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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ١٦-٠٦-٢٠١١                                   ديپلوم انجينر کريم عطائی  
   ٢٠١١ /٠١/٠٦از مطبوعات سويس

                         

   جهانۀيکنوع ماشين توضيح کنند
  دنبحرانهای مالی يا نا آرامی های اجتماعی جلوگيری کن زيموالسيون های کمپيوتری بايد از

 Stefan Betschon  :نويسنده ،ِن ِست ِست چاپ سوريشا
 

 اجتماعیپروسه های اروپائی می خواهند  ينـقـ محق،Data-Mining-Softwareرهای انترنت و نَسها، ِسبا سوپر کمپيوتر
  .جهانی را کنترول کنند

  
   مپيوترهاسوپر ک، آرزو دارد با ICT Futur ۀپروژ

   اجتماع را کشف کندۀقوانين پوشيد
ICT Institute of Computer Technology  

  
 يک ۀ که از زمان شگوفانی فراموش شدJorge Luis Borges کوتاهِ  است به قلم  ۀعنوان قص» از سختگيری علم«

يگانه  ۀنقش ؛ گردندزرگ با تمام جزئيات اکمال نقشه های ب وجود داشت که فهماين آنگاه . کارتوگرافی راپور می دهد
مرور در  « . يک کشور چنان بزرگ بود که جای يک واليت را می گرفتۀ يک شهر را پرمی کرد، نقشواليت جای

 ۀوقت ديگر قانع کننده نبود و همکاران کارتوگراف ها يک نقشتقاضای نظر به بزرگ زمان اين نقشه های بی اندازه 
ً  حقيقت را ۀيک نقش» .يد تطبيق می گرد آنۀکشور را تکميل کردند که بزرگی آنرا داشت و با هر نقط  که دقيقا

 که به FuturICT تحقيقاتی اروپائی ۀ در پروژ را اين  رويايی قديمی  بشريتهرکی بخواهد  –منعکس می ساخت 
در اين .  می يابدمی خواهد بسازد، دوبارهآنرا   و اقتصاد  با شندگان،ـُدل ديگيتال جهان يک مهاکمک سوپر کمپيوتر
  .ز پوهنتون تخنيکی سوريش سهيم اندپروژه عمدتاً علما ا

  
   Paradigm Change اصلی ۀتغيير نمون

) پاراديگم( علمی، در مـُدل اصلی ۀ ديد دريک ساحۀتغيير زاوي) اکثراً  بصورت راديکال(تغيير پارا ديگم : تعريف[
  .]ه باشد برای انکشاف بيشتر، تحقيق و دانش موجود داده شدیآن گفته می شود، اگر با اين تغيير اساس

FuturICTاز طرف کميسيون اروپائی  به حيث آينده ل   که می تواند اميد داشته باشد سا استۀ يکی از شش پروژ
انتخاب شده و در ظرف ده سال از صدها » «Future and Emerging Technologies ۀدر ساح» علمبردار ابتکار«

 College پروفيسور رياضی از پوهنتون ،تيفن بيشوپ به دوش، سFuturICTتنظيم . مليون يورو کمک مستفيد گردد
London پروفيسور برای زوسيولوژی از پوهنتون تخنيکی سوريش، می باشد،ديرک هلبينگ و . 

 
 هنوز مبهم اند و بيانات علمی  فورمول بندی شده به هيچ صورت FutureICT تا حال نشر شده در مورد ِ اسناد

های مختلف در سطح جهانی را دورهم جمع کند تا ) نظام(د  صدها عالم از دسيپلين اين پروژه باي. متواضعانه نيستند
 Living Earth» ، راعنصر عمده و مرکزی پروژه.  را رفع کنند٢١مشکالت اشد ضروری اجتماعی قرن 

Simulator» ،  ۀدر انترنت بوسيلاين کمپيوتر  . تشکيل می دهد، يک سوپر کمپيوتربه اساس   جهانیمـُدليک 
تواند و تغيير جهانی اجتماعی و تحليل کرده می  ، متراکم ساخته را)داتا(مقدار متنابه مشخصات  سنسرهای تقسيم شده

ماشين توضيح «حيث يک نوع به  بايد «Living Earth Simulator»و  .دهدمی  اقتصادی را آنالين انجام ۀپروس



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ها بايد  کمپيوترِ سيستماين . را کشف کند»  اجتماعۀوشيدقوانين پ« ، «Crisis Observatories»با ضميمه »  جهانی
دخالت های رهبری را بوده، » سيستم عصبی اجتماع «نمايد بلکه در آن نفوذ نموده،) تقليد(نه تنها کاپی جهان را 

  .سازدرا ممکن » ثبات، مستحکم« و يک جهان با اجازه داده 
  

FutureICTاين تصميم بايد به :  ه ميان آرد، بلکه همچنان علم و دانش بهتر را  آرزو دارد نه تنها يک جهان بهتر را ب
را "  اصلیتغيير نمونه" تسريع نموده و يک  را انکشاف متود های جديد معلومات،»«Knowledge Acceleratorحيث 

  .به و جود آرد
  

ش در پوهنتون تخيکی سوريش  شروع کارۀدر بياني ،به پايان رسانده است فزيک  و رياضی را تهلبينگ که تحصيال
 بعضی از متود های فزيک که در ،او به اين باور است.  معرفی گرديد"مسلکش به زوسيولوژی" ۀبه حيث تبديل کنند

هلبينگ بعد از تکميل کار . تعريف سيستم های پيچيده مفيد تمام شده اند، برای زوسيولوژی نيز مفيد خواهند بود
سلوک ازدهام مردم پياده رو  را تحليل راستا  اين  در.م های اجتماعی مصروف بودترتيب مـُدل سيستدر  ،ديپلومش

کرده و توانست توصيه های را فورمول بندی کند که چطور از بندش ها و دهشت مردم جلوگيری به عمل آمده می 
  .تواند

  
از طرف هلبينگ قابل  ،دهبوجهانی بسيار بزرگ " زيموالسيون"درمردم روی پياده روها  ۀدليل که گام مشاهداين 

 اجتماعی نيز در بررسی ۀ وی سيستم های پيچيدۀ، در مؤسس»ما از پای پياد گان گذشته ايم« می گويد او. قبول نيست
، همکاری، نورم های اجتماعی، » فکرشخصۀيشاند«  تشکيل ۀطالعات در مورد پروس، و اشاره دارد برمقرار دارند
  ."مینوکوزوسيو ِا"های در نظامرات سيستمی ، جنايات مالی و ديگر خطمناقشات

  
 رهبری و تنظيم گردد از آن ياد آور می شود ، جهان)کمپيوترساينس ( کمک رياضی و اينفورماتيکاين کوشش که به

 .ه استرا بيان داشت )فورمول هنررهبری(" Kybernetik ، پروگرام علم "١٩٤٠در سال های " نوربرت وينر"که 
ً  در رهبری افکار وی، انتونی ستافورد بير، کوشش کرد اين مشاور منجمنت برتان را در رهبری کمپنی ها و بعدا

  از سياست مقدمه، رئس جمهورچيلی، برایی از طرف سلوادور الند١٩٧٠او در سال . دولت ها نيز انتقال دهد
  . مخاره را اعمار کندۀمامور گرديد، يک شبک" کوبرنيتيکی"اقتصادی 

  
در پای تخت  تصميماتخاذ کنندگان صدها ماشين تيليکس نصب گرديد تا " Cybersyn برسينـساي" ۀ پروژدر چوکات

 .تازه ترين طرح اقتصاد ملی چيلی را معرفی نمايند به زودترين فرصت  امکان را در اختيار داشته باشند کهاين
 که به صورت آينده ساز مشخصات اقتصادی از هر کنج  و کنار کشور می توانست دريک مرکز کنترولمعلومات از 

 ، بدست interaktiv، روی سکرين های بزرگ طور )گازی (متحرک در بازوی چوکی های "بورد هاـکي"با نصب 
  . يافت سايبرسين را نيز خاتمهۀکه الندی را سقوط داد، پروژ١٩٧٣با کودتای سال . آيند

  
  مل اخاللااعمار کنندگا جهان به حيث ع

 از سه سال قتصاد، فرناندو فلوريس، توانست بعد از چيلی، انجنير و سياستمدار ا"سايبرسين"در اعمار " يرـب"همکار 
در عوض اينکه به کمک کمپيوتر جهان را درک کند، کوشش می کرد معلومات تئوری او . امريکا برودبه  ،حبس

 Understanding Computers and»در " تيری وينوگراد"س در همکاری با يفلور. اساس علم کمپيوتر را بفهمد
Cognition» بيشتر ،جهانبه  نسبت ،"مصنوعی هوشياِر" و سافتوير،تخصصی سيستم های : می نويسد١٩٦٨ در سال 

 به آينده، سايبرسين هافکاِر اشاره دهندعاليم با وجود .  معرفی می کند،جهان بينی تهيه کنندگان پروگرام های خود را
 «Mirror Worlds»  با١٩٩١در سال  ،رنتريرلي امريکا، داويد گوقتيکه عالم کمپيوتر از. کامالً  به فراموشی سپرده شد

ً  شبه «Living Earth Simulator» که با  را،زيموالسيون جهانيک  ، به اساس کمپيوتر جهانۀآئينتصوير يک   قويا
  .ياد هانی نه کردهم از سايبرسين حتی با يک کلمه  ،طرح ريزی کردبود، 

  
 به بزرگی دولت که برای نسل های آينده غير  از دولتۀهای کارتوگرافی، يک نقششگوفه س راپور می دهد، ـِ بورگ
س، اين متخصص ـِبورگ. سالمت ماندند» پارچه شده ۀنقشخرابه های «  صرف .استفاده معلوم می شد، ِشته شدندقابل 

      رابطه بين مـُدل و  کهحدسِ  را انعکاس می دهد  ،دنضرب می شوه ن که با تصويرخود در آئي ها آئينهدر تصويربرای 
  .دندهمی طرح می کنند، تغيير کندگان پيکرهای جهان، جهانی را که ترسيم  که،  بوده روبرومشکلبه  اقعيتو
  

  نپايا


