اجتماعی

چهارشنبه  ۳آذر۱۴۰۰
 ۱۸ربیع الثانی .۱۴۴۳شماره ۲۰۸۰۹

یک توئيت

قلهدستیافتنیدرهوشمصنوعی
باوجودرتبهیکمنطقهو 14جهاندرتولیدعلمهوشمصنوعی،جایگاهمادرکاربردیکردن
اینفناوری 75جهاناست.راهکارتحققچشماندازتعیینشدهتوسطرهبرانقالب
برایقرارگرفتنایراندرجمع 10کشوربرترهوشمصنوعیچیست؟

بلومبرگ دیــروز در خبری نوشت :در
پی افزایش موارد ابتال در آلمان ،آنگال
مرکل صدراعظم این کشور میگوید:
موج کنونی افزایش مبتالیان کووید،19
بدترین شرایط همهگیری در میزان
مبتالیان خواهد بود؛ به نحوی که ممکن
است بیمارستا نها در این موج غرق
شوند.

رسانه های جهان

آنــاتــولــی :ترکیه
ســاالنــه بــا بازیافت
 1.1مــیــلــیــون تن
ضایعاتپالستیکی،
از واردات مواد خام
پالستیکی بــه ارزش بیش از یک
میلیارد دالر جلوگیری میکند.
گردش مالی در این حوزه نیز حدود
یک میلیارد دالر بوده و  350هزار نفر
در آن مشغول به کار هستند.
فرانس :24مقامات
بهداشتی فرانسه
روز دوشنبه 5266
مــورد ابتالی جدید
روزانه به کووید 19را
گزارش کردند که میانگین هفت روزه
موارد جدید را به باالترین حد در سه ماه
اخیر رساند .فرانسه برخالف برخی از
همتایان اروپایی خود ،هنوز اقدامات
جدید محدودکننده بــرای مهار این
بیماری را اعالم نکرده است و برخی
کارشناسان میگویند موج ادام ـهدار
میتواند نزدیک کریسمس به اوج خود
دراینکشوربرسد.
رادیوفرانسه :اتریش
قــــرار اســـت از اول
فــوریــه (12بــهــمــن)
واکــســیــنــاســیــون
را اجـــبـــاری کــنــد؛
تاکنون فقط واتیکان واکسیناسیون را
برایهمهاجباریکردهاست.الکساندر
شالنبرگ صدراعظم اتریش در دیدار
با روســای دولتهای منطقهای گفته
است :ما با وجود ماهها تالش ،موفق
نشدیم افــراد کافی را بــرای واکسینه
شدنمتقاعدکنیم.اوتاکیدکردهاست:
افزایش پایدار نرخ واکسیناسیون تنها
راهبرونرفتازایندورباطلاست.

خبر

آمارجالبواکسیناسیوننوبتاول
ایران ۸۲و اروپا ۶۴درصد
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت گــفـت :متوسط کــشــوری نــوبــت اول
واکسیناسیون افــراد  ۱۲ســال به بــاال در ایــران
 ۸۲و در اروپــا  ۶۴درصد است .به گــزارش وبدا،
محمدمهدیگویادراینبارهگفت:متوسطکشوری
نوبتدومواکسیناسیون ۱۲سالبهباال ۶۵درصد،
متوسطکشورینوبتاولواکسیناسیونافراد۱۸
سال به باال ۸۳درصد ،متوسط کشوری نوبت دوم
واکسیناسیون ۱۸سالبهباال ۶۶درصد،متوسط
کشوری واکسیناسیون نوبت اول  ۱۲تا  ۱۸سال
 ۸۳درصد و متوسط کشوری واکسیناسیون نوبت
دوم افراد ۱۲تا ۱۸سال نیز ۵۴درصد بوده است.
وی ادامه داد :دغدغه کنونی ما پوشش گروههای
سنی  ۶۰سال به باال در نوبت سوم واکسیناسیون
کروناستکهدستورالعملآنبهدانشگاههایعلوم
پزشکیکشورابالغشدهاست.امیدواریمباافزایش
سرعت و اتمام واکسیناسیون این گروه ،بتوانیم به
سراغ گروههای سنی پایینتر برای واکسیناسیون
نوبت سوم برویم .گویا تصریح کرد :باید گروههای
سیار واکسیناسیون در محلهای پرخطر برای
گروههای سنی پرخطر فعالتر عمل کنند .به ویژه
در جمعیت غیرایرانی که پوشش حدود ۳۰درصد
است با انتظارات هنوز فاصله داریم .وی متوسط
ن
فعلی کشوری فوتیها را  ۱۰مورد در یک میلیو 
نفر اعالم و بیان کرد :گلستان با دو مــورد در یک
میلیون کمترین فوتی و بوشهر با ۳۰و خوزستان با
 ۲۱درصدبیشترینمیزانفوتیرادربیناستانها
دراینهفتهداشتهاند.

مصطفی عبدالهی – هــدفگــذاری بــرای
قرار گرفتن در بین  10کشور برتر حوزه هوش
مصنوعی؛ ایــن یــک چــشـمانــداز جدید بــرای
متخصصان و فناوران ماست که رهبر انقالب آن
را تعیین کردهاند و البته دستیابی به آن چندان
همدورازذهننیست.
▪بایدکاریکنیم...

هوش مصنوعی یکی از محورهای بیانات رهبر
معظم انقالب در دیــدار اخیر با نخبگان بود و
ایشان چشمانداز این حوزه را ترسیم کردند:
«پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد
توجه و تعمیق واقــع مـیشــود ،مسئله
تکیه و ّ
هوش مصنوعی باشد که در اداره آینده دنیا
نقش خواهد داشت؛ حاال یا در معاونت علمی
رئیسجمهور یا در دانشگاه باید کاری کنیم که
حداقل در [بین] ده کشور ا ّول درمورد
ما در دنیا ّ
هوش مصنوعی قراربگیریمکهامروزنیستیم».
▪شبیه سازی هوش انسان برای ربات ها و
دستگاهها

تعریف ساده هوش مصنوعی در نامش نهفته
اســت؛ در واقــع قــرار است به ســراغ استفاده از
هوشی برویم که مشابه هوش انسان است؛ اما
از نوع مصنوعی آن .یعنی هر آنچه هوش آدمی
تــوان تحلیلش را دارد به رباتها و دستگاهها
آموزش داده میشود و آنها هستند که مدیریت
کارها را به عهده میگیرند .گستره کاربرد این
فناوری هم حد و مــرزی نــدارد ،از کشاورزی و
صنعت گرفته تا آموزش ،سالمت ،کسب و کار،
تواندفاعی،حملونقل،رسانه،سرگرمیو....
▪هــوش مصنوعی و ضــرورتــی به نــام کالن
داده ها

یکی از مــوضــوعــات اصــلــی در زمینه هوش
مصنوعی ،ارتباط آن با بیگدیتا(کالندادهها)
است .بیگدیتا به حجم زیادی از اطالعات
مشخص گفته میشود که از منابع مختلف
جمعآوری و دریافت میشود؛ بعضا این
اطالعات ممکن است درظاهر هم بسیار
بیارزش باشد .در حالی که کالندادهها را
میتوانبهعنوانورودیخامتوصیفکردکه
قبلازاستفادهبهغربالگرینیازدارد،هوش
مصنوعیخروجینهاییحاصلازدادههای
پردازش شده است .مثال از اطالعات رفتار
هــزاران مشتری یک سایت فروش آنالین
استفاده کنیم تا بفهمیم به کدام مشتری،
چه محصولی را پیشنهاد دهیم یا بتوانیم
پیشبینی کنیم در آینده کدام محصوالت
بیشتر متقاضی دارند .کاری که این روزها
فیسبوک و بسیاری از شرکتهای بزرگ
با دادهه ــای کــان خــود انجام میدهند؛
لذا بیگدیتا حکم سوخت را بــرای هوش
مصنوعی ( Artificial Intelligenceیا
 )AIو یــادگــیــری ماشین (Machine
 )Learningدارد  .با توجه به این مقدمه
بدیهی است هوش مصنوعی وقتی نتیجه
دقیقتروبهتریمیدهدکهرویپلتفرمهای
بزرگ و شرکتهایی که مخاطب جهانی
دارند ،متمرکز شود.لذا هرگونه محدودیت
و تعیین حوزهایمحدودبرایاعمالهوش
مصنوعی به نتیجه دقیقتر و جهانپسند
نخواهدانجامیدودرفضایرقابتجهانی،
کاریازپیشنخواهدبرد.
▪کدامکشورهاپیشتازند؟

رقــابــت کشورها در هــوش مصنوعی در
دو حــوزه اســت :یکی تولید علم و دیگری
کاربردآن.درحوزهتولیدعلم،آمریکا،چین،
انگلیس،هند،آلمان،فرانسه،ژاپن،ایتالیا،
اسپانیاوکانادا 10،کشوربرتردنیاهستند.
همچنین بر اســاس گــزارش سه مــاه قبل

موسسه اطالعات علمی و فنی چین و طبق
ارزیابی چهار شاخص «زیرساخت»« ،محیط
نوآورانه»«،تحقیقوتوسعه»و«استفادهصنعتیو
کاربردی»کشورهایآمریکا،چین،کرهجنوبی،
کانادا،آلمان،انگلستان،سنگاپور،ژاپنوفرانسه
بیشترینموفقیتجهانیراداشتهاند.
▪ایران،رتبهبرترمنطقهدرتولیدعلم

طبق گــزارش امسال مرکز ن ــوآوری و توسعه

هوشمصنوعی،کشورماهمدربینکشورهای
منطقه،ازنظرتولیدعلمجایگاهاولراداردورتبه
جهانی ما نیز  14اعالم شده است ،جایگاهی
باالترازترکیه،امارات،عربستانو....
▪جایگاهناامیدکنندهدرحوزهکاربردی

اماوقتیعرصهکاربردهوشمصنوعیرابررسی
میکنیم،ماجایگاهیبهتراز 75جهاننداریمو
اگرچهبرنامهریزیهاییبرایارتقایاینجایگاه

انجام شده اما سرعت پایین برنامهریزی و اقدام
در مقابل سرعت باالی پیشرفت این فناوری و
اقداماتدیگرکشورهانگرانکنندهاست.حتی
بیم آن میرود که فاصلهمان با کشورهایی مثل
امــارات و عربستان هم غیرقابل جبران شود؛
چراکه آنها برای دهه پیش رو برنامهریزیها و
سرمایهگذاریهایکالنیداشتهاند.
آنطورکهمرکزنوآوریوتوسعههوشمصنوعی
اع ــام ک ــرده اس ــت ،مــا از نظر کــاربــرد هوش
مصنوعی خیلی حرفی بــرای گفتن نداریم،
چراکه در این حوزه فع ً
ال در حال مطالعه هستیم
و راهبردهای ما هنوز کام ً
ال مشخص نیست.
البته این مرکز به این نکته هم اشاره کرده است
که تدویننقشهراهجامعتوسعههوشمصنوعی
دردستورکارقرارداردامامعلومنیستایننقشه
راه هم مانند دیگر نقشهها و اسناد باالدستی ما،
دچار کمتوجهی در اجرا خواهد شد یا میتوانیم
از جایگاه برترمان در تولید علم هوش مصنوعی
استفادهکنیموباحمایتازمحققانومتخصصان
دانشگاهی،علمآنهاراکاربردیسازیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با خراسان:

اگرحمایتشویم،آیندهمادرهوشمصنوعیبسیارروشناست
دکتر «حسین صامتی» ،عضو هیئت علمی گروه هوش مصنوعی
دانــشــگــاه صنعتی شــریــف ،بــه خــراســان مـیگــویــد :خوشبختانه
دانشگاههای ما در حوزه هوش مصنوعی جایگاه علمی قابل قبولی
دارند و طی  30سال گذشته کارهای علمی زیادی در این حوزه انجام
شده است اما تحوالت 5سال اخیر جهان در این عرصه شرایط را تغییر
دادهاست.اومیافزاید:هماکنونسیستمهایهوشمصنوعیجهان
بهدوعاملمهم«دادههایکالن»و«امکاناتپردازشیبسیارقوی»نیاز
دارد که متاسفانه ما در این حوزه دچار ضعف هستیم و توان بهترین
سوپرکامپیوترها و پردازندههای گرافیکی ما شاید در حد یکصدم یا
حتی یکهزارم شرکتهای بزرگ فناوری در جهان باشد.
وی تصریح میکند :علم هوش مصنوعی الگوریتمها و روشهــای

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

مشخصی دارد که ما توان علمی آن را در اختیار
داریــم؛ اما بدون امکانات پردازشی و همچنین
بدوندراختیارداشتندادههایکالنحوزههای
مختلف،امکانکاربردیکردنکاملاینعلمدرکشورمادشواراست.
صامتی میافزاید :یک نیاز مهم ما تقویت ارتباطات و تعامالت داخلی
برای در اختیار داشتن دادههای کالن است و دومین نیاز ،در اختیار
داشتن پردازندههای قوی است که میتواند از طریق افزایش تعامالت
بینالمللی و همچنین حمایت مالی برای تامین این نیاز رفع شود .او
تصریحمیکند:مطمئنباشیددرصورتتامینایننیازها،ماآیندهبسیار
روشنی در حوزه هوش مصنوعی خواهیم داشت و مردم هم حضور این
فناوریرادرزندگیروزمرهخودبهخوبیاحساسخواهندکرد.

layout@khorasannews.com

۹
گزیده

قالیباف  ،زاکانی و  ۲وزیر

در هیئت امنای دانشگاه تهران

در احکامی جداگانه از سوی محمدعلی زلفیگل
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری شش عضو حقیقی
و رئیس کمیسیون دائمی دوره هشتم هیئت
امنای دانشگاه تهران منصوب شدند .به گزارش
ایسنا ،محمدعلی زلفیگل در احکامی جداگانه،
«محمدباقرقالیباف»«،محمدحسنصادقیمقدم»،
«علیرضا زاکانی»« ،سیدجواد ساداتینژاد » (وزیر
جهاد کــشــاورزی) « ،محمدمهدی اسماعیلی»
(وزیــر ارشــاد) و «عباس مصلینژاد» را به عنوان
اعضای حقیقی دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه
تهران منصوب کرد .زاکانی استاد دانشگاه علوم
پزشکیتهرانوبقیهاعضاازاستاداندانشگاهتهران
هستند.بهگزارشروابطعمومیدانشگاهتهران،
سیدمحمد مقیمی ،سرپرست دانشگاه تهران و
دبیر هیئت امنای دانشگاه تهران نیز در نامههایی
جداگانه از زحمات و تالشهای محمدرضا عارف،
عبدالناصر همتی ،عباس مصلینژاد ،پیروز
حناچی،محمدجوادظریفوبیژننامدارزنگنهکه
اعضای حقیقی دوره هفتم هیئت امنای دانشگاه
تهرانراتشکیلمیدادند،تقدیروتشکرکرد.

بانکها به یک سوم زوج ها
وام ندادند
بــراســاس آمــارهــای ارائ ـهشــده از ســوی دیــوان
محاسبات ،در سال گذشته از مجموع یکمیلیون
و ۱۰۹هــزار متقاضی وام ازدواج۳۷۴ ،هــزار
نفر از آنــان با موانعی همچون معرفی ضامن
کارمند ،موفق بــه دریــافــت وام نــشــد هانــد .به
گزارش تجارتنیوز ،براساس قانون ،بهمنظور
حمایت از ازدواج جــوانــان ،بــانــک مرکزی
ایــران موظف است هر ساله از محل پسانداز
و جاری قر ضالحسنه نظام بانکی ،تسهیالت
قر ضالحسنه ازدواج به زو جهــایــی که تاریخ
عقد ازدواج آنها زیر سه سال بوده و وام ازدواج
دریافت نکردهاند با اولویت تسهیالت پرداخت
کند .در گــزارش دیــوان محاسبات همچنین
ذکر شده که بخش بزرگی از متقاضیان بهدلیل
موافقت نکردن بانکها با ضامن معرفیشده از
دریافت وام ازدواج محروم ماندهاند.

