ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز؟!

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﺣﺪ و ﻣﺮزی دارد؟

داﻧﮑﻮ ﻧﯿﮑﻮﻟﯿﮏ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .او ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﯿﮑﻮﻟﯿﮏ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ روی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در ﺑﺮﻟﯿﻦ آﻟﻤﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دو ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اول آنﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮد؟
و دوم آنﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
 Singularityﮐﻪ در ﻓﻨﺎوری و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﻓﻨﺎوری از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ روزی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﻣﺎﻫﯿﺖ آنرا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻪ آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ روﺑﺎﺗﯽ
اوﻟﯿﻦ روﺑﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽاش را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در ﺑﺮﻟﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﮑﻮﻟﯿﮏ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎس ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻣﮑﺲ ﭘﻼﻧﮓ ﺷﻬﺮ
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮشﺗﺮ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش آنﻫﺎ
ﺑﺎ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ «.ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﺮده و ﻋﯿﻮب ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎرت آپ  Heuro Labsﺑﺮﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﮑﻢ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﯽ دال ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ  Heuro Labsﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﯿﮑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ژنﻫﺎ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ژنﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﺎل ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻐﺰی
اﻧﺴﺎن را دارﻧﺪ .آنﻫﺎ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮑﺮار ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﺣﻀﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺷﺘﺎب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ و
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز را ﺣﻞ ﮐﺮد ،راﻫﯽ ﺟﺰء ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﻮدن
ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی دو ﻃﺮف اﺳﺖ.
 Levevtonﺷﺮﮐﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از زﺑﺎن ﭘﺮدازش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮدازش ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از اﺳﻨﺎد ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
 Micro Psiﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت
را ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﺠﯿﺴﺘﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺮوژﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺸﮑﻼت دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ و ﺑﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮادﺛﯽ در ﮐﻨﺎر آن آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺖ اﮐﺘﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺪاﺳﻤﯿﺖ ﻟﻨﺪن
ﻣﯽﭘﺮدازد ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :واژه ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم دارد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﻣﺎورای آنﭼﻪ را در ﻓﻨﺎوری رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ ﻃﺮاز ﺑﺎ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
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