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پ شهی نوێ
له دەست دانی کارە سونهتييهکان له زۆربهی بوارەکاندا ،جا له کاری
هونهرييهوە ههتا خزمهتگوزاريی س مهتی ﻻی کهم بهش کی زۆريان
بههۆی پيکهاتنی پ شهی نوێ بۆ مرۆڤ قهرەبوو دەکر نهوە .دوکتۆرانی
ئاسايی واته عموومی ،که له يهکهم پلهدا نهخۆشييه ناسراوەکان دياری
دەکهن و دەرمانی ئاسايی لهبهر دەستی نهخۆشهکان دادەن ن و ڕ نوينی
يان دەکهن ،به ئهگهری زۆر له ﻻيهن دوکتۆری چ کراوی کامپيۆتری
ج يان پڕ دەکر تهوە .ههر بهو هۆيهشهوە دەب پارەيهکی گهل ك زۆر
تهرخان بکرێ بۆ دوکتۆر و ئهو کهسانهی له تاقيگاکان بۆ دۆزينهوەی
دەرمانی نوێ به گشتی خۆيان به کاری س مهتيی مرۆڤهوە خهريك
کردووە.
ب يمهتی چ کراويش له پهنايانهوە دەتوانن يارمهتيدەر بۆ پيکه نانی
کاری نوێ بن .به ج ی ئهويکه لهههنبهر يهکتردا ک بهرک بکهن ،مرۆڤ
دەتوان له ب يمهتی چ کراو و له يارمهتييهکانيان وەك خزمهتگوزارييهك
که کی ل وەر بگرن .بۆ و نه که ك وەرگرتن له ب يمهتی چ کراو بۆ
هيدايهتی فڕۆکهکان ،له ﻻيهن دڕۆنهکانهوە ،ڕەنگه له سهرەتاوە شو نی
کاری مرۆڤ بگرنهوە ،به م گهل ك کاری نوێ وەك کونترۆڵ له ڕ گای
دوورەوە ،کونترۆ ی کهرەسه و چاککردنهوەيان ،ئاناليزەکردنی کاری
کامپيۆتری و ئهمنييهتی سايب ری دەخو ق ن که مرۆڤ کی زۆر بهخۆيهوە
سهرقاڵ دەکا .ه زی نيزامی ئهمريکا بۆ ناردنی کهرەسهی دڕۆنه له تيپی
" Predatorيا  "Reaperبۆ کونتڕۆ کردنی ئاسمانی سوريا پ ويستی به ٣٠
کهس ههيه ،به م بۆ ئاناليزيرەکردنی ئهو زانيارييانهی دڕۆنهکه دەين رێ،
پ ويستيان به  ٨٠کهس ههيه .بۆ و نه سا ی  ٢٠١٥بههۆی کهمبوونی
مرۆڤی تايبهت و کارناس بۆ ئاناليزەکردنی زانياريی ه زی ئهمنی
ئهمريکا ک شهيهکی مهزنيان بۆ کۆنتڕۆ ی فڕۆکهی ب فڕۆکهوان ههبوو.
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لهو ڕوانگهيهوە ڕەنگه بتوان بازاڕی کاريی سا ی  ٢٠٥٠له
داهاتوودا بههۆی هاوکاری ن وان مرۆڤ و ب يمهتی چ کراو ،و نهك
بههۆی ک بهرک ی ن وانيان ،دياری بکرێ و مرۆڤ بتوان که کی باشتری
ل وەرگرێ .له بوارەکانی وەك خزمهتگوزاريی کاری پۆليسی و
ئهمنييهوە ههتا کاری بانکيی دەتوانرێ گرووپی پيکهاتوو له مرۆڤ و
ب يمهتی چ کراو يا مرۆڤ و کامپيۆتر ب نه کايهوە .دوای ئهوەی له سا ی
 ١٩٩٧پڕۆگرامی شهترنج به ناوی " "Deep Blueله قارەمانی جيهانی ئهو
سهردەمه واته کاسپارۆڤ ""Garri Kasparowی بردەوە ،مرۆڤ دەستی له
ياريکردنی شهترەنج ههڵ نهگرتووە .زياتر بههۆی که كل وەرگرتن له
ب يمهتی چ کراو ه ندەيتر باشتر و چاﻻکتر در ژەيان به ياری شهترەنج
داوە .هاوچهشن دەتوان ب يمهتی چ کراو يارمهتيدەر ب بۆ هاندانی
باشترين کارمهندی بانکی ،سهرباز ،پشکينهر و ههر بوار کی کاريی تر.
به م ک شهی سهرەکی بۆ ههموو ئهو کارە نوێ يانه ئهوەيه که
پيويستيان به زانياری تايبهتيی و بهرز ههيه و ڕەنگه بههۆی مرۆڤی
ئاسايی ب کار ،نهتوانرێ ک شهی ب کاری چارە بکرێ .کارێ نۆێ بۆ
مرۆڤ دۆزينهوە هاسانتر دەب لهويکه مرۆڤی ب کار بۆ ئهو کارە نو يانه
ڕابه ندر ن .له شهپۆلی ئۆتۆماتيك کردنی سهردەمی پ شوودا دەکرا
مرۆڤی ئاسايی خۆيان لهگهڵ بارودۆخی نو دا باشتر و هاسانتر ڕ ك
خهن .سا ی  ١٩٢٠کر کار کی وەرز ر که بههۆی هاتنی کهرەسی نو ی
کهشاوەرزی بيکار ببوو ،دەيتوانی کار کی نوی له کارخانهکاندا
بدۆز تهوە .سا ی  ١٩٨٠کر کار کی بيکاری کارخانه دەيتوانی بههۆی
دورەيهکی کورتی ڕاه نان له ﻻيهن ئيدارەی کارەوە ،وەك سندووقدار له
سوپ رمارکت کی ئاسايی کار بدۆز تهوە .سا ی  ٢٠٥٠سندووقدار يا
کر کاری کارخانه که کارەکهی بههۆی ڕۆبۆتهوە له دەست دەدا ،ناتوانی
له بارودۆخ کداب وەك پشک نهری ش رپهنجه ،فرۆکهوانی کونتڕۆ ی
دڕۆنه يا وەك بهش ك له کاری هاوبهشی ن وان مرۆڤ و ب يمهتی چ کراو
کاری بانکی يا ههر کار کی ئا ۆزيتر بدۆز تهوە .له شهڕی جيهانيی
يهکهمدا له ڕوانگهی ئهو سهردەمهوە ڕەنگه کار کی شياو بووب مليۆنان
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مرۆڤی ئاسايی و ڕانهه نراوی نيزامی بۆ مهيدانی شهڕ بن ردر ن و به
که كوەرگرتن له چهك و نارنجۆك ببنه هۆی کوشتنی مرۆڤ کی زۆر.
ل رەدا ل هاتوويی تاکهکهسييان هيچ رۆ کی لهو کارەياندا نهگ ڕاوە .به م
لهمرۆدا ه زی ههوايی ئهمريکا به ب مرۆڤی ڕاه نراوی ئاناليزەکهری
زانياری و به ب فرۆکهوانی کونتڕۆ چی برۆنه ،ناتوانن شهڕی ههوايی
بهڕ وەبهرن.
سهرەڕای پ کهاتنی گهل ك کاری نو ی بۆ مرۆڤ ،له داهاتوودا لهگهڵ
شهپۆل کی بيکاريی نوێ واته مرۆڤی "ب که ك" ڕووبهڕوو دەبينهوە.
لهڕاستيدا له ﻻيهکهوە ب کاری يهخهمان پ دەگرێ و لهو ﻻشهوە کهمبوونی
مرۆڤی کارزان ک شهمان بۆ دروست دەکا .مرۆڤ کی سندووقداری ٤٠
سا هی بيکار ،که بههۆی پشتکاريی خۆی توانيويه کاری کونتڕۆ ی برۆنه
پهيدا بکا ،دوای دەسا يتر بههۆی ئوتۆماتيزەکردنی کونتڕۆ ی بڕۆنه
ههميسان ب کار دەب تهوە و دەب بير له ڕاه نانی خۆی بۆ کار کی نوێ
بکاتهوە .ڕەنگه ئهو ڕاژاندن و گۆڕانانه ببنه هۆی پيکهاتنی ياسا و مافی
کر کاريی نوێ و کارەکهيان بۆ گاڕانتی بکهن .به م چلۆن دەکرێ
کار ك گاڕانتی بکرێ ،که به ئهگهری زۆر دوای دە ساڵ ب که ك
دەکر تهوە؟
سهيرکردنيکی وورد لهسهر کاری هاوبهشی مرۆڤ و کامپيۆتر له
بواری ياری شهترەنج ڕەنگه ئهو يارمهتييه بکا که بۆ ماوەی د ژخايهن
ب يمهتی چ کراو بهرو چ ﻻيهن ك دەڕوا .ديارە ڕاسته دوای
سهرکهوتوويی کامپتيۆتر بهسهر کاسپارۆڤدا کاری هاوبهشی ن وان مرۆڤ
و کامپ ۆتر ڕوانگه و کهيفييهت کيتری پ دراوە و بهڕادەيهکی زۆر گهشهی
سهندووە .به م له چهند سا ی ڕابردوودا کامپيۆتر له ياری شهترەنجدا
بهڕادەيهك وەپ ش مرۆڤ کهوتووە که ئيتر ياريکهری مرۆڤ له داهاتوودا
بی که ك ماونهتهوە و ناتوانن ک بهرک لهههنبهر کامپيۆتردا بکهن.
ههوا يکی گرنگی مانگی دسامبری سا ی  ٢٠١٧ئهوە نهبوو که کامپيۆتر
ياری شهترەنجی له مرۆڤی بردۆتهوە ،چونکه ئهو کارە زۆر شت کی
سهير و گرنگ نهدەبوو ،به کوو بهرنامهی ""AlphaZeroی شهترەنجی
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گووگل له بهرنامهی " "Stockfish ٨که سا ی  ٢٠١٦له سهرووی ههموو
پرۆگرامهکانهوە بوو ،بردەوە .ئهو پرۆگرامه دەتوان له چرکهيهکدا ٧٠
مليۆن ههنگاوی ياری شهترەنج تهخمين بکا .بهرنامهی " "Stockfish ٨تهنيا
دەتوان تا  ٨٠ههزار ههنگاو تهخمين بکا .ڕەنگه بتانهوێ بزانن
" "AlphaZeroبۆ ف ربوونی ياری شهترەنج چ ماوەيهکی پ ويست بووە؟ ٤
کاتژم ر .نا ،ئهوە هه هی چاپ نييه ،تهنيا چوار کاتژم ر پ ويست بووە که
" "AlphaZeroبتوانی له بنهڕەتهوە ياری شهترەنج ف ر ب و له چرکهيهکدا
 ٧٠مليۆن ههنگاوی يارييهکه بخو ن تهوە و تهخمين بکا.
پيکهينانی کاری نوێ و ڕاه نانی مرۆڤ بۆ ئهو پ شهيه به ڕاشکاويی
به ههنگاو ك کۆتايی پ نايه و بهردەوام دووپات دەکر تهوە .شۆڕشی
ب يمهتی چ کراو به بهش کی کﻼسيکی کاريی تهواويی نايه که بتوانی
هاوسهنگی ئيدارەی کار ههميسان ڕاگر تهوە .ئ مه له داهاتوودا سهر و
کارمان لهگهڵ کارەساتی گهل ك پڕ ک شهتر دەب  .تهنانهت لهمرۆشدا هيچ
کر کار ك د نيا نييه تا سهردەمی خانهنشينبوونی سهری تهنيا به
کار کهيهوە خهريك ب  .تا ئهو کاتهی خهريکی نووسينی ئهو بابهتهم واته
سهرەتای سا ی  ، ٢٠١٨ه شتا بليمهتی چ کراو سهرڕای گرتنهوەی
کاری زۆربهی کر کاران ،نهبۆته هۆی بيکارييهکی ئهوها که کارەساتی
ل پ ك ب  .له زۆربهی و تانی وەك ئهمريکا ،پلهی ب کاری تهنانهت
کهمتريش بۆتهوە .کهس ناتوانی به د نياييهوە ب ی ب يمهتی چ کراو چ
کارت کهرييهکی لهسهر کارە ڕەنگاورەنگهکانی مرۆڤ دەب  ،ههروەها له
ڕوانگهی کاتيی پهرەسهندنهوە ناتوانری تهخمين بکرێ ،چونکه ئهو ه زە
نه به بڕياری سياسهتوانان و نه به فهرههنگی سوننهتی يهوە
بهستراونهتهوە .بۆ و نه تهنانهت ئهگهر سهيارەی ب شۆفير خۆی له
داهاتوودا له ڕوانگهی ئهمنييهوە بۆ مرۆڤ بشسهلم ن  ،ڕەنگه به چهندين
سا ی بوێ له ﻻيهن سياسهتوانان و مرۆڤی بهکاره نهرەوە که کيان ل
وەرگيرترێ و متمانهی پ بکرێ.
ئهو بۆچوونه ناب بب ته هۆکار بۆ ئهرخهيان بوون و پا دانهوەمان،
ئهوکارە دەتوان زۆر مهترسيدار ب ئهگهر به ساکار بگيرترێ و
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بگوترێ له داهاتوودا کار کی زۆر بۆ مرۆڤ پهيدا دەب  ،که بتوانن ج
کاری گيراو له ﻻيهن ب يمهتی چ کراوەوە بگر تهوە .ئهو ڕاستييه که له
ڕابردوودا لهههنبهر ئۆتۆماتيککردنهوەی کهرەسهی کاريی و
پ شکهوتوويی پ شهسازييهوە کاری نوێ بۆ مرۆڤ پ کهات ،ناتوان
گارانتی ب که له داهاتووشدا به لهبهرچاوگرتنی جياوازيی ن وان سهدەی
 ١٩و  ٢٠لهگهڵ سهدەی  ٢١به ههمان ش واز بهڕ وەپچ .
چاﻻکی و ت کۆشانی نوێ که سهدەی  ٢١بههۆی ت کنۆلۆژی زابياريی
و بيۆت کنۆلۆژی لهسهر ڕ گای داناوين به د نياييهوە گهل ك مهزنتر و
ئا ۆزترە له هی سهدەکانی پ شوو .به لهبهرچاوگرتنی ه زی کاولکاريی
لهڕادەبهدەری شارستانييهتی ئيمهی مرۆڤ که بووە هۆی شهڕە
جيهانييهکان و شۆڕشه خو ناوييهکان ،ئيتر ناب ب ين لهوە زياتر قوربانی
بۆ بدرێ .ئهمجارەيان دەتوانرێ بههۆی بهر وەبردنی شهڕی ئهتۆمی و
مانيپۆليرەکردنی ژ ن تيکی ،ژينگه و ژيانی خۆمان و بوونهوەرانيتری پ
توونا بکهين.

در ژەی ههيه...
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