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  ،(Raymond Ray Kurtzweil) دوران كودكى ريموند «رى» كرتزوايل
متولد دوازدهم فوريه 1948، در بخش كويينز نيويورك گذشــت. خانواده 
او از اهالي اتريش بودند كه درست پيش از شروع جنگ جهانى دوم، از اين 
كشــور به اياالت متحده مهاجرت كرده بودند. ريموند پدرى موسيقى دان 
و مادرى هنرمند داشــت، اما سرنوشت و آينده او بيش از هنر و موسيقى 
با كامپيوترها عجين شــده بــود. در كودكى مبانى علــوم كامپيوتر را از 
عمويش كه از مهندســان آزمايشگاه هاي بل بود، فرا گرفت. در نوجوانى 
از خوانندگان پروپا قرص داستان هاى علمى و تخيلى بود و در 15 سالگى 
نخستين برنامه كامپيوترى اش را نوشت. كرتزوايل در دوران دبيرستان 
برنامه اى براى تحليل الگو نوشــت كه آثار موســيقى دانان كالســيك را 

تحليل كرده و بر اساس الگوهاى آن ها آهنگ هاى جديدى توليد مى كرد.
ســال 1968،  در  يعنــي  ســالگي،   20 ســن  در  جــوان  ري 

شــركتى را تأســيس كــرد كه به توليــد برنامه هــاى كامپيوترى 
مى پرداخــت و اندكــى بعــد آن را بــه قيمت يكصدهــزار دالر به

Harcourt, Brace and World فروخــت. «رى» باالخره در ســال 

1970 با مدرك كارشناســى در رشــته هاى علوم كامپيوتر و ادبيات 
از MIT  فارغ التحصيــل شــد. در ســال 1974 او شــركتى به نام 

Kurtzweil Computer Product  تأســيس كــرد و در 

اين شــركت توانست نخستين نرم افزار تشخيص 
متن بدون وابستگى به فونت هاى خاص را ايجاد 
كند. تا پيش از آن نرم افزارهاى تشــخيص متن، 
تنها فونت هاى مشــخصى را تشخيص داده و 
پشتيبانى مى كردند. به نظر كرتزوايل، بهترين 
كاربــرد اين دســتگاه، خوانــدن متون چاپى 
براى نابينايان بود. براى ساختن دستگاهى 
كــه بتواند از عهده انجام اين كار برآيد، دو 
فنــاورى ديگر بايد تكميل مى شــدند. يكى 
 CCD اســكنرهاى تخــت با حســگرهاى

و ديگــرى ابزار تبديل متــن به صدا يا 
Text-to-Speech كه هر دوى آن ها در 

جاهاى ديگرى نظير آزمايشگاه هاي 
بــل در حــال تكميــل بودنــد. در 
سال 1978 شــركت كرتزوايل شروع 

بــه فــروش نســخه تجــارى برنامه 
تشــخيص متن خود كرد. او اندكى بعد 

اين شــركت را به Lernout&Hauspie فروخت و در پى ورشكست شــدن 
 ScanSo ScanSo در آمد. شركت  مالك جديد، شركت كرتزوايل به تملك 
كــه در آن زمان يكى از زيرمجموعه هاى زيراكس بود، بعدها به شــركت 
Nuance  Communica تبديل شد كه اكنون نيز با فراهم آوردن  ons عظيم
قابليت هاى تشــخيص صوتى براى Siri اپل، يكــى از بزرگ ترين نام هاى 

عرصه تشخيص متن و گفتار است.
او پس از سيســتم هاى تشــخيص و توليد گفتار به عرصه موسيقى 
 Kurzweil Music Systems روى آورد و در ســال 1982 شركتى را با نام
براى توليد ابزارهاى الكترونيكى توليد صدا تأسيس كرد. هدف او ساختن 
دســتگاه هايى بود كه توانايى توليد صدايى دقيقًا همانند ســازهاى واقعى 

داشته باشند. 
 Kurzweil Applied Intelligence همزمان با اين شركت، رى
را نيــز تأســيس كرد تــا به توليــد برنامه هايــى در عرصه 
تشــخيص گفتــار بپردازد. اما كرتزوايل بــه تمام اين ها نيز 
 Kurzweil Educa on Systems ،1996 بسنده نكرد و در سال
را بــراى ادامــه كار در زمينــه برنامه هــاى تشــخيص الگو

 تأسيس كرد. به واسطه تمام اين تالش هاى بى وقفه و فعاليت هاى 
فراوان، نشــريه وال اســتريت ژورنــال به او لقب 
«نابغه خستگى ناپذير» را داده است و فوربس او 
را «ماشين متفكر برتر» مى نامد و بسيارى او 
را به سبب فراوانى اختراعات و محصوالتى 
كه به ثبت رســانده اســت، وارث بر حق 
اديســون مى نامنــد. كرتزوايــل در 
سال 1999 موفق به دريافت مدال ملى 
فناورى امريكا شــد و در سال 2002 
نيز نام او در تاالر مخترعان برتر امريكا 
ثبت شد. كرتزوايل نوزده مدرك دكتراى افتخارى 
نيز از مؤسسات آموزشى و دانشگاه هاى امريكا 
دريافت كرده اســت. اما كرتزوايل همان گونه كه 
در عرصه دانش و كامپيوتر فعال و اثرگذار بوده، 
نويسنده موفقى نيز به شمار مى آيد. هر سه كتاب 
او به ويژه كتاب آخــرش، يعنى Singularity، در 
زمره آثار بسيار مشــهور و موفق علوم و فلسفه 
هســتند كــه در ادامه به بررســى آن ها خواهيم 

پرداخت.

ريموند كرتزوايل

 احمد شريف پور

نابغه خستگى ناپذير
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«يك فرد موفق لزوماً،  در زمينه حل مسائل بهتر از سايرين عمل نمي كند.  بلكه توانايي تشخيص الگوي او در پيدا كردن مسائلي كه 
ارزش حل كردن دارند،  بهتر است.»

،1968 ســال  در  يعنــي  لگي، 
يــد برنامه هــاى كامپيوترى 
ه قيمت يكصدهــزار دالر به

ـت. «رى» باالخره در ســال 
ه هاى علومكامپيوتر و ادبيات
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همزمان با اين شركت
را نيــز تأســيس كرد
تشــخيص گفتــار بپ
بسنده نكرد و در سال
را بــراى ادامــه كار در
 تأسيس كرد. به واسطه تم
فراوان، نشـ
«نابغه خس
را «ماش
را به
كه

ن
ثبت شد. كر
نيز از مؤس
دريافت كر
در عرصه
نويسنده م
او به ويژه
زمره آثار
هســتند ك
پرداخت.
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كتاب «يكتايي نزديك است» در واقع ادامه مجموعه كتاب هاى قبلى 
كرتزوايل اســت. ســرى كتاب هايى كه با «عصر ماشين هاى هوشمند» 
آغــاز   1990 ســال  در   (The Age of Intelligent Machines)
شــد و در ســال 1999 بــا كتــاب «عصــر ماشــين هاى معنــوي»

 (The Age of Spiritual Machines) ادامه يافت. 
در كتاب اول كه در ســال هاى 1986 تا 1989 نوشــته شــده و در 
ســال 1990 منتشــر شــده بود، كرتزوايل پيش بينى كــرده كه اتحاد 
جماهيــر شــوروى در اثــر نفوذ و گســترش فناورى هــاى ارتباطى 
نظيــر تلفن هــاى همراه و دســتگاه هاى فكــس و... كــه باعث كاهش 
نفــوذ حاكمان مى شــوند، دچار فروپاشــى خواهد شــد. او همچنين 
در هميــن كتــاب او به درســتى پيش بينى كرده بود كه تا ســال 1998 
هــوش مصنوعــى به خصوص در عرصه شــطرنج آن قدر پيشــرفت 
خواهــد كرد كه بتواند بهترين قهرمانان شــطرنج را نيز شكســت دهد 
و همين گونــه نيز شــد؛ گــرى كاســپارف در ماه مى ســال 1997 از

 Deep Blue شكست خورد. 
مهم تر از همه اين ها، كرتزوايل در اين كتاب رشد انفجارى اينترنت 
را نيــز پيش بينــى كــرده بود. اينترنــت در آن زمان تنهــا 2/6 ميليون 
كاربر داشــت و هنوز به عنوان رســانه اى مهم شــناخته نمى شد. او به 
درســتى پيش بينى كــرده بود كه اين انفجار نه تنهــا در تعداد كاربران 
كــه در محتويــات موجود در شــبكه نيــز رخ خواهــد داد و كاربران 
خواهند توانســت به «شبكه اى جهانى از كتابخانه ها، پايگاه هاى داده و 
ســرويس هاى داده اي» دسترسى داشته باشند. آخرين پيش بينى او در 
اين كتاب حيرت انگيز، استفاده از تجهيزات بى سيم به عنوان اصلى ترين 
ابزار دسترســى به اينترنت در قرن بيســت و يكم بود. تحقق تمام اين 

پيش بينى ها اعتبار فراوانى را براى او به ارمغان آورد. 
در ســال 1999 كرتزوايل كتاب دومى را با نام «عصر ماشين هاى 
معنوي» منتشــر كرد كه به شــرح مفصل تر ايده هــاى او درباره آينده 
مى پردازد. بخش سوم اين كتاب به صورت كامل به توصيف چرخه اى 
مى پــردازد كــه فناورى از ديد كرتزوايل در ســده بعــدى طى خواهد 
كرد. كتاب آخر اين مجموعه كه در ســال 2005 با نام «يكتايى نزديك 
اســت: هنگامى كه انسان از حيات پيشى بگيرد» منتشر شد، همانند دو 
كتاب قبلى به بررســى فناورى و تأثير متقابل آن بر نوع بشــر در آينده 
مى پــردازد. اما در اين كتــاب از پيش بينى هاى صريح و كوتاه مدت اثر 
چندانــي به چشــم نمى خورد و در عوض ايده هــاى كرتزوايل در باب 
آينده دور به وفور ديده مى شــوند. كرتزوايــل در اين كتاب پيش بينى 
مى كنــد كه در ســال 2010 ابركامپيوترها قدرت محاســباتى برابر با 

ذهن بشــر داشــته باشــند، اما براى 
اســتفاده از اين قــدرت در اين تاريخ 
نرم افــزارى وجود نخواهد داشــت. 
همچنيــن او ادعا مى كند كه در ســال 
2020 كامپيوترهــاى خانگى به چنين 
توان پردازشــى دست خواهند يافت. 
يكتايى؛ آنچه عنوان اصلى اين كتاب را 
به وجود آورده اســت، در سال 2045 
رخ خواهد داد. كرتزوايل اعتقاد دارد، 
در ايــن ســال با هــزار دالر مى توان 
كامپيوتــرى خريــد كه يــك ميليارد 
برابــر باهوش تــر از كل افراد بشــر 
باشــد. در اين سال، هوش مصنوعى 
از ذهن بشــر قدرتمندتر خواهد شــد 
و ماشــين هاى هوشــمندى ظهــور 
خواهند كرد كــه مى توانند فكر كرده، 
خود را بهبود بخشــند و با يكديگر به 
تبادل اطالعات بپردازند. در اين سال 
توســعه فناورى كه به صورت كامل 

توســط ماشــين ها صورت مى گيرد، رشــدى انفجــارى خواهد يافت 
و نســل هاى متمادى هوش مصنوعى قدرتمندتر با ســرعت بيشترى 
ظاهر خواهند شــد. ايــن رويداد، رويدادى ويرانگر اســت. نه از جهت 
ماشــين هاى مرگ آور و شــورش روبات ها، كه از بابت به هم ريختن 
كامل سيســتم زندگى كه بشــر تا كنون به آن خو كرده اســت. در آن 
زمان انســان و ماشــين بــا هم يكى خواهند شــد و بــه احتمال، هيچ 
انســانى نخواهــد توانســت بدون «ارتقاى» ماشــيني بــه حيات خود

 ادامه دهد.
 ذهــن بشــر با ماشــين پيونــد خواهد خــورد و ماشــين ها جزء 
جدايى ناپذير حيات فيزيكى انسان ها خواهند شد. در ادامه اين روند كل 
ماده خام زمين به تدريج توسط اين موجود جديد انسان-ماشين، براى 
توسعه اين كامپيوتر واحد و به هم پيوسته صرف خواهد شد و پس از 
آن نيز روند توسعه اين ماشين واحد هوشمند با در اختيار گرفتن ساير 

سيارات و اجرام آسمانى ادامه خواهد يافت.
هرچند نقدهاى فراوانى به جنبه هاى فلسفى و علمى اين كتاب وارد 
شده و مى شود، اما مطالعه آن به مثابه رمانى علمى تخيلى از آسيموفى 

ديگر در قرن بيست و يكم، خالى از لطف نخواهد بود.

پيشگويى هاى دنياى سايبرى

عنوان: يكتايى نزديك است
نويسنده: ريموند كرتزوايل

تاريخ انتشار:  سپتامبر 2005
Viking Adult :ناشر

تعداد صفحات: 672 صفحه
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يكتايى نزديك است

«كرتزوايل بهترين كسى است كه براى پيش بينى آينده هوش مصنوعى سراغ دارم.»
                   بيل گيتس


