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با شروع سال جدید، برخی در صنعت حقوقی 
ــوش مــصــنــوعــی نقش  کـــه هـ کـــردنـــد  پــیــش بــیــنــی 
ایفا  حقوقی  خدمات  ارائه  در  فزاینده ای  تاثیرگذار 
سالی   2020 نظیر  بینی هایی  پیش  نمود.  خواهد 
گفتن درباره هوش مصنوعی  که ما از سخن  است 
تغییر موضع می دهیم و 2020  از آن  بردن  بهره  به 
که  درک بیشتری در اختیار ما قرار می دهد از این 
چگونه داده ها، تحلیل ها و هوش مصنوعی بیش 
کمک  آن هـــا  بــه  شـــود،  وکــال  جایگزین  کــه  ایــن  از 
هستند  اهمیت  حــائــز  منظر  ــن  ای از  ــرد  ک خــواهــد 
پــیــرامــون نقش هوش  بــلــوغ بحث  و  رشــد  بــه  کــه 
مصنوعی در ارائه خدمات حقوقی اشاره دارد. این 
بــازار  در  مصنوعی  هــوش  استفاده  نحوه  به  مقاله 
و  مصنوعی  هوش  محدودیت های  امــروز،  حقوقی 
روند صعودی  از  باید  که وکال  پرسش های اساسی 

هوش مصنوعی بپرسند می پردازد.
از  در تعریفی ساده، هوش مصنوعی استفاده 

که معمواًل  کارهایی است  فناوری برای اتوماسیون 
کــارهــا شامل  ــــد. ایــن  ــوش انــســانــی نــیــاز دارن بــه ه
کردن،  توانایی های انسانی نظیر استدالل، تحلیل 
فرآیندهای  از  آموزش  و  مساله  حل  دادن،  تعمیم 
مصنوعی  ــوش  هـ ســیــســتــم هــای  اســــت.  تـــکـــراری 
مطابق با توانمندی در اجرای امور انسانی، به دو 
دسته ضعیف و قوی تقسیم بندی می شوند. این 
سیستم های  قابلیت های  دامنه  ترسیم  به  تمایز 
هرچند  می کند،  کمک  مــوجــود  مصنوعی  هــوش 
که در دسته بندی مجزا  این قابلیت ها بیش از این 

تقسیم شوند، در یک طیف قرار می گیرند.
را قوی می دانیم  زمانی یک هوش مصنوعی 
گاهی و درک مفاهیمی نظیر  گر توانایی تجربه آ که ا

زبان را ندارد، حداقل توانایی انجام موفقیت آمیز 
را داشته  انجام می دهد  انسان  که  کار ذهنی  یک 
که  باشد. هرچند چنین انواعی از هوش مصنوعی 
گفته می شود  به آن ها هوش مصنوعی عمومی نیز 

هنوز وجود خارجی ندارد.
در حرکت به سمت پایین طیف، هرچه هوش 
حل  را  کمتری  مشکالت  باشد  ضعیف تر  مصنوعی 
هوش  است  توانسته  تنها  انسان  کنون  تا می کند. 
سیستم  گو3 ،  آلفا حتی  بسازد.  ضعیف  مصنوعی 
که با برنده شدن در بازی پیچیده  هوش مصنوعی 
گو4  در سال 2016 به شهرت رسید، در دسته هوش 
تنها  کــه  چــرا  می گیرد  ــرار  ق ضعیف  مصنوعی های 
کند و برای مثال از درک قوانین بازی  می تواند بازی 
کامپیوتری  بازی  برنامه ی  نمی تواند  و  است  عاجز 
سیستم های  بــودن  ضعیف  وجــود  با  بنویسد.  را 
مصنوعی  هـــوش  گــو،  آلــفــا نظیر  مصنوعی  هـــوش 
انسانی  کارهای  از  بزرگی  گستره  می تواند  ضعیف 
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