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هوش مصنوعی، انتخابی رازآلود

روید

شیرینی جدید خانواده اند

جنبه هایی از هوش مصنوعی که تاریک و رازگونه است

نمونه ای در صنعت پزشکی
در  تحقیقاتــی  تیــم  یــک  میــالدی،  در ســال ۲۰۱۵ 
بیمارســتان Mount Sinai نیویــورک تصمیــم گرفــت 
ــوابق  ــم س ــس عظی ــق را روی دیتابی ــری عمی ــه یادگی ک
ــن  ــد. ای ــرار ده ــورد اســتفاده ق ــاران خــود م پزشــکی بیم
ــامل  ــاران را ش ــورد بیم ــر در م ــا متغی ــز صده ــا نی داده ه
ــا  ــج آزمایشــات انجــام شــده روی آنه ــه از نتای می شــد ک
ــن  ــواردی از ای ــکان و م ــا پزش ــان ب ــا ویزیتش ــه ت گرفت
دســت را شــامل می شــد. برنامــه تولیــد شــده بــرای ایــن 
ــش  ــام Deep Patient را برای ــان ن ــه محقق ــور ک منظ
انتخــاب کــرده بودنــد بــا اســتفاده از داده هــای بــه دســت 
ــد و  ــش ش ــار آزمای ــزار بیم ــدود هفتصــد ه ــده روی ح آم
ــی  ــورد ارزیاب ــد م ــای جدی ــرد آن روی دیت ــی عملک وقت
ــت، مشــخص شــد کــه در تشــخیص بیمــاری  ــرار گرف ق
واقــع در  می شــود.  ظاهــر  خــوب  و  موفــق   بســیار 

ــتورالعمل  ــه دس ــت هرگون ــدون دریاف Deep Patient ب
تخصصــی موفــق شــد الگوهــای پنهــان در دیتــای 
بیمارســتان را تشــخیص دهــد و ایــن الگوهــا نشــان 
می دادنــد افــراد مختلــف چــه زمانــی بــه ســمت ابتــال بــه 
بیماری هــای مزمــن نظیــر ســرطان کبــد پیــش می رونــد. 
Mount Si- کــه مدیریــت تیــم Joel Dudley  بــه گفتــه

nai را بــر عهــده داشــته: روش هــای مختلفــی وجــود دارند 
کــه پیــش بینــی بیمــاری از روی ســوابق پزشــکی افــراد 
ــر اســت.  ــن روش از همــه بهت ــا ای ــد ام را ممکــن می کنن
در عیــن حــال، Deep Patient اندکــی نیــز عجیــب 
ــالالت  ــروع اخت ــرا ش ــه ظاه ــرای نمون ــد. ب ــل می کن عم
ــی  ــاور نکردن ــرزی ب ــه ط ــیزوفرنی را ب ــر ش ــی نظی روان
ــن  ــی ای ــون پیش بین ــا چ ــد ام ــخیص می ده ــوب تش خ
Dud- ــرای روانپزشــکان بســیار دشــوار اســت،  بیمــاری ب

ley از ایــن توانمنــدی هــوش مصنوعــی ابداعــی خــود بــه 
شــدت شــگفت زده شــد. او هنــوز هــم علــت ایــن توانایــی 
را نمی دانــد و مدعــی اســت هیــچ نشــانه ای دال بــر اینکــه 
ــر  ــت. اگ ــت نیس ــد در دس ــاق رخ می ده ــن اتف ــور ای چط
 Deep Patient ــر ــی نظی ــوژی خاص ــد تکنول ــرار باش ق
ــده  ــد، در ای ــاری ده ــاری ی ــخیص بیم ــکان را در تش پزش
آل تریــن حالــت ممکــن بایــد منطــق و اســتداللش بــرای 
ارائــه آن پیشــگویی را در اختیارشــان قــرار دهــد و از ایــن 
طریــق اطمینــان کافــی را بــه اطبــا بدهــد که تشــخیصش 
صحیــح بــوده و دالیــل موجهــی بــرای تغییــر نــوع 
Dud-  داروهــای مصرفــی یــک فــرد بیمــار در اختیــار دارد.

ــا را  ــن مدل ه ــم ای ــا می توانی ــد: م ــف می گوی ــا تاس ley ب
ــد.  ــور کار می کنن ــا چط ــه دقیق ــم ک ــا نمی دانی ــازیم ام بس

شکوفایی هوش مصنوعی
البتـــه بایـــد اضافـــه کنیـــم کـــه هـــوش مصنوعـــی 
هیچـــگاه اینطـــور نبـــوده اســـت. از همـــان ابتـــدا، 
دو مکتـــب فکـــری در رابطـــه بـــا قابـــل درک 
بـــودن و قابـــل توضیـــح بـــودن آن وجـــود داشـــت. 
بســـیاری بـــر ایـــن بـــاور بودنـــد کـــه عقالنی تـــر 
کـــه  شـــوند  ســـاخته  ماشـــین هایی  اســـت  آن 
براســـاس قوانیـــن و منطـــق موجـــود اســـتدالل 
ــد  ــم بایـ ــان هـ ــای درونی شـ ــد و فعالیت هـ می کننـ
ـــد.  ـــفاف باش ـــال ش ـــکاوی کام ـــرد کنج ـــر ف ـــرای ه ب
دیگـــران امـــا احســـاس می کردنـــد کـــه اگـــر ایـــن 
ماشـــین ها از بیولـــوژی الهـــام بگیرنـــد و از طریـــق 
ــه  ــان اضافـ ــر دانسته هایشـ ــه بـ ــاهده و تجربـ مشـ
ــوش  ــتری از هـ ــهولت بیشـ ــا سـ ــگاه بـ ــردد، آنـ گـ
بهره منـــد می شـــوند و ایـــن یعنـــی تحـــول تمـــام 
ــن  ــری. بنابرایـ ــی کامپیوتـ ــه نویسـ ــال برنامـ و کمـ
ــرای  ــس بـ ــه نویـ ــک برنامـ ــه یـ ــای آنکـ ــه جـ بـ
ــه  ــد، برنامـ ــد بنویسـ ــه ای، کـ ــکل برنامـ ــل مشـ حـ
ــه  ــای نمونـ ــاس دیتـ ــود را براسـ ــای خـ الگوریتم هـ
ـــد.  ـــه می کن ـــوب را ارائ ـــی مطل ـــک خروج ـــد و ی تولی
تکنیک هـــای یادگیـــری ماشـــینی کـــه بعدهـــا 
ــوش  ــتم های هـ ــن سیسـ ــاد قدرتمندتریـ ــه ایجـ بـ
مصنوعـــی منجـــر شـــدند، روش دوم را انتخـــاب 
نمودنـــد: یعنـــی ماشـــین هایی کـــه خودشـــان را 
برنامـــه ریـــزی می کردنـــد. در ابتـــدای امـــر ایـــن 
رویکـــرد کاربـــرد عملیاتـــی محـــدودی داشـــت و در 
دهـــه ۱۹۶۰ و ۷۰ میـــالدی بـــا محدودیت هـــای 
ـــه  ـــید ک ـــی نکش ـــا طول ـــود. ام ـــرو ب ـــترده ای روب گس
بـــا کامپیوتـــری شـــدن بســـیاری صنایـــع و البتـــه 
ـــه  ـــه ب ــم عالق ــای داده ای عظیـ ــور پایگاه هـ ظهـ
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــد و ب ـــد ش ـــز تجدی ـــوزه نی ـــن ح ای
یادگیـــری  بـــرای  قدرتمندتـــری  تکنیک هـــای 
ــخص  ــور مشـ ــه طـ ــد و بـ ــداع گردیـ ــینی ابـ ماشـ
ــوش  ــی هـ ــبکه های عصبـ ــازه ای از شـ ــکال تـ اشـ
ـــالدی،  ـــه ۱۹۹۰ می ـــا ده ـــد. ت ـــداع گردی ـــی اب مصنوع
شـــبکه های عصبـــی موفـــق شـــدند کـــه بـــه 
صـــورت خـــودکار کاراکترهـــای دســـت نویـــس را 
ـــدای  ـــا از ابت ـــد. ام ـــی در بیاورن ـــورت دیجیتال ـــه ص ب
ــه  ــد بهینـ ــن فراینـ ــد از چندیـ ــه و بعـ ــن دهـ همیـ
ســـازی بـــود کـــه شـــبکه های عصبـــی بســـیار 
عظیـــم یـــا عمیـــق توانمندی هـــای خـــاص خـــود 
را در زمینـــه درک خـــودکار بـــه نمایـــش گذاشـــتند. 
ریشـــه  می تـــوان  را  عمیـــق  یادگیـــری  حـــاال 
اصلـــی شـــکوفایی هـــوش مصنوعـــی دانســـت. 
ایـــن دســـتاورد قدرتـــی ماورایـــی بـــه کامپیوترهـــا 
بخشـــیده و بـــرای نمونـــه امـــکان تشـــخیص 
ـــان(  ـــی انس ـــه خوب ـــم ب ـــاوره ) آن ه ـــات در مح کلم
ــه  ــور کـ ــت. همانطـ ــرده اسـ ــاد کـ ــا ایجـ را در آنهـ
تاییـــد می کنیـــد کدنویســـی بـــرای ایـــن مهـــارت 

کاری بـــس دشـــوار و پیچیـــده اســـت. 

یک جعبه سیاه و تاریک
ــول  ــم متح ــری را ه ــد کامپیوت ــق دی ــری عمی یادگی
ــازه ای از  ــطوح ت ــه س ــینی را ب ــه ماش ــرده و ترجم ک
ــوژی  ــن تکنول ــاال از ای ــت. ح ــانده اس ــرفت رس پیش
علــم  در  بــزرگ  گیری هــای  تصمیــم  بــرای 
ــتفاده  ــر از آن اس ــد و فرات ــس، تولی ــکی، فاینان پزش
می شــود. امــا عملکــرد تکنولوژی هــای یادگیــری 
ــا  ــه ب ــری ک ــتم دیگ ــر سیس ــه ه ــبت ب ــینی نس ماش
ــی در  ــد حت ــده باش ــی ش ــرای آن کدنویس ــت ب دس
ــناخته و  ــز ناش ــر نی ــوم کامپیوت ــمندان عل ــر دانش نظ
ــه  ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــه ای ــت. البت ــم اس مبه
ــن  ــه همی ــده ب ــی آین ــوش مصنوع ــای ه تکنیک ه
بلکــه  بــود  خواهنــد  شــناخت  غیرقابــل  میــزان 
ــخصا  ــق مش ــری عمی ــه یادگی ــت ک ــور آن اس منظ
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــک اس ــیاه تاری ــه س ــک جعب ی
ــبکه  ــک ش ــه درون ی ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــوان ب نمی ت
یادگیــری عمیــق از عملکــرد آن ســر درآورد. منطــق 
و اســتدالل یــک شــبکه درون رفتــار هــزاران عصــب 
شــبیه ســازی شــده قــرار گرفتــه کــه آنهــا نیــز درون 
ده هــا یــا صدهــا الیــه متصــل بــه هــم جــای 
نرون هایــی کــه درون الیــه  یــا  دارنــد. عصــب 
ــه را  ــای اولی ــک دیت ــد هرکــدام ی ــرار دارن نخســت ق
دریافــت می کننــد )مثــال تراکــم پیکســل ها درون 
یــک تصویــر( و ســپس قبــل از آنکــه ســیگنال 
ــباتی  ــات محاس ــک عملی ــد، ی ــه دهن ــازه ای را ارائ ت
را انجــام می دهنــد. در ادامــه دیتــای خروجــی در 
ــای  ــار نرون ه ــده در اختی ــبکه پیچی ــک ش ــل ی داخ
موجــود در الیــه بعــدی قــرار می گیرنــد و ایــن رونــد 
ادامــه می یابــد تــا اینکــه یــک خروجــی کلــی ایجــاد 
ــام  ــه ن ــد دیگــری ب ــن، فراین ــر ای می شــود. عــالوه ب
پس-انتشــار وجــود دارد کــه محاســبات صــورت 
ــی  ــتکاری و امکان ــرون را دس ــک ن ــط ی ــه توس گرفت
ــی  ــک خروج ــا ی ــد ت ــم می کن ــبکه فراه ــرای ش را ب
کــه  متعــددی  الیه هــای  کنــد.  ایجــاد  مطلــوب 
ــی را  ــد امکان ــود دارن ــق وج ــبکه عمی ــک ش درون ی
ــا مســائل را در ســطوح  ــد ت ــرای آن فراهــم می کنن ب
ــال  ــرای مث مختلــف یــک مفهــوم تشــخیص دهــد. ب
ــرای شناســایی ســگ ها طراحــی  ــه ب در سیســتمی ک
شــده، الیه هــای پایینــی امــور ســاده ای نظیــر رنــگ 
ــوارد  ــی م ــای باالی ــد و الیه ه ــخیص می دهن را تش
ــدن  ــوی ب ــا م ــم ها ی ــت چش ــد حال ــری مانن پیچیده ت
ــز  ــه نی ــن الی ــد و باالتری ــایی می کنن ــگ را شناس س
تمامــی ایــن مــوارد را در کنــار هــم بــا عنــوان یــک 
ــم  ــرد را ه ــن رویک ــد. همی ــخیص می ده ــگ تش س
ــوزش  ــود آم ــه خ ــه ب ــینی ک ــورد ماش ــوان در م می ت
ــات  ــه کلم ــی ک ــت: صداهای ــر گرف ــد، در نظ می ده
و  حــروف  می ســازند،  را  زبــان  یــک  در  موجــود 
کلماتــی کــه جمــالت یــک متــن را می ســازند و 
ــان کــه در رانندگــی  ــه فرم ــوط ب ــی حــرکات مرب حت

ــوند. ــام ش ــد انج بای

نیازی فراتر از هوش مصنوعی
در نهایت باید گفت که تا به امروز استراتژی های مبتکرانه ای در 
پیش گرفته شده تا جزئیات اتفاقاتی که درون این سیستم ها رخ 
می دهد را تشخیص داده و توضیح مناسبی برایشان پیدا کنند. 
در سال ۲۰۱۵ میالدی، محققان گوگل بهینه سازی هایی را در 
الگوریتم تشخیص تصویر مبتنی بر یادگیری عمیق خود اعمال 
کردند به نحوی که الگوریتم به جای تشخیص اشیاء درون 
عکس ها آنها را تولید یا اصالح می کرد. در ادامه دانشمندان 
با کمک ایده های اقتباس شده از علم عصب شناسی و علوم 
شناختی، به پیشرفت های بیشتری دست پیدا کردند. روشن است 
که انسان به چیزی فراتر از یک شناخت کلی نسبت به تفکر 
هوش مصنوعی نیاز دارد و متاسفانه برای این منظور هم راهکار 
ساده ای وجود ندارد. در واقع برای تشخیص الگوهای سطح 
باال و تصمیم گیری های پیچیده به اثر متقابل محاسبات درون 
یک شبکه عصبی عمیق نیاز است، اما مسئله اینجاست که آن 
محاسبات دریایی از توابع و متغیرهای ریاضی را در خود دارند. 
اگر اینگونه باشد شاید باید در پاره ای از موارد به قضاوت های 
هوش مصنوعی اطمینان کنیم یا کارهایمان را بدون آن انجام 
دهیم. به همین ترتیب آن قضاوت هم باید دربرگیرنده هوش 
اجتماعی باشد چراکه جامعه براساس پیمانی از رفتارهای پذیرفته 
شده استوار است و ما هم باید سیستم های هوش مصنوعی 
خود را براساس عرف اجتماع طراحی نماییم. پس اگر بناست 
تانک های روباتیک یا ماشین های قاتل بسازیم ضروری است که 
تصمیم گیری آنها همگام و هم راستا با قضاوت های اخالقی مان 

باشد.
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