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 ؛تگذش  چه ۲۰۲۳داووس در 

 ندهیآ یبر زندگ یفناور ریتأث بارهدر ینیبش یپ۸
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 ی از افراد برجسته در حوزه فناور  یجمع  س،ییاقتصاد« در داووس سو  ینشست ساالنه »مجمع جهان  انیدر جر

 .پرداختند یفناور ریجهان تحت تأث  رییتغ یچگونگ  یبه بررس

اپاک  ییایدن  جادیا  یبرا  یفناور فراگ  ترمنیتر،  انتظار چه تغ  یاتیح  رتریو  اما    توان یرا م  یراتیی خواهد بود، 

 داشت؟

در حوزه    یروندها و تحوالت آت  رتر«یپذانعطاف  یجهان  ی برا  یبا موضوع »فناور  ۲۰۲۳اجالس داووس    در

روز کنفرانس گرد هم آمدند تا در    نیدر دوم  ید برجسته فناورقرار گرفت. افرا   یمورد بحث و بررس  یفناور

را احتماالً شاهد   یفناور  یهاشرفتیچه روندها و پ  دهند،یم  رییها جهان را تغو پلتفرم  یچگونه فناور  نکهیمورد ا

 .خواهند کرد، صحبت کنند یما در آن زندگ یهابه آنچه نوه یاجمال ینگاه یبود و حت میخواه

»تکنولوژ  در مد  کوالسی»ن  رتر«،یپذانعطاف  یجهان  یبرا  یجلسه  »آتالنتریتامپسون«،   لی»سان  ک«،ی عامل 

، IBM   عامل شرکتریو مد  سییر  شنا«یکر   ندیآرو»،  (Bharti Enterprises)  شرکت   س ییر  تال«،یم  یبهارت

عامل شرکت  ریمد  و  س ییرآمون«    انو یست یو »کر Accenture عامل شرکتری و مد  س یی، رت«یسو  یجول»

 .»کوالکام« حضور داشتند
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 کند یم تیرا تقو تیخالق  یفناور 

 

گفت:  انویست یکر م  آمون  مرتبط  یبرا  یباورنکردن  ی تقاضا  انی»در  و  شدن  چهوشمندتر  همه  شدن    ز، یتر 

  یاکنون احتماالً فناور  کنمیخود هستند. من فکر م  اتیملع  یتالی جید  رییبه دنبال تغ  یاندهیوکارها به طور فزاکسب

  ل یکه تما  مینیبیم  م،یکن  یصحبت م  یکنون  یاقتصاد  ی از فضا  یخصوص وقتوجود دارد. به  شهیاز هم  یشتریب

 « .مشخص است شتریب یکارآمدتر شدن و بهره ور یبرا یو استفاده از فناور تالیجیتحول د یها براشرکت

 ردیگیهمراه سبقت م یاز تلفن ها  نکیع

خواهد بود. آنچه ما اکنون به عنوان    یمحاسبات مجاز  ندهیآ  ،یمحاسبات  یهاگفته آمون، با ادامه تکامل پلتفرم  به

در مقابل   کیهولوگراف  یریبه تصاو  ی، به زود19-دیکوو  یریپس از همه گ  ژهی به و  م،یشناسیم  ییوید یتماس و

 .شودیم دهیهوشمند د نکیع قیاز طرخواهد شد که  لیکاربر تبد

 ی بعد  روند»ت:  مشکل دارند، گف  شیاندازه صفحه نما  تی هوشمند با محدود  یها  یگوش  نکهیبا اشاره به ا  آمون

  ت یخواهد شد و در نها   یبعد یپلتفرم محاسبات  نیکنم ا  یاست. فکر م  یتالی جیو د  ی ک یزیف  یفضاها  یسازکپارچهی

رخ خواهد    ندهیدهه آ  کیاتفاق در    نیکه ا  میفکر کن  میتوان  یهوشمند خواهد بود. احتماالً م  یهایگوش  یبه بزرگ

 «. داد
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 یهوشمند دستگاه اطالعات مرکز  نکیاقتصاد گفت که ع  یبه شرکت کنندگان در نشست ساالنه مجمع جهان  آمون

کرده  شرفتیهوشمند پ ی به تلفن ها یشخص یها  انهیخواند که از را یتکامل یخواهد بود و آنها را گام بعد یبعد

 .دارد  یادیاو به آن عالقه ز کتهستند که شر یا لهیهوشمند وس  یهانکیاست. آمون خاطرنشان کرد که ع

 ی ظهور محاسبات کوانتوم

 

 نده،ینخواهد شد، اما ظرف چند سال آ  کیمحاسبات کالس  نیگزیجا  یمحاسبات کوانتوم  شنا،یکر  ندیگفته آرو  به

 را آغاز خواهد کرد.   یسازنهیو به یرمزگذار ،یمیمانند مواد، ش یک ی زیف یایدن حل مشکالت

 . دیآن فکر کن رددر مو دیدر حال حاضر آنقدر خوب است که ممکن است بخواه یدر واقع، محاسبات کوانتوم

داد:  شنایکر م  ادامه  همه  از  برا  خواهمی»من  اکنون  داده   یکه  اهم  یاهر  آن  به  واقعاً    ی رو  دهند،یم  ت یکه 

 ک یکالس  یها  انهیکه در را  دیهست  یکنند. شما اکنون شاهد حل مشکالت  یگذارهیسرما   یضد کوانتوم  ییرمزگشا

 «.میحل آن را تصور کن میتوانست ینم

 خواهد کرد  جادیا یشتر یب یکاربردها  5G نترنتیا
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  ه ینقل  لیو وسا  کی روبات  یپهپاد، جراح  تیریاز جمله مد  ید یجد  یکاربردها  5Gگفت که    تالی م  یبهارت  لیسون

از آن بهره مند خواهند شد.    شتریب  تیظرف  لیبه دل  یصنعت  یخواهد کرد. به خصوص کاربردها  جادیخودران را ا

خود عادت   یمعمول  یدستگاه ها  یبرا  مترک  ریبهتر، سرعت باالتر و تأخ  ینترنتیمردم به اتصاالت ا  حال،نیدرهم

 خواهند کرد.  

خواهند کرد    افتیرا در  یهمان خدمات  زیمانند هند ن  یی، کشورها5Gارتباطات    یفناور  »با گسترش  افزود:  یو

 .« از آن برخوردار هستند افتهیتوسعه  یکه کشورها

موجود    یاز مهارت ها  یاریگفت بس  برد،یم  نیمشاغل را از ب  یکه هوش مصنوع  ینگران  ن یدر پاسخ به ا  تالیم

 .انجام خواهد شد  دیاکتشافات جد شتریب یها دانیخواهند شد. اما جبران آنها با م نیگزیجا

 زبان بزرگ  یهادلم

و کل    گذاراناستیگذاران، س  ه یسرما  ،یافراد در حوزه فناور  ی داغ برا  یمولد« به موضوع  یمصنوع  هوش»

گفتار، کد   ،یقیموس ر،یمتن، تصاو  داست،یمولد همانطور که از نام آن پ یشده است. هوش مصنوع لیجامعه تبد

فراتر از هوش   ین یماش  یریادگی  یو روش ها  ستین  یدیمولد مفهوم جد   یکند. هوش مصنوع  یم  دیتول  وی دیو  ای

معموالً     (GAN)  مولد  یهاشبکهو    قیعم  یریادگ ی  یهااند. روش  افتهیمولد در دهه گذشته تکامل    یمصنوع

 .روش »ترانسفورمرها« است نیدتریاما جد شوند،یستفاده ما

 قیعم  یریادگیاست که از   (LLM) مدل زبان بزرگ  ی نوع (GPT) مولد  دهیدآموزش  شیاز پ  ترانسفورماتور

را بر   یدیمتن جد  توانندیم  رایز  شوندیم  دهیمولد نام  هایفناور  نی. اکندیانسان استفاده م  هیشب  یمتن  دیتول  یبرا

 .کنند دیتول یافتیدر یاساس ورود
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از    یمجموعه بزرگ  یخاص بر رو  یکارها  یبرا  قیدق  میقبل از تنظ  رایز  نامندیم  دهیرا از قبل آموزش د  آنها

 ی مبتن  یساختار شبکه عصب  کیاز    رایز  شوندیم   دهیو ترانسفورماتور نام  شوندیآموزش داده م  یمتن  یداده ها

 .اندل شدهیتشک  یمتن خروج دیو تول یپردازش متن ورود یبر ترانسفورماتور برا

 دهند یرا کاهش م  یهوش مصنوع  یهانهیهز  رایامر مسلم خواهند بود ز  کیزبان بزرگ    یهاگفت که مدل  شنایکر

داده خواهد    کی  . زبانکنندیم  جادیسرعت ا  تیمز  ه،یپا  کیمدل در    نیداشتن چند  ی و با اجازه دادن به شما برا

از زبان   یشکل  تواندیم  یگرید  زی»چه چ  م،یسبپر  میتوانیاز زبان باشد و سپس م  یشکل  تواندیرمز م  رایبود ز

 .دست نی از ا یو موارد ینظارت یکارها ،یباشد؟« از جمله اسناد قانون

ChatGPT 

 

  یداده و کارها  ادی ز  ریداشتن مقاد   لیپتانس ChatGPT یفناور  رامونیپ  ریاخ  جان ی»ه  :دیگو یم  تیسوئ  یجول

خوب را برجسته کرده   یهابه داده   ازین  نیرا نشان داده است، اما همچن  دیبا آن انجام ده  دیتوانیرا که م  یبزرگ

 ی اریکنند. در بس  یمافتد و همه در مورد آن صحبت    یکه در حال حاضر اتفاق م  میهست  ی است. ما عاشق اتفاق

شوند،    یمتصل م  یخارج  یکه به داده ها  میداشته باش  یخوب  یداده ها  دیچرا با  نکهیاز موارد، مردم در مورد ا

  د، یو صنعت استفاده کن  ی کشاورز  تال،یجید  دیدر موارد خاص مانند تول  ی اساس  یهامدل   ن یشک داشتند. اگر از ا

 .«کنند افتیدر یدرستها را به که داده  شودی م یادآوریبه همه 

با   یفناور  نیکرد. ا  یبر معرفدر ماه نوام OpenAI پآربات چت است که استارت  کی ChatGPT یفناور

انسان پاسخ دهد.    کی کند تا بفهمد چگونه به هر درخواست کاربر مانند    یاز داده ها کار م  یمیحجم عظ  یریادگی

 .دهد یم هیمشتاق ارا سیرمان نو کی نثر مانند  ایوجو موتور جست کیمانند  یاطالعات یفناور نیا
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آن بوده    شیکرده و به دنبال افزا  یگذاره یسرما OpenAI دالر در  اردیلیم  کی  کروسافتیما  ترز،یگزارش رو  به

را     ChatGPT اعالم کرد که قصد دارد   کروسافتی که همزمان با کنفرانس منتشر شد، ما  یاهیاست. در اطالع

  د یجد  ی در تالش است تا در چالش  تشرک  ن یا  ن،یخود به بازار عرضه کند. همچن یمحاسبات ابر  انیمشتر  یبرا

 .خود اضافه کند Bing یوجورا به موتور جست OpenAI ریتصو دی، نرم افزار تولAlphabet  یبرا

 متاورژن به سرعت در حال تکامل است  

 ییتعامل داشته باشند و کاالها   گری کدی توانند با    یاست که در آن کاربران م  یمجاز  ت یواقع  یفضا  کی  متاورس«»

به    رایاز حد انتظار در حال تکامل است، ز  عتری سر  متاورس»  :فتگ   تیمبادله کنند. سوئ  یواقع  یایمشابه دن

است   نیا  میکند. آنچه ما کشف کرده ا  یم  جادیا  یدیجد  زیحال چ  نیو در ع  کندیانسان کمک م   یازهایبرآوردن ن

. ما دیکارها را بهتر انجام ده دیتوان یم نیو همچن دیریگیم ادیبهتر  د،یشو یتجربه غوطه ور م کیدر  یکه وقت

 «.متاورس وجود خواهد داشت ریدالر درآمد تحت تأث ونیلیتر کی، 2025که تا سال  میزن یم نیتخم

استفاده را   تی ها نها  ینوآور  نیاز ا  توانندیهستند که م  یتی مانند هند در موقع  ییکشورها  نکهیبر ا  دیبا تأک  تالیم

  ی مانند نشست داووس که فقط برا  ییدادهایبا استفاده از متاورس در رو  وانندتیها نفر م  ونیلیم»  :ببرند، گفت

 .«نخبگان جهان آزاد است شرکت کنند

 بود  میشدن خدمات خواه کیشاهد دموکرات

که در حال حاضر فقط    یشدن محصوالت و خدمات  کیما به لطف دموکرات  یهاکند که نوهیم  ینی ب  شیپ  تالیم

موضوع    نیدرباره ا  ی خواهند کرد. و  یزندگ  یمتفاوت  اریبس  یایثروتمندان در دسترس است، در دن  اینخبگان    یبرا

تا آنچه  وستینفر از سراسر جهان به آن خواهند پ ونیلیم نیشکل، احتماالً چند نیتکامل فراجهان به ا با»  :گفت

  ر یروزمره مردم تأث  یواقعاً بر زندگ  یفناور  یا یکه مزا  دید  دیکنند. خواهتجربه    م،یکن  یرا که امروز تجربه م

 « .نسبت به ما خواهند داشت یمتفاوت اریبس یو آنها زندگ گذاردیم

 اجالس داووس نهیشیپ

شواب« به عنوان محل تجمع    نیدر داووس توسط »کالوس مارت  1971  هیبار در ژانو  نیاقتصاد اول  یجهان  جمعم

  کرد،یم  س یشد. شواب که در آن زمان در دانشگاه ژنو تدر  یراه انداز  ییاروپا  دارانه یو سرما  یرهبران اقتصاد

پردازان و هنرمندان انتخاب   هینظر  داران،  هیسرما  استمداران،یگرد هم آوردن اقتصاددانان، س  یداووس را برا 

 کرد.
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مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان غیرانتفاعی است که در سوییس ثبت شده و تالش می کند تا با ایجاد تعامل بین 
ریع بخشد. ای و صنعتی تس، اقتصادی و صنعتی جهان، توسعه را در سطوح جهانی، منطقهرهبران بزرگ سیاسی

سعی کرده نام خود را مترادف با دگرگونی و تغییر و آینده نشان دهد داووس همواره . 

ارزیابی ریسکپیش استراتژی های توسعه جهان، پیش بینی و  آینده جهان و تدوین  های  بینی سناریوهای توسعه 
بیانیه مأموریت خود مطرح توسعه اقتصادی پایدار در جهان از جمله مواردی است که مجمع جهانی اقتصاد در  

. و مورد توجه قرار داده است  

 پردازش یای دنع: منب
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