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ورود 30هزار «روبات سرباز» به ارتش بریتانیا
خبرنگار

ارتــش بریتانیــا در حــال پیشــبرد
برنامههای توسعه و استقرار چند هزار
روبــات رزمــی اســت کــه برخــی از آنها
ممکن اســت خودکار و مستقل باشند.
در همین راستا «سرنیک کارتر»رئیس
ستاد نیروهای مســلح این کشور اعالم
کــرد که احتمال دارد تا یک دهه آینده،
حــدود یک چهــارم ارتش این کشــور را
روباتهای هوشــمند مجهــز به هوش
مصنوعی تشکیل دهند تا به این ترتیب
در صــورت وقوع جنــگ نظامی و لزوم
حفاظت از مرزهای این کشور ،سربازان
کمتری در معرض خطــر قرار بگیرند،
درواقــع وزارت دفــاع بریتانیــا معتقــد
اســت روزی فــرا میرســد کــه در خــط
مقدم جبههها تنها سالحهای روباتیک
فعالیت میکنند و جان هیچ انسانی به
خطرنمیافتد.
مشکالتیکطرحبزرگ
امــا موضوع ســربازان روباتیک بریتانیا
چیســت؟ در ماه مارس ســال گذشته،
وزارت دفــاع انگلســتان تصویــب کــرد
تــا  66میلیــون پونــد از محــل صندوق
تحول  160میلیون پوندی این کشــور به
توسعه روباتهای نظامی آینده تعلق
بگیرد تا اســتفاده از آنهــا در جبهههای
جنگ تسریع شــود .این خبر در جریان
کنفرانس «بهرهبــرداری از جنگجویان
خــودکار» در لنــدن اعالم و قرار شــد در
این زمینه شــرکتهای دفاعی بریتانیا
بــرای تولیــد و آزمایــش روباتهــای
نظامی مستقل و بدون سرنشین آینده،
با مقامات نظامی همــکاری کنند .این
موضوع بســیار مورد توجــه قرار گرفت
و شرکتهای دفاعی نمونههایی نیز در
این بخش طراحــی کردند اما حاال این
پروژه با مشکالتی مواجه شده و هرچند
«سرنیک کارتر»رئیس ســتاد نیروهای
مســلح بریتانیــا از حضــور 25درصدی
نیروهای روباتیک در 10سال آینده خبر
میدهد اما این موضوع باعث نشد که
از مشــکالت موجــود و دغدغههایــش
چیزی نگوید.

ارتــش هنــوز هیچ هدف مشــخصی در
ذهن ندارد و ایــن تخمینها فقط نظر
توگــو
اوســت .در همیــن راســتا در گف 
بــا گاردیــن ادامه داد :البتــه تحقق یک
ارتش 30هزار نفره روباتیک کار آسانی
نیســت و شــاید هــم زمــان بیشــتری
بخواهد چه کســی میداند؟شــاید هم
تعداد کمتری روبات وارد نیروی مسلح
ما شــود اما تعداد آن هرقدر که باشــد،
بیشــک ارتــش مــا قدرتمندتــر عمل
خواهد کرد.
امــا چــرا بریتانیــا تــا ایــن حــد بــر لزوم
اســتفاده از ســربازهای روباتیــک تأکید
دارد؟گفتــه میشــود ارتــش این کشــور
هــم اکنــون فقــط  ۷۳هــزار و ۸۷۰
ســرباز آمــوزش دیــده دارد ،درحالــی
کــه پیشبینــی میشــد تعــداد ایــن
ســربازان  ۸۲هــزار و  ۵۰نفــر باشــد.
بنابراین روباتها میتوانند جای خالی
نیروهــای آمــوزش دیــده را پــر کننــد یا
عالوه بر کاهش اتکا به سربازان ،ارتش
را گسترش دهند.
سایهسنگیناخالقیاتبرروباتهای
سرباز
هماننــد ایــاالت متحــده ،نیروهــای
مســلح در بریتانیا نیز در حال ســاخت
روباتهایــی بــرای کمک به ســربازان
انســانی هســتند که از آنهــا میتوان به
هواپیماهــای بــدون سرنشــین کوچک

هوش مصنوعی به کمک اداره پست استرالیا آمد
از نوع دیگر

قاب

علیرضا احمدی -همزمان با شیوع کرونا ادارههای پست در بیشتر نقاط دنیا
پرکارتر از گذشته شدهاند و هر روز تعداد زیادی مرسوالت پستی را باید به دست
مردم برســانند .یکــی از دالیل این موضوع افزایش اســتقبال مردم از خریدهای
آنالین اســت تا میــزان ابتال به بیماری تا حد امکان کاهــش یابد و بتوان ویروس
کرونا را سریعتر مهار کرد .استرالیا در این زمینه یکی از موفقترین ادارههای پست
جهان را داراســت ،چراکه تصمیم گرفته برای کم کردن فشــار کاری بر کارمندان
خــود و ممانعت از تــردد بیمورد شــهروندان در دوران کرونــا ،از تکنولوژیهای
نوین ازجمله هوش مصنوعی و ماشینهای یادگیری کمک بگیرد .به این ترتیب
زمان دقیق ارسال بستهها به مکانهای مختلف کامالً مشخص است و بیشترین
حد خطا در تخمین زمان رســیدن مرسوله به دست مصرف کننده به  15دقیقه
رسیده است که این موفقیت بسیار قابل تأمل است.
در 6مــاه گذشــته اداره پســت اســترالیا بــا کاهــش 20درصدی تعــداد نامهها
مواجه شــده اما ازسوی دیگر خرید آنالین لوازم خانگی در این کشور بسیار رونق
گرفته اســت .در این مدت سرویسهای پستی 8.1میلیون دستگاه لوازم خانگی
که ازطریق آنالین خریداری شــده را به دســت خریداران رســاندهاند .بیشــتر این
لــوازم از نظــر حجم و وزن نیز بســیار بزرگتر از گذشــته شــدهاند ،چراکه با ادامه
دار شــدن قرنطینه ،بســیاری از افراد تصمیم گرفتند خانه خود را با خرید لوازم
ورزشــی به یک باشــگاه تبدیل کنند یا برخی نیز برای تغییر دکوراسیون دفاتر کار
خود کاالها و لوازم بزرگی خریداری کرده و تصمیم گرفتهاند تا پست استرالیا آن
را به دستشــان برســاند .همه این موارد ســبب شد تا پست اســترالیا مدل ارسال
بستهها را تغییر بدهد«.جان کوکس» از مدیران ارشد پست استرالیا گفت :تعداد
زیادی از نامه رســانها و پســتچیها که با دوچرخه کار میکردند حاال دیگر از ون
اســتفاده میکنند .این پســتچیها مســیرها را بهخوبی بلد هســتند و در ترافیک
هــم میتواننــد از راههــای میانبر به مقصد برســند اما فناوری هم بســیار به آنها
کمک کرده اســت .درســت از زمانی که هنگام صبح پستچی بسته را در ون خود
س از آن
قرار میدهد میتواند شــماره موجود روی بسته پســتی را اسکن کند و پ 
مشــتری میتواند با اســتفاده از این بارکد ،حتی موقعیت محل مرســوله خود را
نیز ببیند و با استفاده از این اطالعات ،زمان رسیدن بسته پستی را تخمین بزند،
چراکه ما از مدلهای ماشینهای یادگیری بهره گرفتهایم و پلتفرم اسکن ما نیز
بسیار موفق عمل کرده است .درواقع هوش مصنوعی به کمک ماشین یادگیری
آمده و میزان خطا را ب ه حداقل رسانده است.
اداره پست امریکا تاکنون در زمینه تکنولوژیهای نوین سرمایهگذاری مناسبی
انجام داده و تعداد دفاتر پستی را نیز افزایش داده و با کمک پلتفرم اسکن ویژه
خود بستهها را بموقع به دست مصرف کننده رسانده که رضایت بسیاری از این
وضعیت وجود دارد .این پلتفرم درواقع یک تکنولوژی مبتنی براندروید است و
اپلیکیشن همراه با آن ،کار را بسیار راحت میکند .پست استرالیا همچنین تالش
بسیاری دارد تا دیتا و اطالعات را به سیستمهای ابری گوگل منتقل کند .سیستم
یادگیری گوگل هم از دیگر تکنولوژیهای مورد اســتفاده پست استرالیاست .این
سیســتم مجهز به دوربینهای 360درجه اســت که قابلیت ثبت ســرعت را دارا
هستند .این سیستم همچنین مجهز به جی پی اس است و میتواند در هر لحظه
به کاربر نشان دهد که بسته پستی اش درحال عبور از کدام خیابان یا میدان است
و به این ترتیب با کمترین میزان تأخیر ،بسته را بهدست مشتری میرساند.

و ســایر وســایل نقلیه کنتــرل از راه دور
اشــاره کــرد کــه بــرای مأموریتهــای
شناســایی از آنهــا اســتفاده میشــود.
اما حضور ســربازهای روباتیک و ســایر
سیســتمهای خودمختــار بحثهــای
زیــادی نیز بهدنبــال داشــته و برخی از
توســعه چنیــن روباتهایــی بیمنــاک
هستند .به هرحال استقرار روباتهای
رزمــی کــه بــرای تصمیمگیــری در
کســری از ثانیه و بهطور بالقوه ،کشنده
برنامهریزی شــدهاند ،برخی مشکالت
اخالقی را پررنگ کرده است اما رئیس
نیروهای مسلح انگلستان اعتقاد دارد
که اســتقرار و توســعه ،دو چیز متفاوت
اســت .ارتــش بریتانیا و برخــی دیگر از
کشــورهای پیشــرفته ،سالهاســت کــه
در زمینه ســاحهای کوچک خودکار یا
کنترل از راه دور کار میکنند ولی تاکنون
نظامیان در سرتاســر جهان از استفاده
از فناوریهای بدون سرنشــین خودکار
در شــرایط جنگی پرهیز کردهاند .البته
هواپیماهــای بــدون سرنشــین نیمــه
مستقل در میادین جنگی وجود دارند
کــه دارای یــک اپراتورخلبــان بــوده و
همیشه از راه دور درحال کنترل هستند
بنابرایــن انســان تصمیمــات نهایــی
حملــه را میگیرد نه هوش مصنوعی؛
در حــال حاضــر ،روباتهــای کامــاً
مســتقل رزمــی چیــزی بیــش از تصور

نیســتند .در حالی کــه نمونههای اولیه
وجود دارد ،اما هیچ برنامه فوری برای
استقرار آنها وجود ندارد و درنهایت این
رهبران جهان هســتند که باید در مورد
زمــان و چگونگی اســتفاده نظامیان از
ایــن ماشــینهای جنگی توافــق کنند.
آخریــن چیزی که هر کــس میخواهد
این اســت که هوش مصنوعی اشــتباه
بزرگــی در میادیــن جنگــی نکنــد و تــا
زمان رسیدن به این مرحله از یادگیری
سیســتمهای روباتیــک ،شــاید حتــی
بیش از  10سال زمان نیاز باشد.
طرحهایروباتیکآزمایشی
امــا در حــال حاضر کدام سیســتمهای
روباتیــک در ارتــش بریتانیــا بهصورت
آزمایشی فعال هستند؟ از ماشینهای
خــودکار و مســتقل یــا روباتهــا و
ماشــینهایی که توســط انســان و از راه
دور کنترل میشــوند و اکنــون در ارتش
بریتانیــا بهصــورت آزمایشــی در حــال
فعالیــت هســتند میتوان به سیســتم
روباتیــک چنــد مأموریتــی هریس T7
توجوی مواد
اشــاره کرد کــه تیم جســ 
منفجــره ( )EODدر حیــن تمریــن
مأموریتهــای خــود از آن بهــره
میگیرنــد .بــا اســتفاده از این سیســتم
توجوی مواد منفجره،
روباتیک و جس 
دیگر جان ســربازان انســانی بــرای پیدا
کــردن بمــب و ...و خنثــی کــردن آن به

خطر نمیافتد .البته این سیستم هنوز
در مرحلــه آزمایشــی قــرار دارد امــا به
هرحال چشمانداز مثبتی برای استفاده
از آن وجــود دارد؛ از این سیســتم حتی
میتــوان برای خنثی کــردن بمبهای
احتمالــی در حوادث تروریســتی درون
شهری استفاده کرد تا با کمترین میزان
تلفات ،بهترین نتیجه را به دست آورد.
یکی از توسعه دهندههای هواپیماهای
بدون سرنشین انگلســتانBlue Bear ،
نیــز در مــارس  2019یــک قــرارداد 2.5
میلیــون پونــدی از وزارت دفــاع برنــده
شــد تــا گروهــی از هواپیماهــای بــدون
سرنشــین را برای ایجاد آگاهی بیشتر از
موقعیتها و عملیات فریب دشمن و
تروریســتها تولید کند .این پهپادهای
کوچــک نســبت به پــرواز با هلــی کوپتر
سرنشــین دار ،هزینــه و خطــر کمتــری
دارنــد و میتواننــد بســرعت عملیــات
شناســایی هوایــی را انجــام دهنــد .این
پهپادهــا حتــی بــر فــراز جنگلهــای
انبــوه نیــز میتوانند براحتــی مخفیگاه
نیروهــای دشــمن را شناســایی و از آن
تصویربــرداری کــرده و اطالعــات را به
مرکز انتقال دهند .همچنین یکی دیگر
از ویژگیهای این پهپادها توانمندی در
گمراه کردن دشمن است.
وزارت دفــاع انگلیــس ( )MoDنیــز در
حــال کار روی یــک هگزاکوپتــر مجهــز
بــه دو اســلحه شــکاری اســت؛ ســاح
پرنــده « »i9قــادر بــه ردیابــی اهــداف
بــا اســتفاده از دید ماشــینی و پــرواز در
داخــل ســاختمان اســت و میتــوان از
آن در حملــه بــه یــک ســاختمان در
سناریوهای نبرد شهری استفاده کرد تا
به تروریست یا دشمن فرصت شلیک
گلوله را ندهد .حمل بار و ارسال آذوقه
و کمکهای نظامی برای سربازان هم
بهعنــوان یکی دیگــر از وظایــف برخی
دیگر از این سیستمهای روباتیک عنوان
شده است .همچنین گفته میشود این
سیســتمهای روباتیــک میتواننــد در
شرایط اضطراری همچون سیل ،زلزله
و ...نیز به امدادرســانیهای گســترده و
هدفمند بپردازند.

آیا یارانه برای استارتاپ ها مفید است
محمدرضا قدوسی

مشاور کسب و کارهای مجازی

ســتاد اقتصــاد دیجیتــال کــه یکــی از
زیرمجموعههــای معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهوری اســت اخیــراً اقدام بــه ایجاد
ســامانه «راه نوآوری» (سایت اینووی) به نشانی
 innoway.irکرده است و یکی از علل راهاندازی
این ســایت را حمایت از اســتارتاپهای نیازمند
خدمــات معرفــی و اعــام کــرده که «بر اســاس
مرحلــه رشــد ،خدماتی متناســب بــا آن مرحله
بــه خدمت گیرنده اختصاص داده میشــود .در
صورتــی که خدمــت گیرنــدهای مشــمول رایانه
نشــود ،میتواند بــا تخفیفی که خدمــت دهنده
لحاظ کرده ،بــدون دریافت یارانه ،خدمت خود
را دریافــت کنــد ».ایــن ســامانه در حــال حاضر
خدماتی نظیر ســرور ،طراحی ســایت ،بازاریابی
دیجیتال ،مشاوره و ...را پیشنهاد میدهد.
گرچه که ایجاد ارتباط بین بازیگران مختلف
اکوسیســتم نــوآوری ،هــدف اصلــی از طراحــی
چنیــن ســامانهای بــوده و نیــت خیرانــه در ایــن
سیســتم ،نیازمند تشویق اســت اما رویکردی که
برای چنیــن مقصود واالیی مدنظر قــرار گرفته،
نمیتواند راهگشــا باشــد .برای اینکــه بهصورت
دقیــق ماهیت را مورد ســؤال قــرار دهیم باید به
دو سؤال زیر پاسخ دهیم:
( )1آیــا ایجــاد نظام کوپنی (یارانــه ای) برای
استارتاپها میتواند مفید باشد؟
()2رویکــرد صحیــح نهادهــای متولــی
حکمرانــی نــوآوری بایــد بهچه ســمت و ســویی
باشد؟
در پاســخ بــه ســؤال اول بایــد گفــت کــه این
امر صحیح نیســت .متأســفانه نگاه نادرست به
موضــوع میتواند چنین رویکردی را به بار آورد.
اگــر اســتارتاپ را بــه جــای مجموعهای انســانی
هماننــد یــک ماشــین ببینیــم ،بــه این امــر فکر
میکنیــم کــه یــک ماشــین ،تعــدادی ورودی را
گرفتــه ،بعد از اجــرای فرآیندهایی کــه برای آن
ساخته شده است ،آن را به خروجیهایی تبدیل
میســازد؛ پس برای بهســازی این معادله ،الزم
اســت که ورودیهای خوب و در عین حال ارزان
واردفرآیندهــای بســیار کارا شــده و در نهایــت
خروجــی بــه بیــرون عرضــه شــود .پــس متولی
امــر یعنــی حاکم نوآوری ،رأســاً اقــدام به تزریق
نــگاه یارانــهای (کوپنــی) و بــرای حداکثرســازی
کارایــی اقدام به کاهش هزینه تمام شــده منابع
(ورودی هــا) کــرده و از ســوی دیگــر هــم ســعی
میکنــد تا خروجیها را بشــدت ارزان به دســت
مشــتری برســاند .بــه نمونههایــی از این دســت
اقدامها میتوان اشــاره کرد که ســالهای زیادی
اســت کــه نمایشــگاههای تجاریســازی برگــزار
میشــود و یارانههــای زیــادی نیــز بــه تیمهــای

اســتارتاپی تعلــق میگیــرد یــا یارانههایــی در
چنیــن سیســتمهایی ارائه میشــوند .همانطور
که عنوان شــد این یک نگاه ماشینی به پدیدهای
انســانی اســت ،نگاهی کــه ســاده انگارانه فرض
میکنــد که با تنظیم پیچ و مهرههای اســتارتاپ
از بیرون میتوان آن را موفقتر کرد .چون چنین
نگاهی نمیتواند منجر به توفیقات زیادی شــود
پــس اغلــب کشــورهای دارای اکوسیســتمهای
نوآوری نگاه دیگری را جست وجو کردهاند.
در پاســخ بــه ســؤال دوم بایــد گفــت کــه
متأســفانه راه ســخت تــری بــرای ایجــاد یــک
اکوسیســتم نــوآوری وجود دارد و کشــورهایی که
هزینــه طی کردن این مســیر ســخت را دادهاند،
به جایگاه موعود نیز دســت یافتهاند .بر اســاس
تعاریــف متعددی کــه از حکمرانی وجود دارد و
حکمرانی نــوآوری نیز در ذیل ایــن تعریف قرار
میگیرد.
حکمران وظیفهای جز فراهم ســاختن زمین
بــازی شــفاف نــدارد .اینکــه هریــک از بازیگــران
چگونــه بازی کنند ،با یکدیگر هم تیمی شــوند و
جامها را فتح کنند ،نیاز به تعیین از سوی فیفا و
حتی فدراسیونها ندارد .آنچه بهصورت اساسی
رخ میدهــد ،ایجــاد یــک اجتمــاع کارآفرینانــه
اســت کــه خودجوش شــکل گرفتــه و یارانه پذیر
نیست.
حکمــران در حــوزه نــوآوری چهــار وظیفــه
کلــی را بیشــتر بــر عهــده نــدارد کــه اصلیترین
وظیفــه وی بخصــوص در اقتصادهــای در حال
توســعه ،ایجــاد و ترغیــب بــه ایجــاد نهادهــای
مناســب اســت که در چندســال اخیر و به کمک
نــگاه روشــن معاونت علمی ،تســریع و تســهیل
در ایجــاد نهادهــای شــتابدهنده ،صندوقهــای
ســرمایهگذاری جســورانه و اخیــراً ســرمایه
گذاریهــای خصوصــی ،ســرعت گرفتــه اســت.
امــا ایــن پایان کار نیســت ،چــرا که هنــوز هم اگر
معاونت علمی و ســتاد اقتصــاد دیجیتال قصد
ایجــاد یــک زمین بــازی عادالنــه را دارد ،باید به
سه مقوله دیگر اهتمام ورزد:

 اول قانــون :هنوز هــم در مباحث مختلف،یــک اســتارتاپ در هر گامــی که برمــی دارد باید
نگــران تعــدی از قانون باشــد و هنوز بســیاری از
چالشهــا در ایــن حوزههــا وجــود دارد و مســیر
همــواری بــرای امــور حقوقــی و قانونــی شــکل
نگرفته است.
 دوم داده :مشــکل بســیاری از کســبوکارهای دانش بنیان ،نبود اطالعات شــفاف در
زمینههای متعدد اقتصادی اســت و هنگامی که
شــفافیت در داده از بیــن برود ،نه تنها بهدســت
آوردن دادههــا بســیار گران تمام میشــود ،بلکه
منجــر بــه تصمیمــات نابخردانــه خواهــد شــد.
نظام شــفاف اطالعــات کســب و کاری و فعاالن
اقتصادی ،گام مؤثری است که نه فقط معاونت
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری ،بلکه ســایر
نهادهای متولی را نیز به میدان میطلبد.
 ســوم اجتمــاع ســازی :همانطــور کــهمشخص اســت اجتماعســازی از طریق ساخت
زیرســاخت فیزیکــی و بهصــورت دســتوری
حاصــل نمیشــود ،بلکــه بــا ایجاد محــل بحث
بهوجــود میآیــد .بهعنــوان مثــال بهتازگــی
انجمــن صنفی ســرمایهگذاران خطرپذیــر و نیز
رویداد دوشنبههای اســتارتاپی صندوق نوآوری
و شــکوفایی ،زمینــه ســاز بحــث و تبــادل نظــر
صاحبــان نــوآوری در کشــور شــده و بســیاری از
چنیــن انجمنهــا و اجتماعاتی الزم اســت تا نه
فقط با هدف کارایی ،بلکه با هدف جریانسازی
بین افراد شکل گیرد.
خالصــه آنکــه ضمــن تقدیــر از تالشهــای
تحسین برانگیز معاونت علمی و فناوری و ستاد
اقتصــاد دیجیتــال و دیگر خدمتگــذاران اقتصاد
نــوآوری الزم اســت تا به جــای نگاه ماشــینی به
اســتارتاپ ،رویکردی ارگانیزمــی (موجود زنده)
بــه اســتارتاپ داشــته باشــیم و بــه جــای ارائــه
کوپــن جهت افزایــش بهــرهوری ،محیط بهتری
(از طریــق قانونگــذاری بهتــر ،ایجاد شــفافیت و
اجتمــاع ســازی) را ایجــاد و آنها را بــه تمرین در
این محیط ،عادت دهیم.

اخبــــار

میترا جلیلی

وی به گاردین گفت :یکی از موانع اصلی
کــه ارتــش در حال حاضر بــا آن روبهرو
است میتوان به مشکل تأمین بودجه
اشــاره کــرد چراکــه تحقیقــات در مورد
تولیــد روباتهــای رزمــی در مــاه اکتبر
با بــه تعویق افتــادن طــرح هزینههای
بیــن دولتی ،متوقف شــد .ژنــرال کارتر
افزود :واضح اســت که در این زمینه به
سرمایهگذاری طوالنی مدت نیاز داریم
تا به ما فرصت اعتماد به مدرنســازی
توگوهــا در مــورد
را بدهــد اکنــون گف 
موضــوع بودجه در حال انجام اســت و
ســاخت این روباتها به روشــی بســیار
سازنده ادامه دارد.
وی یادآور شد :به هرحال سرمایهگذاری
در ســاحهای جنگــی روباتیــک در
قلــب برنامــه 5ســاله دفاعــی بریتانیــا
جــای گرفته اســت و ارتــش بریتانیا در
آینــدهای نزدیک تعداد زیــادی روبات
را بــ ه کار خواهد گرفت تا در جنگهای
احتمالی پیش رو دســت برتر را داشته
باشــد و موفقتر عمــل کنــد .وی ادامه
داد :مــا شــاهد تعــداد زیــادی روبــات
مســتقل تفنگ بهدســت نخواهیم بود
کــه براحتــی شــلیک میکننــد و گاه نیز
همچــون فیلمهــای علمــی تخیلی از
کنترل خارج و حادثه آفرین میشــوند.
طرفداران ایــن طرح نظامی معتقدند
که میتوان مجموعــهای از روباتهای
کوچک و بــزرگ را در ارتــش گنجاند تا
ت مختلف در میادین
در انجــام عملیا 
جنگ به ارتش کمک کنند.
رئیــس نیروهای مســلح انگلســتان به
گاردیــن گفــت :ارتــش طراحــی شــده
برای دهه آینــده ،میتواند تعداد قابل
توجهی از ماشینهای خودکار یا کنترل
از راه دور را داشــته باشــد و مــن گمــان
میکنم که ما میتوانیم یک ارتش 120
هزار نفری داشته باشیم که  30هزار نفر
از آنهــا روبــات باشــند 30 .هــزار روبات
ســرباز میتوانند بخشــی جداییناپذیر
از ارتش انگلیس در دهه آینده باشند و
در کنار انســان در خط مقدم جبهه و...
کار کنند.
وی مراقب بود یادآوری کند که رهبری

رونق گردشگری و بومگردی با توسعه ارتباطات روستایی

اتصال اکثر روستاهای کشور به شبکه ارتباطی امکان ارتباط گردشگران بااقامتگاههای
بومگــردی در اقصــی نقــاط کشــور را فراهــم کرده اســت که همیــن امرموجب رونق
گردشــگری بویژه گردشــگری روســتایی شــده اســت .بهگزارش ایســنا ،از زمان شیوع
ویروس کرونا ،یکی از مهمترین صنایعی که تحت تأثیر قرار گرفت ،گردشــگری بود
و با توجه به کاهش جدی مســافرتها در ماههای گذشــته ،از حملونقل تا خدمات
هتلداری در جهان ،بیشترین آسیب را از این موضوع دیدهاند .بیماری همهگیر کرونا
برای صنعت گردشــگری ویرانگر بوده است و به نظر نمیرسد به این زودی ،سفرها
دوبــاره از ســر گرفته شــوند و به میزان قبــل از همهگیری بازگردد .حتــی با بهبود این
بخش ،اعضای صنعت در جذب مشتری با رقابت سختی روبهرو خواهند شد.
باوجــود ایــن بهنظر میرســد فنــاوری اطالعــات میتوانــد در این زمینه مؤثر باشــد.
بــرای مثــال بهدلیل دسترســی راحت به برخــی فناوریها ،شــرکتهای هواپیمایی،
آژانسهای مســافرتی و گروههای گردشــگری عالقه فزایندهای به استفاده از فناوری
واقعیــت مجازی ( )VRبرای جذب مشــتریان احتمالی نشــان دادهانــد .این فناوری
میتواند از طریق عکاســی  ۳۶۰درجه واقعیتی ساخته و طعم گردشگری مجازی را
ارائه دهد و افراد را به این واقعیت مجازی وارد کند.
در این راستا همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،با انتشار ویدیویی از «ایران
هوشــمند» ،رونق گردشــگری و گســترش بومگردیها در روســتاها بهواسطه توسعه
ارتباطات روســتایی را مورد بررســی قرار داده اســت .تحقق وعده «عدالت ارتباطی»
با توســعه ارتباطات روستایی ،عالوه بر اینکه کسبوکار بسیاری از روستاییان کشور را
رونق بخشــیده اســت منجر به رونق صنعت گردشگری بویژه گردشگری روستایی با
گســترش بومگردیها شــده اســت .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای تحقق
«عدالت ارتباطی» که از مصادیق «عدالت اجتماعی» اســت ،تاکنون توانســته است
نزدیک به  ۹۵درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار کشور را به شبکه ارتباطی متصل کند
یرسد.
که این عدد تا پایان سال به  ۱۰۰درصد م 
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کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری برگزار میشود

چهاردهمینکنفرانسملیودهمینکنفرانسبینالمللیمدیریتفناوریونوآوری
بــا محوریت نوآوری در تالطمهای محیطی ۱۲ ،و  ۱۳آذرماه جاری ب ه صورت آنالین
برگزار میشــود .بهگزارش «ایران» ،این کنفرانس که توسط انجمن مدیریت فناوری و
نوآوری و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
برگزار میشود با سخنرانی استادان بینالمللی حوزه مدیریت فناوری و نوآوری همراه
خواهد بود .این رویداد شاهد حضورمدیران پیشروصنایع داخلی بههمراه نشستهای
تخصصــی در بخشهــای مختلف صنعت با حضــور صاحبنظرانی بــا دیدگاههای
متنوع خواهد بود .بخش ویژه کنفرانس به ارائه تجربیات مدیریت نوآوری در شــرایط
بحران توسط شرکتها و سازمانهای نوآور ایرانی اختصاص دارد.
برنامههای آموزشی این کنفرانس نیز از  ۸تا  ۱۱آذرماه با حضور مدرسین ایرانی داخل
و خارج کشورشــامل ســرفصلهای کاربــردی ب ه صــورت مجازی برگزار خواهد شــد.
حضور شرکتهای دانشبنیان در کارگاهها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی با
 ۷۰درصد تخفیف صورت میگیرد و حضور این شرکتها در کنفرانس رایگان است.
ت نام در سایت انجمن مدیریت فناوری
اطالع از سرفصلهای این رویداد و نحوه ثب 
و نوآوری در دسترس است.

آغاز جنگی دوباره میان اپل و فیس بوک

اپل نامهای را ب ه گروههای دیدهبان حقوق بشــر ارســال کرده اســت که در آن اطمینان
میدهــد  iOS ۱۴جدیــد دارای محدودیتهــای در زمینه حریم خصوصی اســت .این
شــرکت همچنین در بخشــی از نامه خود نوشــت« :فیسبوک با نادیده گرفتن حریم
خصوصی کاربران ،دادههای آنان را جمعآوری میکند».
به گزارش انتخاب ،این نخســتین بار نیســت که مدیران اپل و فیسبوک علیه یکدیگر
اظهارنظرمیکنند،اینبارنیزتقریباًبالفاصلهپاسخیازطرفمقاماتفیسبوکداده
شد .فیسبوک در این پاسخ مدعی
شد که اپل در حال پرتاب بمب دود
است و ســعی دارد حواس را از سایر
موضوعــات پــرت کنــد .ایــن شــبکه
اجتماعیادعاکردکهاپلازموقعیت
مسلط خود در بازار استفاده میکند
تــا مجموعه دادههای خــود را ارجح
قرار دهد در حالی که استفاده از دادههای مشابه برای رقبا تقریباًغیرممکن است .پساز
شــکایت توسعه دهندگان و مشاغل ،اپل انتشــار محدودیتهای حریم خصوصی در
سیستم عامل خود را تا سال  ۲۰۲۱به تأخیر انداخت .فیسبوک گفته است که نگرانی
اپل برای حفظ حریم خصوصی یک حواس پرتی عمدی است و بهجای «محصوالت
ســخت افزاری ابتکاری» ،اپل اکنون روی «نرم افزارها و رســانههای داده محور» تمرکز
کرده است.در حالی که این دو شرکت در حال حمله علیه یکدیگرند ،تنظیم کنندههای
قوانین ضد انحصاری ایاالت متحده در حال بررسی دقیق شیوههای تجاری هستند که
برخالف میل و رفاه کاربران نیست .با این حال ،در این نبرد فیسبوک و اپل درآمد خود
را از دست میدهند چرا که هر دو شرکت با تبلیغات میانه خوبی دارند.

گوگل به دنبال شفاف سازی جمع آوری اطالعات کاربران

قانون جدید گوگل توسعه دهندگان افزونههای کروم را مجبور میکند موارد استفاده
از اطالعات کاربران را اعالم کنند.
بــ ه گــزارش مهــر ،طبــق قانونــی جدیــد از ژانویــه  ۲۰۲۱میــادی توســعه دهنــدگان
افزونههایی که در فروشگاه کروم عرضه میشوند باید موارد استفاده خود از اطالعات
کاربران را اعالم کنند .قانون جدید گوگل آنها را ملزم میکند نوع اطالعات جمعآوری
شــده (مانند اطالعات استفاده از ســرویس یا شناسههای شخصی) را توضیح دهند.
عالوه بر آن توسعه دهندگان افزونهها باید نسبت به رعایت سیاست جدید نیز تعهد
دهند که فروش اطالعات به شرکتهای طرف سوم ،اجازه استفاده از اطالعات برای
مقاصد غیرمرتبط و اتکا به اطالعات برای کنترل اعتبار فرد و پولشویی را منع میکند.
توســعه دهندگان افزونههــا میتوانند از هم اکنون بیانیه شفافســازی شــده خود را
اعــام کنند .البته تا  ۱۸ژانویــه  ۲۰۲۱میالدی این بیانیهها در فروشــگاه کروم نمایش
داده نمیشــوند .در صــورت ارائــه نشــدن بیانیه ،گوگل برای توســعه دهنــدگان پیام
هشدار ارسال میکند .البته چنین قانونی لزوماً بازدارنده نیست و افزونههای مخرب
میتوانند به راحتی اطالعات جمعآوری شــده را گزارش نکنند .اما توسعه دهندگان
خاطی به محض شناسایی از فروشگاه کروم اخراج میشوند.

بانک هند محبوبترین بانک مرکزی جهان در توئیتر

بانــک مرکزی هنــد تنها بانک مرکــزی بزرگ جهان اســت که در توئیتــر به رقم یک
میلیون هوادار دست پیدا کرده است .ب ه گزارش ایسنا ،شاکتیکانتا داس ،رئیس بانک
مرکزی هند در توئیتی اعالم کرد حساب توئیتری  @RBIدر ماه جاری مرز یک میلیون
هوادار رسید که باالتر از حدود  ۸۹۲هزار هوادار در ژوئن (اوایل تابستان امسال) است؛
در مقابــل بانک مرکزی امریکا حدود  ۶۷۸هزار هــوادار ،بانک مرکزی اروپا  ۵۹۱هزار
هــوادار و بانک مرکزی انگلیس باالی  ۳۱۷هــزار هوادار در توئیتر دارند .داس از زمان
شــیوع ویروس کرونــا ،کنفرانسهای مطبوعاتی را ب ه صورت مجــازی از طریق کانال
یوتیوب بانک مرکزی هند و حساب رسمی در توئیتر برگزار کرده و این کانال ارتباطی
را در میان سرمایهگذاران و عموم مردم متداول کرده است.
بانک مرکزی هند اخیراً حســاب توئیتــری دوم  @RBIsaysو یک صفحه فیس بوک با
همین نام را راهاندازی کرده تا به انتشار گسترده پیامهای آگاهی رسان برای عموم مردم
و ترویج پرداختهای دیجیتالی کمک کند .همچنین از آمیتا باچان ،هنرپیشه معروف
بالیوودی برای کمک به گسترش سواد مالی در میان مردم کمک گرفته است .بر اساس
گزارش بلومبرگ ،گزارش گلوبال فیندکس ریپورت نشان میدهد حدود  ۸۰درصد از
بزرگســاالن هندی در حال حاضر حســاب بانکی دارند که این رقم در مقایسه با حدود
 ۵۳درصد در ســال  ۲۰۱۴رشــد داشــته است ،اگرچه از زمان شــیوع همهگیری ویروس
کرونا ،مبادالت دیجیتالی افزایش پیدا کرده اســت اما همچنان آگاهی عمومی و سواد
دیجیتالی در هند ضعیف مانده و به موارد رو به رشد کالهبرداری منجر شده است.

