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از عصـر فناوری اطالعات
تا عصر هوش مصنوعی

2016 را همچنیـن می توان سـال شـکوفایی 
دورانـی  از  بعـد  دانسـت.  هـوش مصنوعـی 
واسـطه  بـه  ناامیـدی،  و  یـاس  از  طوالنـی 
در  گرفتـه  صـورت  عظیـم  پیشـرفت های 
حـوزه یادگیـری عمیق، حاال زمان بازگشـت 
هـوش مصنوعـی فـرا رسـیده اسـت. اکنون 
دیگـر به جای کدنویسـی برای حل مسـائل، 
می تـوان بـه کامپیوترهـا یـاد داد کـه چطور 
خودشـان مشـکالت را حل کنند و برایشـان 
راهـکار بیابنـد. ایـن رویکـرد انقالبـی زمینه 
را بـرای ارائـه محصوالتی نظیر دسـتیارهای 
صوتـی از جمله اکوی آمازون و ماشـین های 
تـا همیـن چنـد  خـودران مهیـا کـرده کـه 
سـال پیـش حتـی تصورشـان غیـر ممکـن 
ایـن  ایـن همـه، در کنـار تمامـی  بـا  بـود. 
مـوارد امیدبخـش، هـوش مصنوعـی ایجـاد 
ابزارهایـی اثرگـذار و در عیـن حال ترسـناک 
را میسـر سـاخته که دسـت بردن در رسانه ها 
را ممکـن می کننـد. ایـن ابزارها تـوان آن را 
دارنـد کـه نحـوه دریافت و اسـتفاده بشـر از 
اطالعـات را برای همیشـه دسـتخوش تغییر 
کننـد. بـرای نمونـه چنـد وقت پیـش بود که 
فتوشـاپی  کـرد؛  معرفـی  را   VoCo ادوبـی 
بخواهیـم  اگـر  کالمـی.  محتـوای  بـرای 
نوعـی   VoCo دهیـم،  توضیـح  سـاده تر 
ابـزار مبتنـی بـر هـوش مصنوعی اسـت که 
می توانـد صـدای انسـان را تقلیـد کنـد. تمام 
آنچـه بـرای کار بـا ایـن برنامـه بایـد انجـام 
دهیـد ایـن اسـت کـه فایـل 20 دقیقـه ای 
ضبـط شـده از صـدای فـرد مـورد نظرتان را 
در اختیـار آن قـرار دهیـد تـا در مرحلـه بعـد 
هـوش مصنوعـی برنامـه آن را تحلیـل کنـد 
و نحـوه صحبـت کـردن فـرد را فـرا بگیـرد. 
سـپس هرآنچـه می خواهیـد را تایـپ کنید و 
کامپیوتـر آن را بـا صـدای فـرد مـورد نظـر 
را   VoCo ادوبـی  البتـه  برایتـان می خوانـد. 
در اصـل بـرای کمـک بـه تنظیـم کنندگان 
تـا  اسـت  کـرده  ارائـه  صـدا  تدوینگـران  و 
در  صوتـی  خطاهـای  دردسـر  کمتریـن  بـا 
نماینـد.  ویرایـش  را  فیلم هـا  و  پادکسـت ها 
بـا ایـن حـال، همانطور کـه حـدس می زنید، 
نگرانی هـای  برنامـه،  ایـن  معرفـی  خبـر 
گسـترده ای را در مـورد پیامدهـای احتمالـی 
کاربـرد تکنولـوژی مذکـور بـه دنبال داشـت 
کـه از کاهـش اعتمـاد بـه روزنامـه نـگاران 
گرفتـه تا تـرس از تهدیدات امنیتی را شـامل 
می شـود. البتـه ایـن پایـان ماجـرا نیسـت و 
آنچـه می توانیـم بـا محتـوای صوتـی انجام 
دهیـد با محتـوای ویدیویـی نیز قابـل انجام 
اسـت. در ایـن صـورت بایـد بـه ایـن نکتـه 
بـه  نمی تـوان  آینـده  در  کـه  کـرد  توجـه 
هیـچ خبـر شـنیده شـده یـا حتی دیده شـده 

کرد. اطمینـان 

رسانه متحول خواهد شد
Face2Face نوعـی ابـزار مبتنـی بر هوش 
مصنوعـی اسـت کـه می تواند فراینـد اجرای 
ویدیـو را بـه صـورت در لحظـه انجـام دهد. 
 VoCo عملکـرد برنامـه نیز تقریبا مشـابه به
اسـت؛ کافی اسـت محتـوای ویدیویی ضبط 
شـده از صحبت کردن شـخص موردنظرتان 
تـا  دهیـد  قـرار  افـزار  نـرم  اختیـار  در  را 
ریزتریـن حـرکات چهـره شـخص در زمـان 
بـا  سـپس  بگیـرد.  فـرا  را  کـردن  صحبـت 
اسـتفاده از تکنولـوژی دنبـال کننـده چهـره 
روی  را  خـود  صـورت  نقشـه  می توانیـد 

صـورت آن قرار داده و حـرکات چهره وی را 
شـبیه سـازی کنید. حـال اگـر دو تکنولوژی 
ادغـام  بـا هـم  را   Face2Face VoCo و 
نماییـد به ابـزاری بسـیار قدرتمند دسترسـی 
پیـدا خواهیـد کـرد و بـا ایـن ابزار هر کسـی 
می توانـد خبرهایی را منتشـر کند که راسـت 
و دروغ بـودن آن را فقـط خـودش می دانـد. 
فایل هـای  دسـتکاری  نظیـر  امکاناتـی 
ویدیویـی بـرای وادار کـردن فـرد مدنظرتان 
بـه گفتـن آنچـه شـما می خواهیـد آن هم به 
شـیوه ای کـه تشـخیصش از واقعیـت تقریبـا 
غیرممکـن باشـد از کوچکتریـن قابلیت های 
بـر  مبتنـی  افزارهـای  نـرم  از  دسـته  ایـن 
هـوش مصنوعـی خواهنـد بـود. البتـه همـه 
چیـز بـه این نقطـه ختـم نمی شـود و هوش 
بـرای  بیشـتری  توانمندی هـای  مصنوعـی 
قـرار دادن خـود بـه جـای شـما دارد. بـرای 
ابـزار  نوعـی  تازگـی  بـه  محققـان  نمونـه، 
مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی ایجـاد کرده اند 
تقلیـد  را  خطـی  دسـت  هـر  می توانـد  کـه 
کنـد و در نتیجـه امـکان دسـتکاری اسـناد 
حقوقـی و تاریخی یـا حتی سندسـازی برای 
دادگاه را در اختیـار افـراد مختلـف قرار دهد. 
ترسـناک تر از ایـن، نوعـی چـت بـات بهـره 
منـد از هـوش مصنوعی اسـت که بـه تازگی 
توسـط اسـتارتاپی نـه چندان شـناخته شـده 
ارائـه گردیده اسـت. ایـن چت بـات می تواند 
بـا اسـتفاده از سـوابق چت شـما هرچیزی را 
در موردتـان یـاد بگیـرد و سـپس امکانـی را 
در اختیـار دوسـتانتان قـرار دهـد کـه بعـد از 
مرگتـان بـا شـمای دیجیتالی صحبـت کنند. 
نمونـه ایـن پیشـرفت های هـوش مصنوعـی 
 Black را بـه خوبـی در سـریال هایی نظیـر
Mirror دیده ایـم و بایـد گفـت کـه بشـر راه 
زیـادی بـرای دسـتیابی بـه ایـن ابزارهـا در 

نـدارد. پیش 

همه فریب خواهند خورد
آخریـن بـاری کـه فریـب خورده ایـد را بـه 
یـاد داریـد؟ زمانـی کـه عکسـی را دیدیـد و 
تصـور کردیـد که واقعی اسـت امـا کمی بعد 
متوجه شـدید با فتوشـاپ سـاخته شـده؟ اگر 
چنیـن اسـت باید بـه اطالعتان برسـانیم که 
بـاز هم ایـن اتفـاق برایتـان رخ خواهـد داد. 
در دوران نـه چنـدان دور، ایـن جملـه را زیاد 
دروغ  نمی توانـد  دوربیـن  کـه  می شـنیدیم 
بگویـد. بـه لطـف اختـراع ایـن ابـزار بـرای 
از  کـه  شـد  فراهـم  امکانـی  بـار  نخسـتین 
واقعیـت، به همان شـکلی که هسـت تصویر 
نتیجـه طولـی نکشـید کـه  تهیـه کـرد. در 
عکس هـا بـه قابل اعتمادترین شـواهد بشـر 
بـدل شـدند. در ایـن برهه بـود کـه عباراتی 
نظیـر »خاطـره تصویـری« سـاخته شـدند و 
بارهـا و بارهـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. 
البتـه کـه مـردم در گذشـته نیـز عکسـها را 
ویرایـش و دسـتکاری می کردنـد امـا انجـام 
تخصص هـای  داشـتن  نیازمنـد  کار  ایـن 
ویـژه ای بود. حـاال اما دیگر اینطور نیسـت و 
چنیـن کاری از عهـده هر کسـی بـر می آید. 
دوربیـن  کـه  می دانـد  خـوب  امـروز  نسـل 
می توانـد دروغگـو هـم باشـد. بـا گسـترش 
روز افـزون ابزارهـای ویرایـش عکـس نظیر 
فتوشـاپ، حـاال دیگر دسـتکاری و اشـتراک 
اصلی تریـن  از  یکـی  بـه  عکـس  گـذاری 
اینترنتـی بـدل شـده اسـت.  سـرگرمی های 
در واقـع بـا سـاده تر شـدن بیـش از پیـش 
تشـخیص  عکس هـا،  دسـتکاری  فراینـد 
انـواع ساختگی شـان  از  واقعـی  عکس هـای 
وقتـی  امـروزه  اسـت.  شـده  دشـوار  بسـیار 

غیـر  نظـر  بـه  کـه  می بینیـم  را  تصویـری 
ذهنمـان  در  تصـور  ایـن  می آیـد،  واقعـی 
شـکل می گیـرد که بـا فتوشـاپ دسـتکاری 
شـده اسـت، هرچند کـه ممکن اسـت اندکی 
بعـد بـر مـا روشـن شـود کـه تصویـر واقعی 
اسـت. بـه لطـف هـوش مصنوعـی نیـز قدم 
بـه سـمت آینـده ای گذاشـته ایم کـه در آن 
رسـانه ای  هـر  مـورد  در  احتمالـی  چنیـن 
وجـود خواهـد داشـت: متـن، صـدا، ویدیـو 
و غیـره. در نظـر داشـته باشـید، ابزارهایـی 
کلـی  بـه   Face2Face و   VoCo نظیـر 
هـم انقالبـی نیسـتند. حتمـا تاییـد می کنیـد 
صـدا  جایگـذاری  فراینـد  سالهاسـت  کـه 
امـا  می گیـرد  انجـام  هالیـوود  در  چهـره  و 
مسـئله اینجاسـت کـه بـرای انجام ایـن کار 
دیگـر نـه بـه افـراد حرفـه ای نیـاز اسـت و 
نـه کامپیوترهـای بسـیار قدرتمنـد. در واقـع 
بـه لطـف ایـن ابزارهـای جدیـد، هرکسـی 
قـادر خواهـد بـود کـه صرفـا بـا اسـتفاده از 
کامپیوتـر خانگـی اش بـه نتیجـه ای یکسـان 
دسـت پیـدا کنـد و دقیقـا این نکته ای اسـت 
کـه می توانـد باعث ایجـاد تـرس از آینده در 
افـراد مختلـف شـود کـه در چنین شـرایطی 
حتـی  و  دیده هـا  بـه  می تـوان  چگونـه 
شـنیده ها اعتمـاد کـرد. بـا توجـه بـه این که 
انسـان در شـرایط سـخت تصمیـم گیری به 
اطمینـان می کنـد،  و شـنیده هایش  دیده هـا 
ایـن مـوارد می توانـد سرنوشـت بسـیاری از 

افـراد را دچـار تغییـر کنـد.
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خواهد

داد
بررسی وضعیت هوش مصنوعی در سال های آینده

یکـــــی 
کـه  مقوله هایـی  از 

همیشـه بـرای انسـان جالـب 
بـوده اسـت، سـاخت ابزارهایی اسـت که 

کنتـرل آن به طور مسـتقیم در دسـت او قـرار دارد. 
به طـور کلی از سـال های دور، خودکارسـازی کارها و فراهم 

آوردن وضعیتـی جهت آسـایش بیشـتر افراد دغدغه بسـیاری از 
محققان و دانشـمندان بـوده اسـت. در حال حاضر تا حد بسـیار زیادی 

ایـن هـدف قدیمی بشـر محقق شـده اسـت و ما شـاهد حضـور ابزارهایی 
هسـتیم کـه در بعضـی از مـوارد به هوشـمندی انسـان عمـل می کننـد. تفاوت 

هـوش انسـانی بـا هوش مصنوعـی تا بـه امـروز در چند مورد اساسـی بوده اسـت. 
انسـان در کنـار هوش و قـدرت تصمیم گیـری کـه دارد، از فاکتور عواطف انسـانی خود 

هـم اسـتفاده می کند اما چیـزی که باعث شـده تا توجه دانشـمندان به هـوش مصنوعی 
جلب شـود، سـرعت فـوق العاده ابزارهایی اسـت کـه به هوش مصنوعی تجهیز می شـوند. 

سـرعت پـردازش در ایـن ابزارهـا می تواند هر کسـی را تحـت تاثیر قـرار دهد. بدون شـک 
طراحـی هـوش مصنوعی و شـبیه سـازی هوش انسـان تنها به ایـن دلیل انجام گرفته اسـت 

که بشـر بـه دنبال یک جایگزین مطمئن برای انجـام کارهایش بوده اسـت. جایگزینی که بتواند 
بسـیار سـریع تر و با کیفیت تر کارهایش را انجام داده و به سـرو سامان برسـاند. این هدف باعث 
شـده اسـت که هـوش مصنوعی بـه عنوان یکـی از مهم تریـن علوم روز جهان شـناخته شـود و 
بسـیاری از کارشناسـان و دانشـمندان وقت خود را صرف پیشرفت و گسترش این علم کنند. در این 
میـان مشـکالتی هم وجـود دارد که باعث کند شـدن جریان کار می شـوند و شـک و تردیـد را برای 
گسـترش بیشـتر این علـم رواج می دهند. میان دانشـمندان و حتی مـردم عادی این گمـان به وجود 
آمـده اسـت که هـوش مصنوعی در صورتی که کنترل مناسـبی روی آن وجود نداشـته باشـد می تواند 
بـه عنـوان یک تهدید و خطر جدی برای آینده بشـر حاضر شـود. خطـری که باعث سـلطه ابزارهایی 
نظیـر روبات ها بر انسـان خواهد شـد. به هر حـال در این رابطه حرف و حدیـث زیاد وجـود دارد و بارها در 
بخش هـا و صفحات مختلـف بایت نظریاتی که در این رابطـه وجود دارد را بیـان کرده ایم. این بار تصمیم 
داریـم تـا از زاویـه دیگری بـه هوش مصنوعی نگاه کنیم. بسـیاری از افراد تصوری کـه از هوش مصنوعی 

دارنـد ایـن اسـت که یک روبـات یا ابزار سـخت افـزاری دیجیتالی مجهز بـه هوش مصنوعـی، می تواند 
فرمان هایشـان را اجـرا کند و خـودش در مواردی که الزم اسـت تصمیم گیری انجام دهد. امـا ماجرا به این 
حـوزه ختم نمی شـود. سـال 2016 بـا اتفاقات زیادی همـراه بود و تاثیراتـی از هوش مصنوعـی را در زندگی 
روزمـره مشـاهده کردیم که می تواند دیـدگاه ما را در این مورد تغییر دهد. به عنوان مثال در سـال گذشـته بود 
که جنجال خبرهای کذب به راه افتاد و صنعت رسـانه را با شـوک بسـیار بزرگی مواجه کرد. بعد از اعالم نتایج 
انتخابات ریاسـت جمهوری آمریکا، بسـیاری از کارشناسان انگشـت اتهام خود را به سمت فیسبوک گرفتند و 
این شـرکت را متهم کردند که با فراهم نمودن بستر هوشمند انتشـار اخبار نادرست، نتیجه انتخابات در آمریکا 
را تحت تاثیر قرار داده اسـت. در این رابطه تا به حال گزارشـات معتبری منتشـر شـده اسـت و با توجه به این 
نکتـه که تقریبـا نیمی از آمریکایی هـا خبرهای مهـم روز را از طریق فیسـبوک دنبال می کننـد، این حرف خیلی 
هم دور از ذهن به نظر نمی رسـد. به هر حال این سیسـتم های هوشـمند با شـکوفایی بیشـتر هوش مصنوعی، 
می تواننـد بسـیار تاثیرگذارتـر از این چیزی که در حال حاضر هسـتند باشـند و دقیقا در همین نقطه اسـت که 
می توان گفت هوش مصنوعی می تواند سرنوشـت انسـان ها را تغییر داده و حتـی روی تصمیم گیری های آن ها 
تاثیـر بگـذارد. در موضوع ویژه این هفته سـعی بر ایـن داریم تا نگاه متفاوتی به مقوله هوش مصنوعی داشـته 
باشـیم و تاثیراتی که این علم می تواند در صورت شـکوفایی، روی زندگی بشـر داشـته باشـد را بررسـی کنیم.

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی


