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چکیده

مقالـۀ حـارض بـه بررسـی هوشمصنوعـی و تأثيرات آن بـر طراحیصنعتـی پرداختهاسـت .در دنیـای امـروز،
هوشمصنوعـی نقـش مهمـی در تحـوالت دارد و باتوجـه بـه تغییـرات گسترده محصـوالت و تحـوالت علمـی
اخیـر ،نیـاز بـه آشـنایی بیشتر جامعـۀ طراحیصنعتـی با ایـن علـم وجـود دارد .مقالۀ حـارض با مترکز بـر مطالعۀ
پژوهشهـای پیشـین ،بـه تحقیـق پیرامـون اثرگـذاری ایـن فنـاوری بر زمینههـای مختلـف طراحی پرداختهاسـت.
نتایـج حاصـل بـه شـناخت بهتر کاربران با کمـک این علم حکایـت دارد کـه موجب ارتقاء سـطح مدیریـت پروژه
و رونـد طراحـی شدهاسـت .امـروزه مبحـث شخصیسـازی محصوالت مختلـف دیجیتالی و صنعتـی حائز اهمیت
میباشـد و در طراحـی پیگیـری میشـود؛ هوشمصنوعـی بـه ایـن موضوع کمک کـرده و موجـب تحوالتی مثبت
در راسـتای محوریـت کاربـر و شخصیسـازی لـوازم شدهاسـت .از دیگـر نتایج حاصـل میتوان به تأثیـر مثبت این
علـم بـر کاهـش خطاهـای انسـانی و مدیریـت منابـع و انرژی در راسـتای حفظ محیطزیسـت اشـاره کـرد که این
مـوارد امـروزه در طراحیصنعتـی دنبـال میشـوند .تهدیـدات این علم برای انسـانها نیز در مقاله عنوان شـده که
از مهمتریـن آنهـا میتـوان بـه جایگزینـی کامل سیسـتمها بهجای منابع انسـانی و جمـعآوری اطالعـات کاربران
و تحلیـل آن ،کـه میتوانـد مـورد سوءاسـتفاده قـرار گیرد؛ اشـاره منود .در عصری که بر تجربۀ خوب بـرای کاربران
و راحتـی بیشتر آنهـا توجـه زیـادی میشـود؛ مترکـز بر مزایـای این علـم باعث حرکـت صحیح در مسـیری جدید
خواهدشـد که طراحیصنعتی در آن قرار گرفتهاسـت .با اسـتفاده از شـاخصههای ذکر شـده؛ طراحان درک بهرتی
نسـبت بـه نیازهـا پیـدا کـرده و محصـوالت کارآمدتری خلـق میکنند که به پیرشفـت صنعت کمـک خواهد منود.
بازۀ پذیرش مقاله 2 :ماه

كليدواژ هها
هوشمصنوعی ،یادگیری ماشین ،طراحی محصول ،مزایا و تهدیدات هوش مصنوعی
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هدف کلی هوشمصنوعی ایجاد ماشینیست که فکر میکند .برطرفکردن نیازهای صنایع نظامی ،مهمترین عاملِ توسعه و رشد هوشمصنوعی بوده است .امروزه از
1

دستاوردهای این علم در پزشکی ،رباتیک ،بررسی وضعیت آب و هوا ،نقشهبرداری ،تشخیص چهره ،صدا و دستخط ،و همچنین در نرمافزارها استفاده میشود.
فعالیت در علمِ هوشمصنوعی از دهۀ  ۱۹۶۰میالدی و حتی پیش از آن یعنی دهۀ  ۱۹۴0همزمان با اختراع رایانههای الکترونیکی شروع شده بود؛
اما نام هوشمصنوعی در سال  ۱۹۶۵بهعنوان یک دانش جدید ابداع شد که پژوهشهای اولیه در این علم برروی انجام ماشینیِ بازی ها
و اثبات قضایای ریاضی با کمک رایانهها بود (امینیزارع ،امینی ،ترکمان سهرابی .)1396 ،امروزه در بسیاری از محصوالت
دیجیتالی و صنعتی ،از هوشمصنوعی استفاده گستردهای صورت میگیرد و الزم است طراحان محصوالت نوین،
با این علم آشنایی بیشتری داشته باشند .مقالۀ حاضر ،این علم را از منظر تاریخی ،تئوری و کاربردی
مورد بررسی قرار داده و با آوردن مثالهایی در حوزۀ دیزاین ،هوشمصنوعی را به جامعۀ
طراحان صنعتی ،بیش از پیش معرفی کرده است.

تاریخچه
تاریخ هوشمصنوعی با نام دانشمند بزرگ آلن تورینگ  2گره خورده است .او در
سال  ۱۹۵۰مقالۀ خود را دربارۀ ساخت ماشین هوشمند به رشتۀ تحریر درآورد.
این مقاله بیشتر شبیه به یک بازی بود .در این مقاله آمده است :مکالمهای میان
دو نفر انجام میشود؛ اگر پس از پایان مکالمه به آن شخص بگوییم که در طرف
مقابلش انسانی نبوده بلکه ماشین بوده که پاسخ او را میداده است و این امر
ْ
بدون پیبردنِ شخص به هوی ِّت واقعی طرف مقابل انجام شود؛ میتوان آن ماشین
را هوشمند قلمداد کرد ( .)Russell, Norvig, 2016هر ساله گروههای مختلف
علمی و اجتماعی ،یاد و نام آلن تورینگ را گرامی میدارند .در سال  ۱۹۵۶گروهی
از عالقهمندان به هوشمصنوعی در «دانشگاه دارتمورث »3گِرد هم آمدند
و تحقیقات وسیعی برای هوشمصنوعی آغاز شد .دهۀ  ۱۹۶۰را میتوان دهۀ
توسعه و پیشرفت تحقیقات در زمینۀ هوشمصنوعی نامید .در این سالها بود
که با تالشهای دانشمندانِ هوشمصنوعی ،برنامههای بازی شطرنج و رباتهای
هوشمند پا به عرصه گذاشتند (امینی زارع و همکاران.)1396 ،

کلیات و تعاریف
تعاریفی که در زمینۀ هوشمصنوعی ارائه شدهاند بر چهار باور دستهبندی میشوند:
سیستمهایی که بهطور منطقی فکر میکنند ،سیستمهایی که بهطور منطقی عمل
میکنند ،سیستمهایی که مانند انسان فکر میکنند و سیستمهایی که مانند انسان
عمل میکنند .منطقی فکر کردن از نظر بررسی تواناییهای ذهنی انسان در زمینۀ
منطق از طریق مدلهای محاسباتی همچنین بررسی محاسباتی که منجر به درْک
و استدالل درست در انسانها میشوند .منطقی عمل کردن بهاینترتیب که،
ماشینها بهشکلی عم ل کنند که بهترین نتيجه را ارائه دهند .همانند انسان
فکر کردن؛ بهاینترتیب که ،این ماشینها از قدرت تفکر و احساسات کاملی
برخواردار باشند و بتوانند بهصورت خودکار فعالیتهایی که مرتبط با تفکر انسان
است ،انجام دهند؛ فعالیتهایی مثل تصمیمگیری ،حل مسئله و یادگیری .همانند
انسان عمل کردن بهمعنای ساخت ماشینهايی كه كارهايی انجام دهند كه آن
كارها توسط انسان با فكركردن انجام میشوند همچنین ماشینها بتوانند كارهايی
بکنند كه فع ًال انسانها آنها را بهتر انجام میدهند (.)Russell, Norvig, 2009
مبانــیِ هوشمصنوعــی ،مجموعـهای از علوم اســت که بهاختصار شــامل ایــن موارد
میشــوند :فلســفه ،روانشناســی ،ریاضیات ،زبانشناســی ،اقتصاد ،علوم و مهندســی
کامپیوتــر ،نظریــۀ کنــرل و ســیربنتیک و علــم عصبشناســی (Russell, Norvig,
 .)2009هوشمصنوعــی از بخشهــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت .در ادامــه
بــه معرفــیِ چنــد حیطــه کــه در ایــن علــم کاربــرد دارنــد؛ پرداختــه میشــود.
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پردازش زبانهای طبیعی بهعنوان زیرمجموعهای از هوشمصنوعی برای برقراری
ارتباط انسان با این هوش میباشد .بهاینترتیبکه ،میتواند توصیهها و بیانات را
با استفاده از زبانی که بهطور طبیعی در مکالمات روزمره بهکار میرود؛ بفهمد
و مورد پردازش قرار دهد .بهطور کلی نحوۀ کار این شاخه از هوشمصنوعی این
است که زبانِ طبیعی انسان را تقلید میکند .در این میان پیچیدگی انسان از بعد
روانشناسی بر روی ارتباط متعامل تأثیر میگذارد (امینی زارع و همکاران .)1396
دستور زبان ،لغات و الگوهای مختلف موجود در زبانها ،برای سیستم بارگذاری
میشوند .هنگامی که از جستجوی صوتی گوگل استفاده میشود یا زمانیکه سیستم
برای انسان متنی را میخواند ،در حقیقت از این علم بهره گرفته شده است .این
سامانه هر روز بهتر از گذشته در زبانهای مختلف کار میکند .زیرا هنگامی که
تایپ صوتی میکند ،همچنین زمانی که غلط
کاربر در گوگل چیزی مینویسد یا ِ
امالیی خود یا سیستم را اصالح میکند؛ سیستم بهطور خودکا ْر درحال یادگیری
است و این الگوها را به خاطر میسپارد ( تصویر .)1

منطقِ فازی

7

واقعیتها در منطقِ فازی ،دارای حقیقت بین  0تا  1هستند .در حقیقت در این
منطق به واقعیتها وزن داده میشود .یک واقعیت ممکن است  0/4درست باشد
8
و واقعیت دیگر  0/6به حقیقت نزدیک است .بنابراین مهم است نظریۀ احتمال
اطالعات
ِ
با درجۀ حقیقت در منطقِ فازی اشتباه گرفته نشود .در این منطقْ
اطالعات جمعآوری و وزندهیشده ،برای
ِ
زبانی افراد توصیف میشود .این
سیستمْ مجالی جهت تعیین نسبی حقیقت فراهم میآورد .بهعنوان مثال ،قد و
وزن افراد مختلف جمعآوری شده و میزان بلندی یا سنگینی آنها اعتباردهی
میشود .سپس اگر ورودیِ جدیدی به سیستم از ق ِد فردی داده شود؛ آنگاه
سیستم میتواند بهصورت نسبی بگوید آیا آن فرد بلند قد است یا جز ِء افراد بلند
قامت قرار نمیگیرد ( .)Russell, Norvig, 2009بنابراین این منطق با استفاده از
اطالعات زبانیِ افراد متخصص در هر زمینهای به دادههای اعتباردهیشده،
ِ
تبدیل
برنامهای دقیق برای جلوگیری از هرگونه خطای بشری حین بهرهبرداری از سیستم،
تهیه میکند (امینی زارع و همکاران .)1396

هوش مصنوعی و روشهای یادگیریِ ماشینی

تصویر  .1منایی از جستجوی متنی و صوتی وبسایت گوگل به زبان فارسی
()www.google.com

شبکۀ عصبیِ مصنوعی

5

فعالیتهای ذهنی در مغز انسان ،به واسطۀ شبکهای از سلولهای عصبی به نام
فعالیت
ِ
نورو نها  6صورت میپذیرد .در شبکۀ عصبیِ مصنوعی ،مدلهای ریاضی از
مغ ْز استخراج و در اختیار سیستم قرار میگیرد ( .)Russell, Norvig, 2009با
استفاده از این شبکهها ،پس از ورود دادهها ،اطالعات ،مور ِد پردازش و تحلیل
قرار گرفته و با بررسی گزینههای مختلف ،مناسبترین تصمیمات در خروجی قرار
میگیرند .درحالت ابتدایی ،با ورود اطالعات و تعیین خروجیِ صحیح ،کامپیوتر
روابطِ بین ورودی و خروجیِ صحیح را استخراج میکند و در سایر مسائلِ مشابه
بسط میدهد (تصویر .)2

تصویر .2منایی از الگوریتم شبکۀ عصبیِ مصنوعی .عبار ِ
ات نوشته شده در تصویر به ترتیب از چپ به راست:
در باالی مربعها ،الیۀ ورودی ،در باالی دایرههای میانی ،الیۀ پنهان (قسمت پردازش) و در باالی دایرههای پایانی ،به الیۀ
خروجی اشاره شده است (.)www.hackerearth.com

9

یکی از مهمترین موضوعاتی که در هوشمصنوعی به آن پرداخته میشود یادگیریِ
ماشین است .علمی را که به پیادهسازیِ کامپیوتریِ هستۀ تصمیمگیری در یک عاملِ
هوشمند 10میپردازد یادگیری ماشین گویند (حسینخانی.)1397،یادگیری ماشین از
روشهای مختلفی امکانپذیر میشود .انتخاب روش مور ِد استفاده ،بسته به برخور ِد
ما با مسئلۀ مدنظراست .بهطورکلی روشهای یادگیری ماشینی به دستههای زیر
تقسیم میشود :یادگیری تحت نظارت  ،11یادگیری نیمهنظارتْیافته ،12یادگیری
تحت نظارت (تصوير ،)3
بدون نظارت  13و یادگیری تقویتی  . 14در یادگیری ِ
الگوریتمی از مدلهای ریاضی بهعنوانِ داده ،متشکل از ورودی و خروجی برای
بهدست آوردن نتیجه ،به سیستم داده میشود ( .)Russell, Norvig, 2009جدولی
از دادهها و تجربهها شکل میگیرد و عملهای مطلوب در هر محیط و در برابر
هر عامل همانند یک مربی به ماشین آموزش داده میشود .یک ستون از محیط و
یک ستون از عکسالعملها و پاسخهای مطلوب وجود دارد .یک عملکر ِد مطلوب
اجازه خواهد داد که الگوریتم بهدرستی خروجی را برای ورودیهایی که بخشی
دقت خروجی یا
از دادههای آموزشی نیست تعیین کند (حسینخانیِ .)1397،
پیشبینیهای آن در طول زمان بهبود مییابد .به این ترتیب که در برابر خطاها به
سیستم هشدار داده میشود و در برابر عمل درست مورد تأیید قرار میگیرد و این
الگوها را در حافظۀ خود ذخیره میکند .مثالهایی از یادگیری ماشینی را میتوان
در برنامههای رتبهبندی  ، 15سیستمهای توصیهگر 16و ردیابی هویّت  17دید.
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انتخاب "گربه"

تشخیص ماهیت
تصویر :سگ

طبقهبندی کنندۀ تصویر
بر اساس جدول عمل
مطلوب

انتخاب "سگ"

انتخاب "گربه"

تصوير  .3تشخیص تصویر جدید بر اساس روش یادگیریِ ِ
تحت نظارت (برگرفته از :حسین خانی)1397 ،

در روش یادگیریِ بدونِ نظارت (تصوير  ،)4عمل مطلوب تعریف نمیشود
بلکه سیستم به کشف الگوهای نهانِ دادههای داخل جدول اطالعات میپردازد
روش یادگیری ،اطالعات تنها در سیستم بارگذاری شده
(حسی نخانی .)1397،در این ِ
و کشف ساختار آنها ،همچنین دستهبندی و بیان خالصه و ویژگی اطالعات توسط
سیستم ارائه میشود .درحقیقت ،عامل هوشمند از الگوهای ورودی یاد میگیرد،
حتی اگر بازخورد صریحی از قبل برای سیستم تعریف نشده باشد؛ که میتوان از
روش دستهبندی اطالعات مفید بهعنوان متداولترین روش در این مدل یاد کرد
مشاهدات شبیه به هم در یک
ِ
( .)Russell, Norvig, 2009در این مدل یادگیری،
پوشه قرار میگیرد یا بانک اطالعات شبکههای اجتماعی به سیستم داده میشود
تا خو ْد ارتباطات و تکرارهای درون آن را کشف کند .برای مثال سیستم تشخیص

میدهد نقاش ،بر روی صفحۀ لمسی ،چه میخواهد بکشد چون از الگوهای
پیشین فهمیده است که بعد از کشیدن خط اول کدام خط اصوالً کشیده خواهد
شد (حسی نخانی .)1397،بنابراین اگر یادگیری بر روی دادههای بدون برچسب و
برای یافتن الگوهای پنهان در این دادهها انجام شود؛ یادگیری بدون نظارت ،انجام
شده است.

موقعيت

پیشبینی کنندۀ ترسیم
براساس جدولی از موقعیتهای پیشین
(یادگیری بدون نظارت)

تصوير  .4پیشبینی تصویر نهایی نقاشی جدید بر اساس نقاشیهای پیشین در یادگیری بدون نظارت
(برگرفته از :حسین خانی)1397 ،

در روش یادگیریِ نیمهنظارتْیافته (نمودار  )1که شبیه به مدلِ نظارتْیافته
است؛ برای هر حالت و محیط عمل مطلوب تعریف نمیشود بلکه برای یکی
از موقعیتها عمل مطلوب تعریف میشود و براساس آن عکسالعملهای
دیگر اتخاذ میشوند (حسینخانی .)1397،در یادگیریِ نیمهنظارتیافته چند
نمونۀ برچسبزدهشده به سیستم داده میشود .سپس مجموعۀ بزرگی از
دادههای بدون برچسب در اختیار سیستم قرار میگیرد (Russell, Norvig,
 .)2009برای مثال در سیستم پاسخ هوشمند و خودکار  ،Gmailبراساس
مجموعهای از پاسخهایی که قب ًال کاربرهای مختلف در جواب یک پیغام به
آن دادهاند؛ ماشین تصمیم میگیرد که جوابی شبیه به آن پاسخها تنظیم
کرده و به فرستندۀ پیام ارسال کند (حسین خانی .)1397،یا در طراحی
موبایلهای هوشمند پس از تایپ کلمهای ،کلمۀ بعدی براساس الگوهای

پیشینِ کاربر ،حدس زده و توصیه میشود .رویکرد خودْاکتشافی ،یکی از
قدیمیترین متدهایی است که براساس الگوهای پیشینِ کاربر،حدس زده و
توصیه میشود .رویکرد خودْاکتشافی ،یکی از قدیمیترین متدهایی است
که در یادگیری نیمهنظارتیافته استفاده میشود (Chapelle, Schölkopf,
 .)Zien, 2006همانگونهکه میبینیم در طراحی سیستمهای تعاملی،
هوشمصنوعی بسیار کاربردی میباشد.
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تشكر

سـال بیست و هشتم

پاسخ هوشمند
براساس جدول عمل مورد نظر
(روش نیمه آموزش داده شده)

«من آن را برای شما
به آسانی ارسال میکنم»

؟
پاسخ" :این عالیه"

؟

موقعيت
پیام 1
پیام 2
پیام 3

منودار  .1اتخاذ پاسخ مناسب بهصورت خودکار در جواب یک ایمیل براساس الگوهای قبلی ،تحت یادگیری نیمه
نظارت یافته (برگرفته از :حسین خانی)1397 ،

شـــمــارۀ 40
پاییز 1397

در روش یادگیریِ تقویتی ،مجموعهای از موقعیتها و عملها تعریف میشوند و
واکنشی که در برابر آن موقعیت در آن محیط انجام گرفته است؛ مورد سنجش قرار
میگیرد .عملی که تعداد بیشتری پاداش بهجای جریمه داشته باشد بهعنوان عملِ
مطلوب در موقعیت معّین ،برای سیستم تعریف میشود (حسینخانی.)1397 ،
با توجه به گستردگی این بخش از روشهای یادگیریِ ماشین ،زمینههای آن در
بسیاری از رشتههای دیگر مورد مطالعه قرار میگیرد .در یادگیریِ تقویتشونده؛
سیستم بهوسیلۀ تشویق و تنبیههایی که دریافت میکند در طول زمان یاد میگیرد
چه چیزی درستتر است (.)Russell, Norvig, 2009
الگوریتمهای یادگیریِ تقویتشونده در خودروهای خودران 18بسیار مورد استفاده
هستند .عملکرد در خودروهای خودران توسط عامل هوشمند صورت میگیرد .این
عامل بهوسیلۀ زیرمجموعههایی ،به بررسی عوامل پرداخته و تصمیمگیری میکند
تا کاری که بایست ،انجام داده شود .این زیرمجموعهها به این ترتیب تعریف
میشوند :محیط و تعامالتی که قرار است با آن صورت گیرد؛ سنسورهایی که
اطالعات محیط را دریافت میکنند؛ هدف اصلی که در این مثال رانندگی راحت،
ایمن و سریع ،درنظر گرفته میشود و استراتژیهایی که در برابر هر موقعیت
چه تصمیماتی اتخاذ شوند؛ در سیستم بارگذاری میشوند .مجموع اطالعاتی که از
محیط بهدست می آید به عامل عملکرد (19هستۀ تصمیمگیری) سیستم هوشمند
ارسال میشود .عامل هوشمند براساس ادراکات دریافتی تصمیم میگیرد که بین
گزینههایی که در برابر یک موقعیت وجود دارد کدام درصد موفقیت بیشتری نسبت
به بقیه دارد؛ آن را انتخاب کرده تا اقدام به عملگرها  20منتقل شود .در این مثال
هنگام نزدیک شدن عابر به اتومبیل ،از طریق حسگرها این موضوع دریافت شده
و سیستم انتخاب میکند سرعت اتومبیل کاهش یابد .این اقدام21توسط عملگری
که در اینجا ترمز اتومبیل میباشد؛ انجام میپذیرد .عابرین ،خیابان و خودروهای
دیگر در این مثال بهعنوان «محیط» درنظر گرفته میشوند و از حسگرها میتوان
به حسگر مجاورت و سرعتسنج اشاره کرد .درصورتی که سایر خودروهای موجو ْد
در خیابان هوشمند باشند ،اتومبیلهای خودران میتوانند با یکدیگر ارتباط گرفته و
از طریق اینترنت تقسیم اطالعات داشته باشند (حسینخانی.)1397 ،
این خودروها همچنین به موبایلها و هر سیستم هوشمند دیگری قابل اتصال
هستند .خودروهای هوشمند تِسال با بررسی موقعیتها و عوامل پیشروی خود،
میتوانند وقوع یک تصادف بین اتومبیلهای پیشرو را نیز با درصد خطای کمی،
پیشبینی نمایند ( تصویر .)5

تصویر  .5یک خودروی هوشمند در حال شناسایی اطراف خود
()www.classaction.com

این مراحل از طریق آزمون و خطا به سیستم یاد داده میشود تا سیستم در شرایط
جدید بتواند تصمیم صحیحی بگیرد .این موضوع بهوسیلۀ شبکۀ عصبی مصنوعی
انجام میپذیرد .در این شبکه ،ورودیها به الیۀ پنهان گرههای عصبی وارد شده
و در آنجا تصمیمهای مختلف در برابر آن ،سنجیده و اعتباردهی میشوند .سپس
تصمیمی که بیشترین اعتبار و کمترین خطا را دارد در خروجی قرار میگیرد .این
شبکه که قادر به یادگیری میباشد؛ از سیستم عصبی انسانی اقتباس شده است.
همانطور که با ایجاد حس سوزش ،سلولهای عصبی المسه یاد میگیرند به طرف
جسم داغ نروند؛ با این الگوریتم ،سیستم مرکزی رایانه میآموزد خطاهای خود را
اصالح کند و یادگیری بهصورت تطبیق با تجارب پیشین بهصورت تقویتی انجام
پذیرد.
نکتۀ قابل تأمل در اینجا این است که یادگیری در انسانها بهصورت تدریجی طی
سالهای رش ِد فرد از کودکی به بزرگسالی و با تکمیل تحصیالت و تجربیات صورت
میگیرد .اما دادههای کامپیوتری بهراحتی قابل انتقال از نسل قدیم به نسل نوظهور
میباشند و نیاز نیست که سیستمها هر کدام تجربههای پیشین را از ابتدا کسب
نمایند .زمانیکه بتوان مغز انسان را بهطور کامل در سیستمهای رایانهای بارگذاری
کرد و در اَبَررباتهایی که دارای احساسات تکامل یافتهای هستتد؛ از نسلی به نسل
دیگر انتقال داد؛ تکنولوژی به ح ّد بسیار اعالیی خواهد رسید.
یکی دیگر از قسمتهای هوشمصنوعی که در دنیای طراحی نیز مورد توجه است؛
بینایی رایانهای  22میباشد .بینایی ماشینی ،شامل روشهایی مربوط به دستیابیِ
تصاویر ،پردازش ،آنالیز و درک محتوای آنهاست .بینایی رایانهای در دهۀ 1960
بهوجود آمد و ایدههای اولیۀ در آن که حاصل یک پایاننامۀ دانشگاهی است بر
پایۀ شناسایی لبهها و کنار هم قرار دادن مدلهای پایه میباشد (Russell, Norvig,
 .)2009جستجوی تصاویر مشابه در وبسایت گوگل از طریق این علم میسر شده
است.
عموماً در اینگونه پردازشها ،تصاویری که در دنیای واقعی گرفته شدهاند بهعنوان
ورودی در سیستم بارگذاری میشوند و رایانهها دادههای عددی یا سمبلیک از
این تصاویر را بهعنوان خروجی برای خود تولید و ذخیره کرده و از آنها استفاده
میکنند؛ که این موضوع شبیه به الگوریتمهای تشخیص و تصمیمگیری ماشینی
میباشد (.)Klette, 2014
درحقیقت ،رایانه اطالعاتی را که از پیکسلهای 23یک تصویر بهدست میآورد؛
بررسی کرده و با شناسایی لبهها همچنین اتصال نقاط و خطوط داخل عکس به
یکدیگر ،تصویر را تحلیل میکند .سیستم از این طریق میتواند حالت لبخند یا غم
را در چهرۀ افراد تشخیص دهد و بین محیطی که عکس در آن گرفته شده و افرا ِد
داخلِ تصوی ْر تمایز قائل شود.
زمانی که فیسبوک با استفاده از ویژگیهای ظاهریِ افراد ،تحلیلِ آن و تطابق با
دادههایی که پیشتر از کاربران بهدست آورده؛ نام آنها را روی عکسهایشان
مینویسد؛ از علم بینایی ماشین بهره برده است .در حقیقت دادههایی را که از
تصویر بهدست میآورد با اطالعاتی که از قبل دارد ،تطبیق میدهد .فیلترهایی مثل
تصاویر خرگوش یا گربه که این امکان وجود دارد به تصویر شخص در اینستاگرام
اضافه شوند یا چهرۀ شخصی را با دوست کناریاش تعویض نمایند؛ قابليتهايی

از واقعيت افزوده  24است که توسط سیستمهای تشخیص تصویر هوش مصنوعی
طراحی شدهاند (خزایی پول .)۱۳۹۷ ،اپلیکیشنهایی که چهرۀ فرد را تغییر میدهند
یا انسان را در پیری به تصویر میکشند نیز ،از هوشمصنوعی بهره میبرند.
از آنجایی که بسیاری از این وبسایتها تصاویر فرد را در فضای اَبری 25خود ذخیره
احتمالی سارقان از آنها وجود
نگرانی بسیاری دربارۀ سو ِءاستفادههای
میکنند؛
ِ
ِ
دارد .از عمدهترین خطرات در این زمینه که بنیانهای اخالقی و اجتماعی جوامع
27
یادگیری عمیق
را تهدید میکند؛ فناوری جعلِ عمیق  26میباشد که از ترکیب واژه
ِ
علم هوشمصنوعی و لغت َجعل تشکیل شده است .این فناوری با استفاده از
در ِ
هوشمصنوعی بهگونهای ماهرانه تصاویر افراد را در موقعیتهای گوناگون قرار
میدهد و با تقلید صدا و حاالت افراد قادر است صحنههایی خلق کند که در واقع
اتفاق نیفتادهاند؛ اما تشخیص دروغ از واقعیت در اینگونه موارد بسیار دشوار است.
این تکنولوژی میتواند اعتماد اجتماعی را که از ارکان دموکراسیست بهخطر بیندازد
(زرعکانی.)1398 ،
هوشمصنوعی در حیطههای مختلفی از جمله پزشکی ،هوافضا ،مکانیک ،علوم مواد
و شیمی ،صنایع تولیدی و بستهبندی ،الکترونیک ،رباتیک ،هنر ،طراحی و معماری
حضوری فعال دارد .یکی از ویژگیهایی که درحالحاضر محققانِ علوم رایانه روی
آن کار میکنند؛ کار بر روی رباتهایی است که دارای احساسات و درک کامل از
 مصنوعی مقالۀ حاضر،
خود و محیط اطراف خود هستند .در بخش نقد علم هوش
ِ
به خطرات آنها اشاره شده است .اما اگر این رباتها در جایی استفاده شوند که
فعالیت در آنجا برای انسانها خطرناک یا غیرممکن است از این علم بهنحو مطلوبی
برای رفاه بیشتر انسانها بهره برده خواهد شد .رباتهای مینیاب یا خنثیکنندۀ
بمب از این نوع هستند.
رباتهایی به وجود آمدهاند که در پزشکی به تشخیص زودتر و درمان بهرت بیامریها
کمک میکنند .رباتهای دستیار جراحی که کار خود را با ظرافت انجام میدهند یا
تشخیص دقیقتر مشکالت در سالمت افراد ،جزئیات وضعیت
سیستمهایی که عالوهبر
ِ
بیامری را در بدن بهصورت سهبعدی به تصویر میکشند و پزشکان را قادر میسازند
با فناوری واقعیت مجازی28وضعیت را ملموستر مشاهده منایند (.)Walsh, 2018
کامپیوترها اکنون میتوانند با استفاده از هوشمصنوعی ،هامنند متخصصان برجستۀ
چشم ،بیامریها را تشخیص دهند .پژوهشگران در لندن کامپیوترهایی ساختهاند
که توانایی تشخیص  ۵۰نوع بیامری چشمی را دارند و پزشکان معتقدند این ابداع
جدید میتواند به بیامران کمک کند تا بینایی خود را حفظ کنند (.)Walsh, 2018
رباتهای امدادگر ،رباتهای خدماتی و رباتهای کاوشگر که در برابر کنشهای
محیطی از خود واکنش نشان میدهند؛ از دیگر رباتهایی هستند که به کمک
انسانها آمدهاند و به گسرتش اکتشافات برشی در سیارات دیگر یاری رساندهاند.
اما در ْ
مقابل رباتهای جنگنده نیز پا به عرصۀ وجود گذاشتند که بیم آن میرود ،با
وجود قوانین محدودکنندۀ بیناملللی ،از آنها استفادۀ نابهجا صورت گیرد .گروهی
از دانشمندان نیز درصدد هستند تا با استفاده از هوشمصنوعی به اهدافی همچون
کاهش خشونت ،افزایش امنیت و ارتقا ِء وضعیت روحی و روانی انسانها کمک کنند.
طراحی نرم افزارها و رباتهای هوشمند ،بخشی از جهان هوشمند کنونی هستند.
29
یک منونۀ بومی استفاده از هوشمصنوعی در علم طراحی ،وبسایت دیجیکاال
است .این رشکت در طراحی خدمات  30و مدیریت بازاریابی  31خود از این فناوری
بهره میبرد .طبق تحقیقات و تحلیلهای آماری ،هوشمصنوعی بر تجربیات مشرتی
در زمینههای مختلف از جمله تجربۀ احساسی ،عاطفی ،خردمندی و رفتاری ،تأثیری
مثبت و معنادار گذاشته است و مطابق با یافتهها تأثیر هوشمصنوعی بر خردمندی
کاربر ،بسیار باال برآوُرد شده است .درک و تجربۀ مشرتی از یک سازمان ،در نحوۀ
ارتباطی مربوط به آن سازمان شامل :عوامل انسانی ،محیط
تعامل با متام کانالهای
ِ
بسایت ،تلفن ،ایمیل و اپلیکیشن شکل میگیرد.
فیزیکی ،و 

درنهایت ،تجربۀ مثبت مشتری در ارتباط با آن سازمان است که منجر به تکرار داد
و ستد میشود (خزایی پول.)۱۳۹۷ ،
مدیریت یک تجربه شامل مدیریت یک سری از تجربیات است که توسط مشتری
درک م یشود .تجربۀ مشتری ،شامل مجموعۀ کلیۀ تعامالت مشتری با یک سازمان
خدمات آن گرفته
ِ
م یباشد .از آشنایی اولیۀ مشتری با سازمان و یافتن محصول/
تا خرید و تداوم استفاده از محصول /خدمات و ارتباط با شبک ههای ارتباطی و
اجتماعی آن سازمان .کلیۀ تعامالتی که در سفر مشتری 33شکل میگیرد؛ در کنار
یکدیگر لحظاتی کلیدی را برای او رقم میزنند و تجربۀ وی از سازمان مربوطه را
شکل خواهند داد .تجربۀ مشتری شامل هر آن چیز یست که سازمان به او پیشنهاد
و ارائه م یدهد .واحدهای یک سازمان که در شک لدهی تجربۀ مشتری نقش دارند
تانداز :بازاریابی ،فروش ،محصول /خدمت ،خدمات مشتری و پشتیبانی؛
عبار 
شها کاربرد دارد اما بیشتر از همه را هح لهای
هوشمصنوعی در تمامی این بخ 
شمصنوعی در بازاریابی برای انجام وظایف منحص رب هفردی مانند پیشنهادها،
هو 
تبلیغات هدفمند و اعمالی که مبتنی بر درخواست مشتری هستند استفاده م یشود
(خزایی پول.)۱۳۹۷ ،
شبینی میکند هر سناریو در تبلیغات چه نتایجی خواهد داشت.
هوشمصنوعی پی 
این موضوع با بررسی متغیرهایی از قبیل شناسایی مخاطبان ،رفتارهای پیشین آنان،
شرایط جدید منطقۀ جغرافیایی و زمانیکه در آن قرار داریم؛ انجام م یشود.
شمصنوعی با استفاده از
شبین یشدۀ احتمالی رخ دهد؛ هو 
هنگامیکه پیامدهای پی 
بسایت،
ترکیبات خالقانه ،سناریویی مشخص برای آن پیامد اجرا میکند .طراحی و 
تولید محتوا ،جستجو ،اتوماسیون بازاریابی و رسان ههای اجتماعی ،همگی توسط
هوشمصنوعی در سازمانهای پیشرو مدیریت م یشوند (خزایی پول.)۱۳۹۷ ،
از همی نروست که وقتی وارد سایت دیج یکاال یا اپلیکیشن آن میشوید ،تبلیغاتی
بتر
را مشاهده میکنید که برای شما شخصیسازی شدهاند .این تبلیغات بسیار جذا 
و کاراتر هستند .بنابراین چون ب راساس تحقیقات و مشاهدات ،اثر هوشمصنوعی
مثبت بودهاست؛ م یتوان ادعا نمود که این علم بر تجربۀ مشتری در شرکت
دیج یکاال تأثیری مثبت و معنادار دارد (خزایی پول .)۱۳۹۷ ،مثال تأثیرگذاریِ
لیست پیشنها دهای جستجوی گوگل و در ویدئوهای
ِ
این دست از پیشنهادها در
یوتیوب کاربران نیز صادق است.
ِ
پیشنهادی ،در صفحۀ شخصی
شمصنوعی در طراحیِ تجربه کاربری  34و رابط کاربری  35نیز کاربردی م یباشد.
هو 
تهایی که در طراحیِ تجربه  36و کاربری پذیری 37از هوشمصنوعی
یکی از قسم 
ت خطا 39در
برای کاستن خطاهای انسانی  38بهره گرفته شده است؛ کاهش حال 
سیستمها و نمایشگرهای تعاملی م یباشد .مثالی ساده در این زمینه :در گذشته
زمان یکه کلید  caps lockدر صفح هکلی ِد رایانه روشن بود؛ کاربر حین ورو ِد
رمز عبور ،متوجه اشتباه خود نشده و تنها با پیغا ِم ورود اشتبا ِه رمز ،مواجه م یشد.
اما اکنون سیستم ب هصورت هوشمن ْد این موضوع را تشخیص داده و به کاربر روشن
بودن آن را اطالع میدهد و بدی نترتیب از این خطا تا ح ِد زیادی کاسته شد هاست.
هوشمصنوعی همچنین با فراهم کردن داد هها و دست هبندی و آنالیز کال نداد ههای
مختلف که شامل بازخوردها  ،41خواست هها و رفتارهای گوناگون کاربران نیز است؛
شبین یهایی صحیح به
مدیریت پروژه و روند طراحی آمده و م یتواند پی 
ِ
به کمک
بترین زمان ،اتخاذ
مدیران و کارمندان ارائه کند تا آ نها بهترین تصمیم را در مناس 
نمایند .هوشمصنوعی م یتواند در فرایند تحلیل کاربران نقش مؤثری ایفا کند و با
اطالعات رفتا ِر کاربران در حین خرید و استفاده از محصوالت و تحلیل
ِ
جمعآوری
آ نها ،طراحان را به شناخت صحی حتر کاربران هدایت نماید .این موضوع به افزایش
قتر به
سطح رقابت میان محصوالت در بازار برای پاسخگویی هرچه کام لتر و دقی 
نیازهای کاربران منجر خواهد شد.
40

57

58
دســـــتـــــــاورد

سـال بیست و هشتم
شـــمــارۀ 40

با گسترش سازمانها ،استفاده از نرمافزارها و روشهای سنتی (غیرهوشمند) در
جمعآوری و آنالیز دادهها و پیشبینی نیازها سختتر میشود؛ همچنین مدیریت
کالندادهها نیز خودْ ،زمانبَر شده و اعتماد به خروجیهای هر تیم ،مشکلتر خواهد
بود .الگوریتمهای هوشمصنوعی و یادگیری ماشین میتوانند به مدیریت آسانتر و
سریعتر دادهها پرداخته و با استخراج الگوها ،در رسیدن به پیشبینیهای دقیقتر
و بهتر یاری رسانند .این موضوع باعث میشود که طراحان و مدیران پروژه به
تقاضای جامعۀ مشتریان پاسخهای بهتری داده و سرمایهگذاری به سودآوری منجر
شود .هوشمصنوعی میتواند بسیاری از وظایف نسبتاً ساده و تکراری را اتوماتیک
کرده که خو ْد منجر به کاراییِ باالتر در زمان کمتر خواهد شد.
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اینترنت اشیاء ،بهعنوان یکی از گرایشها  43در فضای محصوالت هوشمند ،امروزه
میتواند منجر به شکلگیریِ نوع جدیدی از محصوالت و بازارها شود که تعامل
مستمر و دائمی با کاربر را نیاز دارد و بحث تجربۀ کاربر و طراحی برای آن بسیار
حائز اهمیت است .هوشمصنوعی در لوازم خانگی و اشیا ِء روزمره نیز حضور
روزافزونی دارد .به عنوان مثال ،در سال  2018سامسونگ با حضور در نمایشگاه
 CESکه تازههای دنیای تکنولوژی در آن ارائه میشوند؛ از محصوالت جدید و
هوشمند خود پردهبرداری کرد .این شرکت دستیار هوشمن ِد صوتیِ خو ْد موسوم
به بیکسبی  44را با لوازم خانگی مدرن و هوشمندی تلفیق کرده است .با داشتن
اپلیکیشن چیزهای هوشمن ِد 45سامسونگ ،قادر خواهیم بود تمامی دستگاههای
سازگار در محیط پیرامون خویش را تحت کنترل قرار دهیم .یکی از لوازمی که
در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفت یخچال فریزر مرکزخانوادگی  46بود که
با داشتن فناوری ارتباط صوتی بیکسبی و ویژگیهایی همچون کنترل محتوا از
راه دور ،پیشنهاد دستور غذا براساس مواد غذایی موجود ،همچنین کنترل و اعالن
تاریخ انقضای مواد موجود در داخل یخچال ،از سایر محصوالت متمایز شده بود .این
یخچال فریزر میتواند دستور غذایی جستجو کرده و با صدای بلند آن را بخواند،
وضعیت آب و هوا و قرارهای روزانه را اعالم کند و براساس عالیق شخصی و
رژیمغذاییِ صاحبان خود ،برنامۀ غذایی مطابق با مواد داخل خود را به آنها ارائه
نماید .پخش موسیقی و امکان برقراری گفتگو با کاربران از ویژگیهای دیگر این
محصول هوشمند به حساب میآید («هجوم همهجانبۀ هوشمصنوعی»)1396 ،
(تصویر .)6

تلویزیونهای هوشمن ِد سامسونگ نیز در این نمایشگاه با فناوری بیکسبی
خودنمایی کردند .آنها میتوانند کاربران را قادر سازند محتوای مورد نظرشان را
در شبکههای تلویزیونی بهراحتی پیدا کنند؛ تنها کافیست به بیکسبی فرمان صوتی
دهند .لباسشوییهای هوشمند نیز میتوانند با تشخیص جنس لباسها و میزان
کثیفی آنها ،مقدار مواد شوینده و پروسۀ شستشو را به کاربر توصیه کنند («لوازم
خانگی سامسونگ» .)1396 ،دستگاههای سرمایشی ،گرمایشی و تصفیۀ هوا نیز از
47
ویژگیهای نوینی برخوردار شدهاند .آنها با استفاده از تکنولوژیِ یادگیری عمیق
میتوانند زمان حضور ساکنان خانه را بهتدریج یاد گرفته و قبل از حضور آنها
شروع به فعالیت کنند .این مدل از هوشمصنوعی ،میتواند میزان مصرف انرژی
در یخچال فریزر را با میزان استفادۀ کاربر هماهنگ کند («همهچیز در مورد لوازم
خانگی هوشمند» .)1397 ،تلویزیونهایی که با فرمانِ صوتی کاربر ،صحنهای را
عقب یا جلو میبرند؛ لوازم خانگی که امکان آسیبدیدن خود را پیشبینی کرده و
درصورت خراب شدن ،عیب خود را به نمایندگی خدمات خبر میدهند؛ خانههایی
که نور ،امنیت و دمای آنها با اپلیکیشنها کنترل میشوند و کلیۀ لوازمی که به
شبکۀ اینترنت اشیاء متصل بوده و با بهرهگیری از کالندادهها ،کارهای نوینی انجام
میدهند؛ آغازگ ِر استفاده از هوشمصنوعی در لوازم خانگی میباشند.
رشکــت ال جــی نیــز در منایشــگاه  IFAســال  2018کــه در برلیــن آملــان برگــزار
شــد؛ ابتــکارات نویــن خــود را بــه منایــش عمومــی گذاشــت .ایــن محصوالت شــامل
رباتهــای خدمتــکار و پوشــیدنی نیــز هســتند .رباتهــای پوشــیدنی بــا بهبــود
عملکــرد حرکتــی و پشــتیبانی از کاربــر ،بــه حرکــت کــردن او کمــک می کننــد
(()Clack, 2018تصویــر  .)7درصورتــی کــه اتصــال انــدام مصنوعــیِ رباتیــکْ بــه
اعصــاب انســان بهطــور کامــل ممکــن شــود؛ امــکان هدایــت آنهــا بهوســیلۀ
مغــز نیــز فراهــم شــده کــه میتوانــد بــه توانبخشــیِ افــراد معلــول کمــک منایــد.
ایــن موضــوع درحالبررســی در پژوهشــگاهها میباشــد .محصــوالت خانگــی
هوشــمند بــا اتصــال بــه یــک رسور مرکــزی  48کــه میتوانــد یــک بلندگــوی پخــش
موســیقی باشــد ،بهصــورت مــدون ،قابــل کنــرل هســتند .زمانیکــه کاربــر ایمیــل
خــود را در محصــوالت هوشــمند وارد میکنــد؛ ایــن لــوازم درصــورت موافقــت
او ،بــا اتصــال بــه پایــگاه دادۀ رسویسدهنــدۀ حســاب کاربــری ،عالیــق کاربــر را
کــه قبـاً در ایــن رسورهــا جمـعآوری شــده ،در خــود بارگــذاری کــرده کــه باعــث
شخصیســازی ایــن محصــوالت بــا کاربــران میشــود .البتــه امنیــت اطالعــات
جمعآوریشــده در مقابــل ســارقان و رخنهکننــدگان اینرتنتــی (هکرهــا ،) 49
بســیار مهــم و مــورد توجــه اســت.

تصویر .6توصیۀ غذایی براساس مواد موجود ،انقضا ِء آنها و رژیم غذایی مخصوص کاربر -در نوشتۀ سمت
راست تصویر :تنظیامت غذایی کاربر و ماندگاری مواد الزم با هم تجمیع شده سپس اطالعات بررسی شده و در ادامه
توصیۀ غذایی به کاربر ارائه می شود ()https://news.samsung.com

تصویر  .7ربات پوشیدنی ال جی در یک محیط کارگاهی ،پوشیده شده بر بدن یک کاربر در کنار یک ربات
خدماتی ()www.lgnewsroom.com

از دیگر محصوالت هوشمندی که پیشتر در لوازم خانگی ورود کرده است؛
حساس خود به شکلی
ِ
جاروبرقیِ رباتیک میباشد که با حسگرهای بسیار
وسواسگونه همۀ قسمتهای محیط را کام ًال تمیز میکند (تصویر  .)8این دستگاه
نقشۀ منزل را به خاطر سپرده و بدونآنکه گم شود و یا به یک نقطه دو بار وارد
شود ،نقاط مختلف را تمیز میکند .همچنین میتواند نقاطی را که سختتر تمیز
میشوند ،با پاشیدن آب ،جاروی نمدار بکشد («همهچیز در مورد لوازم خانگی
هوشمند» .)1397 ،در مدلهایِ جدید این محصولْ دیگر چیزی در جاروبرقی گم
نمیشود؛ چون این توانایی را دارند که لواز ِم کاربردیِ بر زمین افتاده را تشخیص
داده و به کاربر این موضوع را اعالم کنند .این جارو به جایی برخورد نکرده؛ سقوط
نمیکند و بدونصدا کار خود را انجام میدهد.

تصویر  .8یک جارو ربات هوشمند درحال شناسایی محیط اطراف خود () www.samsung.com

تمامیِ این موارد حاکی از مسیر جدیدی در محصوالت و طراحی آنهاست که
از امروز آغاز شده و موجب تحوالت عظیمی در دهۀ پیشرو در فضای طراحی
محصوالت خواهد شد .هوشمصنوعی در طراحی محصوالت مختلف ،کارکردی
اساسی به خود اختصاص داده است .گروهی از کاربران محصوالت جدید وقتی با
هوشِمصنوعیِ کاالهایِ مورد استفاده برخورد میکنند و میبینند که عالیق شخصی
آنها در همۀ محصوالت لحاظ شده است؛ میتوانند حس خوبی داشته باشند .مث ًال
تبلیغات آن را در صفحات
ِ
کاربری ،یک مدل غذا را در اینترنت جستجو میکند؛ بع ْد
دیگر یا در اپلیکیشنِ سفارش غذا مشاهده کرده و حتی وقتی به سراغ یخچالِ خانۀ
خود میرود؛ میبیند یخچالش نیز با توجه به مدل غذایی که جستجو کرده؛ مواد
غذایی خاصی جهت طبخ غذای جستجو شده؛ به او پیشنهاد میدهد و به زبان خود
کاربر ،برای او طرز تهیه را میخواند .حین آشپزی نیز موسیقی مورد عالقهاش را
برایش پخش میکند!
حال که به بررسیِ کارایی هوشمصنوعی در طراحی محصوالت از دیدگاهی مثبت
پرداخته شد؛ نیاز است نقدها و خطراتی را که این علم میتواند به همراه داشته
باشد نیز بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.
هوشمصنوعی میتواند تهدیدی برای بشریت باشد .علم نوین بیان میکند
احساسات بشری که منجر به انتخاب در انسانها میشود چیزی جز انفعاالت
بیوشیمیایی درونِ مغز نیست و این ارگانیزمها میتوانند همان الگوریتمهایی
باشند که در علوم رایانهای با داشتن دادههایی قادرند دست به انتخاب بزنند.
در گذشته کسی جز خود ما ،از ما آگاهی کاملی نداشت؛ اما اکنون ادغام علوم
زیستی و عصبشناسی با تکنولوژی دادهها و علوم رایانهای ،این امکان را به بعضی
میدهد تا بشر را هَ ک کنند .ارزشهای بشر امروز ممکن است مفهوم خود را از
دست بدهند .مث ًال دیگر همیشه حق با الگوریتم است چون الگوریتمها میتوانند
احساسات انسانها را پیشبینی و کنترل کرده و در آن دست ببرند .برای مثال در
یک اپلیکیشن خرید کاال ،براساس انتخابها ،جستجوها و بررسیهای پیشینِ ما،
همواره گزینههایی که ممکن است به خرید آن مایل باشیم ،در برابر چشمان ما
قرار داده میشوند .وقتی بر یک دستگاه الکترونیکی کتاب میخوانیم درحقیقت آن
دستگاه نیز ما را میخواند  .گذشته از مهم بودنِ امنیت اطالعات جمعآوریشده که
ممکن است مورد سوءِاستفاده و بهرهبرداری سازمانها قرار گیرد؛ حریم شخصی و

خصوصی ما نیز دیگر مفهوم گذشتۀ خود را از دست داده است .این الگوریتمها
فرصتی ایجاد میکنند تا سازمانها بتوانند به شیوهای ناملموس احساسات کاربران
را تحت تأثیر قرار دهند .اگر سیستمها توانستهاند به انسانها نفوذ کرده و توان
تصمیمگیری به جای آنها را داشته باشند؛ بنابراین در آینده ممکن است جایگزین
خو ِد انسانها بشوند .در دهههای آینده با پیشرفت هرچه بیشتر هوشمصنوعی و
علم رباتیک با این چالش روبهرو هستیم که انسانهای زیادی از نظر کاری بیفایده
شناخته شوند چون هر کاری را رباتها بهتر از هر انسانی انجام میدهند و استفاده
از آنها برای شرکتها بهصرفهتر میباشد (. )Harari, 2018
بهعنوان مثال یک شرکت بیمه در ژاپن در حال برکنار کردن  ۳۴نفر از کارمندانش
و جایگزینی آنها با یک سیستم هوشمصنوعی است؛ سیستمی که میتواند
پرداختهای بیمهای را حساب کند .این شرکت معتقد است که به این ترتیب،
 ۳۰درصد افزایش بهرهوری خواهد داشت .شرکت مزبور انتظار دارد پس از نصب
سیستم با صرف  ۲۰۰میلیون ین هزینه ،بتواند هر سال حدود  ۱۴۰میلیون ین
صرفهجویی کند؛ رقمی که در غیر این صورت ،باید بهعنوان حقوق میپرداخت.
درحالیکه انتظار میرود هزینۀ تعمیر و نگهداری این سیستم ۱۵ ،میلیون ین در
سال باشد (".)The Japanese company replaces artificial intelligence", 2016
اکنون سیستمهای هوشمندی درحالظهور هستند که میتوانند باتوجه به عالیق و
انتظارات یک کاربر عادی ،برای او یک لوگو یا یک فرم و حتی یک فضا را طراحی
نمایند که به این ترتیب جایگاه طراحان در اینگونه موارد کمرنگ میشود.

نتيجه
در این زمانه همسو با عصر اقتصاد تجربه  ، 50نیاز است محصوالت بیش از پیش برای
شمصنوعی با
خلق تجربۀ منحصربهفرد برای کاربران طراحی گردند .به کمک هو 
ایجاد بستر شخصیسازیِ بیشتر و توجه عمیقتر به عالیق کاربران و نیازهای پیدا
و پنهان آنها ،رویکرد طراحی حسی  51همراه با این علم میتواند تأثیرگذارتر از
قبل عمل کند و به خوشحالی و آسایش بیشتر بخشی از کاربران منجر شود .فناوری
هوشِمصنوعی میتواند بهعنوان ابزاری برای خلق محصوالت یکتا برای هر فرد
پردازش زبانْ میتواند به ارتقای تعامل با محصوالت
ِ
در چندین مسیر عمل کند.
هوشمند به رتبهای باالتر و انسانیتر منجر شود و به فراگیری این محصوالت در
تمامی اقشار منتهی گردد .این فناوری در ترکیب با تکنولوژیِ پردازش تصویر،
میتواند به خلق محصوالتی بیانجامد که با شناخت کامل کاربر خود و رفتارهای
وی در محیط ،به پاسخگویی مناسب برای نیازهای او بپردازد .زمانیکه صحبت
از شخصیسازی محصوالت میشود؛ در کنار فناوریهای ذکرشده و در ترکیب با
آنها ،نهتنها هوشمندسازی میتواند به شخصیسازی محصوالت کمک کند بلکه
این فناوری میتواند ظاهر فیزیکی محصوالت را نیز سفارشی نماید .با توسعۀ
فناوریهای مدلسازیِ سریع ،امروزه میتوان تولید ناب را به سطحی باالتر ارتقاء
داد و برای هر فرد محصولی متفاوت و کام ًال شخصی با هزینۀ مناسب تولید کرد که
تعریف
ِ
این امر تا پیش از این ممکن نبود .امری که منجر به تحول کل صنعت و با ْز
طراحی صنعتی منتهی خواهد شد .در دنیای کنونی روشهای مختلف این علم در
کنار هم ،موجب خلق محصوالت نوینی شده که سالیق کاربران ،خواستهها و نیازهای
آنان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است .برای پاسخگویی به نیازهایی
نو ،باید با روشهایی نو آشنا شد .هوشمصنوعی میتواند موجب تحقق اهداف
پایداری در سطوح مختلف بهخصوص در زمینۀ حفظ محیطزیست و صرفهجویی
در مصرف انرژی شود و انسانها را در داشتن اطالعاتی جامع از پیرامون خود و
درک بهتر جهان هستی کمک نماید .کاربردهای متعدد هوشمصنوعی و یادگیری
ماشین در کاهش خطاهای بشری ،شناخت بیشتر کاربران و تحلیل مشکالت آنها،
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مدیریت بهتر منابع و پروژه ،پاسخگویی به الیههای عمیقتر نیازهای بشر و ایجاد
راحتی بیشتر برای او با طراحی لوازم مختلف دیجیتالی و صنعتی هوشمند ،قابل
کتمان نیست و لزوم پرداخت به این علم را در طراحی صنعتی بیش از پیش مطرح
میسازد .اما از تهدیدات این فناوری برای بشریت نیز نباید غافل شد .اگر با دقت
بیشتری بنگریم متوجه میشویم به کمک این تکنولوژی ،اطالعات ما به رایگان
در اختیار شرکتهای تبلیغاتی و سازمانها قرار میگیرد و آنها میتوانند از این
اطالعات در جهت منافع خود بهرهبرداری نمایند .مسئله به اینجا ختم نمیشود
و در دهههای آینده امکان از دست رفتن شغلهای زیادی وجود دارد .چراکه
هر کاری را سیستمهای هوشمند بهتر از هر انسانی انجام میدهند .فناوریهایی
همچون جعلِ عمیق نیز میتوانند موجب از بین رفتن اعتماد عمومی در جوامع
بشوند .بنابراین درصورتی که با تصویب قوانین بینالمللی و نظارت بر اجرای آن،
تهدیدات این علم کنترل شود؛ شاهد استفاده صحیح از مزایای این علم خواهیم
بود .کمک به انسانها در جهت کسب توانمندیهای نو ،انعطاف در برابر تغییرات
و حمایت از آنها در زمان یادگیری توانمندیهای نوین ،میتواند تا حدّی مانع از
بروز تهدیدات شغلی این فناوری برای انسانها شود .بنابراین بایستی برنامهای
کالنْ در رشتههای مختلف پیرامون این علم تهیه و تدوین گردد؛ به این ترتیب
با تمرکز بر فواید هوشمصنوعی و با تکیه بر شاخصههای طرحشدۀ این علم،
شتاب پیشرفت محصوالت در جهتی مثبت از نظر شخصیسازی
طراحی صنعتی به ِ
و کاربرمحوری ،کمک خواهد نمود که این موضوع به پیشرفت و تحول صنایع
بشری منتهی خواهد شد.
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