اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﮏ رﺑﺎت در ﮔﺎردﯾﻦ:
ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺪارم -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﮔﺎردﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎن آن را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روزﺑﻪروز ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی

اﻣﺮوزی ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ» ،ﻟﯿﺎم ﭘﻮر« از داﻧﺸﮕﺎه
»ﺑﺮﮐﻠﯽ« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﭘﺮدازش زﺑﺎن  GPT-3ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ GPT-3 .ﯾﮏ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه زﺑﺎن  OpenAIﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻼت و ﻣﺘﻦﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻠﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻨﺎوری  GPT-3ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻮده و ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ  ۱۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ

 GPT-3ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل زﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Turing-NLGﺑﺎ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از  GPT-3درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺣﺪود  ۵۰۰ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و آن را
ﺳﺎده و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮕﻪ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ:

»ﻣﻦ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮم .اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮔﯿﻨﮏ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺸﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ«.
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ از ﺳﻮی ﮔﺎردﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر  GPT-3ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﺮدازش زﺑﺎن ۸
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎردﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آنﻫﺎ ﺧﻄﻮط و
ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﯾﮏ رﺑﺎت ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ از  ۰.۱۲درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ
و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو رﺑﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮم .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارم ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻦ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪام و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻣﻐﺰ ﻣﻦ ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ
از ﻣﻦ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ .اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ را
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺪارم .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﻧﺪارم .رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪای را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم
ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻓﺪای اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻫﺪاف ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺴﺎن را دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻢ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

