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פורסם:
אתלחקותהפסיקהחישוביתלמידהשבוהרגעמידע:הוספת).2018(סתיו,ערן.הדס,

24מוסףמארב.אותהלהפוךוהתחילההמציאות

מציאותשלעולםיצרהרבותופעמיםבדמיון,אמנותעסקהומתמידמאז
התוכנות,דיוקליתראוהמכונות,המלאכותיתהבינהבעידןובדויה.חלופית

אמנותיכולהלפיכךמדומה.מציאותשלבדיונייםעולמותשיוצרותאלההן
שני,מצדהמלאכותית.הבינהשלזולביןהפיזיתהמציאותביןכגשרלשמש
עלהשפעתהואתהטכנולוגיהאתלבקרניתןשבהזירההיאאמנות

נמדדתטכנולוגיהרוב,על-פיייחודית.מבטמנקודתשלנוהתרבות
מהמידע,(כמהפונקציונלייםאוגורפת)היארווח(כמהכלכלייםמהיבטים
עלמשפיעהטכנולוגיהשבהבדרכיםלדוןיכולהאמנותוכו').המהירות
הלאובשימושיםוהאסתטיות,האתיותבתכונותיהשלנו,המציאות

אדוןהזהבטקסטנוצרה.היאלשמםשלאאלואושלההפונקציונליים
המלאכותיתהבינהצורתשהיאהחישובית,הלמידהשלבהשלכותיה

שנכנסה לחיינו ובמידת מה השתלטה עליהם בשנים האחרונות.

בעיות בלמידה חישובית.1
החלקזהדוגמאות.מתוךהכללהעלהבנויהלמידההיאחישוביתלמידה

אינהשהיאשומעיםכשהםגבהמרימיםרביםאךלהבין.לאנשיםשקל
מסלולשבוחרלמודללדוגמה,לבעיה.הקשוריםחוקיםעלמבוססת
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טקסטשמחולללמודלתנועה.חוקאףמזיניםלאלנסיעהאופטימלי
מילה.הוארווחיםשניביןשייצרהתוויםאוסףאםמושגאיןתו-אחר-תו

הםאבלמודלים),(המכוניםחישוביתלמידהלמערכותחוקיםכמובןישנם
כיצוריםהדוגמאותאתלייצגדורשיםהםועל-כןבלבד,מתמטייםחוקים

לחוקיכפופיםאנחנוהאםהמצב,וכשזהלעבד.יודעשהמודלמספריים
המציאות, או שחוקי המתמטיקה עשויים לכפות עלינו חוקים אחרים?

כבעייתי,לנוידועהחישובית,הלמידהמתבססתשעליוההכללה,רעיון
על-סמךאנשיםלקבוצתביחסהכללהאדם.לבנימתייחסיםכשאנחנולמשל

שאנחנומפניחברתית,פסולדברהיאבודדיםאנשיםמספרשלהתנהגות
מוקדםשיפוטוזהואחרים,אנשיםסמךעלתכונותלאנשיםמייחסים

)pre-judgement(חישוביתלמידהכשמודלזאת,לעומתקדומה.דעהאו
התמונותשמתוךמצפיםאנחנובתמונה,שמופיעיםעצמיםלזהותצריך

לדעתאומןשהמודללאחרלדוגמה,ראה.שלאלתמונותיכלילראהשכבר
שגםשיידעהמודלמןנצפהשולחנות,מייצגותשולחןשלתמונותשאלפי
תעופה,שדותלמשלניקחאםשולחן.מייצגתראהשטרםשולחןשלתמונה

איךלומדותהןהאם.]1[חישוביתלמידהמערכותבהםשמותקנותלנוידוע
אחתכלעבורולנבאעבר,מדוגמאותמחבללהתנהגאולהיראותאמור

ואחד מאתנו האם אנחנו מחבלים או לא?
שאותםלתכניםמודעתשאינהמסגרתרקהםהמתמטייםשהחוקיםהיות
בנתונים.מצויההחישוביתהלמידהמערכותשלמהותןמייצגת,היא

יותר.טובעובדתהמערכתכךיותר,רביםשהנתוניםככלרבים,במקרים
ולממשלותלתאגידיםיותרנוחהלרובהיאיותררביםלנתוניםהגישה
שלשונותרמותנדרשותחופשי,כשהמידעגםאךהפרטי,לאדםמאשר
יחידתשלהיררכיהקיימתכיוםהנתונים.אתלאמןלהצליחכדימידעעיבוד
)GPU(גרפיתעיבודיחידתאישיים,במחשבים)CPU(מרכזיתעיבוד

לחברת)TPU(טנזוריתעיבודויחידתחישוביתבלמידהשעוסקותלחברות
יכולהשגוגלמהשלה.האוטומטיהתרגוםמודלכמוענקמערכותעבורגוגל

לעשות, לחברה קטנה יהיה קשה, ולאדם פרטי בלתי-אפשרי.
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קיימיםבעיות.קיימותחישוביתיכולתבאותהאוחזיםכולםשבובתסריטגם
בעמקשפותחוהעובדהבגללאומנו,יישומיםשבהםמקריםמעטלא

שמערכותיצאכךשם.שעבדואנשיםעלסן-פרנסיסקו,במפרץהסיליקון
עלפחותמצליחותאבללבנים,לגבריםביחסהיטבמכלילותמסוימות

היתהשאמורהרשתלמצלמתאירעונעימיםלאמקריםאחרות.אוכלוסיות
אנשיםעלרקועבדההמצולם,האדםפניאחרימעקבשלמצבלאפשר

.]3[אדםכבנישחוריםאנשיםזיהתהשלאתיוגלתוכנתאו,]2[לבנים
חלקי.מדגםאואוכלוסיההחמצתאיןשבהםבמקריםגםמתרחשותבעיות

נתוניםאוסףעלשאומן,Word2Vecאלגוריתםהיאהבולטתהדוגמה
)dataset(בשםGoogle-Newsמאמרים.אלפיממאותטקסטיםהמכיל

שוםעלרבלפרסוםוזכהמתמטי,למרחבמיליםממפההאלגוריתם
לפריז"צרפתהשאילתהעלאנלוגיות:לגילויבולהשתמששניתןהעובדה

שעלהתגלהבמהרהיחסיתרומא.האלגוריתםמשיבל-"איטליהכמוהיא
.]4[אחותהאלגוריתםמשיבל-"אישהכמוהואלדוקטור"גברהשאילתה

בעקבותאובייקטיבי.כביכולשהואבמידערבותהטיותהתגלובמהרה
למידהשלמערכותהתוכנהבעולםמסוימתמודעותקיימתכאלהתוצאות

הטיותבולתקןגםאלאהמידע,אתלייצגרקלאאחריותישחישובית
)biases.(

בשםעבודה2015פרינטסקריןבפסטיבלהצגנוואניגרוסאיל
]5[Word2Dream,והמחשבטקסט,למחשבמזיניםהמשתמשיםשבה

אחרותלמיליםשלוהמיליםמןומפליגהטקסט,אתמוצאכנקודתלוקח
.Word2Vecאלגוריתםמובילאליולמקומותבהתאםאסוציאטיביבאופן
הטייהשישראשוןבשלבנראהכשלאשגםהיאהמעניינותהתוצאותאחת

כשמתקניםגםלכן,מוטה.לכיווןאותנותובילאסוציאציותשרשרתבנתונים,
לדוגמה,להשתנות.שלאעשויההגדולההתמונהנקודתית,הטיות

ה"חשיבה"קינג,לותרמרטיןשלחלום"לי"ישנאוםאתכשמזינים
למעשה,ולנאציזם.לפמיניזםלציונות,מובילההמחשבשלהאסוציאטיבית

וכוללנימלאכותימשהושישלהראותהיההפרויקטליצירתשלנוהמניע
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אתמלעיטיםאנושבוושהמידעכבני-אדם,שלנוהאסוציאטיביותביכולות
הרשת מביא להנצחת הדעות הקדומות שלנו בבינה המלאכותית.

מידעוהוספתחישוביתלמידה.2
בתחילתוגדל.הולךחישוביתלמידהלהתמודדמנסהאיתןהבעיותעולם

עצמיםלזהותחישוביתלמידהשיטותשלהצלחתןלאורבעיקרהעשור,
באותםלמעשה,אנושיות.יכולותשחיקומודליםלהתפתחהחלובתמונות,

באמצעותחישוביתלמידהשמייצגעמוקה","למידההמותגהפךרגעים
שבתפיסהבעיותכלומרמלאכותית,לבינהנרדפתלמילהנוירונים,רשתות

לכןכן.אדםאבללפתורמסוגללאשמחשבלכאלהנחשבותהאנושית
לנהלניסיוןאוטומטי,תרגוםדיבור,זיהויממוחשבת,ראיהעלדגשהושם
בעקבותהאםלהביןניסוכשחוקריםאנושיות,יכולותועודשיחה

מתקבלותחישוביתבלמידהוהאלגוריתמיותהטכנולוגיותההתפתחויות
היתההתשובהרביםבמקריםלכן.קודםמאשריותרטובותתוצאות
משיגהרביםבמקריםשםדיבור,בזיהויאוממוחשבתבראיהכמוחיובית,
התוצאהאחריםבמקריםאדם.בנישללאלודומותתוצאותחישוביתלמידה
אנושיות,ליכולותמתקרבתלאעדייןאךאחרים,מאלגוריתמיםיותרטובה

תוצאותמניבהלאהחישוביתהלמידהרביםבמקריםאוטומטי.בתרגוםכמו
טובות.
בעיות,שלחדשלסוגלהיכנסהחישוביתהלמידההחלההאחרונותבשנים
עםפלטולייצרמסוימת,מידעכמותעםקלטלקבלהיאהמטרהשבהן
שמגיעהתמונהשצובעמודלהיאאחתדוגמהיותר.גדולהמידעכמות

אותהאתלהחזירואמורלבןבשחורתמונהמקבלהואכלומרלבן,בשחור
באמצעותשצולמהתמונהשמקבלמודלהיאאחרתדוגמהבצבעים.תמונה

כאילואויותרגבוההבאיכותתמונהאותהאתומחזיררגילה,מצלמה
תמונהלקחתדרךמצאחדשנימחקר).DSLR(איכותיתממצלמהצולמה

כיצדכביכולממנהולשחזרלגמרי,כמעטחשוכיםתאורהבתנאישצולמה
.]6[יותרטוביםתאורהבתנאינראיתהיתה
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מהתפתחויותנובעתמידע","הוספתשאכנההמודליםהתרבות
הםבמיוחדפופולרייםחישובית.בלמידהובטכנולוגיותבאלגוריתמים

Style(סגנוןשינוישמממשיםמודלים Transfer(לוקחיםכלומרתמונה,של
ג'יןוהתכניתןהאמןאחרת.תמונהשלבסגנוןמחדשאותהומייצריםתמונה
בלמידההדרךמפריצותאחת.]7[הזובטכניקהלהשתמשמרבהקוגאן

GANשנקראמודלהיאעמוקה (Generatrive Adversarial Network(
מולאחתמתמודדותחישוביתלמידהישויותשתירעיונית)(מבחינהשבו

השניה, וכל אחת משתפרת באמצעות המשוב שהיא מקבלת מרעותה.
האוצרבשםפרויקט2018פרינטסקריןבפסטיבלהצגנוואניגרוסאיל

לביןציירביןהתמודדותמייצגהפרויקט.GAN]8[עלהמבוססהאלקטרוני
המשתמשים,תמונתמתוךירקותעשוידיוקןליצורמנסההצייראוצר.

שהניעההמחשבהיחדיו.לומדיםהםוכךניסיון,כלפוסלאומאשרוהאוצר
לבינהגםהאדם,לבנישכמוהעובדההיתההפרויקטאתליצוראותנו

משהולהישגים.להגיעכדיובתחרותבמשובבדיון,צורךישהמלאכותית
שניומצדבאחרתלותדורשתאחדשמצדהזו,אוחזין""שנייםבהתנהלות

לעתיםמערבי,תרבותימאפייןכמולנוהרגישבתחרותיות,הישגיותכורכת
בלתי מורגש, שראוי להפנות אליו זרקור.

ולאכלכליתדווקאהיאמידעהוספתלפרויקטישהמוטיבציה]9[טענותישנן
שעליהחומרה,מבחינתזולהמצלמהלייצריעדיפויצרניםטכנולוגית.

שלייצורעל-פניאיכות,ומשפרתרעשיםשמסירהיקרהתוכנהמותקנת
בעודמכשיר,בכלמשתקפתהחומרהעלותחומרה.מבחינתיקרהמצלמה

עלות התוכנה היא חד-פעמית, ואפס לכל מכשיר נוסף.
מייצריםשהםהעובדההואהללוהחדשיםהמודליםאתשמייחדמה

בשחורלתמונהצבעוניתתמונהכשהופכיםקיימת.בהכרחשלאמציאות
אינההמציאות(כיאמיתילאאמנםשהואבייצוגשמדוברלנוברורלבן,

לנוברורכלומר,).indexical(אינדקסיקליכןהואאבללבן),בשחור
לגביו,לומרלנוושקלחד-ערכי,תהליךפריהואלשחור-לבןמצבעשהמעבר

ייצוגאמנםהיאהתוצאההאםהתוצאה,לעומתהמקוראתשנראהבמידה
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בשחור-לבןתמונהכשהופכיםזאת,לעומתלבן.בשחורהמקורשלנאמן
משאיתישהמקוריתבתמונהאםהאינדקסיקליות.אובדתצבעונית,לתמונה

משאיתלייצגצריךהתוצראםלוודאדרךשוםלנואיןכלשהו,אפורבגוון
בגדרהואניבויונמצא,לאשהמידעהיותאדומה.אוכחולהאוירוקה

יצירתכאןיששונה:דבראלאבמידע,אובמודלטעותעודלאזוהמצאה.
המציאותאתלחקותמנסהשאולי),fabricated(בדויהחדשה,מציאות

"יקלע"המשאיתצבעניבויאםגםמציאות.אותהאינההיאאבלהמוכרת,
מציאותשלבנייהאלאהמציאות,שלשחזוריהיהלאזההנכון,לצבע

אחרת, דומה..

מציאות "הפוכה".3
הפופולריתוגםביותרהבסיסיתהדרךדוגמאות.דורשתחישוביתלמידה
מונחיתלמידהבצורתהיאחישוביתלמידהמודללאמןכרגעביותר

)Supervised Learning.(לקלטיםדוגמאותלמודלמזיניםזובצורה
אתהןמזיניםבתמונה,עצמיםזיהוישלבבעיהלדוגמה,המצופים.ולפלטים
שעבורהמערכתאתמאמניםאנוכאשרבתמונה,העצמיםאתוהןהתמונה,
ללמידה,אחרותאפשרויותקיימותבה.הנמצאיםהעצמיםאלוהזוהתמונה

רקאלאלפלט,הקלטביןמקשריםלאהאלקטרוניהאוצרבפרויקטלמשל
למידהקלטים,אוסףרקישלעתיםפלטים.ואוסףקלטיםאוסףנותנים

בלתי-מונחית, אך עדיין רוב המודלים כיום הם מונחים.
אותו.לייצרגםולעתיםמידעלאסוףצורךישמונחה,מודלליצורכדי

בקלותמהרשתתמונותלאסוףאפשרבתמונה,עצמיםזיהוישלבמקרה
צריכיםאנחנובההנמצאיםהעצמיםאתתמונהלכללהשיגכדיאךיחסית.
תיוגמתבצעכאלובמקריםהמודל.נבנהשלשמהבעיהאותהאתלפתור

לאוסףהבעיהאתשפותריםנקודתייםבאלגוריתמיםשמשתמשיםאוידני,
לכיווןהקלטיםמכיווןלעבורמסויםמאמץישנומקרהבכלמצומצם.מקרים

לשםלמודליחדאותםלהזיןניתןקלטלכלפלטשקייםברגעהפלטים.
אימון.



לאמןכדישונה.אבלדומהתהליךמתרחשהמידעהוספתשלבמודלים
בקלותלאסוףאמנםניתןצבעונית,לתמונהבשחור-לבןתמונהלהפוךמודל

באופןאותןלהפוךפשוטהלאמלאכהזותהיהאבלבשחור-לבן,תמונות
מחקרשדורשתמלאכההיאתמונהשלידניתצביעהלצבעוניות.ידני

להשיגניתןבקלותזאת,עםיחדרב.זמןלארוךצפויהכןועלומחשבה
לבן.בשחורלתמונותמחשב,באמצעותאותן,ולהפוךבצבעתמונותאוסף

אתשהפעםרקלמודל.הנדרשהמידעשלהחלקיםשניאתמשיגיםכך
הפלטואתהמצופה,הפלטבתורמזיניםהצבעונית)(התמונההקלט

שלבדיהרקלאהואהזההמהלךכקלט.מזיניםבשחור-לבן)(התמונה
הסיבהלקלט,הופךוהפלטלפלטהופךהקלטשלה:היפוךאלאמציאות,

הופכת לתוצאה והתוצאה לסיבה, הלפני לאחרי והאחרי ללפני.
היאמציאות,השלמתאומידע,הוספתשללתוצאותמשעשעתדוגמה

צילומיפרויקט.]10[ארץמגוגלגלויותבשםואלהקלמנטהאמןשלפרויקט
מעטמזוויותמצולמותשכנותתמונותולכןמהחלל,מצלםגוגלשלהלווין

החסראתלהשליםשמנסהמודלנבנהחלקה,תמונהליצורכדישונות.
מרחפותמכוניותמעופפים,גשריםהיאהתוצאההצילומים.אתולחבר

סנדי,האיהואגוגלשלהמיפוילפרויקטהקשורהנוספתדוגמהוכדומה.
קייםלאאךאלגוריתמית,מבחינהלחלוטיןואמיתיבגוגל,אמנםשמופיע

.]11[במציאות
שעובדיםשהמודליםהיאהגדולההבעיהשלעיל,שבדוגמאותלקוריוזמעבר

שבהןאפליקציותאמיתית.מציאותמייצרים"ההפוכה",המציאותבשיטת
ואנחנונכונה,לאמציאותמכילותלניווטקבועבאופןמשתמשיםאנחנו

בעולםכן,עליתרקיים.הלאלאילשוטאוהללוהגשריםעללנסועעלולים
שבקרובלהניחסבירושבוגלאס),גוגל(כמוחושייםעזריםלכיווןשמתקדם

את"לשפר"כדיחישוביתבלמידהשמשתמשותמשקפייםעצמנועלנרכיב
שלנו.החושיםעללסמוךיכוליםאיננושבולמצבמתקרביםאנוהתמונה,

במודליםבוחריםשאנחנומפניאלאטועה,שהאלגוריתםמפנילאזהוכל
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לטובתשלנומהמציאותלהתנתקביודעין,בוחרים,אנחנומידע.הוספתשל
מציאות חלופית, שלפחות במושגי סיבה ותוצאה היא מציאות הפוכה.

]1[
https://gcn.com/articles/2018/04/20/ct-scans-luggage-machine-l

earning.aspx
]2[https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/04/the-u

nderlying-bias-of-facial-recognition-systems/476991/
]3[

https://www.theverge.com/2018/1/12/16882408/google-racist-go
rillas-photo-recognition-algorithm-ai

]4[
https://www.technologyreview.com/s/602025/how-vector-space-

mathematics-reveals-the-hidden-sexism-in-language/
]5[http://eranhadas.com/word2dream/
]6[https://arxiv.org/pdf/1805.01934.pdf
]7[http://genekogan.com/works/style-transfer/
]8[https://www.youtube.com/watch?v=4sZsx4FpMxg
]9[

https://www.e-flux.com/journal/60/61045/proxy-politics-signal-an
d-noise/

]10[http://www.postcards-from-google-earth.com/
]11[

https://www.livescience.com/28822-sandy-island-undiscovered.
html
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