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 (4هوش مصنوعي و قانونگذاري )

 (عصر هوش مصنوعيِ فنالند)

 تبديل فنالند به يک کشور پیشرو در استفاده از هوش مصنوعي

 هايي براي اقداماتهدف و توصیه

 

 

 درباره دفتر مطالعات بنیادين حكومتي

 فزونی به هاي روپيچيدگی با مواجهه براي اسالمی شوراي مجلسهاي پژوهش مركز حكومتی بنيادين دفتر مطالعات

 وپژوهی مفهوم ستانی،مفهوم» اصل سه چارچوب در مطالعاتی سير يك در كشور براي آن و الزامات كنونی جهان

داده  قرار خود بنيادينهاي پژوهش كار دستور در را حكمرانی با مرتبطهاي پديده مهمترين فهم و كشف «سازيمفهوم

 درباره گزارش 30، «تفكر جهانهاي كانون» درباره گزارش 12 انتشار بهترتيب به نهايت در پژوهشی درون اين. است

 با هاپژوهش اين در. شد منجر «جهان حكمرانیهاي مدل» بررسی نهايت در و «جهانپژوهی آينده»پژوهی و آينده

 هايیگزارش طی كه استيافته اولويت  «ونمنطق قانونگذاري و قان»و نيز  «حكمرانی فن» پديده حكمرانی، محوريت

 مطالعاتی سير اين به اتكا با جهان كنونی تحوالت مرور مرحله اين در. شد پرداخته اساسی حوزه چهار در آن نقش به

 انجام هايبررسی. است بارز بسيارآينده  جهان در حكمرانی شكل تغيير در «مصنوعی هوش» كاربرد كه داده نشان

 دهدمی نشان مصنوعی هوش دربارهالمللی بينهاي سازمان و كشورها ديگر انتظار سطح و تجارب ختشنا رايب شده

 توانمی را آتی دهه كهنحوي به استيافته راه  كنونی جهان درسازي تصميم سطح باالترين به بنيادين موضوع اين كه

 چارچوب در كاربردي و بنيادين گزارش دو ونتاكن حكومتی بنيادين مطالعات دفتر. كرد نامگذاري مصنوعی هوش دهه

 براي و است كرده منتشر «كند؟ وضع قانون طبيعی هوشجاي به تواندمی مصنوعی هوش آيا»فلسفی پرسش به پاسخ

 مذكور شناسیروش با مطابق. شده است كشور در «مصنوعی هوش و قانونگذاري» موضوع طرح ساززمينه بار نخستين

 . است گرفته قرار كار دستور در مصنوعی هوش زمينه رو درپيش كشورهاي تجارب مرور حكومتی بنيادين مطالعات در

منطق قانون »، «پژوهی جهانآينده» ،«تفكر جهان هايكانون» ،«بنيادين حكمرانی»اساسی مانند موضوعات

 فكري و علمی دفتر كارنامه و پژوهشیهاي اولويت مهمترين از اخير دوره طی «مصنوعی هوش» و «و قانونگذاري

 شوند.می محسوب حكومتی بنيادين مطالعات

 

 پیشگفتار

يكی از كشورهاي اروپايی عنوان به كشور فنالند 1پژوهی فنالند ذكر شدگونه كه در گزارش آيندههمان

باره انجام داده و تنها كشور جهان است كه نگاري فعاليت زيادي در اينپژوهی و آيندهپيشرو در آينده

                                                 

لس شوراي اسالمي، شماره هاي مجپژوهي فنالند، دفتر مطالعات بنيادين حكومتي، مركز پژوهشگزارش آينده  1.

 .1396، 15759مسلسل 
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 ارلمان آن كميسيونی براي آينده در ساختار خود ايجاد كرده است. دولت اين كشور مكلف است با انجامپ

 اراده بيانگردرواقع  كهرا خود هاي فعاليتوسوي سمت در سال نخست آغاز به فعاليت خودپژوهی، آينده

 .كندتنظيم و به پارلمان ارائه « گزارش آينده»گزارشی به نام  طی ،اش استسياسی

اما روش  ،شودمی گرفتهكار به هر چند روش تركيبی توسط دولت اين كشورنگاري براي انجام آينده

در كشورهاي مختلف است سازي و پيادهگيري شكلدرحال  رويكردي فراگيرصورت به مشاركتی كه

و سازي ي شبكهبراسازوكاري  مستلزم اتخاذيكسو  بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. انجام اين روش از

مؤسسات  ديگر برقراري ارتباط ميانازسوي  نگاري وپژوهی و آيندهدر آيندهكنندگان گسترش مشاركت

هوش مصنوعی يكی  پژوهی است.هاي علمی دولتی و خصوصی درگير در امر آيندهها و انجمنو سازمان

سازي آماده وقرار گرفته  دالناز موضوعاتی است كه تهيه گزارشی درباره آن در دستور كار دولت فن

( نتايج اوليه آن توسط 1396ماه آذر 27) 2017دسامبر سال  18و در آغاز  2016گزارش آن از بهار 

 .شدمنتشر فنالند وزارت امور اقتصادي و استخدامی 

تعيين شده توسط وزير امور  كارگروه وسيلهبهتهيه شده  امهكتابندر گزارش حاضر كه ترجمه كامل 

هوش كارگيري به آثارمروري بر وضعيت هوش مصنوعی در جهان،  باو استخدامی فنالند است،  اقتصادي

در زمينه تحول اشتغال و بازار كار بررسی شده و با مطالعه در مورد امكانات ويژه به مصنوعی بر جامعه

براي  فنالند براي تبديل شدن به كشوري پيشرو در استفاده از هوش مصنوعی، هشت فعاليت كليدي

 به عصر هوش مصنوعی پيشنهاد شده است.  اين كشوربردن 

 توان گفت:براساس محتواي گزارش می

گذاري مشیاي است كه خطمقياس و پيامدهاي درحال ظهور فناوري هوش مصنوعی به اندازه -

فناوري براي آن ضروري بوده و ضمن قرار گرفتن در دستور كار دولت و مجلس، سياستگذاران بايد به اين 

 توجه جدي نمايند.

گذاري دولتی و خصوصی درباره اين فناوري در كشورهاي مختلف مورد هر دو رويكرد سرمايه -

 توجه قرار گرفته است. 

آموزي كارگيري اين فناوري، نظام آموزشی و مهارتبا توجه به تغيير ماهيت مشاغل در نتيجه به -

 نياز به تغيير و تحول جدي دارد.

وري و افزايش رشد اقتصادي از يكسو و تأثير آن بر اتوماسيون و روباتيك در افزايش بهره به نقش -

 زايی ازسوي ديگر توجه شود.كاهش اشتغال

هاي داخلی سازي بستر الزم براي ارائه پلتفرمتوجه به گسترش فناوري رايانش ابري و زمينه -

 هاي خارجی ضروري است.جاي اتكا به پلتفرمبه
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كارگيري اين سازي بستر الزم براي همكاري دانشگاه و صنعت براي ايجاد و توسعه بهراهمبه ف -

 فناوري توجه جدي شود.

 هاي دفاعی كشورها ايفا خواهد كرد.اين فناوري نقش مهمی در راهبرد امنيت ملی و پروژه -

كارگيري به تحولی كهآن در زمينه تغيير و كنندگان اين گزارش ديدگاه مناسبی به مطالعهاست  اميد

 شود و ضرورت توجه به اينمی انقالب پنجم يادعنوان به از آن ودر جهان ايجاد خواهد كرد فناوري  اين

 د.كنارائه  ،برداري از منافعی كه در پی خواهد داشتگذاري در آن براي بهرهو سرمايهفناوري 

 

 مقدمه

 عزيز، خواننده

پاسخ به اش را تعيين كرد كه وظيفه كارگروهی «لينتيال ميكا»ادي اقتص امور وزير ،2017 مه پايان در

 است كه پيشگامی كشورهاي از يكی فنالند كه كنيم حاصل اطمينان توانيممی اين پرسش بود: چگونه

دست انجام اين گروه، يافتن پاسخ براي اين  در وظيفه ويژه ماهيت ؟ردگيمیكار به را مصنوعی هوش

 به اقداماتی كه همزمان بوده و آينده اقدامات مورد نياز براي بررسی مستلزم م آنكه انجا پرسش بود

 .داشت خواهدتأثير  جامعه كل بر نتايج گزارش. امروز مربوطند

 :كرد خالصهسؤال  چهار در را خود وظيفه آينده، در مصنوعی هوش از استفاده زمينه كارگروه در

 شود كه اين حاصل كنند تا اطمينان كار بهتر دتواننمی خصوصی و عمومیهاي بخش چگونه  .1

  برخوردارند؟ مصنوعی هوشبر مبتنی هاينوآوري توليد براي كافی ها از حمايتشركت

 بخش اطالعاتی منابع از ثانوي، استفاده با توانندمی هادادهبر وكارهاي مبتنیكسب چگونه .2

  شوند؟مند بهره عمومی

 چه خواهد گذاشت؟ كار آينده رويتأثيري  يست و چهبر ما چ مصنوعی شخصی هوش آثار  .3

  داشت؟ خواهد جامعه بر تريگستردهتأثير 

 چيست؟ عمومی بخش  نياز كنيم اقدامات موردمی حركت مصنوعی هوش عصر سمت به ما كه حالیدر .4

در چند سال آينده گسترش  دواريميانجام است كه امدرحال  يمرحله از كارها نيگزارش، اول نيا

با توجه به نقش آن در رفاه فنالند  یهوش مصنوع تيحاضر فقط شروع به درک اهمدرحال  بد. مايا

 هب دنيرس يكه برا ميكنمی اقدامات مورد نيازي نييخواهيم داشت. ما همچنين فقط شروع به تع

 .مياهدافمان بايد انجام ده

تواند می شكل از انجام كار نين استفاده شد. اااي از متخصصزارش از شبكه گستردهگ نيدر تهيه ا

كه تا حد امكان دهد می ارائهاز موضوعات  كيهر درباره  گزارش، دانشی نيشود. ا دهيها ناماي از شبكهشبكه

كار به ،«یراهبريِ برنامه هوش مصنوع وهگر»عنوان به گروه تا زمان پايان كار دولت كنونیكاراند. گسترده شده
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 چكیده

ادامه خواهد داد.  یفنالند به عصر هوش مصنوع يه كار فشرده خود را در راهبر. اين گرودهدمیخود ادامه 

هاي باز ارائه شده در گزارش متمركز خواهد شد. مثال، روي پرسشعنوان به رات،ييتغ يسازگروه در آماده

ونه آن بر جامعه چگتأثير  چيست و ندهيبر كار آ یاست كه اثر هوش مصنوع نيادرباره  هاپرسش نيمهمتر

 منتشر خواهد شد. 2018پرسش در اوت  نيشده مربوط به ا هيخواهد بود؟ اقدامات توص

. ميهست یطی كردن راهمان به سمت عصر هوش مصنوعدرحال  با سرعت تمامتقريباً  حاضردرحال  ما

 دهايیشنهايپ نهايفنالند در گزارش ارائه شده است. ا يبرا يديهشت اقدام كل مان،تياز موفق نانياطم يبرا

خواهد  ندهيرفاه ما در آ يبرا راشده است كه راه  هيها تهو شبكه يكار يهاند كه توسط گروهایاقدامات يبرا

شود. می سازيكار، بهنگام شرفتيخواهد كرد و حين پ رييتغسرعت به یفعل دگاهيد ميدانمی گشود. مطمئناً

ها با در حد امكان عميق باشد. همه فنالندي مختلف گرانيباز نيب ياست كه همكار يضرور ل،يدل نيبه ا

خواهد داشت. اگر تأثير  درک خواهيم كرد ندهياز ما در آنچه از آ كي هرند كه بر مواجه دييجدكامالً  دوران

 .ميكن جاديا رييتغدرحال  جهان يبرا يديجد يراهكارها ميتوانمی م،يما با هم كار كن

كنيم. شما در كار می يايد سپاسگزارشده ريم اين كار درگانجا هياز همه شما كه در مرحله اول ما

 يبرا شنهادهايشركت كرده و سهم شما در ارائه پ یگسترش درک هوش مصنوع يداوطلبانه مهمی برا

ما  و بوده يركار درگ نيدر اشدت به رخانهيدبويژه به بوده است.تأثيرگذار  اقدامات كليدي، حياتی و

تشكيل شده  رگروهياز سه ز نيكار و همچن نيانجام ا ياهبري منصوب شده برااز گروه ر یاتيح یيمحتوا

 . ميكرد افتيآنها دررؤساي  و

 .ميهست یعصر شكوفايی فنالند در هوش مصنوعسمت حركت به درحال  با همديگر ما

 (2017اكتبر  23) 

 

 

 

 هدف کيعنوان به - يشكوفايي فنالند در عصر هوش مصنوع

 چيزهايی همه آورد يا خواهد به ارمغانرا چه چيزي  آينده در مصنوعی هوش كه دانيمینمكامالً  هنوز ما

ظرفيت  حاضردرحال  كه دانيممی ما حال، اين با ؟خواهد گذاشت چيستتأثير  بر آنها كه در آينده

 سطح به مصنوعی هوش نيازِ موردفناوري  و يافته افزايششدت به هادادهسازي ذخيره حجم و محاسبات

 است. امروزه رسيده ايمداده آينده كه ما وعده سال 60 از آن براي بيش قدرتمند توسعه مورد نظر جهت

ها روبات گفتگوهايمان توسط. تبديل شده است ما روزمره زندگی از بخشی بهتقريباً  مصنوعی هوش

است و  انجامل درحا و گرفتن مشاوره از آن1سيريروبات  تلفنی ما ازهاي پرسش شود،می داده پاسخ

                                                 

1. Siri 
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( مواقع برخی در) تا دهدمی اجازه ما دهيم بهمی مورد استفاده قرارونقل حمل سازيآمادهفرآيند  آنچه در

عنوان به مصنوعی هوش نقش آينده، در. را حذف كنيمها انسان رانندگیيعنی ايمنی  بزرگترين تهديد

 خواهدبرعهده  رابرانگيزي وظايف چالشه فزآيند طوربه و كرد خواهد رشد ما روزانه از زندگی بخشی

 وكال. يافرآيند  نمهندسا پزشكان، دستياري :گرفت؛ مانند

 عمومی بخش ها وشركت جديد، همچنين توانايیهاي گذاريسرمايه و كار افزايش با اقتصادي رشد

بر دوسوم  تا ديدجهاي فناوري از استفاده شد. توانايی خواهد جديد ايجادهاي فناوري استفاده از براي

برپايه  كه استاي يگانهفناوري  مهمترين 1ارتباطات و اطالعاتفناوري  اين دليل، به. گذاردمی رشد اثر

 يا ICT موتور در توربوشارژر يك مانند مصنوعی هوش. شود ساخته تواندمیوري بهره و رشد بهبود آن

بر مبتنی ايرايانه هايبرنامه يادگيري ايبر طبيعیتقريباً  خواص كه است 2ج پاپايِاسفنا شبيه شايد

با نيروي  مقايسه هوش مصنوعی قابل كاربران، و شهرونداننظر نقطه از. آوردمی عصبی را فراهم شبكه

 آن عملكرد متوجه كهطوري به قرار گرفته معمولی است كه در موقعيتی بسيار جديدي الكتريسيته

 چه مصنوعی آوريم. هوشدست به را آينده توانيمنمی آن ونبد كه است ضروريآنچنان  اما شويم،نمی

 دردناک آن يا مثبتآثار  كاربردي خواهد داشت؟ با چه سرعتی چه آن نفوذ داشت؟ خواهدتأثيري  نوع

زياد  هاي بسيارپرسش ها وپرسش اين به پاسخگويیبراي  داشت؟ خواهد بازتاب ما روزمره زندگی در

 در. پژوهش كنيم بخش خصوصی و عمومی بخش بازيگران ها،شركت جامعه، بايد از جايگاهما  يديگر

 مورد براي اين. است شده خاصی بيهودهطور بهكننده بينیپيش نقشفناوري  توسعه به مربوط موضوعات

 ست.ا مصنوعی نيز صادق هوش

 كشور 11 ميان فنالند در. دارد مصنوعی منافع هوش از استفاده براي عالی نيازهايپيش فنالند

 اياالت از پس است،امكانپذير  مصنوعی هوشوسيله به اقتصادي رشد پتانسيل آنها در كهاي يافتهتوسعه

 و فنالندوكار كسب از اين موضوع ناشی از ساختار بخشی 3.است شده در مقام دوم ارزيابی متحده

 بااليِ سطح چنينهم و عمومی بخش سازيديجيتال ميزان و محورمحصول صنعتیگذاري سرمايه

 و آگاهانه تصميمات مصنوعی به هوش از ناشی اقتصاديِ رشد پتانسيل از است. استفاده فنالند آموزش

 همچنين مصنوعی و هوش و كار آينده مورد دراي مطالعه 4كينزيخواهد داشت. مك نياز كارآمد اجراي

 5.است داده انجام ديجيتال انقالب پيشگام در كشور 9اتوماسيون در 

 :به وجود آمد فنالند بخش كليدي درسؤال  دو

                                                 

1  . Information and Communication Technology. )ICT( 

2 ..Popeye  ]داد.همان اسفناجي كه در كارتون ملوان زبل، او براي نيرومند شدن مورد استفاده قرار مي [ 

3. Accenture and Frontier Economics, “Why Artificial Intelligence is the Future of Growth”, 2017 

4 . McKinsey 

5. McKinsey&Company, “Digitally-enabled automation and artificial intelligence: Shaping the 

future of work in Europe’s digital front-runners”, 2017. Finland-specific figures from a 

nonpublished country appendix.  
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 عمليات توسعه توانند از راهكارهايی كهمی چگونه فنالند بخش عمومی و فنالند در فعالهاي شركت •

 برند؟كار به كرده و آنها را فعاالنه استفاده كنندمی تسهيل را مصنوعی هوش

 خواهند شد رشد استفاده ايجاد و ديدچيزهاي ج توسعه براي نخست درجه دراي توسعههاي فعاليت •

 كنونی؟ عملياتكارآيی  بهبود براي يا

 

 مقايسه رشد تولید ناخالص داخلي و اشتغال در صورت توسعه يا توقف هوش مصنوعي. 1شكل 

  2030-2017هاي طي سال 

 
 

 وجود 2030 الس براينگاري آينده هايتدوين شده در پروژههاي سناريو در توجهی قابلهاي تفاوت

كارآيی  بهبود بر و مصنوعی پشت سر ديگران قرار گرفته هوش توسعه ترمز كنيم و در اگر ما. دارد

و  داخلی ناخالص توليد درصدي 8/0 ساليانه افزايش موجب كنيم، اين كار هاي كنونی تمركزفعاليت

بر مبتنیاي توسعه هايفعاليت اگر .شد خواهد  2030سال اشتغال تا درصدي رقم خالص 5/0 كاهش

 خواهند متفاوتاساساً  اين ارقام شوند، متمركز جديد هايحوزه در رشد ايجاد و توسعه بر مصنوعی هوش

 يافت خواهد افزايش درصد 3 ساالنه 2030 سال تا فنالند داخلی ناخالص سرانه توليد مورد، اين در. بود

در  مصنوعی هوشبر مبتنی رشد پتانسيل ين،شد. بنابرا خواهد درصد 5 فنالند باالي خالص اشتغال و

 خالص و اقتصادي رشد بر مثبتیتأثير  توانيممی آگاهانه با گرفتن تصميمات. است زياد بسيار فنالند

 بايد بماند، باقی كشور موفق يك فنالند اينكه براي توان گفتتر میمعناي سادهبه .باشيم اشتغال داشته

 بخشها، شركت مورد در امر كند. اين استفاده جديدفناوري  از وشمندانهه و بگيرد يادسرعت به بتواند

ها آشكارا شركت مصنوعی، هوشبر مبتنی جديدوكار كسب .است صادق نيز يكايك شهروندان و عمومی

اند، ماندهعقبفناوري  اين كارگيريآنهايی كه از به ند ومندبهره مصنوعی هوش از كههايی شركت به را

شان فناورانه مزيت توانند ازمی جهانیكننده مصرف تجارت با در درگير پيشروهاي شركت. كندیم تقسيم

 ند.حدوحسابی ببربی بازار، سود سهم رقابت در

 اگر ما توسعه هوش مصنوعي را شتاب ببخشیم

رشد سرانه تولید 

ناخالص داخلي در سال: 

 درصد 3

 

 درصد 5خالص اشتغال: 

 قف کنیماگر ما توسعه هوش مصنوعي را متو

 

رشد سرانه تولید ناخالص 

 8/0داخلي در سال: 

 درصد
 

 خالص اشتغال:

 درصد -5/0 
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هاي بخش برايمستقيماً  هادهد مثالمی نشان فنالندوكار كسب كه ساختاراي گونهبه حال، اين با

 شتاب براي استثنايی فرصتی مصنوعی از آنجايی كه هوش .ستندني استفاده قابل گذاري فشردهسرمايه

اي جامعهسوي به ما مسيرمان. برد خواهد عمومی از آن سود بخش ،كندمی ايجاد توسعه به بخشيدن

به گذشته  نسبتمؤثرتري  و بهتر پاسخ است قادر كند ومیبينی پيش رااش خدماتی نيازهاي كه است

 براي متعددي جديدهاي فرصت از عادي شهروندش بدهد. شهروندان هر زندگی وضعيت و به نيازها

 مصنوعی ايجاد هوشبر مبتنی جديدفناوري  كه شد خواهند برخوردار بيشتر رفاه و كارآمدتر زندگی

 عدم وها چالش آنها از بعضی كه شد نيز خواهد گذار مراحل شامل طبيعیطور به تغيير اين. خواهد كرد

 هوشبر مبتنی جديدفناوري  جامعه، بر هوش مصنوعیتأثير  مورد آورد. درمی رمغانا به اطمينان را

 را تعيين سرعت تغيير نهادهاي چندگانه و تغيير ظرفيت - مربوط به تغيير همه فشارهاي با - مصنوعی

 هاياطمينان عدم ميان در بايد موقعی و به درست تصميمات است كه خواهد كرد و اين در وضعيتی

 تري گرفته شود.بزرگ

 

 يفنالند در عصر هوش مصنوعانداز چشم

پنج سال ديگر، هوش مصنوعی بخش فعالی از زندگی روزمره هر فنالندي خواهد بود. فنالند هوش  تا

 –ساخت هاي بهداشتی تا صنعت از مراقبت - هاي جامعهاي در تمام عرصهطور برجستهمصنوعی را به

خواهد دمكراتيك  اي امن وكار خواهد گرفت. فنالند جامعهخالقی بها] تبا رعايت نكا [صورت علنی و به

زندگی كند. فنالند محل خوبی براي بود كه بهترين خدمات جهان را در عصر هوش مصنوعی توليد می

ها خواهد بود. هوش مصنوعی كار را اصالح و العاده براي توسعه و رشد شركتشهروندان و مكانی فوق

 وري رفاه ايجاد خواهد كرد.شد و بهرههمچنين توسط ر

 

 فنالندرفاه نقش هوش مصنوعي در . 1

هاي در سال یرود هوش مصنوعمی وجود دارد. انتظارجا همه در یرسد كه هوش مصنوعمینظر به امروزه

 یحال، هوش مصنوع نيرا متحول كند. با ا يكار یو زندگ یبهداشتهاي صنعت، مراقبتونقل، حمل ندهيآ

برده كار به یمختلف يهامورد پژوهش قرار گرفته و به روش 1950بلكه از دهه  ،ستين ديجدفناوري  كي

آن، هر دو حالت برپايه  و انتظارات شكل گرفته یشده است. طی چند دهه گذشته، توسعه هوش مصنوع

ن نيز از زمان آغاز مرتبط با آمتخصصان  و یپايين به باال و باال به پايين را تجربه كرده است. هوش مصنوع

 شگامانياز پ یكي 1«ننوتيوو كوه»مثال پروفسور  ي. برانداافتهيدر فنالند توسعه  یگيري هوش مصنوعشكل

هوش  ريو توسعه اخ شياست. افزا نهيزم نيكارهايش در ا دليلشناخته شده فنالندي در سراسر جهان به

                                                 

Teuvo Kohonen  .1 ]یهااست و نقشه یهای عصباز محققان شناخته شده جهان در شبکه یکینن وپروفسور كوه 

 .]  استفاده شده است یهای هوش مصنوعتمیای در الگورطور گستردهاو به ی  خودسازمانده
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ها ترسی آسان و مقرون به صرفه به دادهمحاسبات و دس تيعمده روي سرعت رشد ظرفطور به یمصنوع

( استفاده شود. سهولت یآموزش يهادادهعنوان به )يعنی یآموزش هوش مصنوع يبرا ندتوامی است كه

سازي رهيذخ تيرشد ظرفارزانقيمت،  يها، استفاده گسترده از حسگرهايافتنی بودن دادهدسترسی و دست

. هوش تقرار داده استأثير  را تحت نترنتيا قيها از طردادهانتقال  یسادگ نيهمچن نه،يو كاهش سطح هز

براي آن وجود ندارد.  قیيدق فياست كه تعراي ماهيت گسترده یهوش مصنوع ست؟يچدقيقاً  یمصنوع

 م،يارائه ده یخاص اريبس فيتعر ستيكنيم، الزم نمی صحبت یاستفاده از هوش مصنوعدرباره  هنگامی كه

اشاره هايی سيستم وافزار نرم ها،به دستگاه یگزارش، هوش مصنوع ني. در اميبكن تعريف مناسبی ديبلكه با

دهد ياد بگيرند و می كه انسان انجاماي وهيبه همان شتقريباً  برخوردارند كه يیدارد كه از اين توانا

دهد ازه میو خدمات اجها ستميسافزار، ها، نرمدستگاهآالت، به ماشين یكنند. هوش مصنوعگيري تصميم

 در دست عمل كنند. تيعو موق فهيمطابق با وظ یمنطقاي وهيكه به ش

 به ياديبلكه به ميزان ز ،ستين یكاف ايمزا ديتول يبرا يیبه تنها یحال، هوش مصنوع نيا با

دارد. نقاط قوتی كه به فنالند اجازه خواهد داد تا در گذار  ازيمنابع داده ن نيهمچن گر،يدهاي فناوري

كارگيري هايی است كه از بهو زمينه یهوش مصنوعافزارهاي موفق شود، نرم یبه هوش مصنوع یجهان

است كه هدف در موضوع اين  ليبخشی از دالوجود اين نقاط قوت . كنندیم یبانيپشت یهوش مصنوع

شرو ، تبديل كشور فنالند به كشوري پي«الينتيل» ريگروه منصوب شده توسط وزكارنظر گرفته شده براي 

تواند مورد می یكه هوش مصنوع يیهاراه ديگروه باكار يعنیباشد.  یاستفاده از هوش مصنوع نهيدر زم

ند. هدف ك یبررسنيز را  ميشومند از توسعه آن بهتر بهره ميتوانمی كه یيهاوشو ر ردياستفاده قرار گ

فنالند  ،گيردمی استفاده قرارمورد  ياگستردهطور به یكه هوش مصنوع یاست هنگام نيگروه اكار يینها

گزارش مورد  نيكه در ا یسه چالش اصل كارگروههدف،  نيبه ا یابيدستمنظور به كشوري موفق باشد.

 كرده است: يبندتيگيرند را اولومی بررسی قرار

 یحاصل كنيم كه از ظرفيت پيشنهاد شده توسط هوش مصنوع نانيتوانيم اطممی چگونه .1

 ؟شودیكامل استفاده مطور بهوكار كسب يپذيري و رشد اقتصادابترق نيتضممنظور به

حاصل كنيم كه بخش عمومی قادر به استفاده از امكانات پيشنهاد  نانياطم توانيمیچگونه م .2

 یخدمات عموممؤثري  طوربهتواند میخود است و در اين راه  يهاتيدر فعال یشده توسط هوش مصنوع

 ند؟باال توليد ك تيفيبا ك

كه هوش  راتیييما با تغ یاجتماع يحاصل كنيم كه ساختارها نانيتوانيم اطممی چگونه .3

اي فنالند قادر خواهد بود به فراهم آوردن جامعهاينكه  شوند ومی آورد سازگارمی به ارمغان یمصنوع

 كارآمد و سالم براي شهروندانش ادامه دهد؟
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 هوش مصنوعيکارگیري به ي کارآمد باانمايي از فنالند مرفه و جامعه .2شكل 

 
 

بر  یسنتطور به است كه يرشد اقتصاد ازمنديجامعه كارآمد، ن كيباال و  تيفيبا ك یارائه خدمات عموم

 ،فشرده و متمركزفناوري  يدر كشوري مانند فنالند كه دارا 1.استوار استوري نيروي كار و بهره ه،يرشد سرما

عامل رشد  نيوجود ندارد. مهمتر ارك يرويو ن هيسرما رياست، افقی براي رشد چشمگ یاما بازار كوچك داخل

 و عمومی بوده است. یكارگيري آن در هر دو بخش خصوصبه يیو توانافناوري  توسعه ،ياقتصاد

است. برآورد شده است كه  یاستفاده و كاربرد هوش مصنوع يبرا یعالنيازهاي پيش يفنالند دارا 

در  يشويم، رشد ارزش اقتصاد یشده توسط هوش مصنوع جادير به استفاده كامل از امكانات ااگر ما قاد

 امر مستلزم آن است كه فنالند روي توسعه و كاربرد نيبرابر خواهد شد. ادو 2030اقتصاد فنالند در سال 

 ازمندين زيا نكند. گشوده شدن قفل توان بالقوه مگذاري هيسرمااش سازگاري يیتوانا نيو همچنفناوري 

در  یتوسط هوش مصنوع به وجود آمدههاي فرصت جاديا يیناتوادر عمل  نيو همچن يقو یعلم تيحما

 2.كند تيحما راتيياز تغ دينيز باقانونگذاري  یعيطبطور به و عمومی خواهد بود. یهر دو بخش خصوص

 نيواهند داشت. در اخ یهوش مصنوع يايبه مزا یابيدر دستاي افراد و تخصص آنها نقش برجسته

گيرد و به كار به را یسازد هوش مصنوعمی قرار دارد كه آن را قادر یخوب طيشراراستا، باز هم فنالند در 

 یگسترده هوش مصنوعكارگيري به با وجود اين اي بپردازد.هوشمندانه يروشی چابك به توسعه راهكارها

بينی پيش ترسِ از دست دادن شغل همراه خواهد بود.ازجمله  مربوط به رفاه، داتيو تهد نانيبا عدم اطم

كار )يعنی تعداد  زانيبر دو حوزه خاص است: متأكيد  به ليتما یدشوار است، اما در مباحث عموم ندهيآ

 رييهاي كار در زمانی كه كار مردم تغشيوه یعنيكار ) تيفيشغل خواهند داشت( و ك ندهيكه در آ يافراد

 كار يمحتواو مردم  سترسمشاغل و كار در د زانيدهد كه منشان میها ینيبشيپ نيخواهد كرد(. بدتر

تر خواهد شد. با بازار كار و روند درآمد كاركنان نامعلوم تيو وضع افتيكاهش خواهد  يمعنادارطور به

                                                 

1. .Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA,”Mistä talouskasvu syntyy”? (Sarja B 214) 

2 .Accenture and Frontier Economics, Why Artificial Intelligence is the Future of Growth, 2017.  

 پذيروکار و صنعت رقابتکسب

 جامعه کارآمد

 مردم مرفه و سالم

 بخش عمومي کارآمد                

 رشد اقتصادي خدمات عمومي

 فنالند مرفه
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 انتظارات، ميزانبرخالف  دهد:ديدگاه مخالفی را نشان می زيآمده تاكنون ندست به اتيحال، تجرب نيا

كه هوش طور همان و افتيخواهد  شي)اتوماسيون( افزا خودكارشدنانجام شده در كنار  یكار انسان

 معنادارتر خواهد شد. يكار فيوظا كند،یكمك م فيدر انجام وظا یمصنوع

به  يو جنگلدار يدر اقتصاد مانند انتقال از جامعه كشاورز یقبل يعمده ساختار راتييتغ االًاحتم

فرساتر بوده باشد تا كه با از دست دادن مشاغل همراه بود به نسبت طاقت یپساصنعتجامعه صنعتی و 

 یهوش مصنوع اكه ب يساختار رييبه ارمغان خواهد آورد. تغ ]هوش مصنوعی[ ديكه اين چالش جد راتیييتغ

خواهد أثير ت وكال نيز ايتخصصی و حقوق باال مانند پزشكان  يهابا حرفه يهمراه خواهد بود بر مشاغل افراد

برخوردارند، اما با رشد  رييكنند، اغلب از توان سازگاري با تغمی ها كارحرفه نيكه در ا يگذاشت. افراد

قبل داشته  نسبت به ترينييبا دستمزد پا شغلیممكن است آنها مجبور شوند فرصت  ،تعداد اين موارد

دستمزد  يايمزا نيو همچنموزش تخصص و آ يتقاضا برا یشده است كه هوش مصنوعبينی پيش باشند.

 زيمخالفی ن دگاهيدگيري توان تصور كرد كه امكان شكلمی خواهد داد. شيرا بيشتر افزا نهايمربوط به ا

و  یو آموزش دارند در نتيجه توسعه هوش مصنوع تخصص به ازيوجود دارد؛ مشاغل موجود كنونی كه ن

فناوري  در هر صورت، ما فقط در آغاز سفر به كاربرد آسان خواهند شد. سازيتاليجياستفاده گسترده از د

حاضر تقاضا و سطح پرداخت به درحال  جه،ينت كيعنوان به .ميگسترده قرار دار اسيدر مق یهوش مصنوع

هستند.  ايمزا نياين دو اتفاق آشكارتر ه،ي. در فاز اولابديمی شيافزا يريچشمگطور به هحوز نيكارشناسان ا

طور به خواهد داشت كه در آناي را بر وظايف كاريتأثير  نيشتريب یهوش مصنوع ندهيحال، در آ نيبا ا

كار را  یاست كه هوش مصنوع ني. هر چند واقعيت ارديگمی اعمال شده و مورد استفاده قرار ميمستق

 د.شنخواهد  مشاهدهشدن انبوه مشاغل  ديناپدمدت كوتاه دگرگون خواهد كرد، اما در

توانند نمی كامالً هستند كههايی درصد از مشاغل، فعاليت 10تقريباً  ،ينزيكگزارش مك طبق

طور به توان بخشی از آنها يامی 2030درصد كارها تا سال  90از  شيكه در مورد بدرحالی  خودكار شوند

كامل  طوربه توانندمی درصد از مشاغل 40حدود  گر،يخودكار انجام داد. به بيان دصورت به كامل آنها را

از  ياريعملكرد بس رييبااليی عامل تغ اريبا سرعت بس یخودكار شوند و هوش مصنوع یبا هوش مصنوع

 يهاتوانند خودكار شوند و برنامهمی روزمره خاصی يكار فيكاري مختلف است. در عمل وظا فيوظا

 1.خواهند كرد تيمختلف حما فيوظا لياز مردم در تكماي فزآينده طوربه یهوش مصنوع

 از مناطق استفاده ياريهوشمند از افراد در بس یبانيشكلی از پشتعنوان به یهوش مصنوع ن،يبنابرا

 يرييخواهد شد. تغ يینها جهينت تيفيو بهبود ك فيموجب تسهيل در انجام وظاخود  نوبهبه نيشود و امی

 يیكه كاركنان توانا آن خواهد بود ازمنديالمللی است و نبه وجود آمده بين یكه توسط هوش مصنوع

توان به می دارد و چگونه هايیتيچه محدوداينكه  را داشته باشند؛ ینحوه كار با هوش مصنوع يريادگي

                                                 

1. VTT Policy Brief 1/2017: Tuottoa ja tehokkuutta Suomeen tekoälyllä  
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باال  التتحصي داراي هافنالندي ؛فرصت آشكاري است نيبهترين نحو از آن استفاده كرد. در مورد فنالند، ا

تر سريع یقابل توجه زانيها به مممكن است فنالندي ن،يدارند. بنابرافناوري  بوده و نگاه مثبتی نسبت به

فنالند در استفاده از  ن،يابر عالوه ند.كنمنطبق  یكشورها بتوانند خود را با هوش مصنوع از مردم ساير

 يفنالند، ضرور برايخوبی است.  نسبتبه  يامهارت پايه يآن، دارا بانيپشتهاي فناوري و یهوش مصنوع

 د.و از تعليم كارگران پشتيبانی كن را جستجو كرده یاستفاده از هوش مصنوع يهاعال راهفطور به است كه

 هوش مصنوعي در سراسر جهان .1-1

هم در  یقابل توجهتأثير  فناوري نيدر جهان است. افناوري  انقالبات نياز بزرگتر یكي یهوش مصنوع

هم توسط كشورها و هم  یوش مصنوعدر هگذاري هيها دارد. سرماكشورها و هم شركت يريپذرقابت

 2016سال  درمثال، عنوان به است. افتهي شيافزاسرعت به نيمتحده و چ االتيدر اويژه به هاشركت

هاي شامل ادغام «دويبا»و  «گوگل»فناوري  توسط دو غول یمربوط به هوش مصنوعهاي گذاريهيسرما

ريسك مالی طی سه  ن،يابر عالوه زده شد. نيدالر تخم ارديليم 30-20كامل شده شركت، در مجموع 

چند سال گذشته،  یط 1.شد 2016دالر در سال   ارديليپنج تا هشت متقريباً  سال سه برابر و مقدار آن

 يهاتياز قابلبرداري و عمومی در بهره یهاي خصوصاقدام حاكميتی با هدف پشتيبانی از بخش نيچند

 یاز عملكرد جامعه در زمان استفاده گسترده از هوش مصنوع ننايو اطم یشده توسط هوش مصنوع ديتول

در توسعه و  شرويمتحده كشوري پ االتيمتعدد( اهاي اساس شاخصحاضر )بردرحال  صورت پذيرفت.

انجام شده هاي گذاريهيدرصد از كل سرما 66تقريباً  ،2016است. در سال  یاستفاده از هوش مصنوع

  2.گرفت انجامه متحد االتيدر ا یدر هوش مصنوع

انجام هاي گذاريهيدرصد از سرما 17گسترده و برنامه دولتی )هاي گذاريهيشكاف را با سرما نيا نيچ

ناهمگن  نيمانند قوان موارديخيلی آشكاري اروپا عقب مانده است و طور به .كندی( پر م2016شده در سال 

آلمان، فرانسه و كشورهاي  ا،يتانيدر برويژه به در اروپا حال، توسعه نيمانع توسعه شده است. با ا ،و منابع داده

 (2و  1)نمودارهاي  3.سرعت گرفتن استدرحال  شمال اروپا )اسكانديناوي( و شمال آتالنتيك

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. McKinsey Global Institute, “Artificial Intelligence: The next Frontier?” Discussion paper, June 2017. 

2. Ibid. 

3. Galina Degtyareva, “European AI startups landscape”, Medium.com, March 21, 2017. 
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 شده ثبت کاربرديهاي برنامه تعداد. 1 نمودار

 
Wuzhen Institute, 2017. Source: 

 

 

 2016در سال  يمصنوع هوش هايشرکت تعداد. 2 نمودار

 
Source: Ibid. 

 

 هوش مصنوعي در اياالت متحدههاي پیشرانعنوان ها بهشرکتالف( 

باراک اوباما به اجرا گذاشته جمهوري رياست در دورانويژه به متحده االتيدر ا یاستياقدامات س يتعداد

 1ه جنبه متمركز شده است:بر سها یابيجامعه و ارز دگاهياز دويژه به یاستياقدامات س نيشده است. ا

 م؟يمثبت آن را ارتقا دهآثار  و ميكن تيحما یاز توسعه هوش مصنوع ميتوانیچگونه م .1

 یزندگ يتوان جمعيت را برامی و چگونه ستيهاي كار چمحل يبر رو یهوش مصنوعتأثير  .2

 آموزش داد؟ ندهيآ يكار

درآمد را  عيو توز يشتيبانی كرده و رشد اقتصادپ رييتغ نيكار در طول ا يروياز ن ميتوانمی چگونه .3

 م؟يكن نيدر طول اين انقالب تضم

دولتی را در دست انجام ندارد. در عوض، توسعه بر  یهوش مصنوعبرنامه  (نيمتحده )مانند چ االتيا 

                                                 

1. Executive Office of the President (EOP), “Artificial intelligence, automation, and the economy”, 2016. 
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است و  قابل توجه اريبسها تالش نيازه ااند حال، نيموجود بنا نهاده شده است. با اهاي ساختارها و تالش

تأثير  زي( نDarpa 2و  1NSFبراي مثال ) یصنعت دفاع نياي بخش عمومی و همچنتوسعههاي تالش

هاي شركت هايتيها و فعالتالش در گرويِمتحده  االتيبه توسعه دارند. قدرت ا دنيزيادي در سرعت بخش

 ،«اپل» مانند – یهانعملياتی رهبران بازار جهاي مثال، مدلعنوان به است. یپيشرو در هوش مصنوع

اي گسترده يهاها به دادهشركت نياست. ا تالیيجيد 3اقتصاد پلتفرمیبرپايه  - «بوکسفي» و «گوگل»

را توسعه داده و  یهوش مصنوعفناوري  و با كارآمدي،آسانی به توانندمی آنهابراساس  دارند و یدسترس

دره »مانند  ،ينوآورهاي از قطب يعدادت نيبرند. همچنكار بهوكار كسب مختلفهاي تيدر فعال

هاي در كنار شركت ايهاي پوآپگروهی از استارتكه جايی متحده وجود دارد، االتيدر ا 4«كونيليس

و كارشناسان براي ها پژوهش جيبه نتا یآوري امكان دسترسها با فراهمكنند. دانشگاهمی بزرگ فعاليت

ها را از هاي پژوهشی دادهسازمان گر،يدازسوي  كنند.می يبانیها، از آنها در توسعه كارشان پشتشركت

 كمك لفمخت يهابه روشهاي مؤسسات با قدرت به پژوهش زيها نكنند و شركتمی افتيها درشركت

ها به ارزش شركت رايها با مشكل مواجه شده است، زبه داده یرشد دسترس حال اخيراً نيكنند. با امی

 اند.آورد پی بردهمی كه فراهم یرقابت تيداده و مز

 دهددولت چین هوش مصنوعي را توسعه ميب( 

وكار كسب جاديكنترل بخش توسعه و ا نيچ يمتفاوت است. دولت مركزكامالً  نقطه شروع نيدر چ

بازار هوش  2018اعالم كرد كه تا سال  ني، دولت چ2016مرتبط را به عهده گرفته است. در سال 

براي مثال  تصميم نيحاصل از اعالم اهاي گذاريهيخواهد كرد. سرما جاديا يدالر ارديليم 15 یمصنوع

هايی اين واقعيتی است كه برخی از شركت 5اند.ها خود را نشان دادهآپثبت اختراع و استارت يدر آمارها

و  6«علی بابا»شوند مانند می رهبران جهانی محسوبازجمله  یكه در استفاده از هوش مصنوع

 قرار دارند. نيدر چ 7«سنتنت»

                                                 

1  . National Science Foundation (NSF) 

2  . Defense Advanced Research Projects Agency.(Darpa) 

 د؛نکنیم جادیارزش ا گر،یکدیچند گروه  وابسته به  ایدو  انيتبادل م ليتسه قیوکارند که از طرکسب یبرا یها مدلپلتفرم[ .3

 ریپذاسيبزرگ و مق یاتبادل، شبکه نیردن اک محقق یها براهستند. پلتفرم هاکنندهديو تول هایها معموالً مشترگروه نیا
 یاشبکه یها بازارهاپلتفرم نیدر دسترس باشند. ا ازيدر موقع ن دیکه با یکاربرها و منابع زکه متشکل است ا کنندیم جادیا

 ،یخط یهاوکارها برخالف کسبوکارکسب نی. ادهدیکنش متبادل و برهم که به کاربران اجازه کنندیم جادیا ییهاو انجمن
ندارند،  اريرا در اخت ديتول یها ابزارها. پلتفرمکنندیو کنترل نم جادیا نيتأم رهيزنج قیاز طر ميطور مستقخود را به یموجود

ها را تبادل ،یرونيب یهایامکان نوآور جادیا ایو/ نهیموفق با کاهش هز یها. پلتفرمکنندیارتباط را فراهم م یهابلکه ابزار
کنند که  دايپ یاسيمق سازندیرا قادر م هارمپلتف ،یارتباط یهایبا استفاده از تکنولوژ هاستمياکوس نی. اکنندیم ليتسه

 ]کنند. دايبه آن دست پ توانستندینم یسنت یوکارهاکسب

سانتا کالرا،  ومهدر ح سکويسانفرانس یجنوب شرق یلومتريک 7۰در حدود  اینام منطقه( Silicon Valley) سيليکوندره [ .4

جهان در  انفورماتيک های مطرحدليل قرار داشتن بسياری از شرکتشهرت این منطقه به .است آمریکا يکاليفرنياواقع در ايالت 

در این منطقه بود که  سيليسيمی هایتراشه های توليدکنندهاست. نام این منطقه ابتدا برگرفته از تعداد زیاد شرکت این منطقه

 ] د.در این منطقه تبدیل ش های پيشرفتهفناوری های زیاد فعال در زمينهبعدها به نمادی از وجود کمپانی

5. The Wuzhen Institute 

6  . Alibaba 

7  . Tencent 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
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 نيخود را منتشر كرد. هدف ا یهوش مصنوع يبرنامه توسعه نسل بعد ني، دولت چ2017 هيژوئ در

پيش براند و كشوري  یدر توسعه هوش مصنوع یرهبر جهان تيرا به موقع نياست كه چ نيبرنامه ا

و  قيتحقهاي تيكه از فعالاست  نيا دهيباشد. ا 2030تا سال  یبسازد كه قطب نوآوري هوش مصنوع

برنامه پيشرفت هوش »ازه صنعت هوش مصنوعی استفاده شود. اداره جديد اند شيافزا يبرا سعهتو

 نيبرنامه است. ا نيمتمركز ا ياجرا تيرياست، مسئول مدفناوري  از وزارت علوم و یكه بخش «مصنوعی

  1شده است: ميبرنامه به سه مرحله تقس

مگانی هوش مصنوعی را خواهد توسعه و كاربرد ه یجهان يشرويپنرخ  نيچ 2020سال  تا -

 اي مهمی برخوردار خواهد بود.از رشد بازار منطقه یدر همان زمان، صنعت هوش مصنوع داشت.

 نيخواهد بود. چ يو اقتصاد یپيشران كليدي اصالحات صنعت یهوش مصنوع 2025سال  تا -

گسترده در صنعت طور به را ید بود و هوش مصنوعخواه یو توسعه هوش مصنوع قيدر تحق شرويكشور پ

 خواهد برد.كار به صنعت دفاعی نيو همچن یو پزشك

 نيدر جهان خواهد بود. چ یهوش مصنوع ينوآور در قطب پيشرو ني، چ2030سال  تا -

قصد دارد  2030دست يافته است و تا سال  یدر هوش مصنوعاي غيرمنتظره شرفتيبه پاكنون هم

 آورد.دست به را یدر استفاده از هوش مصنوع شرويپ تيموقع

 اروپا راهبردهاي متعددي براي هوش مصنوعي داردج( 

اروپا اقدامات متعددي  هيعضو اتحاد يندارد، اما كشورها یهوش مصنوعدرباره اي اروپا راهبرد يكپارچه

ن اقدامات و اقدامات مختلفی با هدف هماهنگ كرد زياروپايی ن ونيسيدر دست دارند. همچنين كم

از توسعه  بانیكردن صنعت اروپا( و پشتي یتاليجيو د تالیيجيبازار واحد د ،MyData )مثالً نيقوان

با استفاده از  2020افق  يكاربرنامه  در یدارد. هوش مصنوع تالیيجيدوكار كسب و یهوش مصنوع

يه اروپا مسئول توسعه عضو اتحاد يحال، كشورها نيموضوعی مختلف برجسته شده است. با ا يهانهيزم

بزرگ عضو  يدارند. كشورها یاستفاده از هوش مصنوع ياز آنها راهبردهاي متفاوتی برا كيهستند و هر 

اما اند، كردهگذاري هيمتفاوتی سرما اريبس يبا راهبردها یاتحاديه مانند فرانسه و آلمان در هوش مصنوع

 قابل توجه هستند. اريآنها بس يهر دو

انجمن  تيرا روشن كند و فعال یاست كه بحث و بررسی در مورد هوش مصنوع نيفرانسه ا هدف

در مورد  نيالمللی تقويت كرده، همچنفرانسه در داخل و خارج از كشور را در سطح بين یهوش مصنوع

 براي تمركز وجود دارد: یاصل نهيبه توافق برسند. در آغاز سه زم یمل ياقدامات ضرور

 (، يپژوهش و نوآور ،یآموزش عال ريوز تيمسئول پژوهش )با وآموزش  .1 

                                                 

1  .  State Council of the People’s Republic of China, “Next Generation Artificial Intelligence 

Development Plan”, 2017. 
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 ،(يو نوآور سازيتاليجيصنعت، د ريوز تي)با مسئول هاينوآور .2

 دارند(. برعهده  را تياين مسئول گريباز ني)چند يو اقتصاد یاجتماعآثار  .3

كرده تأسيس  یآلمان سازمان تخصصی در هوش مصنوع ،يعلم و نوآور استياز س یعنوان بخشبه

افزار نرم در اين كشور است كه شروي( مركزي پDFKI) 1آلمان یاست. مركز پژوهش هوش مصنوع

بر عالوه هايشتيمركز براي انجام فعال نيدهد. ارا توسعه می یهوش مصنوعبر مبتنی تجاري نوآورانه

 .كندیم افتيبودجه دراي از هر دو صندوق فدرال و منطقه یخصوصهاي شاركتم

 شودمي 52 يل به جامعهژاپن تبدد( 

 نيپنجمبراساس  است. اين رويكرد نيمتحده و چ االتيهاي ااز مدل یبيترك یژاپن به هوش مصنوع كرديرو

( است. هدف طرح CSTI) 3ژاپن يو نوآورفناوري  ،علم ي( شورا2016-2020)فناوري  برنامه اساسی علم و

 يرهبروزير نخست . برنامه توسطند( بساز5جامعه  یعنيهوشمند ) اي فوقجامعهعنوان به است كه ژاپن را نيا

 شود.می منتخب هدايت يهاشركترؤساي  هاي خاص توسطحوزه يهاشود و برنامهمی

مردم  ازيتواند مطابق با نمی است كه در آن همه محصوالت و خدمات الزماي جامعه 5جامعه انداز چشم

 یشيبستري آزماعنوان به است كه در آن جامعه یمل رييامه تغبرن جاديبه موقع ارائه شود. در عمل، هدف ا

 عبارتند از: رييهاي تغ. حوزهكندیعمل م یاجتماع راتييو تغوكار كسب يخدمات شهروندان، راهكارها يبرا

 هادولت و وزارتخانه نيموانع ب حذف، 

 یبردن موانع قانون نيب از، 

 ورانهابردن موانع فن نيب از، 

 شتريبمتخصصان  جذب آموزش و شيافزا، 

 یكد اخالق كي جاديمثال ا يشهروندان، برا یابيدست بيتصو. 

در  یاست و منابع قابل توجهفناوري  هاي مسائل مربوط بهپروژه نياز مهمتر یكي یمصنوع هوش

برنامه  قياز طر  CSTIمثال، عنوان به خواهد شد.گذاري هيتوسعه و كاربرد آن سرما ق،يتحق

IMPACT4  از  ياريگسترده اختصاص خواهد داد كه بس وميكنسرس 16دالر را به  ونيليم 055خود

دالر در سال توسط سه  ونيليم 250در مجموع  ن،يابر عالوه هستند. یتوسعه هوش مصنوع درگيرآنها 

 .افتياختصاص خواهد  یتوسعه هوش مصنوع يوزارتخانه برا

 

                                                 

1. Deutsches Forschungszentrum Für Künstliche Intelligenz (DFKI) 

عنوان به 5امعه اشاره به پنجمين انقالب جامعه بشري دارد. در پنجمين برنامه اساسي علم و تكنولوژي ژاپن، ج 5جامعه [ 2.

بر ديجيتالي شدن اقتصاد، جامعه بايد براي اي كه ژاپن بايد در پي آن باشد مطرح شده است. در اين جامعه عالوهجامعه

 ]همگاني شدن فناوري ديجيتال آماده شود.

3 . Council for Science, Technology and Innovation.(CSTI) 

4. Impulsing Paradigm Change Through Disruptive Technologies (IMPACT)  
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 تواند ياد بگیرد؟فنالند چه چیزي مي هـ(

هاي خودش با شايستگی یبه عصر هوش مصنوع ياما هر كشور رد،يبگ اديخود  يتواند از رقبامی فنالند

مرتبط با هاي حلراه يگسترده است و بازارها برا یگام خواهد گذاشت. امكان استفاده از هوش مصنوع

تر كنيم، مشخص است كه بيشمی را مقايسه یالمللی هوش مصنوعاست. وقتی توزيع بين یآن جهان

است كه ما قادر به  ي. ضروررديگمی در خارج از فنالند صورت یهوش مصنوع يهايها و نوآورتوسعه

 شرطیشيالمللی پقدرتمند بين يهاي. مشاركت در همكارميباش هايها و نوآورتوسعه نياستفاده از ا

 رقابت نيتواند در امی خواهداما اگر فنالند ب ،است ديو شد یفنالند است. رقابت، جهان تيموفق يبرا

 يكه برا يديكل يهاهيگزارش، اقدامات و توص نيكند. پيشنهادهاي ا شرفتياستثنايی خوب پطور به

 مشخص خواهد كرد. يشتريب اتيمورد نياز است را با جزئ تيدستيابی به موفق

 . امكانات فنالند در بازارهاي جهاني2-1

 کاروانقالب کسبالف( 

انقالب موجب خودكار  نيا كرده است. يسازتاليجياز د یرا صرف اصالحات ناش ياديصنعت مدت زمان ز

 ب،يترت ني. به اابديمی كاهش ديتول یكل يهانهيكار در هز يروين يهانهيشدن صنعت شده و سهم هز

. ابديفنالند بهبود  انندباال م اينهيهز يبا ساختارها يتواند در كشورهامی زين يديتول عيپذيري صنارقابت

محلی كه افراد و  بهنيازهاي مختلف  يبرا توانندیتوليدي چابكی خواهند شد كه متأسيسات  هاكارخانه

 امعن نياصالحات صنعت به ا نيشوند. همچن ليكنند تبدمی با يكديگر كارپذيري با انعطاف ونياتوماس

كشوري با بازار عنوان به ا فنالندخواهد شد، ت منتقلبه بازار  تركينزد يهابه مكان ديخواهد بود كه تول

توسعه  يابه معن ني. اميدار ازيباالتر نافزوده منتفع شود؛ ما به تسهيل توليد با ارزش رييكوچك از تغ یداخل

خواهد بود، در جايی كه استفاده از هوش  تاليجيدوكار كسب يهاخدمات داده بنيان مختلف و مدل

 خواهد كرد. فايا يدينقش كل یمصنوع

 نيدارد. به هم ونديصادرات صنعتی آن پ تيبا موفق و اشتغال فنالند مطمئناً يرشد اقتصاد رخن

 یاستفاده كند كه از هوش مصنوع يیهاحلو جسورانه از راه ابديمهم است كه صنعت فنالند توسعه  ل،يدل

خاص هاي یگژيها توسط وحلراه نيكنند. اتخاذ امی استفادهوكار كسب ديهاي جدو مدل تاليجيد

، هاداده اي ازصنعت فنالند، مانند سهم باالي تجارت خدمات در صادرات و در نتيجه منابع انباشته شده

كه  يیهاستميكند. اكوسمی ليرا تسه یهوش مصنوعبر مبتنی يهاحلشود كه توسعه راهمی پشتيبانی

خواهد  فايا یگذاشت نقش مهم که اشتراب گرانيباز انيدر ممؤثر  طوربه توانمی ها و كاركردها راداده

بتوانند اينكه  دارند و یجهان يهاستمياكوس نياز ا یبراي بخش یفنالند توان بالقوه عال گرانيكرد؛ باز

صنعتی فنالند فرآيند  قدرت خود توسعه دهند. يهادر حوزهرا  ديجدكامالً  يهاستميفعاالنه اكوس

 هيپا نيمنابع جنگلی دارد كه ا يارزش برا رهيزنج سازيتاليجيمانند د يیهادر حوزه یطوالن يهاسنت
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فرآيندهاي  نيبمؤثر  يكه همكار كندیفراهم م یستياقتصاد ز قياز طر یتوسعه هوش مصنوع يبرا یخوب

ارزشمندي در اين  یحياتی است. فنالند داراي تخصص و صنعت جهان اريآنها بس تيريمختلف و مد

 آورد.می را فراهم یهوش مصنوع يهاحلراه عيسر وسعهامكان تاست كه  ]منابع جنگلی[بخش 

 اصالح بخش عموميب( 

هاي مراقبت نهياست. در همان زمان، هز شيافزادرحال  آن یبه زندگ ديرشد و امدرحال  فنالند تيجمع

ارهايی اتخاذ راهك يفشار برا جاديادامه خواهد داد و باعث ا و مراقبت از سالمندان به رشد خود یبهداشت

هاي فناوري و یمصنوع هوششود. می هايمارياز ب يريشگيكنشگرايانه و پ یبهداشتهاي مراقبت يبرا

 ميتوانمی كنند. در همان زمان، مامی فراهم ديجد يهاتوسعه راهكار يبرا ياريبس يهافرصت گريد

بانی از كار پزشكان و پشتي نيو همچن یبهداشتهاي مراقبتفرآيندهاي  وريبهره یقابل توجهطور به

 را بهبود دهيم. یبهداشتهاي كاركنان مراقبت

دارد كه استفاده درست  یالمللنيب یبهداشت يهافردي در حوزه مراقبتاي منحصر بهمنابع داده فنالند

رفاهی بشر  تيو همچنين بهبود وضع یبازار جهان يفرد برامنحصر به يهاحلو مناسب از آنها به توسعه راه

وجود  يیهاحلبه راه ازي: نسترشد ادرحال سرعت به بازار كي یغرب يك خواهد كرد. رفاه در كشورهاكم

كمتر حاد مانند  يهادهيتر پشتيبانی كند و كنشگرايانه در پدعيوس اسيدارد كه بتواند از رفاه مردم در مق

است كه در آن فنالند  يگريحوزه د نيشود دخالت كند. امی محروميت اجتماعی كه مانع از رفاه مردم

هماهنگ  یآموزش ستميس ي( است. فنالند داراايدر مورد نوكبراي مثال ) يتجار اتيتخصص و عمل يدارا

ها واكنش نشان دهد. فنالندي ديجد یآموزش يازهايبه نسرعت به سازد تامی است كه آن را قادرمؤثري  و

 است. يینااستث یالمللنيب يتوانايی از حيث استانداردها نيا

 ابرروندها امكانات موجود براي فنالند توسط ج(

. كنندیم جاديا یبرداري و كاربرد هوش مصنوعبهره ينيز برا ياديزهاي ابرروندها در سراسر جهان فرصت

از  گريدعبارت به عمومی و -یهاي خصوصمشاركت قيموارد از طر نيبه ا یدسترس يراه برا نيبهتر

 كينزد كه س،ياقليمی پار مانيمثال، پ يو عمومی است. برا یهاي خصوصبخش انيم يهمكار قيطر

را محدود و وهوا آب است كه گرم شدن نيمهم است. هدف ا ارياند بسكشور به آن متعهد شده 200به 

مربوط به وهوايی، احتماالً آب يراهكارها يبازار برا ني. بزرگترميدر بيشينه مقدار به دو درجه برسان

 ،يشامل انرژ نهاي. اكندیمنتشر موهوا آب را دراي است كه بيشترين ميزان گازهاي گلخانه يیهانهيزم

  .هستند یجهاناي گلخانه يدرصد انتشار گازها 70كه منبع  شودیم یستيو اقتصاد زونقل حمل

وكار كسب تخصص و يهايی هستند كه فنالند دارامنابع داده، حوزه نيها و همچنحوزه نيا

اضافه خواهد كرد. بخش  يرا به بخش انرژ ینيبشيپ تيظرف یست. هوش مصنوعتمندي در آنهاقدر

 عيتوز يانرژ ستميدر سبراي مثال  است.پذير ديتجد يبه استفاده از منابع انرژ یگذار جهاندرحال  يانرژ
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مورد نياز  ندهيآ يانرژهاي ستميشود. سمشاهده می ينوسان زيادي در منابع مختلف توليد انرژ ،شده

را  ستميس دگیيچيكاربران را داشته باشد و پ ازيمحيطی و ن طيشرابينی پيش تيخواهد بود تا ظرف

را فراهم  یفراوانهاي حل، فرصتراهعنوان به یمصنوعهوش كارگيري به كند. هر چند ميمطابق با آن تنظ

از  یبه آن است كه بخش نانيو قابليت اطم ستميدر س يتخصص قو ازمندياما اين كاربرد ن ،آوردیم

 جاديا ياز نقاط قوت خود برا زيانگحوزه چالش نيدر ا تواندمی باشد. فنالندجامعه می یاتيح رساختيز

 .نداستفاده ك یرقابت تيمز كي

است  شرفتهيپ اريشود، بسمی سهيالمللی مقابين يكه با استانداردها یفنالند هنگام يانرژ ستميس

توسعه هستند. درحال  هنوز گريشبكه هوشمند است كه در جاهاي د كياز  يتعددمهاي یژگيو شامل و

بالقوه ممتازي  توان. فنالند كندیشده را فراهم م عيتوز يانرژ ديامكان كنترل تول ستم،يس نيمثال ا يبرا

 بردن آن در بخشكار به با یپيشرو جهانی در عرصه هوش مصنوععنوان به باال بردن مشخصه خود يبرا

 بخش دارد. نيالمللی در اسازي نمونه )پايلوت( جالب توجه بينپياده يهاطيمح جاديخود و ا يانرژ

 ونقل هوشمند پیشرو شدن در حملد( 

در عرصه تخصصی هوش را  است كه زمينه تسخير جهانی فنالندهايی از فرصتنيز نقل هوشمند وحمل

 تيارتقاي قابل نيمستمر برقی شدن و همچن شرفتيبا پونقل حمل خواهد گشود. انقالب یمصنوع

چندبُعدي  و نهبنيان، كنشگرايادادههاي ستميس تيريها، مدحوزه نيا جابجايی رخ خواهد داد. در هر دو

كاربرد هوش  یهاي جهانحوزه نياز مهمتر یكيعنوان بهونقل حمل يهاحلبسيار مهم است و راه

خودران ونقل حمل در حوزهمثالً  جابجايی، نهيدر زم ياديشناخته شده است. فنالند تخصص ز یمصنوع

 یقوانين رانندگ نيگيرتراز آسان یكيفنالند  نيقوان ن،يابر عالوه آن دارد. بانيهاي ارتباطات پشتحلو راه

در توسعه اين بخش  عيتسر يهاي آزمايش فراوان و متنوعی براخودران است و زمينه نهيدر جهان در زم

آورد و از فراهم می یتوسعه هوش مصنوع يمحكمی برا هيهوشمند پاونقل حمل نيبنابراوجود دارد. 

 است. یراهكارهاي كاربرد هوش مصنوع

 کارگیري هوش مصنوعي براي ايجاد امنیت بههـ( 

است. در همان  افتهيمردم رشد  یجهانی و بهبود سطح زندگ ینانينااطم شيبه سبب افزا تيبه امن ازين

 یشود و بازار جديد قابل توجه تردهيچيپ ديمختلف تهد يموجب شده سازوكارها يسازالتيجيزمان، د

 رشد باشد.درحال  یسنت یدر كنار صنعت دفاع

 عيبهبود سر نيو تضم یآمادگ دات،يامن نيازمند كشف زودهنگام تهدوكار كسب سالم و جامعه

تواند در می است كه طينوع شرا نيا يبرا یحلراه جاديا يیتوانا یاست. كاربرد و توسعه هوش مصنوع

 یمصنوع شكارگيري  هوبه گر،يدازسوي  آور كمك كند.و حيرت دهيچيپ اريبس طيبراي شرا يسازآماده

هستند، اي مسائل عمدهاينها  مربوطه است. هرچند نيو قوان یتيامنهاي حلاز راه يدينوع جد ازمندين
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 نيتضم ديبا یخصوص ميحفاظت از افراد و حر»: كه استموضوع  نيروي ا یدر حقوق فردي تمركز اصل

است، فناوري  در يفحرهمه فن گريباز كيكه  روابستهياما غ ،يیكشوري اروپاعنوان به فنالند. «شود

 در بخش دفاعی و ارائه یمتخصص هوش مصنوع كيعنوان به باال بردن مشخصه خود يبرا یفرصتی عال

در فنالند  «یبيترك داتيمبارزه با تهد يبرا يیمركز اروپا»حاضر درحال  براي اين بخش دارد.هايی حلراه

 . فنالندكندیشبكه قابل توجه عمل م نيا يقطب برا كيعنوان به اين كشوردرواقع  ومستقر است 

 كند. فايالمللی ابين يهاشبكه ريدر سا یحال نقش مهم نيمهارت را گسترش دهد و در ع نيتواند امی

 براي تسهیل رفاه بهترباتیک ورو( 

محو و نامشخص روباتيك،  و یهوش مصنوع نيب ميمعناست كه خطوط تقس نيورانه به ااتوسعه فن

كه دستورات داده شده را انجام دهند، بلكه همچنين  ستندين یكيمكانها صرفاً روبات امروزهاند. شده

. استفاده دمحور را به چالش بكشندهد كه كار متخصص دانباش يافزار خودكارمثال، نرم يبرا توانندیم

 تر تعليممختلف، آسان فيوظاها روبات معناست كه اكنون به نيبه اها فناوري گريو د یاز هوش مصنوع

 يكاربرد يهااز برنامه فیيكنند. ط رييمختلف تغ يهاتيتوانند به وضعمی ترشود و آنها مستقلمی

 ،یسنتطور به است. افتهيكاهش شان كارگيريو آستانه به افتهي شيافزا یقابل توجهطور بهروباتيك 

 ديتولكارآيی  بهبود يروشی براعنوان بهويژه به و یصنعت ونيبخش ثابتی از اتوماسعنوان بهروباتيك 

كه طوري به شده یفنالند مجبور به تمركز بر خروج یصنعت ديشده است. با گذشت زمان، تول دهيد

 نيموضوع همچن نيميانگين اتوماسيون صنعتی است. ا خ، باالتر از نردر صنعت ماكار رفته هب ونياتوماس

 ايجاد كرده است.روباتيك  ديو تول ديدر تول یكاربرد هوش مصنوع يمحكمی برا هيپا

آالت نيباالي مختلف مانند ماشفناوري  با یفنالند در محصوالت صنعتروباتيك  حال، قدرت نيا با

است:  يیاستثنا یاستانداردهاي جهانبرحسب  كهروباتيك،  ف به حوزهصنعتی نهفته است )معرو

 1اويژهمحموله كه در مناطق ج يريبارگآالت نيمعدنی و ماشآالت نيفنالند، ماش يجنگلدارآالت نيماش

استفاده از هوش  يمحصوالت همچنين نقطه شروعی عالی برا نيپيشرو هستند(. ا یخود در بازار جهان

 است. شرفتهيپاي قابل مالحظهطور به ند كهامرتبطوكار كسب با خدماتدقت به نهاياهستند.  یمصنوع

خدماتی وكار كسب قيطردامنه خود از  شيبخش، شروع به افزاكننده تأمين يهاتمام شركتتقريباً 

 يهاتيفعال قيها از طردارد. شركت يديكل تياز آنها اهم يبردارها و بهرهاند كه در آن دادهكرده

تواند به توسعه و كاربرد هوش می اند كهكردهآوري زيادي را جمع اريهاي بسخود داده یخدماتوكار كسب

 كمك كند.وكار كسب همربوط ب اتيدر عمل نيدر محصوالت و همچن یمصنوع

 میان انسان و ماشین حیاتي است يكپارچههمكاري ز( 

 فيوظاآنكه  با وجود یارتباط دارد. حتروباتيك  و یمصنوع با هوشدقيقاً  هانيها و ماشميان انسان يهمكار

                                                 

1. Niche Areas 
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 طوربه هستند.ها نقش یانسان در برخ كيمشاركت  ازمنديآنها هنوز ن شتريخودكار انجام شوند، بصورت به يكار

 يهاستميس یهنگام طراحويژه به ها،نيماشها و انسان نياي بيكپارچه يحياتی است كه همكاراي فزآينده

 نيهمچن هانيها و ماشانسان نيصورت گرفته ب يهمكاربراساس  در نظر گرفته شود.برانگيز و چالش دهيچيپ

خدماتی، هر هاي روبات درويژه به بلكه ،یصنعتهاي روبات شود كه نه تنها درمیتأكيد  تجربه كاربران مرتبط،

در فنالند روباتيك  ه كاربرد خدمتاست. اگرچه حوز یانطباق با هوش مصنوع يیواناتسهيل ت ازمنديخدمت ن

 خواهد يافت. شيافزا یبهداشتهاي مانند مراقبت يیهاآن در حوزه تيهنوز محدود است، اما اهم

مطالعات مختلفی در اخيراً  فنالند دارد. يبر رفاه و رشد اقتصاد یقابل توجهتأثير  و توسعه آن باتيكور

مختلف  یعمل يازهاياست كه ن نياحاضر ده است. هدف مطالعات و كاربرد آن در فنالند انجام شروباتيك  مورد

 فياز منظر فنالند توصعمدتاً  را ونيماساتو يهابرنامه يوهايها و سنارويژگیروباتيك،  را روشن كنند. نقشه راه

اي توسعه يازهايو نخودران نقليه  ليوسا ندهيتوسعه و آ تيدر مورد وضعروباتيك  ونقلحمل . گزارشكندیم

 یفنالند، توسعه بخش هوش مصنوع يهاشركت يهاو توانمنديفناوري  يهاه. گزارش نقشه راكندیآنها بحث م

كند. گزارش كيد میأتسازي روباتيك در یهوش مصنوع يكرده و بر نقش مركز یرا بررس 1(AiRo)روباتيك  و

 يازهايهاي مختلف آن بر جامعه و نو حوزهسازي روباتيك تأثيرات «سازيكيباتورآثار  بنيان وتاليجيدانش د»

  2،ونيهوشمند و اتوماسروباتيك  در مورد 2016را بررسی كرده است. طبق مصوبه دولت در سال  اشیاطالعات

مانند ارائه  یاجتماعهاي از چالش ياريبسوفصل حل يرا برا یعال يهافرصت ونيهوشمند و اتوماسروباتيك 

آورد. اقدامات فراهم میونقل حمل كاركرد مديريت عمومی اطالعات و سازمانيی كارآ بهبود ،یخدمات بهداشت

اقدامات ذكر شده در برنامه هوش  يدر هنگام اجرا دياست و با تيبا اهم اريذكر شده در مصوبه دولت بس

 آيد.عمل به آنها يالزم از اجرا یبانيپشت ،یمصنوع

 . نقاط قوت و ضعف فنالند3-1

درحال سرعت به حوزه نيباال و همكاري، نقاط قوت فنالند در ا تيفيبا ك يهاداده تخصص، یطور كلبه

پژوهشی و مؤسسات ها، شركت نيب يكه همكاردرحالی  ،چابك ما استوكار كسب طيتوسعه در مح

است. سهم قابل  يديكل تيداراي اهم یالمللنيمراجع ب یموضوع در بررس نيجامعه يكپارچه است. ا

و عمومی را در  یهاي خصوصبخشتأثير  دامات شناخته شده ويژه كشور، تخصص، اهداف واز اق یتوجه

هدفمند هاي مدت فنالند و تالشبلند یپژوهشهاي كار توسط سنت ني. اكندیم بيچند روش ترك اي كي

فنالند در  ت. قوكندیم ليها را تسهزمينه عيشود كه ارتقاي سرمی یبانيپشت یدر هوش مصنوع

توسعه  ق،يتحق نهيهاي عمومی در زمها و سازمانبلندمدت انجام شده توسط شركتهاي يگذارهيسرما

در ويژه به گذاريهيدر سرمااي كنندهسال كاهش نگران نيچند يحال، برا نيبوده است. با ا يو نوآور

                                                 

1. Artificial Intelligence & Robotics 

2. http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionld=0900908f804c7484 
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 ذكر شده است.  يهاي كاربردپژوهش نهيزم

مهارت  ديجد يهاحلفنالند در پذيرش راهفناوري  ارباال و دوست التيصبا تح تيجمع ن،يبر اعالوه

جهات بنيانی  ياريفنالند از بس ني. همچنكندیكمك م یاجتماع رييو تغوكار كسب اند كه به رشديافته

است. نقاط قوت فنالند  یدر توسعه و كاربرد هوش مصنوع یاتيسازي دارد كه عاملی حنمونه يبرا یعال

 نيفراوان و پشتيبانی از قوانفناوري  منابع ،یطرفیي محدود و هماهنگ، بشامل بازار سازيونهدر نم

توسعه بخش هاي تيدر فعال یچابك شيدر اداره عمومی باعث افزا یشيفرهنگ آزما كي جياست. ترو

مورد  رداي در فنالند اجماع كامل و گسترده رايز .شود تيتقو شتريتواند بمی عوامل نيشده است. ا

عنوان به رشد مادرحال سرعت به آپاستارت ستمِيوجود دارد. اكوس عيبزرگ و سر تراييضرورت تغ

هاي عمومی در موجود فنالند و سازمانهاي شركت ن،يابر عالوه .كندیعمل م كشورپيشگام اصالح 

استفاده از هوش  يبراالزم هاي كه فرصت اندرا تجربه كرده ياصالحات ساختار يتعداد رياخهاي سال

 يرا برا 1هايیاصالحات پلتفرم نيانجام شود، ادرستی به را فراهم خواهد كرد. اگر اين كار ینوعمص

نقاط براساس  شدن فنالندتر برجسته پيشنهاد خواهد داد.فرد منحصر به طيمح كيتوسعه راهكارها در 

 یاصل گرانيبه باز خود نوبهبه نيشد. ا هدخوا یدر توسعه و رقابت جهان تيموفق يبرااي هيقوتش، پا

از ارتقاي  یبخشعنوان به آورند.دست به المللی رامهم بين يهابه شبكه یتا دسترس كندیكمك م

 طيدر توسعه مح یشفاف نقش مهم هاييريگميها و تصمهاي فنالند، اقدام دولت با انتخابمشخصه

 بازي خواهد كرد. یعمليات

بشويم و  گرانيمركزيت منافع باز ميممكن است بتوان م،يهايمان موفق باشدر ارتقاي مشخصه اگر

تأثيرگذاري  توانند برايمی نهاي. اميرا توسعه ده یاستيو اقدامات س يدر همان زمان، قانونگذاري، نوآور

درستی به و نامهداراي برهاي گذاريهي. سرمارنديعملياتی مورد استفاده قرار گ طيبر عملكرد مح

در  شرويو كارشناسان پ يگذارهيشانس جذب سرما ،یاتيعمل طيمح تيذابج نيهدفگذاري شده، همچن

 نيفردي است كه همچنمنحصر به يامنابع داده يبخشد. فنالند دارامی در فنالند را بهبود نهياين زم

 تيفيها و كبودن داده سترسدهد. در دمی ليها و پژوهشگران تشكشركت يعملياتی جذابی برا طيمح

 طيمحقانونگذاري،  توانايی نيهمچن 2.در بخش سالمت استبراي مثال  فنالند، یعال یرقابت يايآن از مزا

 كند.می و نوآوري ايجاد نگريشيتوسعه سازگار با پ

 

                                                 

قابل اجرا و استفاده  در آن له،يوس کی ینوشته شده برا یافزارنرم یهااست که برنامه یاطالعات پلتفرم بستر یدر فناور[ 1.

پلتفرم درواقع معرف ملزومات  کی گریعبارت داست. به یافزارو هم نرم یافزاربستر هم شامل ملزومات سخت نیاست که ا
است.  یبرنامه کاربرد کی یاجرا یبرا ازيعامل مورد ن ستميمانند س یافزارنرم ماتملزو نيمانند سرور و همچن یافزارسخت

است که از مجموعه  یهماهنگ یهاعامل و برنامه ستميس کیافزار، شامل سخت شن،يکيفرم اپلپلت کیمثال  یبرا

 ].رديگیخاص مورد استفاده قرار م زپردازندهیر ایپردازنده  کی یبرا ییهادستورالعمل

 براي جزئيات بيشتر ببينيد: .2

 Lehto & Neittaanmäki, Suomen terveysdataympäristö (https://www.jyu.fi/it/tutkimus/terveysdata) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ  

 

22 

 ها شامل محدوديت منابع و بازار کوچک داخلي ضعف

د دارد. ضعف مختلف خوهاي در بخش یداخلوكار كسب هايتيبر فعال ياديزتأكيد  یسنتطور به فنالند

فنالندي هاي آشكار است. از همه شركت يدر پژوهش، توسعه و نوآورمثالً المللی، نيب وندهاييو فقدان پ

 . همچنين فنالندميراي نداقوي Mittelstand»1»هستند و ما   یجهان واقعاًشماري انگشت فقط تعداد

 زانيسال گذشته، م. طی چند ستيسراسر جهان جذاب نمتخصصان  يبرا یكافاندازه  به

 يكمتر از كشورهامراتب به در فنالند رشد داشته است، اما ارقام هنوز هم یخارج يهايگذارهيسرما

شده است،  يتتثب قاًيفنالند عم یاتيعمل طيمشابه است. فرهنگ اجتناب از ريسك هنوز هم در مح

المللی بينمتخصصان  عنوانبه ها وآپتاستار انگذارانيبنعنوان به باكانه راه خود راجديد بی هرچند نسل

 ياست. ما منابع خود را برا مانندیفنالند چالشی ب یاتيعمل طيدر مح اسيمق صرفهكنند. فقدان می ثبت

حاصل  اسيصرفه مق ايبراي نقطه تمركز مشخص اي نهيگز چيو هايم كرده عيكوچك مجزا توز يهاپروژه

 .ميداشته باش ياخواسته ناكارآمدنطور به شودمی باعث نينشده است. ا

فنالند بوده است.  يبرا يديما براي مدتی طوالنی تهد یمال تيكمبود اعتماد به شايستگی و موفق

موجب   2(RDIپژوهشی، توسعه و نوآوري )هاي گذاريهيدر موضوعاتی مانند كاهش سرما یاستيس ماتيتصم

و مهارت شده است. ها بخش يدر بازسازماندگی قبع و به تبع آن تهديد یخصوصهاي گذاريهيكاهش سرما

 يكه برا ،یاز نگران يگريآيد. حوزه درفاه برنمیپايه  عنوانبهمتخصصان  فنالند از عهده از دست رفتن اعتماد

پژوهش است. نارضايتی  سازييتجار يموضوع بحث بوده است، سرعت آهسته و ناكارآمد ياديمدت زمان ز

 شياز رقبا كشور ترک فنالند موجب عقب ماندن به ديات و بازار كار، همچنين تهداصالح يمربوط به اجرا

تخريب خالق و اصالح بنيادي  یفنالند به ميزان كاف ايكه آ ميبپرس ميتوانمی ما همواره ن،يابر عالوه است.

 اسيمق در قيسازي دقميزان يكه وجود دارد اين است كه اصالحات شركت و بخش عمومی رو سكیيردارد؟ 

 بزرگتر وجود ندارد.هاي فرصت ياجرا يكوچك تمركز خواهد كرد، اما شجاعتی برا

 

 SWOT3اي از تحلیل خالصه -تصوير وضعیتي از هوش مصنوعي فنالند 

 نقاط قوت هافرصت

 کاروانقالب کسب •

هاي و مدل ديجد يراهكارها ،یصنعت تاليجيانقالب د

ز صادرات شده اآوري كار، منابع داده جمعوكسب

 ستی،ياقتصاد ز ی، هماهنگخدماتوكار كسب هايتيفعال

 ندهايكنترل فرآ

 یاتيعمل طيمح گران،يميان باز يكپارچه يهمكار •

 چابك

 ورياباال و دوستار فن التيبا تحص تيجمع •

 ثرؤهماهنگ و م آموزشي ستمیس •

)داراي  سازي داردنمونه يبرا يبنیاني عال فنالند •

                                                 

 یمیقد اريو بس یخانوادگ تيمالک یها داراشرکت نیهستند. اکثر ا یديهای تولمتشكل از گروه کوچکي از شرکت[ .1

 .]دارند یالمللينگيري بو جهت یتخصص اريهستند. اغلب آنها بس

2. Research Development Innovation. (RDI)  

3 .Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) 
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 نقاط قوت هافرصت

 يبخش عموم اصالح •

 يهانهيدر اداره هزها و پلتفرم یاز هوش مصنوع استفاده

 و مراقبت از سالمندان، یبهداشتهاي مربوط به مراقبت

 شتريب يهاي سالمت، تقاضامنابع دادهفرآيندها،  بهبود

 ابديمی بهبود یزندگ تيفيازه كه كاند همانرفاه به  يبرا

 يانرژ •

تقسيم شده و  يانرژ ستميس ر،يپذديتجد يانرژ منابع

 نگرانهپيش

 نقل هوشمندوحمل •

 ستميمتحرک، كنترل كامل س یرسانرسانی، خدماتبرق

 يعموم تیامن •

 بهبود یزندگ تيفيكه كطور همان ،تيامن شيبه افزا ازين

 ميحفاظت از افراد و حر تياهم تال،يجيخطرات د ابد،يمی

 یخصوص

 و فراوانفناوري  بازاري محدود و هماهنگ، منابع

 نونگذاري(پشتيبانی براي قا

در اداره عمومی منجر به  يشيفرهنگ آزما جيترو •

 شده است يشتريب یچابك

 عيبزرگ و سر راتييدر مورد ضرورت تغ گسترده اجماع •

 رشددرحال سرعت به آپاستارت ستمیاکوس •

هاي عمومی ها و سازمانچند سال گذشته شركت یط •

 اندمختلف قرار گرفته ياصالحات ساختارتأثير  تحت

 تيفيك : در دسترس بودن وفرداده منحصر بهد منابع •

 نقاط ضعف هاتهديد

 یمال تيتخصص و موفقها، به مهارت اعتماد نبود •

 خودمان

به  يتا حدودRDI  هاي گذاريهيسرما کاهش •

 منجر شد یخصوصهاي گذاريهيكاهش سرما

 اثريآهسته و ب سازيتجاري •

 بازار كار مقاومتاصالحات و  ياجرا •

درگير شدن در اصالحات بزرگ  شجاعت نداشتن •

 اسيمق

 المللي بودنضعف بین •
هاي داخلی، ضعف و فقدان ارتباطات تمركز كردن بر فعاليت

هاي جهانی، نبود المللی، تعداد محدودي از شركتبين

Mittelstand  قوي، جذب نشدن كارشناسان از نقاط

هاي خارجی كمتر در گذاريمختلف جهان به فنالند، سرمايه

 هاي قابل مقايسهكشور

 از خطرات فرهنگ اجتناب •

 ، نبود اقتصاد صرفه مقياسمنابع پراکنده •

 

 هوش مصنوعي جامعه ما را متحول خواهد کرد .2

ها در متحول كرده و شكل خواهد داد. شركتها ها و بخشما را در همه حوزه يايدن یهوش مصنوع

آنها ايجاد  يبرا يريتواند رشد چشمگیم ديجدهاي فناوري پيشگام هستند و یكاربرد هوش مصنوع

 يردگمی كه سرعتطور همان ها قرار دارد، اماكند. بخش عمومی در اين باره هنوز پشت سر شركت

به بخش عمومی كمك خواهد  یانتها هستند. هوش مصنوعبی ]كارگيري هوش مصنوعیبه[احتماالت 

 یقابل توجه راتييتغ یهمچنين هوش مصنوعشود.  ليتبد یخدمات كارآمد و شخصكننده تأمين كرد به

كار  فيوظا از یبعض رايانقالب را تجربه خواهد كرد، ز كيخواهد كرد. بازار كار  جاديدر سطح اجتماع ا

آموزش و مهارت، در  نيخواهند شد. تضم جاديخود ا يدر جا ديخواهند شد و موارد جد ديناپد یسنت

 بازي خواهد كرد. ینقش مهم رييتغ نيكمك به جامعه براي تنظيم خود با ا
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 کارگیري هوش مصنوعي پیشگام هستند ها در بهشرکت .1-2

ها هستند شركت نياند. اداشته ینقش را در توسعه و كاربرد هوش مصنوعترين ها عمدهتاكنون شركت

گيري كاردر به یها نقش مهماند. شركتدست يافتهمهمترين تأثيرات  كه نسبت به اقدامات دولتی به

معمول منابع طور به زيها نها خواهند داشت. شركتحوزه نيدر ا يگذارهيو سرما یهوش مصنوع يايمزا

مهم است. به  اريبس یتوسعه و كاربرد هوش مصنوع يدارند كه استفاده از آنها برا ياگسترده یاطالعات

حجم  جهيكه در نت ،یهانج تاليجيپلتفرم دبر مبتنیوكار كسب هايبا مدلهايی شركت ل،يدل نيهم

امروزي را در توسعه و كاربرد كنونی  شرويپهاي مقام شركتاند، كردهآوري از منابع داده را جمع ياديز

 اند.آوردهدست به یهوش مصنوع

و  دهندیكرد: آنهايی كه آن را توسعه م ميتوان به دو گروه تقسمی را یهوش مصنوع يهاشركت

 دهند از نظرمی را توسعه یكه هوش مصنوع يیهابرند. شركتمی كاربه را یآنهايی كه هوش مصنوع

 یاطالعات هوش مصنوعفناوري  كه يیهاهستند: تعداد زيادي از شركت ميازه به دو دسته قابل تقساند

 نفر كاركن كار 50كوچك هستند و با تعداد كمتر از  اريدرصد( بس 90-80دهند )باالي می را توسعه

 یكه هوش مصنوع یهاياز شركت یاد كمی شركت متوسط وجود دارد و فقط بخش كوچككنند. تعدمی

 نيبا ا 1.است رنف 000,01از  شيبزرگی هستند كه تعداد كاركنان آنها ب يهادهند شركتمی را توسعه

قدرت  ميتقس چيچند شركت بزرگ است. ه نيزير سلطه ا یاز هوش مصنوعبرداري حال، توسعه و بهره

شود می وجود ندارد. تخمين زده یتخصص يافته در استفاده از هوش مصنوعهاي شركت نيبمتناظري 

 یخارجفناوري  پلتفرم كيچهارم از تعداد، سه نيشركت كاربردي در فنالند وجود دارد. از ا 350كه 

  2.كنندمی استفاده «گوگل» و «آي.بی.ام»، «كروسافتيما»ايجاد شده مانند 

هاي شركت ميمعيار تقسعنوان به ها قبالًبرنامه يريپذاسيمق گر،يدوي ازس ها وداده تياهم

چالشی و طور به بزرگی كه يهاها، شركتدادهبر عالوه ذكر شده است. یدهنده هوش مصنوعتوسعه

ازسوي  كنند.می برتر را جذبمتخصصان  توسعه و پژوهشی هستندهاي آغازگران طرح ،ايزانندهيبرانگ

 یمحاسبات تيظرفاكنون  رايبزرگ ندارد، ز يگذارهيبه سرما ازين یهوش مصنوع يراهكارهاتوسعه  گر،يد

در دسترس هستند. آسانی به یتوسعه هوش مصنوع يشود و ابزار برا يداريخر 3يتواند از خدمات ابرمی

 یعهوش مصنو هايبرنامه ايفناوري  يكوچك و متوسطی كه رو يهاو شركتها آپاستارت جه،يدر نت

                                                 

1.Venture Scanner (www.venturescanner.com)  

2. Digital barometer, 2017. 

www.digibarometri.fi/uploads/5/8/8/7/58877615/digibarometri_2017.pdf 

. دهندیآن انجام م هیو برپا نترنتیا قیطرهای خود را از تيهای کوچک و بزرگ فعالوکارها و تجارتتمام کسب  باً یامروزه تقر[ .3

 قیتر بتوانند از طرکاربران قرار داده تا هرچه بهتر و راحت اريرا در اخت نترنتیاز خدمات تحت ا عيوس یاهم گستره یخدمات ابر
 یوتريمحاسبات کامپ درواقع همان یابر اطالعات ای یکنند. محاسبات ابر دايپ یكاربردي مورد نظر دسترس هايمهبه برنا نترنتیا

و به او امکان  شودیکاربر عرضه م یخدمات برا ای سیعنوان سرواطالعات به یمرتبط با فناور هایتياست که قابل ییدر فضا
 نیدر مورد ا یداشته باشد، بدون آنکه اطالعات تخصص ینترنت دسترسیدر ا یبر فناوریمبتن هایسیبه سرو دهدیم

 ].رديرا در دست بگ کندیم یبانيکه از آنها پشت یفناور یهاساختریبخواهد کنترل ز ایداشته باشد و  هایفناور
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 رايز ،رشد دارند يبرا یخوبهاي ها فرصتشركت نيكنند. امی در بخش رشدسرعت به كنندمی تمركز

 یدر منابع انسان ميمستق يگذارهيسرما ازمنديو رشد ن رنديپذاسيخيلی مق یهوش مصنوع يهاحلراه

شده  يداريز رشد خردار در فاآيندهوكارهاي كسب فعاالنه توسط زيبزرگ ن يهاشركتتازگی، به .ستين

هاي آن، فنالند شركتجاي به اقتصاد پلتفرمی است. يهااست. بجز چند استثنا فنالند فاقد شركت

 يهاتيو گسترش فعال یهوش مصنوع كارگيريشدن از بهمند بهره يبرا یعال یدارد كه فرصت يمتعدد

بوده  عيسر شرفتيكه پطور همان د.اقتصاد پلتفرمی دارنوكار كسب هايبا استفاده از مدلوكارشان كسب

 كارگيريتخصص يافته در بههاي است، شركت شيافزادرحال سرعت به یتوسعه هوش مصنوع ليو پتانس

و  یدر دسترس توسط هوش مصنوعه فراهم شدهاي اطالعاتی در مورد فرصت ديبا یهوش مصنوع

كوچك و متوسط  يهاو شركتها آپاستارت از ياديتعداد ز ن،يابر عالوه ند.كنكاربرد آن ارائه  يهاروش

توانند می كه یهايحلتخصص دارند و راه یتوسعه هوش مصنوع نهيمستقر در فنالند وجود دارد كه در زم

 و متخصصان یهاي آموزشاستفاده كنند. موجود بودن دادهشان یخارج يهمانند رقبا تاليجياز بازار د

 شود. نيتضم ديبااينها  ها فراهم آورد و در دسترس بودنشركت نيتواند چالشی براي امی دكاربرحوزه 

 ديبا زين یكارآمد شدن هستند توسعه هوش مصنوعدرحال  و بيشتر شتريها بكه الگوريتمطور همان

 يهارصتف مجدداًخود  نوبهبه نيكه آنها كمتر متكی به داده هستند. ا امعن نيفعاالنه رصد شود، به ا

 فنالند خواهد گشود. یهوش مصنوعهاي شركت يبرا يديجد

 ها بسیار مهم استالمللي در همه فعالیتهمكاري بین

 ازيبه اقدامات آگاهانه و هماهنگ ن یدر فنالند با كمك هوش مصنوعوكار كسب يرقابت و رشد اقتصاد

عنوان به ساختن فنالنددرحال  كهطوري به است، يضرورها تيالمللی در تمام فعالبين يدارد. همكار

 نهياست كه هم در زمهايی امر مستلزم تالش نيالمللی است. ابين گرانيباز يمكان جالب و جذابی برا

المللی بين يهامشاركت فعال در شبكه ازمندين نيشود و همچنمی عملياتی انجام طيتخصص و هم مح

استفاده كند.  يدينقش كل آوردندست به ياز نقاط قوت خود در تالش برا دياست كه در آن فنالند با

شده است محدود به كاربرد امكانپذير  وكاركسب در عمليات یكه با استفاده از هوش مصنوع يیهافرصت

تواند كاربرد می زينفزآينده  طوربه شود، بلكهنمی وكاركسبفرآيندهاي  در محصوالت و یهوش مصنوع

بدان معناست كه  نيببخشد. در عمل، ا و مفهوم ارا معنوكار كسب یكل تيريدر مد یهوش مصنوع

 رانهيشگيپ تيريمد يهاو انفعالی هستند با مدل ياقتصاد يهادادهبرپايه  كه تيريكنونی مد يهامدل

است كه  يضروروكار، كسب كنند. با توجه بهمی خواهند شد كه از منابع متعدد داده استفاده نيگزيجا

را در ارتباط  يالمللی باال و پژوهش كاربرداستاندارد بينفنالند هر دو نوع پژوهش يعنی پژوهش با 

شود و به می فنالند انجام يها در خارج از مرزهاباشد. حجم زيادي از پژوهش هداشت گريكديدرست با 

 جيالمللی بپيوندد. استفاده از نتاهاي بينبه شبكه پيشروان پژوهش ديهاي فنالند بادليل پژوهش نيهم

 يدر همكار يگذارهيآسان باشد كه اين امر به سرما یعمومی و خصوص يهابخش يبرا ديپژوهش با
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 ستميبه س رييتغدرحال سرعت به يهانياز خواهد داشت. توسعه حوزه یپژوهشمؤسسات  ها وشركت نيب

و پژوهش در دسترس  يخواهد داشت كه براي آن كافی است بودجه نوآور ازيو چابكی ن عيسر ينوآور

 .كنيم و بازنگري هديبه چالش كشرا اهداف پيش رو تا د كنوادار میرا ما  نيا كهباشد 

 يهاطيدر فنالند جذب كند. محگذاري هيسرما يها را برامحور باشد و شركتبنگاه ديبا یواقع كاربرد

 يلو منابع داده را تسه یدر كالس جهان هارساختيبه ز یالمللی كه دسترساز يك استاندارد بيناي نمونه

 گذاران جذاب باشد.هيسرما يابر ديبا زيها در فنالند ندارند. وضع ماليات شركت یكنند، نقشی اساسمی

 کننده بخش عمومي کارآمدترهوش مصنوعي تسهیل .2-2

 گفتنیحال،  نيعمومی كارآمدتر در جهان است. با ا يهااز بخش یكيحاضر درحال  بخش عمومی فنالند

خواهد  یاتيعمل يهابين بخشی و مدل تيرياز مد يديبه انواع جد ازين یمصنوع است كه گذار به عصر هوش

 ،یسنتطور به .مانندیها پابرجا نمسازمان نيب یسنت يتوسط مرزها گريد ،ها و منابعدادهدر آن داشت كه 

افزار نرم وها روبات كنند ما بايد عادت كنيم كه ازمی كه مردم هنوز نظارتفرآيندهايی  يسازنهيبه يبرا

 فيوظا یهوش مصنوع نده،يخواهد كرد. همچنين در آ رييكار در مديريت عمومی نيز تغ نياستفاده شود. ا

 است توسط انسان انجام شود. ازيكه ن ميباور نيكاري و تكاليفی را انجام خواهد داد كه ما هنوز بر ا

كنند. عمومی را بازتعريف می در بخش فيعملكردِ وظا زين یو هوش مصنوعروباتيك  ،سازيتاليجيد

عصر هوش  يبرا یاتيعمل يهاجديد خواهد داشت. مدل هايدگاهيبه رهبران و د ازين رييتغ نيساخت ا

ها و منابع مورد نياز استفاده كه از دادهمعنا  به اين شود،می ها ساختهبدون در نظر گرفتن سازمان یمصنوع

از كننده استفاده یتاليجيجامعه د كيرا براي  طيشرا نيبهتر یسازمان محورِ سنت يهاتيخواهد شد. فعال

 .كندیايجاد نم یهوش مصنوع

 هوش مصنوعي خدمت بهتري را به ارمغان خواهد آورد

 تشديد چشمگيري نحو به( مردم است همه حقوق بشر و حقوق اساسی تضمين كه) دولت اصلی وظيفه

 پاسخ ديجيتالی مردم نيازهاي به مكان و زمان از ستقلم توانندمی مقاماتحاال  كهطوري به خواهد شد،

 هوش كهطور همان .آمدها خواهد فرصت سريع در كنترل گرفتنكمك  به زمان، تغيير همان در. دهند

 تواندمی مصنوعی مان كمك كند. هوشمشتريان از بهتر درک آوردندست به ما در به تواندمی مصنوعی

 باالتري كيفيت نهايی، نتيجه و دهد انجام را وظايف و توانند، بسياري از كارهامی از آنچه مردم و بهتر ترسريع

دولت پذيرفته  داخلی مالی مديريت اجراي است كه براي افزارينرمهاي روبات 1«پالكيت» مثال،عنوان به .دارد

 كه ظايفی هستندو هايی ازمثال همه مشتري خدمات و هابرنامه پردازش ودهی گزارش نظارت،. شده است

نيست چون  هزينه اثربخشی فقط موضوع. شودمی استفاده مصنوعی حاضر براي انجام آنها از هوشدرحال 

                                                 

1. Palkeet  
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 زنجيره يك كمك را به مديريتیگيري تصميم دهد ومی بهبود را خدمات كيفيت مصنوعی هوش كه

 داشته مديريت عمومی به یآن دسترسی مصنوعی هوش اين،بر عالوه .بخشدمی سرعت اتوماتيك گيريتصميم

 هدفمند خدمات شهروندان مصنوعی هوش عصر كند. درمی كمكوكارها كسب و شهروندان به روش اين به و

 در عمومی مديريت اساسی شان دريافت خواهند كرد. نقشزندگی چرخه مراحل تمام در را كنشگرايانه و

 هايداده از استفاده براي شهروندان حق رب نظارت، هاداده از حفاظتضمن توجه به  مصنوعی هوش عصر

از ديدگاه او كه  خودش به مربوط هايداده مستقلطور به شهروند يك بود. خواهد مختلف خدمات در خود

 مورد خدماتانتخاب صورت گرفته براساس  كهطوري به كند انتخابتواند می را است برداريبهره قابل

 تر باشد.يانهكنشگرا و بهتر تواندمی حتیدرخواست 

 قرار شهروندان اختيار در شخصی مشتري الكترونيكی كه خدمات تعداد مصنوعی، هوش در طول عصر

عادي  زبان با مستقيمطور به معامالت و خواهد يافت وجود دارد كاهش حاضردرحال  آنچه از یجزئ به گرفته

 مديريت درآميختن ديگر،هاي ناوريف با همراه مصنوعی هوش اين،بر عالوه مصنوعی انجام خواهد شد. هوش

زندگی  چرخه مراحل تمام در مردم را تسهيل خواهد كرد و آنها را نسبت به رفاهشان عادي زندگی با عمومی

 سازد.می مطمئن

 جامعه را متحول خواهد کرد هوش مصنوعي .3-2

 مصنوعی كلی هوشر تأثي حال، اين با. داد خواهد تغيير را ما كار شيوه هم و جامعه هم مصنوعی هوش

 خط آنكه در چه نوع به بسته كار، هوش مصنوعی رويآثار  نيست. قطعی جامعه و كار رويفناوري  يا

 هايچرخه در مورد تاريخی تحليل و تجزيه رسيد. خواهدنظر به شود متفاوت مشاهده اثراتش زمانی

خالق مرتبط با  تخريبفرآيندهاي  هك كندمی اثبات اينها به مربوطفناوري  هايانقالب و اقتصاد طوالنی

اي دوره است. بوده خالقانه بازسازي دنبال به بلندمدت در به دنبال دارد، انقالب هر اوليه مراحل شغل كه

 دهند.می پايدارتري اقتصادي رشد اجازه شوند،می پذيرفته كمكم اجتماعی نهادهاي كه

 در مرحله كهمعناست  بدان شود،می ردهبكار به ديجيتال انقالب با هنگامی كه هوش مصنوعی

 هدف را توليدفرآيندهاي  سازيساده و خدمات محصوالت، به مربوط جديدهاي فناوري انقالب، نخست

برپايه  دوم انقالب، فاز ديگر،ازسوي  .كندتعدادي از مشاغل را تصاحب می بنابراين و داد خواهد قرار

 مشاغل جديد، هايوريتسهيل توسط فنا است كه با اجتماعیهاي نوآوري و محوروكار كسب هايسازمان

 تحت كاري را وظايف هايی ازبخش فقط ،تغيير و اتوماسيونها . در بيشتر حرفهآوردمی وجود به را جديد

 تمركز يا براي ديگر وظايف انجام براي تواندمی شده بر اثر اتوماسيون آزاد كار نيروي. دهدمی قرارتأثير 

 گرفته شود.كار به مشتريان با برخورد مانند نيستند، خودكار كه باقيمانده وظايف كاري روي رب بيشتري

 هاتأثیرات در همه بخش الف(

 به. است شده آغاز اول مرحله فقط كه داريم قرار وضعيتی در هم هنوز مااحتماالً  مصنوعی، هوش مورد در 
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 است: خاص دشوار دليل دو بهتأثيرات  بينیپيش .است شده موارد بحث، حدس و گمانی بيشتر در دليل همين

 .است دشوارفناوري  پيشرفت سرعت بينیپيش اين است كه نخستين دليل 

 كرد.  خواهد چگونه تغيير جامعه و كند كه كارنمی تعيين خود خودي بهفناورانه  توسعه كه اين دوم دليل 

 اخالقی فيلتر :شودمی انجام فرهنگی و نهادي فيلترهاي توسط جامعه برفناوري تأثير  فيلتر

 مصنوعی، هوش كارگيريبه ديدگاه از. كندمی برقرارفناوري  از استفاده هايراه در مورد راهايی محدوديت

 رصد سالمت، هايداده بودن آشكار: از عبارتند برجسته شوند آينده د درنتوانمی كه اخالقی مسائل

 مراقبت. و پرستاري كار درها روبات از استفاده يا موقعيت مكانی

 شود، فيلترهايمی بردهكار به هاسازمان و افراد هايفعاليتبراساس  فناوري آن در كهاي شيوه براي

 رانندگان چگونه كه است اين اجتماعی فيلتر مشهور مثال. كنندمی وضع هايیمحدوديت اجتماعی

 نهادي فيلتر يك. هستند مخالف مشابه هايبرنامه رديگ و  1«اوبر »ا ب هاي پشتيبانشانسازمان و تاكسی

برده شود، كار به تواندفناوري می آن در كه ايشيوه در مورد را نهادها توسط شده تعيين هايمحدوديت

 سيستم ،(نفعدر برابر ذي سهامدار) شركتی حاكميت مدل شامل نهادي سيستم نوع اين. وضع خواهد كرد

 است. كار بازار سيستم و آموزشی

اي در مورد شيوه قانونی هايها و محدوديتكنندهتنظيم ديگر و قوانين مجموعه قانونی، فيلتر يك

 وسايلاستفاده از  تصويب مثال،عنوان به .كندمی شود را تعيين بردهكار به تواندفناوري می آن در كه

 قطعیطور به قوانين درها مسئوليت با مرتبط مسائل زمانی كه تا ايجاده ترافيك در خودكار نقليه

 اغلب جديدفناورانه  هايحلراهوري بهره و مالی مزاياي شد. بزرگترين خواهد كُند باشد، نشده مشخص

 اين موضوع. آيدمیدست به پرهزينه از نظر اقتصادي آزمايشی دوره يك از پس و طوالنی خيريأت با

 مراحل ها درشركت از بسياري كه است ن اينمفهوم آ و است شده شناخته اقتصادي فيلتريعنوان به

 را آيندهداراي فناورانه  هايحلراه و شايد حتی جديدكننده نقش آزمايش تاگی ندارند آماد هنوز اوليه

 گسترش از تا بكوشند آگاهانه است ممكن نيز دارند تسلط بازار بر كه هايیشركت. بگيرندبرعهده 

 .كنند يجلوگيرفناورانه  جديد هايحلراه

 مورد در گيريتصميم براي مطلقی آزادي گونههيچ بازار هايحوزه ويژهطور به و كوچك كشورهاي

 مستقل تصميمات تواندنمی كوچك كشور يكالمللی، بين رقابت دامنه در. ندارندفناورانه آثار  كردن فيلتر

 هايشركت از محافظت همانند چنين مقاصدي براي كند. اتخاذ مصنوعی هوش كردن محدود براي را

 نيز مصنوعی هوش نياز مورد مقررات و قوانيناست.  كالنی الزم اقتصادي هايهزينه مشاغل، يا و خاص

 يابد. المللی توسعهبين گسترده توافقات طريق از بايد
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 چه اتفاقي در عصر هوش مصنوعي خواهد افتاد؟ ب(

 تغيير اشتغال ساختار رودمی انتظار اغلب. شد دخواه كار بازار در چشمگيري تغييرات باعث مصنوعی هوش

 در. يافت خواهد كاهش كلی اشتغال متوسط از  دستمزد و با حقوقاي حرفه مشاغل كه سهمطوري به ،كند

قطبی شدن موضوع  اين. كرد خواهد رشد و پايين باال دستمزد و هاي با حقوقحرفه سهم زمان، همان

 و هامهارت به كه استاي فناورانه پيشرفتدليل به اين، از بخشی. شودمی كار ناميده بازار پالريزاسيون()

 نيروي كار براي تقاضا افزايش به منجر خاصطور به كه( محورمهارت فنی تغيير) كندمی شايستگی كمك

 وظايفبرحسب  كنند،می تجربه نزولی را چرخه يكمعموال ً كه مشاغلی. شودمی تحصيلكرده و ديدهآموزش

( محوررويه فنی تغيير)است  كارآمدتر قابل انجام هارايانه شوند كه توسطخود مشخص می تكراري و زمرهرو

 . هاكارخانه در بندي )مونتاژ(وظايف سرهم و اداري مشاغل عملكردي سطوح: از عبارتند مشاغل اين -

 بازارتأثير  تحت شيوه مينه بهدقيقاً  گذشته سال چند طیفناورانه  توسعه بسياري، هايآزمون برمبناي

 خواهد باعث است. اين متفاوت قبلیفناورانه  هايپيشرفت از مصنوعی هوش حال، اين است. با گرفته قرار كار

 دستمزد داشته توزيع باالي سطح با هايحرفه براي قبل به نسبت بيشتري ساختاري تغييرات كار بازار شد

 هوش با تواندمی شودمی انجام وكال و پزشكان توسط ی كهوظايف از است برخی بديهی مثال براي. باشد

 تحصيالت پايين را با افرادوري بهره تواندمی مصنوعی كارگيري هوشبه ديگر،ازسوي  .شود خودكار مصنوعی

 كار را بازار قطبی شدن و هامهارت شايستگی، كهفناورانه  توسعه پيشين صورت روش اين در دهد، افزايش

از  تريگروه وسيع به را شده تسهيل هايدر حد امكان فرصت مصنوعی هوش. نخواهد يافت امهاد ،طلبيدمی

 موضوعات مهمترين از يكی اين. شود تريكسان ايجامعه تواند منجر بهمی بنابراين ،دهدمی افراد جامعه ارائه

 بين هايمهارت ميتشود، اه ترآسان مشاغل يادگيري بسياري از است. اگر تكميلی و پژوهشی مطالعات

تعصب نسبت به صالحيت  از ناشی ساختاري بيكاري بايد و گرفت قرار خواهدتأكيد  مورد ارتباطات و فردي

مشاغلی خواهند بود  داشت اتوماسيون را خواهند افزايش به نسبت حداقل كه مشاغلی. يابد كاهش نيروي كار

 شخصی، سهم مستلزم كاري وظايف لی انجامدارند. در چنين مشاغ قرار كمرويه  با هايحرفه در كه

 به قادر اطالعاتفناوري  و اتوماسيون حاضر،درحال  .است خالقيت يا/  و مسئله حل مهارت پذيري،انعطاف

هاي مهارت هاي ارتباطی،مهارت هاي ارائه،مهارت اهميت. محدود هستند ميزان فقط به كار اين جايگزينی

 جامع آموزش در ها بايدمهارت اين حاضردرحال  .است شده ی برجستهرويو كم رفع خجالت و فردي بين

 به حساب آورده شوند. مدارس

 :از عبارتند موارد اين به مربوطسؤاالت  و كار نيروي تحرک برمؤثر  عوامل

 ايهاي حرفهمهارت مثال،عنوان به بود؟ خواهد آينده چه كار نيروي براي مناسب آموزش كلی سطح .1 

 شود.می جايگزين هاصالحيت و ارتقاي مجدد آموزش و خوب ايهاي پايهو مهارت شد اهدمحدود خو

 اين گذارد؟میتأثير  اضافی، آموزش به نياز او چقدر بر فردباقيمانده  در مسير شغلی طول مدت كار .2 

 مسن كاربردي خواهد بود. كار نيروي برايويژه به
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 خواهد شد؟ دولت تقسيم و كارفرما ميان كارمند، هچگون العمرمادام آموزش هايهزينه .3 

 خواهد شد؟ تنظيم چگونه آينده دروكار كسب وريبهره و پاداش .4 

نوعی از  چه شود؟ اصالح مصنوعی هوش عصر در اجتماعی امنيتی به چه روشی بايد ساختارهاي .5 

هاي فرصت چگونه و خواهد بود افیك كار در مشاركت برايهايی مشوق چه بود؟ بهترين خواهد درآمد، امنيت

 يابد؟می شغلی بهبود

ساختارهاي  اصالح همچنين بر نوآوري،هاي اصالح فعاليت بر اثر موضعی درآمد، به وابسته اشتغال بيمه

تأسيس  و شوند باالتري دستخوش ريسك تا دهدمی اجازه افراد به امر اين: داشته استوكار كسب اداري و

ن ئنامطم جديدهاي شركت در جديد مشاغل شهامت پذيرش مردم زيرا ،سازدمی ترسانآ را جديدهاي شركت

 شرايطی درويژه به كند،می انگيزشی ايجاد مشكل بيكاري بيمه «سخاوتمندي» ديگر،ازسوي  .كنندمی را پيدا

 شودمی يشنهادبا دستمزد كم دارند. پ هايحرفه به با دستمزد متوسط هايحرفه از نياز به انتقال مردم كه

كاري با درآمد كمتر  به فرد كهدر زمانی دستمزد يارانه يا [تفاوت تطبيق] موقتكننده تنظيم هزينهكمك

 شود. پرداخت بيكاري بيمه جايگزينعنوان به شودمنتقل می

 کندمي پشتیباني جامعهاز  آموزش تغییر، زمان در ج(

 هوش از استفاده در فنالند قوت از نقاط نيز فيت باالكي با آموزشی سيستم همگانی و آموزش باالي سطح

 تغييرات نيازمند تغيير، براي نياز به پاسخ حال اين با. كار است در تغيير پذيرش وروباتيك  و مصنوعی

ازجمله  هاي فنالند،دانشگاه به شده ارسال نظرسنجیبراساس  آموزشی است.هاي اولويت در عمده

 هوش آموزش كه گفت توانمیاي، وحرفهفنی و پرورش آموزش همچنين و كاربردي علوم هايدانشگاه

رياضی  وفناوري  هايزمينه درعمدتاً  بحث مورد آموزش اما وجود دارد، فنالند در باال كيفيت با مصنوعی

برده كار به مصنوعی هوش كه هايیحوزه در نيز مشابهی مطالعات ديگرازسوي  .است شده گرفته در نظر

. در دسترس نيست كافیاندازه  به شده ديده نخستين بار مصنوعی هوشآثار  هايی كهدر حوزهو  شده

 هايروش يافتن براي فعاالنه از رويكردهمچنين بايد  و باشندمؤثر  بايد آموزشی نيازهاي اين به پاسخ

رخط )آنالين(،  مختلف ب هايشامل دوره مثال،عنوان به هااين روش. شود تدريس استفاده و جديد آموزش

 است. مجازي آموزشیمؤسسات  حتی و هاي مجازيمهارت

  حرکت به جلو با راهبرد فعال يا منفعل؟ د(

مصنوعی انتخاب  هوشفناوري  پذيرش و يادگيري براي تواندمی فعال يا خواه منفعل اجتماعی سياست راهبرد

 رويكرد. است منفعل و فعال هر دو عنصر از تركيبیفناورانه  هايپيشرفت به جامعه واكنش عمل، در. شود

 جامعه و كاري زندگی را برفناوري آثار  تا دهدمی اجازه جامعه، در كليدي اجتماعی موجود به نهادهاي منفعل

 كنندمی تنظيم را عملياتشان كنشگرايانه اجتماعی گرتنظيمهاي سيستم فعال، در رويكرد. كنند كنترل
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 . هدايت شود مطلوب جهت درفناوري  توسعه تا اتخاذ كنند يیراهكارها بتوانند كهطوري به

 بهبودوري، بهره ترسريع رشد باالتر اشتغال، شامل: نرخ تواندمی طبيعی اهداف فنالند مورد در

 فعالِ اجتماعی اجتماعی باشد. مقررات محروميت و كار يافتن كاهش همچنين كاري، زندگی كيفيت

 اين اي است؟چه جامعه «مصنوعی شايسته هوش جامعه» ياز دارد كهن ديدگاه نوعی به مصنوعی هوش

 هنوز تالشیاينها  از كدامهيچ اما است، مصنوعی هوشدرباره  مختلف هايبرگرفته از گزارش پرسش

باشد.  مصنوعی هوش هشايستكامالً  جامعه يك ايجاد آن خاص هدف اتخاذ كنند كه تا راهبردي اندنكرده

 توجه قابل مزاياي و پذيريمسئوليت شفافيت، اي است؟چه جامعهدقيقاً  مصنوعی شايسته هوش جامعه

 كه در است نشده مشخص هنوز حال، اين با. شودمی شناخته آن اصول كلیعنوان به اجتماعی هگسترد

 متخصصان ها،شركت نظرات. دارد معنايی چه گرتنظيم هايسيستم و بازيگران ديدگاه از اصول اين عمل

شايسته  جامعه تعريف براي است تا نياز مورد شهروندان و سياسی گيرندگانتصميم محققان، حوزه،اين 

 براي انجام آن به و است شدهآغاز  فنالند در كار اين حاضردرحال  .مصنوعی بر روي آنها كار شود هوش

 داشت. خواهيم امر نياز اين همه در مشاركت

 

 هاي کارگروه هوش مصنوعيفنالند به عصر هوش مصنوعي: توصیههشت فعالیت کلیدي براي بردن  .3

 ها را افزايش خواهیم دادپذيري شرکتبا استفاده از هوش مصنوعي، رقابت .1

 نيازمند بنابراين و بوده مصنوعی هوش برداري ازبهره مختلف مراحل در مختلف هايشركت و هابخش

در  به پژوهش اشرقابتی مزيت و مصنوعی هوش هايفعاليت براي جريانيك : هستند مختلف اقدامات

 به هر بايد. ددارنياز  دادن انگيزه و تلنگر زدنيك  به ديگر جريانی كهدرحالی  ،دنياز دار جهانی كالس

 .ارائه شود خدمت كند،می پشتيبانی آنها از كه اقداماتی با جريان دو

 

 مصنوعيش هومحور براي کمک به استفاده از هاي شرکتاکوسیستم

ها با در آن حوزه فنالند كه هايیدر حوزه المللی بايدبين استاندارد از يك بلندپروازانه و شگرف نوآوريهاي اكوسيستم

 در و همچنين (غيره و صنعتونقل، حمل بهداشتی، هايمراقبت انرژي،)استفاده خواهد كرد  قدرت از هوش مصنوعی

ايجادشان  اما شود،تأسيس  باال از دستور يكبرپايه  تواندنمی اكوسيستم يك .ودش دار ايجادآينده نوظهور هايزمينه

بنا نهاده وكاري كسب اصالحبراساس  بايد يك اكوسيستم عمليات. شود پشتيبانی بايد آنها از ساخت شده و تشويق بايد

 همكاري و باشد باز بايد مرتبط ينوآور هايفعاليت ها واكوسيستم توسعه. شودمی انجام مصنوعی هوش طريق از شود كه

 .كند تشويق المللی رابين

 ايرقابت پذيري شودمی ترجيح داده بلكه بود، نخواهد كافی تنهايی به كسب تجربيات و هاانجام آزمون كه است واضح

 اين در . موفقيتموفق شويم خواهيممی ما كه دارد هايیزمينه در بلندمدتهاي گذاريسرمايه به شود كه نيازريزي پايه

تخصص در  داراي است كه نيازمند هايیدر حوزه برابرسازي فنالند به نياز شوندهمتحول و توسعهدرحال سرعت به حوزه

 . باشد محورشركت مصنوعی هوش كاربرد است كه مهم اين،بر عالوه .است اطالعاتی منابع و كالس جهانی

 نخواهد تبديلافزوده مصنوعی به ارزش هوش از استفاده ها،ركتش جدي هايگذاريو سرمايه طبيعی عالقه بدون

 در كارگيري آنهابه و مشاهده مصنوعی هوش دارد كه وجود هايیپژوهش نتايج رفتن دست از خطر حال عين در شد و
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 اند. جاهاي ديگر را هدف گرفته

 وكاركسب هايداده مانند آموزشی ايهو همچنين داده موجود هايتخصص به مصنوعی هوش از برداريبهره و توسعه

 كه دهدمی هايی رخاكوسيستم در يا پلتفرمی اقتصاد بازيگران بزرگ توسط برداري،بهره و كاربرد دليل همين به. دارد بستگی

 شود. توزيع و تركيبمؤثر  طوربه تواندمی مختلف بازيگران منافع و تخصص داده، منابع

 اقتصاد راه نقشه و مالیتأمين  1(2018 ژانويه يكم از فنالند وكار)كسب Tekesاكوسيستم  حاضر، حال در

نوآوري و  و پژوهش مالیتأمين  جديد براي هايروش. هاستاكوسيستم ساخت براي خوبی شروع پلتفرمی، نقاط

 پيشنهاد شده است. گزارش اين ها درهمچنين پشتيبانی از تشكيل اكوسيستم

 بازيگران

•  Tekes سازي است(هاي اقتصاد پلتفرمی درحال آمادهی، اقتصاد داده و برنامه)هوش مصنوع 

 دار پژوهش باز(آكادمی فنالند )پرچم •

 كنند(محور كه از هوش مصنوعی استفاده میوكارهاي كسبسازي اكوسيستمهاي پژوهشی )فراهمها و سازمانشركت •

 

 ها براي استفاده از راهكارهاي هوش مصنوعيانگیزه
 ازهاند ها با هرشركت براي بايدروباتيك  راهكارهاي و آن با مرتبط پلتفرمی اقتصاد و هاداده مصنوعی، هوش از دهاستفا

ويژه به يابد، كاهشمؤثر  طوربه بايد مصنوعی هوش كارگيريبه آستانه. باشدامكانپذير  آسانیبه آمادگی مرحله از هر و در

 .دارند جدي و محكمی حمايت به نياز و دارند قرار سازيديجيتال يهاول مراحل در تنها كه هايیشركت براي

 خدمت اين. ها استشركت براي Tekes نوآوري هوش مصنوعی، كوپني كارگيربه آستانه پايين بودن مثالی براي

 همه رايب كه ديگري شود. خدمت استفاده هاداده و مصنوعی هوش از مختلف استفادهراهكارهاي  آزمايش براي تواندمی

 خواهد گرفت قرار دسترس در شهرها در كه است كارآفرينان براي ديجيتالی مدرسه است، شده ها در نظر گرفتهشركت

 دهد. تعليم را مصنوعی هوش كاربرد است ممكن نيز آينده در و

 هوش رمزگذاري دوره: از پذيرند عبارتندامكان مصنوعی هوش هايفرصت آزمايش براي كه ديگري هايگزينه

 2017 پاييز)ها را دارد فنالند قصد ارائه آن براي شركتفناوري  فدراسيون صنايع مصنوعی كه

،teknologiateollisuus.fi/fi/maankoodauskurssi)  و دوره MOOC دوره  هلسينكی دانشگاه مصنوعی وشه(

 توانندمی كنندگانشركت آن در كه بودخواهد اي مرحله دو طرح يك است كه( http://mooc.fi انبوه آزاد برخط )آنالين(؛

 سال در دوره اين. آورنددست به دوره آزمون/  قسمت كدگذاري در عميقی را دانش و گرفته ياد را مصنوعی هوش اصول

 .شودمی برگزار 2018

با   (AI Challenge) «چالش هوش مصنوعی» تور شده است،ريزي برنامه 2018 سال براي كه خاصی اقدام

. محور استچالش هايرقابت و عملی هايارائه گيرندگان آموزش،تصميم گردهمايی شامل كه «ستهوش عمل ا»شعار 

 شود كهمی هاشركت اختيار در مربوطه هايقرار دادن همه شبكه و منتخبهاي مكان و شهرها از بازديد موجب تور اين

چالش هوش »توردر طول  .دارند نياز ركايشانش همچنين ووكار كسب بازسازي و مصنوعی هوش از استفاده براي

 باشد. سريع بايد نوآوري هايفعاليت و بوده محورشركت بايد مصنوعی هوش از استفاده (، AI Challenge) «مصنوعی

 اندازيراه مصنوعی را هوش اب مرتبط رشد گروه يك فنالندفناوري  صنايع فدراسيون 2018 سال همچنين در

 . كرد خواهد

 سازيپياده و طراحی براي اصلی هايگروه متشكل از شركت يك نظارت كاري است كه تحت رشد، روهگ مفهوم

 شانكاروكسب هايفعاليت در مصنوعی هوش از آغاز استفاده ها برايشركت و به شودمی مختلف انجام اقدامات جدي

 كمك خواهد كرد.

روباتيك  حوزه كند. دربرداري میپشتيبانی و هم بهره مذكور، هم اقدامات از ديگر و است پذيرمقياس رويكرد اين

                                                 

( Finpro) ( و اتحاديه صادرات فنالندTekesقرار است كه دو مؤسسه تأمين مالي فناوری و نوآوری فنالند ) 2۰18در سال [ .1 

 ]( ادامه فعاليت دهند.BCوكار فنالند )با يكديگر ادغام شده و با عنوان مؤسسه كسب
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كاهش  خاصطور به كه اقداماتی 1.است شده مشخص دولت مصوبه اتوماسيون در و هوشمندروباتيك  درباره اقدامات

 اقدامات اين افزايیهم هستند و مصنوعی هوش به اقدامات مربوط همانند موارد بيشتر كاربرد را هدف گرفته در آستانه

 .شود تضمين بايد

 بازيگران

 ديجيتال( مدرسهDigikoulu2 برنامه  هدفمند، نوآوري )كوپن Tekes نوآوري كوپن •

• Finpro (Digikoulu2 مدرسه )ديجيتال 

 ديجيتال( مدرسه  Digikoulu2) فنالنديهاي شركت فدراسيون •

 گروه هوش مصنوعی اطالعاتی( كدگذاري، دوره) فنالندفناوري  صنايع فدراسيون •

 ديجيتال( مدرسه  Digikoulu2) استخدامی و اقتصادي امور وزارت •

 ،Tekes، Finpro شهرها، هاي پژوهشی،سازمانها، شركت: (AI Challenge) «چالش هوش مصنوعی» تور •

 .هاوزارتخانه فنالند،فناوري  صنايع فدراسيون فنالندي، هايشركت فدراسيون

  

 فاده خواهیم کردها استها در تمام بخشما از داده .2

هاي در دسترس، بر ميزان دادهها نقش سوخت را دارد. عالوهبراي توسعه و استفاده از هوش مصنوعی، داده

با استفاده از هوش مصنوعی قابل توجهی بر مزايايی دارد كه تأثير  آنهابه كيفيت و قابليت دسترسی 

به ايجاد منابع داده و استفاده از آنها هم در  تواندد كسب شود. فنالند با رويكرد فعال خود، میتوانمی

 ها و هم بخش عمومی كمك كند.شركت

 

 سازي منابع داده فنالندانباشت و غني
ها بايد ايجاد شود. اين چارچوب بايد براساس اهميت بخش دادهيك چارچوب قانونی شفاف براي در دسترس بودن اطمينان

ها( باشد. اين قانون بايد به سطح اتحاديه اروپا گسترش يابد. ست براي حفاظت از دادهوكار )نه نخها براي عمليات كسبداده

صورت مؤثر انجام تواند بهها میها بايد تشويق شوند تا منابع داده را به اشتراک بگذارند كه در آن انواع مختلف آزمونشركت

 براي حمايت از انجام اين كار نياز است.  المللی گسترش يابد،تواند به سطح بينشود. مقررات شفافی كه می

 تواند در اطراف موضوع ايجاد شود.می 2«گر جعبه شنتنظيم»محيط آزمايشی 

 بازيگران

 هاي خاص هستند.هاي مختلف و ساير مقامات، مسئول منابع دادهوزارتخانه •

 

  

                                                 

1. http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionld=0900908f804c7484 

کند. . ]مکانيسم حفاظتی که برنامه را از دستيابی یا تغيير حافظه یا فضای دیسک خارج از مجوزهای خاص آن حفاظت می2

که از  جاوا ای ازکند. مثالً برنامهشوند جلوگيری میها روی آن اجرا میرنامهاین ویژگی امنيتی، از تخریب سيستمی که ب
  شود تا به دیسک سخت کامپيوتر مرورگر دسترسی نداشته باشد.[اینترنت گرفته شده درون یک جعبه شن اجرا می
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1MyData شد خواهد گشوده استفاده شهروندان براي 

 در مورد هاداده ازاي فزآينده بود. مقدار خواهدامكانپذير  هاپروژه و قوانين با MyData ازترده گس استفاده وآوري جمع

 طريق از را خود اطالعات كاربر كه گيرندمی شكل هنگامی هاداده. شودمیآوري جمع اشزندگی طول در فرد هر

ها داده كه هنگامی همچنين ختيار قرار داده ودر ا2(IoT-)اينترنت اشيا  كاربري محيط و كاربران با مرتبط حسگرهاي

 هايشود. شركتمیآوري شان جمعخدماتی هايبرنامه طريق از خصوصی خدماتدهندگان ارائه و ت عمومیاادار توسط

 تضمين حال عين در و افراد مورد در بزرگ هايدادهآوري جمع با را خود موفقيت از شرح بخشی المللی،بين موفق

 .اندكرده ايجاد هاداده از استفاده شان براياريانحص حقوق

 نياز آن به قانونیطور به كه كسانی به را موجود هايدسترسی به داده بايد مصنوعی هوشبر مبتنی جديد جامعه

 مربوط آنها به كه هايیداده از استفاده برايگيري تصميم در مورد را شهروندان حقوق امر اين. كند تضمين دارند،

 كليدي، شد. عنصر خواهد جديدي هاينوآوري و خدمات ايجاد به منجرخود  نوبهبه اين. خواهد كرد ايجاد شود،می

 هايشناسه از استفاده با فرد يك به مربوط هايخواهد بود. داده فرد به هاي مربوطداده بودن دسترس در و شناسايی

 حال، اين با. شودمی شناسايی است كرده ايجاد كاربر كه هايیشناسه يا اعتماد مورد ثالث شخص توسط شده ارائه

 قابل ثالث شخص از استفاده اين،بر عالوه .است دشوار بسيار حداقل يا و نيست ذيرامكانپ معموال ً اين دو از تركيبی

 .نيستامكانپذير  كشورها از بسياري در اعتماد

 بازيگران

 و ارتباطاتونقل حمل وزارت MyData  هشبك •

 (OKFش باز فنالند )دان •

 ( YTIاطالعات ) تيريمشترک و مد يتايبرنامه متاد •

 (Sitraفنالند ) يصندوق نوآور IHAN  هپروژ •

 

 محصول تبديل کرد؟ ها را بهتوان دادهبه چه روشي مي 3ها:دادهکنندگان تأمین آزمايشي نمونه

 هاداده اطراف در برداريبهره و براي توزيع كهوكاري كسب اكوسيستم همچنين حساس و هايداده و MyData مديريت

ها شركت افراد،. است پيچيده بسيار حال عين در اما ،توان بالقوه عالی داشته شكل خواهد داد كه ماهيتی را خواهد شد، ايجاد

وكار كسب نندتوامی هاشركت كند، دريافتافزوده ارزش خدمات تواندمی فرد يك: خودشان را دارند زواياي يك هر جامعه و

رفع  كه خدماتی كند، فراهم شهروندان براي را بهتر عمومی خدمات به دسترسی تواندمی جامعه آورند ودست به جديد

 خواهند گرفت. هدف را شانشخصی نيازهاي

 مهه كهطوري به سازي استنمونه آزمايش و نيازمند مرتبطوكار كسب هايمدل ها ودادهكنندگان تأمين هايفعاليت

كسب خواهند  مختلف هايتشكل كه مزايايی عملياتشان و همچنين از به مربوطوكار كسب ها وبهتري از داده درکها تشكل

 طريق از ISAACUS پروژه  عنوان به (2018-2017) سال نوبت ها دردادهكنندگان تأمين هايآورند. فعاليتدست به كرد

 هدف دنبال خواهد شد و «هاي قابل پرداختهزينه معيار قانون»توسط  وضوعم. شدسازي خواهد هاي حساس سالمت نمونهداده

 .كندمی فراهم را باال سرعت مبادي كه عمومی است بخش توسط محدود مسئوليت با شركتی ايجاد

 ديگر ازجمله) هاساير بخش خود در تابعه هايشركت طريق انجام پيمايش را از محدود مسئوليت با شركت يك

 برداريبهره شامل دادهكننده تأمين كرد. نمونه آزمايشی داراي مشاركت تسهيل خواهدوكار كسب و( شده تنظيم هايبخش

                                                 

كرده كه  MyData برمبتنی اتخدم توسعه به شروع مختلف هایبخش ها درآپاستارت و برتروکارهای کسب فنالند، در[  1.

 از هاسازمان سایر و دولتی هایسازمان پژوهشی،. مؤسسات پذيري اصولي داردتعامل و بنيادينهای زیرساخت نياز به

 باید من( و ما )شما که است این اصلی ایده .اندکرده تأسيس را فنالند MyData یکدیگر با كرده و در اتحاد آن حمایت توسعه

 و کند استفاده آن از تواندمی کسی چه اين که ويژهرود، بهآنجا می ما به مربوط اطالعات که جایی دیدن برای نآسا مسيري

 ]دهد داشته باشيم. تغيير را تصميمات این زمان طول در

3. Internet of Things 

رد براي دسترسي به آن تعريف و در اي استاندا]براي استخراج داده از منبع ايجاد شده الزم است كه يك سلسله رابطه .3 

راحتي امكانپذير شود. هاي مورد نياز از آن بهنظر گرفته شود تا امكان برقراري ارتباط با منبع داده فراهم شود و استخراج داده

 [پذيرد.صورت مي (data providerكننده داده )اين كار توسط تأمين
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مختلف،  هايآزمون در مصنوعی هوش هايحلراه كاربرد آن، هايرابط ( وKaPaديجيتال ) براي خدمات ملی معماري از

هاي دادهكنندگان تأمين بين هايرابطازجمله  هاي مختلفدادهان كنندگتأمين بين همكاري تعيين و قانونگذاري توسعه

 ..باشدمی متفاوت نيز

 بازيگران

 هاوزارتخانه ريو ارتباطات و ساونقل حمل و بهداشت، وزارت یوزارت امور اجتماع •

 تيو مركز ثبت جمع دارايی وزارت •

 (Sitraفنالند ) ينوآور صندوق •

 (Tekesفنالند ) يو نوآورفناوري  مالیتأمين  سسهؤم •

 (OKFآزاد فنالند ) دانش •
  

 تر خواهیم کردتر و آسانما پذيرش هوش مصنوعي را سريع .3

تجربيات برمبناي  آن توسعه و برداريبهره و است سريع بسيار مصنوعی هوش توسعه ميزان حاضر درحال

 هوش توسعه به پيوستن براي و كارآمدي سريع ها راهشركت كه است اين اساسی اهميت بنابراين. است

 تسهيل را نوآوري هايفعاليت شتاب و توسعه كه دارندنياز  ابزارهايی و كمك ها بهشركت. دارند مصنوعی

 غيرضروري موانع حذف به قادر را ما آمده،دست به تجربياتبرمبناي  قانونگذاري مثال،عنوان به .كنندمی

 ازد.سمی مصنوعی هوش از استفاده به بخشيدن سرعت و

 

 دهنده هوش مصنوعي براي کمک به ما در شروعکارگیري شتاببه
 ها ازشركت از بسياري است، دسترس درآسانی به مصنوعی از هوش استفاده براي نياز مورد محاسباتی ظرفيت و ابزار اگرچه

 سنتی است. RDI پروژه يك به نسبت متفاوتی رويكرد نيازمند الزم براي شروع استفاده از آن برخوردار نيستند. اين تخصص

 امكاناتمؤثر  طوربه سازد كهمی ها اين امكان را فراهمشركت از گروهی براي مصنوعی هوشدهنده شتاب مدل

دهنده، شتاب. كنندهوش مصنوعی را جستجو بر مبتنی جديد هايحلراه و آزمايش مصنوعی را هوش توسط شده ارائه

 آورد.می مصنوعی را فراهم هوش ابزار جديدترين همچنين و محاسباتی فيتكارشناسان، ظر ها بهدسترسی شركت

 ،دارندها فعاليت اين سازماندهی براي را هاي مناسبشبكه و منابع كه پژوهشیمؤسسات  دردهنده شتاب مثال براي

هايی كه در فعاليت وا هدهندهشتاب ساخت از پشتيبانی براي بايدمؤثري  و چابك مالیتأمين مكانيسم  .مستقر خواهد شد

 مختلف هاي انواعآزمون از پشتيبانی تواند براينيز می بازاي توسعه محيط يك اين،بر عالوه شود. دهد ايجادآنجا رخ می

 .دياب توسعه و ايجاددهنده شتاب با ارتباط در پلتفرمی اقتصاد

 :مصنوعی هوشدهنده شتاب عملياتی مدل

دهنده شتاب مالی يكتأمين  با و فراهم خواهند كرد ها راداده( نامبی) ديفنالن شركت 15 تا 10 تقريباً •

 دهند.می هاداده پژوهش در مورد اجازه

 دانشگاه اولو و دانشگاه هلسينكی آلتو، دانشگاهبراي مثال ) پژوهشی بازيگران فنالند يا دانشگاه سه تا دو •

 .كرد خواهند ارائه شان راپژوهشی تخصص (Analytics Plus:www.analytics.plus) با اكوسيستم همكاري در

آزمون اطالعات  علوم( محيطی امن براي براي اطالعاتفناوري  مركز - CSCمانند ) مستقلدهنده شتاب •

 فراهم خواهد آورد.سازي ذخيره و محاسباتی ظرفيت و همچنين

ديگر را هاي چالش و مختلفهاي در رقابتدهنده شتاب محيط استفاده از 1«هاكاتون» تسهيلگران •

 پشتيبانی خواهند كرد.

 آمد. خواهنددهنده شتاب محيط از استفاده و توسعه براي كوچكترهاي شركت •

                                                 

1  . Hackathon 
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 آمد. خواهند محيط آزمون ودهنده شتاب از استفاده كمك به مشاوران •
 هوشدهنده بدر شتا( هاچالش رقابت ها،آزمون باز، منبع كد باز، هايرابط باز، هايداده) باز محيط يك

برداري پلتفرم بهره و نمونه آزمايشیعنوان به فنالند را باز منبع پلتفرم توسعه امر اين كه شد خواهد ساخته مصنوعی

 هوشدهنده خواهد كرد. نمونه آزمايشی شتاب ها تسهيلداده تحليل و تجزيههاي مصنوعی و الگوريتم از هوش

 از محدودي تعداد ايجاد ،ازي خواهد شد. هدفاندراه 2018ايل سال و در او آماده 2017 سال پايان تا مصنوعی

 المللی است.بين هاي جذابمحيط

 بازيگران

 دهندگان، مشاوران(مالی، كاربران / توسعهتأمين  ها /دهندگان دادهها )ارائهشركت •

 هاي تحقيقاتیسازمان •
• CSC 
• Tekes 

 فنالند VTTمركز پژوهش فنی  •

 

 کندها ايجاد ميد محیطي براي آزمونهاي هوش آزازمینه

 نيز مبنايی هاي آزمايشباز و محيط نمونه. استنيازمند كارآمدي  نمونه آزمايشیبه  عمل در مصنوعی هوش كاربرد

هاي باز و محيط نمونه. آزمايشی است قوانين از استفاده و قانونگذاري اصالح تسهيل وها اكوسيستم توسعه براي

 و( ندارند را خودشانهاي محيط از استفاده كه امكان) متوسط و كوچكهاي ها و شركتآپستارتا براي آزمايش

 كارآمد نمونه هايمحيط همچنين. خارجی، مهم هستند هايشركت براي هاي فنالندجذابيت از بخشی همچنين

 كند. المللی كمكبين هايشبكه در تشكيل تواندمی

 ها برايهاي نمونه و آزمايشحوزهسازي پياده براي سريع و سادهفرآيندي  به آزاد هوش هايحوزه تشكيل براي

 ها وضع شودحوزه اين ازبرداري بهره و عمليات براي بايد شفافیفرآيندهاي  و داريم. قوانين الزم نياز مجوزهايأخذ 

 از هوش كه دارند هايیزيرساخت زا استفاده به نياز هااطمينان حاصل شود. حوزه آنها استفاده خوبی از قابليتبه تا

 .كنند پشتيبانی( 5G، IoT سايبري، امنيت مانند)فناوري  به ذخاير همچنين دسترسی و مصنوعی

 بازيگران

 هاي پژوهشیسازمان •

 هاوزارتخانه •

 هاي راهبرشركت •

 

 و کارشناسان برتر را جذب خواهیم کردتأمین  . ما تخصص سطح باال را4

. است مهم پذيري بسيارو رقابت موفقيت خلق براي مصنوعی هوش از استفاده گونگیچ داشتن شايستگی در

 خواهد برجسته آينده در نيز مصنوعی هوش كاربرد و مصنوعی هوشفناوري  هايزمينه در داشتن تخصص

 اهميتی داراي مصنوعی هوش عصر فنالند به انتقال در برتر كارشناسان و جهانی در كالس تخصص. شد

 آورند.فراهم می جامعه و كار براي تحولرا  الزمپذيري نيز انعطاف شايستگی و آموزش. ستنده حياتی
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 هاي پايه کاربرديايجاد مرکزي عالي براي هوش مصنوعي و پژوهش
 همكاري برايفرآيندهاي مؤثر  همچنين و مناسب منابع بايد قطب. شودتأسيس  فنالند در بايد مصنوعی المللی هوشبين قطب

 در اين قطب. باشد داشته (مشتريان و شركاي پژوهشی) المللیبين نفعانو ذي( عمومی بخش ها وشركت) ملینفعان ذي با

 دانشگاه المللی خواهد شد. يكاي بينبرجستهطور به المللی استروشن و جاذبه بين قوت داراي نقاط فنالند كه هايیزمينه

 كمك كه به فنالند شودتأسيس  عالی مركز در بايد دارد تخصص ديجيتال بانقال و مصنوعی هوش زمينه در كه مجازي

 پيشرو كشور يكعنوان به را خود فنالند اينكه براي برتر پديدار شود. كارشناسان براي جالب مقصديعنوان به كرد تا خواهد

 المللی وبين هايصتخص به خوبی دسترسی بايد خصوصی و عمومی هايبخش تثبيت كند، مصنوعی كاربرد هوش در

 دارد كه توليد پژوهش نياز فنالند همچنين - نيست كافی تنهايی به كاربرد هوش مصنوعی باشند. حاصله داشته دستاوردهاي

 به و هستند فنالند محدود پژوهشی منابع. كند المللی هدفگذاريبين شبكه از متحدي بخشعنوان به را جهانی سطح در

 شوند. آوريجمع پيشرو موقعيت يك به دستيابی ما روش فيزيكی و مجازي براي دو هر به بايد منابع دليل همين

 شانافزودهاز ارزش و شود بردهكار به مؤثر طوربه تواندمی پژوهش نتايج كه شود حاصل اطمينان بايد اينبر عالوه 

پژوهش پشتيبانی خواهد  كيفيت با وازنت در شردهف بانیديده با و كارآمد اتیعملي هايروش با هدف اين. كرد استفاده توانمی

 متعهد شدن. شودمی فنالند فراخوان آكادمی و( فنالند وكار)كسب Tekes مثال،عنوان به سهام نهاديمشاركت در براي . شد

 ركزهاي تمزمينهدر  مشاركت همچنين و اي كاربرديپژوهش پايه انجام ملی با فصل مشترک سطح در همكاري از نوعی به

 .اهميت داردآزمايش  هايو زيرساختشان هايپژوهش، سازمانیبين 

 بازيگران

 وزارت آموزش و فرهنگ •

 و استخدامی يوزارت امور اقتصاد •

 

 آن تخصص در هوش مصنوعي و کاربرد
 مثال كي باشند. داشته دسترسی باال و مناسب كيفيت با عالیِ آموزش به بايد در سن كار جمعيت و تحصيلی سطوح مامت

 اين موضوع هميشه. شد برگزار( 2017) جاري است كه در سال مصنوعی هوش در ملی دفاع دوره هايی،آموزش چنين از خوب

 خانه مراقب در يا اندبوده بيكار كه افرادي مانند مطمئن بود، گردندبرمی كار بازار به كه شايستگی افرادي از كه است مهم

 است.تأكيد  بيشتر مورد اين موضوع حتی مصنوعی، هوش حوزه مورد نياز ستگیشاي با اما خود هستند؛ فرزندان

 درک يامعن به) هافنالندي مصنوعی هوش سواد. گذاشت خواهدتأثير  فنالند در شخصی هر بر مصنوعی هوش

در سن  تگروه جمعيبر عالوه .شود تضمين بايد (كرد خواهند مصنوعی چگونه كار هوش در عصر اشيااينكه  از ايپايه

 شوند.مند بهره جديدهاي فرصت از و برآيند روزمره زندگی از عهده تا دارند نيازها مهارت اين به نيز كار، سالمندان

 از استفاده و يافت شكل جديدي خواهد شد، خواهد مهماي فزآينده طوربه و ترطبيعی كه العمر،مادام يادگيري

 رقابتی . مزايايكرددارتر خواهد انگيزه و تررا شخصی يادگيري كه بودخواهد  هايیروش از يكی فقط مصنوعی هوش

نقش  جامعه همچنين ووكار كسب توسعه كه درفناوري  نگرش دوستار و باال آموزش با استاندارد: از عبارتند فنالند

 برترالمللی، بين تطبيق فنالند را در سيستم آموزشیوضوح به فنالند آموزشی نظامتأثير  باال و استاندارد. است داشته

كند. می ايجاد كارگيري آنبه بلكه ،مصنوعی براي توسعه هوش فقط نه ايشالوده پايگاه جامع شايستگی، 1.كرده است

 خواهد مصنوعی را تسهيل هوش ايجاد شده توسط تغيير فشار برابر در مقاومت برايپذيري انعطاف موضوع همچنين اين

افراد  است ضروري نيست. و تعليم ببينند كافی آموزشدرستی به فناوري توسعه درگيرِ جمعيت از بخشیاينكه  .كرد

 وظايف به مصنوعی هوش كه هايیمحدوديت و امكانات شود، استفاده مصنوعی از هوش آن بايد در داراي مشاغلی كه

 كنند.  درک را كندمی اضافه كاري

                                                 

1. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017–2018 
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 براي فقطعمدتاً  اينها دارند، اما مصنوعی موجود هوش هايشرو مورد در مطالعات ازاي گسترده طيف هادانشگاه

 يك آن، كاربردي هايحوزه در 1مصنوعی هوش مطالعات فقدان. است شده گرفته نظر در رياضيات وفناوري  دانشجويان

 و اربرديك علوم هايدانشگاه در كاربردي مطالعات همچنين فقدان .به آن بپردازند بايد هااست كه دانشگاه واضح نقص

كاربردي  علوم دانشگاه در بودجه پيشنهادي كهطور همان حال، اين با. است آشكاراي وحرفهفنیو پرورش  آموزش

طور به بايد تخصيص اين يافت. خواهد ختصاصا  RDI هايبراي فعاليت يورو ميليون پنج تعيين شده است، مبلغ

از هوش  برداريدر بهرهويژه به باال،افزوده ارزش با خدمات و تمحصوال ايجاد برايوكارها كسب با همكاري در هدفمند

 .گيرد قرار استفاده مختلف مورد هايبخش در سازيديجيتال هايبرنامه وروباتيك  مصنوعی،

انبوه آزاد برخط  هايدوره .نياز دارد تدريس جديد هايروش از استفاده به باال كيفيت با سريع تدريس ارائه

 ابزارها اجازه اين. كرد استفاده بيشتر خيلی از آنها توانمی غالباً كه نداابزارهايی ازاي نمونه 2(MOOCs))آنالين(،  

 دوره كاربردي هايبرنامه از بخشیعنوان به را براي مثال باال كيفيت با مطالعه واحدهايگذاري اشتراک ايجاد و به

 در افرادمؤثرتر  آموزش براي جديدي اين كار همچنين امكانات. شوند هاي ارائگستردهطور به توانندمی دهند و آنهامی

 .به وجود خواهد آوردكار  بازار

 بازيگران

 هادانشگاه 

 يعلوم كاربرد هايدانشگاه 

 مدارس جامع 

 يفنی و حرفه ا یسسات آموزشؤم 

 بزرگساالن یمراكز آموزش 

 

 تالش خواهیم کردالمللي هوش مصنوعي در فنالند بینمتخصصان  ما براي جذب

 فنالند كهمعناست  بدين جذابيت .باشد مصنوعی هوش زمينه المللی دربينمتخصصان  براي جذاب ايگزينه بايد فنالند

 همچنين و( شاخصمؤسسات  و قطب علمیبراي مثال  :قطب تخصصی) مصنوعی هوش زمينه در عالی تخصص داراي

هاي هوش حوزه و مصنوعی هوشهاي دهندهشتاب مانند) صنوعیم هوش هايحلراه براي آزمايش هاي نمونهمحيط

 براي همچنين هاي باز ورابط مثال براي هاداده از برداريبهره براي فرديبه منحصر اينها امكانات دو هر باشد. (آزاد

  كنند.می باز ارائه هايحلراه وها پلتفرم توسعه

 خواهد جديديهاي فرصت موجب ايجاد شهروندان و هاي عمومیمانسازها، شركت بين PPP3 همكاري اين، برعالوه

آسان  آيندمی وقتی كه به فنالند مصنوعی المللی هوشبينمتخصصان  شود. جذبنمی پيدا ديگري جاي در شد كه

 المللی وبين مدارس كافی تعداد شامل خدمات است. اين موجودمتخصصان  هايخانواده نيز براي الزم خدمات و است

 متخصص است. همسر براي شغلیهاي و همچنين فرصت روزانه مراقبت مراكز

 هم اجرايش جسورانه است كه و هم پيامش كه خواهد كرد برگزار را كمپينی فنالند ن،متخصصا جذب منظوربه

 و ريزيامهبرن طی هدف با گروه. دارد مطابقت مصنوعی هوش از برداريبهره در پيشگامعنوان به فنالند تصويري از با

 .شد خواهد كمپين مشورتسازي پياده

 بازيگران

 در فعلی اقدامات از فهرستی فنالند؛وكار كسبمؤسسه  و استخدامی و اقتصادي امور وزارت فنالند، مهاجرت خدمات 

 .بود خواهد اجرا دست

 ( تقويت استعدادtem.fi/talent-boost) 

                                                 

1. See the survey summary in Appendix 3 

2. Massive Open Online Course (MOOCs) 

3. Public-privet partnership )مشاركت بخش عمومي و بخش خصوصي( 
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 وزارت آموزش و فرهنگيابی استراتژي استعداد 

 

 وره کارشناسي ارشد هوش مصنوعي، مهارت بیشتري را ارائه خواهد دادد
اي مجموعه برنامه اين .است شدن ايجاددرحال  مصنوعی هوش ارشدبرنامه تحصيالت تكميلی و برنامه دوره كارشناسی

 هايدر حوزه تواندمی خواهد بود. همچنينامكانپذير  كاربه رفتن تكميل آن در هنگام و بود )چند قسمتی( خواهد

 هايشركت هايروش بهترين و تجارب از استفاده مطالعات با. شود كار بردهبه تداركات و بهداشتی مراقبتازجمله  متعدد،

 بنيان كليدي كنندگان،شركت توسعه و تغييردرحال  نيازهاي. يافت خواهد عمومی تحقق بخش با در همكاري و پيشگام

 .بود برنامه خواهد

خود از  خواهند در كارمی كه كاركنانی كه بوده است اين مصنوعی هوش كارگيريبه در هاچالش رينبزرگت از يكی

نياز را كسب  مورد هاي جديدتوانند مهارتمی آْنها چگونه و ببينند آموزش توانندمی چگونه كنند هوش مصنوعی استفاده

 يابد. ارتقا بايد به همان شيوه شايستگی كند،می دگرگون را فرآيندها و وظايف مصنوعی هوش كهطور همان .كنند

 برنامه كهطوري به كنيم،می آماده مختلف بازيگران آموزشی اينها بين هايهزينه توزيع براي جديد مدلی ما زمان همان در

 كند. تضمينترين شكل ممكن گسترده در ارتقاي شايستگی را پذيريانعطاف تواندمی

 بازيگران

 فرهنگ وزارت آموزش و 

 يهابه توسعه آموزش ليرا بهبود دهند و تما یشان از هوش مصنوعبرداريتا  بهره كنندیكه تالش م يیهاشركت 

 .دارند شانيازهاين يبرا شتريب

 يكديگر( ي)با همكارفناوري  يهاو دانشگاه يعلوم كاربرد يهادانشگاه 

 

 داشتاي خواهیم هاي جسورانهگذاري. ما تصمیمات و سرمايه5

 كارگيريبه فنالند براي منابع. داد قرار مورد استفاده العاده خوبفوق را آنها بايد هستند، محدود ما منابع اگر

 براي. هستند شوند ناچيزمی مقايسه المللیبين هايحوزه مشاركت هنگامی كه با مصنوعی هوش استفاده و

 مناطق برخی در را ايجسورانه هايگذاريسرمايه بايد ما و موفق،مؤثر  سازيپياده در منابع به دسترسی

 . كيد شودشان تأتأثيرگذاري بر و شوند اجرامؤثر  طوربه بايد هامشاركت. دهيم منتخب انجام

 

 و نوآوري که از بازسازي پشتیباني خواهد کردتأمین مالي پژوهش 
 گذاريسرمايه و نوآوري محيط آن كاركرد رد كه ندالمللی هستبين رقابت معرض در مصنوعی هوش هايگذاريسرمايه

در . كنندمی گذاريسرمايه مصنوعی هوش پژوهش و تخصص درشدت به ي رقيبكشورها. نداكليدي عوامل نوآوري

 .باشد موجود بايد هاشود و انگيزه مناسبی انجامهاي گذاريسرمايه بايد قطعی اقداماتمنظور به فنالند، مورد

 و كاربردي پژوهش اي،پايه مالی بايد از پژوهشتأمين  بوده و در ايمن بايد فنالند نوآوري سيستم پذيريرقابت

 و كنترل شده هدف،براساس  شدتبه بايد مالیتأمين  اين،بر عالوه .كند پشتيبانی ازهاند يك نوآوري به هايفعاليت

 مالیتأمين  مثال،عنوان به .شود بيشتر توجه يدبا هاالمللی از اكوسيستمبين همكاري پشتيبانی به. باشد پذيرانعطاف

 شود.  تضمين بايد اروپا توسط اتحاديه بودجهتأمين  از بخشیعنوان به مشترک

تأثيرات  كه صعود كند ترازي تواند بهمی فنالند نوآوري محيطهاي قابليت و منابع اينكه از اطمينان منظوربه

هاي مانند فعاليت هاي مشابهزمينه در ايپژوهش پايه بيشتري در هايكتمشار و بازسازي المللی داشته باشند،بين

 .بود خواهد نياز مورد محورشركت نوآوري
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پژوهش : است كرده برجسته را كاربردي ايپايه مفهوم پژوهش مصنوعی، هوشويژه به و سازيديجيتال هايحوزه

ها شركت به مستقيمطور به تواندمی نتايج آن نيز كه است هايیشآزماي و هاآزمون نيازمند( غيره و هاالگوريتم) ايپايه

 اي توسطپايه مشاغل مشترک در پژوهش المللی،بين تراز درتأثيرگذاري  به رسيدن براي. شود منتقل برداريبهره براي

 .بود خواهد نياز فنالند مورد آكادمی و( فنالندوكار كسب )در آينده، Tekes مانند بازيگرانی

 تواندمی كه است به هم پيوستهاي اندازه به (فنالندوكار كسب آينده، )در Tekesو پژوهش  بودجهتأمين  رنامهب

 آن مورد اشكال تمام در هاداده از استفاده ووكار كسب جديد هايمدل توسعهها، فناوري كارگيريپيشبرد به براي

 كه تخصصی هايقطب بودجهتأمين  و ساخت به كمك با مشابه ايهزمينه در بايد فنالند آكادمی. گيرد قرار استفاده

 ما. كندگذاري سرمايه (شاخصمؤسسات  هاي علمی وقطب مانند) اي استهاي پايهپژوهش روي آنها بر تمركز بيشتر

 شت.خواهيم دا آزمايش نياز هايزيرساخت و پژوهش در به مشاغل مشترک همچنين

 و پژوهشی فعاليت هايشبكه با ها بايدشركت ايتوسعه و پژوهشیهاي فعاليت تأثير، بهترين به دستيابی براي

 نوآوري سيستم. كنندمی شبكه كار اين درشدت به و فعاالنه آنها كه شود حاصل اطمينان تا باشند مرتبط فنالند نوآوري

 .كنند برقرار ارتباط هاي تخصصیقطب المللی وتراز اول بين متخصصان با باشند فعاالنه قادر بايد شبازيگران و فنالند

 هدفمند بهطور به بايد يورو ميليون 100 با افزايشی دائمی به مبلغ نوآوري بودجه 2019از سال  مدت،كوتاه در

 يابد: تخصيص خاص زير موضوعات

 ،وكاركسب توسعه مهارت و مختلفهاي بخش در مصنوعی هوش كاربرد -

اين امكان  جديد بازيگران كه براي ايبودجهتأمين  هايمدل راهبردي، هايژهپرو و محورشركتهاي اكوسيستم - 

 .شوند ملحقپذير انعطافصورت به تا كندمی را فراهم

 درگذاري سرمايه ووكار كسب بازسازي از تا كند بازسازي را خود 1اييارانه سيستم بايد فنالند بلندمدت، در

 افزايش 2020 سال از دائمی نوآوري كه ميزان آن بودجهعنوان به رويو ميليون 100تخصيص) تخصص و شايستگی

كند  سازيكامل پيادهطور به را «نوآوري و پژوهش شوراي» دستورالعمل بايد همچنين فنالند كند. پشتيبانی( يابدمی

 خواهد بود. داخلی ناخالص توليد درصدچهار  به نوآوري بودجه سطح تغيير نيز و  PPPثرؤابزار م ايجادمعناي به كه

 تضمين را EUFunded Horizon 2020 هايپروژه براي ملی اصطالح به بودجه مشترک كفايت بايد ما اين،بر عالوه

 .شودمی فنالند پشتيبانی نوآوري و پژوهش مورد سيستم در OECD توسط ارزيابی با اقدامات اين. كنيم

 بازيگران

 و استخدامی، وزارت آموزش و فرهنگ( ياقتصاد مختلف مسئول )وزارت امور يهاوزارتخانه 

 Tekes / است(سازي آمادهدرحال  اي و اقتصاد پلتفرمیاقتصاد داده يهابرنامه ،یفنالند )هوش مصنوعوكار كسب 

 دار پژوهش باز(فنالند )پرچم یآكادم 

 كنند(می دهاستفا یمحور كه از هوش مصنوعوكاركسب يهاستميهاي پژوهشی )اكوسو سازمان هاشركت 

 

 ما بهترين خدمات عمومي دنیا را درست خواهیم کرد .6

 محدوديت از رها خدماتدهنده ارائه يك ادارات به مصنوعی، هوش كمك با. است اصالحدرحال  عمومی ادارات

 ددارن نياز زبانی كه را به يكپارچه خدمات توانندمی آينده، شهروندان در. شد تبديل خواهند مكانی و زمانی

 كه است آن مستلزم هدف، اين موفقيت در. كنند ها دريافتشركت هشيو همان به مشخص زمانی در

 اطالعات از توانندمی ديجيتال خدمات ترتيب، اين به. شوند مرتبط مصنوعی هوش با عمومی هايسازمان

 يرند.گدر نظر می را هاداده از حفاظت هميشه كهدرحالی  كنند استفاده درست زمان در صحيح

                                                 

 كند. وكار سوبسيد )يارانه( پرداخت مي. به كسب1
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 شهروندان 1ايدستیار اسطوره
 را در خدمات از استفاده است كه فرصت منطقی بنابراين دارند، نياز گوناگون خدمات به مختلفهاي زمان در مردم

 حذف در تواندمی نيز 7/242 ديجيتال خدمات چنينرا به اين خدمات دارند. نياز  بيشترين مردم كه به آنها بدهيد زمانی

 به مصنوعی هوش هايبرنامه اين،بر عالوه كند. كمك مختلف خدمات با غيرضروري تلفنی هايمالقات قرار و خطوط

 آينده فراهم آورند. خدمات نيازهاي براي را الزم منابع انجام داده و بهتريبينی پيش دهدمی اجازه ادارات عمومی

گرفته شده كار به مردم به خدمت رايب مصنوعی هوش آن در كه دارد وجود خصوصی بخش در متعددي هايمثال

 شخصی انخدمتگزارِ «سامسونگ 4بايِبيكس»و  3«سيريِ اپل» .است هوشمند كار گرفته شده تلفنيك خدمت به است.

 گونه عمل نكند؟اين هم عمومی چرا بخش. كنند كاربر، خدمتعنوان به شما اند بهياد گرفته خاصطور به كه هستند

خدمات  حاضر دردرحال براي مثال  .شود مصنوعی واگذار هوش به بايد دولت متعدد خدماتفرآيندهاي  مديريت

 هوش. دهدمی هاي مورد نياز پاسخبه همه زبان پاسخگوي تلفنی آن در است كه شده خدمتی ارائه فنالند مهاجرت

 هم با مجموعه خدمات اين .شود استفاده عمومی سازمان هر براي جديدي از خدمت نوع ايجاد براي تواندمی مصنوعی

 يك مشتري خدمات به نياز وقتی. دانندمی پايانبی ايزنجيره را آن مشتريان، كه دهندمی تشكيل راروباتی  شبكه يك

ها، سازمان ديگرهاي روبات با درنگبی همكاري در زمان بررسی درروبات  آن رسد،می پردازش برايها روبات يك از هر به

 .كندسازي بهينه و ارزيابی خواست رادر آن تواندمی

 مهاجران براي .است شده تهيهروباتی  مشتري ملی خدمات شبكه يك براي است كهاي برنامهاي دستيار اسطوره

 چه شد خواهد مشخص نخست. بود از اين برنامه خواهد استفاده شروع نقطهعنوان به فنالند خدمات مهاجرت راهكار

 .خواهد شد اضافه كلی برنامه سپس اين اقدامات به است و انجامدرحال  ادارات عمومی در ضرحادرحال  مشابهی اقدامات

 بازيگران

 هاي مربوطهو ديگر وزارتخانهدارايی  وزارت •

 خدمات مهاجرت فنالند •

 

 هاي مختلف بايد با هم کار کنندداده
 (اشمعنی عبارت ديگربه) 5پذيري معنايیتعامل و یهاي فنداده مصنوعی، هوش وروباتيك  سازي،ديجيتال براي كليدي الزام

 مهم دليل همين به. دست يافت تواننمی مصنوعی هوش به عصر نباشد، ي آن شفافامعن يا جا نشوندهجاب هاداده اگر .است

ت استفاده در زمان درس درست از اطالعات توانندمی ديجيتال ها، خدماتداده از حفاظت گرفتن نظر در با ببينيم كه است

  ست.باال آن آيا كيفيتاينكه  و كنند

 اين شد. خواهد انجام (YTI) اطالعات برنامه مديريت مشترک و متاداده از بخشیعنوان به عصبی شبكه مطالعه

سازي مدل تعيين دستیِ كار و جايداده به پذيري معنايیايجاد تعامل براي مصنوعی هوش بررسی توانايی به مطالعه

درحال  اكنونكه هم اطالعات بر عملكرد مديريت مصنوعی هوشتأثيرات  اين،بر عالوه پرداخت. اهدنمادين خو

 .شد خواهد تعيين استسازي آماده

 بازيگران

  دارايیوزارت 

 مركز ثبت جمعيت 

                                                 

 Aurora  دم[]الهه رومی سپيده .1

 ]روز هفته فعال است. 7ساعته در  24طور است که به خدمات این مرکز درواقع یک نقطه دسترسی به اطالعات انواع[ .2 

3  . Siri 

4  . Bixby 

نویسی های برنامهزبانست. م و مفاهيم مربوطه آنهائها یا عالای( ارتباط بين کلمهنویسی )مانند زبان محاورهمعناشناسی در برنامه[  5.

بنابراین خطای معنایی زمانی  .کنندمحدود هستند از قواعد معنایی خاصی پيروی می هایی با مفهوم دقيق و معموالً ساس کلمهکه برا

 ].اما مفهوم صحيحی نداشته باشد ،دهد که عبارتی در برنامه از نظر نحوی درست کنار هم چيده شدهروی می
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 هاي همكاري جديدي ايجاد خواهیم کرد. ما مدل7

 به نياز ما باشد، داشته وجود وسيع مقياس در مصنوعی هوش از استفاده و كارگيريامكان به اينكه براي

 و عمومی هايبخش بين همكاريخصوص به .داشت خواهيم مشاركت از جديدي انواع و همكاري

 مسير در غيرضروري قانونی موانع بردن بين از كارآمد هايمشاركت. بود خواهد مهم بسيار خصوصی

  خواهد ساخت.امكانپذير  براي ماكار را  دگرگونیآثار  كمينه كردن و مصنوعی هوش توسعه

 

 ( PPP) عصر جديد همكاري بخش خصوصي و عمومي
 ديگر خصوصی و عمومی هايبخش بين كالسيك دوگانه كنيم، تقسيم حل را زمانمان دشوار مشكالت خواهيممی ما اگر

 نيستند. جهانی مشكالت تغييرات به پاسخگويی به ديگر قادر منابع، و تقسيم قدرت عمومی، ادارات ساختار. بود نخواهد كارساز

 هايبخش بين براي همكاري توسعهدرحال  راهكارهاي با فقط اين. شود درک و ديده عديچندبُصورت به بايد جهان

 اگر. بود خواهد نياز مردم مورد شخص با نيز و عمومی و خصوصی هايبخش ميان همكاري. خواهد بودامكانپذير  مختلف

هاي اكوسيستم عمل در نقش در بعد، به اين از شد،می ديده عمومی خدماتكننده ارائه يكعنوان به فقط قبالً ادارات عمومی

 بود. خواهد فعال با دامنه گسترده

 .بود خواهد نياز مورد نيز عمومی اصالح بخش ،مشاركت بخش عمومی و بخش خصوصی عصر جديدِ در عالوهبه

دهد نياز  ارائه تواندمی سازي كهو ديجيتال امكانات از ايقويانداز چشم هب عمومی بخش اصالحات موفقيت آنها، براي

 هماهنگی داده، زيرساخت ساختن در فراهم و ديجيتال مهارت در هاي انجام شدهگذاريدر سرمايه اگرچه. خواهد داشت

 اقدامات فاقد دقت است.  و نيست مناسبی سطح در هميشه

تسريع منظور به است. شده دولت مركزي آغاز در مصنوعی هوش از استفاده ردمو در هاآزمايش و نخستين نمونه

 بايد سازي، دولتديجيتال به مربوط امكانات ساير و مصنوعی هوش از استفاده موفقيت در براي و جلو رو به حركت در

 كند.گذاري رمايهمركزي س دولت در جديد عملياتی هايكارگيري مدلو به آن هدفمند در تخصص و پيشرفتطور به

 از تيمی از استفاده سازي باو ديجيتال مصنوعی كاربرد هوش در پيشگام يكعنوان به عمومی بخش وضعيت

منظور بهوزير نخست زيرنظر مستقيمطور به شود كهمی سازي تضمينو ديجيتال مصنوعی هوش در برتر متخصصان

 1«هيچ ميراثی»اعمال سياست  و حق كافی منابع الزم، ا اختياراتب تيم اين كنند.ها كار میو وزارتخانه دولت تحريك

 .مركزي تجهيز خواهد شد دولت در مربوطه سازيو ديجيتال مصنوعی هوش كنندگانتسهيل پذيرش در

 تصميمات كهطوري به بود، خواهد عمومی بخش جديد همكاري همچنين با هدف تضمين پذيرش الگوهاي كار اين 

 مدت،كوتاه شود. در آغاز مصنوعی هوش ساعت بسامد )فركانس( عصر با مطابق تواندمی شد و اقدامات خواهد اتخاذ الزم

 مصنوعی هوش از استفاده به بخشيدن سرعتمنظور به 2(EcosystemForumبوم )زيست انجمن يك عملياتیِ ظرفيت

 و در مورد استفاده صالحيت و هادرس كهشب اين. شد خواهد ازياندبين بخشی راه مصنوعی هوش شبكه. تقويت خواهد شد

 توزيع خواهد كرد. و گذاشته اشتراک را به آن هايشيوه بهترين همچنين و مصنوعی هوش كاربرد

 بازيگران

 بوم(وزير )انجمن زيستدفتر نخست 

 هاها و آژانسساير وزارتخانه 

 وكاركسب 

 هاسازمان 

                                                 

 ].سال نباید حفظ شود 15تر از های قدیمیبرنامههيچ زیرساختی یا گويد: مي «هيچ ميراثی»اصل [ .1 

و ترويج ها برای تبليغ بهترین شيوه با يكديگر و يكي ازایده نظر و برای تبادل متخصصان هوش مصنوعيیک پلتفرم برای [ .2 

 ].استهوش مصنوعي 
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 هاي پژوهشیسازمان 

 

 پیشگام خواهیم کردوش مصنوعي عصر ه در . ما فنالند را8

 موفقيت، براي. است مصنوعی هوش عصر در براي پيشگام شدن همه امكانات داراي فنالند مصنوعی هوش

  باشيم. فعال خود قوت نقاط برتأكيد  با مانارتقاي وضعيت المللی وبين توسعه در بايد ما

 

 يگاه پیشران قرار دارددر طراحي دستور کار اروپا براي هوش مصنوعي، فنالند در جا

 بگذارد،تأثير  كميسيون كاري برنامه بر فعاالنه بايد فنالند. استگيري شكلدرحال صرفاً  اروپا مصنوعی هوش كار دستور

 ند.اهتشكيل شد مصنوعی هوش به مربوط عملياتی هايروش و اخالقی تاكنون جلسات كميسيون فقط در مورد كدهاي زيرا

 بگذاريم كهتأثير  موضوعاتی مورد المللی دربينهاي انجمن ديگر و اروپا اتحاديه بر تا كنيممی تالش فعاالنه ما

 مانهاينمونه و هافعاليت از ما شود. جهت راهبري آن در آنها بايد قوانين و ديجيتالی اقتصاد و مصنوعی هوش توسعه

 هوش مصنوعی، هوش هايقطب آزاد، هوشمند هايزمينه ها،پلتفرم و باز راهكارهاي مصنوعی، هوشهاي دهندهشتاب)

 كه ما راكرد  خواهيم استفادهغيره( براي ايجاد مدلی  و PPP جديدهاي طرح كاربرد عمومی، ادارات در مصنوعی

 به رسميت شناخته و بپذيرند. پيشگامعنوان به

 و مصنوعی هوش) ديجيتالی هايتزيرساخ زمينه در خود قوت نقاط و پرتكاپو و با پشتكار توليد كند بايد فنالند

باالي  تخصص شناخته شدن زمينه در بايد ما اين،بر عالوه .را عرضه كند اكوسيستم ساختار و( Suomi.fi خدمات؛

 مختلف تالش كنيم.مؤسسات  و هاشبكه ها درفنالندي

 بازيگران

 هاي فنالند )مقامات سياسی اتحاديه اروپا(وزارتخانه 

 امور خارجه تيم فنالند / وزارت 

 

 هاي تكمیلي در راه عصر هوش مصنوعيپرسش

 هايزمينه ،(است شده فهرست باال در كه كليدي اقدام هشت يعنی) شده توصيه اقدامات برعالوه

 گيريشكل ما اوليه هدف. نداآماده پيشنهادي اقدامات آنها براياكنون هم كه دارد وجود زيادي موضوعی

بر عالوه .است آورده ارمغان به فنالند براي مصنوعی هوش كه است مكاناتیا مورد در گسترده توافقی

 جامعه يك ايجاد آن هدف كه شود ايجاد حزبی ميان اجتماعیِ سياست راهبرد كه است خوبی ايده اين،

 اطمينان و كار بازار و اجتماعی ساختارهاي فعاالنه بازسازيبرپايه  راهبرد. است مطلوب مصنوعی هوش

 زير موضوعات مورد در بحث. بود خواهد فنالند در مصنوعی هوش مثبتآثار  توجه قرار گرفتن مورد از

  .يافت خواهد ادامه كار و شده شروع

 

 بازار کار و امنیت بیكاري در عصر هوش مصنوعي

 كارگيريبه براي يازن مورد دانش و هامهارت بر در بيشتر موارد مردم كه است اين مصنوعی هوش از گسترده استفاده نيازپيش

درحال  .باشد مشاهده قابل آموزشی نظام كل درسی محتواي در بايد مصنوعی هوش عصر الزامات. آن تسلط داشته باشند

 .كرد خواهد رشد اجتماعی هوش با هاي مرتبطمهارت اهميت كه است اين بر اعتقاد حاضر
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 كارمزدي و بين گذار. كند نظير كاربی بايد جتماعیاتأمين  شود سيستممی متفاوت افراد طور كه مسير شغلیهمان

 خطر پذيري را بهريسك ايگسترده محسوس وطور به درآمد سطح هايسفانه بيمهمتأ. باشد پذيرترانعطاف بايد كارآفرينی

ابداعات  ايشافز بايد بلندمدت هدف. است انگيزشی مشكالتدچار  ناگزير درآمد، بيمه جامع امنيت ديگر،ازسوي  .اندازندمی

 .باشد هااين به مربوط قوت نقاط بهبود و بيكاري امنيت و اجتماعی دو حوزه هر در

 شوند.ناشی از هوش مصنوعی درگير می نسبت به قبل با تحول انگيزشی بيشتري سطح با شغلی هايتوصيف و هاايحرفه

 است كار، چيزي كه الزم بازار هايفعاليت در تهنگام مشارك. داد رخ خواهد خوب حقوق با مشاغل براي همچنين تغيير اين

وري بهره و مصنوعی هوش از مانعی براي استفاده نامناسب، هايمحدوديت با اين است كه شود ديده شده و آماده كار اين براي

 .ايجاد نشود بهبوديافته

 بازيگران

 يركارگ يهاهيو استخدامی و اتحاد يبازار كار / وزارت امور اقتصاد ميتنظ •

 هاي بازار كارو بهداشت و سازمان ی/ وزارت امور اجتماع یاجتماع تيامن •

 و كاركنان انيكارفرما يهاهي/ اتحاد یجمع يهانامهموافقت •

 

 عصر هوش مصنوعي از کاري به کاري پل خواهد زد
قابل  ارتقاي و ركرديكا استخدام به نياز بگيرد، براي اينها سرعت شغلی چرخش و يابد شتاب كار بازار تغييرات اگر

 شغلی پيشنهادهاي اكنون: خواهد شد اشتغال بهبود خدماتموجب  مصنوعی هوش. است كار هاي نيرويمهارت اعتماد

 طوربهاي حرفه واي تحرک منطقه به مربوط مسائلاحتماالً  .يابد تطبيق كارگران شايستگی مشخصات با تواندمی بهتر

 در سن كار جمعيتو پرورش  آموزش هايچگونه برنامه انجام خواهد شد كهاي عهمطال .يابدمی اهميتاي فزآينده

 .دهند پاسخ كار بازار نيازهاي بهتر به مصنوعی طی عصر هوش و شوند ترپذيرانعطاف توانندمی

 بازيگران

 و استخدامی و مناطق يخدمات اشتغال و رشد اصالح خدمات / وزارت امور اقتصاد •

 (يبند)منطقه هايو شهردار ي/ دولت مركز ياتحرک منطقه بهبود •

 هاي بازار كارو استخدامی، سازمان يدر سن كار / وزارت آموزش و فرهنگ، وزارت امور اقتصاد تيجمع یستگيشا سطح •

 

 االت اخالقي مربوط به هوش مصنوعيؤس
 ،آن تصميم بگيردبراساس  بايد نوعیمص هوش كههايی ارزشگيري، تصميم هنگام بياموزد؟ را اخالق تواندمی ماشين آيا

در  ايگسترده هايديدگاه شامل مصنوعی هوش از استفاده هستند؟ مناسب وظايفی نوع براي چهها ماشين چيست؟

 هايديدگاه اما شوند، حل كاملطور به توانندمی ندرتبه اخالقی مسائل. استفناوري  از استفاده به مربوط اخالقيات مورد

 هايحلراه توسعه هنگام در و گيرند قرار بحث مورد توانندمی هااين ديدگاه است؛ بررسی قابل آنها به مربوط مختلف

 .در نظر گرفته شوند مصنوعی هوش تخصص از استفاده هنگام و مصنوعی هوش

نالين( هم برخط )آ ها و...( وها، كنفرانسرويدادها )مانند گردهمايی را هم در موضوع زمينه در عمومی بحث ما

 براي را ديگران و كرد خواهيم ارائه كندكار پيشرفت می كههمچنان را نياز مورد هايگزارش ما. كرد خواهيم اندازيراه

 .كرد خواهيم تشويق زمينه اين در تحقيقات انجام

 بازيگران

 ريوزدفتر نخست /و استخدامی يوزارت امور اقتصاد 
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 سازيهماهنگي ديجیتال

 خواهد توزيع عمومی بخش در بازيگران از زيادي تعداد ميان آن مختلف هايزمينه و سازيديجيتال ارتقاي ليتؤمس

 مختلف سطوح در ديجيتال خدمات همكاري قابليت به بيشتري توجه بايد اداري، اصالحات ريزيبرنامه هنگام. شد

 نيز عمومی بخش در بايد جديد همكاري هايمدل. دارد هايیگذاريسرمايه و تخصص به نياز امر اين. داشت مديريتی

 زمانی عصر هوش اقداماتی مطابق بسامد )فركانس( و شود اتخاذ الزم تصميمات كهطوري به ،و پذيرفته شود داده توسعه

 .گيرد انجام مصنوعی

 بازيگران

 هاهمه وزارتخانه 

 هاي آيندهشهرستان 

 هاشهرداري 

 

 امنیت کلي
 ساختارهاي مصنوعی هوش هايبرنامه. گذاشت خواهدتأثير  به چند روش جامعه نيتام بر مصنوعی هوش هايبرنامه

 نيز جامعه عملياتی اطمينان قابليت آن برتأثير  .داد خواهند تغيير را امنيتی ابعاد از ديگر بسياري و هاپلتفرم خدمت،

 . خواهند داشت يگر اعتماديكد و مقامات به شهروندان كهطور همان بود، خواهد توجه قابل ديجيتال عصر در

 ساختارهاي يافته چه نوعتوسعه كاربردي هايبرنامهاينكه  و اخالقیسؤاالت  به امنيت، بر مصنوعی هوش تأثيرات

 ،ندادسترس به ميزان زيادي در توسعه راهكارهاي و ها باز هستندپلتفرم كه زمانی شوند.می مالكيتی خواهد داشت مربوط

 بخشیعنوان به بايد هاپرسش اين بازيگر هستند؟ چند سلطه تحت انحصاريطور به آنها يا چابكند و كوچك بازيگران، آيا

 .گيرد قرار بررسی مورد مربوطه اقدامات و مصنوعی هوش توسعه از

 

 کار در زمینه هوش مصنوعي ادامه خواهد يافت؟ه چگون .4

 كانون كميته، يك در به تنهايی خرد كه بود شده مشخص مصنوعی، هوش برنامه تهيه ابتداي همان از

آغاز  زمان از مصنوعی هوش برنامه راهبري گروه همين دليل به. ندارد وجود گروهكار يا گفتگو بحث و

انجام  پشتيبانی از براي. بپيوندند به گروه كاري انجام كار براي كمك در تا كردند از افرادي دعوت كار،به 

 :شد ايجاد گروه زير سه راهبري، در گروه كار

 شركت 1،«وهويالينن ميكا»رئيس؛   :هانوآوري و تخصص Cargotec 

  خدمات فناوري اطالعاتشركت   2،«كيمو آلكيو»  رئيس؛: یپلتفرم اقتصادداده و Tieto 

 3.«سُينينوارا اُسمو» رئيس؛: كار و جامعه تحول  

  4«ديجی نيت»رخانه دبي ين،ابر عالوه .داشتند ركتاشم كار اين در متخصص و كارشناس 64 درمجموع

بر عالوه .مشاركت كردند شود،می اعمال عمومی بخش در كه برنامه از قسمتی در 5 «اُلی پِكا هينونِن» رئيس و

 داشتند. شركت هاكارگاه تعداد در اين برابر چندين اين

                                                 

1  . Mika Vehviläinen  .  

2  . Kimmo Alkio 

3  .  Osmo Soininvaara 

4  . DigiNYT 

5  .  Olli-Pekka Heinonen 
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 بپیونديد گفتگو به

 نياز مورد امر اين براي كه ايیهشبكه و است شده آغاز اكنونمصنوعی هم هوش عصر به فنالند سفر

 براي هاشبكه: پيشرفت خواهد كرد اجرا مرحله در زير روش كار به اين. المللی استبين و بزرگ است

 1«جزيره آيرو»مانند  هاي تخصصیقطب و موجود هايشبكه با كار يا شوندمی ايجاد زمينه موضوعی هر

 براي جداگانه ايشبكه حاضردرحال  خواهد شد. پژوهشی كاملمؤسسات  و عالی آموزشمؤسسات  با يا

در دست  انرژي بخش در مشابهی بحث و است شده ايجاد سالمت بخش مصنوعی هوش هايبرنامه

 tekoalyaika.fiرسانی )وبگاه( ازي شده بر روي پايگاه اطالعاندموجود و تازه راه كهشب در. بررسی است

 .است موجود وبگاه همان در شدهريزي بازِ برنامه آموزشی ايهكارگاه مورد در اطالعات. كنيد نام ثبت

 

 برخط )آنالين(  هايدوره و آموزشي هايکارگاه

 وها ايحرفه ها برايبرسد شبكه مانآينده و كار مان،روزمره زندگی به دست انجام در توسعه كه زمانی

 و مصنوعی هوش توسعه مورد در را خود نظر دارد حق هركس. بود نخواهند كافی دهندگانتوسعه

 ترگسترده كه استفاده اين بحث شركت كنند در تا كنيممی دعوت شهروندان همه از ما. كند بيانروباتيك 

 خواهيممی و داريم آن چه انتظاري از ما چه معنايی خواهد داشت، برايروباتيك  و مصنوعی هوش از

 كارگاه نخستين كنند. تمركز خاص بر روي آنر طوبه گيرانچه چيزي مورد توجه قرار گيرد تا تصميم

 در همان روزي كه اين گزارش موقت منتشر  tekoälyaika.fiوبگاهبر روي برخط )آنالين(  آموزشی

 فنالند هايی را در سراسركمپين و رويدادها كند،می پيشرفت كه برنامهطور همان .شد، افتتاح خواهد شد

 .كندمی نزديك مردم روزمره زندگی به راروباتيك  و عیمصنو هوش كه خواهيم كرد سازماندهی

 كه ايمآماده ما كهمعناست  بدان جهان پيشگامان ديگر ميان در مصنوعی هوش از استفاده

 تخصصی سومين دورهوكنيم. پنجاه اتخاذ هابخش همه در و وظايفمان تمام در را جديدي هايجايگزين

 خط. كرد پيشرو عمل خواهد يكعنوان به ،«امنيت براي مصنوعی هوش اهميت» موضوع با ملی دفاع

 براي آموزشی برنامه از بخشی مصنوعی هوش. بود خواهد هاوزارتخانه و وزرا دائمی هايدبيرخانه بعدي،

 بنابراين. است سازماندهی شده 2فنالند نوآوري صندوق توسط كه عمومی است رده باالي نمستخدما

 ست.ا شده اتخاذ از قبل اقدامات

 

 برنامه پیشرفت پیگیري

 خواهد قادرهركس  .شد خواهند ايجاد برنامه پيشرفت تعيين به كمك براي هاشاخص و گرهاسنجش

                                                 

1  . Airo Island ry 

2  .  Sitra 
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 رادهنده شتاب رسد،مینظر به برنامه كُند سرعت هنگامی كه و كند نظارت پيشرفت برنامه بر كه بود

 و كار سنجش. خواهند شد روزبه پذيرانعطاف ايشيوه به اقدامات ميانی و اهداف. دهدمی فشار

 خواهد انجام Sitra و )ETLA( 1پژوهشی اقتصاد فنالندمؤسسه  مانند بازيگرانی توسط گذاريشاخص

عنوان به لزوم، صورت در و شد خواهد درگير ملی بينیپيش هايفعاليت با نزديك همكاري در برنامه. شد

 .كرد خواهد عملروباتيك  و مصنوعی هوش موضوعبينی پيش براي تالقی نقطه

 

 شودمي تكمیل 2019 سال در نهايي گزارش

 امعن بدان اين. كرد خواهد ارائه 2019 آوريل را در برنامه پيشرفت مورد در نهايی گزارش راهبري، گروه

 مراهبري، باتو گروه كهمعناست  بدان بلكه ،خواهد رسيد به پايان زمان اين در برنامه تحقق كه نيست

هستند واگذار خواهد  مصنوعی هوش عصر ساختندرحال  كه هايیرا به شبكه ]هدايت قانونچوب [

 اعضاي. توسط آنها گزارش خواهد شد و بود خواهد راهبري نظارت گروه تحت برنامه زمان، آن تا كرد.

 از:  عبارتند گروه

 مديره هيئت رئيس 2 ،«پكا آالپيتيال»رئيس: آقاي 

 استخدامی و اقتصادي امور يس واحد وزارترئ 3،«روملونا الندست»رئيس:  معاون

 : اعضا

 سهام گذارسرمايه 4،«لكا كيويماكی» 

  جمهوررئيس ارشد معاون ،«نورمی جريكی»

  Stariaمدير شركت 5،«فيشر مرجا»

 Combient ABعامل شركت  مدير 6،«رايانن جوكا»

 echnologiesUnity T محصول شركت خصوصی مدير توسعه  7،«سونجا انگسلوا» 

 آلتو دانشگاه آكادمی، استاد  8،«ساموئل كاسكی»

  VTTفنالند فنی پژوهش مركز عامل مدير 9،«آنتی واسارا»

 وزيرنخست دفتر بخش، رئيس 10،«كولماال تينا»

 دبيرخانه: 

                                                 

1. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (Research Institute Of Finish Economy) (ETLA) 

2  . Pekka Ala-Pietilä 

3  . Ilona Lundström 

4  . Ilkka Kivimäki 

5  .  Merja Fischer 

6. Jukka Ryhänen  

7  . Sonja Ängeslevä 

8  . Samuel Kaski 

9  . Antti Vasara 

10  . Taina Kulmala 
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 استخدامی و اقتصادي امور وزارت توسعه، مدير 1،«تاپيو ويركونن»

  VTTفنالند فنی پژوهش زمرك تحقيقات، مدير 2،«كانتوال كالِ»

 Tekes برنامه، مدير  3،«كلِمتينن ميكا»

 و استخدامی اقتصادي امور وزارت مدير، 4،«اولی كوسكی» 

 دارايی وزارت ارشد، متخصص 5،«الكسی كوپونن»

 و استخدامی اقتصادي امور وزارت متخصص، 6،«الس ليتينن»

 

  هاپیوست

 هوش مصنوعي چیست؟. 1پیوست 

مختلف هاي فناوري از يامجموعه یوجود ندارد. هوش مصنوع یهوش مصنوع يبرا یقطع یفيتعر چيه

 ،مييبنما یخاصاندازه از  شيب فيتعر ستيالزم ن ،یاست. هنگام صحبت در مورد استفاده از هوش مصنوع

، هابه دستگاه یگزارش، هوش مصنوع ني. در اميرا ارائه ده یشود كه مورد مناسبمی داده حيبلكه ترج

دارند. هوش گيري ميو تصم يريادگي يیمانند بشر تواناتقريباً  اشاره دارد كههايی سيستم افزارها ونرم

 تيو وضع فهيدهد كه مطابق وظو خدمات اجازه می هاستميافزارها، سها، نرمدستگاه ها،نيبه ماش یمصنوع

 كرد: فيتوص ريز رين با كمك تصوتوامی را یهوش مصنوع يهایژگيو عمل كنند. یموجود به روش معقول

 

 هاي هوش مصنوعي ويژگي. توصیف 3شكل 

 طبيعت گسترده اجرا                                                                       

 خودگردانی                                    
 

 توانايی يادگيري                  

 
 

 

پيشرفت هوش كنونی،  هنتيجشده در برابر خودآموزي. ريزي از پيش برنامه ري:يادگی توانايي

 توانايی يادگيري شده است.

                                                 

1  . Tapio Virkkunen 

2  . Kalle Kantola 

3  . Mika Klemettinen 

4  . Olli Koski 

5.Aleksi Kopponen  

6  .  Lasse Laitinen 
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توانايی اجراي وظايف از پيش تعيين شده در برابر توانايی اجراي كلیِ هر  طبیعت گسترده اجرا:

 اجرا در سطح بشر است. هيك مرحله برجست وظيفه داده شده.

تر ز پيش تعيين شده با موضوعات آموزشی خاص در برابر خودگردانيك مسئله ا خودگرداني:

 هاي حل مسئله.شدن مهارت

حل مطابق با وظيفه يا راه منطقیاي شيوه به بتواند سيستمی يا ماشينافزار، نرم يكاينكه  براي

. اشدب مختلف متعدديهاي موقعيت و درک انطباق به قادر بايد كند، عمل خاص موقعيت يا داده شده

 را هاموقعيت تمام زيرا يادگيري، داشتن توان بالقوه يعنی ،است توانايی يادگيريمعناي به اين عمل، در

. باشد محدودي بسيار داراي دامنه زمينه كاربرد اينكه مگر كرد،ريزي برنامه پيشرفتهصورت به تواننمی

براي مثال كه جايی اند،هكرد پيروي يادگيري از مصنوعی هوش در اخير هايپيشرفت عمل، در

 اند.كرده باز مصنوعی هوش براي را جديدي هايزمينه عصبی عميق شبكه هايالگوريتم

 مختلف هايزمينه در گستردهطور به تواندمی مصنوعی چگونه هوش كه ابه اين معن عملكرد، وسيع دامنه

بيشتر  توانايی يادگيري و عملكرد ظرفيت شده، داده مصنوعی هوش به تري كهگسترده وظيفه. برده شودكار به

 ترجمه، مانند بسيار محدودي هايبخش در تواندمی مصنوعی هوش عمل، در است. الزمفرآيند  بوده كه براي

 نقليه هوسيل رانندگی مانند وظايف ساير در تواندنمی مصنوعی هوش همان اما ،كند عمل انسان از بهتر حتی

 دهد. انجام مسئله بدون را كارها اين دو هر تواندمی نانسا كهدرحالی  كند، عمل خوب

 براي تواندمی كه دارد اشاره انسان شبيه مصنوعیِ هوش به مصنوعی هوشدرباره  رايج عمومی خواسته

 همان زمان، در اما هستيم، دور سناريو اين از هنوز ما. شود استفاده مختلف وظايف از ايگسترده محدوده انجام

 شود.برده میكار بهاي فزآينده طوربه هاي گستردهزمينه رمصنوعی د هوش

 بتواند مسئلهاينكه  تا شود پيشرفته مصنوعی بايد آموزش هوش چقدراينكه  يعنی خودگردانی

ها حلراه به نياز اي را كهمسئله مستقلطور به ست تاتوانا مصنوعی هوش چقدر و خاصی را حل كند

مصنوعی موجود  هوش مورد در حتی. نياز را داشته باشد مورد حلراه ليدتو توانايی و تعيين كند دارد

 ياد مصنوعی هوش از كه با تعيين موضوعاتیمعموال ً مسئله يادگيري است، داراي توانايی امروزي كه

 شود.می تعيين پيش از خواهند گرفت

 هوش اطراف و زياديمبالغه و غل كه گفت توانمی مصنوعی، هوشكارگيري به و توسعه به توجه با

درحال  با سرعت زيادي مصنوعی كارگيري هوشبه ديگرازسوي  كهدرصورتی  مصنوعی شكل گرفته

 ما است، سريع مصنوعی هوشكارگيري به اينكه وجود با. است روزمره زندگی از بخشی به شدن تبديل

لط هوش مصنوعی بر مانند تس] كنندهتهديد سناريوهاي خيالی آينده و ازهاياندچشم منتقد بايد

 هاي محدوديزمينه در ما اما ، است سريع پيشرفت دور از اينها هستيم، هرچند هنوز ما. باشيم [هاانسان

 ايم.آوردهدست به هوش مصنوعی راكارگيري به
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 تعريف اکوسیستم .2پیوست 

 ارائه تعريف از گزارش در اين. شودمی از آن استفاده ايگستردهطور به مفهومی است كه  اكوسيستم

 اش.كار راهبردي در فنالندوكار كسب شد؛ يعنی خواهد استفاده   Tekesتوسط در مورد اكوسيستم شده

 شوند:می تقسيم نهاد سه به هااكوسيستم

 مختلف بازيگران كه توسط همزيست گيريِتصميم نهادهاي با كه سيستمی :وکارکسب اکوسیستم

 كد شناسايی گرداگرد كه اين كند،می ارزش ايجاد( اشخاص و ي پژوهشیهاسازمان ها،شركت)گرفته  شكل

 احزاب و مشتريانش دو، هر براي ارزش ايجاد براي( ديجيتال اغلب) پلتفرم يا بازيگر مركزي، ايده يك

. گيردمی صورت مشترک راهبرديانداز چشمبرمبناي  هماهنگی. اكوسيستم سازماندهی شده است مختلف

 از استفاده در اشتوانايیبراي مثال  سنتی مزيت دارد، هايفعاليت برايوكار سبك اكوسيستم يك

را تسهيل وكار كسب هايتوسعه فعاليت سرعت كه است نيازهابراساس ها فناوري و مختلف هايقابليت

 دهند. نشان واكنش الزم تغييرات به دهد تا نسبتبه بازيگران اجازه می و كندمی

 نيازوكار كسب اكوسيستم يك پايدار، رقابتی مزيت يك به دستيابیمنظور به :نوآوري اکوسیستم

. دارد راهكارهاي جديدسازي تجاري و توسعه فراهم ساختن پشتيبانی در براي نوآوري اكوسيستم يك به

 ياپوطور به تواندمی و است شده ساخته نيازها و هاپيرامون تعداد زيادي از ايده اغلب نوآوري اكوسيستم

 استفاده شبكه اصلی بازيگران عالوهبه( هاي پژوهشی و اشخاصسازمان ها،شركت) ايگسترده شبكه از

 شوندمی بزرگتري درگير خطروكار كسب هاياكوسيستم نسبت به نوآوري هايهمچنين اكوسيستم. كند

 .ستاوكار كسب جديد اكوسيستم توسعه براي آغاز نقطه يك اغلب نوآوري اكوسيستم يك و

 روي بر نوآوري ووكار كسب هاياكوسيستم موارد، بيشتر در :ديجیتال پلتفرم اکوسیستم

 عملياتی اصول و (ITاطالعات )فناوري  هايسيستم به اينها. شوندمی سازماندهی ديجيتال هايپلتفرم

 در نفعانذي يرسا ودهندگان ارائه كاربران،) مختلف بازيگران كه كنندمی اشاره اينها به مربوط مشترک

 كه بخشندتحقق می را هايیفعاليت استفاده كرده و يكديگر با همكاري از( سازمانی مرزهاي سراسر

 ايجاد خواهند كرد.افزوده ارزش

شدت به كه هستند هااكوسيستم از بزرگتر گروه يك از بخشی ديجيتال پلتفرم هاياكوسيستم

 هدف پااليش باهايی فناوري همچنين ها،داده ديجيتال، اطالعات: شودمی تعريف جديد منبع يك توسط

براي مثال ) كنندمی تسهيل را هاانباشت داده ديجيتال هايپلتفرم. است اتوماسيون وافزار نرمويژه به آن

مشتري  هايگروه نيازهاي براي ترتيب اين به و( رخ داده است پلتفرم روي كه معامالتی و مشتري رفتار

 بازار يكعنوان به هاپلتفرم آن در خواهند كرد كه ايجاد جديدوكار كسب هايخاص، مدلطور به جديد

عنوان به مداومطور به ارزش ايجاد هايممكانيس كه است معمول بازارها اين براي كنند.می عمل پيچيده

عنوان به بازار موقعيت غالب و پيچيدگی اين پيگيري در آمدهدست به مزيت. توسعه يابند هاانباشت داده
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 .است پلتفرمی اقتصاد وريبهره هسته همچنين و انباشت شده هايداده براي كنترل نقطه

 

 وضعیت فعلي آموزش هوش مصنوعي .3پیوست 

 فنالند، هايدانشگاه براي مصنوعی كه هوش آموزش دامنه و وضعيت درباره نظرسنجی يك براساس

 هايزمينه در فنالند كه گفت توانمی ايجاد شدهاي وحرفهفنی آموزش همچنين و كاربردي علوم هايدانشگاه

 و( ماشينانداز چشم و عميق عصبی هايشبكه ماشين، يادگيريبراي مثال ) مصنوعی هوشهاي فناوري

مناسبی و پرورش  آموزش (داده پردازش و تحليل و تجزيهبراي مثال هوش مصنوعی ) از پشتيبانیهاي فناوري

. صادق است هادانشگاه در رايانه علوم هايبخش وفناوري  هايمورد دانشگاه درخصوص به وعموض اين. دارد

 دارند. تمركز مصنوعی هوش تاريخ و اخالق بر موجود هاي تحصيلیدوره تعدادي از همچنين

 مصنوعی از هوش استفاده زمينه در معدودي پرورشی و آموزشی هايگزينهوضوح به ديگر، ازسوي

هاي دوره آن خواهد شد وجود دارد. ايجاد باعث مصنوعی هوش كه تغييراتی براي افراد سازيآماده و

كاربرد هوش  زمينه در دانشجويان شود كهمی اختياري ارائهطور به مصنوعی هوش ايپايه آموزشی

 است؛ آشكار نقصی اين. نيستند منظم طبيعتاً هادوره اين اما دوره را به اتمام برسانند توانندمی مصنوعی

فقط براي آن زمينه  بود كه خواهد ترسريعاي در زمينه مصنوعی هوشكارگيري به آن زيرا در نتيجه

 خاصطور بهها طی اين دوره افراد اين اگر به اين معنا كه .وجود دارد تخصصی گوناگون هايموقعيت

 آينده را در كاري وظايف كهرا كسب كرده باشند هايی فناوري ديگر و مصنوعی هوش هاي اساسیپايه

و  آموزش در نيز كاربردي آموزش فقدان. شد داده خواهند كرد، ترجيح تغيير داده و دگرگون خواهند

احتماالً  هوش مصنوعی آن در كه است هايیزمينه از يكی اين كه است مشهوداي وحرفهفنیپرورش 

 خواهد داد. تغيير آينده در را كاري وظايف

 

 ات شهرونداننظر .4پیوست 

خواهيم  مصنوعی هوش از استفاده در پيشرو كشوريعنوان به را ما فنالند چگونه» عنوان با نظرسنجی يك

در دسترس عموم قرار گرفت.  otakantaa.fi وبگاه  روي 2017 سپتامبر 22 تاريخ در «ساخت

otakantaa.fi كرده و تسهيل را اتها و مقامشهروندان، سازمان بين گفتگو و تعامل كه وبگاهی است 

 ارائه شد. پرسش نظرسنجی هفت وبگاه به اين طريق از پاسخ 46 درمجموع. بخشدمی بهبود را مشاركت

 موضوع مورد هايی درهم ديدگاه و تخصص هموضوح به دهندگانپاسخ و بااليی داشتند كيفيت هاپاسخ

 هزمين در. بود برنامه روي بر كار مانند وعیمصن هوش در رابطه با مختلف موضوعات به مربوط هاپاسخ. داشتند

. كرده بودند تمركز تخصص و تحقيق آموزش، بر هاپاسخ ميزان زيادي از اقدامات، پيشنهادهايی براي انجام

 از مستقيم قول نقل ،خط شكستهبا  متون. است شده آورده پيوست اين در هاپاسخ در شده ارائه جالب نكات

 .درآمدند برجستهصورت به متونهايی از سپس بخش. هستند هاپاسخ
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 دربراي مثال  است. رسيده به اين مرحله از كاربرد تاكنون مصنوعی هوش كه است ارزشمند »

 از حداقل بايدها سيستم اين رمزگذاران هشدار و اعالم خطر.هاي سيستم و كنترل مختلفهاي سيستم

خالی كامالً  قانونی ضروريعنوان به غيرقانونی ايهحلراه حتی جاي شايد نامعلوم باشند، اخالقی نظر

توان براي می باشد؛ مصنوعي هوشهاي سیستم اخالقي مقرراتبراساس  بايد نيز موضع يك. باشند

اجازه  سوزيآتش خطر زنگ ازدحام جمعيت به سيستم از ناشی احتمالیهاي آسيب و عجله جلوگيري از

وجود ندارد و  نگرانی براي دليلی هيچ كه گفته شود و بگويد روغد ترپايين طبقات در ساكنين به داد تا

 .«باشند تخليهدرحال  باالتر طبقات زمان همان در

 ناسازگار مصنوعی از هوش درک افراد تريوسيع مقياس در كه كنممی احساس من نهايت، در»

 هوش. «لطفاً مصنوعي، هوش يک» بگويید: خريد سفارش يک که براي نیست غیرمعمول. است

 براي  Hardcodedافزار نرم - ندارد وجوددرواقع  كه شودمی نشان داده هايیمكان در نيز مصنوعی

 مفاهيم هايتفاوت و محتوا تا باشد مهم اجتماعی منظر از شايد. نيست مصنوعی هوش انسان، از تقليد

 بدون موضوعی مينهز تا شود روشن غيره وها روبات ماشين، يادگيري مصنوعی، هوش مانند اساسی

 «.گيرد قرار بحث موردها تفاهمسوء درگير شدن در

 سال 30 تا 10 در را مشاغل از بزرگی بخشاحتماالً  وري،فنا و مصنوعی توسعه هوش كلی طوربه »

احتماالً ها، فناوري صاحبان براي متمرکز درآمد و گسترده بیكاري تهديد. كرد خواهد حذف آينده

 کشورهاي مربوط به که دارد را تهديد اين براي راهكار يک ارائه فرصت فنالند. ددار وجود هاخارجی

 «.است يافته متعدديتوسعه

 خواهند شد و خودكار پشتيبانی و مديريتی كاركردهاي در تكراري كاري وظايف از بسياري »

 حال اين اب. شد خواهند جايگزين «باتور» توسط دستی تنظيم و تحليل و تجزيه وظايف از بسياري

 ،يافت نخواهد کاهشها بخش اين در کاري وظايف تعداد بیني،پیش قابل هآيند براي حداقل

ازسوي  و است( بزرگ هايداده ازجمله) نشده استفاده منابع پذيرش به موضوعی مربوطصرفاً  اين زيرا

 و ترخاص هايعملدستورال به نياز زيادي زمان مدت براي هنوز شد، خواهندروباتيك  كه وظايفی ديگر

 «.دارد انسانی نيروي كار از يادگيري

عنوان به چیني و آمريكاييفناوري  هايغول با خاصطور به نخواهد توانست فنالند: فرض »

 هاي مناسبدر برخي موقعیت ز در بهترين حالتبج کند، رقابت مصنوعي هوش هايپلتفرم خالق

 «.هاي حجمی بزرگی هستنددهداراي دا پيكرغولهاي شركت اينكهدليل به

 تواند به معنايمی اين عمل، در. كند تمركز هااز پلتفرم نوآورانه برداريبهره بر بايد فنالند بنابراين، »

از جهات ديگر  فنالند که هايي باشدزمینه در هوش مصنوعي کاربردي هايبرنامه توسعه بر تمرکز

 «.بهداشتی هايمراقبت و اجتماعی خدمات وري،بيوفنا اري،جنگلد مثال،عنوان به .است موفق الملليبین
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اقتصاد پلتفرمی را  هايخودش قابليت كه است مصنوعی هوش محصوالت متقاضی فقط فنالند »

 دارد آنهاييبر عالوه دانشگاهيافزار نرم يک تا دوبه  نياز اقتصاد پلتفرمی قابليت. ندارد اختيار در

 راهبردي ديجیتالي مديريت براي ملي واحد يک به مچنینه و موجود است حاضردرحال  که

 «.داردوزير نخست دفتر زير نظر

( غیره و مايكروسافت ام، بيي آ گوگل،) بزرگهاي شرکت به دادن اجازه خطر بزرگترين »

 بهداشت،) حیاتي ملي هايبا در اختیار گرفتن دادهرا  مصنوعی هوش بازار حاضردرحال  كه است

 اين برمبناي را كه دقتعجوالنه و بی راهكارهاي در سلطه خود دارند وشدت به (غيره و دخري هايداده

 «.نيست ما نيازهاي دهند كه متناسب باارائه می يافتهتوسعه هاداده

با عملكرد  اکوسیستم يک و زيرساخت به نیاز بلكه کند،نمي کار هوا در مصنوعي هوش »

 چه كرد؟ خواهد تعمير و نگهداري كسی چه خودران دارد. هاينكاميوبراي مثال  آن اطراف در خوب

 ؟«كندمی بازيابی «كندگير می مصنوعی هوش كه زمانی»را آنها كسی

 با کارگر يک تا خواهد داد اجازه مصنوعي هوش کاربردي هايبرنامه كه بايد توجه شود »

 انجام عالي با تحصیالت راداف توسط قبالً که دهد انجام مشاغلي را بتواند تحصیل پايین سطح

 خاصطور به .(دکتر استفاده کند کار انجام براي برنامه يک از تواندمي پرستار يک مثالً) شدمي

 .دهدمی قرار شما اختيار در را فرصت اينشدت به بهداشتی هايمراقبت و عمومی بخش

 تجربه راافزار نرم صنعت در ماهر کارگران کمبود حاضردرحال  ما اگر حتی مثال، عنوانبه

 بسیاري مجبور خواهند بود هم هنوز کارگران بیشتر زمینه، اين در من تجربهبراساس  ،كنيممی

 راهكارهاي كردن پيدا در ما به تواندمی مصنوعی هوش. دهند انجام را و ناچیز کاري بديهي وظايف از

اد كرده و به شناخت وظايف آز را مغز بزرگ قدرت ما اين كه هنگامی كند، كمكمتخصصان  كمبود

 «.بريممی پرتقاضاتر

 در را كار اين بايد عوض در سودمند نيست؛ براي فنالند ملی سطح فقط در مصنوعی هوش توسعه »

 .«دهد ژاپن انجام و اروپا اتحاديه عضو کشورهاي ديگر متحده، با اياالت مثال براي نزديک همكاري

 اين زمانی .داد خواهد ديگر نتیجه سال 10 تاکنون ا از دانشگاهي مربوطه تحصیالت آغاز »

دوره مقطع كارشناسی ارشد  بتوانند بايد مردم - دارد هاشركت مشاركت به كار نياز اين. است طوالنی بسيار

 .«بگذرانند حين كار در هاي كارشناسی رانامه پايان مصنوعی، رشته و هوشوكار كسب مديريت

 به رسيدن سال( براي در يورو ميليون پنج حداقل سال، سه) مصنوعي هوش نوآوري برنامه »

 هوش با عمومی بخش كار نيروي درصد 30 جايگزينبراي مثال  ،ييآکار بهبود مشخص اهداف

 «.ساله 15دوره  طی مصنوعی

 توسعه هنگام در كههايی هم انتخاب و عالی آموزش هم كه كند حاصل اطمينان بايد فنالند »
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 از استفاده مصنوعی با هوش راهكارهاي اجراي بر است ها صورت گرفتهكتشر در داخلی محصول

و...(  TensorFlow، Torch، DyNet، Kerasباز ) منبع هايكتابخانه و محاسباتی هايپلتفرم

 ترتيب، اين به كنند.میتأكيد  ...(. واتسون ام بی. آي.) افزاري براي راهكارهاهاي نرمبسته جاي خريدبه

 چنانكه ماند، نيز باقی خواهند براي آينده كه كرد اي پيدا خواهدشايسته واقعی ارشناسانك فنالند

 ايجاد براي اکسل از استفاده نحوه يادگیري جايبه آموزشي هايبرنامه در گذاريسرمايه

 «.بود ضروريافزار نرم صنعت

 خواهند حذف اينههاي ياراشرکت تمام. بخشی از آن است مالك دولت كه هايیآپاستارت »

مردم  اگر .گرفت خواهد قرار استفاده ها موردآپاستارت ازياندراه براي نظر مورد بودجه و شد

تأسيس  به عالقمند شك شان دسترسی داشته باشند بدونايده تحقق براي مورد نياز اوليه سرمايه به

  «.آپ هستنداستارت يك

 استثنايبه)ها آپر تخصیص بودجه به استارتجهاني د پیشرو به صندوق تواندمي فنالند »

 «.شود تبديل( نروژ نفت صندوق

 نسبت به وضعيت كنونی بيشتري تخصص به نياز حوزه اين كارشناسان كه درک كنيم است مهم »

 هاالگوريتم و آماري سازيمدل ماشين، يادگيري مصنوعی، هوش اصلی هايزمينه در خاصطور به

 محاسباتي علوم آموزش يا افزاري نرم صنعت کردن اضافه با تواندنمي اضاتق اين –خواهند داشت 

 .پوشش داده شودها مهارت ارتقاي و مجدد آموزش باويژه به و

 محدوديتي مصنوعي هوش. است متمركز داخلی بازار پاره وچند اغلب توسعه هايبرنامه حال، اين با

 «.كنند تمركز آموزش و الكترونيك دولت اقتصاد پلتفرمی، هانی،ج در مقياس مسائل روي بر بايد هاپروژه ندارد.

 

 هاي گروه راهبري برنامه هوش مصنوعي کارگماري و فعالیتبه. 5پیوست 

  2017مه  18هدف از برنامه هوش مصنوعي  

 هگرو يك تا كرد منصوب را «پكا آالپيتيال»اقتصادي،  امور وزير 1«لينتيال ميكا» ،2017 هم 18 تاريخ در

 مطابق با. گيرد عهدهبه فنالند مصنوعی هوش برنامه براي پيشنهادي سازيآمادهمنظور به را راهبري

عنوان بهروباتيك  و مصنوعی استقرار هوش مصنوعی، هوش برنامه از هدف اتخاذ شده توسط گروه، تصميم

كارگيري شدن در به ركشو بهترين فنالند عبارت است از:  هدف. است فنالنديهاي شركت موفقيت بنيان

 جهان. در مصنوعی هوش

 وظايف فهرست شده زير را تعيين كردند: مصنوعی هوش راهبري برنامه گروه

                                                 

1 . Mika Lintilä 
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 جهان سراسر درروباتيك  و مصنوعی هوش اندازچشم و كنونی وضعيت اي از. توليد تصوير لحظه1

 فنالند. در و

 مصنوعی هوش از به استفاده ي دستيابیبرا بايد فنالند كدام هدف، دولت با در نظر داشتن يك .2

 كند؟ تالش هاي عمومیسازمان و آموزشیمؤسسات  تحقيقاتی،مؤسسات ها، شركت همكاري با

 شده اعالم اهداف به رسيدن براي آنها اجراي كه اقداماتی مورد در دادن پيشنهاد . ورود كردن به3

 و آموزش افزايش كاري، زندگی در ييراتتغ براي آمادگی نوآوري،هاي حوزه فعاليت به. است ضروري

 .شود ايويژه كار بايد توجه بازار در افراد صالحيت ارتقاي

 خواهد كرد. فراهم را عملياتی برنامه تحقق كارآمد از اطمينان كه طرحی اجراي براي مدل يك تدوين .4

به  كهطوري به كاري، گروه وظيفه تركيب و كار شرح گسترش براي طرح پيشنهادي سازي. آماده5

 ترگسترده تغيير تحليل و تجزيه بلندمدت، در مصنوعی هوش ترويج براي الزم اقدامات دهد آن اجازه

 توسعه دهد. به دولترا  راهكارها براي هاي پيشنهاديطرح سازيفراهم و سازيديجيتال مرتبط با اجتماعی

 فعالیت انجام شده 

 برنامه طول در نيز گروهرؤساي  و دبيرخانه اين،بر عالوه .است جلسه داشته بار پنج تاكنون راهبري گروه

 بحث متعددي حاضر شده و به هاي مختلفانجمن در راهبري گروه اعضاي. اندداشته جلسه بار چندين

 در نيز نزديك به هم )همبسته(سازي آماده كار. اندپرداخته آن اهداف و برنامه سازيآمادهدرباره 

سازي آماده از بخشیعنوان به .دندكر مشورت كار طول در نيز كارشناسان. است شده انجام هازيرگروه

 شركت مختلف هايبخش كارشناسان از نفر 72 درمجموع. شد برگزار باز آموزشی كارگاه يك برنامه،

 طول در شبكه و يافت خواهد ادامه مختلف نفعانذي با نزديك همكاري در برنامه اين تحقق. كردند

 شد. خواهد گسترده برنامه اجراي

 موقت گزارش انتشار 

 اقتصاد عصر در و هوش مصنوعی فنالند»كنگره  در ]1396ماه آبان[ 2017 سال اكتبر 23 در گزارش اين

برگزار شد منتشر گرديد، رويدادي كه در آن نقشه راه اقتصاد  «Finlandia Hall»كه در  1«پلتفرمی

 .است tekoälyaika.fi برنامه وبگاه .بود پلتفرمی ديجيتال نيز منتشر شده

 اندكرده كار راهبري زير نظر گروه زيرگروه سه كند،می كار تاكنون برنامه دوم نيمه از هاشبكه زير

 (يافت؟ خواهد ادامه مصنوعی هوش زمينه در كار هچگون باال: به كنيد نگاه)

 

 

 

                                                 

1   . "Su-omi tekoäly alustatalouden aikakaudella 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ  

 

56 

 خذأم و بعمن

- Finland’s Age of Artifcial Intelligence,Turning Finland into a leading country 

in the application of artifcial intelligence,Objective and recommendations for 

measures, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki, 2017. 
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