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عرضه واقعیت مجازی
 در قاب عینک استیو جابز  

به نظر می رسد اپل تصمیم دارد یک نسخه از عینک واقعیت 
افزوده خود را با قابی مشابه عینک استیو جابز عرضه کند.

مهر- جان پراسر )یکی از کارشناسان محصوالت اپل( این خبر 
را فاش کرده است. او پیش از این نیز درباره  پروژه عینک واقعیت 
افزوده اپل اطالعاتی را فاش کرده بود. به گفته او این شرکت تعداد 
محدودی عینک واقعیت افزوده با نام »نسخه میراث استیو جابز« 

به بازار عرضه می کند.
هنوز قیمت چنین عینکی مشخص نیست اما به نظر می آید 
ظاهر آن شبیه عینکی با قاب دایره شکل باشد که استیو جابز از 

آن استفاده می کرد.
این در حالی است که قبال گزارش هایی درباره ساخت »عینک 
اپل« با قیمت خرده فروشی 4۹۹ دالر منتشر شده بود. عینک 
واقعیت افزوده مذکور اطالعات را به طور بی س��یم روی آیفون 
پردازش می کند و به عبارتی ش��یوه کار آن تا حدودی مش��ابه 

اپل است.
به نظر می رسد این عینک با لنزهای اپتیکی طبی نیز همخوان 
شود. قاب آن نیز  پالستیکی است و نسخه فلزی آن بعدا عرضه 

خواهد شد.
 LiDAR همچنین  پیش بینی می شود این عینک مجهز به
باشد. تخمین زده می شود این عینک در پایان 2020 میالدی 
یا اوایل 2021 عرضه شود اما هنوز مشخص نیست چالش های 
به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا روی زمان عرضه آن 

تاثیر می گذارد یا نه.

چین قوانین حفظ اطالعات شخصی 
کاربران را تصویب می کند

چین تصمیم دارد قوانین��ی برای حفظ اطالع��ات و حریم 
شخصی کاربران اینترنت این کشور تصویب کند.

مهر- این بخشی از نخس��تین قوانین مدنی چین است که 
مجموعه ای گسترده را شامل می شود و هم اکنون در جلسه ساالنه 

مجلس این کشور در حال بررسی است.
طبق آخرین پیش نویس این قوانین، هر شهروند حق حفظ 

حریم شخصی و حفاظت از اطالعات خود را دارد.
واحدهای جمع آوری اطالعات وظیفه دارند از اطالعات افراد 
محافظت کنند. آنها نمی توانند بدون رضایت کاربر به اطالعات 

دسترسی یابند یا آنها را فاش کنند.
به عقیده کارشناسان امر، این قوانین  نشان می دهد چین تالش 
دارد صنعت اینترنت خود را که با س��رعت زیادی در حال رشد 

است، قانونمند و محافظت کند.
البته قانون مذکور نیازمند جزئیات دقیقی درباره شیوه حفاظت 

از اطالعات کاربران است.
به این ترتیب چین نیز جزو معدود کشورهایی به حساب می آید 
که مش��غول ایجاد چارچوبی قانونی برای حفاظت از اطالعات 

شخصی کاربران هستند.
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اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان البرز در نظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه  هاي اجرايي آن ، 
مناقصه عمومي يک مرحله اي تهيه و اجرای آسفالت در مدارس استان البرز را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد 
بدين منظور از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه صالحيت و سوابق اجرايی و تخصصی موضوع را دارا می باشند دعوت می نمايد  جهت 
كليه مراحل برگزاری مناقصه به درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد ايران( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند . 

تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ  1399/03/07 می باشد .
اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 14 مورخه 11/ 1399/03

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :  ساعت 14 مورخه 25/ 1399/03                                                    
تاریخ گشایش پاکات مناقصه : ساعت 10 مورخه 1399/03/26 می باشد .

 مبلغ تضمين شركت در
)فرايند ارجاع كار )ريال

مبلغ برآورد
)ريال(

محل اجرا مشخصات  عنوان مناقصه

735/000/000 14/700/000/000  سطح استان
البرز

 تهيه و اجرای آسفالت در مدارس سطح استان البرز
مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

 تهيه و اجرای آسفالت 
در مدارس استان البرز

 پرداخت تمامی مبلغ مناقصه بصورت نقدی از محل طرح تامين قير برای پروژه های سازمان نوسازی ، توسعه و تجهيز
 مدارس انجام خواهد شد

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : مطابق مبلغ ذكر شده فوق كه به صورت اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکی 
اداره كل، ضمانتنامه بانکی به نفع كارفرما ، اوراق مشاركت بي نام و يا يکی از صورتهاي  مشروحه  براساس بخشنامه شماره 123402/ت 
با اسناد مناقصه ضمن بارگذاري در سامانه درپاكت  50659 ه تاريخ 09/22/ 94 تصويب نامه هيئت وزيران است كه بايد همراه 

))الف(( بصورت فيزيکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- دارا بودن استاندارد ملی جهت توليد و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن و تجارت .
2- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.

3- درج آگهی جهت اطالع بوده و هيچگونه تعهدی را برای دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمی كند.
4- اين آگهی در سايت پايگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سايت نوسازی مدارس استان البرز به نشانی 

http://www.dres.ir/alborz/default.aspx قابل رويت می باشد.
اطالعات تماس اداره كل نوسازی، توسعه وتجهيزمدارس استان البرز جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت الف : آدرس: كرج ،عظيميه،  بلوار اقاقيا ،ضلع شمال ميدان بعثت،خيابان سرو ، كدپستی : 75611-31558 تلفن : 32518802   

فاكس : 32531662
شناسه آگهی 855487

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومی  یک مرحله اي شماره 99/4

تالش هم زمان دانشگاه های آکسفورد و کمبریج برای بررسی آینده و مخاطرات هوش مصنوعی
آکس��فورد و کمبریج، قدیمی ترین دانش��گاه های 
بریتانیا که دو تا از قدیمی ترین دانشگاه های جهان هم 
هستند، به دقت حوزه انقالبی و پر بحث و جدل هوش 

مصنوعی را زیر نظر گرفته اند.
فناوران- در س��ال های اخیر، هر ک��دام از این دو 
دانشگاه قدیمی، میلیون ها پوند را صرف تحقیق درباره 
مخاطرات و تهدیدات احتمالی مرتبط با ماشین های 

آینده کرده اند.
الگوریتم های هوشمند هم اکنون نیز در انجام بعضی 
از ماموریت ها بهتر از انسان عمل می کنند. برای مثال، 
این الگوریتم ها در بازی های پیچیده ای مانند شطرنج 
و گو، موفق به شکس��ت انسان ش��ده اند و سریع تر از 
بهترین پزشکان، تومورهای س��رطانی را در ماموگرام 
تش��خیص می دهند. ماش��ین ها همچنین می توانند 
تفاوت بین س��گ و گربه را تش��خیص دهند یا تنها با 
در اختیار داش��تن تصویری از چهره، افراد مختلف را 
شناس��ایی کنند. امور دیگری که ای��ن الگوریتم ها به 
خوبی انجام می دهند، ترجمه زبان های مختلف، راندن 
خودرو و حفظ دمای مناسب خانه است. اما در مجموع، 
این ماشین های هوشمند هنوز تا رسیدن به هوش یک 
انسان 7 ساله فاصله بسیار زیادی دارند. مساله اصلی 
هم این است که هوش مصنوعی کنونی هنوز چندکاره 
نیست. برای مثال هوش مصنوعی که برای بازی کردن 
شطرنج طراحی شده، قادر به نقاشی کشیدن نیست. به 
بیان دیگر، هوش مصنوعی، هنوز خیلی محدود است. 
هر چند که محققان علوم کامپیوتر در ش��رکت هایی 
مانند گوگل و فیس بوک، در حال کار برای عمومی تر 
کردن هوش مصنوعی در سال های آینده هستند و این 

تالش، متفکران بزرگ را نگران کرده است.
نی��ک باس��تروم )Nick Bostrom( فیلس��وف و 
دانشمند 47 ساله سوئدی یکی از این متفکران است 
که موسسه آینده بشر )FHI( را در سال 2005 میالدی 
در دانشگاه آکسفورد بنیان نهاده اس��ت تا به بررسی 
و محاس��به مخاط��رات و تهدی��دات احتمالی هوش 

مصنوعی برای نوع بشر بپردازد.
در طبقه سرس��رای اصلی این موسس��ه، معادالت 
پیچیده ای در کن��ار واژه هایی مانن��د »امنیت هوش 
مصنوعی« و »راهبری ه��وش مصنوعی« روی تخته 
وایت برد نوشته شده و دانشجویان از دیگر دانشکده ها 

مرتب به این موسسه رفت و آمد دارند.
 )transhumanist( باس��تروم یک ترابش��ریت گرا
اس��ت که اعتقاد دارد، ما می توانیم و باید فناوری  را به 
منظور حذف پیری به عنوان عامل مرگ، وارد بدن خود 

کنیم. اما از او مصاحبه های زیادی در دست نیست. او 
می گوید: م��ن خیلی به زمان تحقی��ق و تفکر اهمیت 

می دهم و به برنامه ریزی جلسات متعدد آلرژی دارم.
این دانشمند قدبلند و الغراندام، معتقد است که در 
آینده نزدیک، تعداد روبات ها از سگ ها روی کره زمین 
بیشتر می  شود و این زمان آنقدر نزدیک است که باید 

نگرانش بود.
باس��تروم می گوید: زمانی که ماش��ین ها به سطح 
هوش عمومی انس��ان برس��ند، به س��رعت خواهند 
توانست خود را بس��یار باهوش تر کنند و به ماشین ها 
فراهوش��مند تبدیل ش��وند و در آن مرحله، هر کسی 
درب��اره اینکه پس از آن چه خواهد ش��د، حدس خود 

را دارد.
خوش بین ها می گویند که  ماشین های فراهوشمند 
انس��ان را از بند کار می رهانند و به آنها امکان زندگی 
در یک مدین��ه فاضله )اتوپی��ا( را می دهند؛ جایی که 
وفور نعمت اس��ت و انس��ان هر آنچه را که آرزو کند، 
در دس��ترس خواهد داش��ت. اما بدبین ه��ا نیز گمان 
می کنند که در آن زمان، ماش��ین ها که دیگر به وجود 
انسان نیازی نمی بینند، نسل بشر را از بین خواهند برد. 
موسسه FHI باس��تروم از زمان تاسیس تا کنون 20 
میلیون دالر بودجه دریافت کرده ک��ه نزدیک به 14 
 Open( میلیون دالر آن را پروژه بش��ر دوس��تی آزاد
Philanthropy Project( تامی��ن ک��رده. این پروژه 
یم بنیاد پژوهش و اعطای کمک های مالی پژوهش��ی 
مستقر در سانفرانسیسکو اس��ت. بقیه پول موسسه را 
نیز افرادی مانند ایالن ماس��ک، بنیان گذار میلیاردر 

تسال و شورای تحقیقات اروپا تامین کرده اند.
موسس��ه FHI در س��اختمانی در انته��ای خیابان 
اصلی شهر آکس��فورد واقع اس��ت و راهروهای آن پر 
اس��ت از ریاضی دان ها، محققان کامپیوتر، پزش��کان، 
عصب شناس��ان، فیلس��وف ها، مهندس��ان و محققان 

علوم سیاسی.
باس��تروم می گوید: متفک��ران از سراس��ر جهان به 
اینجا می آیند تا در زمان نوش��یدن یک فنجان چای، 
درباره آنچه پیش روی بشر است، به گفت وگو بپردازند. 
بس��یاری از این افراد به بیش از یک حوزه علم عالقه و 

تسلط دارند.
تیم FHI در طول سال ها از 4 نفر به 60 نفر رسیده و 
به گفته باس��تروم، در یک تا یک سال و نیم آینده این 

تیم به 100 نفر بالغ خواهد شد.
فرهنگ حاک��م بر ای��ن موسس��ه نی��ز ترکیبی از 
دانشگاهی، استارتاپی و سازمان های مردم نهاد است 
که به عقیده باس��تروم، موجب ایجاد فضای جذابی از 
خالقیت شده که در آن همه حس می کنند موضوعی 

که روی آن کار می کنند دارای اهمیت است.
 مخاطرات هوش مصنوعی

به عقیده باس��تروم، اگر ه��وش مصنوعی به قدرت 
و هوش انس��انی برس��د، به سه طریق آس��یب زننده 

خواهد بود:
هوش مصنوعی می تواند برای انسان مضر باشد

بشر می تواند با استفاده از هوش مصنوعی به دیگران 
ُآسیب بزند

بشر می تواند به هوش مصنوعی آسیب بزند )در این 
سناریو، هوش مصنوعی دچار آسیب روانی خواهد شد(

به گفته باس��تروم، در صورت وقوع ه��ر کدام از این 
سناریوها، زمینه برای بروز خطا فراهم خواهد بود.

این فیلسوف سوئدی با در نظر گرفتن این احتمال 
که ماش��ین ها علیه انس��ان قیام کنند، می گوید: اگر 
هوش مصنوعی واقعا قدرتمند ش��ود، آنگاه این خطر 
وجود خواهد داش��ت ک��ه کاری متف��اوت از آنچه ما 

می خواهیم انجام بدهد.
به عقیده باستروم، مورد دوم نیزمحتمل است؛ یعنی 
زمانی که انسان بخواهد با استفاده از هوش مصنوعی 
به هم نوع خود آس��یب بزند. این خطر پیش از این هم 
تجربه شده و انسان فناوری های متعددی برای جنگ 
و برتری به دیگران ابداع و استفاده کرده است که نمونه 
آن استفاده از بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی بوده 
است. به گفته وی، کاهش ریس��ک استفاده ناصحیح 
انسان از هوش مصنوعی علیه دیگر انسان ها نیز موردی 

است که بررس��ی آن ضرورت دارد که البته در عمل، 
بسیار دشوار است.

باستروم که در س��ال 2014 کتاب معروفی را با نام 
»فراهوشمندی« روانه بازار نش��ر کرده، امروز بیش از 
آن زمان نگران است؛ به این دلیل که سرعت تحوالت 

بیشتر شده است.
وی می گوید: به گمان من، روند پیشرفت در 6 سال 
گذشته، با توسعه فناوری هایی مانند یادگیری عمیق، 

سریع تر از پیش بینی ما بوده است.
زمانی که باستروم کتابش را نوشت، افرادی زیادی 
در جهان به طور ج��دی درباره مخاط��رات احتمالی 
هوش مصنوعی تحقیق نمی کردند. اما به گفته او، حاال 
این حوزه تحقیقاتی، اگر چه هنوز نوپاس��ت، اما افراد 

و گروه های متعددی را به خودش جلب کرده است.
در عین حال به عقیده این فیلس��وف بزرگ، اگرچه 
ممکن اس��ت اتفاقات ناگواری بیفتد، همچنان باید به 
یاد داشت که هوش مصنوعی مزایای متعددی نیز دارد 
و او عالقه ندارد این گونه در موردش قضاوت کنند که 
دارد پایان دنیا را پیش بینی می کند. او که نگاهی چند 
وجهی و پیچیده به هوش مصنوع��ی دارد، می گوید: 
به گمان من در ح��ال حاضرنباید روی مضرات هوش 

مصنوعی تاکید زیادی بکنیم.
 مخاطرات هوش مصنوع�ی برای موجودیت 

بشر
تقریبا ۹0 کیلومتر آن س��وتر، در دانشگاه کمبریج 
نیز محقق��ان درباره تهدیدات ه��وش مصنوعی برای 
موجودیت انس��ان تحقیق می کنند؛ البته با رویکردی 

متفاوت.
محققان مرک��ز تحقیق��ات تهدیدات وجود بش��ر 
)CSER( در این دانش��گاه بیشتر به بررسی سالح های 
بیولوژیک��ی، همه گیری ه��ا و البته ه��وش مصنوعی 

می پردازند.
 )Lord Martin Rees ل��رد مارتی��ن ری��س )
هم بنیان گذار CSER که دفترش در کالج ترینیتی قرار 
دارد، می گوید: یکی از فعال ترین حوزه های تحقیقات 

ما هوش مصنوعی بوده است.
ریس که یک کیهان ش��ناس و متخص��ص فیزیک 
نجومی شناخته شده است که از سال 2005 تا 2010 
رییس افتخاری انجمن پادش��اهی بوده اس��ت. او که 
بازنشسته شده، در CSER به صورت داوطلب فعالیت 

می کند.
به اعتق��اد ریس، ه��ر الگوریتمی که درب��اره آینده 
بشر تصمیم بگیرد را باید برای بش��ر توضیح داد. وی 
می گوید: اگر یکی الگوریتم ش��ما را محکون به زندان 
کند یا کارت اعتباری تان را مس��دود کند، ش��ما حق 
دارید، توضیحی دریافت کنید ک��ه دلیل این تصمیم 

را درک کنید.
وی می افزاید: البته این مش��کل اکنون ماست، زیرا 
 AlphaGo حت��ی س��ازندگان الگوریتم هایی مانن��د
)الگوریتم انجام ب��ازی Go گوگل( نی��ز درباره نحوه 
واقعی عملکرد آن چی��زی نمی دانند. این یک معضل 

جدی است و آنها نیز به آن واقفند.
ایده راه اندازی CSER در تابس��تان سال 2011 در 
جریان گفت وگوی هاو پرایس، اس��تاد کمبریج و یان 
تالی��ن، هم بنیان گذار اس��کایپ در صندلی عقب یک 
تاکسی در کپنهاگ به ذهن پرایس خطور کرد. تالین 
تا کنون 7 تا 8 درصد منابع مالی مرکز CSER را تامین 

کرده است.
پرایس درباره آن گفت وگو با تالین در تاکسی نوشته 

است: من با کسی سوار تاکسی بودم که گمان می کرد 
احتمال مرگش در یک حادثه مرتبط با هوش مصنوعی 

به اندازه سکته قلبی یا سرطان باالست.
وی افزوده: من هرکز کس��ی را ندیده بودم که تا آن 
اندازه درباره هوش مصنوعی نگرانی داش��ته باشد؛ آن 

هم کسی که زمینه کارش در حوزه نرم افزار باشد.
CSER در زمین��ه ش��یوه های اس��تفاده از ه��وش 
مصنوعی در جنگ افزاره��ا و نگرانی های بلندمدت تر 
اف��رادی مانند باس��تروم پژوه��ش می کن��د. از دیگر 
حوزه های پژوهش��ی این مرک��ز، اس��تفاده از هوش 
مصنوعی در خدمت علوم زیس��ت محیطی و زنجیره 

تامین غذاهای کشاورزی است.
شان اوه ایجرتای )Seán ÓhÉigeartaigh( مدیر 
اجرای��ی CSER و همکار س��ابق باس��تروم می گوید: 
ما س��عی داریم به هر دو وجه مثب��ت و منفی فناوری 
بپردازیم؛ زیرا هدف اصلی ما تبدی��ل جهان به جایی 

امن تر است.
ایجرتای که دارای دکترای ژنتیک از کالج ترینیتی 
دوبلین اس��ت، می گوید ک��ه CSER هم اکنون س��ه 
پروژه مش��ترک را با FHI در دس��ت اج��را دارد. این 
مرکز مش��اورنای همچون باس��تروم، ایالن ماسک و 
متخصصان هوش مصنوعی مانند اس��توارت راسل و 
موری ش��اناهان دارد. اس��تفن هاوکینگ نیز در زمان 

حیات مشاور این مرکز بود.
 آینده هوش مصنوعی

مرکز لورهولم برای آینده هوشمندی )CFI( در سال 
2016 در کمبریج افتتاح ش��د و ام��روز این مرکز، در 
همان ساختمانی مستقر اس��ت که CSER در آن قرار 
دارد. این س��اختمان البته تنها نقطه اشتراک این دو 
مرکز نیس��ت. برخی کارکنان دو مرکز یاد ش��ده نیز 
مشترک هستند و پروژه های تحقیقاتی متعددی نیز 

به صورت مشترک در آنها دنبال می شود.
این مرکز که با کمک مالی 10 میلیون پوندی بنیاد 
لورهولم )Leverhulme( فعالیت می کند، به منظور 

حمایت از تفکر خالق تاسیس شده است. 
اما آیا وجود مراکز متعدد تحقیقاتی در زمینه هوش 

مصنوعی ضرورت دارد؟ 
ایجرتای که یکی از بنیان گذاران این مرکز است، در 

این زمینه معتقد است که بله.
وی می گوید: امروزه واضح است که عالوه بر چالش ها 
و فرصت های فن��ی، موضوعات حقوق��ی، اقتصادی و 

اجتماعی این حوزه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی می افزاید: چگونه ما اطمینان می یابیم که هوش 
مصنوعی در یک جامعه جهانی به سود همه است؟ در 
این زمینه مسایل متعددی باید بررسی شود؛ از جمله 
اینکه چه کسانی در فرایند توسعه آن نقش داشته اند، 
چه کسانی مشاوره داده اند، راهبری آن چگونه است و 
چگونه باید حق رای و اظهار نظر جوامع به حاشیه رانده 

شده را حفظ کرد. 
هدف CFI گرد آوردن متخصصان عل��وم کامپیوتر 
و یادگی��ری ماش��ین در کن��ار اف��رادی از جامع��ه 
سیاس��ت گذاری، علوم اجتماعی، راهبری و ریسک، 
اخالق، فرهنگ و از ای��ن قبیل اس��ت. در نتیجه این 
مرکز قادر خواهد بود که نگاه وسیع تری به فرصت ها و 

چالش های هوش مصنوعی داشته باشد.
ایجرتای می گوید: با گرده��م آوردن افرادی که در 
مورد مس��ایل از دیدگاه های متفاوتی می اندیشند، ما 
قادر خواهیم بود که سناریوهای محتمل را بشناسیم و 

درباره نحوه مواجهه با آنها خود را آماده کنیم.
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