
 در ستایش کتاب

و  گانز،  آگراوال،  است.  ما  روزگار  فناوری  متحول کننده ترین  مصنوعی  »هوش 
گلدفارب نه تنها درک کاملی از عصاره ی هوش مصنوعی دارند، بلکه بینش های عمیقی 
را نیز درباره ی نتایج اقتصادی و تعامالت درونی آن به خوانندگان ارائه می کنند. اگر 
و  چالش ها  و  کنید  برطرف  مصنوعی  هوش  درباره ی  را  خود  ابهامات  می خواهید 
فرصت های هوش مصنوعی را در جامعه به روشنی دریابید، نخستین قدم شما باید 

خواندن این کتاب باشد.«
- اریک برونیولفسون، استاد MIT، نویسنده ی
عصردومماشین،وماشین،پلتفرم،وجمعیت

سیاست گذاران،  بازرگانی،  رهبران  برای  ضروری  است  کتابی  پیشبینی  »ماشینهای
اقتصاددانان، متخصصان راهبرد، و تمام کسانی که می خواهند تأثیرات هوش مصنوعی 

را بر طراحی راهبردهای بازرگانی، تصمیم گیری، و جامعه ی ما بفهمند.«
 - روسالن صالح الدین اُف، استاد دانشگاه کارنِگی- ملون،
مدیر پژوهش های هوش مصنوعی اپل

تا  و  زده  هیجان  مصنوعی  هوش  درباره ی  که  می کنم  برخورد  زیادی  افراد  با  »من 
حدودی حیرت زده هستند. این کتاب می تواند چارچوبی عملی را در اختیار آن ها قرار 

دهد و آن احساسات سردرگمی را از میان بردارد.«
 - شیوون زیلیس، مدیر و شریک اُپِن اِی آی، بلومبرگ بتا

»انقالب کنونی هوش مصنوعی احتماالً منجر به وفور نعمت خواهد شد، ولی فرایند 
رسیدن به آنجا نیازمند تفکر درباره ی موضوعات دشواری، همچون افزایش بیکاری و 
نابرابری درآمدی است. این کتاب چارچوب هایی را ارائه می کند تا تصمیم گیرندگان 

بتوانند نیروهایی را که در این زمینه دخالت دارند، به خوبی بشناسند.«
 - وینود ُخسال، خسال ونچرز؛ مدیرعامل و
از بنیان گذاران شرکت سان میکروسیستمز

»هوش مصنوعی برای کسب و کار شما چه معنایی دارد؟ این کتاب را بخوانید تا 
پاسخ آن را دریابید.«

 - هال واریان، اقتصاددان ارشد، گوگل

»هوش مصنوعی ممکن است زندگی شما را متحول کند، و کتاب ماشینهایپیشبینی 



درک شما از هوش مصنوعی را متحول خواهد کرد. این بهترین کتاب است در زمینه ی 
چیزی که احتماالً بهترین فناوری ای است که تاکنون ایجاد شده است.«

 - الرنس اچ. سامرز، استاد کرسی چارلز دبلیو. الیوت و رئیس سابق دانشگاه هاروارد؛ 
وزیر سابق خزانه داری آمریکا؛ و اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی

»ماشینهایپیشبینی کتابی است سنت شکن درباره ی چیزهایی که متخصصان راهبرد 
این کتاب  باشند.  از آن آگاه  انقالب هوش مصنوعی  و مدیران الزم است درباره ی 
با استفاده از اصول  با اتخاذ دیدگاهی سهل الوصول و واقع نگرانه درباره ی فناوری، 
اقتصاد و راهبرد، بیان می کند که هوش مصنوعی چگونه باعث تحول بنگاه ها، صنایع، 

و مدیریت خواهد شد.«
 - سوزان اَثی، استاد اقتصاد فناوری، دانشگاه استنفورد؛
مشاور سابق پژوهشی مایکروسافت در نیوانگلند

»کتاب ماشینهایپیشبینی به موفقیتی درخور و بی نظیر دست یافته است. این کتاب 
به گونه ای دقیق و خواندنی بیان می کند که هوش مصنوعی ما را به کجا می برد. این 
کتاب ضمن جدا کردن شایعات از واقعیت ها، بینش های تازه ای را به صورت پیوسته 
به ما عرضه می دارد. کتاب به زبانی بیان شده است که مدیران ارشد و سیاست گذاران 

به خوبی آن را درک کنند. هر مدیری باید این کتاب را بخواند.«
 - دومینیک بارتون، شریک مدیریت جهانی، شرکت مکینزی

»این کتاب فهمیدن هوش مصنوعی را آسان تر می کند، و آن را در حکم یک کاالی 
ارزان جدید، یعنی پیش بینی، می شمارد. این حرکتی است بسیار هوشمندانه. به نظر 

من، این کتاب فوق العاده مفید بود.«
 - کِوین کِلی، سردبیر و بنیان گذار وایْرد،
مؤلف آنچهفناوریمیخواهد و گریزناپذیر
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1
مقدمه

هوشماشینی

اگر سناریوی زیر هم اکنون برای شما آشنا به نظر نمی رسد، در آینده ی نزدیک کاماًل 
آشنا خواهد بود. کودکی از اتاق بغلی سوآلی درباره ی تکالیفش می پرسد. سوآل این 
است: »مرکز ایالت دالویر کجا است؟« شما به عنوان پدر یا مادر او، شروع به فکر 
می کنید: بالتیمور…نه،آنجانیست.ویلمینگتون…نه،آنجاهممرکزایالتنیست.ولی قبل 
از آنکه فکر شما کامل شود، ماشینی به نام آلکسا جواب درست را می گوید: »مرکز 
ایالت دالویر، شهر دوِور است.« آلکسا هوش مصنوعی آمازون است که زبان طبیعی را 
تفسیر می کند و با سرعت برق، جواب سوآل ها را می دهد. حاال دیگر در چشم بچه ها، 

آلکسا به عنوان منبع همگانی اطالعات، جایگزین پدر و مادر شده است.
هوش مصنوعی همه جا هست. در گوشی ها، خودروها، تجربه ی خرید، همسریابی، 
بیمارستان ها، بانک ها، و در سرتاسر رسانه های گروهی. جای تعجب نیست که رؤسای 
سرمایه گذاران،  کارآفرینان،  تیم،  رهبران  مدیران،  معاونان،  مدیرعامل ها،  شرکت ها، 
مربیان، و سیاست گذاران با اشتیاق به دنبال کسب اطالعات درباره ی هوش مصنوعی 
هستند. همه ی آن ها متوجه شده اند که هوش مصنوعی به زودی کسب و کارشان را از 

ریشه تغییر خواهد داد.
ما نویسندگان این کتاب از جایگاهی متمایز شاهد پیشرفت های هوش مصنوعی 
بوده ایم. ما اقتصاددانانی هستیم که کارمان مطالعه ی آخرین انقالب بزرگ فناوری، یعنی 
اینترنت، بوده است. در طول سال ها پژوهش، یاد گرفته ایم که چگونه شایعات را کنار 

بزنیم، و بر روی این تمرکز کنیم که فناوری برای تصمیم گیرندگان چه معنایی دارد.
در ضمن، ما آزمایشگاه تخریب خالقانه )CDL( را تأسیس کرده ایم. این آزمایشگاه 
افزایش  دانش بنیان  نوپای  شرکت های  برای  را  موفقیت  احتمال  که  است  برنامه ای 
می دهد. در ابتدا، CDL به روی تمام انواع شرکت های نوپا باز بود، ولی در سال 2015، 
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  ما، شرکت های  نوپای  موفق ترین شرکت های  از  بسیاری 
بودند. در سپتامبر CDL ،2017 برای سومین سال پیاپی باالترین تراکم شرکت های 



10   ماشینهایپیشبینی

نوپای هوش مصنوعی را در خود داشت.
در نتیجه، بسیاری از رهبران این رشته برای شرکت در برنامه های CDL به تورنتو 
محرک  که  مصنوعی  هوش  موتور  اولیه ی  مخترعان  از  یکی  مثاًل  می کردند.  سفر 
محصول آلکسای آمازون است، یعنی ویلیام تانستال-پِدو، هر هشت هفته یک بار از 
کمبریج انگلستان به تورنتو می آمد، و در تمام مراحل برنامه شرکت می کرد. هم چنین، 
بارنی پِل، مدیر تیم 85 نفره ی سازمان ناسا که نخستین سیستم هوش مصنوعی را به 

اعماق فضا فرستادند، از سان فرانسیسکو در برنامه ی ما شرکت کرد.
موفقیت CDL در این عرصه تا حدودی ناشی از موقعیت ما در شهر تورنتو بود، 
چرا که بسیاری از اختراعات اساسی در رشته ای موسوم به »یادگیری ماشینی«، که 
محرک عالقه ی اخیر به هوش مصنوعی بوده است، در آنجا شکل گرفته و پرورش 
یافته است. کارشناسانی که زمانی در گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تورنتو کار می کردند، 
امروزه ریاست چندین تیم پیشروی هوش مصنوعی صنعتی را در نقاط مختلف جهان 

بر عهده دارند، از جمله در فیس بوک، اپل، و در اُپِن اِی آی ایالن ماسک.
از آنجا که ما رابطه ی نزدیکی با بسیاری از کاربردهای هوش مصنوعی داشتیم، 
ناگزیر به بررسی این مسئله پرداختیم که این فناوری چه تأثیری بر راهبرد بازرگانی 
دارد. به طوری که توضیح خواهیم داد، هوش مصنوعی یک فناوری پیش بینی است، 
پیش بینی ها ورودی های تصمیم گیری هستند، و اقتصاد می تواند چارچوب بسیار خوبی 
برای فهمیدن بده بستان های دخیل در هر تصمیم باشد. از این رو، به مدد شانس و نیز 
مقداری برنامه ریزی، ما در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفته بودیم، تا بتوانیم 
پُلی بین کارشناسان فناوری و مدیران بازرگانی برقرار کنیم. نتیجه ی آن این کتاب است.
اولین بینش کلیدی ما آن است که این موج جدید هوش مصنوعی در حقیقت 
هوش را برای ما نمی آورد، بلکه یکی از اجزای حیاتی هوش، یعنی پیشبینی، را در 
اختیارمان قرار می دهد. کاری که آلکسا در هنگام سوآل پرسیدن کودک انجام می دهد، 
بر زبان آورده  این است که صدایی را که می شنود، می گیرد، کلماتی را که کودک 
است، پیش بینی می کند، و سپس پیش بینی می کند که این کلمات به دنبال چه اطالعاتی 
می گردد. آلکسا واقعاً مرکز ایالت دالویر را نمی داند، ولی قادر است پیش بینی کند که 

زمانی که افراد چنین سوآلی می پرسند، به دنبال پاسخ خاصی هستند: »شهر دوِور«.
هر کدام از شرکت های نوپا در آزمایشگاه ما بر پایه ی بهره گیری از فواید پیش بینی 
 ،DNA بهتر شکل گرفته اند. شرکت دیپ ژنومیک با پیش بینی اینکه در صورت تغییر
با  می بخشد. شرکت چیزل  بهبود  را  پزشکی  رشته ی  می افتد،  سلول  در  اتفاقی  چه 
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پیش بینی اینکه چه بخش هایی از یک سند باید ویرایش شوند، به کار وکالت حقوقی 
کمک می کند. شرکت والیِدر با پیش بینی محتوای آب موجود در نفت خام، ورودی 
انتقال مالکیت نفت خام فراهم می کند. این کاربردها نمونه ی کوچکی  بهتری برای 
هستند از اینکه اکثر شرکت ها و کسب و کارها در آینده ی نزدیک چه نوع کارهایی 

انجام خواهند داد.
ابهام هستید،  تأثیرات هوش مصنوعی بر کسب و کار خود دچار  اگر درباره ی 
می توانیم در این زمینه به شما کمک کنیم تا با پیشرفت های صورت گرفته در این 
فناوری آشنا شوید، ولو آنکه هیچ گاه برنامه نویسی شبکه ی عصبی پیچشی نکرده باشید 

و یا آمار بَیِزی نخوانده باشید.
اگر از رهبران بازرگانی هستید، به شما کمک می کنیم که تأثیر هوش مصنوعی 
یا فارغ التحصیل جدید  اگر دانشجو  بهتر درک کنید.  بر مدیریت و تصمیم گیری را 
هستید، چارچوبی را برای فکر کردن درباره ی پیشرفت مشاغل و حرفه های آینده در 
اختیار شما قرار می دهیم. اگر تحلیلگر مالی یا سرمایه گذار هستید، ساختاری را به شما 
ارائه می کنیم که بتوانید ایده های سرمایه گذاری خود را حول آن پرورش دهید. اگر 
سیاست گذار هستید، دستورالعمل هایی را برای درک اینکه هوش مصنوعی چه تأثیری 
بر جامعه خواهد داشت و سیاست ها چگونه می تواند در بهبود این تغییرات مؤثر باشد، 

به شما خواهیم داد.
اقتصاد مبنای مستحکمی برای فهمیدن عدم اطمینان و تأثیرات آن بر تصمیم گیری 
است. از آنجا که پیش بینی بهتر عدم اطمینان را کاهش می دهد، لذا با استفاده از اقتصاد 
به شما می گوییم که هوش مصنوعی چه اهمیتی برای تصمیماتی که در سیر کسب و 
کار خود می گیرید، دارد. این به نوبه ی خود مشخص می کند که کدام ابزارهای هوش 
مصنوعی احتماالً باالترین بازده سرمایه را برای گردش های کاری موجود در کسب و 
کار شما خواهند داشت. و آنگاه از این بینش ها، چارچوبی برای طراحی راهبردهای 
بازرگانی پدید می آید، مثالً اینکه چگونه می توانید مقیاس و قلمرو کسب و کار خود 
را تغییر دهید تا از واقعیت های اقتصادی جدید مبتنی بر پیش بینی ارزان بهره بگیرید. 
با مشاغل،  ارتباط  سرانجام، بده بستان های عمده ی مربوط به هوش مصنوعی را در 

تمرکز قدرت شرکتی، حریم خصوصی، و ژئوپلیتیک شرح خواهیم داد.
چه پیش بینی هایی برای شرکت شما اهمیت دارد؟ پیشرفت های بیشتر در زمینه ی 
خواهد  شما  کار  و  کسب  برای  مهم  پیش بینی های  بر  تأثیری  چه  مصنوعی  هوش 
فناوری پیش بینی  پیشرفت های صورت گرفته در  به  پاسخ  داشت؟ صنعت شما در 
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چه تغییراتی در مشاغل خواهد داد، همان گونه که ظهور کامپیوتر شخصی و به دنبال 
آن اینترنت باعث تغییر مشاغل در صنایع مختلف گردید؟ هوش مصنوعی رشته ی 
برای  اقتصادی  جعبه ابزار  ولی  است،  نشده  فهمیده  به خوبی  هنوز  و  است  جدیدی 
ارزیابی تأثیرات سقوط هزینه ی پیش بینی کاماًل مستحکم است؛ گرچه مثال هایی که 
ارائه می کنیم، بدون شک به زودی قدیمی خواهند شد، ولی چارچوب ارائه شده در 
این کتاب قدیمی نمی شود. این بینش ها در طول پیشرفت فناوری و دقیق تر شدن و 

پیچیده تر شدن پیش بینی ها، اعتبار خود را هم چنان حفظ خواهند کرد.
مصنوعی  هوش  اقتصاد  در  موفقیت  برای  نسخه ای  پیشبینی  ماشینهای کتاب 
نیست. بلکه ما بر بدهبستان تأکید می کنیم. هرچه داده ها بیشتر شود، حریم خصوصی 
کمتر می شود. هرچه سرعت بیشتر شود، دقت کمتر می شود. هرچه خودگردانی بیشتر 
شود، کنترل کمتر می شود. ما نمی توانیم بهترین راهبرد را برای کسب و کار شما تجویز 
کنیم. این وظیفه ی خودتان است. بهترین راهبرد برای شرکت یا شغل یا کشور شما 
بستگی به این دارد که شما برای هر یک از طرفین بده بستان چه وزنی قایل می شوید. 
این کتاب ساختاری را برای شناسایی بده بستان های کلیدی و چگونگی ارزیابی منافع 
و مضار به منظور رسیدن به بهترین تصمیم در اختیار شما قرار می دهد. البته حتی با 
در دست داشتن این چارچوب، باز هم خواهید دید که تغییرات بسیار سریع اتفاق 
می افتند. شما مجبورید بدون داشتن اطالعات کامل تصمیم گیری کنید، ولی همین کار 

هم باز بهتر از آن است که هیچ کاری نکنید.

نکته های کلیدی

ما هوش  برای  در حقیقت  زمینه ی هوش مصنوعی  در  پیشرفت ها  کنونی  موج   •
عرضه  ما  به  را  پیش بینی،  یعنی  هوش،  حیاتی  اجزای  از  یکی  بلکه  نمی آورد، 

می دارد.
چارچوب  اقتصاد  است.  تصمیم گیری  برای  اصلی  ورودی های  از  پیش بینی   •
فهمیده  نتایج جدید و  به شمار می رود.  فهمیدن تصمیم گیری  برای  مستحکمی 
نشده ی پیشرفت های فناوریِ پیش بینی را می توان با منطق قدیمی و کاماًل فهمیده 
شده ی نظریه ی تصمیم گیری در اقتصاد ترکیب کرد و به یک رشته بینش ها برای 

کمک به هدایت رویکرد سازمان در قبال هوش مصنوعی دست یافت.
غالباً جواب درست واحدی برای این سوآل وجود ندارد که بهترین راهبرد هوش   •
مصنوعی و یا بهترین مجموعه ی ابزارهای هوش مصنوعی کدام است؟ زیرا هوش 
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کمتر؛ خودگردانی  دقت  بیشتر،  است: سرعت  بده بستان  با  ارتباط  در  مصنوعی 
را برای  روشی  ما  کمتر.  حریم خصوصی  بیشتر،  داده های  کمتر؛  کنترل  بیشتر، 
شناسایی بده بستان های دخیل در هر کدام از تصمیمات مرتبط با هوش مصنوعی 
در اختیار شما قرار می دهیم، تا بتوانید هر دو سمت هر کدام از بده بستان ها را در 
پرتوی رسالت و اهداف سازمان خود ارزیابی نمایید، و سپس تصمیمی را که برای 

شما بهتر است، بگیرید.
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هرکسی لحظهایدرکهوشمصنوعی داشته است یا به زودی خواهد داشت. اکنون 
برای ما عادی شده است که رسانه های گروهی مملو از خبرهایی درباره ی فناوری های 
جدیدی هستند که زندگی ما را تغییر خواهند داد. برخی از ما فناوری دوست هستیم 
و از احتماالت آینده استقبال می کنیم، و برخی دیگر فناوری هراس هستیم و از سپری 
شدن روزهای خوب گذشته حسرت می خوریم. ولی تقریباً همه ی ما چنان به جریان 
پیوسته ی خبرهای فناوری عادت کرده ایم که ناخودآگاه می گوییم تنها چیزی که مصون 
از تغییر است، خود تغییر است. تا آنکه به ناگاه متوجه هوش مصنوعی می شویم. در آن 

زمان است که می فهمیم که این فناوری متفاوت است.
برای برخی از دانشمندان علوم کامپیوتر، لحظه ی درک هوش مصنوعی در سال 
2012 بود، زمانی که یک تیم دانشجویی دانشگاه تورنتو چنان پیروزی خیره کننده ای 
تمام  بعد،  در سال  که  داد  نشان  ایمیج نِت  اشیای  بصری  بازشناسی  مسابقات  در  را 
ارائه  برای نخستین بار  »یادگیری عمیق« آن ها که  از رویکرد  فینالیست ها در مسابقه 
شده بود، استفاده کردند. بازشناسی اشیا صرفاً یک بازی نیست، بلکه ماشین را قادر 

می سازد که »ببیند«.
برای برخی از مدیرعامل های فناوری، لحظه ی درک هوش مصنوعی زمانی بود 
که در ژانویه ی 2014 در سرخط خبرها خواندند که گوگل بیش از 600 میلیون دالر 
برای خرید شرکت انگلیسی دیپ مایند پرداخت کرده است، با آنکه این شرکت نوپا 
در مقایسه با این مبلغ، درآمد چندانی ایجاد نکرده بود، ولی نشان داده بود که هوش 
مصنوعی این شرکت - به تنهایی و بدون هرگونه برنامه نویسی - توانسته است بازی 

کردن برخی از بازی های ویدئویی آتاری را با عملکردی باالتر از انسان یاد بگیرد.
برای برخی از شهروندان عادی، لحظه ی درک هوش مصنوعی بعداً در همان سال 
اتفاق افتاد، زمانی که فیزیکدان مشهور، استیِون هاکینگ، با تأکید توضیح داد: »تمام 
آنچه تمدن برای ما به ارمغان آورده است، حاصل هوش انسان است… موفقیت در 

ساختن هوش مصنوعی، بزرگ ترین رویداد در تاریخ بشر خواهد بود.«1
برای برخی دیگر از افراد، لحظه ی درک هوش مصنوعی زمانی بود که توانستند 
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سوار بر یک خودروی تسال با سرعت باال دست خود را از روی فرمان بردارند و با 
استفاده از راننده ی خودکار هوش مصنوعی در جاده ها سفر کند.

پیروزی  که شاهد  بود  زمانی  مصنوعی  لحظه ی درک هوش  دولت چین،  برای 
هوش مصنوعی دیپ مایند با نام آلفاگو بر استاد بازی تخته ای گو از کره ی جنوبی لی 
ِسدول بود. بعداً در همان سال، این برنامه توانست بازیکن برتر جهان »کِه جیه« از 
چین را نیز شکست دهد. نیویورکتایمز این رویداد را برای چین با عنوان »لحظه ی 
از  اسپوتنیک  پرتاب  به دنبال  آمریکا  که کشور  همان طور  کرد:  توصیف  اسپوتنیک«2 
سوی اتحاد شوروی، سرمایه گذاری عظیمی در زمینه ی علم انجام داد، چین نیز به دنبال 
این رویداد، یک استراتژی ملی برای غالب شدن در عرصه ی هوش مصنوعی در سطح 
جهان تا سال 2030 طراحی کرد، و از نظر مالی متعهد شد که این ادعا را به انجام 

برساند.
برای خود ما، لحظه ی درک هوش مصنوعی در سال 2012 بود که شرکت های 
استفاده  ماشینی  یادگیری  تکنیک های  پیشرفته ترین  از  که  مصنوعی  هوش  نوپای 
می کردند، به تعداد زیاد در آزمایشگاه ما ثبت نام کردند. این شرکت ها صنایع مختلفی 
را دربر می گرفتند: اکتشاف دارو، خدمات مشتریان، تولید و ساخت، اطمینان کیفیت، 
خرده فروشی، و خدمات پزشکی. هوش مصنوعی فناوری قدرتمند و همه منظوره ای بود 
و ارزش قابل توجهی را در کاربردهای مختلفی ایجاد می کرد. ما با توجه به اینکه معنای 
این تحول را از نظر اقتصادی درک می کردیم، شروع به کار کردیم. می دانستیم که هوش 

مصنوعی هم، مانند هر فناوری دیگری، از اصول اقتصادی یکسانی پیروی می کند.
خود این فناوری، به ساده ترین سخن، بسیار شگفت انگیز است. در همان اوایل 
کار، یکی از سرمایه گذاران کارآفرین مشهور، استیو یورِوتسون، به کنایه گفت: »تقریبًا 
هر محصولی که در طول پنج سال آینده تجربه خواهید کرد و اکنون مانند جادو به نظر 
می رسد، به جد می توان گفت که بر مبنای این الگوریتم ها ساخته خواهد شد.«3 اشاره ی 
این تحلیلگر به هوش مصنوعی به عنوان پدیده ای جادویی، با روایت عامه پسند هوش 
Blade( مصنوعی در فیلم هایی مانند 2001:اُدیسهیفضایی، جنگستارگان، بلِیدرانِر
Ex( فراماشینی  و   ،)Transcendence( برتری   ،)Her( او  آن ها،  از  Runner(، و جدیدتر 

Machina( هماهنگ بود. برداشت یوروتسون از کاربردهای هوش مصنوعی به عنوان 

پدیده ای جادویی برای ما قابل درک است و با آن احساس همدلی می کنیم. به عنوان 
متخصصان علم اقتصاد، کار ما این است که ایده هایی را که به ظاهر جادویی هستند، 

به صورت چیزهایی ساده، روشن، و عملی تشریح کنیم.
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عبورازشایعات

ما اقتصاددانان، دنیا را به صورتی متفاوت از اکثر مردم می بینیم. ما همه چیز را از درون 
قیمت  تولید و مصرف،  تقاضا،  و  قبیل عرضه  از  نیروهایی  که  چارچوبی می نگریم 
اختالف  یکدیگر  با  اغلب  اقتصاددانان  ما  آنکه  با  آن حکم فرما هستند.  در  هزینه  و 
است.  مشترک  کاری  چارچوب  یک  قالب  در  ما  اختالف نظرهای  ولی  داریم،  نظر 
درباره ی فرضیات و تفسیرها بحث می کنیم، ولی بر سر مفاهیم بنیادی، مانند نقش 
کمیابی و رقابت در تعیین قیمت، بحثی نداریم. این رویکرد برای دیدن جهان، نظرگاه 
منحصربه فردی را در اختیار ما قرار می دهد. با این حال، یک نتیجه ی منفی آن این 
است که دیدگاه ما خشک است، و باعث می شود که در مهمانی ها خیلی پرطرفدار 
نباشیم. از جهت مثبت، سبب می شود که بتوانیم برای هدایت تصمیمات بازرگانی، 

نظرات روشن و مفیدی ارائه کنیم.
بگذارید از پایه شروع کنیم - قیمت. وقتی که قیمت چیزی پایین می آید، ما از 
آن چیز بیشتر مصرف می کنیم. این یک اصل ساده ی اقتصاد است، و همین االن در 
رابطه با هوش مصنوعی اتفاق افتاده است. هوش مصنوعی در همه جا هست - در 
داخل اپلیکیشن های گوشی شما، در سامانه ی بهینه سازی شبکه ی برق شهر شما، و 
شاید بتوان گفت که هوش مصنوعی اکنون جایگزین مدیر سبد سهام شما شده است. 
به زودی، برای رانندگی و یا انتقال هوایی بسته ها به خانه نیز از آن استفاده خواهد شد.
یک چیز که اقتصاددانان در آن بسیار ماهر هستند، عبور کردن از شایعات است. در 
جایی که دیگران نوآوری های جدید و تحول آفرین می بینند، ما تنها چیزی که می بینیم، 
کاهش قیمت است. ولی مسئله باالتر از این است. برای فهمیدن اینکه هوش مصنوعی 
چه تأثیری بر سازمان شما خواهد داشت، باید دقیقاً بدانید که چه قیمتی تغییر کرده 
است و آن تغییر قیمت چه تأثیراتی در پهنه ی وسیع تر اقتصاد خواهد داشت. تنها آن 
زمان خواهید توانست برنامه ای برای اقدام بریزید. تاریخ اقتصاد به ما آموخته است که 

تأثیر نوآوری های عمده غالباً در محل های بسیار غیرمنتظره حس می شود.
اینترنت تجاری را در سال 1995 در نظر بگیرید. درحالی  نمونه، داستان  برای 
که بیشتر ماها مشغول تماشای سریال ساینِفلد بودیم، شرکت مایکروسافت ویندوز 
95 را عرضه کرد، که نخستین سیستم عامل چندوظیفه ای این شرکت بود. در همان 
سال، دولت آمریکا آخرین محدودیت ها را در زمینه ی انتقال ترافیک تجاری بر روی 
اینترنت حذف کرد، و شرکت نت اسکیپ - مخترع مرورگر - نخستین پذیره نویسی 



18   ماشینهایپیشبینی

برای اینترنت تجاری را با موفقیت برگزار کرد. این نشانگر نقطه ی عطفی بود که در 
آن اینترنت از یک پدیده ی جالب فناوری به یک موج تجاری تبدیل شد که سرتاسر 

اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داد.
پذیره نویسی نت اسکیپ ارزش این شرکت را در حدی باالتر از 3 میلیارد دالر 
بود.  نکرده  ایجاد  قابل توجهی  این شرکت هیچ گونه سود  که  داد، در صورتی  قرار 
سرمایه گذاران خطرپذیر، شرکت های نوپا را میلیون ها دالر قیمت می گذاشتند، با آنکه 
در مرحله ی »قبل از درآمد« بودند )اصطالحی که تازه وضع شده بود(. متخصصانی 
که به تازگی از رشته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شده بودند، 
حوزه ی  در  جدیدی  مشاغل  به دنبال  و  می کردند،  رد  را  پردرآمد  سنتی  شغل های 
اینترنت می گشتند. به تدریج تأثیرات اینترنت در صنایع مختلف گسترده شد و سطوح 
یک  را  اینترنت  دیگر  فناوری  حامیان  نوردید.  در  را  ارزش  زنجیره ی  پایین  و  باال 
فناوری جدید نمی دانستند و آن را »اقتصاد جدید« می نامیدند. این اصطالح متداول 
شد. اینترنت از سطح فناوری فراتر رفت و در سطحی بنیادی در تمام فعالیت های 
و  کارآفرینان،  سرمایه گذاران،  رؤسای شرکت ها،  سیاست مداران،  کرد.  نفوذ  انسانی 
از  کردند. همه  این اصطالح جدید  از  استفاده  به  بزرگ خبری شروع  سازمان های 

اقتصاد جدید حرف می زدند.
دیدگاه  از  نبود.  کار  در  جدیدی  اقتصاد  ما،  برای  اقتصاددانان.  بهجز همه،  البته 
اقتصاددانان، این همان اقتصاد معمولی قدیمی بود. البته بی تردید تغییرات مهمی روی 
داده بود. کاالها و خدمات را می شد به صورت دیجیتال توزیع کرد. ارتباطات به آسانی 
میسر بود. و می توانستید اطالعات را تنها با کلیک کردن بر روی دکمه ی جستجو به 
دست آورید. ولی همه ی این کارها را قباًل هم می توانستید انجام بدهید. چیزی که 
تغییر کرده بود، این بود که اکنون می توانستید این کارها را ارزان انجام دهید. ظهور 
اینترنت به معنای کاهش هزینه ی توزیع، ارتباط، و جستجو بود. وقتی که یک پیشرفت 
بیان کنیم،  یا از کمیاب به فراوان  فناوری را به صورت جابه جایی از گران به ارزان 
تأثیری بر کسب و کار شما  این زمینه دارد که چه  تأثیر ارزشمندی برای تفکر در 
یاد آورید،  به  استفاده کردید  از گوگل  را که  اگر نخستین باری  مثاًل  خواهد داشت. 
شاید به خاطر آورید که مسحور توانایی جادویی آن برای دسترسی به اطالعات شده 
بودید. از دیدگاه اقتصاددانان، گوگل جستجو را ارزان کرده است. وقتی که جستجو 
ارزان می شود، شرکت هایی که با فروختن جستجو از طریق وسیله های دیگر پول در 
می آوردند )مانند کتاب بانک اطالعات شهری، نمایندگی های مسافرتی، و شرکت های 
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تبلیغاتی(، دچار بحران رقابتی شدند. در عین حال، شرکت هایی که مردم باید آن ها را 
پیدا می کردند )مانند نویسندگان خودناشر، فروشندگان اقالم کلکسیونی کمتر شناخته 

شده، و فیلم سازان خانگی(، بسیار پیشرفت کردند.
از  برخی  بازرگانی  مدل  بر  فعالیت ها  از  برخی  نسبی  هزینه های  در  تغییر  این 
شرکت ها تأثیر ریشه ای بر جای گذاشت، و حتی برخی از صنایع را متحول کرد. اما 
قوانین اقتصاد تغییری نکرده است. ما باز هم می توانستیم همه چیز را براساس عرضه 
و تقاضا توضیح دهیم، با استفاده از اصول اقتصادی آماده، راهبردها را تعیین کنیم، 

سیاست ها را هدایت کنیم، و آینده را پیش بینی نماییم.

ارزانیعنیهمهجا

دنیا  تمام  است  ممکن  می یابد،  کاهش  شدیداً  اساسی  کاالی  یک  قیمت  که  وقتی 
نوعی  زیر  را  کتاب  این  شما  احتماالً  بگیرید.  نظر  در  را  روشنایی  مثالً  کند.  تغییر 
روشنایی مصنوعی می خوانید. به عالوه، احتماالً هیچ وقت در این مورد فکر نکرده اید 
که استفاده از نور مصنوعی برای خواندن به هزینه اش می ارزد یا نه. روشنایی به قدری 
ویلیام  که  همانگونه  ولی  می کنید.  استفاده  آن  از  کردن  فکر  بدون  که  است  ارزان 
نوزدهم،  قرن  اوایل  در  است،  کرده  بررسی  به دقت  اقتصاد،  دانشمند  نوردهاوس، 
قابل توجه  قیمت، مسلمًا هزینه  آن  با  داشت.4  قیمت  برابر حاال  روشنایی چهارصد 
می بود و قبل از آنکه از روشنایی مصنوعی برای خواندن این کتاب استفاده کنید، 
درباره ی آن فکر می کردید. بعدها سقوط قیمت روشنایی منجر به روشن شدن تمام 
جهان شد. نه تنها شب را به روز بدل کرد، بلکه به ما امکان داد که در ساختمان های 
بزرگی که نور طبیعی هرگز نمی توانست به درون آن نفوذ کند، زندگی و کار کنیم. 
اگر هزینه ی روشنایی مصنوعی به حدود صفر نمی رسید، تقریبًا هیچ کدام از چیزهایی 

که امروز داریم، امکان پذیر نمی بود.
تغییر فناوری سبب می شود که بعضی از چیزها که زمانی گران بودند، ارزان شوند. 
هزینه ی روشنایی به اندازه ای کاهش یافت که رفتار ما را از فکر کردن درباره ی استفاده 
از آن تغییر داد، به طوری که قبل از زدن کلید چراغ، حتی یک ثانیه هم درباره ی آن 
فکر نمی کنیم. چنین کاهش قابل توجه قیمت فرصت هایی را برای انجام کارهایی که 
در گذشته هرگز انجام نداده ایم، فراهم می آورد. حتی شاید کارهای غیرممکن را ممکن 
سازد. از این رو، جای تعجب نیست که اقتصاددانان به طور وسواس گونه ای به بررسی 

تأثیرات کاهش شدید قیمت ورودی های اساسی مانند روشنایی می پردازند.
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بعضی از تأثیرات تولید روشنایی ارزان تر به آسانی قابل تصور است، ولی برخی 
تأثیرات دیگران این گونه نیست. وقتی که یک فناوری جدید موجب ارزان تر شدن 
چیزها می شود، اینکه چه چیزهایی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، همیشه دقیقاً آشکار 

نیست، خواه فناوری روشنایی مصنوعی باشد، یا توان بخار، خودرو، و یا رایانه.
تیم برسناهان، از اقتصاددانان دانشگاه استنفورد و یکی از اساتید ما، خاطرنشان 
کرده است که کامپیوتر تنها کاری که می کند، محاسبه است. ظهور کامپیوتر و تجاری 
شدن آن سبب شد که محاسبه ارزان شود.5 وقتی که محاسبه ارزان شد، ما نه فقط برای 
کاربردهای سنتی محاسبه از آن بیشتر استفاده کردیم، بلکه محاسبات ارزان جدید را 
برای کاربردهایی نیز که به طور سنتی ارتباطی با محاسبه نداشتند، مانند موسیقی، مورد 

استفاده قرار دادیم.
آدا الولِیس، که او را نخستین برنامه نویس کامپیوتر می دانند، اولین کسی بود که 
متوجه این قابلیت شد. او که در اوایل قرن نوزدهم زیر روشنایی بسیار گران قیمت کار 
می کرد، نخستین برنامه ی ثبت شده را برای محاسبه ی یک رشته اعداد )به نام اعداد 
برنولی( بر روی کامپیوتری که چارلز بَبِیج طراحی کرده بود و هنوز در مرحله ی تئوری 
قرار داشت، نوشت. ببیج هم اقتصاددان بود و به طوری که در این کتاب خواهیم دید، 
این تنها باری نبود که اقتصاد و علوم کامپیوتر با یکدیگر برخورد داشتند. الولیس 
متوجه شد که محاسبه می تواند به تعبیر امروزِی شرکت های نوپا »مقیاس« پذیرد و 
کارهای بسیار زیادی را امکان پذیر سازد. او دریافت که کاربردهای کامپیوتر منحصر به 
عمل های ریاضی نیست: »برای نمونه، به فرض اینکه روابط بنیادی صداهای ارتعاشی 
در علم هارمونی و تصنیف موسیقی با این گونه عبارت ها و تطبیق ها قابل انطباق باشد، 
این ماشین می تواند قطعات پیشرفته و علمی موسیقی را با هر میزاِن پیچیدگی تصنیف 
نماید.«6 در آن زمان هنوز کامپیوتر اختراع نشده بود، ولی الولیس به روشنی می دید 
که یک ماشین محاسباتی می تواند موسیقی را ذخیره کند و پخش کند - چیزی که 

می تواند تأثیر قاطعی بر هنر و بشریت داشته باشد.
دقیقاً هم همین اتفاق افتاد. وقتی که یک و نیم قرن بعد، هزینه ی محاسبات به قدر 
کافی پایین آمد، هزاران کاربرد برای محاسبه ایجاد شد که تا پیش از آن کسی حتی به 
خواب هم نمی دید. محاسبات در بسیاری از کارها یک ورودی مهم به شمار می رود، 
و وقتی که ارزان شد، همانند روشنایی که قبل از آن ارزان شده بود، توانست دنیا را 
تغییر دهد. معموالً زمانی که هزینه ی چیزی به کمترین حد کاهش می یابد، می توان 
از شایعات عبور کرد، ولی این باعث نمی شود که جدیدترین و بزرگ ترین فناوری ها 
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هیجان انگیز به نظر برسد. مثاًل امکان نداشت استیو جابز ساختن یک ماشین جدید 
برای جمع و تفریق را اعالم کند. درحالی که کاری که انجام داد، واقعاً همین بود. 
ماشین های جمع و تفریق جدید جابز، از طریق کاهش دادن هزینه ی یک کار مهم، 

تحول آفرین بودند.
اینجا است که به هوش مصنوعی می رسیم. هوش مصنوعی دقیقاً به خاطر اینکه 
یک چیز مهم را بسیار ارزان تر می کند، از نظر اقتصادی قابل توجه خواهد بود. االن 
شاید شما به فکر هوش، تعقل، و یا حتی خود تفکر بیفتید. چه بسا روبات های تمام 
پیشتازانفضا،  داشتنی  کامپیوترهای دوست  مانند  یا موجودات غیرجسمانی،  و  عیار 
را به تصور درآورید، که نیاز به فکر کردن را برای شما مرتفع می کنند. الولیس هم 
همین طور فکر می کرد، ولی خیلی زود این فکرها را کنار گذاشت. دست کم تا جایی 
که به کامپیوتر مربوط می شود، او نوشته است که »کامپیوتر به هیچ وجه تظاهر نمی کند 
که خودش قادر به ایجاد کردن چیزی است. می تواند تمام کارهایی را که به آن دستور 
می دهیم، انجام دهد. می تواند تحلیل ها را بفهمد. ولی هرگز قدرت پیش بینی روابط 

تحلیلی و یا درستی گزاره ها را ندارد.«7
علی رغم همه ی هیاهو و جاروجنجالی که مفهوم هوش مصنوعی به دنبال خود 
است.  معتبر  هم  هنوز  نامید،  الولیس  بانو  اعتراض  بعدها  تورینگ  آلن  آنچه  دارد، 
ارزان تر شود.  تفکر  نیست  قرار  بنابراین،  کنند،  نمی توانند فکر  کامپیوترها هنوز هم 
اما آنچه ارزان خواهد شد، چیزی است که مانند محاسبه در همه جا یافت می شود، 
به طوری که شاید حتی آگاه نباشید که چقدر فراگیر است و سقوط قیمت آن می تواند 

چه تأثیری در زندگی و اقتصاد ما داشته باشد.
کرد؟  خواهد  ارزان  این قدر  را  چیزی  چه  مصنوعی  هوش  جدید  فناوری های 
بنابراین، همان گونه که اقتصاد به ما می گوید، ما نه تنها بیش از گذشته  پیشبینی را. 
از پیش بینی استفاده خواهیم کرد، بلکه شاهد ظاهر شدن آن در محل های تعجب آور 

جدیدی نیز خواهیم بود.

ارزانیارزشایجادمیکند

پر کردن اطالعات مفقوده است. پیش بینی اطالعاتی را که دارید،  فرایند  پیش بینی، 
که غالباً به آن »داده ها« گفته می شود، از شما می گیرد، و با استفاده از آن، اطالعاتی 
ایجاد می کند که ندارید. اغلب در بحث های مربوط به هوش مصنوعی از تکنیک های 
طبقه بندی،  می شود:  استفاده  مبهم،  و  گوناگون  القاب  نام ها و  با  مختلفی،  پیش بینی 


