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Նարեկ Մ. Պողոսյան
պատմական գիտªթյªնների թեկնածª
ՑԵՂԱՍՊԱՆԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՍՊԱՆԹՅՆՆԵՐԻ
ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՎՏԱՆԳԸ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՄ1

Բանալի բառեր՝ արհեստական բանականªթյªն, մահացª ինքնավար զենքեր, ռոբոտներ,
ցեղասպանªթյªն, խմբերի թիրախավորªմ, սոցիալական ﬔդիա, կեղծ տեսանյªթեր,
արհեստական բանականªթյան էթիկա:
Տեխնոլոգիաների արագ զարգացªմը, մասնավորապես` արհեստական բանականªթյան
կիրառªմը, վերջին տարիներին փորձագետների մոտ լªրջ անհանգստªթյªն է առաջ
բերել. ﬔքենաների ինքնªրªյն մտածելª և որոշªﬓեր կայացնելª կարողªթյªնն իր
դրական կողﬔրով հանդերձ` մարդկªթյան համար բազմաթիվ վտանգներ է ստեղծªմ:
Արհեստական բանականªթյան զարգացªմը և ինքնավար զենքերը կարող են
օգտագործվել ազգային, կրոնական, ռասայական որոշակի խմբերի թիրախավորման
նպատակով, ինչի արդյªնքªմ էլ ﬔծանªմ է ցեղասպանªթյան և զանգվածային
սպանªթյªնների իրագործման վտանգը:
Ներկայªմ, երբ արդեն արհեստական բանականªթյամբ օժտված սպառազինªթյªնների գլոբալ մրցավազքն իրողªթյªն է, տեխնոլոգիական ոլորտի բազմաթիվ
ներկայացªցիչների ªշադրªթյանն է արժանանªմ առաջին հերթին մահացª ինքնավար
զենքերի արգելման հարցը: Բացի այդ` արհեստական բանականªթյան զարգացման
բացասական հնարավոր հետևանքները կանխելª համար ոլորտի մասնագետների կողﬕց
առաջ է քաշվել արհեստական բանականªթյան էթիկայի մշակման անհրաժեշտªթյªնը:
Մարդկªթյան համար արդեն իսկ հրատապ է դարձել ռոբոտատեխնիկայի և արհեստական բանականªթյան տեխնոլոգիայի զարգացման արդյªնքªմ առաջ եկած
հնարավոր վտանգը կանխելª, մարդª իրավªնքների պաշտպանªթյան և էթիկայի նորﬔրին համապատասխան օրենսդրական ﬔխանիզﬓերի ստեղծªմը:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արհեստական բանականªթյªնն օգտագործվªմ
է նաև աﬔնատարբեր հանցագործªթյªնների հայտնաբերման և կանխարգելման համար,
հետևաբար նպատակահարմար է այն ծառայեցնել նաև ցեղասպանªթյան և զանգվածային սպանªթյªնների կանխարգելմանը:

***
Ներկայªմ տեխնոլոգիական առաջընթացը և նորարարªթյªնը ﬔծ փոփոխªթյªններ են առաջացրել կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներªմ. ժամանակակից աշխարհն առանց տեխնիկական ﬕջոցների կիրառման անհնար է պատկերացնել:
Արհեստական բանականªթյան կիրառªթյªնը հեղաշրջիչ նշանակªթյªն կարող
է ªնենալ մարդկանց և պետªթյªնների համար՝ ﬕ կողﬕց հեշտացնելով և ավե1

Հոդվածը ստացվել է 18.09.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 12.01.2020։
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լի հարմարավետ դարձնելով կյանքը, մյªս կողﬕց՝ հանգեցնելով բազմաթիվ
վտանգների: Ավելին՝ արհեստական բանականªթյªնն ª ռոբոտատեխնիկան կարող են ինչպես ﬕլիոնավոր աշխատատեղերի կրճատման, այնպես էլ՝ մահացª ինքնավար զենքերի կիրառման պատճառ դառնալ:
Մեր օրերªմ աշխարհի տարբեր երկրներªմ նկատվªմ է էթնիկ, կրոնական,
ռասայական գործոններով պայմանավորված թշնամանքի աճ. ﬔծ է վտանգը, որ
արհեստական բանականªթյան զարգացªմը և ինքնավար զենքերը կարող են օգտագործվել ազգային, կրոնական, ռասայական որոշակի խմբերի թիրախավորման
նպատակով, քանի որ արհեստական բանականªթյամբ օժտված ինքնավար զենքերը
հնարավորªթյªն կտան շատ արագ նªյնականացնել այդ խմբերին պատկանող
մարդկանց և անհրաժեշտªթյան դեպքªմ ոչնչացնել:
Փաստորեն, ցեղասպանªթյան իրագործման վտանգի ªժգնացմանը զªգընթաց
կատարելագործվªմ է նաև տեխնիկան: Եթե 20-րդ դարի սկզբªմ Հայոց ցեղասպանªթյան տարիներին ոճրագործներն անձամբ էին սպանªմ զոհերին, իսկ Հոլոքոստի
ժամանակ նացիստները օգտագործªմ էին գազախցիկները, ապա 21-րդ դարªմ
արհեստական բանականªթյան կիրառªթյªնը կարող է այնպիսի պայմաններ
ստեղծել, որ մարդն ընդհանրապես մասնակցªթյªն չªնենա ցեղասպանªթյան
իրագործման բªն գործընթացին: Առանձին անհատներ, իշխանªթյան ներկայացªցիչներ կամ ահաբեկչական խմբեր, տիրապետելով այդպիսի տեխնոլոգիաների,
կարող են հեռակառավարման կամ համապատասխան ծրագրի ներմªծման ﬕջոցով
և առանց մարդկային ռեսªրսի կիրառման թիրախավորել տարբեր խմբերի և
կարճ ժամանակաﬕջոցªմ ոչնչացնել նրանց: Բացառված չէ նաև այն տարբերակը,
երբ ինքնավար զենքերը և ռոբոտները ինչ-որ սխալի կամ ինքնագործªնեªթյան
պարագայªմ թիրախավորեն մարդկանց: Ուստի ինքնավար զենքերի կամ ռոբոտների կողﬕց ցեղասպանªթյան կամ զանգվածային սպանªթյªնների իրագործման
դեպքªմ հարկ կլինի հասկանալ, թե ովքեր են պատասխանատª դրանց գործªնեªթյան համար: Հետևաբար, ցեղասպանªթյան և մարդկªթյան դեմ ªղղված հանցագործªթյªնների վաղ կանխարգելման համատեքստªմ հրամայական է դառնªմ
արհեստական բանականªթյան կիրառման ﬔխանիզﬓերի ստեղծªմը, որի ﬕջոցով հնարավոր կլինի սահմանափակել մարդկանց թիրախավորելª նպատակով
արհեստական բանականªթյամբ օժտված տեխնոլոգիաների կիրառªմը և սահմանել հստակ չափորոշիչներ, որը թªյլ կտա կանխել դրանց կիրառման հնարավոր
վտանգները:
Արհեստական բանականթյան զարգացմը և դրա վտանգները
մարդկթյան համար
Արհեստական բանականªթյան գաղափարը հայտնի է դեռևս անտիկ ժամանակաշրջանից, երբ փիլիսոփաները խորհªմ էին արհեստական էակների հնարավորªթյան մասին: Նրանք մտածªմ էին, որ մարդկային բանականªթյªնը ﬕ համա-
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կարգ է, որը կարող է ինքնավերացվել և կիրառվել արհեստական էակների կողﬕց:
Արհեստական բանականªթյան գաղափարը տեղ է գտել նաև հին հªնական, չինական, հռոﬔական, հնդկական և հրեական առասպելներªմ2:
Արհեստական բանականªթյան հիﬓադիրներից գաղտնավերլªծող և ինֆորմատիկայի մասնագետ Ալան Թյªրինգն իր «Հաշվողական տեխնիկա և
բանականªթյªն» (1950 թ.) հոդվածªմ ներկայացնªմ է ﬔքենայի՝ մտածելª
կարողªթյան վերաբերյալ մշակված ﬕ թեստ: Թյªրինգի նպատակն էր թեստի ﬕջոցով հաﬔմատական վերլªծªթյան ենթարկել մարդª վարքն ª արհեստական
բանականªթյªնը։ Հեղինակը հանգªմ է այն եզրակացªթյան, որ եթե ﬔքենաները
կարողանան «հիմարեցնել» մարդկանց՝ ներկայանալով, թե իբր իրենք մարդ են,
այդկերպ կարող են ցªյց տալ իրենց մտածելª ªնակªթյªնը3:
Արհեստական բանականªթյան առաջին համակարգիչը «Մանչեսթեր Ֆերանտի»-ն
4
է , որն ինքնªրªյն և անշտապ շաշկի ª շախմատ է խաղªմ՝ ªսªﬓասիրելով հազարավոր քայլեր և գտնելով աﬔնատարբեր լªծªﬓեր5:
1956 թ. Դարտմªտի կոնֆերանսի ժամանակ ինֆորմատիկայի մասնագետ,
աﬔրիկացի Ջոն Մըքքարթին հնչեցնªմ է «արհեստական բանականªթյªն» արտահայտªթյªնը: Կոնֆերանսից հետո 1957-1974 թթ. ﬔծ առաջընթաց է գրանցվªմ
արհեստական բանականªթյան ոլորտªմ. համակարգիչները սովորªմ են անգլերեն
խոսել, հանրահաշվական խնդիրներ լªծել, ապացªցել երկրաչափªթյան թեորեﬓերը
և այլն6:
1967 թ. Ճապոնիայªմ Վասեդայի համալսարանն սկսªմ է «WABOT» նախագիծը
և 1972 թ. ավարտªմ «WABOT-1» անªնը կրող ռոբոտի ստեղծման աշխատանքները:
Այն աշխարհªմ առաջին բանական ռոբոտն էր, որը քայլªմ էր, առարկաներ
տեղափոխªմ, մարդկանց հետ ճապոներեն խոսªմ7:
1970-ական թթ. արհեստական բանականªթյան ոլորտªմ հետազոտªթյªնները
քննադատªթյան են արժանանªմ: Պատճառն այն էր, որ արհեստական բանականªթյան ոլորտի հետազոտողների ակնկալիքները չափազանց ﬔծ էին, սակայն
նրանք չկարողացան խոստացված արդյªնքները իրականªթյªն դարձնել՝
հետազոտªթյªնների համար տրամադրվող ոչ բավարար ֆինանսական ﬕջոցների
2 Adrienne Mayor, Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology (Princeton:
Princeton University Press, 2018), 304; Donald J. Norris, Beginning Artificial Intelligence with the
Raspberry Pi (Barrington: Apress, 2017), 1-2.
3 Alan Turing, “Computing Machinery and Intelligence,” Mind LIX, no. 236 (1950): 433–460.
4 «Ferranti Mark 1» մեքենան ստեղծել է Ferranti համակարգչային ընկերությունը 1951 թ.:
5 Tim Jones, Artificial Intelligence: A Systems Approach: A Systems Approach (Boston, Toronto, London,
Singapore: Jones & Bartlett Learning, 2015), 4-5.
6 Mark Skilton, Felix Hovsepian, The 4th Industrial Revolution: Responding to the Impact of Artificial
Intelligence on Business (Cham: Springer, 2017), 76.
7 Christopher McFadden, “15 Engineers and Their Inventions That Defined Robotics,” Interesting
Engineering, July 06, 2018, https://interestingengineering.com/15-engineers-and-their-inventions-thatdefined-robotics, դիտվել է 07.08.2019:
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պատճառով: Այս ժամանակաշրջանը հայտնի է «արհեստական բանականªթյան
ձﬔռ անªնով» (1974-1980 թթ.)8:
1980-ական թթ. այս ոլորտªմ հետազոտªթյªններ իրականացնելª ªղղªթյամբ
ֆինանսական ﬕջոցների տրամադրման ակտիվªթյªն է նկատվªմ: Այս գործընթացին 1981 թ. զգալի աջակցªթյªն է ցªցաբերªմ Ճապոնիայի կառավարªթյªնը:
Կարճ ժամանակ անց այլ երկրներ ևս ֆինանսական աջակցªթյամբ ﬕանªմ են
գործընթացին. սպասªﬓերը, սակայն, չեն արդարանªմ և սկսվªմ է «արհեստական
բանականªթյան երկրորդ ձﬔռը» (1987-1993 թթ.): 1993-2011 թթ. հաջողªթյªն է
գրանցվªմ՝ պայմանավորված ֆինանսական ներդրªﬓերով:
2012 թ. ﬕնչև այսօրվա տվյալների մատչելիªթյªնը, կապի և հաշվարկային
հզորªթյªնների ավելացªմը բեկªﬓային նշանակªթյªն ªնեցան ﬔքենայական
ªսªցման (Machine learning), նեյրոնային ցանցերի և խորքային ªսªցման (Deep
learning) բնագավառներªմ9: Ըստ կանխատեսªﬓերի՝ 2030 թ. արհեստական
բանականªթյªնը 15.7 տրիլիոն դոլարի եկամªտ կապահովի համաշխարհային
տնտեսªթյանը10:
Ելնելով իր գործառնªթյªնից՝ արհեստական բանականªթյªնը բաժանվªմ է երեք
խմբի՝ թªյլ կամ նեղ, ընդհանªր կամ ªժեղ և արհեստական գերբանականªթյªն:
Արհեստական թªյլ բանականªթյªնը ծրագրավորված է որոշակի առաջադրանքներ իրականացնելª համար: Այն կիրառվªմ է հատªկ խնդրի լªծման համար և
չի գործªմ դրա սահմաններից դªրս: Ներկայªմ տիրապետող է արհեստական
թªյլ բանականªթյªնը (անձնական օգնականները՝ Apple ընկերªթյան Siri-ն, IBM
ընկերªթյան Watson-ը, Google ընկերªթյան Google Assistant-ը, Amazon ընկերªթյան
Alexa-ն and Microsoê ընկերªթյան Cortona-ն, երթևեկªթյան լªյսերի կառավարման
համակարգերը ﬕ շարք չինական քաղաքներªմ, չաթբոտերը և այլն):
Արհեստական ªժեղ բանականªթյªնը կարող է կատարել առաջադրանքներ,
ինչպես բանական էակը: Ի տարբերªթյªն արհեստական թªյլ բանականªթյան՝
այն չի սահմանափակվªմ հատªկ առաջադրանքով և կարող է կատարել ցանկացած
առաջադրանք, ինչպես և մարդը (օրինակ՝ Սոֆյա ռոբոտը):
Արհեստական գերբանականªթյªնն արհեստական բանականªթյան հիպոթետիկ ենթատեսակ է, որն աﬔնախելացի մարդªց անգամ խելացի է:
Բրիտանացի մաթեմատիկոս Իրվինգ Ջոն Գªդը նշªմ է, որ գերբանական
ցանկացած ﬔքենա (ultraintelligent machine) կարող է գերազանցել մարդկային
մտավոր գործողªթյªնները: Գերբանական ﬔքենաները կարող են նախագծել ավելի
հզոր ﬔքենաներ, որի դեպքªմ տեղի է ªնենալª «բանականªթյան պայթյªն»,
և մարդկային բանականªթյªնը շատ հետ է ﬓալª: Այդպիսով՝ գերբանական
8 Tony Boobier, Advanced Analytics and AI: Impact, Implementation, and the Future of Work (Chichester:
John Wiley & Sons, 2018), 41.
9 WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence (Geneva: WIPO, 2019), 19.
10 Anand S. Rao, Gerard Verweij, Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how
can you capitalise? https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prizereport.pdf, դիտվել է 17.09.2019:
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ﬔքենան վերջին գյªտն է, որը մարդը երբևէ պետք է կատարի11: Իսկ աﬔրիկացի
մաթեմատիկոս և գիտաֆանտաստ գրող Վեռնոր Վինջը ժողովրդականացրեց
«տեխնոլոգիական սինգªլյարªթյªն» (technological singularity) հասկացªթյªնը
իր՝ 1993 թ. «Գալիք տեխնոլոգիական սինգªլյարªթյªն» ակնարկªմ, որªմ գրªմ
է, թե տեխնոլոգիական սինգªլյարªթյªնը նշանակելª է մարդկային դարաշրջանի
ավարտը, քանի որ նոր սªպերբանականªթյªնը կշարªնակի արդիականացնել
ինքն իրեն և առաջ կընթանա տեխնոլոգիապես անհասկանալի տեմպերով12:
Տեխնոլոգիական սինգªլյարªթյªնը ապագայի հիպոթետիկ ժամանակաշրջան է,
երբ տեխնոլոգիական աճը կդառնա անվերահսկելի և անշրջելի, ինչը կհանգեցնի
մարդկային քաղաքակրթªթյան անհասկանալի փոփոխªթյªնների: Աﬔրիկացի
նշանավոր գյªտարար և ապագայաբան Ռեյմոնդ Կªրցվեյլը կանխատեսªմ է,
որ ﬔր մոլորակը տեխնոլոգիական սինգªլյարªթյան է հասնելª 2035 - 2045 թթ.
ընկած ժամանակաշրջանªմ13: Ըստ Կªրցվեյլի՝ սինգªլյարªթյªնը մարդկանց թªյլ
կտա հաղթահարել կենսաբանական մարﬕնների և ªղեղի սահմանափակªﬓերը,
կընդլայնվի մարդկային մտածողªթյªնը, սակայն այն իր հետ կբերի նաև վտանգներ՝
մասնավորապես կբարձրացնի մարդկանց` կործանարար հակªﬓերին համապատասխան գործելª ªնակªթյªնը14:
Տեխնոլոգիական սինգªլյարªթյան ի հայտ գալը ենթադրªմ է արհեստական
բանականªթյամբ օժտված գերհզոր ªղեղի ստեղծªմ, և մասնագետների ﬔջ
մտավախªթյªն կա, որ արհեստական բանականªթյªնը այնքան կզարգանա ª
կհեռանա մարդկային ªղեղի գործառªյթներից, որ մարդկªթյան նկատմամբ ցեղասպանªթյªն կիրագործի15:
Ֆիզիկոս Սթիվեն Հոքինգը, Microsoê ընկերªթյան հիﬓադիր Բիլ Գեյթսն ª Tesla և
SpaceX ընկերªթյªնների հիﬓադիր Իլոն Մասկը բազﬕցս իրենց մտահոգªթյªն են
հայտնել արհեստական բանականªթյան առաջ բերած ռիսկերի վերաբերյալ: Նրանց
մտահոգªթյªնները նªյնիսկ հասնªմ են այնտեղ, թե արհեստական բանականªթյան զարգացªմը կարող է վտանգ ստեղծել անգամ մարդկªթյան գոյªթյան համար: Բիլ Գեյթսը գտնªմ է, որ արհեստական բանականªթյան սպառնալիքը պետք
է անհանգստացնի մարդկանց16: Նա արհեստական բանականªթյªնը հաﬔմատªմ
11 Irving John Good, Speculations Concerning the First Ultra intelligent Machine (Trinity College, Oxford
and Atlas Computer Laboratory, Chilton, Berkshire: Elsevier, 1965), 33.
12 Vinge Vernor, “The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era,” in
Vision-21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, ed. Geoffrey Landis (NASA
Publication CP-10129, 1993), 11–22, https://mindstalk.net/vinge/vinge-sing.html, դիտվել է 04.05.2019:
13 Charles Jennings, Artificial Intelligence: Rise of the Lightspeed Learners (Lanham, London: Rowman &
Littlefield, 2019), 32.
14 Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (London: Penguin Books,
2005), 25, 34.
15 “Is Technological Evolution Infinite or Finite?” October 15, 2013, https://futurism.com/is-technologicalevolution-infinite-or-finite, դիտվել է 10.05.2019:
16 Kevin Rawlinson, “Microsoft’s Bill Gates insists AI is a threat,” BBC, January 29, 2015, https://www.
bbc.com/news/31047780, դիտվել է 10.05.2019:
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է ﬕջªկային զենքի հետ և կարծªմ է, թե այն ﬕևնªյն ժամանակ հեռանկարային է
և վտանգավոր17: Իսկ Սթիվեն Հոքինգն ասªմ էր. «Արհեստական բանականªթյան
լիակատար զարգացªմը կարող է հանգեցնել մարդկային ցեղի վերացմանը: Հենց
մարդիկ զարգացնեն արհեստական բանականªթյªնը, այն կսկսի ինքնªրªյն
թռիչքաձև զարգանալ։ Մարդիկ, որոնք սահմանափակված են կենսաբանական
դանդաղ էվոլյªցիայով, չեն կարող մրցակցել և դªրս կմղվեն»18։ Շվեդ փիլիսոփա,
Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Նիք Բոստրոﬓ իր՝ «Սªպերբանականªթյªն.
ճանապարհները, վտանգները, ռազմավարªթյªնները»19 գրքªմ պնդªմ է, որ եթե
ﬔքենայական ªղեղները հիﬓական բանականªթյան հարցªմ գերազանցեն
մարդկանց, ապա այս սªպերբանականªթյªնը կարող է փոխարինել մարդկանց՝
որպես երկրի վրա գերիշխող կյանքի ձև: Բանական ﬔքենաները կարող են ավելի
արագ բարելավվել իրենց ընդªնակªթյªնները, քան մարդիկ, և դրա արդյªնքը
կարող է լինել մարդկªթյան համար էքսզիստենցիալ աղետը:
Աﬔրիկացի հայտնի պետական գործիչ, դիվանագետ Հենրի Քիսինջերը ևս կիսªմ
է արհեստական բանականªթյան զարգացման հետ կապված մտահոգªթյªնները:
«Արհեստական բանականªթյªնը որոշակի ընդªնակªթյªների տիրապետªմ
է ավելի արագ և ավելի հստակ, քան մարդիկ, և ժամանակի ընթացքªմ կարող է
կրճատել մարդկային կարողªթյªնը և մարդկային պայմանները՝ այն դարձնելով
տվյալներ», - նշªմ է Քիսինջերը: Ըստ նրա` մարդկային հասարակªթյªնը պատրաստ չէ արհեստական բանականªթյան աճին20: Հետաքրքրական է հատկապես
Ռªսաստանի նախագահ Վլադիﬕր Պªտինի ﬔկնաբանªթյªնը. «Արհեստական
բանականªթյªնը ոչ ﬕայն Ռªսաստանի, այլևս ողջ մարդկªթյան ապագան է: Այն
գալիս է ոչ ﬕայն իր հսկայական հնարավորªթյªններով, այլև սպառնալիքներով,
որոնք դժվար է կանխատեսել: Ով կլինի այս ոլորտªմ առաջատարը, կդառնա
աշխարհի ղեկավարը»21:

17 Jon Christian, “Bill Gates Compares Artificial Intelligence to Nuclear Weapons,” March 19, 2019, https://
futurism.com/bill-gates-artificial-intelligence-nuclear-weapons, դիտվել է 10.05.2019:
18 Cellan-Jones Rory, “Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind,” BBC, December
2, 2014, https://www.bbc.com/news/technology-30290540, դիտվել է 10.05.2019:
19 Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (Oxford: Oxford University Press, 2014),
352.
20 Henry Kissinger, “How the Enlightenment Ends: Philosophically, intellectually - in every way - human
society is unprepared for the rise of artificial intelligence,” The Atlantic, June 2018, https://www.theatlantic.
com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/, դիտվել
է 10.05.2019:
21 Alexei Druzhinin, “‘Whoever leads in AI will rule the world’: Putin to Russian children on Knowledge
Day,” Russia Today, September 1, 2017, https://www.rt.com/news/401731-ai-rule-world-putin/, դիտվել է
12.05.2019:
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Ինքնավար զենքերի վտանգը զանգվածային սպանթյների և
ցեղասպանթյն իրագործել հարցմ
Եթե գերբանական ﬔքենաներից եկող վտանգը ապագային վերաբերող հարց է,
ապա ներկայªմս աﬔնից ﬔծ վտանգը ներկայացնªմ են ինքնավար զենքերը, որոնք
կարող են ձեռք բերել սեփական գիտակցªթյªն: Ավելի մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ այն կարող է հայտնվել այնպիսի անհատի և կառավարªթյան ձեռքªմ, որը
մարդª կյանքը չի գնահատªմ22: Եվ աﬔնավտանգավորն այն է, որ արհեստական
բանականªթյªնը կարող է կիրառվել ցեղասպանªթյան պլանավորման համար23։
2015 թ. ամռանը Արգենտինայªմ տեղի ªնեցած արհեստական բանականªթյան
վերաբերյալ ﬕջազգային համատեղ համաժողովին, որին մասնակցªմ էին Apple
ընկերªթյան համահիﬓադիր Սթիվ Վոզնյակը, Tesla ընկերªթյան հիﬓադիր Իլոն
Մասկը, գիտնական Ստիվեն Հոքինգը և ավելի քան 1.000 մասնագետներ, տեսնªմ
էին պատին փակցված ցªցանակ, որի գրա գրված էր հետևյալը. «Եթե արհեստական
բանականªթյան տեխնոլոգիաները շարªնակªմ են անսպասելիորեն զարգանալ՝
վերածվելով, ասենք, ինքնավար զենքերի համակարգերի, որոնք գործªմ են առանց
մարդª մասնակցªթյան, ի վերջո կիրականացնեն ցեղասպանªթյªն և էթնիկ
զտªﬓեր»24։
Կոնֆերանսի բացմանը՝ հªլիսի 28-ին, հրապարակվեց արհեստական բանականªթյան և ռոբոտատեխնիկայի ոլորտªմ հետազոտªթյªններ կատարող մասնագետների բաց նամակը: Նամակªմ նշվªմ էր, որ ինքնավար զենքերը դառնալª են
վաղվա կալաշնիկովը: Ի տարբերªթյªն ﬕջªկային զենքի՝ ինքնավար զենքերը չեն
պահանջªմ թանկ և դժվարամատչելի հªմք, ª բոլոր կարևոր ռազմական ªժերի կողﬕց
կդառնան էժան և համատարած արտադրªթյան առարկա: Ոլորտի մասնագետները
զգªշացնªմ էին, թե ﬕայն ժամանակի հարց է, որ ինքնավար զենքերը հայտնվեն սև
շªկայªմ, ահաբեկիչների ª այն բռնապետերի ձեռքªմ, որոնք ցանկանªմ են ավելի
խիստ վերահսկել իրենց ենթակա բնակչªթյանը, ինչպես նաև այն բարձրաստիճան
զինվորականների մոտ, որոնք ցանկանªմ են էթնիկական զտªﬓեր իրականացնել:
Քանի որ ինքնավար զենքերը լայն հնարավորªթյªններ են ստեղծªմ սպանªթյªների,
բնակչªթյանը ենթարկեցնելª և որոշակի էթնիկ խմբերին ընտրողաբար ոչնչացնելª
համար, մասնագետները կարևորªմ էին դրանց արգելªմը25:
22 Bernard Marr, “Is Artificial Intelligence Dangerous? 6 AI Risks Everyone Should Know About,”
Forbes, November 19, 2018, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/11/19/is-artificial-intelligencedangerous-6-ai-risks-everyone-should-know-about/#1bedd0212404, դիտվել է 14.05.2019:
23 Andrew Majot and Roman Yampolskiy, “Diminishing Returns and Recursive Self Improving Artificial
Intelligence,” in The Technological Singularity: Managing the Journey (The Frontiers Collection), ed. Victor
Callaghan, James Miller, Roman Yampolskiy, Stuart Armstrong (Berlin: Springer: 2017), 142.
24 Jonathan Benson, “AI technology to eventually streamline the type of genocide and ethnic cleansing
carried out by Planned Parenthood, experts warn,” September 01, 2015, https://www.naturalnews.
com/051010_artificial_intelligence_abortion_robots.html#, դիտվել է 12.05.2019:
25 Արհեստական բանականության և ռոբոտատեխնիկայի ոլորտում հետազոտություններ կատարող
մասնագետների բաց նամակը տե՛ս “Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics
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Նարեկ Մ. Պողոսյան
Այս համատեսքստªմ հատկանշական կարող ենք համարել նաև այն հանգամանքը,
որ ժամանակի ընթացքªմ ﬔծանªմ է ինքնավար զենքերի համակարգերի՝ թիրախները
խոցելª հնարավորªթյªնը՝ արագªթյªնը, ճշգրտªթյªնը և դրանք գործªմ են ավելի
համակարգված26։ Ինքնավար զենքերը կարող են գործել առանց մարդկային անﬕջական
մասնակցªթյան՝ դրանով բացառելով մարդկային հªյզերի առաջացªմը թիրախները
խոցելª ժամանակ։ Սակայն հªյզերի բացակայªթյան հանգամանքը դժվար է գնահատել,
քանի որ հªյզերի ազդեցªթյան ներքո մարդիկ կարող են և՛ վայրագªթյªններ կատարել, և՛
մարդասիրական գործողªթյªններ27։
Ուշագրավ է, որ ներկայªմ ռազմական ոլորտªմ նկատվªմ է արհեստական բանականªթյամբ սպառազինªթյªնների համաշխարհային մրցավազք, որի մասնակիցներն
են ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, Ռªսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իսրայելը և
Հարավային Կորեան28: Սակայն, գլխավորապես այն տեղի է ªնենªմ ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և Ռªսաստանի ﬕջև29:
2017 թ. օգոստոսին «Թեսլա» (Tesla) ընկերªթյան հիﬓադիր Իլոն Մասկի և արհեստական բանականªթյամբ զբաղվող բրիտանական DeepMind ընկերªթյան հիﬓադիր
Մªստաֆա Սªլեյմանի գլխավորªթյամբ 26 երկրներից արհեստական բանականªթյան և
ռոբոտաշինական ընկերªթյªնների հիﬓադիր 116 մասնագետ բաց նամակ հղեց ՄԱԿ-ին՝
կոչ անելով կանխելª սպառազինªթյªնների մրցավազքը մահացª ինքնավար զենքերի
արտադրªթյան ոլորտªմ: Իրենց նամակªմ ընկերªթյªնների հիﬓադիրներն ընդգծªմ
էին «Որոշակի սովորական սպառազինªթյªնների մասին» կոնվենցիայի30 վերանայման
անհրաժեշտªթյªնը: Նրանք նշªմ էին, որ մահացª ինքնավար զենքերը կարող են դառնալ
որպես «պատերազﬕ երրորդ հեղափոխªթյªն»՝ վառոդի հայտնագործªﬕց և ﬕջªկային զենքից հետո, ապա մատնանշªմ, որ դանդաղ գործելª ժամանակ չկա31:
Ըստ «Մայքրըսոֆթ» ընկերªթյան նախագահ Սﬕթի՝ մահացª ինքնավար զենքերի
Researchers,” https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1, դիտվել է
13.05.2019:
26 Jayshree Pandya, “The Weaponization Of Artificial Intelligence,” Forbes, January 14, 2019, https://www.
forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/01/14/the-weaponization-of-artificial-intelligence/#484da7953686,
դիտվել է 12.02.2020:
27 Paul Scharre, Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War (New York, London: W.
W. Norton & Company, 2018), 232.
28 Ավելի մանրամասն տե՛ս Kirsten Gronlund, “State of AI: Artificial Intelligence, the Military
and Increasingly Autonomous Weapons,” Future of Life Institute, May 9, 2019, https://futureoflife.
org/2019/05/09/state-of-ai/, դիտվել է 17.05.2019:
29 Ավելի մանրամասն տե՛ս Karla Lant, “China, Russia and the US Are in An Artificial Intelligence Arms
Race,” September 12, 2017, https://futurism.com/china-russia-and-the-us-are-in-an-artificial-intelligencearms-race, դիտվել է 17.05.2019:
30 “Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which
May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects,” https://www.unog.
ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/51609D467F95DD5EC12571DE00602AED/$file/CONVENTION.pdf,
դիտվել է 16.05.2019:
31 “An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons,” https://www.
cse.unsw.edu.au/~tw/ciair/open.pdf, դիտվել է 18.05.2019:
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օգտագործªմը նոր խնդիրներ է առաջ բերªմ, որոնք կառավարªթյªնների կողﬕց պետք
է հրատապ դիտարկվեն32:
Նշենք, որ պետªթյªնների դիրքորոշªﬓ այս հարցի շªրջ ﬕանշանակ չէ:
Օրինակ՝ 2015 թ. Մեծ Բրիտանիայի կառավարªթյªնը դեմ է հանդես եկել ինքնավար զենքերի արգելքին՝ նշելով, թե ﬕջազգային մարդասիրական իրավªնքն
արդեն իսկ ապահովªմ է բավարար կարգավորªմ այդ ոլորտի համար: Միացյալ
Թագավորªթյªնն ընդգծել է, որ չի զարգացնªմ մահացª ինքնավար զենքերի
համակարգեր, իսկ Մեծ Բրիտանիայի զինված ªժերի կողﬕց կիրառվող բոլոր
զենքերը մշտապես գտնվªմ են մարդկային վերահսկողªթյան ներքո33:
2016 թ. Չինաստանը հրապարակªմ է ծրագրային ﬕ փաստաթªղթ, որªմ նշվªմ
է ինքնավար զենքերի խնդրի անհամապատասխանªթյªնը ﬕջազգային իրավªնքի
համընդհանªր նորﬔրին՝ մատնանշելով այս հարցի ªղղªթյամբ ﬕջազգային
իրավªնքªմ փոփոխªթյªնների անհրաժեշտªթյªնը, սակայն՝ ոչ կիրառման արգելªմը34: Այս մոտեցªﬓ է ցªցաբերªմ նաև Ռªսաստանը՝ չընդªնելով ինքնավար
մահացª զենքերի օգտագործման արգելքը35: 2019 թ. մարտի 29-ին ՄԱԿ-ի՝ ինքնավար
մահացª զենքերի արգելման խնդրին նվիրված ժնևյան նիստին Ավստրալիան,
Իսրայելը, Ռªսաստանը, Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ը դեմ քվեարկեցին արգելքին36:
2019 թ. աշնանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանªմ առնվազն
41 երկիր բարձրացրել է մարդասպան ռոբոտների արգելքի հարցը, իսկ Ավստրիան,
Չինաստանը, Կªբան, Էկվադորը և Գվատեմալան նորից հանդես են եկել մահացª
ռոբոտների կիրառªﬓ արգելող ﬕջազգային նոր պայմանագրի տեքստի կազմման
անհրաժեշտªթյան իրենց կոչերով37:
2017 թ. Հարվարդի համալսարանի Բելֆեր կենտրոնն իր զեկªյցªմ նշªմ
32 Wesley Hudson, “Killer robots ‘unstoppable’ rise will put public safety ‘at risk’ claims Microsoft chief,”
Daily Express and Sunday Express, Sepember 22, 2019, https://www.express.co.uk/news/uk/1181082/
killer-robots-latest-technology-news-microsoft-ai-lethal-autonomous-weapons?fbclid=IwAR2npnEYH1jlqbv
YK_bsttXU08Dk1YpPMRYnuZDD-nBH46Trls-J5-9qXo8, դիտվել է 05.02.2020:
33 Owen Bowcott, “UK opposes international ban on developing ‘killer robots,” The Guardian, April 13,
2015, https://www.theguardian.com/politics/2015/apr/13/uk-opposes-international-ban-on-developing-killerrobots, դիտվել է 05.02.2020:
34 “The poistion paper submitted by the Chinese delegation to CCW 5th Review Conference,” https://
www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/DD1551E60648CEBBC125808A005954FA/%24file/
China’s+Position+Paper.pdf, դիտվել է 19.05.2019:
35 E&T editorial staff, “Russia rejects potential UN ‘killer robots’ ban, official statement says,” E&T
magazine, December 1, 2017, https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/12/russia-rejects-potential-unkiller-robots-ban-official-statement-says/, նաև`“Group of Governmental Experts of the High Contracting
Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects,” November 10, 2017,
https://admin.govexec.com/media/russia.pdf, դիտվել է 19.05.2019:
36 Gayle Damien, “UK, US and Russia among those opposing killer robot ban,” The Guardian, March
29, 2019, https://www.theguardian.com/science/2019/mar/29/uk-us-russia-opposing-killer-robot-ban-un-ai,
դիտվել է 08.11.2019:
37 “High-level concerns on killer robots at UN,” October 30 2019, https://www.stopkillerrobots.org/2019/10/
unga74/, դիտվել է 08.11.2019:
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է, որ գրեթե անհնար է կանխել արհեստական բանականªթյան ռազմական
նպատակներով կիրառման ընդլայնªմը38: Եթե անգամ ՄԱԿ-ը կանխարգելիչ արգելք
սահմանի ինքնավար զենքերի տեխնոլոգիաների կիրառման վրա, իսկ այդ արգելքը
պատշաճորեն պահպանվի պետªթյªնների կողﬕց, այդªհանդերձ, հարցը չենք
կարող փակված համարել:
Որոշակի խմբի անդաﬓերի թիրախավորել նպատակով դրոնների
կիրառման հարցը
Ինքնավար զենքի համակարգի ﬕջոցով հնարավոր է թիրախավորել ռասայական խմբի
անդաﬓերին՝ նրանց ոչնչացնելª համար: Օրինակ՝ դրոնը, օգտագործելով նկարներ
ճանաչող ծրագրեր, կարող է տարբերակել անհատի էթնիկ պատկանելիªթյªնը
(գªյնով, ֆիզիկական առանձնահատկªթյªններով):
Հատկանշական է, որ այսպիսի դրոններ ստեղծելª փորձերը կարող են արվել
մասնավոր հաստատªթյªններªմ՝ սահմանափակ բյªջեով և կարճ ժամանակահատվածªմ39: Ազգªթյամբ ճապոնացի աﬔրիկացի գիտնական, տեսական
ֆիզիկայի ոլորտի փորձագետ Միցիո Կակªն զգªշացնªմ է ռազմականացված
դրոնների համակարգերի բացարձակ վտանգավորªթյան մասին. ըստ նրա՝ մոտ
ապագայªմ դրոնը կճանաչի մարդª կառªցվածքը, որը հնարավորªթյªն կընձեռնի
սպանելª թիրախավորվածին40:
Այսօր արդեն լայնորեն գործածվªմ են դեմքերի նªյնականացման համակարգերը: Ավելին՝ Չինաստանն արդեն փորձարկªմ է վերահսկողական այնպիսի
համակարգեր, որոնք թªյլ են տալիս հայտնաբերել նªյնիսկ մարդկանց հªյզերը41:
Ռªսական «Էն Թեչլաբ» (NtechLab) ընկերªթյªնն օգտագործªմ է դեմքը ճանաչելª
համակարգը՝ մարդկանց էթնիկ պատկանելªթյªնը որոշելª նպատակով42:
«Future of Life Institute»-ը43 2017 թ. թողարկեց «Slaughterbots» անվանªմով
38 Greg Allen, Taniel Chan, Artificial Intelligence and National Security, Belfer Center for Science and
International Affairs (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy
School, 2017), 3, https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec%20-%20
final.pdf, դիտվել է 22.05.2019:
39 Amir Husain, The Sentient Machine: The Coming Age of Artificial Intelligence (New York, London,
Toronto, Sydney and New Delhi: Simon and Schuster, 2018), 106-107.
40 Jolene Creighton, “Physicist Michio Kaku Has Some Powerful Predictions for the Future,” March 26,
2018, https://futurism.com/michio-kaku-prominent-futurist-predictions, դիտվել է 19.05.2019:
41 Adrian Potoroaca, “China is testing ‘emotion recognition’ systems in Xinjiang,” TechSpot, November 4,
2019, https://www.techspot.com/news/82611-china-testing-emotion-recognition-systems-xinjiang.html?fbcl
id=IwAR23iKberEyXCPTMHGGSD6Ss-dhNHun2yjCkm5KPBu5ilvlhuF4jvZ3ykkE, դիտվել է 19.01.2020:
42 Ryan Daws, “Russian startup is building a controversial ‘ethnicity-detecting’ AI,” AI News, May 25, 2018,
https://artificialintelligence-news.com/2018/05/25/russian-ethnicity-detecting-ai/, դիտվել է 19.05.2019:
43 Future of Life Institute-ը (թարգմ՝ Կյանքի ինստիտուտի ապագան)՝ Բոստոնի տարածքում գործող
կամավոր հետազոտական և կրթական կազմակերպություն է, որն աշխատում է մեղմել մարդկության
առջև ծառացած էկզիստենցիալ վտանգները՝ մասնավորապես առաջադեմ արհեստական
բանականության էկզիստենցիալ ռիսկը:
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ավելի քան 7 րոպե տևողªթյªն ªնեցող ﬕ տեսանյªթ, որªմ գիտաֆանտաստիկ
ձևով ցªյց է տրվªմ, թե ինչպես է տեխնոլոգիական ընկերªթյªնը ներկայացնªմ
աﬔնաառաջադեմ ինքնավար դրոնները, որոնք փոքր խաղալիքի չափ ªնեն և
զինված են պայթªցիկով: Դրոնները նªյնականացնªմ են թիրախներին և սպանªմ՝
նախապես ծրագրավորված չափանիշների և համակարգված տվյալների հիման
վրա44: «Future of Life Institute»-ի նպատակն էր ցªյց տալ ինքնավար զենքերի
կիրառªﬕց եկող վտանգները: Եվ աﬔնակարևորն այն է, որ խոսքը գնªմ է ոչ ﬕայն
վաղվա հիպոթետիկ վտանգների մասին, այլև հենց ներկայի:
Ուշագրավ է, որ Չինաստանն արդեն սկսել է Մերձավոր Արևելքªմ վաճառել
ինքնավար մահացª ռոբոտներ: Օրինակ՝ չինական «Զիյան» (Ziyan) ընկերªթյªնը
ﬕջազգային գնորդներին ակտիվորեն գովազդªմ է «Բլոªֆիշ Ա3» (Blowﬁsh A3)
ªղղաթիռը, որն ինքնաձիգով զինված ինքնավար դրոն է:
ԱՄՆ պաշտպանªթյան նախարար Մարկ Էսպերն այս առնչªթյամբ նշել է, թե
չինական զենք արտադրողները վաճառªմ են անօդաչª այնպիսի սարքեր, որոնք
լիարժեք ինքնավարªթյªն ªնեն, ներառյալ՝ նպատակային մահացª հարվածներ
հասցնելª հնարավորªթյªն45:
Ցեղասպանական քարոզչթյան համար սոցիալական ﬔդիայի և կեղծ
տեսանյթերի կիրառման խնդիրը
Էթնիկ և կրոնական փոքրամասնªթյªնների նկատմամբ արհեստական բանականªթյան ﬕջոցով ցեղասպանªթյªն իրագործելª քարոզչªթյան առªմով լªրջ
գործիք կարող է ծառայել նաև սոցիալական ﬔդիան: Սոցիալական ցանցերªմ
քարոզչªթյªն իրականացնելով ալգորիթﬓերի և անձնական տվյալների օգտագործման արդյªնքªմ նªյնականացված անհատներին արհեստական բանականªթյªնը կարող է թիրախավորել և տարածել ցանկալի տեղեկատվªթյªն46:
Արհեստական բանականªթյªնը կարող է ապակայªնացնել համացանցային նորªթյªնների ողջ էկոհամակարգը, իսկ սոցցանցերը կարող են դառնալ առաջին զոհերը47:
Այս համատեքստªմ հատկապես ªշագրավ է այն հանգամանքը, որ արդեն
գրանցվել են դեպքեր, երբ սոցիալական ցանցերը օգտագործվել են ցեղասպանական
նպատակներով, ինչպես 2016-2017 թթ. Մյանմարªմ զինծառայողների կողﬕց ֆեյս44

Future of Life Institute, “Slaughterbots,” November 13, 2017, https://www.youtube.com/

watch?v=HipTO_7mUOw, դիտվել է 15.09.2019:
45 Patrick Tucker, “SecDef: China Is Exporting Killer Robots to the Mideast,” Defense One, November
5, 2019, https://www.defenseone.com/technology/2019/11/secdef-china-exporting-killer-robots-mideast/1611
00/?oref=DefenseOneFB&fbclid=IwAR30HzhnTAAzJH-LUggx4leuTuR71PdLECunjhzinNnwnxDVplJJ7OH
EA7s, դիտվել է 29.09.2019:
46 Bernard Marr, “Is Artificial Intelligence Dangerous? 6 AI Risks Everyone Should Know About,”
Forbes, November 19, 2018, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/11/19/is-artificial-intelligencedangerous-6-ai-risks-everyone-should-know-about/#1bedd0212404, դիտվել է 19.01.2020:
47 Victor Tangerman, Elon Musk, “‘Advanced AI’ Will Manipulate Social Media,” 26 September 2019,
https://futurism.com/the-byte/elon-musk-ai-manipulate-social-media, դիտվել է 05.11.2019:
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բªքյան հարթակը կիրառվեց որպես էթնիկ զտªﬓերի գործիք, և կեղծ էջերի ﬕջոցով
մահﬔդական ռոհինջաների նկատմամբ հակաքարոզչªթյªն իրականացվեց48:
«Մայքրոսոֆթ»-ը 2016 թ. ներկայացրեց արհեստական բանականªթյամբ օժտված
Թայ անªնով չաթբոտը49, որը պետք է ﬔկնաբանªթյªններ աներ սոցիալական
ﬔդիայªմ և սովորեր, թե ինչպես կարող է շփվել ªրիշների հետ: Սակայն երկար
ժամանակ պահանջվեց, որ «Մայքրըսոֆթ»-ը Թայի ազգայնամոլ քարոզչական
գրառªﬓերը ջնջի. չաթբոտը վերջնականապես արգելափակվեց, երբ սկսեց ցեղասպանªթյªնը քարոզող գրառªﬓեր անել50:
Արհեստական բանականªթյան գործիքները կարող են լայնորեն օգտագործվել
նաև «դիպֆեյք» (deepfake) անªնը ստացած կեղծ տեսանյªթերի տարածման համար:
Օրինակ՝ տեսագործիքների կիրառմամբ անհատի դեմքը կարող է տեղադրվել ﬔկ
այլ մարդª մարﬓի վրա51, արհեստական բանականªթյան ﬕջոցով հնարավոր է
ընդօրինակել նաև մարդª ձայնը52:
Այսպիսի տեսանյªթերը դժվարªթյամբ հայտնաբերվող աªդիո կամ վիդեո թվային
մանիպªլյացիաներ են, որոնցªմ կարող են պատկերվել մարդիկ, և ներկայացվել, թե
նրանք կատարªմ են այսպիսի արարքներ կամ այսպիսի խոսքեր են արտաբերªմ,
երբ նրանք նման նման խոսքեր չեն ասել կամ արարքներ չեն կատարել: Այսպիսի
բովանդակªթյամբ կեղծ տեսանյªթերը կարող են օգտագործվել որպես գործիք
ահաբեկչական խմբավորªﬓերի կողﬕց սադրիչ գործողªթյªնների իրականացման
և թիրախային լսարանների հªյզերի վրա ազդելª նպատակով՝ անգամ ցªյց տալով, թե իբր իրենց հակառակորդները ցեղասպանական գործողªթյªներ են իրականացնªմ: Օրինակ՝ «Իսլամական պետªթյªն» ահաբեկչական խմբավորման
կողﬕց արհեստական բանականªթյան ﬕջոցով կարող է ստեղծվել կեղծ տեսանյªթ,
որªմ պատկերված կլինեն ԱՄՆ զինծառայողներ, ովքեր կրակªմ են խաղաղ բնակիչների ªղղªթյամբ կամ քննարկªմ են մզկիթը ռմբակոծելª պլանը, որի ﬕջոցով ահաբեկչական խմբավորªմը պայմաններ կստեղծի, որ մարդիկ թշնամաբար

48 Paul Mozur, “A Genocide Incited on Facebook, With Posts From Myanmar’s Military,” New York
Times, October 15, 2018, https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.
html, դիտվել է 08.03.2020:
49 Չաթբոտը համակարգչային ծրագիր է, որն իրականացնում է հաղորդակցություն տեքստային
կամ ձայնագրված նամակների միջոցով: Չաթբոտերը սովորաբար օգտագործվում են տարբեր
գործնական երկխոսություններում, ինչպես, օրինակ՝ հաճախորդների սպասարկումը կամ
տեղեկատվություն ստանալը:
50 James MacDonald, “Microsoft is deleting its AI chatbot’s incredibly racist tweets,” Business Insider,
April 15, 2016, https://daily.jstor.org/when-the-ai-promotes-genocide/, դիտվել է 23.05.2019: Տե՛ս նաև
Rob Price, “Microsoft is deleting its AI chatbot’s incredibly racist tweets,” Business Insider, March 24,
2016, https://www.businessinsider.com/microsoft-deletes-racist-genocidal-tweets-from-ai-chatbot-tay-20163?r=UK&IR=T, դիտվել է 28.05.2019:
51 Kevin Roose, “Here Come the Fake Videos, Too,” New York Times, March 4, 2018, https://www.
nytimes.com/2018/03/04/technology/fake-videos-deepfakes.html, դիտվել է 28.05.2019:
52 Bahar Gholipour, “New AI Tech Can Mimic Any Voice,” Scientific American, May 2, 2017, https://
www.scientificamerican.com/article/new-ai-tech-can-mimic-any-voice/, դիտվել է 29.05.2019:
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տրամադրվեն ԱՄՆ-ի նկատմամբ, ինչպես նաև համալրեն իրենց շարքերը53:
Մեծ վտանգ կա, որ արհեստական բանականªթյան գործիքների ﬕջոցով կեղծ
տեսանյªթերի տարածªմը կկիրառվի հենց ատելªթյªն քարոզելª նպատակով: Եվ պատահական չէ, որ որոշ մասնագետներ մտավախªթյªն ªնեն, որ կեղծ
տեսանյªթերը կարող են օգտագործվել ինչպես ապատեղեկատվªթյªն տարածելª, այնպես էլ բռնªթյªն, պատերազմ կամ ցեղասպանªթյªն հրահրելª
նպատակով54: Եվ մասնավորապես կրոնական կամ էթնիկ փոքրամասնªթյªնների
առաջնորդների մասնակցªթյամբ կեղծ տեսանյªթերը հնարավորªթյªն կտան այդ
փոքրամասնªթյան նկատմամբ ատելªթյան մթնոլորտ ստեղծել և ցեղասպանªթյªն
հրահրել55:
Վերոնշյալները դեռևս չեն ներկայացնªմ բոլոր այն վտանգները, որոնք
կարող են առաջանալ արհեստական բանականªթյան կիրառªթյան արդյªնքªմ.
արհեստական բանականªթյան առաջընթացն աներևակայելի արագ է56 և կարծªմ
ենք՝ դրա հետագա զարգացªﬓ իր հետ կարող է նոր վտանգներ բերել։

Արհեստական բանականթյան էթիկայի մշակման
անհրաժեշտթյնը
Կանխատեսելով արհեստական բանականªթյան առաջ բերած հնարավոր
վտանգները՝ դեռևս 1950 թ. գրող Այզեկ Ազիմոﬖ առաջ է քաշել ռոբոտատեխնիկայի
երեք օրենք. ռոբոտը չպետք է ﬖասի մարդªն, ռոբոտը պետք է կատարի մարդկանց
հրահանգած հանձնարարªթյªնները՝ բացառªթյամբ առաջին օրենքի և ռոբոտը
պետք է պաշտպանի իր գոյªթյªնն այնքանով, որքանով այն չի հակասի առաջին և
երկրորդ օրենքներին57։
Գեղարվեստական ստեղծագործªթյªններªմ, որտեղ ռոբոտները պատասխանատվªթյªն են ստանձնել ամբողջ մոլորակի և մարդկային քաղաքակրթªթյªնների
կառավարման համար, Ազիմովը ավելացրել է նաև չորրորդ կամ զրոյական (zeroth)
օրենքը՝ ռոբոտին արգելվªմ է ﬖասել մարդկªթյանը: Ռոբոտն իրավªնք ªնի ﬖասել
անհատին ﬕայն այն դեպքªմ, երբ դրանով կկանխի ողջ մարդկªթյան գոյատևմանը

53 Robert Chesney and Danielle Citron, “Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of
Post-Truth Geopolitics,” Foreign Affairs, January/February 2019, https://www.foreignaffairs.com/articles/
world/2018-12-11/deepfakes-and-new-disinformation-war, դիտվել է 28.01.2020:
54 Council on Foreign Relations, “The Threat of Deep Fakes,” May 31, 2019, https://www.youtube.com/
watch?v=zhf2X1RyIWE, դիտվել է 20.09.2019:
55 John Loeffler, “AI Deepfakes Are Now Easier to Make Than Ever, Pointing to Ominous Future,”
Interesting Engineering, June 11, 2019, https://interestingengineering.com/ai-deepfakes-are-now-easier-tomake-than-ever-pointing-to-ominous-future, դիտվել է 28.01.2020:
56 Stephen Yuen, “Elon Musk on Artificial Intelligence: ‘The pace of progress in artificial intelligence
is incredibly fast,’” November 18, 2014, https://www.thesavvytechs.com/2014/11/18/elon-musk-artificialintelligence-pace-progress-artificial-intelligence-incredibly-fast/, դիտվել է 28.05.2019:
57 Isaac Asimov, “Runaround.” I, Robot (New York City: Doubleday, 1950), 40.
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սպառնացող վտանգը58: Այդªհանդերձ, ժամանակակից ռոբոտատեխնիկայի մասնագետներն Ազիմովի վերոնշյալ օրենքների կիրառªﬓ իրատեսական չեն համարªմ՝
հիﬓական խնդրի երկիմաստªթյան պատճառով59:
Հնարավոր բացասական հետևանքները կանխելª նպատակով ոլորտի մասնագետներն անհրաժեշտ են համարªմ արհեստական բանականªթյան էթիկայի մշակªմը:
Այն ներառªմ է ﬔքենայական էթիկան և ռոբոէթիկան, որը վերաբերªմ է մարդկանց
«բարոյական վարքին»՝ արհեստական բանականªթյամբ օժտված էակների նախագծªմ,
կառªցªմ, օգտագործªմ:
2016 թ. Ստանդարտների բրիտանական ինստիտªտը ռոբոտներ ստեղծողների
համար հրապարակեց ռոբոտների էթիկական վարքագծի ապահովման վերաբերյալ
«BS8611. ռոբոտներ և ռոբոտական սարքեր» անվանªմով փաստաթªղթ, որªմ նշվªմ էր,
որ «ռոբոտները չպետք է նախագծված լինեն մարդªն սպանելª կամ ﬖասելª համար, և
այդ հարցªմ ոչ թե ռոբոտները, այլ մարդիկ են պատասխանատª. պետք է հնարավոր լինի
պարզել, թե ով է պատասխանատª ցանկացած ռոբոտի և դրա պահվածքի համար»60:
Այսպիսով՝ մարդկªթյան համար հրատապ է դարձել վերոնշյալ հնարավոր վտանգները
կանխելª նպատակով օրենսդրական համապատասխան ﬔխանիզﬓերի ստեղծªմը՝
հիﬓված մարդª իրավªնքների պաշտպանªթյան և էթիկայի չափորոշիչների վրա:
Սա նաև հնարավորªթյªն կտա կանխարգելել ցեղասպանªթյան և զանգվածային
սպանªթյªնների իրագործման հնարավոր վտանգները:
Թեև ցեղասպանագետները հետազոտªթյªններ են իրականացրել տեղեկատվªթյան և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների դերի ªղղªթյամբ61, նªյնիսկ առաջարկ
կա ցեղասպանªթյան կանխարգելման համատեքստªմ օգտագործել արբանյակների
հնարավորªթյªնները՝ մարդª իրավªնքների խախտªﬓերի շªրջ հեռակա մշտադիտարկªմ անելª և վաղ նախազգªշացման համակարգ գործարկելª նպատակով62,
սակայն արհեստական բանականªթյան թեմային դեռևս համապատասխան
անդրադարձ չի կատարվել: Հետևաբար, հարկ է մտածել արհեստական բանականªթյան
համապատասխան ալգորիթﬓերի մշակման ªղղªթյամբ, որոնք թªյլ կտան հայտնաբերել և կանխարգելել ցեղասպանական ﬕջավայրի ձևավորªմը վաղ փªլªմ:

58 Keith Abney, “Robotics, Ethical Theory, and Metaethics: A Guide for the Preplexed,” in Robot Ethics:
The Ethical and Social Implications of Robotics, ed. Patrick Lin, Keith Abney, George A. Beke (Cambridge,
Massachusetts, London: MIT Press, 2012), 43.
59 McCauley Lee, “AI Armageddon and the Three Laws of Robotics,” Ethics and Information Technology
9, no.2 (2007): 153–164.
60 Amit Ray, Compassionate Artificial Intelligence: Frameworks and Algorithms, Compassionate AI Lab
(An Imprint of Inner Light Publishers, 2018), 46-47.
61 Զանգվածային սպանությունների կատարման գործում տեղեկատվության և հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների դերակատարության մասին տե՛ս “Information and Communications Technologies in
Mass Atrocities Research and Response,” Genocide Studies and Prevention 11, no. 1, (2017): 128.
62 Andrew Marx, “Using Satellites to Detect Mass Human Rights Violations: A Call for International
Community to Implement an Early Warning Detection System,” in Last Lectures on the Prevention and
Intervention of Genocide, ed. Samuel Totten (London and New York: Routledge, 2018), 171-179.
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THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND RISKS FOR THE
IMPLEMENTATION OF GENOCIDE AND MASS KILLINGS
SUMMARY
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This article illustrates the fact that the accelerating pace of technological development in
recent years, in particular the use of artiﬁcial intelligence (AI) has raised serious concerns
among experts that it, along with its advantages, can pose many dangers to mankind when
machines think and make decisions for them. Particularly risky is that the development
of AI and autonomous weapons can be used to target certain national, religious and racial
groups, thereby increasing the risk of genocide and mass killings.
In the present day, when the global arms race using AI is a reality, many technologists
are turning their attention to banning lethal autonomous weapons. In addition, in order to
prevent the potential negative consequences of AI development, industry professionals have
suggested the need to develop an AI code of ethics.
The creation of appropriate legislative mechanisms based on ethics and the protection
of human rights has already become an urgent matter for mankind to prevent the possible
risks posed by the development of robotics and artiﬁcial intelligence technology.
Since artiﬁcial intelligence is used to detect and prevent various types of crime, it is
therefore necessary to use the opportunities provided by it to prevent genocide and mass
murder.
Нарек М. Погосян
кандидат исторических наук
РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И РИСКИ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА И МАССОВЫХ УБИЙСТВ
РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: искусственный интеллект, смертоносное автономное оружие, гонка
вооружений, роботы, геноцид, дроны, социальные сети, фальшивые видео, этика
искусственного интеллекта.

В статье показано, что ускоряющиеся темпы развития технологий в последние годы, в частности использование искусственного интеллекта, вызывают серьезные
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опасения у экспертов, что он, наряду с его преимуществами, может создать много
опасностей для человечества, когда машины думают и принимают решения для себя.
Особенно рискованным является тот факт, что разработка искусственного интеллекта
и автономного оружия может использоваться для нацеливания на определенные
национальные, религиозные, расовые группы, что повышает риск геноцида и массовых
убийств.
В настоящее время, когда глобальная гонка вооружений с использованием
искусственного интеллекта становится реальностью, многие технологи обращают
свое внимание на запрет смертоносного автономного оружия. Кроме того, чтобы
предотвратить возможные негативные последствия развития искусственного
интеллекта, профессионалы отрасли предложили разработать этику искусственного
интеллекта.
Создание соответствующих законодательных механизмов, основанных на защите
прав человека и этики, уже стало насущной задачей для человечества, чтобы
предотвратить возможные риски, связанные с развитием робототехники и технологий
искусственного интеллекта.
Поскольку искусственный интеллект используется для обнаружения и предотвращения различных видов преступлений, поэтому необходимо использовать возможности,
предоставляемые искусственным интеллектом для предотвращения геноцида и
массовых убийств.
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