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بسمه تعالی

دنیای دیجیتال، همواره پیچیده تر می شود. استیون هاوکینگ، فیزیکدان و دانشمند برجسته انگلیسی گفته است: 
، می تواند بزرگ ترین و یا بدترین رویداد تاریخ تمدن بشر باشد، مگر اینکه  »موفقیت در ایجاد هوش مصنوعی مؤثر
یادبگیریم چگونه خود را برای رویارویی با خطرات احتمالی آن آماده کرده و از آن ها اجتناب کنیم«. در این راه، نباید هیچ 
فرصتی را برای کسب آمادگی از دست داد و در حالی که ناگزیر از حرکت در جریان فناوری هستیم، کسب مهارت سکانداری 
آن برای اینکه مقصد نهایی آن چیزی باشد که ما تعیین می کنیم نه جایی که فناوری ما را با خود می برد، بسیار حیاتی است.
پیرو مأموریتی که در این راه برای خود قائل هستیم، از این شماره، بخش جدیدی را تحت عنوان »نشست و گفتگو«، 
به ماهنامه هوش مصنوعی اضافه کرده ایم. در این بخش، سعی داریم خالصه ای از یکی از نشست های داخلی و خارجی 
برگزارشده و یا جان مایه گپ و گفتی که با فعاالن حوزه هوش مصنوعی خواهیم داشت را برای بهره برداری در خدمت 

مخاطبین محترم قرار دهیم.

با سپاس
فاطمه کنعانی؛ سردبیر ماهنامه هوش مصنوعی

سخن سردبیر
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وتازهها،مطلب»اقــدام بخشاخبار در
خصوصالگوریتمهای سختگیرانهچیندر
تدوینپیشنویس هوشمصنوعی«،از
دستورالعملیمیگویدکهنظارتچینرا
کاربردالگوریتمهایهوشمصنوعی بر
، کسبوکارهاواینترنتایــنکشور در

خواهدکرد. سختگیرانهتر
ایاالتمتحده بیمارستانهایسراسر

ً
اخیرا

هوشمصنوعی ــزار متوجهشدندکهاب
ــرایتشخیصبــیــمــاریسپسیس کــهبـ
بیمارستانهایایــاالتمتحدهمورد در

میگیرد، استفادهقرار
دارایدرصــدقابلتوجهی
در »پــرواز خطااســت.پیروخبر
ایــنشــمــاره،محققین تــاریــکــی«در
دانشگاهاستنفوردعدموجوداطالعات
خــصــوصمــیــزانبــررســیاین شــفــافدر
عدالت،سوگیریهای نقطهنظر مدلهااز
ناخواستهوقابلیتاطمینانبلندمدترا
میدانند. خطاهامؤثر ایندستهاز بروز در
مطلب»یکزبانبرنامهنویسیجدید در
عدالِت وبهتِر خدمتارزیابیسریعتر در
هوشمصنوعی«،بهسوگیریهایاحتمالی
الگوریتمهایهوشمصنوعیوتوسعهیک
زبانبرنامهنویسیجدیدتوسطمحققان
ــابــیعدالت ــیبـــرایارزی ــ دانــشــگــاهامآیت
، الگوریتمهابــادقــتوسرعتبیشتر

پرداختهشدهاست.
موردتصادفاتخودروهای خبریکهدر در

خودرانتسالمنتشرشده)ایاالتمتحده
زمینه آمریکا،تحقیقاترسمیخودرادر
میکند(،به فناوریرانندگیخودرانآغاز
اینفناوریاشاره خطراتاحتمالیناشیاز
،NHTSAشدهاست.بهگفتهسخنگوی
وسایلنقلیهموتوریموجوددر هیچیکاز
وسیله بهراندنخودنیست.هر قادر بازار
بهیکرانندهانسانیدارد نقلیهموجودنیاز
کنترلداشتهباشد. کههمیشهآنرادر

موردانقالبناشی مقاله»دگردیسی«،در
هوشمصنوعیوتحولعقالنیتو از
تصمیمگیریانسانصحبتمیکند
کهبهدنبالآنحادثمیشود.ماباید
یــازود بپذیریمهوشمصنوعیدیــر
خواهدشد. پیشرفتهوهمهگیر بسیار
خودبپرسیم بنابراینضروریاستکهاز
تکاملاینفناوریچهپیامدهاییرابرای
ادراکحسی،معرفتعقالنیوتعامالت

انسانهاخواهدداشت؟هوشمصنوعی
نهایتتاریخ فرهنگودر چهتأثیریبر
،عصاره ماخواهدگذاشت؟اینجستار
گفتگویسهسالهسهنویسندهاینمقاله
، سیاستگذار

ً
استکهیکیمورخوبعضا

سابقیــکشرکتبــزرگ دیــگــریمدیر
،رئیسمؤسسهای فناوریوسومیننفر
دانشگاهیبامحوریتفناوریاست.در
اینمطلب،پرسشهایموشکافانهای
دربارهاهمیتتوسعهیهوشمصنوعی

تمدنبشریمطرحمیشوند. در
حکمرانی مقاله»چگونهمقرراتجدیدبازار در
هوشمصنوعیراهدایتمیکند«،به
توصیفکلیسهمرحلهاصلیحکمرانی
اصــولاخالقی هوشمصنوعی)انتشار
توسطشرکتهایفــنــاوریودولــتهــا،
شاهداجــمــاعدرخصوصموضوعاتی
مانندحریمخصوصی،کنترلانــســان،
توضیحپذیریوانصاف،وتبدیلاصولبه
اینواقعیتتلخ عمل(پرداختهشدهوبر
مرحله سازمانهادر

ً
تأکیدنمودهکهعموما

اولمتوقفشدهوحتیدرصدقابلتوجهی
سازمانهافاقدساختارهایالزمویا از
دارایساختارهایناکافیبرایمدیریت
دادهومدلهایهوشمصنوعیهستند.
مقاله»چینکماکانکارخانهجهانودر در
حالطراحیآیندهتوسطهوشمصنوعی
آینده اســـت«،بــهنقشآفرینیچیندر
توسعهاین هوشمصنوعیوتحوالتناشیاز
اقتصادچینپرداختهشدهاست. فناوریدر

مقالهباعنوان»چگونهنرمافزارهایمتنباز در
سیاستهایحوزههوشمصنوعیراشکل
میدهند؟«،بهاهمیتنرمافزارهایمتنباز
حوزههایسیاستگذاریهوشمصنوعی در
پرداختهشــدهاســت.ایــننــرمافــزارهــا،با
کــاهــشمــیــزاندانـــشریاضیاتیوفنی
هوشمصنوعی، برایاستفادهاز موردنیاز
کاراندازیهوشمصنوعیراارتقاءوافزایش
و میدهندومیتواننداستفادهیوسیعتر
هوشمصنوعیاخالقیرادر مطلوبتریاز
، پیداشتهباشند.امانرمافزارهایمتنباز
دولبههستند؛چراکه همانندشمشیر
هوشمصنوعی وآسانتِر کاربردوسیعتر
میتواند نرمافزارهایمتنباز مبتنیبر
زمینهیجنبههای باعثافزایشنوآوریدر
خرابکارانهیهوشمصنوعیشودودر
عینحالکهبهنفعرقابِتبخشیاست،به
آنهممیتواندباشد.سیاستگذاری ضرر
هوشمصنوعیبالذاتبهنرمافزارهای
گرهخوردهاستوسیاستگذاران متنباز
موظفاندبــهتقویتکــدهــایمبتنیبر
حوزهعلومادامه در نرمافزارهایمتنباز

ً
آناجتنابنمودهوتوأما مهار دهندواز
آن،راهحلهای برایکاهشخطراتناشیاز

هوشمندانهارائهدهند.
بخشنشستوگفتگویاینشماره،به
اولیننشستتخصصیانجمن خالصهایاز
)AIPF(سیاستگذاریهوشمصنوعی
اخـــتـــصـــاصدادهشــــدهکـــهبـــاعــنــوان
»سیاستگذاریهوشمصنوعی:حرکت

روزهـــایششمو اصــولبــهعمل«در از
هفتمماهمی2021توسطکالجمحاسبات
این شدهاســت.در دانشگاهMITبــرگــزار
همایش،مقاماتدولتیوسیاستمداران
کشورهاوسازمانهایمختلفبینالمللی از
وهمچنینرهبرانوحامیانجامعهمدنی
مالی قالبسهکارگروهحملونقل،امور در
پرداختند. وسالمتبهبحثوتبادلنظر
کاربردهوشمصنوعی،آمده مطلبیاز در
است:»آیاهوشمصنوعیجایگزیننوازندگان
،بهظهور متناینخبر خواهدشد؟«،در
موسیقیالکترونیکی نسلجدیدیاز
اشارهشدهکهتوسطهوشمصنوعیخلق
اینراستا،صنعتموسیقی میشود.در
حــالشکلگیریو هوشمصنوعیدر
توسعهاست.هوشمصنوعیمیتواند
نوآوریداشتهباشدواصواتومفاهیم
آن،هرگز جدیدیخلقکندکهپیشاز

وجودنداشتهاست.
همینبخشآمده مطلبدیگریاز در
پیشبینی اســت؛»هوشمصنوعیدر
بینرفتنیخهایقطبشمالکمک از
شاهدگرمشدن 40سالاخیر میکند«،در
منطقهقطبشمال قابلتوجههوادر
محققینموفق گروهیاز

ً
بودهایم.اخیرا

هوشمصنوعیتحتعنوان بهابداعابزار
آیــسنــت)IceNeT(شدهاندکهمیتواند
سرعتآبشدنیخهایاینمنطقهرابا
روشهای از سریعتر دقتباالوهزارانبار

سنتیپیشبینیکند.
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نچه در این  آ
شماره می خوانید...
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،چینبهدنبال بهگــزارشرویترز
کـــهنـــظـــارتخـــودرابر آناســـت
الــگــوریــتــمهــایــیکــهشرکتهای
جهتپیشبردکسبوکار فناور
خوداستفادهمیکنندتشدیدکند،
جدیدترین اینراستا،پکندر در
سختگیریبر اقــــدامبــهمــنــظــور
اینترنتخود،پیشنویسقوانینی

کرد. گستردهراصادر
،1)CAC(ادارهکلفضایمجازیچین
بیانیهایاعالمکردکهشرکتها در
میبایستاصولاخالقیکسبو
واصولعدالترارعایتکردهو کار
نبایدالگوهایالگوریتمیراایجاد
کنندکهموجباغوایکاربراندر
پرداختمبالغیهنگفتویاپرداخت
پولتوسطآنهاشدهواختاللدر
پیداشتهباشد. نظمعمومیرادر
ایندستورالعملها،شاملطرحی
پیشنهادیاستکهبهموجبآن،
بهغیرفعال کاربرانبهراحتیقادر
نمودنالگوریتمسرویستوصیهگر
پــیآنحــقانتخاب ــــوده،ودر ب
فضای نــاحــیــهایاز بیشتریدر

اینترنتخواهندداشت،کهاین
ایاالتمتحدهواروپا خوددر امر

هدفمسئولینبودهاست. نیز
کندراشیفر2،سرپرستتحقیقات
شرکت سیاستگذاریفناوریدر
مشاورهتریوییمچین3مستقر
پکنمیگوید:»مقرراتفناوری در
اتحادیه بامقرراتدادهدر چینکامالً
آن اروپــاهمگامنیست،بلکهاز

رفتهاست«. فراتر
ایناقدام،باکاهش5.2درصدی
سهامشرکتعظیمتجارتالکترونیک
هنگکنگ،برخی گروهعلیبابادر
بــزرگــتــریــنشــرکــتهــایفــنــاور از
ایــنشرکتدارای چینراکــهدر
مستقیم سهامهستند،بهطور

خواهدداد. قرار تحتتأثیر
مــجــمــوعــهایاز الــگــوریــتــمهــادر
ابزارهایتشخیص فناوریها-از
چــهــرهتــابــســتــرهــایشبکههای
ــورداســتــفــادهقــرار اجــتــمــاعــی-مـ
سراسر اینزمینه،در میگیرندودر
بهدلیل جهان،شرکتهایفناور
حفظحریمخصوصی شکستدر

اطالعات کاربرانواجــازهانتشار
گرفتهاند. نادرست،موردانتقادقرار
شــرکــتهــایفناور کــاخسفیداز
خواستهتابرایازبینبردناطالعات
و غلط،الگوریتمهایخودراتغییر
این اصالحنمایندوفیسبوکرااز
حالی مستثنانموده،ایندر امر
ــا،قوانینی اســتکهاتحادیهاروپ
راوضــعنــمــودهکــهبــراســاسآن،
صورتعدمتوجهشرکتهای در
برایمقابلهبامحتوای بزرگفناور
آنها غیرقانونی،جریمههاییبر

تحمیلخواهدشد.
ادارهکلفضایمجازیچینافزود
طبقپیشنویسایندستورالعمل،
بــرایمشاوره کهتا26سپتامبر
اســت،مراجعچینی عمومیبــاز
الگوریتمهارابازرسینمودهودر
صورتمشاهدهمشکالت،میتوانند
درخواستاصالحآنهارابدهند.

1.CyberspaceAdministrationofChina
2.KendraSchaefer
3.TriviumChina
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در اوایل سال جاری، بیمارستان های 
سراسر ایاالت متحده اخبار تکان دهنده ای 
دریافت کردند: یک مدل هوش مصنوعی 
که به طور گسترده ای بــرای تشخیص 
عالئم اولیه سپسیس1 )نوعی عفونت 
مرگبار ناشی از بستری در بیمارستان( 
کاربرد دارد، در تشخیص این بیماری 

اغلب دچار خطا شده است!
محققان دانشگاه میشیگان این مدل 
هوش مصنوعی را بر روی داده های 30،000 
نفر از بیماران بیمارستان دانشگاه 
پیاده سازی کــرده و متوجه شدند که 
مدل یاد شده در حدود دو سوم موارد 
واقعی را نادیده گرفته و عالوه بر این، 
تعداد زیادی هشدار را به صورت اشتباه 
اعالم می کند. ادامه مطالعات به مشکل 
عمیق تری اشاره نمود و آن این بود که 
مــدل هــای هوش مصنوعی اغلب در 
آزمون های آماری پیش بینی دقت، نمره 
خوبی می گیرند در صورتی که در شرایط 
پزشکی واقعی به طور شگفت انگیزی 

ضعیف عمل می کنند.
تیم استنفورد اسناد و مدارک دوازده 
مدل هوش مصنوعی را برای تصمیم گیری 
بالینی در استفاده های تجاری مورد بررسی 
قرار داده و آن ها را با 15 مجموعه مختلف 
از دستورالعمل هایی که کارشناسان در 
سال های اخیر توصیه کرده اند مقایسه 
کرد. مدل ها همه توسط سیستم های 
اپــیــک2 توسعه داده شــده بــودنــد که 
سازنده اصلی ابزارهای هوش مصنوعی 
برای شرکت های ارائه دهنده خدمات 
بهداشتی و مبدع ابزار هوش مصنوعی 

تشخیص سپسیس نیز می باشد.
خوشبختانه 90 درصد مدل های موردبررسی 
تــا حــد زیـــادی بــه دوازده توصیه رایــج 
پایبند بودند. این توصیه ها دربرگیرنده 
اطالعات اولیه در زمینه هــدف مورد 
، داده هایی که بر اساس آن ها  نظر ابزار
یادگیری صــورت گرفته و روش آماری 
برای اندازه گیری دقت این ابزارها مرتبط 
بودند. با این حال، مدل ها در حدود 40 

درصد با 220 توصیه فردی ارائه شده در 
این 15 دستورالعمل مطابقت داشتند. 
به طور معمول، یک مدل حدود نیمی از 
توصیه های ارائه شده از هر دستورالعمل 

خاص را برآورده می نمود.
توسعه دهندگان به ویژه در مستندسازی 
شواهد مبنی بر عادالنه بــودن، قابل 
اعتماد بودن و مفید بودن مدل ضعف 
داشتند. عالوه بر چنین ضعف هایی، 
محققان معتقدند که عدم شفافیت، 
مقایسه ابزارهای مختلف و یا تائید مزایای 
ادعا شده یک مدل را برای ارائه دهندگان 

خدمات بهداشتی دشوار می سازد.
محققان در ادامه تحقیقات خود دالیل 
عمده ضعف این مدل هوش مصنوعی 

را عوامل ذیل دانستند:
  تنها یک سوم مدل ها در محیطی متفاوت 
از آنچه در آن توسعه یافته بودند مورد 
آزمایش قرار گرفته بودند. این یک خطر 
جدی است چرا که مدلی که در بوستون 
ساخته شــده اســت ممکن اســت در 
کلورلند یا کالیفرنیا بیشتر مستعد خطا 
باشد. در واقــع، یکی دیگر از تیم های 
 این مشکل 

ً
دانشگاه استنفورد اخیرا

را با دستگاهی که از هوش مصنوعی 
استفاده می کند و اشعه ایکس را برای 
شناسایی عالئم درگیری ریه ها تجزیه و 

تحلیل می کند، ثبت کرده است.
  بیشتر مستندات مــدل هــا دارای 
اطالعات محدودی در مورد مشخصات 
جمعیتی بیمارانی هستند که داده های 

آن ها برای توسعه مدل ها استفاده شده 
اســت. به عنوان مثال، اگر این مدل 
فقط با استفاده از اطالعات افرادی که 
بیمه درمانی داشته اند توسعه یافته، 
ممکن است برای بیماران بدون بیمه 
که در حد امکان از مراجعه به پزشک 
اجتناب می کنند، دقت کمتری داشته 
باشد. همین امر در مورد مسائلی مانند 
فشارخون یا حتی وضعیت مهاجرت نیز 

صدق می کند.
  در بیشتر مستندات مرتبط با مدل، 
اطالعاتی در خصوص آزمایش مدل ها 
برای سنجش سوگیری های احتمالی 
مــربــوط بــه نـــژاد، قومیت و جنسیت 
موجود نبود. نابرابری های بهداشتی بین 
گروه های قومی و جنسیت های مختلف 
به خوبی وجود دارد و عدم آزمایش این 

تفاوت ها احتمال سوگیری در الگوریتم ها 
را افزایش می دهد.

  تعداد کمی از مدل ها اطالعاتی در مورد 
تغییر عملکرد آن ها در طول زمان ارائه 
کردند. برخی از تغییرات در محیط می توانند 
در عملکرد این مدل ها تأثیرگذار بوده و 
خطرات را بیش از حد یا کمتر از میزان 

واقعی آن ها نشان دهند.
نتایج تحقیقات تیم استنفورد اهمیت 
دقـــت در ارائــــه گــــزارش در خصوص 
مدل ها را به خوبی نشان می دهد. در 
این زمینه، محققان ایجاد یک داشبورد 
عمومی را پیشنهاد می کنند به نحوی که 
در آن ارائه یا عدم ارائه اسناد برای هر 
ابزار هوش مصنوعی در بازار به صورت 
خالصه مشخص بــاشــد. ایــن اسناد 
دربرگیرنده مشخصات مدل ها و میزان 

ج در  تطابق آن هــا با توصیه های مندر
دستورالعمل ها است. این اطالعات، 
امکان مقایسه مدل های مختلف را 
فراهم می کند و مدل هایی که تطابق 
بیشتری با توصیه های دستورالعمل ها 
داشته باشند نسبت به سایر مدل ها 

برتری خواهند داشت.
این اسناد با افزایش شفافیت می توانند 
زمینه ساز ایجاد رقابت شایسته بین 
توسعه دهندگان ابزارهای هوش مصنوعی 
شود هر چند در ابتدا ممکن است به 
تالش بیشتری برای تهیه این اسناد 

نیاز باشد.
hai.stanford.edu/news :منبع

1. Sepsis
2. EPIC

یکی:  واز در تار پر
ابزارهای هوش مصنوعی 
بیمارستان ها به خوبی 
ی نشده اند مستندساز
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نظام دادگستری، بانک ها و شرکت های 
خصوصی از الگوریتم ها در تصمیم گیری 
استفاده می کنند. این کاربردها، تأثیر 
ژرفی بر زندگی مردم می گذارد. متأسفانه 
این الگوریتم ها گاهی دارای سوگیری 
ــرای مــثــال در زمینه ی  هستند و بـ
استخدام یا دریافت وام، پیامدهای 
نامناسبی برای رنگین پوستان و یا 
اقشار کم درآمد جامعه دارند. محققان 
دانشگاه ام آی تی، یک زبان برنامه نویسی 
جدید را برای هوش مصنوعی توسعه 
داده اند که می تواند عدالت الگوریتم ها 
را با دقت و سرعت بیشتر ارزیابی کند.
زباِن احتماالتِی حاصِل جمع-ضرب1 

)اس پی پی ال( توسعه یافته توسط این 
محققان، یک سیستم  برنامه نویسی 
احتماالتی است. برنامه نویسی احتماالتی 
رشته ای نوظهور در زمینه ی ارتباط 
زبان های برنامه نویسی با هوش مصنوعی 
ــرض از آن، تــوســعــه ی  اســـت کــه غـ
آسان تر سیستم های هوش مصنوعی 
اســت. ایــن نــوع برنامه نویسی، به 
برنامه نویسان اجازه می دهد آسان تر 
از قبل مدل های احتماالتی را تعریف 
کنند و به استنباط های احتماالتی 

برسند.
ــی ال از اکـــثـــر زبـــان هـــای  ــ ــی پـ ــ اس پـ
بــرنــامــه نــویــســی احــتــمــاالتــی متمایز 
اســت زیــرا بــرخــالف دیگر زبــان هــای 
برنامه نویسی، به کاربران تنها مجاز 
هستند آن دســتــه از بــرنــامــه هــای 
احتماالتی  بنویسند که اس پی پی ال 
، استنباط های  می تواند به صورت خودکار
احتماالتی دقیق را مبتنی بر آن، انجام 
دهد. همچنین، این زبان برای کاربران 
این امکان را فراهم می کند تا میزان 
سرعت انجام استنباط ها را بررسی و 
به تبع آن، از نوشتن برنامه هایی با 

سرعت کم پرهیز کنند.
خطاهای ناشی از استنباط های احتماالتی 
تقریبی در بسیاری از برنامه های کاربردی 
مبتنی بر هوش مصنوعی قابل اغماض 
است، اما در تحلیل عدالت محوری 
کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه 
مسائل اجتماعی نظیر تصمیم گیری 
، این خطاها امری نامطلوب  خودکار
به شمار می روند و حتی المقدور باید 
آنــهــا اجــتــنــاب کـــرد. اس پــی پــی ال  از 
بواسطه ی محدودیت به طیِف طراحی 
ــا قـــادر اســـت از  ــدل ه شــــده ای از م
وقوع خطا جلوگیری کند. این مدل ها  
شامل طیف وسیعی از الگوریتم های 
هوش مصنوعی موجود می شوند؛ 
همانند طبقه بندی کننده ی درخت 
ــده ای در  ــمـ ــرد عـ ــاربـ تــصــمــیــم2 کـــه کـ

تصمیم گیری های الگوریتمی دارد.
MIT NEWS - yun.ir/jnf7yc :منبع

1. Sum-Product Probabilistic Lan-
guage (SPPL)
2. Decision Tree Classifier

»کنترل در همه حال«
آژانــس فــدرال در درجــه اول، نگران 
ناتوانی آشکار وسایل نقلیه تسال در 
مواجهه با وسایل نقلیه متوقف شده 
در جاده - به ویژه آمبوالنس هایی که 
در یک حادثه حضور داشته اند - و 
اصابت با ماشین های آتش نشانی و 
پلیس پارک شده بود. NHTSA اعالم 
کرد که تحقیقات اولیه خود را در مورد 
»فناوری ها و روش های مورداستفاده 
برای نظارت، کمک و اجرای مشارکت 
راننده« در حالی که از اتوپایلوت استفاده 

می کند، را آغاز کرده است.
گفته می شود که در 11 مورد تصادف 
که منجر به انجام این تحقیق شد، 
یا اتوپایلوت یا سیستمی به نام کروز 
گاه از ترافیک3 »درست قبل  کنترل آ

از برخورد« فعال بوده اند. 
فناوری کمکی به خودرو اجازه می دهد 
تا به طور خودکار هدایت کند، شتاب 
بگیـرد و ترمـز کنـد. امـا بـه دلیـل 
گمراه کننـده بـودن، مـورد انتقـاد قـرار 

گرفتـه اسـت، زیرا این فنـاوری به طور 
خـودکار رانندگی نمی کنـد و رانندگان 
ملـزم بـه حفـظ کنتـرل و توجـه در هـر 
زمـان هسـتند. تسـال ایـن ویژگـی را با 
عنـوان »اتوپایلـوت« بـه بـازار عرضـه 
کرده و وعده »رانندگی کاماًل خودکار4« 
را داده اسـت، کـه در حـال حاضـر در 
نسـخه بتـا بـرای برخـی از کاربـران در 

دسـترس است.
کاربران در گذشته به طور مکرر از این 
سیستم سوءاستفاده کرده اند، که 
استفاده از تلفن در حالی که ماشین 
بدون مراقبت رانندگی می کند تا تعویض 
صندلی ماشین و رها کردن فرمان از 
 NHTSA جمله آن هاست. سخنگوی
در بیانیه ای گفت: »امروزه هیچ یک از 
وسایل نقلیه موتوری موجود در بازار 
قادر به راندن خود نیست. هر وسیله 
نقلیه موجود نیاز به یک راننده انسانی 
دارد که همیشه آن را در کنترل داشته 
باشد.« با این حال، اسناد و مدارک 
تحقیقاتی به شرایط چالش برانگیز 

بسیاری از تصادفات اشاره می کند. 
در این گــزارش آمده است: »بیشتر 
خ داده است  حوادث بعد از تاریکی ر
و در صحنه های تصادف، اقدامات 
ایمنی مانند استفاده از چراغ، تابلوی 
فلشر و مخروط های جاده5 استفاده 

شده است.«
چند روز دیگر رویدادی برای نمایش 
نرم افزارهای این شرکت خودروسازی 
در راه است. ایالن ماسک، مدیر این 
شرکت، پیش از این، 19 آگوست را به 
عنوان »روز هوش مصنوعی تسال6« 

اعالم کرده بود. 
  www.bbc.com/news :منبع

1.  Tesla’s “self-driving” Autopilot 
system
2. National Highway Traffic Safety 
Administration
3. Traffic Aware Cruise Control
4. Full self-driving
5. Road cones
6. Tesla AI Day

یـکا به عنـوان مسـئول ایمنـی  آمر انـس فـدرال  ژ آ
آغـاز تحقیقـات رسـمی خـود در  جاده هـا، در حـال 
مورد سیستم اتوپایلوت تسالی »خودران«1 است. 
 )NHTSA( 2اداره ملـی ایمنـی ترافیـک بزرگراه هـا
کـه در پـی تصـادف 11 دسـتگاه تسـال بـا  کـرد  اعـالم 
آمبوالنـس از سـال 2018 ایـن اقـدام  ماشـین های 

آغـاز می کنـد. را 

یکا آمر ایاالت متحده 
تحقیقات رسمی خود 
ی  را در زمینه فناور
آغاز می کند رانندگی خودران 

   l    15   l    نشریه اندیشکده تحول دیجیتال l    14   l   نشریه اندیشکده تحول دیجیتال

یک زبان برنامه نویسی جدید در خدمت 
یع تر و بهتر عدالت هوش مصنوعی یابی سر ز ار



هوش مصنوعی شگفتی های زیادی 
را خلق خواهد کرد و بنیان همه ی 
امور را - از تنش زدایی های سیاسی1 
گرفته تا مراودات انسانی - خواهد 
لرزاند. ما باید بیش از پیش و با 
کوشش بیشتری به نحوه ی انطباق 

با آن بیاندیشیم.
بــشــریــت در آســـتـــانـــه ی انــقــالب 
هوش مصنوعی قرار گرفته است. 
این انقالب می تواند یکی از مهم ترین 
و گسترده ترین انقالب های تاریخ 

باشد و در عین حال، خاستگاه آن 
 ، نه در یك برنامه ی جامع و فراگیر
بلکه در کوشش های ناهمگونی 
ــِل بــرخــی از  ــت کــه در جهت ح اس
چالش های خاِص کاربردی، صورت 
گرفته است. به طور کنایه آمیزی، 
پیامد نهایی این حل مسئله ی مورد 
به مورد، می تواند تحول عقالنیت و 

تصمیم گیری انسان باشد.
این انقالب، توقف ناپذیر است. 
ما باید بپذیریم هوش مصنوعی 

ــر یــا زود بــســیــار پــیــشــرفــتــه و  دیـ
آنگاه از  همه جاگاه2 خواهد شد و 
خود بپرسیم تکامل این فناوری 
چه پیامدهایی را برای ادراک حسی، 
معرفت عقالنی و تعامالت انسان ها 
خواهد داشت؟ هوش مصنوعی 
چه تاثیری بر فرهنگ و در نهایت 
تاریخ ما خواهد گذاشت؟ هدف 
ح  جستار حاضر به تعبیری شاید طر
پرسش هایی موشکافانه تر درباره 
اهمیت توسعه ی هوش مصنوعی 

در تمدن بشری باشد.

لفازیرو4   متناقض نمای3 آ
دو سال پیش بود که توسعه دهندگان 
لفازیرو فرآینِد کسب مهارِت این  آ
برنامه در بازی شطرنج را تشریح کردند؛ 
فرآیندی که در خالل آن مشخص 
لفازیرو از تمام راهبردهای بازی  شد آ
شطرنج - که در طول قرن ها توسعه 
یافته بود - چشم پوشی کرده است 
و در عــوض، پس از اینکه قواعد 
بازی را فراگرفته است، در کمتر از 
24 ساعت و از رهگذر بازی با خود، 
خود را تعلیم داده و در نهایت به 
بهترین شطرنج باز جهان تبدیل 
شده است. بنیانگذار شرکتی که 
لفازیرو را خلق کرده، این عملکرد را  آ
« نامیده است  »شطرنج از ُبعِد دیگر
ع شاهدی  و به زعم او، این موضو
اســت بــر اینکه هوش مصنوعِی 
پیشرفته »دیگر محدود به حدود 

دانش انسانی نیست«.
لفازیرو پرسش های جالبی را  مورد آ
پیش می کشد: »چگونه می توانیم 
لفازیرو در ابداع رویکردی  ظرفیت آ
جدید به بازی شطرنج در یک زمان 
یادگیری بسیار کوتاه را توضیح 
دهیم؟  واقعیتی که از سوی این 
ــه کــنــکــاش شـــد چـــه بـــود؟  ــام ــرن ب

هوش مصنوعی چه چیزهای دیگری 
را یاد می گیرد و به ما »نمی گوید«؟

  ماهیت این انقالب
پــیــش از ایـــن، تــحــول دیجیتال 
بــرای ایــجــاد نــرم افــزارهــا و تحلیل 
 بــر زندگی 

ً
داده هـــایـــی کــه عمیقا

ما تأثیرگذارند، به انسان ها نیاز 
داشت. اما هوش مصنوعی برخالف 
نرم افزارهای مرسوم که از شیوه 
تفکر بشری پشتیبانی می کنند، از 
تجربه ی خود برای یادگیری استفاده 
می کند. انتقال روزافزوِن قضاوت 
عقلی از انسان ها بــه ماشین ها 
جنبه ی انقالبی هوش مصنوعی 

را نشان می دهد.
واژه ی هوش به اندازه کافی آنچه را 
ع است توضیح نمی دهد  در حال وقو
و ِاسناِد کیفیاِت انسان انگارانه5 به 
هوش مصنوعی درست نیست. 
هوش مصنوعی نه مخرب است و نه 
مهربان؛ این فناوری واجد مقاصد 
ــداِف مستقاًل توسعه یافته  یا اه
نیست؛ هوش مصنوعی درگیر 
مسئله ی خودبازنگری6 نمی شود. 
این ویژگی ها به خلق صورت های 
جدیدی از خودکارسازی7 می انجامد 
و در زمــان مقتضی ممکن است 
ثمره ی آن شیوه ی یکسره نوینی 

از اندیشیدن باشد.
با این همه، امروزه سیستم های 
هوش مصنوعی شاید به صورت 
ذاتی در تکاپوی آموزش یا توضیِح 
نحوه دستیابی خود به راه حل ها و 
یا علت برتری برخی از این راه حل ها 
هستند. رمزگشایی از مفهوم و مفاِد 
آنچه سیستم های هوش مصنوعی 
ــام و تــوســعــه مــی دهــنــد به  انـــجـ
عهده انسان است. اگر پیشرفت 
هوش مصنوعی پیوسته بر همین 
منوال باشد - و دلیل وجود ندارد 
که این گونه نباشد - تحوالتی که 
در پی آن برای حیات بشر به وجود 
می آیِد تحول ساز خواهد بود. در 
اینجا اشــاره به دو مثال، خالی از 
لطف نیست: یکی از مثال ها کالن 
و در زمینه ی امنیت جهانی و ملی 
است، و دیگری مثالی خرد است که 
به نقش بالقوه ی هوش مصنوعی 

در روابط انسانی می پردازد.

  هوش مصنوعی، راهبرد کالن8 
و امنیت

در عصر انرژی هسته ای، راهبردها 
حول مفهوم بازدارندگی تعریف 
می شد. این مفهوم، بر عقالنیت 
طرفین و این فرضیه استوار بود 
که ثبات از طریق قدرت هسته ای و 
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یک اشمیت، دنیل هاتنلوکر ، ار هنری کیسینجر
تالنتیک یه آ دگردیسینشر



دیگر قابلیت های نظامی 
بدست می آید و واجد یک 
جنبه ی خودتخریبی نیز بــود. بر 
این اساس، توافقنامه های کنترل 
تسلیحاتی به همراه سیستم های 
نظارتی ایجاد شدند تا از چالش های 
برآمده از وضعیت های غیرعادی ای 
که می توانست به فاجعه ای جهانی 

منجر شود، جلوگیری کنند.
به سختی می توان هر کدام از این 
ارکان راهبردی را به جهانی اعمال 
کرد که در آن هوش مصنوعی نقش 
مهمی در امنیت ملی ایفا می کند. 
اگر هوش مصنوعی جنگ افزارها، 
راهبردها و تاکتیک های نوینی را از 
طریق شبیه سازی و دیگر روش های 
مخفیانه توسعه دهد، مفهوم کنترل، 
اگر نه غیرممکن، دست کم از معنا 
تهی می شود. در این صورت فرضیه ی 
کنترل تسلیحاتِی مبتنی بر افشاء، 
متحول خواهد شد: جهل دشمنان 
از پیکربندی های هوش مصنوعی 
، به یک مزیت راهبردی بدل  محور
خواهد شد؛ مزیتی که قابل مذاکره 
نخواهد بود زیرا شفافیتی در قبال 
ظرفیت ها و قابلیت های آن وجود 

نخواهد داشت. 
 به ابهام و پوشیدگی 

ً
اگر تدریجا

ــود،  هــوش مــصــنــوعــی افــــزوده ش

سیاست گذاران چگونه نگرش ها 
و تــوانــایــی هــای دشمنان و حتی 
متحدانشان را فهم خواهند کرد؟  
پیامدهای این اوضاع برای ایجاد 
همکاری ها و حتی مواجهات چه 
خواهد بود؟ آیا وجود جنگ افزارهایی 
با توانایی های ناشناخته احتمال 
تی را افزایش یا کاهش  مناقشات آ
ع  خواهد داد؟ در مواجهه با موضو
آیا ترس ناشی از آن،  ناشناخته، 
تمایل به اقدامات پیش دستانه 
را افزایش خواهد داد؟ در چنین 
شرایطی، چگونه می توان هنجارها 
و قواعدی را بــرای راهبری و مهار 

راهبردها تدوین کرد؟ 

  تماس انسانی
هر چه هوش مصنوعی داده های 
بیشتری را گردآوری و تحلیل کند، 
دقت آن بیشتر خواهد شد. بنابراین، 
افزاره ها9 نیز از ترجیحات و عالیق 
صاحبانشان مطلع خواهند شد و 
در طراحی پاسخ های خود آن را لحاظ 
« شدِن  خواهند کرد. »هوشمندتر
افزاره ها به معنای صمیمی تر شدن 
آنها با انسان هاست. از ایــن رو، 
هوش مصنوعی می تواند انسان ها 
را وادار به ابراز احساسات به خود 
کند؛ احساساتی که خود قادر به 

ابراز متقابل آن نیست. 
همین حاال هم مردم گوشی های 
هوشمند خود را مهمترین دارایی 
خود می پندارند. با پیشرفته تر شدِن 
این افزاره ها، آیا افراد به این دوستاِن 
دیجیتال خود به اندازه دیگر انسان ها 
وابسته خواهند شد؟ می دانیم که 
جوامع به اقتضاء فرهنگ خود و در 
جهت تطابق با آن از این افزاره ها 
استفاده می کنند. برای مثال، در 
ژاپن به خاطر جمعیت سالمند و 
شینتوئیستم (باور به اینکه اشیاء 
بی جان مانند انسان ها دارای روح 
هستند)، هــمــدم هــای مبتنی بر 
هوش مصنوعی بیش از هر جای 
دیگری در جهان متداول شده اند.

با توجه به این تحوالت، این احتمال 
وجود دارد که در بسیاری از نقاط 
ــرورش  ــد و پـ جــهــان، فــرآیــنــد رشـ
کودکان از جایی در اختیار و تحت 
نــفــوذ افـــزاره هـــای دیجیتال و نه 
والدین، اعضای خانواده، دوستان 
و یا معلمان باشد. افزون بر این، 
هوش مصنوعی توانایی از میان بردِن 
محدودیت های زبانی و بسیاری از 
بازدارندگی های فرهنگی را دارد. به 
همین قیاس، دولت ها نیز از ظرفیت 
فناورانه ی پایش و نظارت بر رفتار و 
حرکات، میلیون ها انسان بهره مند 
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هستند. ایجاد تعادل میان مخاطرات 
رفتارهای کــژرو  نسبت به حدود 
آزادی شخصی - و حتی تعریف امِر 
کژرو10- یکی از چالش های عمده ی 
عصر هوش مصنوعی خواهد بود.

  آینده
بسیاری از تجسم های عمومی از 
هوش مصنوعی دارای ویژگی های 
داستان های علمی تخیلی هستند. 
ــا در جــهــان واقــعــی، رونــدهــای  ام
امیدوارکننده ای هم وجود دارد. 
ثار مثبت بنیادینی  هوش مصنوعی آ
در حوزه های مهمی نظیر سالمت 
و ایمنی خواهد داشت. اما از سوی 
، جنبه های نگران کننده ای هم  دیگر
وجود دارد، از جمله؛ از بین رفتن 
مفهوم اعتماد با اخبار و تصاویر 
غیرموثق؛  ایجاد امکاناتی تازه برای 
تــروریــســم؛ افــزایــش خودکامگی 
حــکــومــت هــا و تــهــدیــد اشــتــغــال 
انسان ها بواسطه ی خودکارسازی 

مشاغل.
پرسش اصلی این است: با فراگیر 
شـــدن هــوش مــصــنــوعــی چگونه 
باید نسبت به مقررات گذاری آن 
اقدام کرد؟ چالش هماهنگی این 
فناوری نوظهور با ارزش ها و موازین 
فرهنگی موجود، مسبوق به سابقه 

نیست. این تحول را شاید بتوان با 
گذار از قرون وسطی به دوره مدرن 
مقایسه کرد. همانطور که مدرنیته 
امــر جدید را از امــر قدیم متمایز 
کــرد و دانــش بشری را از اســاس، 
متحول ساخت، هوش مصنوعی نیز 
می تواند چنین تحولی را رقم بزند. 
تلقی انسان از واقعیت، تفاسیر 
فلسفی و جامعه شناختی بواسطه ی 
پدیداری به نام »ماشین« که در کنار 
انسان قرار می گیرد - و شاید از او 
عبور کند - یکسره متحول خواهد 
شد. همانطور که فیلسوف عصر 
روشنگری امانوئل کانت، حقیقت 
را به تأثیر ساختار ذهن انسان بر 
واقعیت بیرونی نسبت داد، حقیقت 
ــر11 و  ــروط ت ــش هــوش مــصــنــوعــی، م
ــت؛ ایــن حقیقت، با  مبهم تر اس
دریافت و تحلیل داده ها، نسبت 

به اصالح خود اقدام می کند.
پاسخ ما به این تحول اجتناب ناپذیری 
که به فهم ما از حقیقت و واقعیت 
تحمیل می شود چگونه باید باشد؟ 
در پاسخ به ایــن ســوال می توان 
به این تمهیدات توجه کرد: الزام 
ــی در الــگــوهــای  ــان ــس ــالـــت ان دخـ
تشخیصی حیاتی نظیر خوانش 
تصاویر اشعه ایکس یا تشخیص 
چهره؛ توسعه ی شبیه سازی هایی 

که در آن هوش مصنوعی می تواند 
بـــه یــادگــیــری ارزش هــــــای مبهم 
انسانی - نظیر امر اخالقی و  امر 
عقالنی - در موقعیت های گوناگون 
بپردازد؛ راه اندازی یک رشته ی تازه 
به نام »هوش مصنوعی اخالقی« در 
جهت تسهیل راهبری مسئوالنه ی 
هوش مصنوعی. الزم به ذکر است 
تمام این اقدامات باید در چارجوب 
سه افق زمانی پیگیری شود: آنچه 
آنچه مطمئن  اکــنــون مــی دانــیــم، 
آینده ای نزدیک با آن  هستیم در 
مواجه خواهیم شد، و آنچه ممکن 
است با گسترش  هوش مصنوعی 

پیش چشم ما قرار گیرد. 
yun.ir/vm7p87 :منبع

1. détente
2. ubiquitous - ویژگی آنچه در همه 
 جا یا در جاهای بسیار به طور هم زمان
.حضور دارد
3. paradox
4. AlphaZero
5. anthropomorphic
6. Self-reflection
7. automation
8. Grand strategy
9. Device
10. aberrant
11. contingent
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مقاله

همه گیری کرونا همه شرکت ها را مجبور کرده است تا در 
مورد مدل های مورد استفاده برای مدیریت ریسک های 
هوش مصنوعی تجدیدنظر کنند و بسیاری از آن هــا با 

چالش های متعددی روبه رو هستند.
بر اســاس تجزیه و تحلیل دیلویت1 تا ماه مــارس 2021، 

38 درصد از سازمان ها فاقد ساختارهای الزم و یا دارای 
ساختارهای ناکافی بــرای مدیریت داده و مدل های 
ــد. همچنین نظرسنجی های  ــوده ان هوش مصنوعی ب
معتبر انجام شده حاکی از آن است که در صورت ادامه 
روند فعلی، عدم پاسخگویی در بخش خصوصی باعث 

می شود که دولت ها مسئولیت تنظیم هوش مصنوعی 
را در پنج سال آینده به عهده بگیرند.

سال گذشته، مرکز امنیت بلندمدت سایبری برکلی گزارشی 
منتشر کرد که بر اساس آن حکمرانی هوش مصنوعی از 
سال 2016 تا کنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است؛ 
مرحله اول با انتشار اصول اخالقی توسط شرکت های 
فناوری و دولت ها شناخته می شود و به دنبال آن، در 
مرحله دوم، شاهد اجماع در خصوص موضوعاتی مانند 
حریم خصوصی، کنترل انسان، توضیح پذیری2 و انصاف 
هستیم. مرحله سوم که از سال 2019 آغاز شد حول محور 

تبدیل اصول3 به عمل4 تمرکز دارد.
شیوه های مسئوالنه توسعه و کاربرد هوش مصنوعی 
نظیر دربرگرفتن اصول حکمرانی5 در این حوزه، می تواند 
ارزش کسب و کاری عمده ای را به همراه داشته باشد. 
مطالعه ای که توسط Capgemini انجام شد نشان داد که 
مشتریان و کارکنان به سازمان هایی که از فعالیت های 
هوش مصنوعی اخالق محور استفاده می کنند وفاداری 
ــرای این دسته از ســازمــان هــا ارزش  بیشتری دارنـــد و ب
بیشتری قائل هستند. با این وصف، می توان گفت که 
درصد قابل توجهی از سازمان ها در این زمینه وارد حیطه 

عمل نشده اند. 
ــزارش اخیر کــی. پـــی.ام.جـــی(KPMG) ، 94 درصــد از  در گ
تصمیم گیرندگان فناوری اطالعات اظهار داشتند که 
شرکت ها هنگام توسعه راه حــل هــای هوش مصنوعی 

باید بیشتر بر مسئولیت شرکت و اخالق6 تمرکز کنند.
تحلیل گرانی مانند StrategyR معتقدند که قوانین 

در حال ظهور مانند چارچوب الگوریتم اتحادیه اروپا و 
ثبت هوش مصنوعی7 در هلسینکی، آمستردام و سایر 
شهرها، شرکت ها را به فعالیت وادار می کند و تقاضا برای 
راه حل های حکمرانی هوش مصنوعی را تحریک می کند. 
این امر به نوبه خود پذیرش بهترین شیوه های حکمرانی 

را تسهیل می کند.
در حوزه های قضایی در سراسر جهان، ابتکارات جدید 
سیاست گذاری و مقررات در زمینه حکمرانی داده ها و 
هوش مصنوعی نشان دهنده پایان خودتنظیمی و ظهور 
ع جدیدی از نظارت است. همان گونه که محیط نظارتی  نو
همچنان با سرعت سنتی تکامل می یابد، سازمان های 
پیشرو به جــای اینکه منتظر اعمال الــزامــات بر آن ها 
باشند، به طور فعاالنه به مسائل اخالق هوش مصنوعی8 

و حکمرانی می پردازند.
venturebeat.com :منبع

1. Deloitte
2. explainability
3. Principles
4. practice
5. governance
6. Corporate responsibility and ethics
7. AI registries
8. AI Ethics

رات جدید، بازار حکمرانی  چگونه مقر
هوش مصنوعی را هدایت می کند؟
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چین کماکان کارخانه جهان و در حال طراحی 
آینده توسط هوش مصنوعی است

اکنون سال ها از تبدیل شدن چین 
به کارخانه جهان می گذرد. حتی در 
سال 2020 که اقتصادهای بزرگ جهان 
با اثرات همه گیری کرونا دست و پنجه 
نرم می کردند خروجی 3854 میلیارد 
دالری تولید چین از سال قبل نیز باالتر 
رفت که چیزی در حدود یک سوم بازار 

جهانی است.
ولی اگر هنوز کارخانه های چینی به 
نظرتان جایی برای بهره کشی از نیروی 
کار ارزان در محیطی تاریک و نمناک 
است، بهتر است تجدیدنظر کنید. 
بهبود اقتصاد چین از خلل کوتاه مدت 
همه گیری در این کشور با بهره گیری 
از هوش مصنوعی با سرعتی باالتر از 

سایر کشورهای جهان حاصل شده 
است. 

چین پس از عبور از ایاالت متحده در 
سال 2014، اکنون در صحنه بین المللی 
اختالف فاحشی با دیگر کشورها در 
زمینه کاربرد پتنت های  هوش مصنوعی 
 
ً
دارد. در حوزه دانشگاهی نیز اخیرا
تــعــداد مــقــاالت و ارجــاعــات مجالت 
معتبر به تحقیقات هوش مصنوعی 
این کشور از ایــاالت متحده بیشتر 
شده است. استفاده تجاری از این 
ــال شکوفاییست و  فــنــاوری در ح
موج جدیدی از اتوماسیون و ادغام با 
هوش مصنوعی در حال در نوردیدن 
بخش های مختلف صنایع با ترکیب 

نرم افزارها، سخت افزارها و فناوری 
رباتیک است.

صنایع سنتی چین با مشکل افزایش 
هزینه نیروی کار به علت کاهش جمعیت 
کــارگــر و کند شــدن رشــد اقتصادی 
مواجه شده اند و هوش مصنوعی، 
با کاهش هزینه های عملیاتی، بهبود 
بهره وری و تولید، و رونق بخشیدن 
به درآمــدهــا پاسخی درخــور به این 
مشکل ارائــه کرده است. به عنوان 
مثال، شرکت تکنولوژی کشاورزی 
زاگ1 در گوانگژو2، که در پورتفو شرکت 
سرمایه گذاری سینویشن ونچر3 قرار 
دارد، از پهپادها، روبات ها و حسگرها 
ع برنج، گندم و پنبه استفاده  برای مزار

می کند که عملیات کاشت، پاشیدن 
آفت کش ها و مراقبت از محصوالت 
را به صورت خودکار انجام می دهند. 
رشد و نمو محصول و رصد وضعیت 
جوی نیز به صورت مکانیزه صورت 
می گیرد. وسیله خودکار R150  زاگ 
ع  نیز به تازگی برای استفاده در مزار
ســیــب، تــوت فــرنــگــی و تــمــشــک به 
ــت، این  ــادر شــده اس انگلستان ص
دستگاه، توانایی پاشیدن خودکار 
انواع آفت کش ها و سموم را داراست.

 

XAG’s R150
برخی شرکت ها ربات هایی در بخش های 
نــو و غیرمنتظره عــرضــه می کنند. 
مــگــاروبــو4 کــه همانند زاگ توسط 
شرکت سرمایه گذاری سینویشن 
ونچر پشتیبانی می شود، در زمینه 
فناوری های زیستی در پکن فعالیت 
دارد و  هوش مصنوعی و روبات هایی را 
طراحی می کند که می توانند فعالیت های 
آزمایشگاهی  دقیق و تکرار شونده 
را به نحو احسنت انجام دهند و در 
دانشگاه ها، صنایع دارویــی و دیگر 
صنایع استفاده شوند و به این وسیله 

لودگی نمونه ها و تکنسین های  خطر آ
آزمایشگاه را به صفر برسانند.

فقط شرکت های نوپا5 نیستند که از 
هوش مصنوعی استفاده می کنند. 
ــای بــالــغ و جــاافــتــاده نیز  ــت ه ــرک ش
تمایل به استفاده از این فناوری را 
ــی6  که  ــد. شرکت تجهیزات ای پ دارن
تولیدکننده ماشین آالت مخصوص 
بلندکردن وسایل سنگین با باتری 
لیتیومی در انبارهاست و 28 سال 
پیش در هانگژو7 تأسیس شده است، 
با کمک سینویشن ونچر مدل های 
خودکاری را روانه بازار کرده است که 
توانایی اجرای حرکات دقیق در انبارها 
و کارخانه ها را دارنــد.گــروه صنعتی 
یوتانگ8 که بیش از 50 سال سابقه 
در زمینه تولید اتوبوس را دارد نیز از 
قافله عقب نمانده و و اتوبوس های 
روباتیک خــودران کوچک خود را با 
کمک شرکت میلیارد دالری وی راید9 در 
سه شهر روانه  خیابان ها کرده است.

به زودی زمانی خواهد رسید که روبات ها 
و هوش مصنوعی تمام مراحل تولید، 
طراحی، تحویل و حتی بازاریابی بیشتر 
کاالها را به طور کامل به عهده خواهند 
گرفت و به صورت بالقوه هزینه ها را 
به هزینه اندکی باالتر از مواد اولیه 
کاهش خواهند داد. روبات ها خودشان 
را تکثیر و تعمیر و حتی بازطراحی 
آپارتمان ها  خواهند کــرد. خانه ها و 

توسط هوش مصنوعی طراحی خواهد 
شد و توسط قطعات پیش ساخته که 
روبات ها مانند اسباب بازی کودکان 
بر روی یکدیگر می چینند ساخته 
خواهند شد و وسایل حمل و نقل 
عمومی خــودران، ما را به هر مقصد 

دلخواه خواهند رساند.
سال ها طول خواهد کشید که این 
تصاویر آینده نگر به واقعیت زندگی ما 
تبدیل شوند و چین، هم اکنون در حال 
آماده سازی این بستر و زیرساخت های 
مورد نیاز آن است. چین نه فقط در 
زمینه حجم تولیدات، بلکه در زمینه 
هوشمندی این تولید و ساخت نیز 

سردمدار خواهد بود.
time.com :منبع
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آرامـــی و در  نــرم افــزارهــای متن باز بــه 
 تمام مسائل حوزه 

ً
سکوت بر تقریبا

سیاست گذاری هوش مصنوعی اثر 
می گذارند، با این وجود، در مالحظات 
حکمرانی این حوزه، کمتر به آن توجه 
می شود. سیاست گذاران این فناوری باید 
به صورت فعاالنه تری، نقش نرم افزارهای 
متن باز در فناوری هوش مصنوعی را 

مورد توجه قرار دهند. 
نرم افزارهای متن باز در توسعه و بکارگیری 
هوش مصنوعی نقشی محوری ایفا 
می کنند. در همه زبان های برنامه نویسی 
نظیر پایتون، جاوا و اسکاال، هزاران مورد 
پــیــاده ســازی الگوریتم های یادگیری 
ماشین وجود دارد. چارچوب های این 

نرم افزارها بــرای یادگیری ماشین، در 
تثبیت الگوریتم های مختلف درون 
یــک فرآینِد پــایــداِر یادگیری ماشین 
سهیم بوده اند و بکارگیری آنها را برای 
دانشمندان داده تا حد بسیار زیادی 
تسهیل کرده اند. همچنین، برخی از 
قابلیت های نرم افزارهای متن باز به طور 
خاص به حوزه ی بسیار مهِم یادگیری 

عمیق تعلق دارند. 
این موضوع که پیشرفته ترین ابزارهای 
یادگیری ماشین تا حد زیادی رایگان 
و در دســتــرس عموم هستند، نزد 
سیاست گذاران حائز اهمیت است و 
از این رو باید بیشتر به آن توجه کرد. 
در برنامه ها و اسناد سیاستی ایاالت 

متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اگرچه 
اشاراتی به این نرم افزارها شده است 
اما این موضوع در جای خود و به نحو 
مطلوب تاکنون مورد توجه قرار نگرفته 
و رابطه ی میان نرم افزارهای متن باز 
و سیاسِت هوش مصنوعی هنوز به 

رسمیت شناخته نشده است.
ایــن غفلت مایه تأسف اســت زیــرا 
ــای مــتــن بــاز بــه آرامــــی و  ــزارهـ ــرم افـ نـ
ــدون جــلــب تــوجــه، بــر مــســائــل و  ــ ب
چــالــش هــای حــوزه سیاست گذاری 
هوش مصنوعی اثرگذارند. ظرفیت های 
این نرم افزارها، بر به کاراندازِی سریع تِر 
هوش مصنوعی در علم و صنعت 
تسریع توسعه ی رویه ها و موازین 

هوش مصنوعِی اخالقی مؤثر است.
 

کاراندازی  ، روند  نرم افزارهای متن باز
هوش مصنوعی را تسریع می کنند

ــا کــاهــش مــیــزان  ایـــن نـــرم افـــزارهـــا، ب
دانش ریاضیاتی و فنی مورد نیاز برای 
استفاده از هوش مصنوعی، کاراندازی 
هوش مصنوعی را ارتقاء و افزایش 
می دهند. پیاده سازی الگوریتم های 
پیچیده ی ریاضیاتی به صــورت کد، 
دشوار و زمان بر است. به عبارت دیگر، 
وجود یک گزینه ی جایگزیِن متن باز 
می تواند کمک شایانی به هر یک از 
دانشمندان داده کند. الگوریتم های 
برآمده از نرم افزارهای متن باز، ماحصل 
رقابت و همکاری عمومی هستند. از 
این رو، به آسانی در بوته ی نقد قرار 
می گیرند و اشکاالتشان رفع می شود.
به صورت کلی، دانشمندان داده به 
تفسیر نتایج تحلیل های داده اشتغال 
دارند و می کوشند به اقتضاء شرایط، 
الگوریتم های خود را با یک خدمت 
یا محصول دیجیتال سازگار سازند. 
بنابراین، یک کِد متن باز در زمینه ی 
هوش مصنوعی که به خوبی نوشته 
شــده باشد، می تواند به طــور قابل 
مالحظه ای ظرفیت و توان دانشمنداِن 
نه چندان حاذِق داده را توسعه دهد. 
به همین قیاس، تسهیل بکارگیری 
هوش مصنوعی از رهــگــذر کدهای 

، تأثیر شگرفی بر تقویت رشد  متن باز
اقتصادی جوامع دارد. با وجود این، 
تردیدی نیست که این واقعیت یک 
شمشیر دولبه است زیرا کاربرد وسیع تر 
و آسان تِر هوش مصنوعی مبتنی بر 
نرم افزارهای متن باز می تواند باعث 
افزایش نوآوری در زمینه ی جنبه های 
خرابکارانه ی هوش مصنوعی - نظیر 
حمالت رایانه ای و جعل عمیق1 - شود.

نرم افزارهای متن باز از سوگیری های 
هوش مصنوعی2 می کاهند

ابزارهای هوش مصنوعِی متن باز می توانند 
استفاده ی وسیع تر و مطلوب تری از 
هوش مصنوعی اخالقی را در پی داشته 
باشند. ابزارهایی نظیر ای آی فیرنس 
360 شرکت آی بی ام3 و یا فیرلرن شرکت 
مایکروسافت4، محدودیت ها و موانع 
فنِی تشخیص و تخفیِف سوگیری های 
هوش مصنوعی را تا حد زیــادی رفع 
می کنند. افزون بر این، ابزارهای متن باز 
دیگری نیز در زمینه ی هوش مصنوعِی 
تفسیرپذیر و توضیح پذیر - مانند ای آی 
اکسپلین ابیلیتی 360 شرکت آی بی ام5 
وجود دارند که به دانشمندان داده 
کمک می کنند آســان تــر نسبت به 
بازبینی و بررسی عملکرد مدل های 

خود اقدام نمایند. 
پژوهشگران دانشگاهی و روزنامه نگاران 
نقش عمده ای در افزایش آگاهی عمومی 

از آسیب های بالقوه ی سوگیری های 
هوش مصنوعی داشته اند و بسیاری از 
دانشمندان داده از این نگرانی ها آگاه 
 نسبت به ایجاد سیستم های 

ً
و شخصا

هــوش مــصــنــوعــِی اخــالقــی حساس 
هستند. در حالی که نظارت حاکمیت 
بــر هوش مصنوعی، ضـــروری اســت، 
سیاست گذاران باید بیش از پیش، 
سرمایه گذاری در نرم افزارهای متن باز 
را در جهت هوش مصنوعی اخالقی مد 
نظر قرار دهند. این نرم افزارها نزد آنها 
باید به مثابه اهرمی برای ارتقاء نقش 
هوش مصنوعی در جامعه باشد. اکنون 
یکی از چالش های عمده این است که 
سرمایه گذاری حاکمیت در نرم افزارهای 
 به مراحل اولیه ی - یعنی 

ً
متن باز عمدتا

بخش پژوهش - اختصاص دارد. اگرچه 
بواسطه ی این پژوهش ها نرم افزارهای 
متن باِز ارزشمندی تولید می شوند، اما 
موفق ترین پروژه ها نیز در ادامه مسیر 
خود در مراحل توسعه، پشتیبانی، 
، بــا کمبود  مستندسازی و انــتــشــار
منابع مالی مواجه می شوند. آن دسته 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
عمومی که به هوش مصنوعی اخالقی 
عالقه مند هستند، باید نرم افزارهای 
متن باز را به عنوان یکی از مؤلفه های 
اصلی هوش مصنوعی اخالقی در نظر 
بگیرند و از توسعه ی پایدار و کاراندازِی 

گسترده ی آن حمایت کنند.

گوست 2021 ، آ ؛ موسسه بروکینگز الکس انگلر

چگونه نرم افزارهای متن باز 
سیاست های حوزه هوش مصنوعی 

را شکل می دهند؟
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ابزارهای هوش مصنوعی مقاله
مبتنی بر نــرم افــزارهــای 
متن باز به پیشرفت علم کمک می کنند

شاید بیش از شرکت های حوزه فناوری، 
این محققان علمی باشند که از مواهب 
هوش مصنوعِی متن باز بیشترین بهره را 
می برند. تفکیک نقش توسعه دهندگان 
و دانشمندان رایج است. این واقعیت 
که نرم افزارهای متن باز در حوزه علم 
پیشتر هم وجود داشته است، از یک 
سو نباید از ارزش فوق العاده ی این 
نرم افزارها بکاهد و از سوی دیگر نباید 
به این تصور دامن بزند که گسترِش 
ابـــزارهـــای هوش مصنوعی مبتنی بر 
نرم افزارهای متن باز، حاصل و ثمره ی 
این پیشینه اســت. سیاست گذاران 
موظف اند به تقویت کدهای مبتنی بر 
نرم افزارهای متن باز در حوزه علوم ادامه 
دهند و از مهار آن اجتناب کنند. قانون 
صیانت از داده ی اتحادیه اروپا، در زمینه ی 
اشتراک گذاری داده های علمی، یکی از 

مصادیق این اشتباه است.
، بازتولید  افزون بر این، نرم افزارهای متن باز
تحقیقات علمی را افزایش می دهد و این 
مقوله، به دانشمندان اجازه می دهد 
در زمانه ای که علم همچنان با بحران 
مزمِن رونویسی و سرقت علمی دست 
به گریبان است، نتایج تحقیقات یکدیگر 
را بررسی و تصدیق نمایند. بدون اشراف 
بر شیوه ی انجام یک آزمایش یا تحلیل، 

ارزشیابی انتقادی نتایج مقاالت علمی اگر 
غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. 
استفاده از کدهای مبتنی بر نرم افزارهای 
متن باز می تواند تا اندازه زیادی از عدم 

قطعیت بکاهد. 

هوش مصنوعی مبتنی بر نرم افزارهای 
، هم به نفع رقابِت بخشی است  متن باز

هم به ضرر آن
ــای مــتــن بــاز در زمینه ی  ــزارهـ ــرم افـ نـ
سیاست گذاری رقابت دارای پیامدهای 
دوگانه ای هستند. در نگاه نخست، 
شاید چنین بنماید که کدهای متن باز 
رقــابــت در بـــازار را افــزایــش می دهد؛ 
 چنین نیست. از سوی 

ً
اما مشخصا

دیگر، دسترسی عمومی به کدهای 
یادگیری ماشین موجب افزایش میزان 
استفاده از آن می شود و به گسترش 
آن کمک می کند. در بیشتر صنایع، 
افزایش کاراندازی هوش مصنوعی از 
طریق استعداد محدودتر در زمینه ی 
این فناوری، یک موهبت و یک مزیت 
استثنائی قلمداد مــی شــود. بــا این 
حال، نرم افزارهای متن باز نه تنها از 
رشد اثرگذاری ابرشرکت های فناوری 
و رفتارهای ضدرقابتی آنها ممانعت 
نمی کنند بلکه مشوق آن هستند. 
شرکت هایی نظیر گوگل، فیسبوک و 
آمازون بواسطه ی داده های اختصاصی6 
و آثار شبکه ای خود یک گام از موضوع 

رقابت فراتر هستند و رقابت با آنها برای 
شرکت های کوچکتر غیرممکن است. 
در واقع این شرکت ها با متن بازکردن 
ابزارهای یادگیری عمیق خود، جایگاه 
برتر کنونی خود را مستحکم تر می کنند 
اگرچه نرم افزارهای متن باز در بیشتر 
مواقع در پیوند با مشارکت جامعه 
تعریف می شود. این شرکت ها حتی 
در متن باز کــردن این ابزارها، اختیار 
و نفوذ خود را بر توسعه ی آنها حفظ 
می کنند. بنابراین، به رغم اینکه این 
ابزارها به طور قطع در دسترس عموم 
قرار می گیرند و انتشار آنها شفافیت 
بیشتری را نسبت به عملکردشان 
ایجاد می کند، هدف شایِع »دموکراتیزه 
کردِن« فناوری از رهگذر نرم افزارهای 
، در این مورد خاص، بیشتر  متن باز
دارای حسن تعبیر است7 تا واقعیت.
ابرشرکت های حوزه فناوری از طریق 
نرم افزارهای متن باز در حال تسلط 
بر بازار هوش مصنوعی هستند. آنها 
با ترویج ابزارهای خود در صنعت و 
علم از پژوهش های عمومی مبتنی 
بر این ابزارها متنفع می شوند و عالوه 
بر این، نسلی از دانشمندان داده و 
مهندسان یادگیری ماشین بر مبنای 
سیستم های ایــن شرکت ها ایجاد 
می شود. بنابر آنچه تاکنون گفته شد، 
سیطره ی ابرشرکت هایی نظیر گوگل و 
فیسبوک بر یادگیری عمیق بر مبنای 

نرم افزارهای متن باز، گسترده است و 
این موضوع را باید در مباحثات رقابِت 
بخشی در حوزه فناوری مد نظر قرار داد.

نرم افزارهای متن باز برای هوش مصنوعی 
استانداردهای پیش فرض8 ایجاد 

می کنند
ــای مــتــن بــاز پــیــامــدهــای  ــزارهــ ــ ــرم اف ــ ن
قابل توجهی را برای برخی از مبانی مباحثاِت 
 
ً
سیاست گذاری بین المللی - خصوصا

سازمان های استانداردسازی9 - دارند. این 
سازمان ها در تکاپوی اثرگذاری بر جهاِن 
در حال ظهور و پرشتاِب هوش مصنوعی 
هستند. در عین حال، این سازمان ها در 
رقابت با یکدیگر بر سر کسب جایگاه برتر 
در حوزه تعریف و تنظیم استانداردهای 
 در عرصه ای 

ً
هوش مصنوعی، اساسا

پای می گذارند که تنظیمات پیش فرِض 
، در عمل10 این خالء  نرم افزارهای متن باز

را پر کرده است.
ــای  ــان هـ ــازمـ در دیـــگـــر صـــنـــایـــع، سـ
اســتــانــداردســازی بــه دنــبــال انتشار 
بهترین رویه ها و تقویت یک فناورِی 
ــر11 هــســتــنــد. بـــا ایــن  ــذی هــم کــنــش پ
ــوِع ســیــســتــم هــای عــامــل،  ــن هــمــه، ت
زبـــان هـــای بــرنــامــه نــویــســی و بــرخــی 
ابزارهای خاص نشانگر این است که 
موضوع هم کنش پذیری در زمینه ی 
هوش مصنوعی اکنون یک دغدغه 
نیست و در مقایسه با دیگر فناوری ها 

خیلی زود به وضعیت مطلوب رسیده 
است. به سازمان های استانداردسازی 
توصیه می شود در موضوع توسعه 
فرآیندها، نسبت به سرمایه گذاری 
در جــلــِب مــشــارکــِت  دانــشــمــنــدان 
 ، ــدام کــنــنــد. از ســـوی دیــگــر داده اقــ
توسعه دهندگان نرم افزارهای متن باز 
در مباحثات پیرامون استانداردهای 
هوش مصنوعی ظرفیت بسیار خوبی 
دارند اما به نظر می رسد تاکنون از این 

ظرفیت استفاده نشده است. 

سیاست گذاری هوش مصنوعی بالذات 
به نرم افزارهای متن باز گره خورده است
از پژوهش تا اخالقیات، و از رقابت تا 
نوآوری، کدهای متن باز، نقشی محوری 
در توسعه ی بکارگیری هوش مصنوعی 
ایفا می کنند. این موضوع غیبت دائمی 
توسعه دهندگان متن باز از مباحثات 
سیاست گذاری را برجسته می کند زیرا 
آنها حائز اثرگذاری معناداری بر هدایت 
هوش مصنوعی هستند. افزایش مشارکت 
تــوســعــه دهــنــدگــان هوش مصنوعی 
می تواند به سیاست گذاران کمک کند 
تا بیش از پیش همگام با جریان عادی 
به تأثیر نرم افزارهای متن باز بر نتایج 
مــورد نظرمان - بکارگیری منصفانه، 
عادالنه و کامیابانه ی هوش مصنوعی 
ح  - توجه کنند. این امر می تواند به طر
پرسش هایی متفاوت و در عین حال 

مهم، منجر شود. آیا ما با یک جهان 
، اما  هوش مصنوعِی وابسته به کدهای باز
یکسره در چنگ نرم افزارهای ابرشرکت ها 
مشکلی نداریم؟  چگونه تأمین مالی از 
سوی حاکمیت به بهترین شکل کاربرِد 
سودمنِد هوش مصنوعی را تقویت و 
تشویق می کند؟ جایگاه استانداردها 
در جهانی کــه توسط الگوریتم های 
نرم افزارهای متن باز قدرت گرفته است 
چیست؟ بی تردید اهداف و چالش های 
حکمرانی هوش مصنوعی با کدهای 
متن باِز هوش مصنوعی گــره خــورده 
است. سیاست گذاران هوش مصنوعی 
از رهگذر دخیل کردِن توسعه دهندگان 
هوش مصنوعی می توانند بهتر به آثار 
این نرم افزارها بر توسعه ی عادالنه و 

منصفانه ی هوش مصنوعی بپردازند.
yun.ir/x4gsy1 :منبع

1. deepfake
2. AI Bias
3. IBM’s AI Fairness 360
4. Microsoft’s Fairlearn
5. IBM’s AI Explainability 360
6. Proprietary data
7. euphemistic
8. Default Standards
9. Standard bodies
10. defacto
11. Interoperableداشتن قابلیت ارتباط 
 و کار کردن سازگاِر دو یا چند افزاره یا برنامۀ
نرم افزاری با هم در یک شبکه
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انجمن سیاست گذاری هوش مصنوعی1 
(AIPF) توسط کالج محاسبات دانشگاه 
MIT2 در سال 2020 با هدف توجه به کاربرد 

روزافزون هوش مصنوعی در حوزه های 
مختلف و اهمیت رعایت مسائل اجتماعی 
و اخالقی و همچنین بهره مندی از آن 
توسط دولت ها و شرکت ها به منظور 
، تشکیل  مقابله با چالش های نوظهور
شده است. در حال حاضر تمرکز اصلی 
این انجمن بر روی اصول هوش مصنوعی 
و حرکت از آن به سمت عمل سیاستی 
و بهره گیری از ابزارها و اهرم های مختلف، 
در سه بخش حمل و نقل، امور مالی و 

سالمت است.
اولین رویداد عمومی این انجمن تحت 
عنوان همایش انجمن سیاست های 
هوش مصنوعی، در روزهای 6 و 7 ماه می 
2021 برگزار شد. در این همایش، مقامات 
دولتی و سیاست مداران از کشورها 
و سازمان های مختلف بین المللی و 
همچنین رهبران و حامیان جامعه مدنی 
در قالب سه کارگروه حمل و نقل، امور 

نشست و گفت وگو

ی هوش مصنوعی:  سیاست گذار

حرکت از اصول به عمل
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مالی و سالمت به بحث نشست و گفت وگو
و تبادل نظر پرداختند. 
گزارشی که در ادامه آمده است، خالصه ای 
از نشست آغازین این همایش است.
 Daniel ــای ــ در ابـــتـــدای جــلــســه، آقـ
Huttenchlocher مدیر انجمن و رئیس 
دانشکده محاسبات دانشگاه MIT، به 
عنوان مدیر نشست، به معرفی انجمن و 
همچنین برنامه زمانی همایش پرداخت. 
وی تأکید کرد که رسالت اصلی انجمن، 
بهره گیری صحیح از هوش مصنوعی 
در عین حال جلوگیری از آسیب هایی 
است که می تواند ایجاد کند. هر چه 
هوش مصنوعی بیشتر رشد می کند 
نیاز به سازگاری آن با قواعد اجتماعی 
و اخالقی بیشتر احساس می شود. در 
نتیجه ورود سیاست گذاران و حامیان 
مدنی به حوزه هوش مصنوعی در کنار 
مهندسان و افـــراد اهــل فــن بیش از 
پیش احساس می شود. به طور خاص 
این جلسات با هدف مشخص شدن 
مسیرهای راهنمای معینی برای بهره گیری 
از هوش مصنوعی شکل گرفته است.

پس از توضیحات مقدماتی، این نشست 
با حضور سه میهمان دیگر ادامه یافت؛ 
خانم Julie Bishop صدر اعظم دانشگاه 
ملی استرالیا، وزیر سابق امور خارجه و 
 Andrew نماینده پارلمان استرالیا، آقای
Wyckoff مدیر بخش علم، فناوری و 
نوآوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

(OECD) و آقای Luis Videgaray مدیر 
پروژه سیاست گذاری هوش مصنوعی 
برای جهان دانشگاه MIT و وزیر خارجه 

و وزیر دارایی سابق مکزیک.

ــوزه  ــ ــد در ح ــ ــواع ــ اهـــمـــیـــت وجــــــود ق
هوش مصنوعی

در ابــتــدای بحث، مدیر نشست، در 
رابطه با نگارش قواعد هوش مصنوعی 
و اهمیت آن از مهمانان سوال پرسید. 
خانم Bishop تأکید کرد بسیار مهم است 
که اصول و قواعدی به صورت جهانی 
وجــود داشته باشند زیــرا که توسعه 
هوش مصنوعی می تواند ریسک هایی را 
ایجاد نماید. برخی از چالش ها در پذیرش 
و اجرا در حوزه هوش مصنوعی ناشی از 
ذهنیت افراد در مورد قواعد است. به 
طور مثال این اصل که هوش مصنوعی 
باید به نفع افراد، جامعه و محیط زیست 
 در چنین شرایطی میان 

ً
باشد. مسلما

منافع و اینکه چطور اندازه گیری می شوند 
تنش ایجاد خواهد شد. همچنین الزم 
است اطمینان حاصل شود تا قواعد به 

درستی اجرا می شوند.
آقای Wyckoff به این نکته اشاره کرد 
که در حاصل حاضر OECD قوانینی را 
در رابــطــه بــا هوش مصنوعی منتشر 
ــت، امــا تفسیر ایــن قواعد و  ــرده  اس ک
همچنین پیاده سازی آن هــا نیازمند 
همکاری اهل فن است. همچنین در 

حال حاضر برداشت های اشتباهی از 
سوی سیاست گذاران و فعاالن اجتماعی 
در این موضوع صورت گرفته است که 
الزم است با بهره گیری از این نشست ها 
و ایجاد گفتمان، ادبیات مشترکی در این 

حوزه شکل گیرد.
آقای Videgaray در پاسخ به این سوال 
تأکید کرد: نخستین و مهم ترین مسئله 
در رابطه با قواعد، شفافیت آن است. 
ح شد، این  همچنین همانطور که مطر
قواعد بایستی جهانی باشند. حتی شاید 
الزم باشد سال ها در این زمینه بحث و 
بررسی انجام شود و در اینجا نهاد هایی 
همچون OECD نقش مهمی دارنــد. 
مسئله بعدی تنش هایی است که میان 
این قواعد و اهداف ملی کشورها ایجاد 
می شود. در نتیجه قواعد به تنهایی کافی 
نیستند و سیاست مداران عالوه بر آن 
گاهی، ابزارها و اهرم ها در این حوزه  به آ
نیاز دارند تا بتوانند راهکارهای متناسب 
با بستر کشور خود را برای تحقق این 

قواعد ایجاد کرده و عملیاتی نمایند.

توسعه هوش مصنوعی و موازنه ها3
سوال بعدی در رابطه با عمل سیاستی 
و موازنه هایی بود که سیاست گذاران 
در هنگام تصمیم گیری با آن مواجه 
ح است که در  هستند. این سوال مطر
این حوزه چه موازنه هایی وجود دارد که 
سیاست گذار بایستی به آن توجه کند؟

خانم Bishop در پاسخ به این سوال بر 
این نکته تأکید کرد که همانطور که در 
مواجهه با مسئله تغییرات اقلیم آب و 
هوایی دولت ها  در سطح ملی، منافع 
جهانی را نادیده می گیرند، به طور مثال 
بعضی کشورها بر افزایش تولیدات خود 
بــدون توجه به تغییرات اقلیم تأکید 
دارنــد، در این زمینه نیز ممکن است 
ناهمسویی هایی وجود داشته باشد و 
نمی توان ملت ها را مجموعه هایی جدا 
و مجزا از یکدیگر تصور کرد و بایستی 

منافع جهانی در نظر گرفته شود.
آقای Wyckoff این نکته را اضافه کرد 
که از جایگاه OECD این مسئله بسیار 
مهم است تا شواهد و مدارکی به جوامع 
ارائــه شــود تا درک مشترکی از منافع 
جهانی، میان جوامع ایجاد شود. الزم 
است تا فضای دانشگاهی در تأیید و 
یا نقض این شواهد و مدارک همکاری 

داشته باشند.
آقای Videgaray در این رابطه از بعد 
ح نمود.  دیگری مسئله موازنه ها را مطر
وی تأکید کرد در صورتی که موازنه ها 
نباشند، نمی توان قواعد مناسبی وضع 
، مــوازنــه هــا بسیار  ــرد. از ســوی دیــگــر ک
وابسته به بستری است که در مورد آن 
صحبت می شود. به طور مثال موازنه 
میان امنیت داده و دقــت اطالعات. 
امنیت داده بسیار مهم است اما در 
حوزه سالمت که پایین آمدن دقت منجر 

به از دست رفتن جان انسان ها خواهد 
شد چه باید کرد؟ از سوی دیگر ممکن 
است ما باالترین سطح دقت را داشته 
باشیم اما پزشکی وجود نداشته باشد! 
چالش اصلی این است که ما موازنه ها را 
چگونه تعریف می کنیم و هدف و بستر 

عملیاتی قواعد مورد نظر ما چیست.

چــرا تا ایــن سطح به هوش مصنوعی 
توجه می کنیم؟

سوال بعدی نشست از سه میهمان این 
بود که چرا تا این سطح به هوش مصنوعی 
توجه می کنیم و برایمان مهم است تا 
در این زمینه سیاست وضع شود؟ هر 
کید کردند که  سه مهمان بر این نکته تآ
هر چند مهم است تا از آسیب رسانی 
فناوری جدید جلوگیری شود اما این 
مسئله به عنوان سیاست گذار برای 
آن ها اهمیت دارد که تا چه میزان می توان 
به کمک وضع قواعد و سیاست های 
درست از قابلیت ها و توانمندی های 
هوش مصنوعی منتفع شــد. به طور 
مثال آقای Videgarary به این نکته 
اشاره می کند که در حوزه مالی، در رابطه 
با بحث های مالیاتی، سرمایه گذاری و .. 
هیچ وقت بشر توانمندی های اینچنینی 
برای جمع آوری داده و شناخت بستر 
عملیاتی نداشته است. هر چند این 
تــوانــمــنــدی هــای جــدیــد قابلیت های 
متنوعی را در اختیار سیاست گذار قرار 

می دهد اما بایستی به مخاطرات آن نیز 
توجه کرد.

در پایان نشست، میهمانان بر اهمیت 
توجه به نقش و جایگاه کشورهای پیشرو 
 Bishop و پیرو تأکید داشتند. خانم
تأکید کرد الزم است کشورهای پیشرو 
همچون آمریکا و چین در این زمینه 
شفاف باشند هر چند هوش مصنوعی 
با سالح های هسته ای متفاوت است 
اما نباید تجربیات مشابهی تکرار شود و 
بایستی برخوردی مشابه در سیاست گذاری 
این حوزه وجود داشته باشد. همچنین 
آقای Videgaray تأکید کرد با توجه به 
اینکه بستر اجــرا در کشورهای پیرو 
متفاوت است بایستی به این تفاوت 

بستر عملیاتی توجه شود.

عالقه مندان می توانند جهت دسترسی به 
فیلم این نشست، به لینک زیر مراجعه کنند:
web.mit.edu/webcast/aipolicyforum/
s21/1/

1. AI Policy Forum
2. MIT Schwarzman College of 
Computing
3. Trade-offs
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ین  آیا هوش مصنوعی جایگز
نوازندگان خواهد شد؟

آیا موسیقی ساخته شده توسط 
یتم رسمی  هوش مصنوعی- مانند ر
المپیک توکیو- می تواند نوازندگان 

انسانی را از کار برکنار کند؟
در حال حاضر هوش مصنوعی، نسل 
بعدی موسیقی الکترونیک را، این بار 
با استفاده از یادگیری ماشینی برای 
درک اصــوات، الگوها و سبک های 
موسیقی و متون ترانه و در نهایت، 

تولید نسخه های جدید، در اختیار 
ما قرار می دهد. 

این رویکردی بود که در ساخت »ریتم 
رسمی توکیو 2020« مورد استفاده قرار 
گرفت، از هزاران قطعه موسیقی که 
منعکس کننده زمینه های ورزشی، 
فرهنگ ژاپن، زندگی روزمره و طبیعت 
بود، گزینه های متعددی را تولید کرد.
موسـیقی هوش مصنوعـی، توسـط 

شرکت های استارت آپی که نرم افزار 
سریع تر و آسان تر ساخت موسیقی 
را اختـراع مـی کننـد، در حـال تبدیـل 
به صنعتی جدید است، مانند جاک 
دک1، که یک شـرکت استارت آپ در 
زمینـه موسـیقی هوش مصنوعـی 
 
ً
مستقر در انگلستان است و اخیرا

توسـط تیـک تـاک2 خریـداری شـده، 
و بـه طـور خودکار ویدئو را تفسـیر و 

موسیقی را برای آن تنظیم می کند.  
بسیاری از هنرمندان ضبط موسیقی 
در حال آزمودن هوش مصنوعی برای 
تولید متن ترانه هستند. برخی دیگر 
در حال بهره گیری از هوش مصنوعی 
ــرای ایــجــاد اصـــوات ترکیب کننده  ب
عصبی جدید هستند و عــده ای از 
هوش مصنوعی بــرای ساخت کل 

لبوم ها بهره می گیرند. آ

بـا توجـه بـه اینکـه کاهشـی در 
سرعت پیشـرفت هوش مصنوعی 
مشاهده نمی شود، طولی نخواهد 
کشـید کـه می تـوان از رایانـه جهـت 
ایجـاد نسـخه های جدیـد در هر ژانر 
موسـیقایی اسـتفاده نمـود کـه از 
قطعات ساخته شده توسط انسان 

غیرقابـل تشـخیص اسـت.
هوش مصنوعی می تواند نــوآوری 

داشته باشد و اصــوات و مفاهیم 
جدیدی خلق کند که پیش از آن، 

هرگز وجود نداشته است. 

1. JukeDeck
2. TikTok
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پیش بینی از بین رفتن یخ های قطب شمال، با توجه 
به رابطه پیچیده ای که با جو و آب زیر آن دارد، بسیار 
ــوار اســت. حساسیت یخ های دریــا به افزایش  دش
دما باعث شده است که منطقه یخ تابستانی قطب 
شمال در چهار دهه گذشته به نصف برسد که معادل 
از دست دادن مساحتی در حدود 25 برابر وسعت 
بریتانیا است. این تغییرات سریع بر آب و هوای کره 
زمین، زیست بوم های قطب شمال و جوامع بومی و 
محلی که معیشت آن ها با چرخه فصلی یخ دریا ارتباط 

دارد، تأثیرات فراوانی دارد.
ع، گروهی از محققین  با توجه به اهمیت این موضو
به سرپرستی مرکز تحقیقات قطب جنوبی بریتانیا 
(BAS)  و موسسه الن تورینگ موفق به ابــداع ابزار 
هوش مصنوعی تحت عنوان آیس نت (IceNet) شده اند 
که به دانشمندان کمک می کند تا شرایط یخ های دریای 
قطب شمال را در آینده نزدیک با دقت باالیی پیش بینی 
کنند. این پیش بینی ها می تواند زمینه ساز ساخت 
سیستم های جدید »هشدار زودهنگام« باشد که از 
حیات وحش قطبی و جوامع ساحلی در برابر اثرات از 

دست رفتن یخ دریا محافظت می کند.
دقت این ابزار هوش مصنوعی درپیش بینی سرعت 

ــرآورد شــده و از  ــا مــعــادل 95 بـ آب شـــدن یــخ هــای دری
مدل های برجسته مبتنی بر فیزیک بهتر عمل می کند. 
آیس نت، داده های حسگرهای ماهواره ای را با خروجی 
مدل های آب و هوایی به گونه ای ترکیب می کند که در 
سیستم های سنتی به سادگی امکان پذیر نیست. 
برخالف سیستم های پیش بینی معمولی که سعی 
می کنند قوانین فیزیک را به طور مستقیم مدل کنند، 
محققان، آیس نت را مبتنی بر »یادگیری عمیق« طراحی 
کرده اند. براساس این رویکرد، مدل از طریق داده های 
شبیه سازی  شده تغییرات آب و هوایی هزاران سال 
ــای مشاهده ای چندین دهه اخیر  گذشته و داده ه
در زمینه نحوه تغییرات یخ دریاها، به یادگیری عمیق 
رسیده و می تواند میزان یخ نواحی قطب شمال را در 

چند ماه آینده پیش بینی کند.
به دنبال موفقیت هوش مصنوعی در پیش بینی یخ 
دریاها، هدف بعدی این گروه تحقیقاتی ایجاد نسخه 
روزانه این مدل و اجرای عمومی آن همانند برنامه های 
پیش بینی آب و هوا است. چنین برنامه ای می تواند به 
عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای خطرات مربوط 

به از دست دادن سریع یخ دریاها عمل کند.
www.turing.ac.uk/news :منبع

پیش بینی از بین رفتن  هوش مصنوعی در
یخ های قطب شمال کمک می کند
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