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  )12( ها اينترنت آدم

  هوش مصنوعي
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
اين روزها خودروسازان در يك رقابت تنگاتنگ به شدت تالش 

شان را هرچه بيشتر هوشمندتر كنند. خودروهاي  كنند كه محصوالت مي
ترين ترين مسير ممكن با كم كنند مسافران را از سريع هوشمند سعي مي

احتمال وقوع تصادف به مقصد برسانند. خودروهاي هوشمند چنانچه با 
) V2V2( فناوري ارتباط خودرو با خودرو) و V2I1( هاي هوشمند جاده

به صفر نزديك خواهد شد.  با آنها  تركيب شوند احتمال وقوع تصادف
ها پيوسته از خطرات بالقوه هوش مصنوعي  پس چرا اين روزها رسانه

استفان اي مانند  شده هاي شناخته كنند؟ حتي شخصيت صحبت مي
(مدير شركت سازنده خودروهاي  3الون ماسك، و بيل گيتز، هاوكينگ

در واقع اند.  ) از تهديدهاي بالقوه هوش مصنوعي صحبت كرده4تسال
 يا  هوش برتر مشكل آنها بر سر ،مسئله ندارند يآنها با هوش مصنوع

وط به اين دهه يا دهه بعد نيست، مسائل مرب هم مسئله است. 5اَبرهوش
  هاي بعدي آشكار خواهد شد. هوش مصنوعي در دهه

  7استنلي كوبريكاثر » 6يك اوديسه فضايي :2001«هايي مانند  فيلم
سبب  8استيون اسپيلبرگبه كارگرداني » AI«و 1968شده در سال  اكران

   شدند كه نگاه به هوش مصنوعي همواره با نگراني تؤام شود.

                                                 
1 Vehicle-to-Infrastructure 
2 vehicle to vehicle 
3 Elon Musk 
4 Tesla Motors 
5 superintelligence 
6 2001: A Space Odyssey 

    

   
  )فر يمحمد رضاياز عل( عكس  يك بر روي Dreamscopeبه كار بستن فيلترهاي برنامه 

استفان هاي بزرگي چون  آيا بايد نگران باشيم؟ بله، هنگامي كه نام
_  نگران هستند بايد نگران باشيم. اما نگران بيكارشدن مردم هاوكينگ

نبايد باشيم، چون  _ گويند  نظران مي صاحب آن گونه كه بعضي از
هاي شغلي جديد فراواني به وجود  همچنان كه خواهيم گفت فرصت

يم، چون باش يدنبانيز  رهوشاَب يا  هوش برتر خواهد آمد. نگران
گمان آن را در خدمت انسان خواهيم ساخت. اما نگراني اصلي از  بي

در شماره آينده  ن نيز بين رفتن مرزهاي حريم خصوصي است، كه به آ
  خواهيم پرداخت. 

                                                                                    
7 Stanley Kubrick 
8 Steven Spielberg 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت رايبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  رگذاشتن و ناديدهكناگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل  فناوري
راه  كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است منافع بي

  .ايم پرداخته يهوش مصنوعنقش در اين مقاله به  مطرح شود.حل  
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و  ،خواهد شدكسي بيكار نخواهد بود، ساعات كار بيشتر 
    شدخواهد  مرسومتمام عمر  كار

ها خواهند  هاي شغلي را از  انسان ها فرصت شود كه  ماشين گفته مي
گرفت. ترديدي نيست كه بسياري از كارهاي تكراري بر عهده 

واهد گرفت.  انسان وقت بيشتري براي هاي هوشمند قرار خ روبات
  سرگرمي و تفريح و براي اكتشاف و پژوهش و هنر خواهد داشت.

 اينترنت چيزهاو   ها داده كالنهوش مصنوعي در تركيب با 
تواند زندگي انسان را كامالً متحول كند. كارهاي تكراري به ماشين  مي

مشكل  برد.خواهد د و انسان فقط از خالقيتش بهره خواهد شسپرده 
ها  اصلي هوش مصنوعي بيكارشدن مردم نيست. زيرا حجم داده

اقيانوس به  ها داده كالنگفتيم از  هاي قبلي در مقاله همچنان كه پيشتر
تر خواهد شد. شغل تعداد  بزرگ و بزرگ ها كهكشان دادهو  ها داده

 ياناز م هاي مفيد هوش مصنوعي بسيار زيادي از مردم يافتن يافته
كه به دليل رشد روزافزون تعداد  _ خواهد بود آن انبوه هاي يافته
  بسيار زياد خواهد بود.  ها اينترنت آدمو  اينترنت چيزهاگرهاي  حس

شبكه عصبي گران گوگل به تازگي يك  پژوهشبه عنوان مثال، 
تواند  اند كه مي ساخته(يك تكنيك مشهور هوش مصنوعي)   9مصنوعي

تصاوير را شناسايي  موجود در ي واقعي دنياي واقعي و الگوها ءاشيا
هاست، زيرا به گوگل  يك ويژگي بسيار سودمند براي ماشين ، كهكند

امكان  _هر كس ديگري كه اين فناوري را در اختيار دارد به يا  _
وير را در يك مقياس واقعاً انبوه ابندي تص گروهعمل دهد كه  مي

به كار بستن فيلترها يا گران متوجه شدند كه  اين پژوهش خودكار كند.
در اين سيستم (شبيه به مكانيسم  ويژه  روي هر تصوير  هاي نورون

تواند تصاويري زيبا و جذاب بيافريند كه  ميساخت رؤيا در مغز انسان) 
د. گوگل كُد نارزشمند باش دنتوان يم حتي بعضي از آنها به لحاظ هنري

صورت يك  ناميده است به Deep Dreamاين محصول خود را كه 
بسته كُد منبع باز منتشر كرده است تا هر كس بخواهد از آن استفاده 

براي  Deep Dream از   Dreamscope10كند. به عنوان مثال، شركت 
تواند  روزانه ميشركت  نيا گيرد. سايت ساخت تصاوير هنري بهره مي

                                                 
9 artificial neural network 
10 https://dreamscopeapp.com/ 

ها تصوير توليد كند، پيداكردن تصاويري كه انسان آنها را  ميليون
  است. كار انسانها تصوير  داند از ميان اين ميليون ندانه ميهنرم

كند خالقيت  نظر به اين كه امكاناتي كه هوش مصنوعي فراهم مي
در تفريح  به شكل بسياري از مردم كاري برا ،را تحريك خواهد كرد

و كار  ،هاي طوالني كار خواهند كرد د و در نتيجه ساعتآمخواهد 
  . مرسوم خواهد شدتمام عمر 

  

  

  
  اَبرهوشهوش برتر يا 

هوش يكي از اختالفات اساسي ميان انسان و موجودات ديگر است. 
اين امتياز را از انسان  تواندبي مصنوع اَبرهوشمندنگراني آنجاست كه 

  بگيرد.
شدن استفاده از دستيارهاي  هوش مصنوعي امروزه با  متداول

 12كورتانا، و Google Nowمحصول اَپل،  11يسيرمجازي مانند 
                                                 
11 Siri 

كي از داديم، ي dreamscopeapp.comتصوير بااليي را به سايت 
(عكس فيلترهاي آن را انتخاب كرديم، تصوير پاييني را به ما ارائه داد. 

   )فر يمحمد هياز  هدياصل
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تخيلي به يك پديده - محصول مايكروسافت از يك پديده علمي
افزارها هرچه بيشتر با مردم ارتباط  اين نرم عمومي تبديل شده است. 
اَبرهوشمند افزارهايي  گيرند و در نهايت به نرم يرقرار كنند بيشتر ياد مي

  تبديل خواهند شد. 

  

  
گيرد،  هوش مصنوعي هرچه بيشتر داده گردآوري كند بيشتر ياد مي

وري را  بهره 13يادگيري ماشينبيني كند.  تواند پيش و در نتيجه بهتر مي
در محيط كار چنان باال خواهد برد كه تاريخ نمونه آن را نديده است.  

هاي قابل اتكايي را  بيني ها پيش داده ين با تحليل كالنماش يادگيري
يادگيري ماشين هر چه بيشتر شود همچنان كه گفتيم  كند. فراهم مي

  شود.  تبديل مي اَبرهوشمندشود و به تدريج به  هوشمندتر مي نيماش

همان گونه كه فناوري ساخت خودروي بدون ترمز از ابتداي 
 بدون ترمز يخودروگاه  انسان هيچ اختراع خودرو وجود داشته است،

ي را نخواهد ساخت كه عليه انسان باشد. اَبرهوشمندنساخته است. انسان 
سازد همچون فرايند ساخت خودرو از ابتدا تا  هايي كه انسان مي سيستم

                                                                                    
12 Cortana 
13 machine learning 

شود تا بهينه شود. هوش مصنوعي در فرايند  همواره اصالح مي امروز
  باقي خواهد ماند. اصالحات خود همچنان در خدمت انسان 

انجام  آناليزيا  تحليلهر سيستمي مرحله  و ساخت پيش از طراحي
هاي مشابه پيشين  گيرد. در اين مرحله معموالً اشكاالت سيستم مي

هوش مصنوعي  گمان، اين مرحله براي شود. بي برطرف مي
هاي هوشمندي كه خودشان به طور  سيستم يا  14كننده خودبهينه

  نيز انجام خواهد گرفت.  كنند زي ميسا خودكار برنامه

نشان  PLOS ONE15از سوي ديگر، نتيجه يك پژوهش در نشريه 
هاي هوشمند انسان را  هاي جديد مانند گوشي داده است كه فناوري

توان قطعي  اند. با آن كه نتيجه اين پژوهش را نمي هوشمندتر كرده
د بسياري از هاي هوشمن . فناوريه استبيني بود دانست اما قابل پيش

هاي انسان را حذف  خواهند كرد و ذهن انسان را به سمت  دغدغه
تواند سطح  مهندسي ژنتيك نيز مي د داد.نسوق خواه بيشتر  خالقيت

  هوش طبيعي را افزايش بدهد. 

گرها را ادامه تكامل  هاي پيشين حس همقالهمچنان كه در  
م، هوش مصنوعي بيولوژيك انسان به صورت بيروني (اكسترنال) دانستي

ي رونيبه صورت بهوش طبيعي  كيولوژيتكامل بتوانيم ادامه  را نيز مي
يا   يهوش مصنوع گيري پيوسته از با بهره يعيهوش طبدر نظر بگيريم. 

تر  تر عمل خواهد كرد و باهوش شده هوشمندانه دستيارهاي مجازي بهينه
  ultra-intelligence يا  فراهوشاين تركيب را ما  خواهد شد.

ي است كه تقريباً از سوي همه كساني كه بيترك فراهوشناميم.  مي
معتقدند تكامل هوش مصنوعي به انقراض نسل انسان خواهد انجاميد 

  ناديده گرفته شده است. 
با اين شرط كه مرزهاي حريم خصوصي حفظ شود،  يفراهوشمند

 ،هاي شخصي دستيار مجازي شما متعلق به خود شما باشد يعني داده
در اين تركيب بيشتر  شتريب  تيخالق يبرارا هوش طبيعي  هاي انگيزه

ي و هوش خصوص ميحر. در شماره آينده به مسئله دكرخواهد 
تواند دنيا  مصنوعي خواهيم پرداخت و خواهيم گفت كه اين مسئله مي

(كه در آن حريم  ها بلوك اينترنت آدمرا به دو بلوك تقسيم كند: 
كه در آن ( ها بلوك اينترنت براي آدمندارد) و خصوصي تقريباً  وجود 

  □.)شود محترم شمرده مي يخصوص ميحر
                                                 
14 self-improving AI 
15 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal. 
pone.0136583 

صفحه    حاوي dreamscopeapp.comسايت  
Deep Dream Gallery   است . اين صفحه تصاويري را نشان

بر روي   Deep Dreamي به كار بستن فيلترهانتيجه  دهد كه مي
ند. برخي اين اين سايت هستكاربران شده از سوي  ارسال ريتصاو

اي از  اند. به باور پاره ناميده رؤياهاي هوش مصنوعيتصاوير را 
كارشناسان بعضي از اين تصاوير ارزش هنري دارند. هنرمندان نيز 

   توانند براي آفرينش آثار هنري از اين فناوري بهره بگيرند. مي


