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»شاد« در برف ماند
پلتفرم رسمی آموزش مجازی مدارس کشور، روز گذشته در حالی دچار اختالل شد که انتظار می رفت، پیش بینی های الزم 

صورت گرفته باشد

هیجان جهانی برای هوش مصنوعی 
 ChatGPT فوق

روبات ChatGPT که پاییز امســال معرفی شــد، به یک 
موفقیت فوق العاده تبدیل شــده اســت. این برنامه هوش 
مصنوعی که اساسا یک روبات گفت وگوی پیشرفته است، 
می تواند به بزرگ ترین و کوچک  ترین سؤاالت زندگی پاسخ 
دهد و مقاالت دانشگاهی، داستان های تخیلی، هایکوها و 
حتی نامه های درخواست شــغلی را تهیه کند. به گزارش 
گاردیــن، ChatGPT ایــن کار را با اســتفاده از مقادیر 
حیرت آور متن در اینترنت و با راهنمایی دقیق متخصصان 

انسانی انجام می دهد.

تالش برای پاسخ به همه سؤال ها
مانند میلیون ها نفری که در یک هفته اخیر ســؤاالتی را از 
ChatGPT پرسیده اند، هر کسی می تواند این کار را انجام 
دهد و ChatGPT تمام تالش خود را برای پاسخ دادن به 
آن به کار می  گیرد؛ مگر اینکه بداند نمی تواند. پاسخ  ها هم 
با اطمینان و روان نوشــته می شوند، حتی اگر گاهی اوقات 
به  طرز شگفت  انگیزی اشتباه باشند .این جدیدترین برنامه 
هوش مصنوعی از OpenAI است. OpenAI یک آزمایشگاه 
تحقیقاتی در کالیفرنیاســت که این روبــات گفت وگو را 
 GPT-3 براســاس برنامه هوش مصنوعی قبلی اش به نام

ساخته است.

زبان مشترک در هوش مصنوعی
در این برنامه، هوش مصنوعی از یک مدل زبان شــناخته 
شده با نام LLM استفاده شده است و آن را با صدها میلیارد 
کلمه در قالب کتــاب، گفت وگو و مقاله هــای وب تغذیه 
کرده اند که با اســتفاده از آنها و براســاس احتمال آماری 
کلمات و جمالتی می  ســازد. این مدل ها کمی شبیه متن 
پیشــگویانه در تلفن همراه اســت، اما به  شــدت افزایش 
یافته اســت و به آن اجازه می دهد تا به جای کلمات واحد، 

پاسخ های کامل را تولید کند.

آموزش اضافی
گام مهــم رو به جلو بــا ChatGPT در آموزش اضافی آن 
نهفته اســت. مدل زبان اولیه با ارائه تعداد زیادی سؤال و 
پاسخ ارائه شده توســط مربیان هوش مصنوعی انسانی به 
خوبی تنظیم شد. ســپس این موارد در مجموعه داده آن 
گنجانده شد. در مرحله بعد، از برنامه خواسته شد تا چندین 
پاسخ مختلف به سؤاالت متفاوت ارائه دهد که کارشناسان 
انسانی سپس آنها را از بهترین به بدترین رتبه بندی کردند. 
Chat-این تنظیم دقیق توسط انسان به این معنی است که 
GPT اغلب در بررســی اطالعاتی مربوط به یک ســؤال، 
جمع آوری اطالعات مناسب و قاب  بندی پاسخ به شیوه ای 

طبیعی، بسیار تأثیرگذار است.

قابلیت های پیشرفته
ایالن ماســک به  عنوان یکی از پیشروهای دنیای فناوری، 
نتیجه این هوش مصنوعی را خیلی خوب می داند؛ همانطور 
که بســیاری از کاربــران اولیه، از جمله دانشــجویان که 
ChatGPT را یــک نجات دهنــده برای انجــام تکالیف 
دیرهنگام خــود می دانند. اما برخــالف روبات های چت 
قدیمی، ChatGPT برای امتناع از ســؤاالت نامناسب و 
جلوگیری از ساختن مطالب با پاسخ دادن به مسائلی که در 
مورد آنها آموزش ندیده است، طراحی شده است؛ به عنوان 
مثال، ChatGPT هیچ چیز در جهان پس از سال2021 
نمی داند زیرا داده های آن از آن زمان به روز نشــده است. 
 ChatGPT .محدودیت های اساســی تر دیگری نیز دارد
هیچ کنترلــی روی حقیقت ندارد؛ بنابرایــن حتی زمانی 
که پاسخ ها روان و قابل قبول هستند، هیچ تضمینی برای 

درست بودن آنها وجود ندارد.
پروفســور مایکل وولدریج، مدیر تحقیقات بنیادی هوش 
مصنوعی در مؤسســه آلن تورینگ در لندن، گفت: اگر من 
یک پیام متنی برای همســرم بنویســم که با »من خواهم 
بود...« شــروع می شــود، ممکن اســت کلمات بعدی که 
پیشــنهاد می کند مبتنی بر پیام های قبلی باشد که برای 
همســرم فرســتاده ام. ChatGPT دقیقا همین کار را در 

مقیاس وسیع انجام می دهد.
همانطور که OpenAI اشاره کرد: ChatGPT گاهی اوقات 
پاسخ  هایی با صدای معقول اما نادرست یا مزخرف می  نویسد 
و گاهی اوقات به دســتورالعمل های مضر پاسخ می  دهد یا 
رفتار مغرضانه از خود نشــان می دهد. همچنین می تواند 
پاســخ  های طوالنی  بدهد، مشکلی که توســعه  دهندگان 
برای آن، ترجیح پاســخ های طوالنی تر که جامع تر به نظر 
می  رسند، گذاشــته اند. وولدریج گفت: یکی از بزرگ ترین 
مشــکالت ChatGPT این اســت که با اطمینــان زیاد، 
اشتباهات زیادی هم دارد. نمی داند چه چیزی درست است 
یا نادرست. از دنیا خبر ندارد و شما مطلقا نباید به آن اعتماد 
کنید. اگر از آن دســتور تهیه املت بخواهید، احتماال کار 
خوبی خواهد کرد، اما این بدان معنا نیست که می داند املت 
چیست. این هوش مصنوعی در حال پیشرفت است، اما تا 

همین جا هم بسیار متحوالنه بوده است.
به نظــر برخی ها این هــوش مصنوعی برخــی مواقع حتی 
ترســناک به نظر می رســد. با 
وجود ایــن خیلی ها اعتقاد 
دارند که این آینده ای است 
که باید همه انتظارش را 
داشــته باشــند. شما 
نیــد از آدرس  می توا
ایــن   chatgpt.pro
چت بات هوش مصنوعی 
را امتحــان کنیــد. یادتان 
باشد این چت بات فقط با متن 
کار می کنــد و نمی توانید از ان 
انتظار تصویر داشته باشید. 
با این وجود گروهی اعتقاد 
دارنــد که پیشــرفت آن 
می تواند روزی موتورهای 
جستجویی مانند گوگل 

را بی معنی کند.

 هوش مصنوعی؛ 
مهم تر از متاورس و وب3

»بیل گیتــس« 9 بنیانگذار مایکروســافت می گوید: هوش 
مصنوعی یک فناوری انقالبی است و برخالف تبلیغاتی که 
می شــود، وب3 و متاورس به آن اندازه که گفته می شــود، 

فناوری های انقالبی و بزرگی نیستند.
بیل گیتس به تازگی در یک جلسه پرسش وپاسخ در سایت 
ردیت در جواب به این سؤال که آیا درحال حاضر هم فناوری 
بزرگی مثل اینترنت در سال2000 وجود دارد؟ گفت: »هوش 
مصنوعی فناوری بزرگ هم اکنون است. فکر نمی کنم وب3 
آن قدر بزرگ یا متاورس به تنهایی انقالبی باشــد، اما هوش 

مصنوعی واقعا یک فناوری بزرگ و انقالبی است.«
او در پاسخ به این سؤال که چه نظری درباره هوش مصنوعی 
ChatGPT دارد؟ گفت: »این چت بات، نیم نگاهی به آینده 
را برای ما فراهم کرده است. من از این شیوه عملکرد و سرعت 

نوآوری شگفت زده شده ام.«
با وجود این گیتس اعالم کرده در حال کار روی فناوری های 
دیگری مثل سونوگرافی است که می تواند به زنان باردار برای 

مراجعه به موقع به بیمارستان کمک کند.

ســرویس پســورد منیجــر نورتــون کــه 
قــرار بــود امنیــت کاربــران را تامیــن 
کنــد اعالم کــرده کــه هکرها به شــمار 
زیــادی از اکانت هــای ایــن ســرویس 
نفــوذ کرده انــد. حــدس زده می شــود 
کــه هکرهــا بــه اطالعــات خصوصــی 
حداقــل  حســاب  در  ذخیره شــده 
۹۲۵هــزار کاربــر ماننــد نــام، شــماره 
تلفــن و آدرس پســتی آنها دسترســی 
پیدا کرده باشند. این موضوع نگرانی 
در مــورد حریم خصوصی را بــه همراه 

داشته است.

 925 
هزار اکانت

بزرگتریــن هواپیمــای جهــان دوبــاره 
به طور آزمایشی پرواز و رکورد جدیدی 
ثبت کرد و توانست به مدت ۶ ساعت 

در آسمان پرواز کند.
اســتراتوالنچ  شــرکت  هواپیمــای 
بــه نــام Roc کــه عــرض بال هــای آن 
طوالنی تــر از یــک زمین فوتبال اســت 
ایــن رکوردشــکنی را بــر فــراز صحــرای 

مجاوه انجام داد. 

 6 
ساعت

فناوری

عدد خبر

هوش مصنوعی

نتیجه مطالعه ای که دانشمندان 
دانشگاه بوســتون برای یافتن 
اکســیر جوانــی روی موش ها 
انجام داده بودند، شگفت انگیز است. موش های 
پیر و نابینایی که تحت این آزمایش قرار گرفته 
بودند، حاال هم مغز و عضالت جوان تری دارند 
و هم بینایی خــود را باز یافته انــد. به گزارش 
سی ان بی ســی، محققان در ایــن مطالعه که 
در مجله علمی Cell نیز منتشــر شــده است، 
سیســتمی با عنوان ICE به معنــی تغییرات 
القایی در اپی ژنوم در ترمیم DNA ایجاد کردند 
که در واقع پیری را افزایش می دهد و همچنین 
کشف کردند که این فرایند می تواند با استفاده 

از جوانسازی با واسطه OSK معکوس شود.
با استفاده از سیســتم ICE موش های جوان 
به سرعت پیر شــدند که البته این کار عواقب 
ناگواری بــرای بافت های بدن آنهــا به دنبال 
داشــت. ایــن مطالعــه همچنین بــه تئوری 
اطالعات مربوط به پیری اشاره و بیان می کند 
از دســت دادن اطالعات اپی ژنتیک، یک علت 
برگشت پذیر پیری است. به گفته مؤسسه ملی 
تحقیقات ژنوم انســانی، اپی ژنــوم ترکیبات 
شــیمیایی دارد که می تواند ژنوم را تغییر داده 
و به آن بگوید چه کاری را کجا و کی انجام دهد.

از دیگر نکات برجسته این مطالعه این است که 
از دست دادن اطالعات اپی ژنتیک نشانه های 
پیری را تســریع می کند و اینکه این تغییرات 
با برنامه ریزی مجدد اپی ژنتیک قابل برگشت 
هستند. بنابراین روند افزایش سن در موش های 
مسن را می توان با دستکاری اپی ژنوم به جلو و 
عقب برد. محققان البته معتقدند برای انجام یک 
آزمایش بالینی ضد پیری روی انسان، چندین 

دهه دیگر زمان الزم است.
ســودای جوان شــدن، یک دهه پیش و پس 
از آنکه شــینیا یاماناکا، زیست شــناس ژاپنی 
دانشگاه کیوتو، ســهمی از جایزه نوبل را برای 
کشف ترکیبی از پروتئین هایی که سلول های 
بالــغ را مجددا به ســلول های بنیــادی همه 
کاره برنامه ریزی کنند، به دســت آورد، به سر 

دانشــمندان زد. یک تیم دیگر نیز اســتدالل 
کرده بود که این پروتئین ها می توانند ســاعت 
را برای کل ارگانیسم ها حتی انسان ها به عقب 
برگردانند. یک گــروه دیگر در یک شــرکت 
بیوتکنولوژی نیز از ژن درمانی برای رســاندن 
برخی از عوامل به اصطالح یاماناکا به موش های 
پیر استفاده کردند و به طور متوسط طول عمر 
آنها را افزایــش دادند. در هر دو مــورد به نظر 
می رســد که عوامل یاماناکا بخشی از اپی ژنوم 
حیوانات و تغییرات شیمیایی روی DNA آنها 
پروتئین هایی را که به تنظیــم فعالیت ژن ها 
کمک می کنند به حالت جوان تری بازگرداندند. 
اما دانشــمندانی که در این کار دخیل نیستند 
می گویند که پیشنهادهای تغییر سن زودرس 
است. مت کابرلین، دانشــمند علوم زمین در 
دانشگاه سیاتل می گوید: این مطالعات از عوامل 
برنامه ریزی مجدد برای معکوس کردن تغییرات 
اپی ژنتیک کــه در طول پیــری رخ می دهند 
استفاده می کنند، اما این با جوان کردن دوباره 

یک حیوان مسن فاصله زیادی دارد.
در گذشــته، باور عمومی در میان دانشمندان 
این بود که پیری یک فرآیند ژنتیکی تدریجی 
و طبیعی اســت که در نهایت بــه از بین رفتن 
ســلول ها، بیماری و مرگ منتهی می شــود، 
اما آن ها اکنــون با نتایج آزمایــش موش ها به 
این قطعیت رســیده اند که پیــری فرآیندی 
برگشت پذیر اســت که در هر زمان می توان با 
تغییر در DNA و ارائه دستورات جدید به ژن ها، 

آن را به عقب برگرداند. 
با تجربه های صورت گرفته حاال دانشــمندان 
توانســته اند ســلول موش هــا را چندین بار 

تغییــر دهنــد و فرایند پیــری را 
معکوس کننــد. درنتیجه، حاال 

می خواهند به ســراغ آزمایش 
روی نخستی  ســانان مثــل 
میمون ها برونــد. بااین حال، 
بــه آزمایش های بیشــتری 
نیاز اســت تا تحقیقات روی 

انسان ها شروع شود.

بازگشت بینایی موش ها در آزمایشگاه

ضرورت پیش بینی
از آنجایی کــه تکنیک هایی 
وجود دارد که میزان ترافیک 
ورودی برای سایت را تنظیم می کنند، 
یوسفی در پاســخ به این پرسش که آیا 
این پلتفرم ها نباید پیش بینی های الزم 
را در چنین مواقعی داشــته باشــند؟ 
می گوید: »علی القاعده این پلتفرم ها به 
 عنوان یک سرویس دهنده، باید آمادگی 
الزم را بــرای چنین مواقعی داشــته 
باشــند.« او با ذکر یک مثال، به پخش 
بازی های جام جهانی به طــور زنده از 
اینستاگرام اشاره و یادآوری می کند که 
این پلتفــرم در قطر و هنــگام پخش 

بازی ها، از دسترس خارج نشد.

ترافیک باال
در زمــان کرونا، بخشــی از 
آموزش مجازی با استفاده از 
واتساپ صورت می گرفت. این در حالی 
است که اکنون واتســاپ در دسترس 
همگان نیســت. همچنین پلتفرم های 
بومــی بــرای آمــوزش مجــازی 
مناسب سازی نشده اند. این کارشناس در 
پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد 
به خاطر این دالیل، حجم ترافیک »شاد« 
افزایش یافته و دچار اختالل شده است، 
می گوید: »از آنجا که اعداد و آمار قابل 
استنادی در مورد ترافیک واتساپ در آن 
زمان برای آموزش مجازی در دسترس 
نیســت، به طور قطعی نمی توان در این 
مورد اظهارنظر کرد.« یوســفی با این 
حال، به این موضوع اشــاره می کند که 
احتماال کاربران پلتفرم شاد برای ارسال 
صــدا، تصویر یا پخش زنده با مشــکل 
مواجه شــده اند و علت آن هم ترافیک 

زیاد و فشار به سیستم است.

تأیید اختالل
پلتفرم شاد طی اطالعیه ای اعالم کرد که با فراگیر شدن موج سرما و 
برودت هــوا و غیرحضوری شــدن کالس ها و مدارس بســیاری از 
استان ها، اختالل مختصری در زیرساخت های فنی مربوط به شاد به  وجود آمده 

است که ارسال و دریافت پیام ها را با تأخیر مواجه می کند.
این اطالعیه به صراحت اختالل در این پلتفرم را تأیید می کند و اینکه نمی توان 
موضوع را به اختالل در اینترنت نسبت داد. چرا که تجربه کاربران و اطالعیه 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حاکی از پایداری در ارتباطات است.
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده، 
در پی افت قابل توجه دما و فراگیر شدن سرمای شدید در بخش های زیادی از 
کشور که منجر به تعطیل شدن ادارات و مراکز آموزشی در تعدادی از شهرها 
شده است، خوشبختانه شبکه ارتباطی سراسری با کمترین مشکلی مشغول 
به ارائه خدمات اســت. با این حال، پلتفرم شاد اعالم کرده است که »تیم فنی 
و اجرایی در تالش هســتند تا اختالل به وجود آمده را برطرف و آن را آپدیت 

کنند.«

بی سابقه نیست
پارسا یوسفی، کارشناس اینترنت و عضو کمیته برنامه ریزی 
گروه گردانندگان اینترنت ایران در گفت وگو با همشهری، 

این اتفاق را در کشور »طبیعی« می داند.
در حالی که در صفحه اول سایت این پلتفرم جمله »شاد، بزرگ ترین 
اپلیکیشن تعاملی کشور است که پیاده سازی  شــده و هم  اکنون با 
گذشت مدت زمان کوتاهی از شروع این پروژه ملی، بیش از 1۸میلیون 
کاربر در این زیســت بوم دیجیتال فعال هستند.« مشاهده می شود، 
یوسفی این پلتفرم را چندان بزرگ نمی داند و می گوید: »درست است 
که در زمان کرونا مدتی مورد استفاده کاربران قرار گرفت، اما وقتی 
وارد جزئیات و در بخش های فنی دقیق شویم، نمی توانیم این پلتفرم 
را بازیگر مطرحی بدانیم.« به  گفته او، »بعضی از اپلیکیشن هایی که 
در حال فعالیت هستند، همین شرایط را دارند. به  عنوان مثال، وقتی 
یکی از اپراتورهای مسلط کشور یک کنسرت زنده را پخش می کند، 
پیج این اپراتور مختل یا بزرگ ترین سایت فروشگاهی کشور در یک 

رویداد مشخص دچار اختالل می شود.«
عضو کمیته برنامه ریزی گروه گرداننــدگان اینترنت ایران، نتیجه 
می گیرد که در کشور ما طبیعی اســت که وقتی ترافیک یک سایت 

افزایش یابد، با اختالل مواجه شود.

عمادالدین  قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

گزارش هــای دیــروز 
کاربــران حاکــی از 
اختالل هایی در پلتفرم 
آموزشی »شاد« به  خاطر برودت هوا و افزایش نیاز به آموزش مجازی 
در کشور بود. با بارش سنگین برف، سرمای بی سابقه و مجازی شدن 
مدارس کشــور، یک بار دیگر این پلتفرم مورد توجه قرار گرفت.

این در حالی بود که ترافیک سنگین روی این پلتفرم، شاد را برای 
ساعاتی با اختالل همراه کرد. به طوری که این پلتفرم در کانال رسمی 
اطالع رسانی خود طی اطالعیه ای، این اختالل را مختصر دانست و از 
تالش همکاران فنی خود برای رفع آن خبر داد. اختالل در سایت های 
کاربردی، اتفاق جدیدی نیست. بارها به  علت حجم باالی ترافیک 
ورودی به سایت ها در مواقع خاص، این سایت ها با اختالل مواجه 
شده اند. سایت های شرکت های خودروســازی در زمان ثبت نام 
خودرو، مؤسسه ژئوفیزیک در زمان بروز زلزله، سایت های استریم و 
بسیاری از موارد دیگر با چنین اختالالتی روبه رو بوده اند. با این حال، 
از آنجا که برف روز گذشته قابل پیش بینی بود، انتظار می رفت که 
مدیران »شاد« برای این موضوع تمهیدات و تدابیر الزم را بیندیشند 

تا آموزش دچار اختالل نشود. 

دانش


