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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

فناوری
ســال بیستویکم

نمونههای واقعی دنیای دیجیتال
در شــماره قبل ،گزارش اولین جلســه از دوره آموزشی «درآمدی بر
تکنولوژیهای نوین در هزاره جدید» با عنوان «همسویی با پیشرفت
تکنولوژی در انقالب صنعتی چهارم» را خواندید .در این شــماره نیز
خالصهای از مباحث مطرح شده در جلسه دوم با عنوان «نمونههای
واقعی دنیای دیجیتال در عمل» را میتوانید مطالعه کنید .این دوره
آموزشــی دو روزه ،با حضور جمعی از مدیران ســتادی ،مشــاوران،
معاونان و روسای گروه و ادارات ،کارشناسان و عالقهمندان به این
حوزه ،در محل ســالن اجتماعات ساختمان مرکزی ستاد برگزار شد
که مدرس این دوره آموزشی شراره میرسعیدی ،کارشناس متخصص
ادارهکل پشتیبانی و دبیر کمیته ارتقای کیفیت معاونت درمان بود.
بخش صنعت در انقالب صنعتی چهارم
با نگاهی به برایند تحوالت ناشــی از انقــاب صنعتی چهارم به جرات
میتــوان ادعا کرد که مــا با یک «ســونامی» از تغییــرات در آیندهای
نهچندان دور مواجه خواهیم بود .اگر بپذیریم که هماینک نیز با بسیاری
از این تغییرات روبهرو هســتیم ،باید با واقعبینی و افزایش توانمندی به
اســتقبال این سونامی برویم تا بتوان از فرصتهای آن به بهترین نحو
بهرهبــرداری کرد .این تحول در عرصه صنعت ،تنها کارخانهها را تحت
تاثیــر قرار نمیدهــد؛ بلکه بخشهای زیادی را در سراســر دنیا جهت
تبدیل ســاختار روندهای اجرایی به سیســتمهای خودکار و دیجیتال،
ترغیب کرده اســت .مزیت این تحوالت در عرصه صنعت ،این اســت
کــه در صورت جایگزینــی رباتها با انســانها ،هزینههای نهایی در
محیطهای صنعتی بســیار ارزانتر تمام میشــوند و استفاده از هوش
مصنوعی امکان حل مشکالت پیچید ه سرعت بخشی به خط تولید را
ممکن میکند .بههر حال شــاید هنوز چند دهه تا به ثمر نشســتن آثار
همهگیر چهارمین انقالب صنعتی باقیمانده باشد.
بازسازی مجدد صنعت تولید
این انقالب صنعتی بازسازی کامل تمام پروسه تولید را دربرمیگیرد؛
تبدیــل آنالوگ بــه دیجیتال و گــردش کار مرکزی به پروســه تولید
غیرمتمرکز؛ برنامه دیجیتال جامع هزینههای تولید را کاهش میدهد
و منبعی کارآمد و مشــتریمدار است ،در عینحال مدلهای جدید
تجــارت ،محصوالت خالقانه و ســرویسهای جدید ،ایجاد خواهد
کرد .از ســایر صنایعی که امروزه فعالیتهای هوشمند بر آنها بسیار
تاثیرگذارند میتوان به صنایع کشاورزی و دامپروری اشاره کرد.
بخش خدمات در انقالب صنعتی چهارم
امــروزه در حوزه مدیریت کالن مباحثی نظیر حوزه ســامت ،حوزه
یاددهی و یادگیری ،شــهرهای هوشــمند ،مدیریــت منابع و انرژی
و مدیریــت نــاوگان حملونقــل و ...بســیار مورد توجــه دولتها و
شرکتهای سرمایهگذار قرار گرفتهاند.
بخش سالمت در انقالب صنعتی چهارم
عواملی مانند افزایش رشد جمعیت جهان ،افزایش رشد هزینههای
پزشکی ،کمبود جدی در کارکنان بخش بهداشت و درمان و ظهور و
گسترش تعداد بسیار زیادی شرکت نوپا در حال تالش و نوآوری برای
بخش بهداشــت و درمان در سراسر دنیا بخش سالمت را به سمت
استفاده از فناوریهای هوشمند سوق میدهد.
ارزش در بخش سالمت با خدمات هوشمند
خدمات هوشمند در بخش ســامت با فرایندهایی همچون
بهبود رفاه عمومی و همگانی ،قادر ســاختن زندگی مستقل
برای جمعیت رو به رشــد ســالمندان با توجه به بروز تحوالت
در فناوریهای کمکــی و روباتیک ،توزیــع یکنواخت دارو و
تجهیزات پزشــکی ،تجزیه و تحلیل دادهها به منظور بهبود
فعالیتهــای روزانه و کاهش زمــان انتظار ،بهبود مراقبت از
بیماران ،بهرهگیری از فناوری رباتیک در موارد مختلف مانند
بهبود تحرک بیماران بستری به منظور پیشگیری از زخمهای
بســتر ،ثبت بهنــگام اطالعات مهــم و دادههــای بیماران
توسط پزشکان و پرســتاران و همچنین به اشترا کگذاری و
بهروزرســانی سریع اطالعات مذکور ،توانایی جمعآوری نتایج
آزمایشات ،ثبت عالئم حیاتی و دیگر اطالعات حیاتی بیماران
در یک حوزه متمرکــز ،بهرهگیری محققان از نتایج گردآوری
دادههــا و تاریخچه بیماران بــرای یافتن راههــای جدید در

مطالعات پزشکی منجر به افزایش ارزش خواهد شد.
نظام يادهی و يادگيری در عصر انقالب صنعتی
اهداف تحصیالت عالی در انقالب صنعتی چهارم بر مهارتهای
آینده ،عمر صد ساله (مسن شدن نسل) ،طرز فکر هزاره ،شبکهها
و وســایل دیجیتال ،دادههای شــخصی ،توســعه همکاریهای
پلتفرمی ،ســرمایهگذاری بر اســتعدادها و مســئولیت اجتماعی
متمرکز خواهد شد.
دانشگاههای هوشمند
در دانشگاههای هوشمند افزایش ارتباط بین تمام طرفهای درگیر
در زنجیره ارزش آموزش عالی صورت میپذیرد .مدارک بینرشتهای،
چندرشتهای و فرارشتهای ارائه خواهند شد .همچنین از مدلهای
یادگیری ترکیبی اســتفاده میشــود .به عــاوه فعالیتهای روتین
آموزشــی با نرمافزار در سیســتم آموزشــی جامع ادغام میشــوند و
از زیرســاختهای بــهروز دیجیتال نیز بهرهگیری میشــود .در این
دانشگاهها ،تغییرات بسیار زیادی در شیوههای آموزشی نیز صورت
میگیرند ،از آن جمله میتوان به روشهای ابزارهای واقعیت افزوده،
دورههای آنالینباز ،پرورش اســتعدادهای نوآورانه بینرشــتهای و
تعمیم یادگیری ترکیبی اشاره کرد.
شهرهای هوشمند
شهرهای ما به سرعت در حال تبدیل شدن به ارگانیسمی زنده ،متصل
به هم ،دیجیتالی و هوشــمند هستند .شاید انفجار جمعیت یکی از
بزرگترین دالیلی باشــد که اهمیت توسعه پایدار در شهرها را آشکار
میسازد .گســترش شهرنشینی ،کمبود زیرســاختهای فیزیکی،
خدمات اجتماعــی ناکافی ،رقابتهای شــدید اقتصــادی ،نقص
سیستمهای امنیتی و نرخ باالی تولید گازهای گلخانهای ،همگی
از دالیلی هستند که ما را متقاعد به ساخت شهرهای هوشمند پایدار
در سراسر جهان میکنند.
مدیریت منابع و انرژی
چالشهای فعلی ناشــی از کمبود منابع پایدار در حوزه آب و انرژی،
مدیریت مصرف منابع را به یکی از جدیترین موضوعات در مدیریت
اجتماعی و سیاسی جوامع تبدیل کرده است.
مدیریت هوشمند ناوگان حملونقل
اطالعات مختلفی نظیر موقعیت مکانی خودروها ،میزان نیازمندی
به تعمیرات ،میزان ســوخت مصرفی ،همچنیــن مولفههای قابل
اندازهگیــری در رفتــار ترافیکــی راننــدگان مانند تعــداد ترمزهای
خطرناک ،ســرعت ،دور موتور و غیره توسط حسگرهای نصب شده
بر روی خودروها جمعآوری شده ،پس از پردازش و تبدیل به گزارش
و تحلیل ،کســبوکارها را قادر میسازد تا بر اساس دادههای واقعی
و قابل اعتماد ،تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
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جنبههای حقوقی و قانونی تکنولوژیهای هوشمند
اســتفاده جهانشــمول از تکنولوژیهــای مرتبط بــا روباتها و هوش
مصنوعی مرکز پژوهشهای مجلس را بر آن داشت تا به بررسی قوانین
مربوط به هــوش مصنوعی و قواعد مدنی در حــوزه روباتیک بپردازد.
دفتــر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهشهای مجلس شــورای
اســامی در گزارشی با بیان اینکه شــاید روباتها هنوز چندان فراگیر
نشده باشند ،اما زمان قانونگذاری برای آنها فرا رسیده به بررسی مقوله
هــوش مصنوعی و قانونگذاری پرداخته اســت .بدون تردید هر قانون
جامــع و کارآمدی باید به الزامــات و ویژگیهای خاص اعصار مختلف
توجه کند .در عصر پیشــرفت بسیار ســریع هوش مصنوعی و فناوری
روباتیــک ،بیتوجهی به فرصتها و چالشهــای این حوزه جامعه را با
مسائلی پیشبینی نشده روبهرو خواهد کرد .این مسائل نوظهور از چشم
جهانیان دور نمانده و کشــورهای پیشــگام در حوزه هوش مصنوعی و
روباتیک تالش میکنند در زمینه قانونهای حاکم بر طراحی ،ساخت،
تجاریسازی و همچنین مسائل اجتماعی ،اخالقی و امنیتی مرتبط با
آنها نیز پیشتاز باشند .قوه قانونگذاری کشور ما نیز برای حفظ پویایی خود
به تحوالت شگرف در فناوریهای هوش مصنوعی و روباتیک حساسیت
نشان داده است .در این راستا ،استفاده از تجربه دیگر کشورها میتواند
راهنمای مناسبی برای این مسیر باشد.
قانون مدنی در حوزه روباتیک ،مصوبه پارلمان اروپا
پارلمــان اروپــا در ســال  ۲۰۱۷با در نظر داشــتن قوانیــن و حقوق
اساسی پیشــین مورد قبول اتحادیه و با توجه به نظرات کمیتههای
مختلف ،خطمشــی کلی قوانین آینــده روباتیک و هوش مصنوعی
را ترســیم ،مخاطرات و مزایای احتمالی را گوشــزد و پیشنهادهایی
استفاده
را بــرای ســاختارهای قانونی ،اخالقی و حقوقــی الزم در این حوزه
جهانشمول از
مطرح میکند که از مهمترین آنها میتوان به طرح تاســیس آژانس
تکنولوژیهای
روباتیک و هوش مصنوعی اتحادیه اروپا ،ارائه یک منشــور اخالقی
مرتبط با روباتها
برای مهندسان و گواهینامههایی برای کاربران و طراحان اشاره کرد.
اصول اخالقی
همیشه باید این امکان وجود داشته باشد تا با منطق ،پایه و اساس هر
تصمیمی که به کمک هوش مصنوعی اتخاذ شده پی برد؛ چراکه این
تصمیمات میتواند تاثیر مهمی بر زندگی یک یا چند شخص داشته
باشند و همواره باید امکان آن وجود داشته باشد تا محاسبات سیستم
هوش مصنوعی را به شکلی قابل فهم برای انسان تبدیل کرد .یکی
از پیشــنهادها در این زمینه عبارت اســت از روباتها باید مجهز به
«جعبه سیاه» پیشرفته باشــند تا اطالعات مربوط به منطقی که در
تصمیمهای آن نقش داشته است در آن ذخیره شود.

و هوش مصنوعی
مرکز پژوهشهای
مجلس را بر آن
داشت تا به بررسی
قوانین مربوط به
هوش مصنوعی و
قواعد مدنی در
حوزه روباتیک
بپردازد

طرحها و خدمات هوشمند در سازمان تامیناجتماعی
در حــال حاضــر ،در ســازمان تامیناجتماعــی چندیــن طــرح و
خدمات هوشــمند در حال اجرا یا در دســت اقدام است ،مانند ارائه
خدمات غیرحضوري درمانی از طریق اپلیکیشــن همراه ســامت
تامیناجتماعی (هستا) ،طرح ماشینهای هوشمند تامیناجتماعی،
طرح هوشمندسازی ساختمانها ،پایش و بازخورد هوشمند سالمت،
دســتیار هوشــمند تامین و ســامانه هوش تجاری اداره مهندســی
تجهیزات پزشکی سازمان تامیناجتماعی.

شهرهای ما به
سرعت در حال
تبدیل شدن
به ارگانیسمی
زنده ،متصل به
هم ،دیجیتالی و
هوشمند هستند

