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هوش مصنوعی، انتخابی رازآلود
جنبه هایی از هوش مصنوعی که تاریک و رازگونه است

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

بیشتر  روزها  این 
شرکت های فناوری تمرکز خود 

را روی پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی 
گذاشته اند. اگر به عملکرد شرکت هایی نظیر 

گوگل، مایکروسافت، اپل یا آمازون که جزء بزرگان 
جهان فناوری هستند، کمی دقت کنید، می بینید که هر 

کدام به نوعی درگیر انجام پروژه ها و تولید محصوالتی هستند 
که به طور مستقیم در ساختار خود از هوش مصنوعی استفاده 
می کنند. تاکنون ثابت شده است که هوش مصنوعی در آینده 
نقش بسیار پررنگی در زندگی ما خواهد داشت و به همین خاطر 
بیشتر شرکت ها تالش می کنند تا در این زمینه پیشرفت داشته 
باشند و از رقبای خود عقب نمانند. در رابطه با هوش مصنوعی 

هنوز حرف و حدیث زیاد است. عده ای موافق پیشرفت علم در این 
شاخه و عده دیگری هم مخالف آن هستند. بیشتر فیلم هایی که در چند 

سال اخیر ساخته شده و آینده بشریت را به تصویر کشیده است، همه به 
یک مضمون واحد اشاره داشته اند. این که هوش مصنوعی در آینده به 

گونه ای پیشرفت خواهد کرد که مستقل از انسان ها می تواند کارهایی را انجام 
دهد. این موضوع که انسان به ساخت یک تکنولوژی برتر دست بزند که در آینده 

برایش به یک خطر جدی تبدیل شود، دغدغه بسیاری از دانشمندان و متخصصان 
جهان فناوری است. الگوریتم های یادگیرنده ای که برای سیستم های مبتنی بر هوش 
مصنوعی طراحی می شوند، به گونه ای هستند که هیچ قابلیت پیش بینی برای آن ها 
وجود ندارد. به عنوان مثال باید گفت که اگر ماشینی طراحی شود که خودش بتواند با 
کنکاش و پردازش محیط و رفتار اطرافیانش، رفتارهای جدیدی را یاد بگیرد، نمی توان 
پیش بینی در رابطه با عمق این یادگیری و توانایی هایی که در آینده ماشین به آن مجهز 

می شود داشت. ممکن است قدرت یادگیری این ماشین ها به اندازه ای شود که فراتر از 
هوش انسانی ظاهر شده و به گفته برخی از دانشمندان، به یک خطر جدی برای انسان تبدیل 

شوند. این مسائل و مواردی که مربوط به روبات ها و فعالیت های خودکار آن ها می شود از سال های 
گذشته همیشه در گوشه ذهن بشر بوده است. اگر روزی فرا برسد که ماشین ها و هوش مصنوعی 
حاکمیت اجتماع را به عهده گیرند و انسان نتواند به کنترل آن چه که خودش ساخته است، بپردازد، 
اوضاع خوبی پیش نخواهد آمد. اکنون هوش مصنوعی مانند یک هندوانه سر بسته یا یک جعبه سیاه 
می ماند و با وجود این که پیشرفت آن به دست بشریت انجام می شود اما هیچکس درک درستی 

از عملکرد آن ندارد و در واقع شرایط به این صورت است که تحقیقاتی که در این زمینه 
انجام می شود بسیار آهسته است تا اگر مشکل خاصی به وجود آمد، شناسایی و کنترل 
آن آسان تر باشد. صنایعی مانند صنعت پزشکی یا خودرو بیشتر از صنایع دیگر به دنبال 
استفاده از هوش مصنوعی هستند. ساخت و طراحی خودروهای بدون راننده و هوشمند، 

یا سیستم های هوشمندی که قادر به تشخیص زودهنگام بیماری ها هستند، برای همه 
جذابیت دارد ولی هر گونه ریسکی در این رابطه بازی مستقیم با جان انسان ها 

خواهد بود. در موضوع ویژه این هفته نگاهی به این موضوع خواهیم داشت که 
هوش مصنوعی در صورت پیشرفت در صنایع مختلف چه نگرانی هایی را 

برای ما به وجود خواهد آورد. به تازگی شرکت انویدیا اتومبیل جدیدی 
را در خیابان به معرض نمایش گذاشته است که تماما به الگوریتمی 
متکی است که به آن یاد داده شده است تا با نگاه کردن به یک راننده، 

راه و روش کار را فرا بگیرد. این خودرو می تواند نقطه عطفی در 
صنعت تولید خودروهای هوشمند باشد و از طرف دیگر باعث 

که  دیگری  بخش های  تمامی  در  نگرانی هایی  ایجاد 
هوش مصنوعی در آن ها کاربرد دارد، خواهد شد 

که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

الگوریتمی که یاد می دهد
در  غریب  و  عجیب  خودران  ماشین  یک  قبل  چندی 
خیابان های ساکت و آرام نیوجرسی آمریکا به حرکت درآمد. 
آن ماشین در واقع حاصل تالش محققان انویدیا بود و تفاوت 
با  اتومبیل های سطح خیابان نداشت،  با دیگر  چندانی هم 
این همه کامال متمایز از تالش های قبلی گوگل، تسال و 
جنرال موتورز بود و سعی می کرد قدرت هوش مصنوعی 
را به همگان نشان دهد. ماشین انویدیا دستورالعمل واحدی 
که از جانب یک مهندس یا برنامه نویس در اختیارش قرار 
گرفته باشد را دنبال نمی کرد و در مقابل تماما به الگوریتمی 
متکی بود که به آن یاد داده بود با نگاه کردن به یک راننده، 
راه و روش کار را فرا بگیرد. اینکه ماشینی با این مشخصه 
بسازید، در نوع خود بی نظیر است اما از سویی هم می توان 
این موفقیت را نگران کننده خواند چراکه دقیقا مشخص 
می گیرد.  اساسی  چه  بر  را  خود  تصمیمات  ماشین  نیست 
اطالعات به دست آمده از سنسورهای ماشین مستقیما برای 
شبکه عظیمی از عصب های مصنوعی ارسال می شوند که 
داده ها را پردازش کرده و سپس فرامین مورد نیاز را برای 
می کند.  صادر  سیستم ها  دیگر  و  ترمزها  فرمان،  هدایت 
عملکرد این ماشین ظاهرا با واکنش هایی که از یک راننده 
انتظار می روند برابری می کردند، اما چه می شود اگر روزی 
رفتارهایی غیرمنتظره از ماشین سر بزند و مثال خود را به 
درختی بکوبد یا اینکه با سبز شدن چراغ راهنمایی و رانندگی 

به حرکت در بیاید؟

مشکلی به نام عمق یادگیری
بـا در نظر داشـتن دانسـته های امروزمان، در صـورت بروز 
ایـن اتفاق شـاید به سـختی بتـوان علت را تشـخیص داد. 
ایـن سیسـتم آنقدر پیچیده اسـت که حتی مهندسـانی هم 
کـه آن را طراحـی کرده اند ممکن اسـت بـرای یافتن علت 
بـروز رفتارهـای مختلف در آن با مشـکل روبه رو باشـند. از 
طرفی شـما هـم نمی توانید خواسـتار آن شـوید چراکه هم 
اکنـون هیـچ روش روشـنی برای طراحی چنین سیسـتمی 
بـه نحـوی کـه علـت رفتارهایـش را توضیـح دهـد وجود 
نـدارد. ذهـن مرمـوز این ماشـین در اصل به یـک موضوع 
مهـم در زمینـه هـوش مصنوعـی اشـاره دارد. تکنولـوژی 
هـوش مصنوعـی مـورد اسـتفاده در آن کـه تحـت عنوان 
یادگیـری عمیـق از آن یـاد می گـردد ثابت کـرده که طی 
سـالیان اخیـر در حـل مشـکالت بسـیار موفـق و قدرتمند 
بـوده و بـه صـورت گسـترده بـرای انجـام امـوری نظیـر 
افـزودن توضیحـات بـه عکس، تشـخیص صـدا و ترجمه 
زبـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. حاال بشـر امیدوار 
اسـت کـه بـه لطـف آن امـکان تشـخیص بیماری هـای 
مرگبـار را پیـدا کنـد و تصمیمـات تجاری چندیـن میلیون 
دالری بگیـرد و بسـیاری کارهـای دیگـر را انجـام دهـد 
کـه هـر کـدام می تواننـد یـک صنعـت را دگرگـون کنند. 
امـا ایـن اتفـاق رخ نخواهـد داد یـا دسـت کـم تـا زمانـی 
تکنولوژی هایـی نظیـر یادگیـری عمیـق برای خالقانشـان 
قابـل درک تـر شـوند و اطمینـان پذیـری باالتـری بـرای 
کاربرانشـان پیـدا کننـد، نبایـد رخ بدهد. در غیـر اینصورت 
احتمـاال تشـخیص اینکـه چـه زمانـی خطـا رخ می دهـد 
)کـه بـروز خطـا هم قطعـا هم غیـر قابـل اجتناب اسـت(

بسـیار دشـوار خواهـد شـد. ایـن در واقـع یکـی از دالیلی 
اسـت کـه می توانیم بگوییم ماشـین طراحی شـده توسـط 
انویدیـا هنـوز هـم در مرحله تسـت و تجربه قـرار دارد. در 
حـال حاضـر، بـرای تشـخیص اینکه چـه فردی شایسـته 
دریافـت وام اسـت یـا چـه کسـی اسـتخدام می شـود از 
الگوهـای ریاضـی پیشـتر طراحی شـده اسـتفاده می گردد. 
اگـر بتوانیـم بـه ایـن الگوهـا دسترسـی پیـدا کنیـم آنگاه 
شـاید بتوانیـم نحـوه اسـتدالل آنهـا را تشـخیص دهیـم. 
بـا ایـن همـه، بانک هـا، ارتش هـای جهـان، کارفرمایان و 
دیگـران انـدک زمانـی اسـت که تمرکـز خـود را معطوف 
بـه رویکردهـای پیچیـده تـر یادگیـری ماشـینی کرده انـد 
کـه ایـن مسـاله در نهایـت می توانـد تصمیـم گیری های 
یادگیـری  کنـد.  همیشـه  از  پیچیده تـر  را  آنهـا  خـودکار 
عمیـق کـه حاال مرسـوم تریـِن ایـن رویکردها محسـوب 
می شـود معرف روشـی کامال متفـاوت بـرای برنامه ریزی 
ماشین هاسـت. بـه گفتـه تامـی جاکـوال، یکـی از اسـاتید 
MIT کـه روی کاربردهـای یادگیـری ماشـینی تحقیـق 
می کنـد: ایـن مشـکلی اسـت کـه هـم اکنـون وجـودش 
حـس می شـود و انتظـار مـی رود کـه در آینـده بـر اهمیت 
آن افـزوده شـود. فرقـی ندارد که تصمیم شـما به سـرمایه 
گـذاری مربوط باشـد یـا حوزه پزشـکی و یا حتـی نظامی، 
در هـر صـورت نیـازی نیسـت کـه روی یک روش تسـت 

جعبـه سـیاه تمرکز شـود.

هیچ توضیحی نمی توان داد
برخـــی بـــر ایـــن باورنـــد ایـــن حـــق ماســـت کـــه 
ـــق  ـــی تحقی ـــوش مصنوع ـــتم ه ـــک سیس ـــورد ی در م
و بررســـی کنیـــم تـــا دریابیـــم کـــه ســـازوکار آن 
ـــش  ـــاله، پی ـــن مس ـــتن همی ـــر داش ـــا در نظ ـــت. ب چیس
ــاال  ــا احتمـ ــه اروپـ ــه اتحادیـ ــود کـ ــی می شـ بینـ
از ســـال ۲۰۱۸ میـــالدی تمامـــی شـــرکت های 
ــات الزم  ــه توضیحـ ــد کـ ــزم نمایـ ــی را ملـ اروپایـ
را در مـــورد تصمیماتـــی کـــه بـــه خـــودکار شـــدن 
ــود  ــران خـ ــه کاربـ ــده، بـ ــی شـ ــتم ها منتهـ سیسـ
ــی  ــر حتـ ــن امـ ــاید ایـ ــه شـ ــد. البتـ ــه دهنـ ارائـ
بـــرای سیســـتم های ســـاده و ســـطحی نظیـــر 
اپلیکیشـــن ها و وبســـایت هایی کـــه از یادگیـــری 
پیشـــنهاد  و  تبلیغـــات  نمایـــش  بـــرای  عمیـــق 
می کننـــد،  اســـتفاده  کاربـــران  بـــه  موســـیقی 
ــه  ــی کـ ــع کامپیوترهایـ ــد. در واقـ ــی نباشـ عملیاتـ
ــان،  ــد خودشـ ــه می دهنـ ــرویس ها را ارائـ ــن سـ ایـ
ـــه  ـــن کار را ب ـــد و ای ـــزی کرده ان ـــه ری ـــود را برنام خ
روشـــی انجـــام داده انـــد کـــه قابـــل درک نیســـت. 
ـــن  ـــه ای ـــانی ک ـــی مهندس ـــد حت ـــت بدانی ـــب اس جال
اپلیکیشـــن ها را توســـعه داده انـــد هـــم توضیحـــات 
ــار  ــا در اختیـ ــار آنهـ ــا رفتـ ــه بـ ــی در رابطـ جامعـ
ندارنـــد. همیـــن مســـاله پرســـش هایی را در ذهـــن 
بـــه وجـــود مـــی آورد کـــه هـــوش از ســـر انســـان 
انســـان  تکنولـــوژی  پیشـــرفت  بـــا  می برنـــد. 
ــه در  ــود کـ ــتانه هایی رد شـ ــت از آسـ ــن اسـ ممکـ
آن ســـوی آنهـــا، هـــوش مصنوعـــی وی را بـــه رد 
شـــدن از اخالقیـــات وادار نمایـــد. البتـــه تردیـــدی 
ــگاه  ــان هیچـ ــوان انسـ ــه عنـ ــا بـ ــه مـ ــت کـ نیسـ
بـــه  را  ذهنی مـــان  فرایندهـــای  نمی توانیـــم 
ـــی را  ـــه راه های ـــن هم ـــا ای ـــم، ب ـــح دهی ـــتی توضی درس
ـــف  ـــراد مختل ـــه اف ـــا ب ـــطه آنه ـــه واس ـــا ب ـــم ت می یابی
ـــا  ـــا آی ـــم. ام ـــی نمایی ـــا را ارزیاب ـــرده و آنه ـــاد ک اعتم
ایـــن امـــر در رابطـــه بـــا ماشـــین هایی کـــه تفکـــر 
و تصمیـــم گیری شـــان کامـــال متفـــاوت از انســـان 
اســـت هـــم صـــادق خواهـــد بـــود؟ تـــا پیـــش از 
ایـــن ماشـــین هایی کـــه عملکردشـــان بـــرای بشـــر 
قابـــل درک نباشـــد، ســـاخته نشـــده اند. بـــا در 
ـــاط  ـــد ارتب ـــار داری ـــاله، انتظ ـــن مس ـــتن ای ـــر داش نظ
مـــا بـــا ماشـــین های هوشـــمندی کـــه می تواننـــد 
غیرقابـــل پیـــش بینـــی و نفوذناپذیـــر باشـــند، تـــا 

چـــه انـــدازه مطلـــوب باشـــد؟ 
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