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آینده ای دردسرآفرین
 البته دو ابزاری که به آنها اشاره کردیم شاید 
در برهه کنونی بهترین نتیجه ممکن را ارائه 
نمی دهند اما تکنولوژی به خدمت گرفته شده 
در آنها قطعا به مرور زمان بهبود پیدا می کند 
این  می آید.  در  تجاری  به صورت  باالخره  و 
فرایند شاید یک سال یا حتی ده سال به طول 
بینجامد اما دور نیست روزی که هر نوجوانی 
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  افزارهای  نرم  به 
دسترسی پیدا کرده و بتواند با استفاده از آنها 
گونه ای  به  را  تصویری  و  صوتی  رسانه های 
که تشخیصش از واقعیت ممکن نباشد تغییر 
خبرهای  اقبال خوب  داشتن  نظر  در  با  دهد. 
کذب در فضای آنالین و با توجه به این نکته 
به  صنعت رسانه  اعتماد بشر  اکنون  که هم 
کمتر از هر زمان دیگری است، چنین آینده ای 
می تواند بسیار دردسرآفرین باشد. برای درک 
احتمالی  اثرات  به  کافیست  مساله  این  بهتر 
کنید. توجه  زیر  حوزه های  در  فناوری  این 

ــادی  ــن صــورت شــمار زی ــی: در ای قضای
از اطالعاتــی کــه هــم اکنــون در دادگاه هــا 
تحــت عنــوان شــواهد و مــدارک مــورد 
معتبــر  دیگــر  می گیرنــد  قــرار  اســتناد 
نخواهنــد بــود و دور نیســت روزی کــه 
و  صوتــی  نوشــتاری،  شــواهد  دادگاه هــا 
ــی  ــه راه ــر اینک ــه خاط ــز ب ــی را نی ویدیوی
ــود  ــان وج ــی بودنش ــخیص واقع ــرای تش ب
نــدارد درســت ماننــد عکس هــای دیجیتالــی 

ــد. ــداد کنن ــر قلم نامعتب

انتشــار  شــاهد  احتمــاال  سیاســی: 
ــود  ــم ب ــوک آوری خواهی ــای ش ویدیوه
کــه بــرای تخریــب و تحقیــر رقبــای 
در  حتــی  می شــوند.  تهیــه  سیاســی 
ــی  ــا واقع ــه آن ویدیوه ــم ک ــواردی ه م
باشــند، شــخصی کــه ویدیــو بــه وی 
مدعــی  می توانــد  می گــردد،  مربــوط 
ــا  ــت و ی ــاختگی اس ــو س ــه ویدی ــود ک ش
محتــوای پخــش شــده بــا اســتفاده از 
نــرم افزارهایــی نظیــر VoCo ســاخته 

ــت. ــده اس ش

راه حلی وجود دارد
گـــروه  میـــالدی،   2016 ســـال  در 
عبـــارت  آکســـفورد  دیکشـــنری های 
ـــه  ـــت را ب ـــس از حقیق ـــا پ Post-truth ی
عنـــوان واژه ســـال برگزیـــد کـــه بـــا در 
نظـــر داشـــتن رویدادهـــای اخیـــر کامـــال 
عقالنـــی بـــه نظـــر می رســـد و متاســـفانه 
ـــی در  ـــوژی نقش ـــه تکنول ـــم ک ـــد بگویی بای
تغییـــر ایـــن شـــرایط ناخوشـــایند نداشـــته 
ــوژی  ــر، تکنولـ ــان دیگـ ــه بیـ ــت. بـ اسـ
همزمـــان بـــا بهبـــود زندگـــی بشـــر، 
مرزهـــای میـــان حقیقـــت و دروغ را نیـــز 
کـــم رنـــگ و کمرنگ تـــر کـــرده اســـت. 
 CGI ،ــاپ ــای فتوشـ ــا در دنیـ ــروزه مـ امـ
ــه( و  ــا رایانـ ــده بـ ــاخته شـ ــر سـ )تصاویـ
ــه  ــم کـ ــی می کنیـ ــن هایی زندگـ اپلیکیشـ
ــا بهـــره گیـــری از هـــوش مصنوعـــی  بـ
می کننـــد.  زیباتـــر  را  ســـلفی هایمان 
ـــه  ـــد ک ـــود دارن ـــی وج ـــرم افزارهای ـــی ن حت
می تواننـــد ظاهـــر شـــما را تغییـــر دهنـــد 
و شـــما را از نظـــر جســـمانی چاق تـــر 
یـــا الغرتـــر کننـــد و رشـــد قـــارچ گونـــه 
ــه در  ــت کـ ــن اسـ ــا ممکـ ــن برنامه هـ ایـ
ابتـــدا بـــرای شـــما جالـــب و جـــذاب بـــه 
ــته  ــرگرمی داشـ ــه سـ ــد و جنبـ ــر آیـ نظـ
باشـــد امـــا در آینـــده بـــا پیشـــرفته تر 
شـــدن آن هـــا ممکـــن اســـت خطراتـــی 
بـــه وجـــود آیـــد کـــه در حـــال حاضـــر 
قابـــل پیش بینـــی نیســـتند.  اینترنـــت 
ــی  ــودن دسترسـ ــم نمـ ــدف فراهـ ــا هـ بـ
همـــگان بـــه اطالعـــات، وعـــده مردمـــی 
ــا در  ــا داد. امـ ــه مـ ــش را بـ ــازی دانـ سـ
راســـتای عملیاتـــی ســـازی ایـــن وعـــده، 
ـــاد  ـــه راه افت ـــات ب ـــی از اطالع ـــم باالی حج
ــایعه گرفتـــه  ــام شـ ــواع و اقسـ ــه از انـ کـ
ــی دروغ  ــت و حتـ ــات نادرسـ ــا اطالعـ تـ
را در بـــر می گرفـــت و ایـــن مبحـــث 
ــن  ــت در عیـ ــه اینترنـ ــد کـ ــرح شـ مطـ
ایـــن کـــه یـــک ابـــزار بســـیار مفیـــد و 
کاربـــردی اســـت، می توانـــد خطـــرات 
همـــراه  بـــه  هـــم  را  آســـیب هایی  و 
داشـــته باشـــد و همـــه چیـــز بـــه نـــوع 
ـــد،  ـــاوری داری ـــن فن ـــه از ای ـــتفاده ای ک اس
ــرف  ــت. از آن طـ ــد داشـ ــتگی خواهـ بسـ
ـــه  ـــد ک ـــده دادن ـــی وع ـــانه های اجتماع رس
ـــان  ـــار کاربرانش ـــری را در اختی ـــای بازت فض
ــراد  ــه افـ ــا را بـ ــد و آنهـ ــرار می دهنـ قـ
متصـــل  دنیـــا  سرتاســـر  در  دیگـــر 
آن هـــا  اصلـــی  هـــدف  و  می نماینـــد 
ایجـــاد ســـهولت در برقـــراری ارتبـــاط 
ــاق  ــن اتفـ ــا ایـ ــت امـ ــراد اسـ ــان افـ میـ
ــی  ــوض درون اتاقک هایـ ــاد و در عـ نیفتـ
ــدیم؛  ــور شـ ــی محصـ ــاب دیجیتالـ از بازتـ
جایـــی کـــه دروغ هـــای مبهـــوت کننـــده، 
آزاردهنـــده و تحقیرآمیـــز بـــه شـــکلی 
نظـــام منـــد در آن تقویـــت می شـــوند 
سازندگانشـــان  بـــرای  مقابـــل  در  و 

ــروزی  ــان امـ ــد. انسـ ــی می کننـ درآمدزایـ
موجـــود،  تکنولوژی هـــای  انبـــوه  در 
کـــه  دارد  قـــرار  مصنوعـــی  هـــوش 
نحـــوه  نمـــودن  متحـــول  وعـــده اش 
هاســـت  رســـانه  ویرایـــش  و  ایجـــاد 
ــد،  ــن تعهـ ــه ایـ ــل بـ ــن عمـ ــا ضمـ امـ
تحریـــف و تقلـــب را نیـــز بـــرای دســـت 
ــت.  ــرده اسـ ــاده کـ ــر سـ ــدرکاران امـ انـ
ــودن  ــد بـ ــای بـ ــه معنـ ــن بـ ــه ایـ البتـ
ــت.  ــاره نیسـ ــورد اشـ ــای مـ تکنولوژی هـ
ـــل  ـــرای ح ـــزاری ب ـــل اب ـــوژی در اص تکنول
ـــم  ـــکالت ه ـــل مش ـــت و ح ـــکالت اس مش
همـــواره مســـاله ای پســـندیده و مطلـــوب 
درســـت  اســـت.  می شـــده  محســـوب 
ــه  ــد بـ ــه می توانـ ــه کـ ــر آنچـ ــد هـ ماننـ
بهبـــود ایـــن جهـــان منتهـــی شـــود، 
ــرات  ــز اثـ ــی نیـ ــای تکنولوژیکـ نوآوری هـ
ـــه در  ـــه البت ـــد ک ـــته ای دارن ـــی ناخواس جانب
ـــای آن از معایبـــش بیشـــتر  دراز مـــدت، مزای
ـــود. بـــه لطـــف همیـــن تکنولـــوژی  خواهـــد ب
کیفیـــت جهانـــی زندگـــی بیشـــتر از هـــر 
ــود  ــر بهبـ ــر نظـ ــری و از هـ ــان دیگـ زمـ
یافتـــه اســـت: آمـــوزش، امیـــد بـــه 
زندگـــی، درآمـــد و صلـــح حـــاال از هـــر 
زمـــان دیگـــری در تاریـــخ، در موقعیـــت 
تکنولـــوژی  و  دارنـــد  قـــرار  بهتـــری 
ــش  ــش نقـ ــی ناکامی هایـ ــم تمامـ علیرغـ
ــاد  ــوارد یـ ــی مـ ــری را در تمامـ پررنگ تـ
شـــده ایفـــا می کنـــد. از همیـــن رو شـــاید 
بهتـــر باشـــد کـــه تالش هـــای بیشـــتری 
ـــد  ـــی مانن ـــازی ابزارهای ـــاری س ـــرای تج ب
VoCo و Face2Face صـــورت بگیـــرد. 
تکنولـــوژی همچنـــان بـــه حیـــات خـــود 
ــم  ــز نمی توانیـ ــا نیـ ــد و مـ ــه می دهـ ادامـ
مانـــع از دســـتیابی افـــراد شـــرور بـــه آن 
شـــویم. بنابرایـــن فراهـــم نمـــودن دسترســـی 
بـــه ایـــن ابزارهـــا در کنـــار کلیـــه پیامدهایـــی 
ــراد را  ــد، افـ ــته باشـ ــد داشـ ــه می توانـ کـ
ــل  ــت قابـ ــه ماهیـ ــا و البتـ ــود آنهـ از وجـ
می کنـــد.  مطلـــع  رســـانه ها  تخریـــب 
درســـت ماننـــد فتوشـــاپ و عکاســـی 
دیجیتالـــی، باالخـــره روزی می رســـد کـــه 
ـــد  ـــق می ده ـــی وف ـــا دنیای ـــود را ب ـــر خ بش
کـــه در آن، محتـــوای نوشـــتاری، صوتـــی 
و ویدیویـــی بـــه ســـادگی از ســـوی هـــر 
ـــود و  ـــد ب ـــتکاری خواه ـــل دس ـــردی قاب ف
کلیـــه ابزارهـــای مـــورد اســـتفاده بـــرای 
تولیـــد ایـــن نـــوع محتـــوا دیگـــر جنبـــه 
ســـرگرمی خـــود را از دســـت خواهنـــد 
داد. در چنیـــن شـــرایطی بـــاز هـــم خـــود 
ــم  ــا تصمیـ ــه بـ ــود کـ ــد بـ ــر خواهـ بشـ
می دهـــد  انجـــام  کـــه  گیری هایـــی 
می توانـــد موقعیـــت خطرناکـــی بـــرای 
خـــودش و اطرافیانـــش ایجـــاد کنـــد یـــا 
ایـــن کـــه لـــذت اســـتفاده از فنـــاوری و 
تکنولـــوژی را ببـــرد و آن را در جهتـــی 
ــدا  ــان ابتـ ــرد. از همـ ــه کار گیـ مثبـــت بـ
ـــا  ـــوژی ب ـــاوری و تکنول ـــه فن ـــد ک ـــه ش گفت
توجـــه بـــه ایـــن کـــه حـــد و حصرهـــا را 
برمـــی دارد می توانـــد حکـــم شمشـــیر دو 
ـــتیم  ـــا هس ـــن م ـــد و ای ـــته باش ـــه را داش لب
ـــه آن  ـــه جنب ـــم از چ ـــم می گیری ـــه تصمی ک
ـــه  ـــور ک ـــان ط ـــاید هم ـــم. ش ـــتفاده کنی اس
در ســـال های پیـــش هـــم اعـــالم شـــد، 
ــل از  ــه قبـ ــد کـ ــن باشـ ــن کار ایـ بهتریـ
ـــتفاده  ـــگ اس ـــوژی، فرهن ـــر تکنول ـــه ه ارائ
ـــوزش داده  ـــراد آم ـــه اف ـــتی ب ـــه درس از آن ب
ـــورت  ـــن ص ـــم در ای ـــاز ه ـــه ب ـــود و البت ش
نمی تـــوان اطمینـــان کامـــل داشـــت کـــه 
ـــد. ـــه نزنن ـــه جامع ـــراد شـــرور آســـیبی را ب اف

هــــــوش
مصنــــــــوعی

سرنوشـت ما را 
ــیر ــ  تغی
خواهد

داد
بررسی وضعیت هوش مصنوعی در سال های آینده

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی


