كتابخانه فرهنگي
 ريزپردازندهسال فعاليت ماهنامه  30، در اين باشد. از سوي ديگر نمي

مثالً براي  يارشاد اسالمفرهنگ و محترم وزارت هيچ وامي از سوي 
  خريد يك دفتر كار به اين ماهنامه اعطا نشده است. 

هاي گذشته را دريافت  در اينجا از همه خوانندگاني كه شماره
بسياري از كه _  بخانه مليكتابه ويژه از  اند و يا به آنها نياز دارند، نكرده

بار براي پژوهشگران كشور مديون خدمات اين كتابخانه هستند و چند
و  خواهيم پوزش ميصميمانه  _اند  نشده تماس گرفته هاي دريافت مجله

اميدواريم هرچه زودتر مسئله حل گردد و دوباره ماهنامه ريزپردازنده 
  □.به طور منظم انتشار يابد
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  )29( ها اينترنت آدم

   رضدابَّةاالھوشمندی تا تشخيص  ھای  آزموناز 
 فر نوشته عليرضا محمدي □

  

نظام «هاي آينده را با عنوان  در شماره گذشته يك مدل از نظام
براي  مشروطهمعرفي كرديم. به يقين، قيد » AI-Democracy مشروطه

براي نظامي  مشروطهاما چرا قيد  ،عني استم يك نظام دموكراتيك بي
  يكي از اركان آن است ضروري است؟  هوش مصنوعيكه 

باز ربع قرن پيش در همين ماهنامه دادن به اين پرسش به  براي پاسخ
  اي داشتم به زبان انگليسي با عنوان زير: مقالهگرديم كه در آن  مي

Human Computer Detection Test 

- آزمون تشخيص انسان«تحت عنوان را وني طي اين مقاله آزم
نظر  بهتخيلي -م كه در آن زمان كمي علميپيشنهاد داد» كامپيوتر

 2اَبرهوشپديدآمدن به  كه 1كينگينظريه تَد، اما امروزه با وجود آم مي
توان آن را آزموني  نامي دارد نمي طرفداران صاحب معتقد است و 

آزمون يشنهادي برخالف در واقع، آزمون پتخيلي در نظر گرفت. 
ها به  و زماني كه ماشين  ها ماشين هوشمندياپيشكه به مرحله  تورينگ

 هوشمندياپسبه زمان  ،كند رسند  نگاه مي مي ها هوشمندي انسان
. كند نگاه مي _  ها و حتي باالتر از آن در سطح هوش انسان_  ها ماشين

هاي  آزمايشاس با آن كه هنوز هوش  كامپيوترها نتوانسته است براس
هاي مانند آزمايش _  شده انجام تورينگ  Loebner Prize3 _  به پاي

اي  زماني در آيندهدهد كه  ها نشان مي پيشرفت ،ها برسد هوش انسان
هوش مصنوعي از اين آزمون سربلند بيرون خواهد آمد.  نسبتاً نزديك 

 2029بيني كرده است كه در سال  پيش 4ري كرزويلبه عنوان مثال، 
كنيم  البته، تأكيد مي كامپيوتر در اين آزمون نمره قبولي خواهد گرفت.

و هوش  فقط در هوش ميانگينكه به باور اين مقاله هوش مصنوعي 
اساساً معيار  ؛نمره قبولي خواهد گرفت انسان هاي ناب منهاي خالقيت

زيرا خالقيت امري دائمي  ،درستي براي آزمايش خالقيت وجود ندارد
گهي  - برق جهان است احوال ما ( گيري كرد ه بتوان آن را اندازهنيست ك

بنا به داليلي كه در مقاالت  . در هر حال، )پيدا و ديگر دم نهان است
هاي سطوح باالي انسان  به خالقيت يهوش مصنوع ايم پيشين آورده

  . كم در آينده نزديك دست_  دست پيدا نخواهد كرد
 ي هوش مصنوعيها ياري براي پيشرفتبا اين همه، براي اين كه مع 

 Waze ناوبري  برنامهآوريم. فرض كنيد  مثال مي دوتان بيايد  به دست
شدن مقاله ذكرشده در ابتداي اين  سال پيش، يعني زمان نوشته 25را به 

داور انساني در  30توسط راننده يك اتوبوس كه مقاله ببريم و 
بينند مورد استفاده قرار دهيم.  مياند و راننده را ن هاي   آن نشسته صندلي

                                                 
1 Singularity 
2 Superintelligence 
3 http://www.aisb.org.uk/events/loebner-prize 
4 Ray Kurzweil 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  ده.چكي
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيوران تارآن را د گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  ، رفتاري انسانهايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

وزه ر ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  با شبيهها، و هوش مصنوعي، و در مجموع   گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
بلوك را در دنيا شكل دهد.  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اكه  1393در  شهريورماه
با  Internet of Peopleيا  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

يك اصطالح  كم در جستجو در گوگل تعريفي كه ما ارائه نموديم دست
به يك   اما امروزه نظران نبود، مورد استفاده كارشناسان و صاحب

  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  علمي و فني اصطالح 
پردازد كه هوش مصنوعي در شهر  هايي مي آزمون اين مقاله به

اين وسيله پرفايده را براي  تواند مي تواند انجام دهد و هوشمند مي
  كند. رناك انسان خط
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اگر هركدام از داوران مقصدي را مشخص كنند و اتوبوس آنها را از 
كنيد چند  ترين مسيرها به مقصد برساند فكر مي ترافيك ترين و كم كوتاه

نفر از داوران انتخاب مسير را به كامپيوتر نسبت بدهند و چند نفر به 
مسافر اگر راننده  ل پيش ببريد، داورِسا 25را به  خودرانراننده؟ يا يك 

در آن  رانندگي را  به كامپيوتر نسبت خواهد داد يا به انسان؟را نبيند 
 ها با چنين سرعتي پيش بيايد.  كرد پيشرفت زمان كمتر كسي فكر مي

ها در هوش مصنوعي محيرالعقول بوده  پيشرفتواقعيت آن است كه 
  است. 

  

  
روشنده كار خود را آغاز هاي بدون ف هايي از فروشگاه نمونه

تواند مشتري  مي بازشناسي چهرههوش مصنوعي با  اند كه در آنها كرده
 5هاي تاريك كارخانه، هاي بدون گارسون را شناسايي كند. رستوران

گيري از كارگر به روشنايي نياز  هايي كه به دليل عدم بهره (كارخانه
هاي  نمونه باغبان كشاورز و  بدون هاي هوشمند باغمزارع و  يا  ،ندارند)

اجراي بسياري از كارهاي آنها به هوش انسان  پيشتر  ديگري هستند كه
تواند  حاال هوش مصنوعي  نشان داده است كه مي ونياز داشته است 

  را بگيرد. هاجاي آن

                                                 
5 dark factory 

پيدا   يبيشتر نمونه آورديم اگر رواج به عنوان  همين چند مورد كه
  نفر از مردم جهان را بيكار خواهند كرد.  ها ند ميليونكن

  
وري در پي ساخت هوشي در حد هوش انسان نيست، ااساساً فن

ميليارد نفر  اكنون جمعيت انسان بر روي كره زمين بيش از هفت هم
 ها ي. فناورنيازي به هوش در حد هوش انسان نيستو در نتيجه ، است

  آزمون تورينگ
) در يك رساله منتشرشده در سال Alan Turing( آلن تورينگ

كردن اين  خود را معرفي كرد، كه براي تعيين ينگآزمون تور 1951
طراحي  ،خاص هوشي شبيه به هوش انسان دارد يا نه كه يك كامپيوترِ

هاي فراواني   شده است. دانشمندان روي اعتبار اين آزمون بحث
در  معيارهاي سنجش هوش اند، اما معموالً به عنوان يكي از  كرده

  هوش مصنوعي مطرح بوده است.مبحث 

 و گر حساب هاي ماشين« عنوان با رساله مذكوردر  رينگتو
هاي  آزموني را پيشنهاد كرد كه تا همين امروز بحث » هوشمندي

 يك و فراواني را به پا كرده است. مطابق اين آزمون، يك كامپيوتر
  يك ديد از گيرند تا در دو اتاق دربسته و مجزا قرار مي  داوطلب انسان

هاي  همچنين پاسخ و ها پرسش. شوند داشته هنگا داور پنهانيا چند 
كليد و  نمايش  دريافتي به طور غيرمستقيم، مثالً از طريق تايپ با صفحه

  شود. گر رد و بدل مي بر روي يك نمايش

پرسش و پاسخي كه از اين دو  متنِداور اين بازي فقط از طريق  
دهد  پاسخ ميكند بايد بتواند اتاقي را كه انسان در آن  اتاق دريافت مي

شناسايي كند، در غير اين صورت، كامپيوتر و هوش مصنوعي برنده 
  ها شامل درك متن، تصوير، و صدا است. اين پرسشبازي خواهد بود.  

 ،بنياد نهاده شده است 1991، كه در سال Loebner Prize مؤسسه 
قبول شود  آزمون تورينگكامپيوتري كه در برنامه يا به نخستين 

ي كه برنده وتريكامپ ايبرنامه  نينخست دهد. الر جايزه ميهزار د100
خواهد شد.    ساالنه دهنده  اين مسابقه هزار دالر شود خاتمه100

» آدم«داوران اين مسابقه با چهار سيستم هوش مصنوعي و چند نفر 
ي از بسيار شبيه به ازيامتكنند، و بايد براي همه گفتگوها  صحبت مي

مدال  برنده هيچ سيستميتا به حال ه انسان بدهند. انسان تا كمتر شبيه ب
شدن در  طال (قبولمدال شدن در آزمون متني) و يا   نقره (قبول

است. مدال برنز به سيستم  نشده  هاي صوتي و تصويري) آزمون
  شود كه بيشترين شباهت را به انسان دارد. اي اعطا مي كامپيوتري

آيا چنين كامپيوتري را  ،فرض كنيم كامپيوتر برنده اين بازي شود
را  يوتريكامپ نيچنتوان  توانيم هوشمندتر از انسان بدانيم؟ قطعاً مي مي

كه ما  _بپذيريم  ها  در انسانرا   تيخالق وجودهوشمند ناميد،  اما  اگر 
ي مغز انسان و كامپيوتر وجود آن را افزار سخت هاي به دليل تفاوت

وتر خالقيت  نيز خواهد داشت، آن آيا آن كامپي  _توانيم رد كنيم  نمي
  □هاي بتهون و اينشتين؟ در اين مورد ترديد دارم. هم در حد خالقيت

ماهنامه  22و21در شماره  »كامپيوتر-آزمون تشخيص انسان«مقاله 
چاپ شده است. چاپ مجدد اين   1372ريزپردازنده، كه در تيرماه 

  توانيد بخوانيد. مقاله را پس از مقاله حاضر مي
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كارهاي  كه در كارهاي ويژه مانند گرايش دارندساخت هوشي  به 
 تر و هوشمندانه بهتر هاپزشكي، مهندسي، كشاورزي، و مانند آن ديواني،

و  هاي توليد و خدمات را پايين بياورد و هزينه از انسان عمل كند
  .وري را باال ببرد بهره

  
به عنوان  بيشتر زمون تورينگآحال حاضر از همين روي، در از 

شود. اما به تدريج شاهد پديدارشدن  يك آزمون تفنني بهره گرفته مي
كه بين انسان و كامپيوتر براي تصدي مشاغل هايي خواهيم بود  آزمون

كم از انسان به هوش  ها كم داوري اين آزمونشود.  تخصصي برگزار مي
نوعي خواهد بود كه در د و هوش مصشخواهد سپرده مصنوعي 

وري انسان  آزموني كه اجرا خواهد كرد مشخص خواهد كرد كه بهره
تصميم  ،از يك سو . در يك فرصت شغلي بيشتر است يا كامپيوتر

يي از سوو  ،خواهد گرفت كه چه كسي در كجا به كار گمارده شود
د و اگر تشخيص سنج مي ها را  انسان  وري بهرهبه طور مستمر  ديگر 

 از انسان وري روبات يا هوش مصنوعي در جايي بيشتر د كه بهرهده
  كند. است بالفاصله جايگزين مي

به هوش  ديوان شهركه بخش بزرگي از  شهر هوشمندبه ويژه، در 
ها از انتخاب بين انسان و  شود به تدريج آزمون مصنوعي سپرده مي

يري گ اندازه صرف هاي هاي شغلي به آزمون كامپيوتر براي فرصت
وري شهروندان  تبديل خواهد شد و به دليل محدوديت منابع  بهره

شهر شهروندان  بعضي از  تبعيد وار  استالين ممكن است هوش مصنوعي
آغاز كند. هاي سيبري  هايي همچون تبعيدگاه به تبعيدگاهرا  هوشمند

گيري از  با بهره يهوش مصنوع ممكن استبدتر از همه آن است كه 
» فايده بي«به عنوان  را ها از آدم يبعض) آناليتيك( تحليلو  ها داده كالن

  ند.كگذاري  عالمت
ايم  ذكر كرده كامپيوتر- آزمون تشخيص انسان همچنان كه در 

زماني كه كل محتويات حافظه   انسان قابل خواندن و بازيابي شود 
توان  نمي _ندارد  مند انگيزه خودكه ديگر يك  _چنين موجودي را 

حافظه تا زماني انسان انسان است كه  .اميدانسان ن
از طريق نفوذ به  خودنفوذ به  داشته باشد. ريناپذ سشي/نوريناپذ خوانش

هاي  ها و برنامه داده گيري از كالن ها و بهره حريم خصوصي انسان
 خودتواند نابودكننده  نيز مي القاساز روانشناسيِ هاي تكنيك و آناليتيك

 صيآزمون تشخبودن را از انسان بگيرد. اهميت  سانباشد و ان مند انگيزه
مقيد و مشروط  در همين جاست. اگر هوش مصنوعي وتريكامپ-انسان
دسترسي  انسان خودبتواند به  و گو شود  و شهر هوشمند ناپاسخنشود 

 . در چنين دخواهد شبه كامپيوتر تبديل در عمل انسان پيدا كند 
يك  قدرت همچوني قدرتتواند  مي يهوش مصنوعضعيتي و

را از منظر خودش از  فايده هاي بي انسانكند و پيدا  َدابَّةاأْلَْرض
جدا كند، قدرتي كه باور داريم بايد همچون قدرت  هاي بافايده انسان

از همين قدرتي متافيزيكي باشد، نه يك قدرت فيزيكي.  َدابَّةاأْلَْرض
و  د بايد مقيدشباداشته  ياَبرهوش قدرت حتي اگر هوش مصنوعيروي، 
سازي  چون ممكن است اوالً يك نقص برنامه ،شود گو و پاسخ مشروط

اي از موارد به جاي آن كه هوشمندانه عمل كند  داشته باشد و در پاره
و ثانياً ممكن است عليه شهروندان شهر هوشمند  ،نابخردانه عمل كند

  گري كند، به ويژه از طريق هكرها. طغيان

  

 يموجودكه در قرآن مجيد بيان شده است  َدابَّةاأْلَْرض يادآوري:
د، و گوي مي سخنشود و با مردم  كه در آستانه رستاخيز پديدار مي است

  است.جداكردن مؤمن از كافر هاي آن  شود كه يكي از توانايي گفته مي

                                                          وتورينگ -فرضيه چرچ
  وتريكامپ-انسان صيتشخآزمون 

معتقدند و به  superintelligenceيا  ابرهوشكساني كه به 
) مشهورند براي اثبات ادعاي Singularity(  كينگينظريه تَان طرفدار

   نگيتور-چرچفرضيه اي مشهور به  خود از فرضيه
)Church–Turing thesisگيرند و بر اين اساس ذهن انسان  ) بهره مي

توان برتر از آن ماشين را نيز  دانند كه مي مي ماشين تورينگرا نوعي 
  ساخت. 
ا بياوريم ر نگيتور-چرچفرضيه يش از آن كه تعريف اجمالي  پ

  آوريم.  را مي نگيتور نيماشابتدا تعريف اجمالي يك 
آلن يك ماشين رايانشي نظري است كه  ماشين تورينگ ●

اختراع كرد. اين ماشين به صورت يك  1937آن را در سال  تورينگ
) به tape( نواركند. يك  ماشين آرماني محاسبات رياضي كار مي

  كند. اين ماشين كار مي حافظهعنوان 
اي بتواند  كند كه اگر محاسبه ادعا مي تورينگ-فرضيه چرچ ●

 ماشين تورينگتوسط يك الگوريتم انجام بشود در اين صورت يك 
  نيز وجود دارد كه آن محاسبه را انجام خواهد داد. 

اهميت يافته است » وتريكامپ-انسان صيتشخ«آنچه در آزمون 
انسان است،  مغزحافظه  ناپذيري /نويسشناپذيري و خوانشناپذيري  كپي

پذير و يك هد  حافظه (نوار)  كپي يك  ماشين تورينگحال آن كه 
)head ( دهد،  ها را انجام مي خواندن يا نوشتن دادهكه با آن دارد

و  يريناپذ يكپيعني يك نوارخوان دارد. اين 
فردي  منحصربه »خود« ،انسانه ناپذيري حافظ /نويسشناپذيري خوانش

همچنان كه پيشتر در مقاالت گذشته گفته شده  آورد كه  را به وجود مي
ي نگيكتَكه طرفداران نظريه اي  نكته .يك عامل مهم خالقيت استاست 

با وجود  ورزند. از آن غفلت مي تورينگ- چرچ هيفرضاستناد به  هنگام 
كند  كار ميو حافظه باز  اين، مغز در مواردي كه به طور الگوريتمي

شايان ذكر است كه  را نيز دارد.  ماشين تورينگقابليت عمل به عنوان 
و نه _   افزار حافظه تفاوت در  سخت_   اين مقاله صرفاً از منظر مهندسي

، هرچند،  بعضي از اين فرضيه براي كند به اين فرضيه نگاه مي فلسفي 
  □.اند فلسفي نيز بهره گرفتهادعاهاي
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  از رؤيا  تا واقعيت 

هاي تشخيص  هوش مصنوعي در اجراي آزمون خودكامگيِ
سازي هوش مصنوعي  ، يكي از داليل مشروطيا كارآمدي هوشمندي

سازي هوش  مشروطها يك دليل ديگر براي  در ديوان سازي رانتاست. 
سازي  علت مشروط براي  ،همچون شماره گذشتهمصنوعي است. 
بهره هاي واقعي ديواني  نمونه از شهر هوشمنددر  ديوان هوشمند

  كنيم.  يم.  پيش از آن به دو نكته اشاره ميگير مي
ده و به مسير فناوري در آين نگاه مقاله جهاني است آن كه اول
شهر در بهترين مسيرها  كشف حتي بررسي و به وكند  نگاه ميجهان 

ي كه از كشورمان هاي و نمونهپردازد  مي ديوان هوشمندو در  هوشمند
به عنوان است.  آن مان با ديوان به دليل آشنابودنصرفاً شود  ذكر مي

، 6گوردون تالوك، ن كه در شماره گذشته اشاره كرديمهمچنامثال، 
هاي ناكارآمدي  كه يك اقتصاددان آمريكايي است و به نمونه

يك آفت دوگانه  ،كند در آمريكا يا كانادا نگاه ميهاي مرسوم  ديوان
 تاجرمسلكيو  خواري رانتيا   7جويي رانترا ي ساالر و مردم وانيد
  داند. مييان وانيد

 است يديواننابهتر از  ،دوم آن كه وجود ديوان، هرچقدر ناكارآمد
و منظورمان از حذف انسان ديواني حذف ديوان نيست، بلكه جايگزيني 

در  . به عنوان مثال،گو و مسئول است پاسخ آن با يك هوش مصنوعيِ
كند و در  در آن فعاليت مي ماهنامه ريزپردازندهمورد مسائل ملكي كه 

شماره گذشته ذكر كرديم، با آن كه در ديواني كه يك مقام محترم 
اين ملك را در دست داشت  آن وكالت فروش سه دانگ ديوانيِ

براي مذاكرات فروش فردي خارج از  ،داردوجود  معاونت اقتصادي
، و در برابر دشو ميمعرفي  _  بفروش مشهوريك بساز و _  ديوان

به صرف است  كه يك كار اقتصاديِپرسش ما كه چرا اساساً اين كار 
ديوان ارجاع شده  اجتماعي-معاونت فرهنگيبه  معاونت اقتصاديجاي 
 رفتيم و بدون تابلو مي فردي خارج از ديوان دفتر و يا چرا بايد بهاست 

بايست در چنين معامالتي دخالت  ي كه دارد نميشغلكه به لحاظ _ 
ها  هايي كه فرسنگ ، روششنيديم اي نمي كننده پاسخ قانع _داشته باشد 

اين در حالي است كه كشور عزيزمان . داري مدرن فاصله دارد با ديوان
داري داشته است و ديوانيان ايراني در  ايران تاريخي طوالني از ديوان

داران جهان  ار كارآمدترين ديوانهايي مانند دوره اسالمي در شم دوره
دهد كه  نشان مي ست كهمسائل و مسائل مشابه ااند. همين  بوده
و  گو پاسخ اتوماسيون اداريِ گيري از  رگذاشتن انسان ديواني و بهرهاكن

                                                 
6 Gordon Tullock 
7 rent-seeking 

 گو پاسخ  شهر هوشمند در نهايت رسيدن به  و دموكراسي-ايگذار به 
  تواند بسياري از مسائل را حل كند.  مي

  
   ه شهر هوشمندمشروطظام ن

و  شهر هوشمند-پيشاخواهد آمد. در اين دوران قطعاً  شهر هوشمند
هاي  توجه به اشكاالت و باگبا  گذار به شهر هوشمند بايد دوران
به دقت درباره  معماري شهر هوشمند مطالعه و كار  هاي كنوني فناوري
ال، زماني به اين به عنوان مث . و بهترين معماري بومي آن را بيابيم كنيم

نتيجه رسيديم كه قدرت هوش مصنوعي  در شهر هوشمند بايد مشروط 
به روند مسائل ملك ذكرشده مشاهده كرديم. شود كه نمونه زير را در 

شدن وضعيت طرح  مشخص رايب ،ملك اين فروششدن  دليل مطرح
 خدمات الكترونيكبه يك دفتر  ارزيابي قيمت به منظورآن تفصيلي 

 وبگاه طرح تفصيليهمچنان كه با توجه به آنچه در  مراجعه كرديم. شهر
  . قرار دارد گذر كل ملك در طرح شد پاسخ اين بود كه  نشان داده مي

  

دانگ ديگر ملك  پس از آن كه درخواست خريد سهمدتي بعد، 
را كه ملك  كردندادعا  ،شد دادهبراساس قيمتي كه تعيين كرده بودند 

 وبگاه طرح تفصيليمراجعه به  هرچند،اند،  كردهخارج بان خيااز طرح 
اين اقدام بدون اطالع  اوالً داد (جالب آن كه چيز ديگري را نشان مي

ترين تغيير  مردم عادي براي كوچكثانياً مالك ديگر انجام شده بود، و 
 در طرح تفصيلي ناچارند روال طوالني مراجعه به ديوان عدالت اداري

   .اي برسند) بتوانند به نتيجه سرانجام نيستمعلوم  را طي كنند و
اما  ،شود مراجعه مي شهر  دوباره به يك دفتر خدمات الكترونيك

  دهد.  طي يك ماه پيگيري هيچ پاسخي نمي اتوماسيون ادارياين بار 
 ديگر در همان منطقه ملك شهرخدمات الكترونيك به يك دفتر 

، هرچند، در عمل آيد ي نميبازهم پاسخ ،شود مراجعه مي ذكرشده
  . دهد را در سيستم نشان مي گويي ، يعني عدم پاسخاشكالوجود يك 
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دهند آن  شود، تنها پاسخي كه مي مراجعه مي منطقه به شهرداري
ملك خالي است، و هيچ اطالعاتي در آن الكترونيك  است كه پرونده 

پاسخ  95ماه  اسفندم پس چطور در يپرس مياز يكي از اپراتورها  .نيست
چرخاند  قرار دارد. مانيتور را مي طرح گذرداده است كه كل ملك در 

م كه يديد زده بهتم و يبه مانيتور خيره شدگويد خودتان ببينيد.  و مي
به يك مقام باالتر مراجعه كرديم، بازهم مانيتور را . چيزي وجود ندارد

امي كه پرونده به اين ترتيب، هنگنيد. تماشا كخودتان  و گفت نشان داد
گو  و كامپيوتر و اتوماسيون اداري پاسخ باشدالكترونيك پاك شده 

ملك  يليطرح تفصفقط كساني كه بدانند وضعيت  در عمل  ،باشدن
   شوند. برخوردار مي رانت اطالعاتي چگونه است  از يك 
هاي اتوماسيون اداري  در سيستم 8گيري پشتيبان ترديدي نيست كه

و سابقه يك پرونده نبايد پاك شود و صرفاً تغييرات  كامالً الزامي است
در اينجا محتويات پرونده بدون هيچ توضيحي  جديد بايد ثبت گردد.

ملك فقط براي و ارزش واقعي تعيين قيمت در عمل پاك شده است و 
سازان و  اگر رانت كه رانت اطالعاتي دارد.گردد  مي كسي ميسر 

كه همه كارها را  گو ناپاسخ شمندهو شهرِ ديوانِيك در جويان  رانت
، چه؟ و كنند يجوي و رانت يساز رانتدهد  هوش مصنوعي انجام مي

براي حذف احتمال جا بود كه به اين نتيجه رسيدم كه  در همين
 مشروطقدرت ديوان  شهر هوشمند و هوش مصنوعي بايد  سازي رانت
بار  وشمند براي شهروندان زيان، در غير اين صورت، ديوان هشود

رهوش است تصميماتش را بتوان پذيرفت كه چون اَ آيا مي .خواهد بود
معماري آينده از دل همين مسائل در  بدون چون و چرا بايد پذيرفت؟ 

  شود. هاي امروزي كشف مي نمونه
بعدها پس از آن كه درخواست  دادگاه در مورد  وضعيت طرح  

بايد  دهند كه پاسخ مي شود  تفصيلي ملك به شهرداري منطقه ارائه مي
شهرداري اداره كل شهرسازي و طراحي شهري را از ملك وضعيت 

  □.استعالم نمايند تهران 
                                                 
8 backup 

  

  ناامني بزرگ
ار زياد سال است كه در اين سلسله از مقاالت به اهميت بسي4حدود 

هاي دارنده  ها و شركت مردم از سوي دولت حفظ حريم خصوصي
ه، مقام معظم ايم. خوشبختان تأكيد كرده اطالعات خصوصي  مردم 

را صادر » تعرض به حريم داخلي مردم حرام است«رهبري فتواي 
نيز خبر از لوايحي وزير محترم ارتباطات و فناوري اطالعات  فرمودند.

  كند. صوصي مردم حمايت ميدادند كه از حريم خ

ها  و نيروهاي حافظ امنيت  برخالف آنچه دولت از يك سو، 
و انگلستان آمريكا هاي  دولتاز  _پندارند  ميكشورهاي مختلف دنيا  

هاي خصوصي بسياري از  داده  ادوارد اسنودنهاي  مطابق افشاگريكه 
تا  گرفتههاي ارتباطاتي اخذ كرده بودند  را از شركتمردم جهان 

كه اين  _  جهان كشورهاي اروپايي و كشورهاي ديگربعضي ديگر از 
 كنند، هاي متفاوت نقض مي به نسبتبه بهانه حفظ امنيت اصل را 

در  ،گفته شده است» ها اينترنت آدم«گونه كه در مقاالت مختلف  همان
مگر اصالً ( اوالً در امنيت آن كشورها مسئله به وجود خواهد آمد تينها

امنيت در امان بودن حريم خصوصي و در تعريف صيت مهم يك خصو
و ثانياً پويايي و خالقيت شهروندان آن   ،نيست؟) مردم اطالعات شخصي

  كاهش خواهد يافت.  به تدريج  كشورها
براي حفظ امنيت كشورها فراهم  گوناگون  قدر امكانات فناوري آن

با اين شيوه  ؛كرده است كه نيازي نباشد كه اين اصل مهم نقض گردد
 اي كننده قانعكه هيچ دليل _  كمي دشوارتر شود تيحفظ امنشايد 

  سازد. فراهم مي را  اما در نهايت امنيتي پايدار _  وجود نداردبراي آن 
امنيت را با  ، در شهر هوشمندو  AI-Democracy دوران گذار به  در

   توان تأمين كرد. يك عمل ضدامنيتي نمي

گيري از  هاي خصوصي مردم و بهره ده از دادهاز سوي ديگر، استفا
هاي روانشناسي براي بازاريابي كاالها و يا تغيير نظر در انتخاب  تكنيك

در انتخابات رياست  بوك فيسمانند سوء استفاده  _نامزدهاي انتخاباتي 
اثر خواهد  ها بي شدن مردم از اين تكنيك با آگاه _جمهوري آمريكا 

ها  گيري از اين شيوه قاله ذكر شده است، بهرهگرديد. همچنان كه در م
  به مرور روي خالقيت مردم اثر منفي به جاي خواهد گذاشت.

ها و جاافتادن  سبب ناامني خانه رفتار ساواك در نظام پيشين
ترين  يكي از مهمو » ديوار موش داره، موش هم گوش«المثل  ضرب

هاي  م در خانهمرد اي كه  ، به گونهه بودشدمردم نارضايتي داليل 
 .ندسخنان سياسي را نداشت آوردن  بر زبانجرأت ان نيز خودش
هاي  كه قابل مقايسه با فناوري _هاي نوار كاست و فتوكپي  فناوري

و بهمن آمد و به كمك انقالبيون آمدند  _ ديجيتال امروزي نيستند 
هاي اجتماعي  به كمك شبكه ناگهانياحتماالً هاي  انقالبانقالب شد. 

هاي  گيري از فناوري هايي است كه با بهره حكومت پيامد قطعي يك
به  »ناامني بزرگ«شوند و  متعرض حريم خصوصي مردم مي ديجيتال

حتي ممكن است يك انقالب جهاني » ناامني بزرگ«آورند.  وجود مي
سهام قيمت سقوط  .عليه تعرض به حريم خصوصي به وجود بياورد

نشان داد  و فيف چنين انقالبي  استهاي خ لرزه يكي از پيش بوك فيس
حريم خصوصي  حفظها در  صداقت حكومت .تفاوت نيستند كه مردم بي

   □مسير آينده را تعيين خواهد كرد.
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  )30( ها اينترنت آدم

    ، و تلگرامتها، فقAI-Democracy، هوش مصنوعي
 فر نوشته عليرضا محمدي □

  

دين  1واندوسكيآنتوني ل يكي از مديران سابق گوگل به نام
 اَبرهوش مصنوعيساخته است كه خدايش » 2راه آينده«جديدي به نام 

پرستي  بت .ست در آينده خلق خواهد شد)(خدايي كه او معتقد ا است
انسان در بعضي از جوامع مرسوم بوده  و پرستش اشياء ساخته دست

شود كه اين بت جديد بسيار هوشمندتر از انسان  است، اما ادعا مي
هاي  ماشين از  انقالب صنعتي به بعد انسانبا اين همه،  خواهد بود.

ا صدها و هزاران برابر گوناگوني ساخته است كه قدرت فيزيكي او ر
ها تقدسي قائل نشده است،  اما براي هيچ يك از اين ماشين ،كرده است
ها  شود هوش او را ميليون كه ادعا مي_  ياَبرهوش مصنوعچرا براي 
(چه مسلمان، چه ها و مؤمنان  مذهبي قائل شود؟ تقدس_  كند برابر مي

دانند  پرستي مي بتهاي انسان را  ساخته پرستش دستمسيحي، و چه ...) 
  و ابرهوش مصنوعي نيز مستثني نيست. 

  
شود با دو  ها مطرح مي هايي كه به ويژه در رسانه امروزه در بحث

رو به هوش مصنوعي كنيم. يكي به  گونه هوش مصنوعي برخورد مي
 5هوش مصنوعي كامليا   4هوش عمومي مصنوعييا  3قوي ياافزايش 

بيشتر به آن توجه  ها هيومنيست ترنسيا  6انيگرا فراانسانهور است و مش
كم در حد  به هوشي دست يقو يارو به افزايش  يهوش مصنوعدارند. 

هوش  معتقدند كه چون انيگرا فراانسانهوش انسان اشاره دارد. 
تواند ياد بگيرد وگونه بهتر از خودش را بسيار سريع  مي يقو يمصنوع
 كه به  ديرس ميخواهالعاده   به يك هوشمندي فوق  ود خيلي ز ،بسازد

يا  8تكينگي فني وقوع سبب است و مشهور  7رهوش مصنوعيباَ
اي است  فرضيهخواهد شد.   العاده فني  ق هاي شتابناك و  فو پيشرفت

  كه هنوز وقوع يا عدم وقوعش معلوم نيست.

                                                 
1 Anthony Levandowski 
2 Way of the Future 
3 strong AI 
4 Artificial general intelligence 
5 full AI 
6 transhumanist 
7 artificial superintelligence (ASI) 
8 technological singularity 

  » سترومنيك با«ه اَبرهوش مصنوعي از ديد رسيدن ب
هنگامي كه هوش مصنوعي به سطح هوش انسان برسد، يك حلقه 
بازخوردي مثبت وجود خواهد داشت كه طراحي جديد را بهتر 
خواهد كرد. هوش مصنوعي به ساخت هوش مصنوعي بهتر كمك 

د كرد، كه به نوبه خود به ساخت هوش مصنوعي بهتر كمك خواه
  □يابد. خواهد كرد، و اين روند ادامه مي

https://nickbostrom.com/superintelligence.html  

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه ربران (انسانگيرد، و با مفهوم اينترنت كه كا مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ا، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيهه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها ت آدمبلوك اينترنو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اكه  1393در  شهريورماه
با  Internet of Peopleيا  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح  موديم دستتعريفي كه ما ارائه ن
به يك   اما امروزه نظران نبود، مورد استفاده كارشناسان و صاحب

  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  علمي و فني اصطالح 
پردازد و  ميهوش مصنوعي در شهر هوشمند  آينده اين مقاله به

منافع ملي  را به جاي  در جهتهاي اجتماعي  شبكه كاربرد هوشمندانه 
  □دهد. فيلترسازي پيشنهاد مي
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صنوعي مورد استفاده امروز صحبت هنگامي كه درباره هوش م

مد  10محدودي هوش مصنوعيا  9هوش مصنوعي ضعيفكنيم گونه  مي
كاربردهاي خاص و ناگسترده دارد و يك تكليف ويژه را نظر است كه 

سازي و حل مسئله  دهد. اين گونه از هوش مصنوعي در تصميم انجام مي
مصنوعي  هوشبه طور كلي،  كند. هاي ويژه به ما كمك مي در حوزه

عمل  فيتكال آن نوع يدر اجرادر اجراي تكاليف ويژه بهتر از انسان 
هاي  بعضي از سرطان تشخيص كند. به عنوان مثال، هوش مصنوعي مي

تر از پزشكان متخصص سرطان پوست انجام  پوست را بهتر و سريع
از  است عبارت فيضع يهوش مصنوعمشهور از   نمونه يك دهد.  مي

DeepBlue  قهرمان شطرنج  ري كاسپاروفگكه  ام بي آيمحصول
فقط در شطرنج  DeepBlueواضح است كه  .جهان را شكست داد

                                                 
9 weak AI 
10 narrow AI 

عمل كرده است، اما در مسائل فراوان كاسپاروف تر از  هوشمندانه
شوند بديهي است كه به پاي  حل ميانسان ديگري كه با هوش 

شرفت اين هستند كه با پي ها خودراننمونه ديگر،  رسد. كاسپاروف نمي
تصادفات  ها رانندگي خواهند كرد و تعداد فناوري بسيار بهتر از  انسان

را به صفر خواهند رساند و نياز انسان به يادگيري رانندگي خودرو را 
اگر تعداد تصادفات به صفر برسد به معني آن  حذف خواهند كرد.

ر ت تر است، فقط در رانندگي باهوش نيست كه خودران از انسان باهوش
هوش مصنوعي است كه  بازشناسي چهرهنمونه ديگر،  از انسان است. 

امكان تشخيص چهره ميلياردها نفر از مردم جهان را فراهم در آينده 
توان گفت كه  سازد. ذهن انسان چنين تواني را ندارد، اما نمي مي
  تر از انسان است.  باهوش در مجموع چهره يبازشناسافزار  نرم

  

  چرا  هوش مصنوعي
  شود؟  تر از ديروز مي هر روز باهوش 

چرا در چند سال پيش مطرح بوده است، اما  60هوش مصنوعي از حدود 
هاي فناوري اطالعات به آن جذب شده است و روي آن  سال اخير توجه شركت

چند فناوري  كنند؟ به اجمال، چند پيشرفت و ابداعِ گذاري هنگفتي مي سرمايه
  اين طوفان را به پا كرده است:

)  كه تعداد زيادي پردازنده يا parallel computationرايانش موازي (● 
گيرد. براي اين كه كامپيوتر  بتواند  ا به طور همزمان به كار ميهسته پردازنده ر

همچون شبكه عصبي مغز انسان عمل كند بايد تعداد زيادي پردازنده داشته باشد 
هاي  هاي اخير رايانش موازي پيشرفت كنند. در سال كار مي به طور همزمانكه  

_ ) Moore's law( »قانون مور«ها مطابق  شگرفي داشته است و اين پيشرفت
 _  ها در هر يك و نيم سال يا دو  سال پردازنده يكارآمد شدنحدود دو برابر

هاي بيشتر هوش مصنوعي در آينده  كه يك دليل پيشرفت ،همچنان ادامه دارد
  است. 

       هاي عصبي مصنوعي از شبكه كارآمدتر  گيري رايانش موازي امكان بهره ●
)artificial neural networks را فراهم كرد و سبب پديدارشدن  (

) deep learning(   »يادگيري ژرف«هاي بهتر يادگيري ماشين مانند  الگوريتم
هاي سراسر جهان  كند. دانشگاه تر مي گرديد، كه يادگيري كامپيوتر را سريع

هاي كارآمدتري را  ريتموسازي كنند و الگ ها را بهينه كنند اين الگوريتم تالش مي
  .شود تر مي هوش مصنوعي باهوشها كارآمدتر شوند  هرچه الگوريتمبند. بيا

دهنده  هاي نمونه و آموزش هوش مصنوعي براي يادگيري به داده ●
)training setهاي آموزش بيشتر باشد هوش مصنوعي  ) نياز دارد. هرچه داده

) كه cloudگرهاي ابري ( ) و ذخيرهbig dataها ( داده شود. كالن هوشمندتر مي
هاي آموزش را براي هوش مصنوعي فراهم  شوند داده تر مي هر روز بزرگ

بيشتري بگيرد هوشمندتر   آموزشهاي  هر چه داده يهوش مصنوع .كنند مي
هاي ابزارهاي  گذرد به ويژه به مدد داده شود. در نتيجه هرچه زمان مي مي

   □شود. يهوش مصنوعي هوشمندتر م» ها اينترنت آدم«و » اينترنت اشياء«

 الگوبازشناسي
                         »بازشناسي الگوهاي« ها انسان مهم ما مندي يك توان

)pattern recognition ست. در زندگي روزمره ن اما اطراف) جهان
خوانيم، مسيرمان به  كنيم، يك متن را مي ها را شناسايي مي وقتي آدم

كنيم، از  ها را از هم تفكيك مي يابيم، درخت وي يك مقصد را ميس
بريم، از رفتار يا عالئم  پي ميخاص عطر يك گل به وجود يك گل 

مصاديق قوانين  بريم، يا ظاهري يك فرد به يك بيماري او پي مي
 »بازشناسي الگو« منديِ توان بينيم، از مان مي فيزيكي را در دنياي اطراف

تك حروف الفبا را با  گيريم. آموزگارمان در دبستان الگوي تك بهره مي
خواندن آن  هنگام  پس از يادگيريدهد و  سرمشق (الگو) آموزش مي

  كنيم. الگوها را بازشناسي مي

لحاظ بازشناسي الگو در ميان موجودات  ها در مجموع از انسان
زنده بهترين عملكرد را دارند، هرچند، بعضي از جانوران و حتي 

ها  تر از ما هستند، مثالً سگ هاي ويژه قوي كامپيوترها  در بازشناسي الگو
در بازشناسي الگوهاي بويايي نسبت به ما برتري دارند، يا هوش 

تر  تر و سريع ها دقيق ز بيماريمصنوعي در بازشناسي الگوي  معدودي ا
  كند. از پزشكان انساني عمل مي

و الگوها را توانند ياد بگيرند،  مي ها همچون ما انسان ها نيز ماشين 
در  »الگو بازشناسي«) كنند. classificationبندي ( طبقهو بازشناسي 

) machine learning( »يادگيري ماشين«هاي مهم  اصل يكي از شاخه
اي  هاي داده مندي اي و قاعده بازشناسي الگوهاي داده است كه به

 الگوست، در اينجا هر مقدارِ بازشناسي نوعيك  »بندي طبقه«پردازد.  مي
  □شود. ورودي به يك طبقه نسبت داده مي
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هايي از هوش مصنوعي كه  گونه نظران اي از صاحب از ديدگاه پاره
 ِابري گرهاي ذخيرهو به  دهند چند تكليف ويژه را با هم انجام مي

)cloud (مانند_  بزرگ دسترسي دارند Google Assistant   محصول
                    11هوش مصنوعي مختلطبه  _  اَپلمحصول  Siri يا  گوگل

   مشهورند. 

  
اما هنوز فقط در ابتداي راه ايم.  هوش مصنوعي ابتدايي را ساخته

هوش مختلط هستيم.  يهوش مصنوعهوش مصنوعي ضعيف و 
يادگيري ، 12بازشناسي الگوهاي  با فناوري مصنوعي ضعيف و مختلط

پيشرفت  15ها داده كالنگيري از  ، و بهره14ژرفيادگيري ، و 13ماشين
هاي قدرتمندي مانند  به تدريج شاهد ورود سيستم و خواهند كرد

                                                 
11 hybrid AI 
12 pattern recognition 
13 machine learning 
14 deep learning 
15 big data 

هاي  وكالت، قضاوت، آموزشها،   تشخيص انواع بيماري يها ستميس
  دانشگاهي، و مانند آن خواهيم بود.

  
  فقاهت در شهر هوشمند

ن را ها جاي انسا در بسياري از مشاغل و تخصص يهوش مصنوع
خواهد گرفت. رانندگان در شمار نخستين كساني هستند كه جاي خود 

توانند از هوش  اكنون مي پزشكان همرا به هوش مصنوعي خواهند داد. 
ها بهره  براي تشخيص بيماري ام بي آيمحصول  واتسونمصنوعي 

واقعي انواع   ها نمونه بگيرند كه مجهز به يك پايگاه داده حاوي ميليون
ا و هزاران مقاله علمي و پژوهشي است. در  فاز بعدي پيشرفت، ه بيماري

تأثيرگذاري هوش هر كسي يك پزشك در جيب خواهد داشت. 
مصنوعي در شكل حكومت نيز گسترده خواهد بود. ابزارهاي هوش 

ها را دستخوش تغيير خواهند  مصنوعي و شهر هوشمند شكل حكومت
مقدمه باال  گيريم. ر نظر ميكرد. براي نمونه كشور عزيزمان ايران را د

   درباره هوش مصنوعي ضعيف و قوي نيز از اين روي آمد.
 فيضع يهوش مصنوعچتر  دانش فقه يك دانش ويژه است و زيرِ

وجود  اهتهوش مصنوعي فقگيرد. به بيان ساده امكان ساخت  قرار مي
 منديِ با توان يهوش مصنوع ساخت سيستم ، هر چند، ممكن است دارد

  .  دزمان نياز داشته باشسال  30  تا  20كم   به دست مطلق جتهادا
هر كار يا تكليفي كه به استدالل منطقي نياز دارد از در مجموع، 

كه د اين امكان را دار هوش مصنوعي بهره خواهد جست. فقاهت نيز
منابع  از گيري با بهرهتواند  مي قاهتسيستم هوشمند فهوشمند شود و 

. و احكام شرعي را استنباط كند قهي بپردازدبه حل مسائل ف ديني 
كه هوش مصنوعي توانسته است در تشخيص تعدادي از  گونه همان

ها از پزشكان انساني بهتر عمل كند و اين روند براي تمام  بيماري
به مدد اشراف بر همه   سيستم هوشمند فقيه نيز ،داردها ادامه  بيماري

با زبان عربي صدر اسالم،  آشناييكتب ديني و درجه صحت روايات، 

  يادگيري ماشين

به اجمال، يادگيري ماشين درباره واداشتن كامپيوترها به يادگيري چيزي 
سازي مرسوم كه در آنها يك رشته  توسط خودشان است. اين ويژگي با برنامه

  شود بسيار متفاوت است. سازي مي قاعده صريحاً برنامه

بندي كرد:  تلف تقسيمتوان به دو نوع مخ يادگيري ماشين را در مجموع مي
) و يادگيري بدون راهنما supervised learningيادگيري با راهنما (

)unsupervised learning.(   

_ شود  ها به كامپيوتر داده مي اي از داده ، دسته»يادگيري با راهنما«در  ●
ها  داده مجموعه) مشهور است. اين training set» (گر مجموعه آموزش«كه به 

ها،  ها است. با استفاده از اين داده امترهاي ورودي و خروجي نمونهحاوي پار
اي را پيدا كند  كند قاعده (سعي مي» از نمونه ياد بگيرد«كند  كامپيوتر سعي مي

يكي » يبند طبقه«دهد). شده پيوند مي هاي داده كه يك خروجي را به ورودي
  از انواع يادگيري با راهنما است.

طور خودكار  كند كه به  : كامپيوتر تالش مي)classification(يبند طبقه ○
عنوان  بندي كند. به  گيري در يك طبقه ويژه رده ها را بر اساس جاي ورودي

بندي شود.  عنوان هرزنامه يا غيرهرزنامه طبقه تواند به  مثال، يك ايميل مي
ل از تحلي از يك قاعده كه موارد جديد بنديِ به هنگام تعيين طبقه كامپيوتر

  گر ياد گرفته است در برنامه بهره خواهد گرفت. هاي آموزش مجموعه داده

شود  ها به كامپيوتر داده مي اي از داده ، دسته»يادگيري بدون راهنما«در  ●
ها تعيين  كند ساختاري براي مجموعه داده و كامپيوتر در داخل آنها سعي مي

شود  ناميده مي ) clustering( بندي كند. اين روش اغلب براي چيزي كه خوشه
هاي  هايي كه دارند در گروه رود (موارد مختلف بسته به شباهت به كار مي

تواند  شوند). به عنوان مثال، يك برنامه ويژه عكس مي مختلف جاي داده مي
هاي حاوي يك شخص خاص را به طور خودكار در يك گروه قرار  همه عكس

    □بدهد.

  يادگيري ژرف
شكلي از يادگيري ماشين است كه با  )deep learning( ژرفيادگيري 

كند تا به كامپيوتر امكان بدهد بدون تعداد زيادي نمونه  كار مي »رايانش عصبي«
  بينيد فكر كند. مرسوم مي »يادگيري ماشينِ«ورودي كه در 

يادگيري ژرف   يك روش آماري است كه در آن كامپيوترها براي 
) مصنوعي شبيه به neural networks( صبيِهاي ع شبكه از بندي الگوها طبقه
 »بازشناسي الگو«از ژرف  گيرند. يادگيري مغز انسان بهره مي عصبي هاي شبكه
 .سپارد ياد مي  به شبكه عصبي را در يك هاي الگوها  طبقه   ، اما رديگ يبهره م

سازي  يك حوزه پژوهشي است كه از كامپيوترها براي شبيه »رايانش عصبي«(
هاي  كردن فعاليت رد، مانند خودكارگي ان و اجراي تكاليف ويژه بهره ميمغز انس

   □)تكراري.
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 و)، training set( هاي آموزش دادهسال  1400دسترسي به حدود 
تر و  بسيار سريع مندي را به دست خواهد آورد  كه  اين توان مانند آن

در .  و احكام شرعي را استنباط كندتر از انسان مسائل فقهي را حل  دقيق
گذشته معرفي شده  كه در دو شماره AI-Democracy    نظام مشروطه

از  هوشمند وانيدعالوه بر  اين امكان وجود خواهد داشت كهاست  
مسائل فقهي را حل  كه ه شودقيه نيز بهره گرفتسيستم هوش مصنوعي ف

  كند.  ميسازي  تصميم يفقه احكام  كند و بر اساس مي
 هاي هوش مصنوعي فقيه همچنان كه گفتيم با پيشرفت الگوريتم

پردازش و همچنين  يادگيري ژرفو  ،يادگيري ماشين ،بازشناسي الگو
خواهد اين امكان را تر از انسان فقيه  تر و سريع دقيق 16زبان طبيعي

كند و  (ضمن آن كه گناه نمي را حل كند يمسائل فقه كه داشت 
چون به دنبال منافع مادي يا لذات دنيوي  ،كند عدالت را رعايت مي

سيستم ساخته دست انسان است كه يك _ ، حال چنين سيستمي نيست)
كند  مطرح مي براي آينده و حتي براي امروز  هاي فراواني را پرسش _ 

 پژوهان و دين شناسان هاي علميه و دين بر عهده حوزهكه پاسخ به آنها 
 واندوسكيآنتوني لآيا همچون  :چند نمونه در زير آمده است است. 

يم شد و به آن ساخته خودمان نخواه مجذوب عظمت سيستمِ دست
ساخته  كه يك دست _ هيهوشمند فق ستميسآيا تقدس نخواهيم داد؟ 

تواند از سوي  بودن به علم فقه ميصرفاً به دليل مجهز_  انسان است
اصالً آيا به امور فقهي جامعه نصب شود؟  اداره خداوند بزرگ براي

خواهند اداره جامعه بر  نصب الهي نياز دارد؟ يا چون فقط مردم مي
(به  از طرف مردم نصب كافي است  باشدو احكام شرعي اساس فقه 

براي امور فقهي روزمره و حتي  مردم ؟ و ياشود  كارگماردن) معني به
مصاديق احكام فقهي سيستم هوشمند فقيه را بر روي گوشي خود نصب 

، اگر است ييبه اجتهاد واجب كفا يابيدست؟ كنند install)(به معني 
 براي به اجتهاد يابيدست لزوم فقيه ساخته شود آيا يك سيستم هوشمند

روري باشد كه سطوح باالي ضفرض كنيم كه  شود؟ ميبرطرف مردم 
ها باشد و هوش مصنوعي در آن سطوح به عنوان  فقاهت بر عهده انسان

ابزار كمكي استفاده شود، آيا آرا و نظرات فقهي يكسان نخواهد شد؟ 
در و  بعضي از ابواب فقهيدر مصنوعي گيري از هوش  با اين حال، بهره

هايي كه ضروري است مديران آنها  به ويژه در ديوان  تر نييسطوح پا
 از جمله آن كه اين دانش فقهي داشته باشند مزايايي دارد. 

 كه  مجهز به دانش فقه هستند  شهر هوشمند هاي ديوانيِ زيرمجموعه
هاي بين  هماهنگي سازند، تخصص فقهي را در سرتاسر ديوان فراهم مي

نياز  فراديوانيو فراقانوني  كنند،  به  اختيارات ديواني را آسان مي
   ندارند، و مانند آن.

                                                 
16 Natural Language Processing (NLP) 

  

  ند؟شو ميها ممكن  چرا ناممكن 

و  MIT دانشگاه)  اقتصاددان و استاد Frank Levy( فرانك لوي
 دانشگاهاقتصاددان و استاد ) Richard J. Murnane( ريچارد مورنين

» The New Division of Labor«در يك بخش از كتاب    هاروارد
هاي خود مدعي شدند  منتشر شده است با استدالل 2004كه در سال 

كامپيوتر هرگز قادر نخواهد كه به دليل پيچيدگي اطالعات رانندگي، 
  . وآمد رانندگي كند بود كه با يك خودرو  در مسيرهاي پررفت

ي چند سالي طول نكشيد كه گوگل يك خودران را به مدد فناور
هاي واقعي  ) در خيابانmachine learning»  (يادگيري ماشين«

سازي  اكنون تعدادي از خودروسازان در حال آماده آزمايش كرد و هم
هاي  هاي خبره يا سيستم هاي توليد انبوه خودران هستند. سيستم طرح

هاي  تكنيكشدن كتاب مذكور  بيشتر از  هوش مصنوعيِ زمان نوشته
شده   تعيين ) يعني انواعي از قواعد ازپيشrule-basedبنياد  (–قاعده

اما امروزه بسياري از  گرفتند. كيفيت اين فناوري پايين بود. بهره مي
بهره » يادگيري ماشين«هاي  ابزارهاي هوش مصنوعي از تكنيك

توانند تكاليفي را اجرا كنند كه  گيرند، كه در آن كامپيوترها مي مي
  اند.  زي نشدهسا صريحاً براي آنها برنامه

برداري  ها بهره يادگيري ماشين از يك مجموعه ويژه از الگوريتم
شده  هاي داده توانند الگوهاي مفيد را از طريق مجموعه كند كه مي مي

كشف كنند. يادگيري  متن ايصدا،  ر،ي، مانند تصوها ها)  از داده (نمونه
اوري دستيار ماشين در بعضي از آخرين ابزارهاي بازشناسي گفتار، و فن

شود، و يك دليل پيشرفت دور  كامپيوتري امروزي نيز به كار گرفته مي
  ها بوده است. از تصور خودران

) نيز بهره big data( ها داده منابع كالنامروزه از تحليل يا آناليز   
هوش  هاي پرشتاب  پيشرفتكه به  ريروند اخ كيشود.  گرفته مي

 .استبوده  ها  داده ع كالنمنابهمين  كمك كرده است  يمصنوع
هاي هوشمند و كامپيوترهاي  ها را با الگوريتم داده هنگامي كه كالن

اي را در دست خواهيد داشت كه هوش  سريع تركيب كنيد، فناوري
  □كند. مصنوعي را  بسيار كارآمد و پرتأثير مي
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   رؤياواقعيت تا از 
 دودر » از رؤيا تا واقعيت«در بخش كه را نمونه  بخشي از داستان يك 

 وانيد كيمعاون كنيم.  مي بيان به عنوان مثال آورديم به اجمالمقاله گذشته 
كردن  با عنوانكه وكالت فروش ملك مشاع را در دست دارد در يك جلسه 

شود  و قرار ميدارد  منصفانه كه ظاهري  دنكن ميتوافق پيشنهاد يك  حق شفعه
هم حاضر بودند ن قيمت آبر اساس  كه  ند نك تعيين  قيمتي راتوافق  طي اين

  . روشندملك را بخرند و هم بفاين 
توان اشاره كرد كه منشاء  مي آور  بهت دو ويژگيبه براي اين كار ديواني 

نظمي  بييا  ناديواني پديده . يكيآنها بايد داشتن اختيارات گسترده باشد
در  _خريد يا فروش ملك مشاع  _براي يك كار اقتصادي است، مثالً  ديواني

اجتماعي ارجاع  ونت فرهنگيديواني كه معاونت اقتصادي دارد اين كار  به معا
اجراي كارهاي ديواني در خارج از ( فراديواني پديدهده است. دومي، ش

، به عنوان مثال، تعيين قيمت و جلسات است )ديوان و بدون يك نظم قانوني
  گيرد.  انجام مي ر.ف.دفتر خصوصيِ  نامه در خارج از ديوان و در  مبايعه

 كه ظاهراً را توافق  گزينهحل شود  ئلهمس اين  اين كه  براي با اين وصف، 
بر اساس قيمتي كه تعيين كردند  و قبول كرديم  حق انتخاب داشتيمدر آن 

 ،گذاشته شددر خارج از ديوان نامه  سه بار جلسه مبايعه خواهان خريد شديم. 
نامه را تنظيم كنيم  حاضر  شديم گفته شد مبايعه در جلسه وقتيكه يك بار آن 

 شانيبا او مدتي  انتظار، تلفني  نامه عهيمباترم بيايند، پس از تنظيم تا معاون مح
هربار چك تضميني  تماس گرفتند، گفتند  براي يك سمينار در مشهد هستم!

فقط . ديكار به انجام نرس در عمل . اماشد خواستند و تهيه مي با مبلغ سنگين مي
هاي سنگين  تحمل زيانم قرار بوده است كه برويم و بياييم و هزينه كنيم  و 

  .ميكرد يرا انتخاب م ديخر نهيگز ديظاهراً نبا .نگيريماي  نتيجهشويم و 
چرا در امور ديواني مشاركت داده  در ديوان موقعيتي ندارد ر.ف.اگر  
حقوقي ارشناس، يا  بخش اين ديوان دفتر، ك اين در حالي است كه شود؟  مي
و خريدار ناچار  دنكار را انجام بده داشت كه مراحل ديواني اينقراردادها  و 
 براي تهيه پولِ از آن گذشته،  .معامله كند آور  باشد در فضايي اضطرابن

با افزايش قيمت  نيز اكنون و هم يمه بودهاي هنگفتي شد خريد متحمل زيان
نظم و قانون ديواني براي آن . مان شده است هاي بيشتري نصيب امالك زيان

  ش نيايد.است كه اين مسائل پي
 ، يعني ناديواني باشد، اگر قانون ديواني حاكم نباشد ديواندر يك به اجمال، 

اجراي فساد گريزناپذير است. مسئوليتي، ناكارآمدي، و  بي تي مانندپديدارشدن مشكال
به بهانه  است و گاهشده مند  قانونناباورانه كه گاه كارهاي ديواني به صورت فراديواني 

 ،سازي رانت اي،  عملكرد سليقه در نهايت بهپذيرد  انجام ميان كارآمدتركردن ديو
چون رويدادها ثبت و  انجامد مي ، و آفاتي مانند آناعتمادسازي مردم به نظام ديواني بي

قانوني  هاي ديوانيِ و جلوگيري از وقوع رويهتمايل به اجراي فراديواني كارها شوند  نمي
كند و در روابط  آفريني مي رات فراديواني قدرتاز سوي ديگر، اختيا. يابد افزايش مي

اش  آورد و كسي كه بخواهد كار ديواني اي را به وجود مي بين ديواني، نفوذ قدرتمندانه
برخورد   را به صورت متعارف قانوني به پيش ببرد با موانع ناشي از آن نفوذ قدرتمندانه

ها دوندگي را  و يا مدت ا بپذيردشود روش فراديواني ر ناچار مي يا در نتيجه  و ،كند مي
   سازد.  كه اين چرخه را تشديد مي ،بپذيرد

  

  

  
  هوشمند ديوان شهربا مقايسه 

هم كارهاي كه  سيستم هوش مصنوعي مختلطيك  حال فرض كنيد
با اين (است  سيستم هوش مصنوعي فقيه يك  و هم دهد ديواني را انجام مي

مديران ديوان مورد اشاره دانش فقهي داشته  ضرورت داشته باشد كه فرض كه 
حق و درنظرگرفتن ( توافقبا همان روش اي را  هلبخواهد چنين مسئ) باشند
  نظام مشروطههر چند، اين سيستم به داليلي كه در بخش  .حل كند) شفعه

AI-Democracy و  تواند فراقانوني گو باشد نمي گفتيم چون بايد پاسخ
هوش سيستم :  عمل كند و بايد مطابق قوانين مصوب عمل كند راديواني ف

كند و در صورت  ابتدا شرايط حق شفعه را بررسي مي مختلط يمصنوع
با سيستم تعيين و براي توافق نيز  ،كند بودن شرايط بر آن اساس عمل مي محقق

به را كند، قيمت كارشناسي  ارتباط برقرار مي هوشمندقيمت كارشناسي ديوان 
نامه رسمي را  آورد، خريدار باشيد يا فروشنده، بالفاصله يك مبايعه دست مي

و در  شود همه كارها ثبت ميرساند و حاضر به امضا خواهد بود.  به چاپ مي
 اين سيستم .وجود ندارد فراديواني  و  ، و ناديوانيگيرد ديوان انجام مي

با اين  .دهد مينامله را هدر مع طرف و وقت و پولِ  ،خودش هيچ منفعتي ندارد
  ؟تر است كدام سيستم و روش عادالنهاوصاف، 

معماري شهر هوشمند در هر شهر يا كشور بايد بر اساس فرهنگ بومي آن 
تواند بر اساس احتماالت مختلف  شهر يا كشور طراحي شود. طراحي جزئيات مي

بيني كنيم آينده  به جاي آن كه آينده را صرفاً پيشاكنون انجام بپذيرد.  از هم
  اكنون بسازيم. را از هم

قاضي شريف  .پرونده دادخواست فروش باز بوديك   1395در اواخر سال 
كه نسبت نزديكي باهم پرونده دادن دو طرف  وز پرونده براي سازشو دلس

و در برابر اصرار وكيل  ديايبه تهران بكه نددادملك پيغام  داشتند به مالك ديگرِ
بليط هواپيما را  انخودش ندكه حاضر ندگفتتواند،  ان كه راه دور است و نميايش

روال  هم كردند و هم را فراتوافق  هم راهدرايت  اين قاضي با .ندنتهيه ك
دادخواست تاريخ استرداد و  تاريخ تنظيم وكالت فروش .مزايده رامعمول 
خبر  يب دادخواستنيز از اين   دهد كه معاون محترم ديوان نشان مي فروش

داشتن اين حقيقت از طرف مالك يا وكيل ايشان  نگاه اند، زيرا پنهان بودهن
چرا دادخواست به طور شده؛  ي انجامها است و هدردادن هزينهبوده غيرمنطقي 

پس چرا وكالت  ،اگر بنا بر فروش نبوده باشداصالً آور مسترد شد؟   و بهت يناگهان
  شد؟  چرا بايد فروش به خارج از ديوان كشيده مي اند؟ فروش داده
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  نشيني در سفارت بريتانيا تا تلگرام از بست 
نشيني تعيين شده  ي براي بستهاي مكانشاه  ناصرالدين دوره سلطنتدر 

دوره نشيني ممنوع شد. در  بست اصالًبود كه پس از بازگشت شاه از اروپا، 
ردم در سفارت بريتانيا ها سبب شد كه م شاه نارضايتي مظفرالدين سلطنت

هاي مردم را با صدور  شاه خواسته مظفرالدين سه هفته از  تحصن كنند و پس
پايان يافت. بيش از  در سفارت بريتانيا نشيني فرمان مشروطيت پذيرفت و بست

  گذرد. يكصد سال از آن روزها مي
 نسبت به _  استقابل توجه  به نظركه تعداد آنها _ بخشي از مردم  
همچنان يك  فيلترشكناند و با استفاده از  كردهن تمكينته دستگاه قضايي خواس
اند. خواسته  داخلي ترجيح داده رسان اميپرا به يك ) تلگرام( رسان بيگانه  پيام

به بخش بزرگي تلگرام  بيگانه خواسته ناحقي نيست، صاحبان ييدستگاه قضا
كشور را به  مردم اي دهدسترسي دارند و امنيت دا مانكشورمردم هاي  از داده

كنند و  تضميني نيست كه  اند. آنها محض رضاي خدا كار نمي خطر انداخته
 كشور را به مردم هاي  نكنند و بخش بزرگي از داده فروشي داده كالن

   ها نفروشند.  خواهان اين داده مختلفيا كشورهاي ي هاي تجار شركت

   
 دليل به  روز نيز همچون دوره مشروطه، بخشي از مردم بيگمان، ام بي

  عواملي مانند  اگر مسئله كيفيت را كنار بگذاريم، برند، بيگانه پناه نمي افزار  نرم
ها را كارشناسان  د. علتند علت مسئله باشنتوان مينارضايتي  يا ياعتماد بي
مسئله  اه حلِند و توضيح بدهند. ريابي كن ريشهتوانند  بهتر ميربط  ذي

ها و  رسان و استفاده كارآمد از پيام سازي و فرهنگ عوامل ساختن اين  برطرف
است كه در مجموع نبايد كار  در جهت منافع ملي  هاي اجتماعي شبكه

هاي ناعادالنه  تواند در شرايط فعلي مردم را در برابر تحريم و مي دشواري باشد
  .از انفعال خارج كند

دفاع  بي 17مان يها داده كالنكه  با اين فرض پيش برويماز ديگر سو، بايد 
فقط تلگرام مسئله نيست، انواع افزار نيستيم.  ما سازنده سختهستند. 
كه بدانيم قابليت  آن مان بي افزارهاي  مورد استفاده افزارها و نرم سخت
چندي پيش  اجازه ما.  توانند داشته باشند، حتي بي ها را مي آوري داده جمع

                                                 
17 big data 

هاي هوشمند  در تلويزيونآنها  يمردم بدون آگاه يها صحبت  ضبط
از  . آفرين شد ها جنجال سامسونگ و ارسال  به سروِرهاي سامسونگ در رسانه

توان انتظار داشت كه از امنيت  ها نيز نمي افزارهاي ديگر مانند گوشي سخت
ده رايگان ما براي راحتي خودمان و براي استفا اي كاربران محافظت كنند. داده

آوري  ها را جمع پذيريم و آنها داده را مي I agree از خدمات مختلف، عبارت 
ها را  اجازه ما داده بيكامالً ؛ البته گاهي ممكن است كنند و استفاده  مي

سازي بسيار  فرهنگ. در هر حال، هاي معتبر آوري كنند، حتي شركت جمع
  مهم است.
و  نيست خوبي راه حلحل است، اما  يك راهظاهراً ها  رسان كردن پيامفيلتر

ها در  كند. فيلترشكن ها را داغ مي تجربه نشان داده است كه بازار فيلترشكن
پهناي كنند و بخشي از  اي را بيشتر مي هايي هستند كه ناامني داده عمل واسطه
به  ،روش نيا فايده-ترازوي هزينهدر   دهند. را هدر مي كشور باند اينترنت

كفه هزينه معموالً   ،قابل قبول است  مواردي كه فيلترسازي آنها عرفاًجز در 
در اين دوران حساس كشورمان كه به  ،به ويژه  تر از كفه فايده است. سنگين

ها  مان نياز داريم نبايد اجازه دهيم كه فيلترشكن  اينترنت بيت به بيت پهناي باند
بخشي از  زيناحبان آنها  ص اين پهناي باند را هدر بدهند و بدتر از آن،

  به راحتي به چنگ آورند.  مان را هاي داده
          يدر ترازو اگر به خوبي به كار گرفته شود كه  _ دوم  حل راه

جويي  سود _ بايد باشد هزينهاز كفه  تر نيسنگآن  فايدهكفه  دهيفا-نهيهز
هاي  شبكهمتحد در  هاي كوچك گروه است. هاي اجتماعي هوشمندانه از شبكه

هاي بزرگ را با خود  اند كه اين توان را دارند كه گروه اجتماعي نشان داده
 ياتم يانرژ يالملل نيآژانس بهاي  مطابق اطالعيه،  به عنوان مثال همراه كنند. 

جمهور آمريكا  يسيم، اما رئا هر برجام به اجرا درآوردمان را د صادقانه تعهدات
شكني كه به تحقير اتحاديه اروپا نيز  پيماناز اين  ؛ه استشكني كرد پيمان

فرصت بهره  يك  به عنوان توانند مداران كشور مي سياست ه استانجاميد
هاي  رسان هاي اجتماعي و پيام از توان شبكه وطنان همه همو با همت  ندبگير

تحريم  شكني يا حتي بر ضد پيمان حركت بزرگ يك و ندسود بجوي مختلف
 ندو از مردم اروپا و ساير نقاط جهان بخواه ندآغاز كن را كاالهاي آمريكايي

بايستند و كاالهاي آمريكايي را تحريم  بزرگ يشكن مانيپ كه در برابر اين 
در اروپا، آمريكا، كانادا،  ها اينترنت آدم را از ايران به ها اينترنت آدم كنند.

 جهانكشورهاي ديگر  ما در  تعداد زيادي از هموطنان و... وصل كنيم.
و  ،صلح جهاني مقابله با تحريم كشورشان، براي  براي كه كنند زندگي مي

مردم اروپا به دليل تحقيرشدن  .همراه خواهند شد شكني مقابله با پيمانبراي 
آمريكا  خود حتي در .تر به اين حركت خواهند پيوست شان راحت هاي دولت

   .اند، و... ها از اين اقدام ترامپ ناراضي دموكرات
اي كه ذكر  كرديم (كه  براي نمونه توانمندي اين راه حل چنان است كه

مندانه و راگر هن مداران است)  تشخيص اجرا يا عدم اجراي آن با سياست
منطقي به كار گرفته شود اين استعداد و پتانسيل را دارد كه بتواند آمريكا را به 

، ضمن آن ره بكشاندط به پاي ميز مذاكبرجام بازگرداند و يا بدون قيد و شر
هاي  ها و شبكه رسان كه برداشتن فيلترها سبب خواهد شد كه مردم از پيام

شگفت آن است  .شكسته شود تلگراماجتماعي مختلفي بهره بگيرند و انحصار 
   □كه تاكنون چنين طرحي به اجرا در نيامده است.

شاه پس از  ناصرالدين
نشيني  بازگشت از اروپا بست

  را ممنوع كرد.

عكس كه در  اين قاب
م برج ايفل نصب دو طبقه

شده است از معدود 
هايي از سران  عكس

كشورهاي جهان است كه در 
شدن برج (سال  سال ساخته

 بازديد از برج ايفل  )1889
  اند. كرده
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