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هوش مصنوعی در جهان ()5
(جمهوري هند)

چكيده
هندوستان امروزه از کشورهایی محسوب میشود که به جمع سرامدان تحقيق و پژوهش در حوزه هوش
مصنوعی در جهان پيوسته است .جمعيت زیاد این کشور که دومين کشور پرجمعيت جهان محسوب
میشود که فاکتور مهمی در توسعه هوش مصنوعی در این کشور بوده است؛ زیرا نيروی عظيم انسانی
خاصی در این کشور وجود دارد که از نهادش متخصصان فراوانی در حوزه کامپيوتر و هوش مصنوعی
پدیدار شدهاند که نهتنها در دانشگاههای این کشور ،بلكه در عمده مراکز دانشگاهی جهان مخصوصاً
آمریكا مشغول به آموزش و پژوهش در زمينههای مرتبط با هوش مصنوعی هستند .همچنين به دليل
وسعت جغرافيایی و گوناگونی جمعيتی هند ،شرکتهای عظيم مرتبط با هوش مصنوعی در جهان در
تالشند تا در بازار بزرگ این کشور جایگاهی پيدا کرده و محصوالت خود را در آن عرضه کنند.
تنوع زبانی در هند از دیگر عوامل اصلی توجه به استفاده گسترده از هوش مصنوعی در این کشور
است .به دليل تنوع و تكثر زبانی در هند هميشه موانع زیادی برای ارتباط ميان شهروندان این کشور با
همدیگر وجود داشته است به همين دليل دولت و گروههای اجتماعی مختلف در هند میکوشند تا از
هوش مصنوعی برای پروژههای ترجمه ماشينی زبانهای هندی استفاده کنند تا با رفع مانع زبانی از این
کشور ،شهروندان هندی به شكل نزدیکتری به همكاری با یكدیگر قادر باشند.
مقدمه
هوش مصنوعی از دانشهای نوینی است که حاصل انقالب فناوری در سطح جهان و به نوعی مهمترین
دانش تكنولوژیک پدیدار شده در دهههای اخير است .اگرچه هوش مصنوعی به عنوان رشتهای دانشگاهی
عمدتاً در دانشكدههای کامپيوتر جای دارد ،اما این دانش نوین مرزهای رایج و مرسوم آکادميک را پشت
سرنهاده و ماهيت بينرشتهای یافته است ،ماهيت بينرشتهای هوش مصنوعی باعث شده که
روانشناسان ،زیستشناسان ،حقوقدانان ،متخصصان کامپيوتر و بسياری دیگر از دانشمندان دیگر
رشتهها درگير آن

شوند1.

Gardner, 2000; Russell and Norvig, 2016.
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امروزه هوش مصنوعی نهتنها به عنوان دانشی نوین بلكه به عنوان عاملی در جهت افزایش قدرت و
ثروت جوامع مختلف ،مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است 1.هندوستان یكی از
کشورهایی است که در حال تبدیل شدن به قطبی جهانی در توليد فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی
است .براساس پژوهش انجام شده ،هندوستان برحسب ميزان استفاده از هوش مصنوعی و اجرایی کردن
آن در بخشهای مختلف داخل این کشور ،بعد از آمریكا و چين مقام سوم جهان را به خود اختصاص
داده است 2.یكی از اصلیترین دالیل گسترش فراوان هوش مصنوعی در هند در سالهای اخير ناشی از
برنامه حكومت هند برای دیجيتاليزه کردن اقتصاد و صنعت این کشور بوده است که به اختصاص
بودجههای کالن حكومت هند در حوزه تكنولوژیهای ارتباطی و هوش مصنوعی انجاميده است.
پنج حوزه اصلی مورد نظر حكومت هند برای نوسازیهای عميق براساس رویكردی دیجيتالی و با
کمک گرفتن از هوش مصنوعی عبارتند از :کشاورزی ،سالمت ،آموزش ،شهرهای هوشمند و زیرساختها
و درنهایت حملونقل ،3البته جمعيت بيش از یک ميليارد نفری هندوستان بازار مناسبی برای
سرمایهگذاری شرکتهای مهم هوش مصنوعی جهان در این کشور بوده است که سهم بهسزایی در رشد
و گسترش استارتآپهای مرتبط با هوش مصنوعی و اشتغال در حوزه تكنولوژیهای مرتبط با هوش
مصنوعی ایفا کرده است.
گزارش حاضر ضمن مروری بر تاریخچه هوش مصنوعی به مزایا و چالشهای توأمان هوش مصنوعی
برای کشور هند توجه خاص دارد .همچنين با توجه به سند انتشاریافته استراتژی ملی هوش مصنوعی
در هند گامهای مختلف این کشور برای بهبود جایگاه هند در شاخصهای مرتبط با هوش مصنوعی مورد
بحث و بررسی قرار میگيرد .در ادامه به کاربردهای هوش مصنوعی در هند میپردازیم و موانع گسترش
بيشتر کاربردهای هوش مصنوعی در جامعه هند مورد ارزیابی قرار میگيرد .در خاتمه نيز به معرفی
مختصر چند هوشپژوه معروف هندی میپردازیم.

Barr and Feigenbaum, 2014.
www.cio.economictimes.indiatimes.com/news/63922875
www.analyticsinsight.net/resons-that-made-india-skils

1.
2.
3.
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فصل اول ـ تاريخچه هوش مصنوعی در هند
نخستين واحد درسی ای که در نهاد آموزشی در حوزه هوش مصنوعی در هند ارائه شد ،در انستيتوی
هندی تكنولوژی کانپور در اواخر دهه  1960ميالدی بود .پروفسور ماهاباال که از دانشگاه  MITآمریكا
و بعد از یک سال دوره پژوهشی با ماروین منسيكی (از بنيانگذاران هوش مصنوعی در آمریكا و جهان)
برگشته بود آغازگر هوش مصنوعی در نظام دانشگاهی هند قلمداد میشود ،اما پژوهشهای اوليه در
حوزه هوش مصنوعی در هند برای نخستينبار توسط پروفسور ناراسيمهان در این کشور صورت گرفت.
پروژه ترجمه ماشين زبانهای هندی در انستيتوی هندی تكنولوژی کانپور و پروژه شناخت ویژگیهای
اپتيكال در دانشگاه کلكته در دهه  1980ميالدی را میتوان به عنوان نخستين پروژههای پژوهشی انجام
شده در حوزه هوش مصنوعی در هند بهشمار آورد 1.وزارت الكترونيک در حكومت هند با کمک برنامه
توسعه سازمان ملل ) (UNDPدر سال  1986تصميم به اجرای پروژه پنجسالهای در حوزه سيستمهای
محاسباتی دانشبنيان گرفت که به عنوان بخشی از برنامه تحقيقاتی سيستمهای کامپيوتری نسل پنجم
در هند تعریف میشد .این پروژه بر سيستمهای کامپيوتری نسل پنجم در هند تعریف میشد .این پروژه
روی پيشرفتهای در حال ظهور در حوزههای زیر متمرکز بود:
 .1تعامل و مواجهه هوشمند انسان و ماشين،
 .2پردازشهای دانشمحور و کارکرد مدیریت،
 .3حل مسئله و کارکرد نتيجهگيری،
 .4رشد پالت فرمهای پردازش

موازی2.

هدف کليدی این پروژه ،گسترش برنامهنویسی کامپيوتری در هند بهطوری بود که هدف اصلی از
آن برنامههای تحقيقاتی و توسعه ( )R & Dباشد .مراکز پژوهشی و آموزشی درگير در این پروژه که
بعدها به رشد هوش مصنوعی در هند کمک فراوان کرد شامل این موارد است :مرکز گسترش محاسبات
پيشرفته ( ،)CDACوزارت الكترونيک ( ،)DOEانستيتوی هندی علوم برای پردازشهای همزمان
( ،)IISCانستيتوی هندی تكنولوژی ( ،)IITانستيتوی آمار هند برای پردازش تصویر ( ،)ISIمرکز ملی
تكنولوژیهای نرمافزاری (.3)NCST
در طول سالهای  1986تا  1995هرکدام از مراکز فوق مبلغی در حدود  20تا  35پژوهشگر
تماموقت داشتند که روی پنج تا هشت پژوهشگر کوچکتر در حوزه دانشهای مرتبط با هوش مصنوعی

1.

Landscape of Artificial Intellignce/machine Learning Research in India, A Report by
ITIHAASA Reserch and Digital, 2018, P: 10.
2. Uptal Kumar Banerjee, Computer Education in India, Chapter 11.
3. Professor K.Ramamritham, A Report on R and D at Indian Computer-Science
Stablishments,1995.
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کار میکردند .در این دوره حدود  15فارغالتحصيل هوش مصنوعی توسط مراکز فوق مدارک خود را
دریافت کردند.
پروژه کالن سيستمهای محاسباتی دانشبنيان به آموزش و ایجاد سيستمهای تخصصی مورد نياز
برای ادارات دولتی ،سيستمهای تخصصی برای مهندسی و کاربردهای پزشكی ،سيستمهای آموزشی
هوشمند انجاميد .این پروژه همچنين دربرگيرنده تكنولوژیهای پردازش زبان شامل پردازش زبان طبيعی
(دسترسی به بانکهای اطالعاتی و مجموعههای بزرگ دربرگيرنده متون مختلف) ،ترجمه ماشين،
سيستمهای پردازش صدا و تصویر و محيطهای پردازش زبان هندی میشد .بخشی از پژوهشهای اوليه
انجام شده در هند در حوزه هوش مصنوعی به دليل نيازهای اجتماعی بود .مثالهای اوليه از پژوهشهای
هوش مصنوعی و کاربرد آن در هند شامل موارد زیر است:
 .1برنامهای دانشمحور که برای حمایت از سالمتی کارگران طراحی شده بود و  Eklavyaنام
داشت .این برنامه را انستيتوی هندی تكنولوژی مادراس طراحی و عملياتی کرد،
 .2سيستم آموزشی زبان،
 .3سيستم هوشمند برنامهریزی پرواز با نام ،Savani
 .4سيستم سنتز و ترکيب سخن که برای خطوط راهآهن طراحی و عملياتی شده بود،
 .5پروژه  IISCبرای پردازش تصویر با استفاده از هوش

مصنوعی1.

از دیگر خروجیهای پروژه کالن سيستمهای محاسباتی دانشبنيان در هند ،برگزاری کنفرانس
هوش مصنوعی در سال  1989در این کشور بود .این کنفرانس احتماالً نخستين کنفرانس در حوزه هوش
مصنوعی و یادگيری ماشين در هند بود .در این کنفرانس 41 ،مقاله و  69سخنرانی ارائه شد .این مقالهها
را پژوهشگران مختلف از کشورهای انگليس ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،آمریكا ،کانادا و استراليا ارائه کردند .در
این کنفرانس ،یک روز کامل به برگزاری کالسهای آموزشی و کارگاههای مختلف درباره جنبههای
مختلف هوش مصنوعی اختصاص یافت که شامل نحوه ایجاد سيستمهای دانشمحور ،مهندسی دانش،
سيستمهای برنامهنویسی و پردازش زبان میشد.
بعد از پروژه سيستمهای محاسباتی دانشبنيان در هند دو حوزه زیر رشد فراوان را به خود دیدند:
 .1ترجمه ماشين :به دليل تكثر زبانی در هند ،تالشهای پژوهشی فراوانی در انستيتوی تكنولوژی
هند در کانپور و دیگر انستيتوهای تكنولوژی در هند در حوزه ترجمه ماشين با کمک گرفتن از هوش
مصنوعی انجام شد.
 .2از متن به گفتار :پژوهش در حوزه سيستمهای هوشمند تبدیل متن به گفتار مخصوصاً برای
زبانهای هندی در انستيتوهای پژوهشی مختلف ازجمله در مادراس و فاراگپور انجام

شد2.

ITIHAASA, P:11.
www.drdo.gov.in/drdo/labs

1.
2.
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مرکز هوش مصنوعی و رباتيک ( )CAIRبه عنوان مرکزی پژوهشی در سال  1986و تحت نظر
سازمان توسعه و پژوهشهای دفاعی ( )DRDOتأسيس

شد1.

در اوایل دهه  1990ميالدی مرکز هوش مصنوعی و رباتيک هند ،سيستم هوشمندی را برای نظارت
بر سالمت رادارها با عنوان نيوپونا طراحی کرد .در طول سالهای اخير پژوهشهای مربوط به هوش
مصنوعی و یادگيری ماشين رشد فراوانی در هند داشتند .براساس پژوهش انجام شده درباره تعداد آثار
پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و یادگيری ماشين در فاصله سالهای  2010تا  ،2016مهمترین مراکز
دانشگاهی و پژوهشی در هند به ترتيب شامل این موارد است :انستيتوی تكنولوژی بمبئی ،انستيتوی
تكنولوژی دهلی ،انستيتوی تكنولوژی مادراسی ،انستيتوی بينالمللی تكنولوژی اطالعاتی حيدرآباد و
انستيتوی تكنولوژی

کانپور2.

براساس پژوهش فوق ،کمپانی های پيشرو در هند در حوزه انتشار آثار پژوهشی در حوزه هوش
مصنوعی و یادگيری ماشين در سالهای  2010تا  2016شامل نمایندگیهای شرکتهای جهانی
ميكروسافت  ،IBMگوگل ،سامسونگ HP ،در هند در درجه اول و شرکتهای هندی مخصوصاً TCS
و  HCLدر درجه بعدی است.
مطابق با گزارش استعدادهای جهانی در حوزه هوش مصنوعی که در سال  2018منتشر شد،
هندوستان رتبه دهم جهان را در تعداد فارغالتحصيالن دکتری هوش مصنوعی و یادگيری ماشين دارد.
همچنين رتبه سيزدهم را در ميان کشورهای برتر جهان از لحاظ ارائه مقالههای علمی در کنفرانسهای
پژوهشی مربوط به هوش مصنوعی و یادگيری ماشين در سراسر جهان داراست .هندوستان در حدود
 386فارغالتحصيل دکتری هوش مصنوعی و یادگيری ماشين دارد ،درحالیکه آمریكا با حدود %90
فارغ التحصيل دکتری هوش مصنوعی و یادگيری ماشين مقام نخست جهان را در این زمينه داراست.
همچنين پژوهشگران هندی براساس این گزارش در حدود  44مقاله مهم را در کنفرانسهای درجه اول
جهانی هوش مصنوعی منتشر کردهاند درحالیکه آمریكا  3017مقاله در این حوزه ارائه کرده است .چين
به عنوان رقيب منطقهای هند دارای  413فارغالتحصيل دکتری هوش مصنوعی و یادگيری ماشين و
 206مقاله مهم در کنفرانسهای درجه اول جهان در زمينه هوش مصنوعی

است3.

انجمن برخط (آنالین) یادگيری ماشين هند 41 ،عضو دارد که همگی از اساتيد دانشگاهی این رشته
در هند هستند .همچنين این انجمن دارای  13گروه آموزشی دانشگاهی در حوزه هوش مصنوعی و 106
متخصص یادگيری ماشين است که در بيش از  90کمپانی مربوط به هوش مصنوعی و یادگيری ماشين
در سراسر هند

پراکندهاند4.

Deep Khemani, A Perspective on AI Research in India, AI Magazine, 2012.
www.neelshah18.github.io/sc.pus.analysis.html
www.jfgagne.ai/talent/
www.ml-india.org

1.
2.
3.
4.
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طبقهبندي پژوهشهاي مربوط به هوش مصنوعی در هند
براساس پژوهشهای انجام شده محققان هندی در حوزه هوش مصنوعی تالششان عمدتاً در راستای یافتن
پاسخهایی برای مسائل چالشبرانگيزی در حوزه هوش مصنوعی و یادگيری ماشين است که قابليت طبقهبندی
براساس تشابههایشان با آنچه انسانها انجام میدهند را دارند ،که به سه دسته زیر تقسيم میشوند:
 .1احساس،
 .2فهم،
 .3پاسخ

دادن1.

محققان در دانشگاههای مختلف هند روی پروژههای جذاب و متفاوتی تمرکز کردهاند که جنبههای
مختلف هوش مصنوعی و یادگيری ماشين شامل یادگيری راهنمایی شده ،یادگيری عينی راهنمایی شده،
یادگيری عميق و  ...میشود .نمونههای معرف پژوهشهای انجام شده در حوزه هوش مصنوعی در هند
به ترتيب زیر است:
 .1احساس
الف) تحليل متن و شناخت،
ب) فهم متن،
ج) الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگيری ماشين برای شناخت چهره،
د) بينایی کامپيوتر،
هـ) ابزارهای ساختن سيستمهای هوش مصنوعی،
و) نمایش دانشهای چندکيفيتی،
ز) عملكرد الگوریتمهای .DL
 .2فهم
الف) رویكردهای آماری به متون ،فهم عميق متون و کاربردهای آن در تحليل وبالگها ،پردازش
رزومه ،مقایسه قراردادها ،سيستمهای پاسخ به سؤال ،فهم نوآوری خالصه کردن و ...
ب) یادگيری عميق پيشرفته و مدلهای یادگيری تحت نظارت،
ج) پردازش زبان طبيعی و پردازش زبان طبيعیشناختی،
د) ترجمه ماشين و تحليل احساس زبانها،
هـ) یادگيری ارتباطی آماری و مدلهای یادگيری،
و) بسط الگوریتمهایی که دارای نوعی از ضمانت ریاضی بوده و برای دادههای بزرگ مقياس مناسب
است،

www.niti.gov.in/writer data/files/documents publication
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ز) یادگيری رویههای بصری و تصویری که میتواند به یک کنشگر بگوید که روی کدام درونداد
تمرکز کند،
چ) نمایش راههایی برای مقایسه،
ط) تصميمگيری احتمالی در شرایط عدم قطعيت و مدلهای یادگيری تقویتشده عميق،
ی) فهم سوگيری در سيستمهای هوش مصنوعی و نحوه دسترسی برابر و منصفانه به سيستمهای
هوش مصنوعی.
 .3پاسخ دادن
الف) ایجاد کنشگری که به دنبال یادگيری کامل در محيط است،
ب) ایجاد سيستمهای هوشمند جمعآوری دادهها در حوزه سالمت به منظور ساختن ابزارهای بهتر
و پيشرفتهتر برای پيشگویی بيماری و تحليل عوامل ابتال به بيماری،
ج) کاربرد نظریه بازی در فروش( به منظور قصد سود بيشتر)،
د) یادگيری با وجود مقدار محدوده اطالعات،
هـ) استفاده از یادگيری ماشين برای کاهش سروصدا و هرجومرج در دادهها،
و) کاربرد مدلهای یادگيری ماشين در:
 .1بيولوژی محاسبه،
 .2فهم اشيا در تصاویر،
 .3تكهتكه کردن یک فایل ویدئویی و خالصه کردن آن،
 .4فهم موضوعهای خاص در اسناد نوشته شده،
 .5مدلبندی آماری سيستمهای کامپيوتری،
 .6بيومتریک و شناخت تصویر :یكی از پروژههای تحقيقاتی خاص هند در حوزه هوش مصنوعی
الگوریتم یادگيری عميق برای شناخت چهره کودکان تازه متولد شده است،
 .7رباتهای چندگانه ،نقشهکشی مؤثر یک محيط ناشناس با استفاده از رباتهای چندگانه،
 .8مكانيزم ربات :طراحی و کنترل سازوکارهای یک ربات،
 .9رباتهای متحرک :برنامهریزی حرکت ،جهتیابی مستقل،
 .10نگاه رباتيک :سيستم بينایی رباتيک هوشمند ،بازسازی تصاویر دیناميک،
 .11رباتهای هوایی.
شرکتهای بينالمللی زیادی در پروژههای هوش مصنوعی و یادگيری ماشين در هند مشغول
بهکارند .ورود این شرکتهای بينالمللی به افزایش کمّ ی و کيفی هوش مصنوعی و یادگيری ماشين در
هندوستان انجاميده است .پروژههای کاربردی این شرکتها شامل موارد زیر است:
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 .1ترجمه ماشين،
 .2بهبود کيفی فونت نامهها با استفاده از یادگيری ماشين،
 .3بهبود کارایی تجارت الكترونيكی با استفاده از یادگيری ماشين شامل موتورهای جستجوگری که
به توجيه و پيشنهاد نيز میپردازند ،بازاریابی صوتی ،به حداقل رساندن تقلب و . ...
 .4شناخت تصاویر پزشكی از طریق یادگيری ماشين .همچنين استارتآپهای هندی که در حوزه
پروژههای پژوهشی کاربردی درزمينه هوش مصنوعی مشغول به فعاليت هستند شامل این موارد است:
ـ فهرستبندی ویدئویی براساس یادگيری ماشين،
ـ تحليل دادههای تاریک (دادههای غيرساختارمند به شكل ایميلهای استخدامی ،ارتباطات
مشتریان و  )...در کارآفرینی،
ـ طراحی و گسترش ماشينهای باری

هوشمند1.

كمکهاي مالی به پژوهشهاي مرتبط با حوزه هوش مصنوعی در هند
محققان هندی هوش مصنوعی و یادگيری ماشين در دانشگاههای این کشور جدا از صندوقهای حمایتی
دانشگاهی حمایتهای مالی الزم را از طرف بخشهای مختلف دولت این کشور و بخش صنعت دریافت
میکنند .منبع عمومی تأمينکننده پژوهشهای هوش مصنوعی و یادگيری ماشين ،سازمانهای حكومتی
همانند وزارت علوم و تكنولوژی هند ،وزارت الكترونيک و تكنولوژی اطالعاتی ،سازمان توسعه و پژوهش
دفاعی و سازمان بيوتكنولوژی این کشور است .شعبههای بينالمللی شرکتهای بزرگ جهانی در هند
همانند  Google Indiaو آزمایشگاه  IBMدر هند و امثال آن نيز به تأمين مالی پروژههای هوش
مصنوعی در این کشور میپردازند و گرنتهای مسافرتی را در اختيار محققان هندی بهمنظور مسافرت
آنها به کنفرانسهای جهانی خارج از هند قرار میدهند.
بخشی از کمک هزینههای مالی بزرگ تخصيص داده شده به پروژههای هوش مصنوعی ازسوی
صنایع و کمپانیهای بزرگ به این ترتيب است:
 .1انستيتوی تكنولوژی مدارس هند از شرکت  Boschفاندی به مبلغ  40ميليون روپيه برای
پژوهش پنجساله دریافت کرده

است2.

 .2شرکت بزرگ  Patrishka Trustمبلغ  300ميليون روپيه را در اختيار مرکز تحقيقات مغز
محاسباتی در انستيتوی تكنولوژی مادراس قرار داده است.
 .3شرکت  Intelبه تأمين مالی پروژه جمعآوری دادههای شرایط رانندگی هندیها در انستيتوی

ITIHAASA,P:12-15
www.analyticsindimag.com/bosch-to-invest
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تكنولوژی حيدرآباد پرداخته

است1.

 .4انستيتوی تكنولوژی فراگپور به تأمين مرکز هوش مصنوعیای پرداخته است که هزینههای آن
را شرکت تكنولوژیهای  Capilloryتأمين کرده

است2.

هوش مصنوعی و حجم آن در اقتصاد هند
تخمين حجم هوش مصنوعی و شرکتهای مرتبط با آن در اقتصاد هند کاری دشوار است .براساس
شاخص های جهانی یكی از معيارهای رایج برای تخمين بخش هوش مصنوعی ،اندازهگيری
سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در استارتآپهای هوش مصنوعی است .براساس تخمين انجام شده
کمکهای مالی اختصاص داده شده در سراسر جهان به هوش مصنوعی از  826ميليون دالر در سال
 2012به  6/4ميليون دالر در سال  2017افزایش یافته است 3.حجم بخش هوش مصنوعی هند نيز در
این دوره رشد چشمگيری یافته و شاهد  150ميليون دالر سرمایهگذاری در بيش از  400کمپانی در
پنج سال گذشته بوده است 4.بيشتر سرمایهگذاریها در دو سال گذشته بوده است بهطوری که فقط
حجم سرمایهگذاریها از  44ميليون دالر در سال  2016به  77ميليون دالر در سال  2017رسيده است.
در هند حكومت این کشور بيشتر سرمایهگذاریها در بخش هوش مصنوعی و تكنولوژیهای نوظهور
را انجام میدهد .در بودجه اخير این کشور مبلغ  480ميليون دالر برای سرمایهگذاری در بخش
تكنولوژیهای نوظهور که شامل هوش مصنوعی نيز میشود اختصاص داده است .چنين سرمایهگذاری
مالی عظيمی می تواند به هند کمک کند تا در کنار آمریكا ،استراليا ،چين ،کانادا و اتحادیه اروپا به
سرمایهگذاری های عظيم در بخش هوش مصنوعی روی آورد؛ اگرچه هنوز از چين که در نظر دارد تا
سال  2030در حدود هفت ميليارد دالر در بخش هوش مصنوعی سرمایهگذاری کند عقب

است5.

چالشهاي پيش روي توسعه هوش مصنوعی در هند
هندوستان اگرچه جزء کشورهایی است که تكنولوژیهای نوین مخصوصاً در سالهای اخير استفاده کرده
است ،اما چالش های فراوانی نيز پيش روی رشد هرچه بيشتر هوش مصنوعی در این کشور وجود دارد.
این چالشها عمدتاً داخلی است و بهمثابه مانعی جدی بر سر راه رسيدن هند به کشورهایی همچون
آمریكا و چين درزمينه شكوفایی دانشهای نوین مخصوصاً هوش مصنوعی عمل میکند .بخشی از این
چالشها ،ساختاری و کالن بوده و رفع آنها به تالشهای طوالنیمدت نيازمند است .دولت با آگاهی از
www.factordaily.com/india-driving
www.indiatoday.in/pti-feed/story
Tracxn,’Artificial Intelligence Sector Report 2018’ at www.tracxn.com
The NASSCOM Research Paper,2018,P:16.
Dave Gershgorn at www.qz.com//264 673
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وجود چنين موانع کالن در مقابل رشد هوش مصنوعی در این کشور همه تالش خود را در سالهای
اخير برای رفع آن انجام داده است .رقابت منطقهای هند با چين و سرمایهگذاری عظيم چينیها بر هوش
مصنوعی احساس خطر را در ميان سياستمداران این کشور بهوجود آورده و به همين دليل سياستمداران
و مقامات عالیرتبه هندی نيز برنامههای زیادی را برای رفع موانع شكوفایی هوش مصنوعی در هند
طراحی و اجرا کردهاند.
اگرچه هندوستان راه فراوان برای رفع کامل این موانع در پيش دارد ،اما قدمهای جدیای که در
سالهای اخير در این زمينه برداشته است نقش فراوانی در تسهيل گسترش استارتآپها و سرمایهگذاری
بخش خصوصی درزمينه هوش مصنوعی داشته است .سایت بروکينگز در مقالهای مهم به تحليل مهمترین
چالش های پيش روی رشد هوش مصنوعی در هند پرداخته است .براساس این گزارش عوامل زیر
مهمترین چالشهای پيش روی هند در این زمينه است:
الف) كيفيت ارتباطات در هند
چالش اصلیای که پيش روی گسترش هوش مصنوعی در هند است کيفيت ارتباطات در این کشور
است .البته هندوستان پيشرفت های زیادی در مسير بهبود دسترسی شهروندان به اینترنت در یک سال
اخير داشته است .نرخ دسترسی به اینترنت در ميان شهروندان این کشور از کمتر از  4درصد در سال
 2006به بيش از  30درصد در سال  2016رسيده است ،اگرچه این رشد کمی ،به معنای بهبود کيفی
دسترسی شهروندان این کشور به اینترنت نيست.
در ميان  300ميليون کاربر اینترنت در هند 77 ،درصد کاربران شهری و  92درصد کاربران روستایی
آن از طریق موبایلهایشان است که به اینترنت دسترسی دارند .1چنين پدیدهای مختص هند نيست و
در کل جهان  50درصد کاربران اینترنت برای وصل شدن به آن از گوشیهای موبایل استفاده میکنند.
اما مسئله آن است که در هند ،سرعت اینترنت بر گوشیهای موبایل بسيار کمتر از استانداردهای جهانی
است .برای مثال در گزارش اخير  open Signalبهخوبی نشان داده شده که چگونه سرعت متوسط
 4Gبرای عمده کاربران هندی چيزی در حدود  2تا  Mbps 6است که بسيار پایينتر از متوسط سرعت
جهانی Mbps 17/4

است2.

به دليل دسترسی محدود به اینترنت باکيفيت ،بيشتر کاربران هندی به استفاده کامل از خدمات
شبكه اینترنت قادر نيستند .چنين کمبودی ،تأثير مستقيمی بر توسعه هوش مصنوعی در هند گذاشته
است .آنچه که متخصصان حوزه سياستگذاری به سياستمداران هندی توصيه میکنند این است که اگر
هند میخواهد به قطب گسترش هوش مصنوعی به عنوان تكنولوژی کامالً جدیدی بدل شود باید روی
افزایش کيفيت زیرساختهای ارتباطی خود سرمایهگذاری کند.
“Internet in India” at www.bestmediainfo.com
”Open signal”statate of Mobile Networks:India” at “Open signal.com
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ب) «جعبه سياه» هوش مصنوعی
استراتژی هوش مصنوعی هند به شكل آشكاری بر بخش اجتماعی متمرکز است ،اما پيامدهای چنين
کاربردی در بخش اجتماعی کامالً واضح نيست .هوش مصنوعی از دیگر تكنولوژیهای موجود متفاوت است
زیرا کارکردهای آن عمدتاً به جای دستورالعمل ،ساختارها و قوانين ،بر آموزش و یادگيری متمرکز است.
شما وقتی مجموعهای از دادهها را تعریف میکنيد ،هوش مصنوعی به دليل ماهيت مبتنیبر آموزش و
یادگيری آن هميشه در انجام وظایف محول شدهاش ،تحت کنترل کاربرانش نيست .چنين پدیدهای میتواند
به پيامدهای منفی در عالم واقعيت بينجامد زیرا احتمال دارد هوش مصنوعی دچار سوگيری شود.
نگرانی اصلی درزمينه هوش مصنوعی اینجاست که طراحان و کاربران آن بعد از بهکار افتادنش
کنترل بسيار کمی روی آن دارند .گزارشهایی وجود دارد که از هوش مصنوعی برای برنامههایی همچون
کنترل رسانههای جمعی ،کنترل حسابهای بانكی و  ...استفاده شده

است1.

یكی از پاسخ هایی که برای مسئله جعبه سياه هوش مصنوعی در هند و دیگر کشورهای جهان
میتوان بيان کرد ،تقاضا برای شفافيت هرچه بيشتر درزمينه الگوریتمهاست .چنين مطالبه شهروندی
میتواند به جنبشی بينجامد که خواستار الگوریتمهای منصفانهتر و تزریق اخالق به برنامهریزی در هوش
مصنوعی شود .به دليل کنترل ضعيف انسان روی هوش مصنوعی ،چنين چارچوب اخالقی و سياستگذاری
برای تكنولوژیهای نوین همچون هوش مصنوعی و استفاده از آن در بخش اجتماعی کشوری همچون
هند مورد توصيه بسياری از متخصصان سياستگذار اجتماعی است.
بههرحال به دليل پيامدهای اجتماعی گسترده هوش مصنوعی و چالشهای آن در حوزه اجتماعی
برای کشوری همچون هند ،تقاضا برای انجام پژوهشهای بيشتر بر استفاده از هوش مصنوعی در
برنامههای اجتماعی هند در حال افزایش

است2.

Jack Karsten and Darrel west,”China’s Social Credit System Spreads to More Daily
Transactions, Broo Kings 18th 2018.
2. Shamika and Puneeth Nogaraj, Harnessing the future of AI in India, 2018 at
www.brookings.edu
1.
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فصل دوم ـ كاربردهاي هوش مصنوعی در هند
هندوستان اگرچه در کاربردهای وسيع هوش مصنوعی در عرصههای مختلف راه زیادی دارد که به
کشورهای دیگر برسد ،اما به دليل رشد زیاد فناوری در سالهای اخير توانسته ميزان کاربردهای هوش
مصنوعی در بخشهای مختلف را روزبهروز بيشتر کند .درواقع جمعيت بيش از یک ميليارد نفری هند
نيز بازار خوبی برای شرکتهای هوش مصنوعی است تا محصوالت خود را عرضه کند .دولت هند نيز در
تالش است تا از قابليتهای هوش مصنوعی در این کشور حداکثر استفاده را ببرد .براساس گزارشها از
هند که در سال  2016دانشگاه کارنگی ملون آمریكا منتشر کرد به دليل گسترش اقتصاد دیجيتالی که
با رشد آموزشی و روند جهانی شدن تقویت شده است ،مصرفکنندگان هندی بدون آنكه اغلب خودشان
بدانند بزرگترین گروهی هستند که از پيشرفتهای اخير در هوش مصنوعی بهره بردهاند .این بهرهگيری
شامل کاربردهای متعدد هوش مصنوعی برای مصرفکنندگان هندی و استفاده گسترده از خدمات آنالین
همانند بازار آمازون یا  Netflixمیشود .سياستمداران این کشور هم از هوش مصنوعی برای امنيت
ملی ،خدمات عمومی و دیگر اولویتهای مورد نياز این کشور استفاده میکنند .البته موانع بوروکراتيک
کمی هم بر سر این گسترش استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد که باعث شده محصوالت غنی شده
با هوش مصنوعی به طور فراوان در اختيار کاربرهای این کشور قرار گيرد .البته هنوز هم چالشهای
فراوانی در پيش روی دانشگاهيان ،محققان عمومی ،آزمایشگاهها و کارآفرینان هند وجود دارد که متفاوت
از آن چيزی است که برای اصناف مختلف مخصوصاً در بخش توليد این کشور وجود دارد .یكی از این
چالشهای عمده قرار گرفتن زیرساختهای اصلی الزم برای کاربرد و استفاده وسيع از هوش مصنوعی
بيرون از این کشور است .برای مثال از خدمات آمازون 1گرفته تا زیرساختهای یادگيری ماشين گوگل
همه و همه وابسته به زیرساختهای بيرون از هند

هستند2.

در حالی که موانع فيزیكی عامل مهمی بر سر راه پيشبردهای هوش مصنوعی در این کشور هستند
اما از موانع دیگر میتوان به کمبود زیرساختهای فرهنگی الزم در هند اشاره کرد .نمونههای موفقی که
تاکنون در سطح جهان در حوزه هوش مصنوعی وجود داشته است همانند ذهن عميقاً گوگل یا انستيتوی
 Baiduبرای یادگيری عميق که جزء موفقترین پروژههای هوش مصنوعی در نيم قرن اخير بوده است
همگی متكی بر تسهيل فرهنگ نوآوری ،تعهد به پژوهش و از همه مهمتر فراهم کردن محيطی فراتر از
دیوارهای سخت و سفت سازمانهای رایج و مرسوم با رویههای اداری سنگين بوده است .ضعف در
زیرساختهای فرهنگی مشابه که بر تسهيل فرهنگ نوآوری ،تعهد به پژوهش و فرهنگ سازمانی مبتنی
باشد همگی از موانع کاربرد وسيع هوش مصنوعی در هند است.
Amazon Web Servises
www.Carnegieindia.org
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پژوهش در حوزه هوش مصنوعی در سراسر جهان چرخههای متناوبی از بيم و اميد را با خود به
همراه داشته است .در دو دهه اخير با پيدایش اقتصاد اینترنتی ،چرخش معناداری به طرف جذب
کمکهای مالی در حوزه پژوهشی و تحقيقات از طرف بخش خصوصی رخ داده است .از جنبههای جالب
چنين چرخشی ،حرکت ازسوی دانشگاهها به طرف صنعت بوده است زیرا عمده کمپانیهای اینترنتی
بزرگ ،دانشجویان و پژوهشگران مستعد را از دانشگاهها به سوی بخش خصوصی جذب کردهاند .این روند
دارای درسهای فراوانی برای کشوری مثل هند است.
امروزه سرمایهگذاریهای زیادی روی پژوهش در حوزه هوش مصنوعی در عمده کشورهای جهان
به دليل گسترش کاربردهای هوش مصنوعی میشود .پيشرفت تجاری در حوزه هوش مصنوعی در
سالهای اخير تا حدود زیادی به دليل سرمایهگذاری بخش خصوصی و شرکتهای بزرگی همچون IBM
مایكروسافت ،فيسبوک و  ...بوده است .چنين روندی در هندوستان وجود نداشته و به دليل نبود منابع
تخصيص داده شده الزم از طرف بخش خصوصی ،حكومت این کشور به ناگزیر از محل درآمدهای عمومی
به تأمين مالی پروژههای هوش مصنوعی میپردازد ،البته در مقایسه با گذشته بخش خصوصی هند تمایل
بيشتری برای سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی از خود نشان داده است که اگرچه کافی نيست اما
قدم رو به جلویی محسوب میشود .در سالهای اخير انستيتوهای مختلف تكنولوژی

1

در هند به

سرمایهگذاری وسيعی در حوزه هوش مصنوعی پرداختهاند .جامعترین گزارش درباره وضعيت پژوهش در
هوش مصنوعی در هند متعلق به گزارش منتشر شده مجله هوش مصنوعی توسط دیپاک خمانی باشد
که در آن نشان میدهد چگونه این پژوهشها به اقليت خاصی محدود شده و به همين دليل هندوستان
در این زمينه عقبتر از آمریكا و اتحادیه اروپاست .او با ليست کردن آزمایشهای محدودی که به
پژوهشهای هوش مصنوعی در نهادهای عمومی مختلف در حوزه آموزشی هند میپردازند نشان میدهد
که چگونه پژوهشهای انجام شده روی هوش مصنوعی در هند عمدتاً براساس نيازهای اجتماعی است.
او در ادامه استدالل میکند که به دليل گوناگونی زبانی فراوان هند بيشتر تالشها در این زمينه در حوزه
ترجمه ماشين ،زبان طبيعی و کاربردهای متنمحور و زبانمحور هوش مصنوعی است 2.پژوهشهای
انجام شده روی کاربردهای نظامی هوش مصنوعی در هند عمدتاً در سازمان تحقيقات و توسعه 3و
مخصوصاً در مرکز هوش مصنوعی و رباتيک ) (CAIRانجام میشود .مرکز هوش مصنوعی و رباتيک
هند در حوزههای شبكههای عصبی مصنوعی ،چشم کامپيوتری و آگاهی محيطی مشغول به انجام
پژوهش است ،البته حوزه فعاليتهای این مرکز صرفاً نظامی نبوده و در حوزه کاربردهای غيرنظامی هوش
مصنوعی همچون رباتهای مصنوعی و ماشينهایی که از طریق موتور تصميمگيری مجهز به هوش

)Indian Institutes of Technology (IIT
Khemani, D. 2012.
Defence Research and Development Organization
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مصنوعی به بازی شطرنج قادر باشند به تحقيق و پژوهش مشغول است .هندوستان نگاه ویژهای به
سرمایهگذاری چين در حوزه کاربردهای نظامی هوش مصنوعی دارد و کوشيده است تا همانند دولت
چين به سرمایهگذاریهای وسيع در این حوزه دست زند .البته هندوستان راه زیادی را در پيش دارد تا
بتواند در این زمينه همانند چين توسعه یابد ،اما رقابتهای این کشور با چين انگيزه دولت هند برای
سرمایهگذاریهای بيشتر در حوزه کاربردهای نظامی هوش مصنوعی است.
نكته مهم دیگری که درباره کاربردهای هوش مصنوعی در هند مورد توجه محققان مختلف است،
تأثير ماشينی شدن و استفاده از فناوری هوش مصنوعی بر بازار اشتغال در هند است .درواقع این ترس
ناشی از احتمال از دست دادن شغلهای هندیها به دليل ورود هوش مصنوعی به این کشور است.
گزارشهای منتشر شده صنعت تكنولوژی اطالعات و انفورماتيک هند که در اوایل سال  2016چاپ شد
به خوبی بر این نكته اشاره کرده است که چگونه اتوماسيون ناشی از هوش مصنوعی ،آغازگر تأثيرگذاری
عميقی بر وضعيت اشتغال در هند است 1.بخش خدمات  ITدر هند تنها بخشی نيست که تأثيرات
زیانآور هوش مصنوعی بر وضعيت اشتغال را مشاهده میکند .بخش توليد احتماالً نخستين بخش این
کشور است که با پيامدهای آنچه انقالب صنعتی چهارم خوانده میشود مواجه میشود .در حالی که
هندوستان اميدوار به نوعی انقالب توليدی خاص این کشور از طریق برنامه هندی  Modi Makeاست
اما هماکنون سياستگذاران این کشور با واقعيت جدیدی که ناشی از پيدایش رباتهای صنعتی و تأثيرات
آنها بر کمپانیهای توليدی است مواجه

شدهاند2.

براساس واقعيتهای جدید که هوش مصنوعی بر بازار اشتغال و وضعيت اقتصادی هند تأثيرگذاشته
است ،دانشگاه کارنگی ملون آمریكا که از مهمترین مراکز پژوهشی و آموزشی جهان در حوزه هوش
مصنوعی است گزارش مفصلی را به قلم شاکس و مپتاس از استراتژیستهای معروف هندی منتشر کرده
است که حاوی چالشها و فرصتهای هند در زمينه هوش مصنوعی و توصيههای مهم برای رشد هرچه
بيشتر هوش مصنوعی و کاربردهای آن در این کشور است .نظر به اهميت آن به بخشهای مهم این
گزارش اشاره میشود
پيشرفتهای اخير در حوزه هوش مصنوعی مورد توجه سياستمداران هندی مخصوصاً نخستوزیر
این کشور نارندرل مودی بوده است .دولت هند برنامههای متعددی در دست دارد تا در چند سال آینده
به سرمایهگذاریهای متعدد در حوزه هوش مصنوعی بپردازد به این اميد که شاهد جهش آن در هند
باشد .به دليل رشد سریع چين (که از رقبای منطقهای اصلی هند است) در حوزه پژوهشهای مربوط به
هوش مصنوعی ،هند هماکنون هوش مصنوعی و دستيابی به آخرین یافتههای این دانش نوین را بخشی
از استراتژی مثبت ملی خود میداند ،اما چالشهای متعددی پيش روی هند در این زمينه وجود دارد
Vempati, S. 201.
www.Carnegieindia.org_64299,P:8-10
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که به ترتيب زیر است:
 .1کاربردهای هوش مصنوعی در این کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته
و بيشتر روی کاالهای مصرفی متمرکز است.
 .2موفقيتهای آمریكا ،چين و کره جنوبی حاوی درسهای آموزندهای برای هند است که از ميان
مهمترین آنها باید به مدلهای سرمایهگذاری خصوصی و دولتی در پژوهشهای هوش مصنوعی اشاره
کرد که هندوستان باید در توسعه هوش مصنوعی به آن توجه کند.
 .3سيستم همزمان آموزش و کار در هند دیگر کهنه شده است زیرا در محيط اقتصادی امروز جهان،
ماهيت شغلها به شكل سریعی دگرگون شده و مهارتهای قدیمی در طول زمان دیگر به درد نمیخورد.
براساس تواناییهای هند در این زمينه و چالشهای پيش روی این کشور برای توسعه هوش
مصنوعی برمبنای سند ( )2016توصيههای کاربردی زیر را ارائه میکند:
توصيهها
 .1برای اینكه هند حداکثر استفاده را از انقالب هوش مصنوعی در جهان داشته باشد باید سياستهای
خود در حوزه هوش مصنوعی را بر نوآوری انطباقپذیری متكی کرده و تالش کند تا همه بخشهای
اقتصادی این کشور (و نه فقط بخش مصرف) بتوانند به طور یكسان از خدمات تكنولوژیهای جدید
استفاده کنند.
 .2سياستمداران و قانونگذاران این کشور باید هوش مصنوعی را به عنوان مؤلفهای در برنامههای مربوط
به مهارتافزایی و دیجيتاليزه کردن اقتصاد این کشور وارد کنند .ایجاد گروههای منطقهای خالق برای
ایجاد رباتها و در هماهنگی با دانشگاهها و استارتآپها ،جذب مكانيسمهای بازارمحور برای شناسایی
انواع مهارتهایی که کارفرمایان در آینده برایشان مهم است و آمادهسازی زیرساختهای الزم در این
کشور از مواردی است که در این ميان میتوان به آن توجه کرد.
 .3سياستهای آموزشی در مدارس و دانشگاههای هند باید همسو با مدلهای جایگزین آموزشی
مرسوم که تناسب بيشتری با اقتصاد مبتنیبر هوش مصنوعی در آینده داشته ،توجه کنند.
 .4حكومت این کشور باید به کاربردهای هوش مصنوعی همچون فهم تقلب مالياتی ،جلوگيری از دادن
یارانه به کسانی که شایستگی دریافت آن را ندارند و  ...توجه الزم را داشته باشد .هند باید هوش مصنوعی
را بخش ضروری استراتژی امنيت ملی خود بداند و مدلهای مختلف پژوهش در این حوزه را در همكاری
با دانشگاهها و بخش خصوصی این کشور اجرا کند.
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اقدامهاي كوتاهمدت
از نظر نویسندگان گزارش ،سياستمداران هندی در کوتاهمدت و به شكل فوری باید اقدامهای زیر را
انجام دهد:
 .1سرمایهگذاری در تحقيقات مربوط به بخش پژوهش درباره اتوماسيون با ایجاد آزمایشگاههای
تحقيقاتی مربوطه در هند،
 .2ایجاد روابط مستحكم ميان بخش توليد با دانشگاهها و استارتآپها در هند،
 .3تبدیل هند به قطب جهانی هوش ماشينی براساس نوآوری و توليد.
كاربردهاي ميانمدت
در حوزه کاربردهای ميان مدت هوش مصنوعی در بخش عمومی؛ حكومت هند باید به شناسایی
کاربردهای هوش مصنوعی در بخش عمومی این کشور بپردازد .بدینمنظور هند میتواند اقدامهای زیر
را انجام دهد:
 .1روشهای مبتنیبر هوش مصنوعی را برای شناخت راههای گریز از ماليات بهکار برد.
بدینوسيله فریب مالياتی به حداقل رسيده و درآمدهای مالياتی دولت بيشتر میشود.
 .2استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و شناخت ادعاهای مربوط به دریافت یارانه از سوی
شهروندان این کشور .بدینترتيب حكومت این کشور میتواند به شكل بهتری یارانهها را در ميان
شهروندان نيازمند تقسيم کند.
 .3بسط زبان طبيعی و توجه به پردازش هرچه بيشتر قابليتهای موجود در ارتباطات چندزبانه
اتوماتيک برای تعامل هرچه بيشتر ميان شهروندان و دولت.
 .4استفاده از آموزش مبتنیبر هوش و تدریس نرمافزارهای الزم برای کاربردهای آموزشی و
مهارتافزایی.
در هرکدام از موارد فوق دولت هند با تعامل بهتر با بخش خصوصی و دانشگاهی این کشور میتواند
تكنولوژیهای جدید را در خدمت پاسخگویی به مسائل خاص این کشور کند.
هندوستان به دليل اینكه یک ششم جمعيت جهان را در خود جای داده است آینده هوش مصنوعی
عميقاً از آینده هند تأثير میپذیرد .به ميزانی که انقالب هوش مصنوعی جوامع مختلف را درمینوردد و
وارد زندگی روزمره مردم میشود ،نقش آن در شكل دادن به توسعه هند مهمتر میشود .برای هند هوش
مصنوعی ،منافع بیشماری از جمله تسریع روند توسعه و کمک به رفع زیرساختهای ضعيف و رفع
بوروکراسی دستوپاگير دارد .البته سرمایهگذاری فراوان در حوزه هوش مصنوعی ،مخاطرات بلندمدتی
را نيز برای این کشور در پی دارد که برخی از پژوهشگران هندی در مقالهای تحقيقی با عنوان فرصتها
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و چالشهای هوش مصنوعی برای هند به آن پرداختهاند 1.از نظر نویسندگان این مقاله ،کشور هند برای
هوش مصنوعی به برنامهریزی نياز دارد؛ به این صورت که در حوزه ورود این دانش نوین باید به پيكربندی
اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه هند توجه شود .البته نویسندگان این مقاله نگاهی جامع
داشته و مزایا و تهدیدهای هوش مصنوعی را به طور توأمان برای هندوستان بررسی کردهاند .از نظر آنها
تقریباً همه بخشها همانند مالی ،سالمت ،اجرای قانون ،حمل و نقل و کشاورزی میتوان کاربردهای
زیادی را برای هوش مصنوعی قائل شد که منافع زیادی را دربرداشته باشد .حكومت هند اخيراً بر همين
اساس به سياستگذاری برای بهرهبرداری بيشتر از هوش مصنوعی در بخشهای مختلف این کشور روی
آورده

است2.

مهمترین مزایای هوش مصنوعی برای کشوری همچون هند به این ترتيب است:
 .1افزايش پردازش زبان طبيعی و شناخت حرف زدن اتوماتيک براي زبانهاي هندي
در هند بيش از هفتصد زبان وجود دارد و همين امر این کشور را به یكی از چند زبانهترین کشورهای
جهان تبدیل کرده است .از آنجا که بخش زیادی از جمعيت این کشور تکزبانه و یا حداکثر دوزبانه
هستند ،زبان به طور طبيعی به مانعی بر سر راه ارتباطات و یا دسترسی به اطالعات بدل شده است.
پردازش زبان طبيعی و شناخت حرف زدن اتوماتيک در ميان موضوعات اصلی مورد پژوهش در
حوزه هوش مصنوعی قرار دارد .پيشرفتهای اساسیای که درباره این موضوعات رخ داده است به ایجاد
سيستمهای نسبتا دقيق ترجمه ماشينی ،گفتگوی دوطرفه تحليل حساسيت و تحليل رسانههای جمعی
انجاميده است .با استفاده از آخرین فناوریهای هوش مصنوعی میتوان به رفع مانع زبانی و دسترسی
شمار بيشتری از افراد در هند مبادرت ورزید.
 .2نظم و ترتيب دادن به دادههاي عمومی
وزارتخانههای حكومت هند معموالً بسياری از دادههایشان را در معرض مشاهده شهروندان قرار میدهند.
در سال  2005حكومت هند قانونی را تصویب کرد که براساس آن هر شهروند حق دارد هر نوع اطالعاتی
را از سازمانهای حكومتی درخواست کند .این مصوبه «حق دسترسی به اطالعات» نام دارد و قدم مهمی
در راه حرکت به سوی شفافيت در هند است و افراد و جامعه مدنی این کشور مرتباً از آن استفاده
میکنند .بدیهی است دادهها زمانی قابل استفاده هستند که نوعی نظم و ساختار به خود بگيرند و با
منابع مربوطه ارتباط داشته باشند .هوش مصنوعی فرصت مناسبی را برای نظم و ترتيب دادن به این
دادههای عمومی در هند فراهم کرده است .دادههای بسياری در هند مربوط به دهههای قبل بوده و از
دید همگان مخفی مانده است که به نظم و ترتيب نياز دارند .به همين دليل هوش مصنوعی فرصت
1.

Shivaram Kalyana Krishman etc,opportunities and challenges for AI in India, Association for
advancement of AI.2017.
2. Ministry of /commerce and Industry, Goverrment of India, 2017.
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درخشانی را برای نظم و ترتيب دادن به حتی دادههای قدیمی که تاکنون از چشم عموم مردم پنهان
مانده فراهم کرده است.
 .3بخش سالمت
دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب در جوامع در حال توسعه از چالشهای عمدهای است که
تكنولوژیهای هوش مصنوعی قابليت مدیریت نسبی این مسئله و به حداقل رساندن چالشهای پيش
روی بخش سالمت را دارند .تكنولوژیهای مدرن و مجهز به هوش مصنوعی تا حدودی میتوانند کمبود
امكانات آزمایشگاهی را در بيمارستانها جبران کنند .حتی از این تكنولوژیها میتوان برای فهم عالئم
سرطان پروستات استفاده کرد و در بعضی مواقع که پاتولوژیها مجهز به هوش مصنوعی است که
اصطالحاً پاتولوژی محاسباتی خوانده میشود میتواند در ميكرو مجهز به نوع خاصی از نرمافزارها قابل
استفاده باشد که به تشخيص بيماری ماالریا قادر باشند.
الگوریتمهایی که دادههای الزم به آنها داده شود میتوانند به تحليل اپيدميک برای فهم دامنه
بيماریها و نحوه پاسخگویی مناسب کمک کند .هوش مصنوعی در هند به دیجيتاليزه کردن پروندههای
پزشكی و همچنين به نظم دادن به دادهها و اطمينان از صحت آنها با حداقل دخالت انسان کمک کرده
است .همچنين به دليل کمبود خدمات پزشكی و پایين بودن کيفيت آن در این کشور میتوان به
دسترسی محدود به اطالعات آموزشی ،زیرساختهای ناکافی و فساد همراه با هزینههای باال اشاره کرد
که با هوش مصنوعی و گسترش آن امكانات زیادی را برای مواجه با این چالشها و بهبود کيفيت خدمات
پزشكی برای جمعيت هرچه بيشتری از افراد فراهم کرده است.
مخاطرات رويكردهاي مبتنیبر هوش مصنوعی براي هند
اگرچه هوش مصنوعی پيامدهای مهمی برای توسعه دارد و با خود اميد و خوشبينی زیادی را به همراه
آورده است ،اما مخاطرات جدیای را برای هندوستان به همراه دارد .گزارش دانشگاه کارنگی ملون درباره
هوش مصنوعی در هند نگرانیهای موجود را به این ترتيب توضيح داده است:
 .1بيكاري كارگران
«هندوستان استثنایی بر پيامدهای موج جهانی هوش مصنوعی نيست که در آن شغلهای زیادی از بين
میرود .براساس تحقيقی که در سال  2014انجام شد ،تخمين زده میشود که بين شش تا هشت ميليون
کارگر هندی در شغلهای فروشندگی و خدمات در هند مشغول بهکار هستند که به شدت تحت تأثير
پيشرفتهای رخ داده در حوزه یادگيری ماشين و کنشهای متقابل مبتنیبر زبان طبيعی قرار خواهند
گرفت 1.از دست دادن این شغلها در این حجم انبوه میتواند بر رفاه اقتصادی تعداد زیادی از مردم تأثير
Mckinsky and Company, India’s Technology Oppurtuntity in www.Mckinsay.com,2014.
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گذارد که برای کسب درآمد به این شغلها وابستهاند .همچنين میتواند پيامدهای جدی برای برنامههای
دولت هند برای خارج کردن شمار هرچه بيشتری از شهروندان هندی از فقر داشته باشد .صنعت IT
هند به همين دليل احساس میکنند که اتوماسيون کامل در این کشور میتواند پيامدهای بحرانزایی
برای جمعيت فراوانی شهروندان هندی در سالهای آتی داشته باشد.
 .2تقويت تبعيض اجتماعی
سيستم کاستی در هند نوعی سلسلهمراتب اجتماعی با ریشههای تاریخی و طوالنی است .این سيستم به
شكل غم انگيزی به طرق پنهان تداوم یافته و بر دستمزدهای دریافتی و اشتغال شهروندان این کشور
تأثير گذاشته است .با پيدایش هوش مصنوعی و رشد آن در این کشور این نگرانی وجود دارد که
الگوریتمهای دادهمحور بتوانند در خدمت سوگواریهای آشكار و پنهان باشد .در هند از روی نامها
میتوان به کاست و مذهب اشخاص پی برد و چنين چيزی میتواند به آسانی بر الگوریتمهای جمعآوری
دادهها تأثير گذاشته و بدینوسيله برای ارزیابی شغلها ،وامها و  ...مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
 .3تقويت نابرابري جنسيتی
شمار استفادهکنندگان از اینترنت به  420ميليون و موبایل به  300ميليون در سال  2017در هند رسيده
است .موبایلها وسيله اوليه برای دسترسی به اینترنت در این کشور مخصوصاً در نواحی روستایی هند
است 60 .درصد استفادهکنندگان از اینترنت در روستاهای هند با موبایل انجام میشود.
اگرچه درصد باالیی از این موبایلها قدم مهمی در گسترش و تقویت تكنولوژیهای هوش مصنوعی
در هند محسوب میشود اما از جهت دیگر به تقویت محروميتهای جنسيتی هم انجاميده است .زنان به
نسبت مردان به مراتب درصد کمتری از کسانی را تشكيل میدهند که صاحب موبایل هستند و همين امر
نشان میدهد که چگونه ميان نوع جنسيت با ميزان دسترسی به موبایل در هند همبستگی وجود دارد.
 .4طرد گروههاي محروم به شكل هدفمند
هزینههای باالی توسعه تكنولوژیهای هوش مصنوعی باعث شده است که آن را بخش خصوصی تقبل
کند .طبيعی است این بخش به جاهایی توجه میکند که امكان سوددهی در آن بيشتر است و الزام
خاصی به مسائل اجتماعی همچون دسترسی منصفانه و برابر ندارند .وقتی منافع اقتصادی با کاربردهای
هوش مصنوعی عجين شود ،هميشه این خطر وجود داشته است که افراد یا گروههای خاصی به حاشيه
رانده

شوند»1.

Shirararm Kalyana Krishman etc, Ibid.
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فصل سوم ـ استراتژي ملی هوش مصنوعی هند
استراتژی ملی هوش مصنوعی هند سند مهمی در پيشرفت این کشور برای حرکت بهسوی یكی از
پيشقراوالن هوش مصنوعی در جهان است .درواقع سند مزبور با توجه به اهميت نوظهور هند در عرصه
تكنولوژیهای جدید مخصوصاً هوش مصنوعی ،نقشه راه این کشور برای کسب جایگاه برتر در ميان
کشورهای دارنده هوش مصنوعی است .توصيههای ارائه شده در آن میتواند برای ما در ایران نيز مفيد
باشد .نظر به اهميت (استراتژی هوش مصنوعی در هند) چكيدهای از ادبيات و یافتههای آن در این فصل
ارائه میشود.
از نظر نویسندگان گزارش ،با پدیدار شدن ماشينهای هوشمند ازیکطرف که به توانمندسازی
فرایندهای شناختی همچون تفكر ،تصور ،یادگيری ،حل مسئله و تصميمگيری انجاميده است و
پيشرفتهای رخ داده در گردآوری دادهها و باال بردن توان پردازش کامپيوترها ،هوش مصنوعی
فرصتهایی را برای تكميل و جایگزینی با هوش انسانی بهوجود آورده است .چنين روندی به بهبود
زندگی و کار ما انسانها انجاميده است .هند دومين کشور پرجمعيت جهان با سریعترین اقتصاد رو به
رشد ،سهم مهمی از انقالب هوش مصنوعی را در جهان داراست .سند استراتژی ملی هوش مصنوعی با
این فرض تدوین شده است که هند به دليل ویژگیها و توانمندیهای آن این قابليت را دارد که خود را
در ميان نقشه جهانی هوش مصنوعی تثبيت کند .رویكرد این استراتژی ملی بر این اساس بنا شده است
که چگونه هند میتواند از هوش مصنوعی به عنوان تكنولوژیای دگرگونساز برای تشخيص رشد
اجتماعی و فراگير استفاده کند.
هدف از استراتژی بيان شده ،توانمندسازی و افزایش مهارتهای انسانی برای مواجه با چالشهای
پدیدار شده در حوزه دسترسی ،کمبود و بیثباتی در حوزه نيروی متخصص کار ،استفاده مؤثر از
دستاوردهای هوش مصنوعی برای ارائه راهحلهای مورد نياز اقتصادهای در حال ظهور و بررسی
پژوهشها و کاربردهای هوش مصنوعی در سطح جهان است .استراتژی ملی هوش مصنوعی هند بر
دسترسی همگان به منافع و دستاوردهای هوش مصنوعی تأکيد میکند .اگرچه این استراتژی برای
استفاده داخلی در هند نوشته شده است اما نویسندگان آن بر شناسایی کاربردهای هوش مصنوعی در
سطح جهان و شناسایی دستاوردهای آن در سطح بينالمللی تأکيد دارند .از منظر کاربردی بر شناسایی
بخشهایی از جامعه که بيشترین پتانسيل جذب دستاوردهای هوش مصنوعی را دارند تأکيد شده است.
برای مثال بخش کشاورزی در هند که از بخشهای اصلی اقتصاد این کشور است به تكنولوژیهای
چندالیه برای جذب و نوسازی خود نيازمند است.
نویسندگان این گزارش معتقدند که هوش مصنوعی از مفهوم اوليه خود که نوعی تقليد از هوش
انسانی و مشابهتسازی آن بود فراتر رفته است .با پيشرفتهای شگفتانگيزی که در جمعآوری دادهها
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و همچنين پردازش و قدرت محاسباتی کامپيوترها رخ داده است ،سيستمهای هوشمند امروزه میتوانند
وظایف زیادی را به عهده گرفته و به افزایش بهرهوری کمک کنند.
با افزایش قابليتهای هوش مصنوعی در حوزههای مختلف میتوان آن را کاربردی کرده و از مزایای
آن بهرهمند شد .به دليل ماهيت دگرگونساز تكنولوژی و در آغاز راه بودن عمده کشورهای جهان برای
استفاده از آن ،هندوستان از نظر تهيهکنندگان این استراتژی ملی به رهبری جهان هوش مصنوعی قادر
است .درواقع این استراتژی معطوف به حداکثر بهرهبرداری از هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی ،توسعه
اجتماعی و پيشرفت همهجانبه است و اميدوارند که درنهایت هوش مصنوعی به بهبود هرچه بيشتر
اقتصاد داخلی هند بينجامد.
در حالی که هوش مصنوعی این پتانسيل را دارد که در بسياری از حوزهها قابليت کاربردی پيدا
کند اما تاکنون در هند بيشتر از منظر تجاری به آن نگریسته شده است .میتوان گفت هر سال تنها
یکبار با تكنولوژی های نوینی همچون هوش مصنوعی مواجه میشوند و به همين دليل استراتژیهای
انطباقی مخصوصاً استراتژیهای ملی نيازمند ایجاد تعادل ميان نگاههای محدود که صرفاً به تأثيرات مالی
آن مینگرد با نفع بزرگتر و کالنتر است .استراتژی ملی هند برای هوش مصنوعی پنج بخش اصلی را
که فرض کردهاند میتواند از مزایای هوش مصنوعی حداکثر استفاده را در نيازهای اجتماعی کند مشخص
کرده است:
الف) سالمت :افزایش دسترسی به مراقبتهای پزشكی و باال بردن کيفيت خدمات بهداشتی،
ب) کشاورزی :افزایش درآمد کشاورزان ،افزایش بهرهوری و کاهش هدر رفتن آب،
ج) آموزشی :بهبود کيفيت آموزشی و افزایش دسترسی به آن،
د) شهرهای هوشمند و زیرساختها :خدماترسانی بيشتر و کارآمدتر به جمعيت شهری در حال رشد،
هـ) حملونقل :شيوههای سالمتر و هوشمندانهتر حملونقل و ترافيک کمتر.
برای دسترسی بيشتر به منافع استفاده از هوش مصنوعی ،استراتژی ملی هند پنج مانع اصلی را در
این کشور شناسایی کردهاند که عبارتند از:
الف) فقدان تجربه کافی در پژوهش و کاربرد هوش مصنوعی،
ب) فقدان دسترسی به دادههای هوشمند،
ج) هزینه باالی منابع و آگاهی پایين از منافع ممكن در کاربرد هوش مصنوعی،
د) حوزه شخص و امنيت که عمدتاً شامل کمبود قوانين و مقررات رسمی برای محافظت از اطالعات
و دادههای شخصی است،
هـ) فقدان رویكرد جمعی به انطباق و کاربرد هوش مصنوعی.
قابليتهای پژوهشی هوش برتر ،بنيان کسب برتری در تكنولوژیهای در حال ظهور است .با وجود
تالشهای فراوانی که در سالهای اخير در حوزه تكنولوژی در هند انجام شده است اما ازنظر نویسندگان
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گزارش مزبور ،پژوهشهای هوش مصنوعی در هند هنوز در حالت ابتدایی بوده و به مداخالت و کمکهای
بيشتری برای رشد و گسترش خود نياز دارد .استراتژی ملی هوش مصنوعی هند دو مرکز پژوهشی مهم
این کشور را به عنوان مكان مناسبی برای انجام پژوهشهای هوش مصنوعی در هند مطرح میکند:
 .1مرکز عالی تحقيقاتی (هند) 1که بر پيشبرد فهم موجود از پژوهشهای بنيادین و قرار دادن
تكنولوژیهای نوین در مرکز توجهات عمومی از طریق ایجاد دانشهای نوین متمرکز است.
 .2مراکز بينالمللی هوش مصنوعی دگرگونساز 2که وظيفه گسترش و کاربرد پژوهشهای محوری
دارند .همكاری با بخش خصوصی جنبه کليدی کارهای این مرکز را تشكيل میدهد.
این سند بر وجود سازمانی که مسئول پوشش دادن پژوهشهای مربوط به هوش مصنوعی باشد
تأکيد میکند .از دیگر مؤلفههای کليدی این پژوهش پيشنهاد موارد زیر است:
کار پژوهش تيمی ،گسترش آژانسهای فراملی متعهد به قرار دادن یافتههای پژوهشهای انجام
شده برای حل مشكالت بزرگ و کليدی و گسترش زیرساختهای الزم برای استفاده هرچه بيشتر از
هوش مصنوعی.
هر ميزان که تكنولوژیهای نوین به تفسير ماهيت شغلها بينجامد ،یاد دادن مهارتهای جدید به
نيروی کار به عنوان ضرورتی اساسی در رویكرد ملی هوش مصنوعی پدیدار میشود .به همين دليل
آموزش مهارت های الزم به نيروی کار برای انطباق با نيازهای در حال تغيير حوزه اشتغال احساس
میشود .چنين امری در انطباق با سازوکارهای آموزشی غيرمتمرکزگرا در همكاری با بخش خصوصی و
نهادهای آموزشی امكانپذیر میشود .همچنين باید به ایجاد شغلهای جدید در حوزههای جدید اقدام
کرد که قابليت جذب نيروی کار را در مقياسی بزرگ داشته باشد و برای تسریع انطباق با تكنولوژیهای
نوینی همچون هوش مصنوعی ،حكومت باید نقش بنيادین و حمایتی خود را برای فراهم کردن دسترسی
به زیرساختها و تسهيل نوآوری از طریق پژوهش بهخوبی ایفا کند.
به هر ميزان که هوش مصنوعی بر زندگی و تجارت ما تأثير میگذارد ،پرسشهای جدیدی در باب
اخالق ،حوزه خصوصی و امنيت پدیدار میشود .بيشتر مالحظات اخالقی درباره هوش مصنوعی از سه
اصل انصاف ،مسئوليتپذیری و شفافيت برمیخيزد .در همه مراکز تحقيقاتی باید بخش مربوط به اخالق
و مالحظات اخالقی را تهيه کرده و در گسترش محصوالت هوش مصنوعی به این مالحظات توجه کرد.
ازآنجاییکه «داده» نقش اساسی در راهحلهایی دارد که هوش مصنوعی ارائه میکند بنابراین
مدیریت مناسب دادهها و تضمين امنيت آنها اهميت بنيادین دارد .چالشهای پيش رو دراینباره شامل
استفاده از دادهها بدون رضایت ،ریسک شناسایی افراد از روی دادهها و سوگيری در انتخاب دادههاست.
بند مزبور بر توصيف چارچوب مناسب برای حفاظت از دادهها و تعيين مقررات الزم و انطباق با
)International cemers International AI (IctAI
)Centre of Research Excellence (CORE

1.
2.
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استانداردهای جهانی در این حوزه تأکيد میکند .همچنين آنها بيان داشتند که این گزارش برای ایجاد
نوآوری های الزم در حوزه هوش مصنوعی ،ایجاد چارچوبی قانونی برای مالكيت فكری ضروری است .با
وجود تالشهای حكومت هند دراینباره ،چالشهای پيش رو مخصوصاً تعاریف حقوقی الزم برای
کاربردهای هوش مصنوعی همچنان باقی است.
نویسندگان این استراتژی ملی اعتراف میکنند که با وجود پيشرفتهای رخ داده در سالهای اخير
هنوز هند راه درازی را در پيش دارد تا از سرامدان هوش مصنوعی در جهان قرار گيرد .به همين دليل
آنها بر ضرورت انطباق و بهروزرسانی زیرساختهای این کشور با تكنولوژیهای نوین تأکيد دارند و
معتقدند باید نقش سرمایهگذاری در بخش تحقيق و توسعه را جدی گرفت .از نظر آنها حل مشكالت
پيش روی هند در این زمينه و نگاهی جامع به پيامدهای هوش مصنوعی و انطباق با این تكنولوژی
جدید میتواند بهآسانی به عنوان الگویی دیگر اقتصادهای در حال ظهور بدل شود .بخش جداییناپذیر
استراتژی هند برای هوش مصنوعی شامل بررسی چالشهای جهانی پيچيدهای است که از طریق ورود
تكنولوژی قابلحل است.
هدف از گزارش ذکر شده ،ایجاد زمينهای مناسب برای تدوین استراتژی ملی هند در حوزه هوش
مصنوعی است و درنهایت توصيههای کلی ای که برای پيشرفت هوش مصنوعی در هند و کسب نقش
برتر جهانی در این حوزه ارائه میکند به ترتيب زیر است:
 .1تقویت گروهها و بخشهای مختلف در اقتصاد بهطور توأمان( عدم تمرکز صرف بر یک و یا چند
بخش اقتصادی محدود)،
 .2تسهيل در دسترسی به دادهها و ایجاد مجموعههایی که بهطور امن دادهها را نگهداری کنند،
 .3تقویت روحيه همكاری،
 .4گسترش آگاهی نسبت به منافعی که هوش مصنوعی در اختيار همگان قرار میدهد،
 .5حمایت از استارتآپها،
 .6تخصيص بودجه الزم توسط

حكومت1.

1. India’s National Strategy for Artificial Inelligence, see: WWW.gov.in/writeraddata/files/june 2018.
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فصل چهارم ـ هوشپژوهان هندي
 .1پروفسور پوشپاک پاتاچاريا

1

پروفسور پوشپاک پاتاچاریا استاد علوم کامپيوتر در انستيتوی تكنولوژی بمبئی در هند است 2.او از سال
 2015رئيس انستيتوی تكنولوژی پانتاست 3که در حوزه پژوهشهای مربوط به مهندسی ،علوم و تكنولوژی
در هند است .این انستيتو براساس مصوبه پارلمان هند در سال  2008تأسيس شد .او در سال  1962در
شهرستان شيلونگ در مقاالیا متولد شد و در سال  1977و  1979به عنوان دانشآموز برگزیده از سوی
دولت هند انتخاب شد .او دکتری خود را از انستيتوی تكنولوژی بمبئی در سال  1994گرفت و در مراکز
پژوهشی مهم دنيا در حوزه هوش مصنوعی همانند دانشگاه  MITو استنفورد آمریكا در زمينههای
عالقهمندی در هوش مصنوعی که عمدتاً یادگيری ماشين و پردازش زبان طبيعی است ،فعاليت داشته
است .آزمایشگاه تحت نظر او با عنوان «مرکز تكنولوژی زبان هند» 4در انستيتوی تكنولوژی در بمبئی دارای
شهرت جهانی برای یافتههای مهم تحقيقاتی در حوزه پردازش زبان طبيعی یادگيری ماشين است.
پروفسور پوشپاک پاتاچاریا به شيوه خاص و منحصربهفردش به ترکيب زبانشناسی ،علومشناختی
و یادگيری ماشين پرداخته است .از او بيش از سيصد اثر پژوهشی منتشر شده است .او در کتاب معروف
خود با عنوان «ترجمه ماشين» تالش کرده است تا به همه پارادایمهای ترجمه ماشين از طریق مثالهای
اقتباسشده از زبان هندی نظر بيفكند .دو اثر جهانی و مورد ارجاع محققان بينالمللی در سطح جهان
در حوزه یادگيری ماشين و پردازش زبان طبيعی توسط او و با عناوین «جستجوهایی در ریشخندهای
محاسباتی» و «پردازش زبان طبيعی نشئت گرفته از علومشناختی» منتشر شده است 5.سازمانهای
حكومتی ،وزارتخانههای این کشور و صنایع پيشرو در هند از تخصص و یافتههای علمی او استفاده فراوان
کردهاند .او پروژههای کالن ملی و بينالمللی زیادی را مدیریت کرده است و استارتآپهایی همچون
 Scri betech ، Fresh ravityو  Bluepoolاز ایدههای او استفاده فراوان کردهاند.
پروفسور پوشپاک پاتاچاریا مسئوليتهای مهمی را در حوزه تكنولوژیهای نوین با تأکيد بر هوش
مصنوعی داشته است که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
 .1رئيس انجمن زبانشناسی محاسباتی :این انجمن عالیترین مكان برای تعریف استانداردهای
زبانشناسی محاسباتی در جهان است.
 .2مدیر کميته استاندارد کردن هوش مصنوعی که زیر نظر دولت هند فعاليت میکند،

Pushpak Bhattachryya
Indian Institute of Technology Bombay
Indian I nstitute of Technology Panta
Center for Indian Language Technology
www.CSE.iitb.ac.in/pb/nighlight.html

1.
2.
3.
4.
5.
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 .3از بنيانگذاران انجمن آسيایی زبانشناسی محاسباتی (،)2017
 .4از بنيانگذاران انجمن آسيای جنوبی برای پردازش زبان(.)2005
 .2پروفسور بيديوت باران چاودوري

1

پروفسور بيدیوت باران چاودوری رئيس بخش تصور کامپيوتری و شناخت الگو در انستيتوی آمار

کلكته2

است .او جزء هوشپژوهان معروف هندی است .ليسانس خود را در سال  1963از دانشگاه کلكته و دکترای خود
را در سال  1980از انستيتوی تكنولوژی کانپور دریافت کرد .او در سال  1987به عضویت هيئت علمی انستيتوی
آمار کلكته منصوب شد .حوزههای پژوهشی او شامل پردازش تصویر ،شناخت الگو ،تحليل متن ،احساس از راه
دور ،تحليل سخن ،پردازش زبان طبيعی است .شایان ذکر است که حوزه پژوهشی اصلی او شناخت ویژگیهای
بصری و نوری اسناد و خطوط هندی و طراحی دسكتاپهای نوشته شده با زبان هندی برای نابينایان است.
پروفسور بيدیوت باران در حدود  350مقاله و طرح پژوهشی برای مجالت بينالمللی و کنفرانسهای
مختلف نگاشته است .کتابهای تأليف شده او در حوزه هوش مصنوعی شامل این موارد است:
 .1پردازش تصویر و

شناخت3،

 .2اشيا و موضوعات متمایل به برنامهریزی :اصول و
 .3پردازش اسناد

کاربردها4،

دیجيتال5.

او همچنين ادیتور مجله بينالمللی تحليل سند و شناخت است .پروژههای مهمی که او در حوزه
هوش مصنوعی انجام داده شامل موارد زیر است:
الف) پردازش تصویر پزشكی برای کشف سرطان پروستات،
ب) توسعه سيستمهای خواندن کامپيوتری مخصوص نابينایان،
ج) سيستم فهم تلفظ زبان هند مخصوص

نابينایان6.

چنانکه میتوان از مطالب فوق فهميد ،پروفسور بيدیوت باران چاودوری جزء هوشپژوهانی است که تأکيد
خاصی بر اهداف انسانی هوش مصنوعی و در خدمت گرفتن آن برای قشرهای محروم جامعه دارد .به همين
دليل او مرتب در تالش بوده است تا هوش مصنوعی را در خدمت نابينایان آورده و بدینشيوه رنج این قشر را
کاهش دهد .او تأکيد خاصی بر دسترسی معلوالن و نابينایان به تكنولوژیهای نوین دارد و به همين دليل
پروژههای زیادی را با هدف دسترسی برابر و یكسان همه افراد به تكنولوژیهای نوین انجام داده است.

1.
2.
3.
4.

Bidyut Baran Chaudhuri
Indian Statistical Institute,Calcutta
Bidyuat Baran Chaudhuri, Image Processing and Becognition, New age International, 1993.
Bidyuat Baran Chaudhuri, Objective Oriented Programing, Fundamentals and Applications,
New Delhi,1997.
5. Bidyuat Baran Chaudhuri,Digital Document Processing,Springer Verlag, 2007
6. www.isical .ac.in/Faculty/bio-graphy.html
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.3پروفسور واسانت هوناوار

1

پروفسور واسانت هوناوار در سال 1960در هند متولد شد .او ليسانس خود را در رشته مهندسی برق از
دانشكده مهندسی دانشگاه بنگلور اخذ کرد .بنگلور از شهرهای دانشجویی هند است که دانشمندان هندی
متعددی در دانشگاه این شهر فارغالتحصيل شدهاند .واسانت هوناوار بعد از اتمام تحصيالت تا مقطع
کارشناسی در هند برای دکتری به دانشگاه ویسيكانين مدیسون در هند رفت و در رشته هوش مصنوعی
از این دانشگاه فارغالتحصيل شد .او سابقه پژوهش و تدریس را در دو کشور هند و آمریكا در رزومه خود
دارد .همچنين در پژوهشكدههای مختلف درباره حوزههایی همچون علوم زندگی ،علوم سایبری،
بيوانفورماتيک و ژنوميک به تحقيقات و تدریس پرداخته است .حوزههای مورد مطالعه او که در سالهای
اخير بر آنها متمرکز بوده است شامل موارد زیر است:
 .1هوش مصنوعی،
 .2یادگيری ماشين،
 .3بيوانفورماتيک،
 .4تحليل دادههای بزرگ،
 .5واکاوی دادهها،
 .6انفورماتيک اجتماعی،
 .7انفورماتيک امنيتی،
 .8انفورماتيک

سالمت2.

پروفسور واسانت هوناوار یكی از اعضای اصلی برنامه بيندانشكدهای کنش متقابل انسان و

کامپيوتر3

است .در ميان سالهای  2010و  2011بخشی از هيئت علمی سيستمهای هوشمند اطالعاتی در قسمت
مهندسی ،علوم کامپيوتر و اطالعات بنياد ملی علوم بوده است .او در حيات علمی خودش بيش از 200
مقاله پژوهشی در مجالت و کنفرانسهای معتبر ارائه کرده است.
کتابهایی که تاکنون از او چاپ شده بدین ترتيب است:
 .1هوش مصنوعی و شبكههای
 .2سنتز تكامل کنشگران

عصبی4،

هوشمند5.

او در مطلبی که به زندگی علمیاش پرداخته بود میگوید ،پژوهشهای من با پرسشهای علمی
بنيادین یا مسائل علمی مهم در حوزههای اجتماعی و ملی همچون سالمت ،شكل گرفته است .بعضی از
1.
2.
3.
4.

Vasant Honavar
www.allbany.edu/dataforum/vasant-horavar-bio.php
Human-Computer Interaction
Vasant Horavar and Leonard Unr,Artificial Intelligence and Neural Networks, Academy
press,1994.
5. Vasant Horavar,Evolutionary Synthesis of Intelligence Agents,MIT Press ,2001.
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این سؤالهای بنيادین که از نظر او نقش کليدی در شكلگيری و جهتدهی به پرسشهای مطرح او
داشتهاند به ترتيب زیر است:
الف) چگونه میتوانيم بهطور مؤثر ،مدلهای پيشگویی را با دادههای بزرگ بسازیم؟
ب) چگونه میتوانيم تضمين کنيم که سيستمهای هوشمند منصفانه ،توضيحپذیر و مسئوليتپذیر هستند؟
ج) چگونه میتوانيم مدلهای پيشگویی را از طریق دادههایی که به لحاظ ساختاری غنی هستند
همچون تصاویر ،شبكهها و  ...بسازیم؟
د) چگونه میتوانيم بهطور مؤثر درباره اولویتهای موجود افراد در تصميمگيری جمعی استدالل کنيم؟
هـ) چگونه میتوانيم کنشگران هوشمند قدرتمندی ایجاد کنيم که به گسترش فرد و قابليتهای
انسان کمک

کند؟1

نتيجهگيري
سرمایهگذاری روی تكنولوژیهای نوین مخصوصاً هوش مصنوعی بخشی از برنامه کالن هندوستان برای
تبدیل به قدرتی منطقهای است .دو عامل داخلی و خارجی دستبهدست هم دادهاند تا سياستمداران و
دانشمندان هندی را برای سرمایهگذاری هرچه بيشتر روی هوش مصنوعی و ارتقای آن تشویق کنند.
عامل نخست ،تنوع فراوان زبانهای هندی است که به مانعی برای ارتباط شهروندان این کشور بدل شده
و اکنون این اميد در دل بخشهای زیادی از نخبگان هندی پدیدار شده است تا با کمک هوش مصنوعی
بتوانند ارتباطات زبانی ميان شهروندان این کشور را تسهيل کنند .عامل دوم به رقابتهای منطقهای هند
با چين برمیگردد .به دليل سرمایهگذاری فراوان چين بر هوش مصنوعی و قرار گرفتن این کشور در
ميان یكی از قطبهای اصلی هوش مصنوعی در جهان ،سياستمداران هندی نگران عقب افتادن از چين
در این مسير هستند .به همين دليل رقابت منطقهای با چين ،انگيزه فراوانی را در ميان هندیها برای
سرمایهگذاری بيشتر روی هوش مصنوعی و تالش برای ارتقای سهم این کشور در جهان از این دانش
نوپدید ،ایجاد کرده است.
همچنان که در این گزارش به آن پرداخته شد استراتژی ملی هوش مصنوعی در هند سند راهبردی
بسيار مهمی در تالشهای این کشور در پيشرفت و حرکت بهسوی تبدیلشدن به یكی از سرامدان هوش
مصنوعی در جهان است .البته ورود گسترده هوش مصنوعی به بازار هند خالی از مشكالت خاص خود
نيست و مدیریت چالشهایی که در این گزارش ذکر کردهایم تا حدودی آینده هوش مصنوعی در این
کشور را رقم میزند.

www.isti.psu.edu/directory/faculty/vuh14
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