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ترجمه

استفاده از تکنولوژیهای نوظهوری نظیر هوش

آوری یا آماده سازی دادهها ممکن است منجر به

انتظارات ،فهم الیههای معنایی و درک عملی از

مصنوعی بهبود بخشند ،دارایی ارزشمندی برای

ناهمگونی آماری در مجموعه داده شود و نمونه

تجربههای انسانی از آن ساخته باشد .از همین

شرکت خود محسوب میشوند.
در حالی کــه هــوش مصنوعی تــوانــایــی تأثیر

غیر نماینده را نتیجه بدهد (انتخاب جانب دارانه).
ً
مجموعه داده حتی ممکن است عمدا دستکاری

رو ،هوش مصنوعی هرگز به صورت کامل جایگزین

چــشــمــگــیــری ب ــر ارائ ـ ــه خ ــدم ــات حــقــوقــی دارد،

شده یا خراب شود تا بتواند تجزیه و تحلیل جانب

ب ــرخ ــی مــحــقــقــان نــســبــت ب ــه مــحــدودیــت

حقوقدانها در هماهنگی با ابــزارهــای مبتنی بر

داران ــه انجام دهــد .گذشته از مسائل مربوط به

الــگــوریــتـمهــای هــوش مصنوعی در دق ــت ،قابل

هــوش مصنوعی ســرعــت پایینی داشــت ـهانــد .به

کیفیت دادهها ،نگرانیهای قابل توجهی در مورد

اعــتــمــاد ب ــودن و بــی طــرفــی نــگــرانـیهــایــی دارن ــد.

نظر میرسد مکالمه پیرامون هــوش مصنوعی از

حفظ حریم خصوصی دادههــا و امنیت سایبری

ایــن محدودیتها ممکن اســت نتیجه مستقیم

جایگزینی به جــای کــار افــراد به تکمیل کــار افــراد

آنهــا با استفاده از مقادیر انبوه دادهه ــا توسط

دادههـ ـ ــای نــاهــمــگــون بــاشــنــد ام ــا مــمــکــن اســت

تغییر ف ــاز داده اس ــت ،ام ــا انــجــمــن بــیــن المللی

سیستمهای هوش مصنوعی ایجاد میشود.

نشات گرفته از نحوه ساخت الگوریتمها نیز باشد.

مشاغل انسانی نخواهد شد.

فناوری حقوقی این طور تخمین زده است که تنها

محدودیتهای الگوریتمی استفاده از هوش

برنامه نویس ها در زمان کدنویسی و ساخت یک

 20درصد شرکتها از راهکارهای هوش مصنوعی

مصنوعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .همانطور

الگوریتم ،تصمیمات متعددی میگیرند .برای

اســتــفــاده کــردهانــد .حقوقدانها در شرکتهای

که در باال بحث شد ،همهی سیستمهای هوش

مثال آنها مجموعهای از متغیرها را برای الگوریتم

بزرگ به این نتیجه رسیدهاند که هوش مصنوعی

درج میکنند .تصمیم گــیــری دربـ ــاره چگونگی
ً
اســتــفــاده از ای ــن متغیرها ،مــثــا بیشینه کــردن

آنها تنها نسبت به استفاده از این فناوری اندکی

حاشیه سود و یا بیشنیه کردن حدا کثر بازپرداخت

میتواند اثر مهمی بر خدمات حقوقی بگذارد ،اما
عالقه مند هستند .فراتر از این کانون وکالی آمریکا
گزارش کرده است که بیش از نیمی از حقوقدانها
نسبت بــه دق ــت ،قابلیت اعــتــمــاد و هزینههای
اجرای هوش مصنوعی ابراز نگرانی کردهاند.

محدودیتهای هوش مصنوعی
تــأســیــس ،تــوســعــه و اس ــت ــف ــاده از هــوش
مصنوعی با توجه به دادهه ــا ،الگوها و پیاده
سازی ،دارای محدودیتهایی است.
دادهها در سیستمهای هوش مصنوعی نقش
مهمی ایفا میکنند چه به عنوان مــواد آموزشی

برخی محققان نسبت به محدودیت
مه ــای هـ ــوش م ـص ـنــوعــی در
الــگ ــور یــتــ 
دق ــت ،قــابــل اعتماد ب ــودن و بــی طرفی
نگرانیهایی دارن ــد .ایــن محدودیتها
ممکن اســت نتیجه مستقیم دادههــای
ناهمگون باشند اما ممکن است نشات
گــرف ـتــه از ن ـحــوه ســاخــت الـگــور یـتـمهــا
نـیــز بــاشــد .بــرنــامــه نــویــس هــا در زمــان
کــدنــوی ـســی و ســاخــت ی ــک ال ـگــور ی ـتــم،
تصمیمات مـت ـعــددی مـیگـیــرنــد .بــرای
مثال آنهــا مجموعهای از متغیرها را
برای الگوریتم درج میکنند.

وام ،میتواند به الگوریتمهای ناهمگون منجر
شـ ــود .هــمــچــنــیــن مــمــکــن اس ــت ب ــاوج ــود تــاش
برنامه نویسان برای درک چگونگی تولید خروجی
الگوریتم توسط هوش مصنوعی تالش نیز بکند و
الگوریتم پیش بینی ناپذیر شود .بنابراین ،اعتبار
صــحــت یــا دق ــت آن خــروج ـیهــا هــنــگــام آزمــایــش
یک سیستم هوش مصنوعی جدید ممکن است
چالش برانگیز باشد .اما برخی محققان معتقدند
که دقت محدود در برخی مــوارد برای انجام امور
مشخص ،کافی هستند یا آن الگوریتمها میتوانند
با وجــود نواقصی که دارنــد ،مفید باشند .با این

برای توسعه الگوریتمهای هوش مصنوعی و چه

وج ــود ،کــاربــران محتاط باید در نحوه توسعه یا

به عنوان ورودی بــرای استفاده واقعی از هوش

اســتــقــرار الــگــوریــتـمهــای هــوش مصنوعی مراقب

مصنوعی .اما توسعه و استفاده از الگوریتمهای

باشند.

هــوش مصنوعی بــه واســطــه کمبود اطــاعــات در

مصنوعی کــنــونــی ضعیف بــه حــســاب مـیآیــنــد و

اس ــت ــف ــاده از هـ ــوش مــصــنــوعــی ب ــه واســطــه

دســتــرس و قــابــل تحلیل مــحــدود ش ــده اســت.

بــه همین خــاطــر تنها از پــس انــجــام مجموعهی

چــالـشهــای ایــجــاد شــده در طــول فــرآیــنــد پیاده

شــرکـتهــای حقوقی از نظر اســنــاد غنی و از نظر

مشخصی از امــور بر میآیند .هــوش مصنوعی آن

اطالعات کم محتوا هستند و دادههــای عمومی

گاه بهترین عملکرد را خواهد داشت که الگوهای

سازی هوش مصنوعی در یک سازمان محدودتر
ً
نیز م ـیشــود .اوال ،مــدلهــای تــجــاری مبتنی بر

نظیر نظرات قضایی یا قابل استفاده نیستند یا

دادهای مــشــخــص و پــاس ـخهــای معینی وجــود

آن قــدر قالبهای متنوعی دارن ــد کــه بــه سختی

داشــتــه بــاشــد؛ عملکرد آن در زمــان اســتــفــاده در

ســاع ـتهــای صــورتــحــســاب ،مــانــنــد مــدلهــایــی
ً
کــه مــعــمــوال تــوســط شرکتهای حقوقی استفاده

میتوان از آنها استفاده مؤثر نمود .فراتر از این،

پایان بازی که نیازمند قضاوت
شرایط انتزاعی و ِ
ً
هستند ،تضعیف میشود ،مانند شرایطی که بعضا

میشوند ،ممکن است مانند سیستمهای هوش
مصنوعی موجب افزایش بهره وری نشوند .دوما،

خروجیهای ناقص یا مغرضانه شــود .مجموعه

حقوقدانها در آن کار میکنند .و تخصص و هوش

افرادی که تصمیم میگیرند کدام سیستم هوش

دادههــا به دالیل مختلفی میتوانند ناقص یا کم

انسانی همچنان نسبت به توسعه و استفاده از

مصنوعی مورد استفاده قرار بگیرد ،ممکن است

محتوا باشند .بــرای مثال ،دادههــا ممکن است

هوش مصنوعی دید انتقادی دارد چرا که هوش

تجربه کمی در ارزیــابــی نــرم اف ــزار داشــتــه باشند

جانب داری انسانی را نشان دهند ،مانند تبعیض

مصنوعی به اندازه کافی پیچیده نیست که درک

و ندانند سیستمهای هــوش مصنوعی چگونه

جنسیتی در استخدام نامزدهای شغلی .جمع

و انطباق با تفاوتهای ظریف ،شهود و پاسخ به

به آنهــا و مشتریهایشان کمک خواهند کرد،

دادهه ــای ناقص یا کم محتوا میتواند منجر به

