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ــما چه اندازه هوشمند هســتيد؟ من فكر مى كردم كه مى دانم چه اندازه هوشمند هستم، اما آزمونى كه پيش رويم بود مرا مجبور كرد در اين  ش
ــورد تجديد نظر كنم. يك رديف از جعبه هاى گيج كننده روى صفحه نمايش كامپيوتر من ظاهر شــد. برخــى از اين جعبه ها حاوى عالمت هاى  م
ــتباه كرده ام. لعنتى! تمركز  عجيب و غريب و برخى نيز خالى بودند. من روى يكى از جعبه  ها كليك كردم. يك عالمت قرمز رنگ نشــان داد كه اش
ــبز رنگ جايزه ظاهر مى شــود. با وجود اين موفقيت كوچك، درك آن چه در جريان است، مشكل  به  كرده و دوباره امتحان كردم. بله و عالمت س

نظر مى رسد. اين شبيه هيچ يك از آزمون هايى كه تا كنون گذرانده ام، نيست.

ــما چه انداز ش
ــورد تجديد نظرك م
عجيب و غريب و بر
امتحا دهودوباره ك

حاوى عالمت هاى 
ده ام. لعنتى! تمركز 
ان است، مشكل  به 

هوش نهايى
زمان آن فرا رسيده است كه مغز انسان را به عنوان استاندارد اصلى هوشمندى فراموش كنيم

 نويسنده: سلسته بى ور    منبع: نيو ساينتيست، سپتامبر 2011      ترجمه: احمد شريف پور

شايد غريب بودن اين آزمون چندان تعجب برانگيز 
ــد، چرا كه اين يك آزمون معمول سنجش IQ نيست.  نباش
من در حال مشاركت در مراحل اوليه تالش براى توسعه 
ــتين آزمون هوش «جهانى» هستم! درحالى  و ايجاد نخس
 (Psychometrics) و روان سنجى IQ كه آزمون هاى سنتى
ــكار  ــان ها را آش ــده اند تا تفاوت هاى ميان انس طراحى ش
ــان ها، ميمون ها، روبات ها و  كنند، يك آزمون جهانى انس
حتى شايد بيگانگان فضايى را با مقياسى واحد رتبه بندى 
خواهد كرد. چنين آزمونى اين كار را با استفاده از تعريفى 

ــد داد و نه با تعريفى كه به  ــى از هوش انجام خواه رياض
واسطه دخالت هاى انسان آلوده شده است.

ــون جهانى از  ــن آزم ــت؟ ايده اي ــم چيس ــه مه نكت
ــن راه هايى  ــى و آرزوى يافت ــوش مصنوع ــات ه مطالع
ــال  ــمه مى گيرد. امس براى اندازه گيرى دقيق تر آن سرچش
(2012) مشهورترين آزمون سنجش هوش ماشين ها، در 
ــالگرد تولد پديدآورنده اش، آلن تورينگ،  يكصدمين س
ــا خود آزمون  ــد. ام ــن گرفته خواهد ش در تمام دنيا جش
تورينگ هم مشكالت و ايرادهايى دارد. يك ماشين براى 

ــدن در اين آزمون، بايد بتواند يك داور انسانى را  قبول ش
ــان  فريب دهد تا او باور كند كه در حال تعامل با يك انس
ديگر است. اما شما دقيقًا چقدر از هوشمندترين روبات، 
هوشمندتر هستيد؟ اين آزمون نمى تواند پاسخ اين سؤال 
ــگ نمى تواند  ــن آزمون تورين ــما بدهد. همچني ــه ش را ب
هوشى فراتر از هوش انسانى را بسنجد. ماشين ها در حال 
ــدن هستند و به احتمال، به زودى از ما هم  ــمندتر ش هوش
باهوش تر مى شوند. به همين دليل ما به روش بهترى براى 

سنجش هوش آن ها نياز داريم.

يادنامه آلن تورينگ (8)



ــنجش هوش،  ــودمندى يك آزمون جهانى س اما س
ــراى مطالعات هوش  ــزارى ب ــم آوردن اب ــر از فراه فرات
ــا تمدنى  ــى كه ما ب ــود. در صورت ــد ب ــى خواه مصنوع
ــياره اى ديگر روبه رو شويم، آزمونى مبتنى  ــرفته از س پيش
ــت بتواند به ما بگويد كه  ــر اصول رياضيات، ممكن اس ب
ــتيم و اينجا در روى زمين،  ــا چه موجوداتى روبه رو هس ب
مى تواند به ما كمك كند تا گونه هايى از حيات را كه انواع 
ــناخته اى از هوش را از خود بروز مى دهند، بشناسيم.  ناش
ــانى تنها نمونه موجود از  ــى مى گويد هوش انس چه كس
ــود آوردن آزمونى بدون  ــع به وج ــت؟ درواق ــوش اس ه
پيش فرض هاى انسانى، ممكن است راهى براى شناخت 
ــد. خوزه هرناندز اورالو  ذات و ماهيت واقعى هوش باش
ــگاه والنسياى اسپانيا  (Jose Hernandez-Orallo) از دانش
كه يكى از طرفداران اين ايده است، مى گويد: «در صورتى 
كه تنها از يك گونه (انسان) استفاده كنيم، صحبت درباره 
ــت، چندان دقيق نخواهد  ــمندى واقعًا چيس اين كه هوش
بود.» ما هميشه خودمان را به عنوان استانداردهاى طاليى 
ــيده است تا  ــمندى در نظر گرفته ايم، اما زمان آن رس هوش
ــنجش هوش  ــه مغز ما را به عنوان محك س ــده اى ك از اي
درنظر مى گيرد، كوتاه بياييم. به رغم ايرادهاى شناخته شده 
ــنجش هوش ما انسان ها با استفاده از آزمون هاى  اندك، س
IQ بسيار ساده است. اما زمانى كه صحبت از سنجش دقيق 
ــد، اين آزمايش ها فاقد ارزش  ــانى باش موجودات غيرانس
ــاس تعاريف رياضى يا حتى رسمى  ــتند. آن ها براس هس

ــوارد دانش يا  ــيارى از م ــده اند و در بس ــوش ايجاد نش ه
ــى را به عنوان پيش فرض در نظر مى گيرند كه  مهارت هاي

تنها منحصر به ما انسان ها است.
ــناخته شده براى هوش مصنوعى  بهترين آزمايش ش
ــده است كه يافتن  ــت. هرچند ثابت ش آزمون تورينگ اس
ــان را تقليد كند،  ــه اى كه بتواند قابليت هاى مغز انس برنام
چالشى بس بزرگ خواهد بود. از سال 1990، رقابت هاى 
جايزه لوبنر (Loebner prize) كه مبتنى بر آزمون تورينگ 
ــادى به اصطالح  ــدن تعداد زي ــت، باعث به وجود آم اس
ــينى براى گفت وگو با انسان ها  chatbot (برنامه هايى ماش

ــه برخى از آن ها  ــت ك ــده اس از طريق يك رابط متنى) ش
ــز دارند. اما  ــبت خوبى ني ــى به نس ــاى اجتماع مهارت ه
محققان حوزه هوش مصنوعى هنوز فكر نمى كنند كه آن ها 
Marcus Hu) از  er) واقعًا هوشمند باشند. ماركوس هاتر
ــگاه ملى استراليا در كانبرا مى گويد: «آزمون تورينگ  دانش
ــفى جالبى را درباره هوش به صورت كلى  بحث هاى فلس
ــاص، به دنبال خواهد  ــنجش آن به صورت خ و نحوه س
ــچ گاه با جديت به عنوان هدف  ــت. اما اين آزمون هي داش
نهايى هوش مصنوعى در نظر گرفته نشده است.» با وجود 
ــخص و خاص، اين  ــمارى از آزمون هاى مش تعداد بى ش
ــوش، نظير  ــاى «محدود»ى از ه ــا نمونه ه ــا تنه آزمون ه
ــطرنج بازى كردن، را اندازه مى گيرند. كامپيوتر  قابليت ش
ــپاروف را  ــال 1997 گرى كاس ديپ بلوى آى بى ام، در س
ــاده اى نظير حل  ــت داد، اما درعين حال در امور س شكس

ــردن يك جدول يا يافتن بهترين نحوه تا كردن لباس ها،  ك
كامًال به درد نخور بود.

ــعه  ــويق به توس يكى از تالش هايى كه در جهت تش
ــيع ترى از  ــين هاى داراى هوش مصنوعى با دامنه وس ماش
ــود، رقابت هاى «بازى كردن بازى هاى  هوش انجام مى ش
كلى» است كه هرساله در نشست انجمن هوش مصنوعى 
ــين ها تركيبى از  ــده برگزار مى گردد. به ماش ــاالت متح اي
ــا چكرز داده  ــر تيك-تاك-تو ي ــاى متفاوت نظي بازى ه
ــتفاده از فهرست  ــين ها بايد تنها با اس ــود. اين ماش مى ش
ــت،  ــان قرار گرفته اس قوانين بازى كه از قبل در اختيارش
ــازى خود را پياده كنند. هرچند اين آزمون  ــالن و طرح ب پ
ــان ها  ــين ها مى خواهد كه همانند انس ــوز از ماش ــم هن ه
ــتقل ديگرى براى  رفتار كنند! آيا هيچ محك و مرجع مس
سنجيدن هوش آن ها وجود ندارد؟ اگر چنين چيزى وجود 
مى داشت، مى توانستيم آن ها را با دقت بيشترى با يكديگر 

(حتى با خودمان) مقايسه كنيم.
هرناندز اورالو تصميم گرفت كه به همراه ديويد دوه 
ــى را به وجود آورد. ديويد  ــن آزمون (David Dowe) چني
ــگاه موناش در  متخصص آمار و تئورى اطالعات از دانش
ــتراليا است. براى شروع، آن ها به سراغ تعريفى  ملبورن اس
رياضى از هوش رفتند كه ريشه اش به دهه 1960 مى رسد.
 (Ray Solomonoff) ــولومونوف در آن زمان، رى س
ــوش را به توانايى  ــتازان هوش مصنوعى، ه ــى از پيش يك
ــازى اطالعات از طريق تشخيص  جمع بندى يا فشرده س
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مردى كه بسيار مى دانست



ــل بهتر  ــى امكان ح ــرد. چنين مهارت ــط ك ــا مرتب الگوه
ــائل را نسبت به روش آزمون و خطاى خالص فراهم  مس
ــا دنباله اى نظير  ــال، در مواجهه ب ــه عنوان مث ــى آورد. ب م
ــين يا انسانى  «10101010101010» يا «1234567»؛ ماش
ــرار 10» يا «از 1  ــن دو را به عنوان «7 بار تك ــه بتواند اي ك
ــينى كه اين قابليت  ــبت به ماش ــخيص دهد نس تا 7» تش
ــمار مى آيد. اين فشرده سازى  ــمندتر به ش را ندارد، هوش
امكان پيش بينى را نيز فراهم مى كند؛ ماشينى كه بتواند اين 
الگوها را بيابد، مى تواند از اين اطالعات براى حدس زدن 
رقم هاى بعدى استفاده كند. اين در واقع نوعى «يادگيرى 
ــى  ــت. تواناي Predic) اس ve Learning) «ــه پيش گويان
ــو، تعميم الگو و  ــاهده و يافتن الگ ــرى از طريق مش يادگي

استفاده دوباره از آن.
ــمندى  ــانه وجود هوش اين كه يافتن اين الگوها نش
ــولومونوف اين  ــود. اما هنر س ــب جديدى نب ــت مطل اس
ــگويانه را به صورت رياضى  بود كه فرآيند يادگيرى پيش
ــن كار را از طريق مفهومى  ــرد و اي ــرى ك ــل اندازه گي قاب
ــى كولموگوروف ــام پيچيدگ ــه اكنون به ن ــام داد ك انج

 (Kolmogorov Complexity) شناخته مى شود. اطالعاتى 
ــادگى مى توانند فشرده شوند؛  مانند مثال هاى باال، كه به س
ــد در حالى كه  ــرى دارن ــوروف كمت ــى كولموگ پيچيدگ
ــداد كه به هيچ وجه قابل  ــه كامًال تصادفى از اع ــك دنبال ي
ــى كولموگوروف  ــت، داراى پيچيدگ ــازى نيس فشرده س
ــود. به رغم اهميت اين تعاريف  ــيار باال ارزيابى مى ش بس
ــولومونوف تا اواخر دهه  ــوش مصنوعى، ايده س براى ه
1990 به فراموشى سپرده شد تا اين كه دوه و كمى بعدتر 
هرناندز اورالو شروع به بررسى ارتباط ميان فشرده سازى 

و هوشمندى كردند.
ــان هوش  ــه محقق ــب توج ــراى جل ــى ب در تالش
ــابقات  ــال 2006 مس مصنوعى به اين موضوع، هاتر در س
ــازى دانش انسانى را كه اكنون به اختصار  جايزه فشرده س
ــرد. در اين  ــود، پايه گذارى ك ــر ناميده مى ش ــزه هات جاي
ــابقات، طراحان الگوريتم هايى كه بتوانند يك خالصه  مس
ــه اندازه هاى كوچك تر  ــا را ب ــى از ويكى پدي صد مگابايت
ــد.  ــز نقدى برخوردار خواهند ش ــرده كنند، از جواي فش
ــه اعتراف كرد  ــى بود ك ــتين كس هرچند خود هاتر نخس
ــازى به تنهايى نمى تواند تمام جنبه هاى هوش را  فشرده س
تشريح كند. يك ماشين يا الگوريتم هوش مصنوعى براى 
نشان دادن تمام مهارت هايش، بايد در آزمونى ديگر نشان 
دهد كه توانايى استفاده از دانشى كه فشرده كرده است را 
نيز دارد.  هاتر معتقد است كه اين ماشين يا الگوريتم بايد 
بتواند نشان دهد كه قابليت اتخاذ تصميم هاى هوشمندانه 
ــته هايش دارد.  و برنامه ريزى براى آينده را از طريق دانس
ــما گرفتن اين تصميم كه چتر خود را در  ــايد از نظر ش ش
ــمان به همراه ببريد، بديهى باشد اما  هنگام ابرى بودن آس
همين نوع تشخيص الگو است كه مثًال به ما امكان مى دهد 
ــطرنج پيش بينى كنيم  حركت بعدى حريف را در بازى ش
ــه گونه برتر و حاكم اين  ــت كه ما را ب و همين قابليت اس

سياره تبديل كرده است.
ــد چنين  ــه بتوان ــى ك ــون عمل ــك آزم ــى ي طراح
ــى اندازه گيرى كند، به  ــى را به صورت رياض توانايى هاي
همان اندازه طراحى ماشين هوشمند داراى اين توانايى ها، 
ــد. اما هرناندز  اورالو و دوه بر اين  ــكل به نظر مى رس مش
ــى كولموگوروف  ــوان از مفهوم پيچيدگ ــد كه مى ت باورن

عالوه بر فشرده سازى، براى سنجش قدرت تصميم گيرى 
و توانايى برنامه ريزى نيز استفاده كرد. من با امتحان كردن 
نسخه اوليه اى كه اين دو نفر طراحى كرده و آن را «هوش 
ــى از اين كه  ــد، كم وبيش درك ــان» ناميده بودن ــر زم در ه
ــرد پيدا كردم. آن ها  ــن آزمونى چگونه كار خواهد ك چني
ــين ها خواسته بودند  ــان ها و هم از ماش پيش تر، هم از انس
ــه را امتحان كنند. هرچند در اين نمونه اوليه  ــه اين برنام ك
ساده سازى هاى بسيارى وجود دارد و نمى توان آن را يك 
ــيار خوبى از  ــمار آورد اما نمونه بس «آزمون جهانى» به ش

اصول اين كار را به نمايش در مى آورد.
ــرى از  آزمون «هوش در هر زمان» به صورت يك س
ــود.  عمليات هاى تعاملى روى صفحه نمايش ظاهر مى ش
ــاى حاوى  ــف از جعبه ه ــامل يك ردي ــات ش ــر عملي ه
نشانه هاى خاص است. در ابتدا تنها سه جعبه وجود دارد، 
اما تعداد آن ها در گام هاى بعدى بيشتر خواهد شد. هدف 
ــب حداكثر امتيازهاى مثبت ممكن و پرهيز از گرفتن  كس
ــروع  ــت. من اين قوانين را پيش از ش امتيازهاى منفى اس
كار مطالعه كردم و يك سيستم هوش مصنوعى بايد براى 

اين كار برنامه ريزى شود.

مسيرهاى نامرئى
هنگامى كه آزمون آغاز شد، من مى توانستم با استفاده 
از ماوس، عالمتى را كه نشان دهنده «من» بود، ميان جعبه ها 
حركت دهم. پس از هر انتخاب، عالمت هاى ساير جعبه ها 
ــدند و بازخوردى براى من نمايش داده  نيز جابه جا مى ش
ــد كه تعيين مى كرد حركت من مثبت، منفى يا خنثى  مى ش
بوده است. اين بازخورد سبز، قرمز يا خاكسترى بود (براى 

اطالعات بيشتر به كادر صفحه بعد مراجعه كنيد).
ــا كردم. نكته  ــروع به درك الگوه ــس از مدتى، ش پ
اصلى اين بود كه رفتن به بعضى جعبه ها مجاز نبود. به نظر 
مى رسيد كه شبكه اى نامرئى از مسيرها، بعضى از جعبه ها 
ــتفاده از اين الگوها براى  ــت. اس را به هم وصل كرده اس
ــب  ــب يكى از دو نمونه عالمت موجود، باعث كس تعقي
ــردن عالمت هاى ديگر  ــد و با دنبال ك ــاز مثبت مى ش امتي
ــت مى آمد. بسيارخب، اما تمام اين ها به  امتياز منفى به دس
ــيرها و رفتار ساير  هوش چه ارتباطى دارد؟ الگوهاى مس
ــته اى از  عالمت ها در اين محيط را مى توان به صورت رش
بيت ها توصيف كرد كه پيچيدگى كولموگوروف آن قابل 
ــما در تشخيص  ــت. به اين ترتيب، توانايى ش تخمين اس
ــنجيده  الگوها، كه با امتيازهاى مثبتى كه جمع مى كنيد س
ــبه يك نمره مورد استفاده  ــود، مى تواند براى محاس مى ش
قرار بگيرد. به عبارت ديگر، اين آزمون توانايى شما را در 

مشاهده، فشرده سازى و استفاده دوباره 
ــى ارزيابى  ــش به صورت رياض از دان

مى كند. 
ــت كه در  نكته مهم ديگر اين اس

يادنامه آلن تورينگ (8)
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الگو را بيابيد
يك آزمون هوش جهانى چگونه كار خواهد كرد؟ اين آزمون كه به صورتى ساده در اينجا تشريح شده است، سعى دارد هوش انسان و ماشين 

را بر مبناى معيار واحدى بسنجد. اين آزمون توانايى شركت كننده را در يافتن الگوهاى مخفى محاسبه مى كند.

شركت كننده بايد در نهايت متوجه الگويى شود كه باعث كسب امتيازهاى مثبت بيشترى مى شود.

از پيش به شركت كننده گفته مى شود (يا سيستم مورد آزمايش را برنامه ريزى مى كنند) تا سعى كند امتياز هاى مثبتى كه كسب مى كند بيش از امتيازهاى منفى باشد.

شما عوامل كنترل شده توسط آزمون

بعد از هر انتخاب، يك نتيجه مثبت، خنثى يا منفى 
به نمايش در خواهد آمد.

ــما متوجه خواهيد شد كه نمى توانيد از  در ابتدا، ش
ــى جعبه ها به بعضى ديگر برويد. چرا كه بايد  بعض
الزامًا از طريق مسيرهاى مشخصى كه جعبه ها را به 
هم وصل مى كنند جابه جا شويد. اين مسيرها ديده 

نمى شوند، به همين دليل شما بايد آن ها را بيابيد.

ــاير جعبه ها ديده  ــه در س ــاى ديگرى ك عالمت ه
ــانگر عامل هاى مثبت و منفى آزمون  مى شوند، نش
ــاس الگوهاى  ــز براس ــن عالمت ها ني ــتند. اي هس
ــوند. هر گاه شما به دنبال  ــخصى جابه جا مى ش مش
ــويد، يك  ــل مثبت (لوزى) وارد يك جعبه ش عام

امتياز مثبت كسب مى كنيد.

ــتاره) را دنبال كنيد، يك  و هرگاه عالمت منفى (س
امتياز منفى به دست خواهيد آورد.

اين آزمون، تعاملى بدون محدوديت زمانى روى صفحه نمايشگر خواهد بود. زمانى كه آزمون شروع مى شود، رديفى از جعبه ها به شما نشان داده 
ــما» است. با كليك روى جعبه ها شما مى توانيد دايره خودتان را به آن ها منتقل  ــانگر «ش ــد. دايره كوچكى كه درون يكى از جعبه ها قرار دارد نش خواهد ش

كنيد يا آن را در جايى كه هست، حفظ كنيد. ساير عالمت ها هم بين جعبه ها جابه جا خواهند شد.
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اين آزمون ساير مهارت هاى خاص انسان يا نرم افزار هيچ 
ــدز اورالو و دوه  ــت. هرنان ــى به همراه نخواهد داش مزيت
ــدند كه گونه هايى مانند انسان ها كه به نحوى با  متوجه ش
مسيريابى در فضاى سه بعدى سروكار دارند، ممكن است 
ــاى خاصى را راحت تر از يك كامپيوتر درك كنند.  الگوه
ــيرهاى ميان جعبه هاى مجاور  مثًال احتمال اين كه ما به مس
ــل آن ها اطمينان  ــت. به همين دلي ــتر اس توجه كنيم، بيش
ــورت تصادفى  ــيرها حتمًا به ص ــد كه مس ــل كردن حاص
ــت و  ــوند. در مقابل، آزمون بدون زمان اس انتخاب مى ش
ــبات سريع نيز هيچ  ــين ها در محاس بنابراين توانايى ماش

مزيتى به همراه نخواهد داشت.
ــان از بيست نفر  هرناندز اورالو، دوه و تيم همكارش
ــتند تا در نمونه هاى متفاوتى از اين آزمون شركت  خواس
كنند. آن ها همچنين يك الگوريتم يادگيرى ماشينى به نام 
Q-Learning را آزمودند. اين الگوريتم به اين دليل انتخاب 

ــد كه به گونه اى برنامه ريزى شده است كه يادگيرى آن  ش
ــاس جوايز يا امتيازهايى كه دريافت مى كند، خواهد  براس
ــود. آن ها نتايج اين آزمون را در كنفرانس هوش عمومى  ب
مصنوعى كه آگوست 2011 در مانتين ويو كاليفرنيا برگزار 
ــش از آن كه اطالعاتى در  ــه كردند. اين نتايج بي ــد، ارائ ش
ــار ما قرار دهد،  ــوندگان در اختي ــورد هوش آزمايش ش م
ــير ساخت  دانش ما را در زمينه چالش هاى پيش رو در مس
ــت.  ــنجش هوش جهانى، افزايش داده اس يك آزمون س
ــبت بهترى را  الگوريتم Q-Learning امتياز ميانگين به نس
ــبت به افراد به دست آورده بود. با اين حال، هيچ كس  نس
ــمندى اين الگوريتم حتى نزديك به  ادعا نمى كند كه هوش
ــد. هرناندز اورالو مى گويد: «الگوريتم  هوش انسانى باش

Q-Learning سيستم كامًال احمقى است.»

ــا اين اوصاف، چگونه مى توانيم آزمون هاى جهانى  ب
ــازيم؟ نخستين گام اين است كه آزمون را به  مؤثرترى بس
ــونده واكنش  ــه اى تغيير دهيم كه به كارايى آزمون ش گون
ــود را با هوش  ــن نمونه اوليه نمى تواند خ ــان دهد. اي نش
ــود مورد آزمون تطبيق دهد. اين آزمون بايد هنگامى  موج
كه آزمون شونده به راحتى پاسخ مى دهد، مشكل تر شده و 
هنگامى كه دچار اشتباه مى شود يا از پس آزمون بر نمى آيد، 
ــكل اطمينان حاصل مى شود كه  ــود. به اين ش ــاده تر ش س
ــان ها، با آزمون هاى  ــركت كنندگان باهوش تر، مثًال انس ش
دشوارترى روبه رو مى شوند و در نتيجه فرصت درخشيدن 

ــت. همچنين از  ــترى خواهند داش ــاز بيش ــب امتي و كس
ــتگى ناشى از سادگى بيش از حد يا دشوارى بيش از  خس
ــتگى پديده اى بود  حد جلوگيرى خواهد كرد و اين خس
كه من هنگام برگزارى آزمون در عمل با آن روبه رو شدم.
براى اين كه امكان آزمودن يك حيوان، اگر موجودات 
ــود بايد رابط  ــار بگذاريم، فراهم ش ــه فضايى را كن بيگان
ــرد چرا كه به احتمال  ــون را از نو طراحى ك ــرى آزم كارب
ــگ در برابر كامپيوتر با مشكل  ــاندن يك س زياد براى نش
روبه رو خواهيد شد و يك دلفين به هيچ عنوان نمى تواند 
ــتفاده كند. روانشناسان حيوانى، در گذشته با  از ماوس اس
اين مشكالت دست و پنجه نرم كرده اند. دوگالس دترمن 
از دانشگاه ملى Case Western Reserve در كلولند اوهايو 
مى گويد: «ما مى توانيم گونه هاى مختلف را براساس كارها 
ــاده و كارايى آن ها مقايسه كنيم. مشكل اينجا  و تكاليف س
است كه براى نشان دادن حداكثر كارايى، آزمون بايد براى 
هر گونه از نو طراحى شود. به عنوان مثال شما نمى توانيد 
ــتفاده كنيد. در چنين  ــتارى اس ــتورالعمل هاى نوش از دس
حالتى چگونه مى خواهيد مطمئن شويد كه همه حيوانات 
با پيش زمينه و مبناى يكسانى آزمون را شروع مى كنند؟»

هرناندز اورالو براى حل اين مشكالت از متخصصان 
ادراك حيوانى كمك گرفت، اما همين مشكل در ارتباط با 
ماشين ها نيز وجود خواهد داشت. الگوريتم هاى مختلف 
ممكن است به صورت هاى متفاوتى به دستورالعمل هاى 
برنامه ريزى شده پاسخ دهند كه لزومًا تأثير گرفته از ميزان 
هوش آن ها نباشد. تام شاول (Tom Shaul) يكى از محققان 
ــگاه لوگانوى سوئيس، كه  حوزه هوش مصنوعى در دانش
ــابهى براى ماشين ها كار مى كند،  روى آزمون عمومى مش
مى گويد: «به نظر من برطرف شدن تمام اين مشكالت به 
ــت  ــاى تحقيقاتى فراوانى نياز دارد.» او معتقد اس تالش ه
ــازيد كه بهترين نتايج را در  ــما مى توانيد الگوريتمى بس ش
ــدت ضعيف  ــاير كارها به ش ــب كند، اما در س آزمون كس
عمل كند. با اين حال، او معتقد است كه هرناندز اورالو و 
دوه در مسير درستى حركت مى كنند. او مى افزايد: «آن چه 
ــت كه آن ها موفق  ــت دارم، اين اس من بيش از همه دوس
ــده اند آزمونى بسازند كه در آن عامل انسانى يا ماشينى  ش
ــاول، وجود  هيچ ارجحيتى بر يكديگر ندارند.» به نظر ش
ــرى و كامًال عمومى براى  ــمى، قابل اندازه گي معيارى رس
آينده حوزه هوش مصنوعى كامًال حياتى و الزامى است.

ــرات و نتايج مثبت  ــود، تأثي اگر اين آزمون موفق ش
يك آزمون جهانى هوش، چندان دور از دسترس نخواهد 
بود. هرناندز اورالو مى گويد: «درك اين كه هوش چيست، 
ــت.»  ــر اس ــرى آن  جدايى ناپذي ــوه اندازه گي از درك نح
همان گونه كه انرژى، فاصله و سرعت را نمى توان بدون در 
نظر گرفتن توانايى ما در اندازه گيرى كمى آن ها درك كرد. 
او معتقد است كه ناتوانى فعلى ما در اندازه گيرى هوش به 
ــى عمومى و خارج از چارچوب هاى مختص گونه  صورت
ــكالت بزرگ اين حوزه است كه بيشتر  ــر، يكى از مش بش

جنبه هاى فلسفى دارد تا ريشه هاى علمى.

لزج هوشمند
ــان محورمان  ــه محدوده اى فراتر از ديد انس ــر ما ب اگ
ــت يابيم، به يقين امكان اكتشافات جديد  درباره هوش دس
ــان پيش از اين نيز آثارى  ــت. محقق نيز وجود خواهد داش
ــمندى از  ــى كه اصًال توقع هوش ــوش را در موجودات از ه
ــودات، انگل ها  ــى رود، يافته اند. نمونه اين موج ــا نم آن ه
ــت كه در فضوالت حيوانات  [كپك ها]ى لجن مانندى اس
ــگفت انگيزى  ــى مى كنند. اين موجودات توانايى ش زندگ
 Cephalopods) ــفالوپودها در عبور از هزارتوها دارند. س
ــت پا و  ــه گونه هاى منحصربه فردى از نرم تنان مانند هش ب
اختاپوس اطالق مى شود) نيز توانايى ذهنى خارق العاده اى 
ــده  ــراى يادگيرى دارند كه به تازگى اهميت آن درك ش ب
ــم آزمونى براى  ــر بتواني ــى مى داند كه اگ ــت. چه كس اس
ــاير موجودات ايجاد كنيم، با  ــنجش بى طرفانه هوش س س
ــن، تازه اگر از  ــگفت انگيز ديگرى روى زمي ــه موارد ش چ
ــد. بلى ويت باى  فضا صرف نظر كنيم، روبه رو خواهيم ش
ــوفان حوزه هوش مصنوعى  (Blay Whitby) يكى از فيلس
در دانشگاه ساسكس برايتون مى گويد: «مطالعه هوش تنها 
ــت. اگر  ــتباه اس ــانى، به يقين اش از طريق مورد خاص انس
ــان موردنياز  ــباهت به انس ــى را كه براى ش پيش فرض هاي
ــت كنار بگذاريم، هوش بيشترى را در همه جا مشاهده  اس
ــايد در آن صورت براى هوش مصنوعى  خواهيم كرد.» ش
كه تا كنون و روى زمين ايجاد كرده ايم نيز، ارزش بيشترى 
ــت وجو كه  ــه الگوريتم هاى پيچيده جس ــويم؛ چ قائل ش
امكان گشت وگذار در وب را براى ما فراهم مى كنند و چه 
برنامه هايى كه تأثير به سزايى در بازار سهام دارند. ويت باى 
ــان محور را رها كنيم،  مى گويد: «اگر ما پيش فرض هاى انس
هوش مصنوعى نيز بسيار جذاب تر به نظر خواهد رسيد.»

ــر مى كردم، به  ــه اين موارد فك ــه به هم ــى ك در حال
ــون هرناندز اورالو افتادم.  ــرخوردگى اوليه ام از آزم ياد س
واقعيت اين است كه آن جعبه هاى رنگى آن قدر گيج كننده 
ــليم شدم. من فكر  ــادگى تس و مالل آور بودند كه من به س
ــين به اين سادگى تسليم شود. اين كه  نمى كنم كه يك ماش
ــص و داراى ايراد  ــانى تا چه حد مى تواند ناق ــوش انس ه

باشد، هيچ گاه تا اين اندازه آشكار نبوده است!

درك اين كه هوش چيست، از درك نحوه اندازه گيرى آن 
جدايى ناپذير است.
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