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هوشمندسازی
•
• استفاده از رایانه برای انجام فعالیت هایی که یک موجود زنده قادر به انجام آن است
• هوشمندسازی در مقابل خودکارسازی :تکیه بر خالقیت در رایانه برای ارزیابی هوشمندی
• هوشمندسازی به عنوان شبیه سازی انسان
• هوشمندسازی به عنوان رفتار عقالنی
• سه گروه کلی:
استفاده از رایانه یا یک ریزپردازنده (و یک نرم افزار گرداننده) در یک سامانه

•
• شبیه سازی رفتار انسان
• خالقیت و رفتار عقالنی

جایگزینی در جایگاه یک انسان

ساختاری برای تحلیل چالش ها
•
• سخت افزار ،ابزارگردان ،رایاگردان و برنامه های کاربردی
• چالش های عمومی :کاشت رخنه گاه ،خطای محاسباتی ،گم شدن سابقه ،هزینه اصالح ،توقف بهبود
• آثار فلسفی ،فرهنگی ،اجتماعی ،جسمی و روانی فردی ،حقوقی ،درون یاخته ای-تکاملی ،امنیتی
• آثار آنی ،کوتاه مدت و درازمدت
کاربردهای نظامی ،درمانی ،صنعتی ،تجاری و عمومی

کاربردهای نظامی
•
• تغییر رتبه نسبی جهانی ،تفوق جهانی
• همه سو نگری پیش از تصمیم ،پیش بینی کامل احتماالتپ ،ایجاد فرصت بیشتر برای آرایش مناسب
• دقت عملیات ،تغییر چیدمان عملیات ،بهینه سازی نقل و انتقاالت
• تخمین نتیجه ،بودجه و زمان عملیات
پایش پایدار ،کاهش هزینه ها ،افزایش عمومی کیفیت

•

چالش اصلی ،بومی نبودن زیرساخت های الزم ،سرمایه گذاری اندک ،نبود راهبرد درازمدت

کاربرد درمانی
•
• کاهش نیاز به حضور پزشک ،افزایش امکان مشاوره های وسیعتر
• آرامش بیشتر بیماران ،دسترسی تمام وقت به امکانات ،ردیابی عوامل
• انباشت نتایج و ایجاد دانش بر اساس اندوخته های قبلی
• چالش های اصلی :میزان مسئولیت سازندگان در اشتباهات سامانه ها ،امکان تصمیم به قتل ،میزان
سرعت تشخیص و کاهش محدوده احتماالت ،دقت تشخیص و ارزیابی پزشکان

امنیت حریم خصوصی افراد

کاربرد صنعتی
•
• امکان بهبود طراحی ها با استفاده از خالقیت عوامل هوشمند
• افزایش اثر نظر کاربران نهائی در تغییر محصول
• تولید نسخه بعدی و بهبود یافته خود
• چالش های اصلی :امکان حذف قهرآمیز کارگران بی دقت ،امکان تصمیم به تولید چیزی غیر از نظر
کاهش هزینه ها و دقت باالتر در تولید و افزایش کیفیت محصوالت

صاحب کارخانه ،امکان انهدام خود یا صدمه به صاحب کارخانه (اعتصاب آدمک ها)

کاربرد تجاری و عمومی
•
• محاسبه و پردازش دائمی در نقاط مختلف جهان
• جمع آوری نظرات مشتریان در شبکه های اجتماعی
• مدل سازی کاربران ،سرشماری پنهان ،تخمین نیازها و تغییر میزان تولید انواع محصول
• چالش های اصلی :فراموشی مسائل اخالقی و انسانی ،مدل سازی شخصیت بدون اجازه شخص ،نگهداری
سرمایه گذاری سنگین ،بازگشت سرمایه و سودآوری

عالئق خصوصی افراد و افشای آن برای مقاصد سودجویانه

آثار فلسفی
•
• عدم تفاوت انسان و ماشین
• خلق موجودی با توانائی انسان
• تعریف موجودیتی هوشمند با تمام خصوصیات و توانائی های انسانی
• تعریف خیر و شر برای سازنده (ها) یا برای صاحب الگوی رفتاری
نظریه نمادهای متناظر با عوامل محیط

•

جهان بی انسان و مملو از آدمک ها

آثار حقوقی
•
• امکان توارث یک آدمک از سازنده یا صاحب شخصیت رونوشت شده؟
• میزان جرم سازنده سخت افزار ،نرم افزار ،تعمیرگر ،الگوی شخصیتی ،در هنگام خطای آدمک
• رأی گیری از انسان ها و آدمک ها با هم
• توانائی قتل (در شهر و میان مردم عادی یا در میدان جنگ) و نتایج آن
• امکان تصمیم به جرم (قتل) و چگونگی جلوگیری از آن
حقوق فردی یک آدمک در مقابل انسان و آدمک های دیگر (تصادف آدمک با انسان)

•

تصمیم یک آدمک به قتل یک انسان خاطی و محکوم به قتل بدون نیاز به دادگاه

آثار دیگر
•
• تمایل ماشین ها به طالق دادن همسر انسانی و زندگی با یک ماشین فهمیده و عاقل
• تغییر ساختار بدن انسان با حذف تدریجی بعضی کارها از زندگی انسان
• تصمیم آدمک ها به تحقق قیامت
• سرقت تمام دارائی خصوصی و معنوی و خالقیت یک فرد از طریق نفوذ به حافظه آدمک مستخدم
• تعریف جدید اجتماع :من و چند آدمک؟ ما با چند آدمک؟ فقط چند آدمک؟
تمایل افراد به داشتن همسری ماشینی

