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مقدمة
اســتمراًرا لمــا بدأنــاه فــي العدديــن األول والثانــي، نســلط الضــوء فــي هــذا التقريــر الشــهري، علــى 
الحيــاة،  أفضــل الممارســات فــي مجــال “الــذكاء االصطناعــي”، فــي جوانــب متعــددة مــن نواحــي 
االصطناعــي”  “الــذكاء  دور  تتنــاول  التــي  الهامــة،  التقاريــر  مــن  مجموعــة  العــدد  هــذا  ويســتعرض 
فــي مســاعدة أصحــاب الهمــم وذوي االحتياجــات الخاصــة، مــن خــال توفيــر أحــدث األجهــزة التــي 
تســاعدهم علــى قضــاء حياتهــم دون معوقــات وبصــورة طبيعيــة، كمــا يســلط الضــوء علــى أهميــة 
الهامــة. الصناعــة  هــذه  ومســتقبل  القيــادة  ذاتيــة  المركبــات  مجــال  فــي  االصطناعــي”،   “الــذكاء 

“الــذكاء  تقنيــة  تلعبــه  الــذي  الكبيــر  الــدور  أيًضــا،  العــدد  هــذا  فــي  األخــرى  الموضوعــات  مــن 
االصطناعــي”  “الــذكاء  أهميــة  إلــى  باإلضافــة  الطقــس،  بأحــوال  التنبــؤ  مجــال  فــي  االصطناعــي” 
الوصــول  محاولــة  خــال  مــن   ،”19 “كوفيــد-  المســتجد  الوبائــي  كورونــا  فيــروس  مواجهــة  فــي 
بالفيــروس. المصابيــن  اكتشــاف  علــى  تســاعد  روبوتــات  وابتــكار  لمواجهتــه،  لقــاح   إلــى 

وأخيــًرا، تنــاول العــدد الثالــث مــن التقريــر الشــهري “نظــرة علــى الــذكاء االصطناعــي” تزايــد االهتمــام بـــ” 
الــذكاء االصطناعــي” فــي الوطــن العربــي، كمــا أهتــم اإلصدار بمناقشــة الفرق بين “الــذكاء االصطناعي” 

والــذكاء البشــري، وعيــوب ومميــزات كًا منهمــا.
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أول مركز آلي لتحضري طلبات “سوق 
مركزي” تديره الروبوتات

روبوتــات مدعومــة بالــذكاء االصطناعــي ضمــن مركــز آلــي متكامــل لتحضيــر الطلبــات وتقليــص الوقــت 
المطلــوب لمعالجتهــا إلــى النصــف، وســيتم إطــاق مركــز ثــان خــال العــام المقبــل لخدمــة العاصمــة 

الريــاض.
افتتحــت “ماجــد الفطيــم”، الشــركة الرائــدة فــي مجــال تطويــر وإدارة مراكــز التســوق والمــدن المتكاملــة 
ومنشــآت التجزئة والترفيه في الشــرق األوســط وأفريقيا ووســط آســيا، أول مركز آلي لتحضير الطلبات 
عبــر اإلنترنــت مدعــوم بالروبوتــات والــذكاء االصطناعــي علــى مســتوى المملكــة، وذلــك فــي فــرع كارفــور 
جــدة الســليمانية، وبالتعــاون مــع شــركة Takeoff األميركيــة، التــي تقــدم حلــواًل تقنيــة متقدمــة لتطويــر 

تجــارة التجزئــة االلكترونيــة.
ويأتــي افتتــاح المركــز اليــوم فــي إطــار التــزام ماجــد الفطيــم بالمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة 
المملكــة 2030، وفــي إطــار مســاهمتها لارتقــاء بقطــاع التجزئــة فــي المملكــة ودعــم التحــول الرقمــي 

ــاء البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة الازمــة لرفــع مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي الوطنــي. وبن
وتــم افتتــاح المركــز بحضــور معالــي أميــن محافظــة جــدة الدكتــور صالــح بــن علــي التركــي، وســعادة وكيــل 
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وزارة االتصــاالت للخدمــات البريديــة اللوجســتية المهنــدس خالــد بــن عبــد العزيــز البكــري، وآالن بجانــي 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة ماجــد الفطيــم القابضــة، وهانــي ويــس الرئيــس التنفيــذي لشــركة ماجــد 

الفطيــم للتجزئــة.
ويعمــل المركــز علــى أتمتــة مهمــة إدارة الطلبــات وتقليــص الوقــت المطلــوب لمعالجتهــا إلــى النصــف، 
وسيشــغل مســاحة قدرهــا 3000 متــًرا مربًعــا، ويتكــون فريــق عملــه مــن 100 موظــف، مــن بينهــم 
خمــس موظفــات ســعوديات تتمثــل مهمتهــم باإلشــراف علــى إدارة العمليــات اآلليــة. وتصــل الطاقــة 
االســتيعابية للمركــز إلــى 2000 طلــب يومًيــا ويتــم نقلهــا بواســطة 100 شــاحنة مبردة.وُيعتبــر هــذا 
المركــز هــو األول مــن بيــن مركزيــن لتحضيــر الطلبــات تتبنــى هــذه التقنيــات اآلليــة المتقدمــة، حيــث مــن 

المزمــع افتتــاح المركــز الثانــي فــي العاصمــة الريــاض خــال العــام القــادم.
وقــال هانــي ويــس، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ماجــد الفطيــم للتجزئــة: “يشــكل التحــول الرقمــي ركيــزة 
أساســية فــي رؤيــة المملكــة 2030، ويلعــب القطــاع الخاص دوًرا حيوًيا في بلورة مســتهدفاتها، وتمكين 
المجتمــع الســعودي مــن قطــف ثمــار الحلــول التقنيــة المتقدمــة التــي أصبحــت جــزًء أساســًيا مــن طريقــة 
عملنــا ومعيشــتنا، ولذلــك نحــن ســعداء اليــوم بافتتــاح هــذا المركــز الــذي يجســد أحــدث جهــود “ماجــد 
الفطيــم” لتبنــي أفضــل تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة والروبوتــات علــى مســتوى العالــم 

لدعــم جهــود المملكــة فــي هــذا اإلطــار.”
وأضــاف ويــس: “بالتعــاون مــع Takeoff، ســوف تســاهم التكنولوجيــا اآلليــة والروبوتــات فــي مســاعدتنا 
علــى تحضيــر طلبــات العمــاء بشــكٍل أســرع، وفــي الوقــت نفســه الحــد من األخطاء البشــرية واالســتفادة 
مــن مهــارات زمائنــا فــي خدمــة عمائنــا بشــكٍل أفضــل. وسنســتمر، كمــا هــو الحــال دائمــًا، فــي التركيــز 

علــى تقديــم قيمــة اســتثنائية لعمائنــا مــن خــال كل تجربــة”.
ــة”: “تســاهم  ــم للتجزئ ــدى “ماجــد الفطي ــة ل ــر التنفيــذي للشــؤون الرقمي ــاال كارونانيثــي، المدي وقــال ن
األتمتــة فــي دفــع صناعــة التجزئــة إلــى األمــام، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاعد علــى مواكبــة متطلبــات 
العمــاء لتوفيــر خدمــة أســرع. وانطاقــًا مــن موقعهــا الرائــد فــي هــذا القطــاع، تلتــزم كارفــور باعتمــاد 
ــن،  ــن اثني ــن مركزي ــز كفاءتهــا التشــغيلية. وهــذا المركــز هــو األول مــن بي ــكارًا لتعزي ــر ابت ــات األكث التقني
األمــر الــذي يشــكل داللــة واضحــة علــى ســعينا لتطويــر عملياتنــا بشــكٍل مســتمر لتقديــم خدمــة أفضــل 

لعمائنــا”.
وســيتمتع ســكان محافظــة جــدة بالمزيــد مــن الراحــة والســهولة عنــد طلــب مشــترياتهم مــن كارفــور، ال 
ســيما بعــد تطبيــق التكنولوجيــا الجديــدة، حيــث تنتقــل الطلبــات تلقائيــًا إلــى النظــام الــذي يتحكــم ويديــر 
منشــأة التخزيــن اآلليــة، والتــي تتضمــن أيضــا قســم لألطعمــة المبــردة، فــي ســابقة فريــدة مــن نوعهــا 

بالنســبة لمركــز آلــي لتحضيــر الطلبــات فــي المملكــة.
ويســتخدم المركــز الجديــد الــذكاء االصطناعــي لتحضيــر طلبــات العمــاء مــن موقــع التخزيــن اآللــي، بينمــا 
ــى  ــاظ عل ــى مســاعدة الزمــاء بنقــل الســلع والحف ــة المســتقلة )AMRs( عل ــات المتنقل تعمــل الروبوت
مســتويات المخــزون عنــد خــروج المنتجــات مــن المنشــأة. وتقــوم أجهــزة متخصصــة بالجــرد باســتخدام 
الــذكاء االصطناعــي لتحديــد مســاحة التخزيــن للســلع حســب شــعبية كل ســلعة، مــا يحســن بشــكل 
كبيــر مــن توافــر المخــزون، ويتــم تجهيــز كافــة الطلبــات فــي غضــون خمــس دقائــق، وبالتالــي تقليــص 
الوقــت بيــن الطلــب والتوصيــل إلــى النصــف، األمــر الــذي يســاهم بتوصيــل المنتجــات للعمــاء فــي 

المجتمعــات المحيطــة فــي الوقــت المحــدد وفــي حالــة ممتــازة.
ســجلت كارفــور الســعودية، فــي أعقــاب انتشــار جائحــة كوفيــد19- ارتفاعــًا بنســبة %285 فــي الطلبــات 
عبــر االنترنــت فــي العــام 2020، مــا أدى إلــى قيامهــا بتســريع خطــط النمــو للبيــع عبــر اإلنترنــت. ونتيجــًة 
لذلــك، قامــت “ماجــد الفطيــم” بافتتــاح أكبــر مركــز آلــي لتلبيــة الطلبــات عبــر اإلنترنــت فــي العاصمــة 
الريــاض، فــي غضــون ســتة أســابيع، كمــا قامــت بتزويــد 9 مــن فروعهــا باإلمكانيــات الازمــة لتحضيــر 

الطلبــات عبــر اإلنترنــت.
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روبوت لتعليم األطفال الربمجة

تقنية جديدة لتطوي�ر شاشات 
اللمس باستخدام الذكاء 

االصطناعي

اختبار روبوت قتالي في فنزويال

دعامة روبوتية لعصر حديث من 
التنقل البشري

روبوت يتجنب العوائق دون تعريف 
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طب

دور كبري للذكاء االصطناعي في 
مساعدة أصحاب الهمم

العالــم  يشــهده  الــذي  الكبيــر  التطــور  ظــل  فــي 
فــي كافــة المجــاالت، تبحــث التكنولوجيــا وخاصــة 
الــذكاء االصطناعــي عــن تســهيل حيــاة البشــر، حيث 
أصبــح كل شــيء متــاح مــن دون عنــاء، فاســتطاعت 
توفيــر حيــاة طبيعيــة لماييــن مــن ذوي الهمم، من 
خــال تســخيرها لخدمــة هــذه الفئــة التــي تحتــاج 

إلــى المســاعدة بالفعــل.
وقــد نجحــت هــذه التكنولوجيــا الحديثــة فــي توفيــر 
االبتــكارات واالختراعــات،  بــه مــن  بــأس  عــدد ال 
التــي أدت فــي النهايــة إلــى مســاعدة ذوي الهمــم 
فــي ممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي وســلس، 
وفيمــا يلــي نرصــد أبــرز االبتــكارات التــي طورتهــا 
الهمــم  أصحــاب  مســاعدة  بهــدف  التكنولوجيــا 

الخاصــة.
مساعد الصوت

 Siri“ ،“Alexa“،“ :يتيــح مســاعدو الصــوت مثــل
ــر مــن األنشــطة  ــام بالكثي Amazon Echo”” القي
وســيارات  البقالــة،  محــات  طلــب  مــن  بــدًء 
األجــرة، واالتصــال باألهــل، وإرســال رســائل البريــد 
ــي، والبحــث عــن المعلومــات دون حاجــة  اإللكترون
إلــى أي قــدر مــن الحركــة البدنيــة، كمــا توســعت 
تقنيــة مســاعد الصــوت فــي المنــزل أيًضــا، وذلــك 
شــركة  مــن   ”HomeKit“ مثــل:  أنظمــة  مــع 
“Apple” ومثــل “Google Home” التــي تعمــل 
فــي التحكــم بأنظمــة التدفئــة أو التبريــد واإلضــاءة 

والموســيقى.
ــة 3D لترجمــة الكلمــات للصــم  ــد روبوتي ي

فــي دقائــق
يــد  تطويــر  مــن  الحديثــة  التكنولوجيــا  تمكنــت 
ربوتيــة، تحــول الكلمــات إلى إشــارات تســاعد الصم 

علــى الفهــم، حيــث تمكــن مجموعــة مــن العلمــاء 
البلجيكييــن مــن تطويــر يــد ربوتيــة، يمكنهــا ترجمــت 
ــث  ــة إشــارة الصــم، حي ــى إيمــاءات لغ الكلمــات إل
ويبلــغ   ،”Project Aslan“ اســم  عليهــا  أطلقــوا 
الطباعــة  باســتخدام  المطــورة  اليــد  هــذه  ســعر 

ثاثيــة األبعــاد 560 دوالًرا.

االتصال المرئي
لتطبيقــات  مســتخدم  مليــار   2.5 نحــو  يوجــد 
والتــي  الفيديــو”،  “مكالمــات  المرئــي  االتصــال 
أصبحــت  حتــى  الــدوام  علــى  اســتخدامها  يتزايــد 
جــزًء ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة، بعدمــا لــم يكــن 
ــة اســتخدام  ــرة طويل بمقــدور ضعــاف الســمع لفت
الهواتــف المحمولــة لاســتفادة منهــا فــي إجــراء 
المكالمــات، لكــن مــع ظهــور مكالمــات الفيديــو 
عبــر “Skype” أو “Apple’s Facetime” صــار مــن 
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الممكــن للصــم إجــراء مكالمــات فيديــو، والتحــدث 
فيهــا بلغــة اإلشــارة، أو قــراءة الشــفاه.

مــع  الذكيــة  الهواتــف  توافــق  لضمــان  الطبيــة، 
أجهــزة الســمع التي يســتخدمونها بصفة مســتمرة.
االحتياجــات  ذوى  تســاعد  جوجــل  خرائــط 

الخاصــة
شــركة جوجــل هــي األخــرى تحــاول مســاعدة ذوي 
الهمــم، حيــث أعلنــت الشــركة عــن ميــزة جديــدة 
خاصــة بخدمــة الخرائــط الخاصــة بهــا، وهــي تســاعد 
ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى معرفــة معلومــات 
أكثــر عــن األماكــن التــى يريــدون الذهــاب إليهــا، 
خاصــة إذا كان مــن الســهل الوصــول إلــى مطعــم 
أم ال،  متحــرك  كرســي  باســتخدام  آخــر  مبنــى  أو 
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة ســبق وأضافــت ميــزة 
لهــذه الفئــة، مــن أجــل المســاعدة فــي العثــور أكثــر 
الجديــدة  الميــزة  أن  إال  المائمــة  األماكــن  علــى 

ــدة. ــر قــدرات جدي توف
مايكروســوفت تســاعد المكفوفيــن علــى 

ــة مــا يحــدث حولهــم: رؤي
عــن  بعيــدة  مايكروســوفت  شــركة  تكــن  لــم 
عــن  الشــركة  كشــفت  حيــث  الهمــم،  أصحــاب 
ــذكاء  ــات ال ــد يســتخدم تقني تطويرهــا لتطبيــق جدي
االصطناعــي، مــن أجــل مســاعدة المكفوفيــن علــى 
رؤيــة العالــم مــن حولهــم بشــكل غيــر مســبوق، 
حيــث ســيعمل التطبيــق باســتخدام كاميــرا الهاتــف 
المــزودة  الذكيــة  النظــارات  مــن  زوج  أو  الذكــى 
بكاميــرا، ويمكــن للتطبيــق أن يوفــر لمســتخدمه 

نظــرة حقيقيــة عمــا يحــدث حولــه.
لوحة مفاتيح وشاشة بطريقة “برايل”

وفًقــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة، هنــاك 
حوالــي 40 مليــون شــخص حــول العالــم مصابــون 
بالعمــى، كمــا يعانــي 217 مليــون شــخص آخــر مــن 
ضعــف شــديد فــي النظــر، ممــا يعنــي أن الوصــول 
أجهــزة  مثــل  الحديثــة  التكنولوجيــة  األدوات  إلــى 
ــة ليــس ســهًا، وربمــا  ــر والهواتــف الذكي الكمبيوت

يكــون فــي بعــض األحيــان مســتحيًا.

أذرع 3D بتصميمات الشخصيات 
الكرتونية لألطفال

 3D أذرع  اختــراع  إلــى  أيًضــا  العلمــاء  توصــل 
لألطفــال،  الكرتونيــة  الشــخصيات  بتصميمــات 
 Open“ حيــث نجحــت شــركة بريطانيــة تحمــل اســم
التطــور، تشــبه  أذرع صناعيــة شــديدة   ”Bionics
تلــك التــي يرتديهــا األبطــال الخارقــون، والمصممة 
الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  لألطفــال  خصيًصــا 
ــادة ثقتهــم بأنفســهم، حيــث  لمســاعدتهم علــى زي
ــزة تجــذب األنظــار،  ــم تنفيذهــا بتصميمــات ممي ت
وهــي مســتوحاة مــن أفــام الخيــال العلمــي ومــن 

الشــخصيات الخارقــة مثــل الرجــل الحديــدي.
اللمسة المساعدة

تتيــح خاصيــة اللمســة المســاعدة علــى الهواتــف 
الذكيــة مثــل “Apple” و”Android” لألشــخاص 
ذوي الوظائــف الحركيــة المحــدودة، ميــزة اســتخدام 
متكــررة  إيمــاءات  تتطلــب  وتطبيقــات  منتجــات 
ومحــددة، مثــل النقــر والتمريــر والقــرص والســحب.

سكوتر لذوى االحتياجات الخاصة
نجــح العلمــاء فــي ابتــكار ســكوتر خــاص ألصحــاب 
االحتياجات الخاصة، حيث تمكن مخترع اسكتلندي 
ُيدعــى “أيــان جــراي” مــن ابتــكار ســكوتر جديــد ذكــي 
لــذوي  مخصــص   ”RollerScoot“ اســم  يحمــل 
االحتياجــات الخاصــة، ويعمــل هــذا األســكوتر علــى 
ــع  ــى جمي نقــل أصحــاب الهمــم بســهولة فائقــة إل
ــا ويعمــل  ــه 25 كيلوجراًم ــغ وزن األماكــن، حيــث يبل
بالبطاريــات، كمــا يمكنــه الســير لمســافة تصــل 
إلــى 19 كيلومتــًرا بســرعة تصــل إلــى 6 كيلومتــرات 

فــي الســاعة.
سماعات طبية حديثة

ــة، مــن  ــرات منظمــة الصحــة العالمي بحســب تقدي
ــون مــن ضعــف  المتوقــع أن يصــل عــدد مــن يعان
فــي الســمع بحلــول عــام 2050 إلــى حوالــي مليــار 
شــركات  تعمــل  حيــث  العالــم،  حــول  شــخص 
الســماعات  مصممــي  مــع  الكبــرى  التكنولوجيــا 
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مستقبل الذكاء االصطناعي في 
مجال السيارات ذاتية القيادة

حيــث  كبيــرة،  تكنولوجيــة  ثــورة  العالــم  يعيــش 
كافــة  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة  دخلــت 
ــا لدراســة  ــا، ووفًق ــدور مــن حولن المجــاالت التــي ت
ــزي الدولــي” فمــن المتوقــع  أجراهــا “معهــد ماكين
ــا، فــي نمــو  ــذكاء االصطناعــي إيجابًي أن يســاهم ال
االقتصــاد العالمــي بحلــول العــام 2030 بنســبة 
%1.2 ســنوًيا، أي مــا يعــادل نحــو 13 ترليون دوالر.

المجــاالت  أهــم  مــن  الســيارات  صناعــة  وتعتبــر 
االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة  علــى  تعتمــد  التــي 

باضطــراد بالتزامــن مــع نمــو مشــروعات القيــادة 
الذاتيــة، وهــو مــا يوضــح الحاجــة إلــى نظــام ينقــل 
هــذه البيانــات بكفــاءة لتدريــب الشــبكات العصبيــة 
عليهــا، لــذا فــإن االعتمــاد علــى الــذكاء االصطناعــي 

يعــد حــًا مثالًيــا.

ما هي السيارات ذاتية القيادة
قــادرة  القيــادة” هــي مركبــات  ذاتيــة  “الســيارات 
والماحــة  بهــا  المحيطــة  البيئــة  استشــعار  علــى 
مــن دون أي تدخــل بشــري، ويجــري تطويــر العديــد 

ــح االهتمــام  ــة، حيــث أصب ــات الحديث ــى التقني وعل
الكبيــر بالــذكاء االصطناعــي فــي عمليــات البحــث 
والتصميــم واإلنتــاج فــي هــذه الصناعــة واضًحــا 
للغايــة، حيــث يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي 
فــي أربعــة قطاعــات فــي صناعــة الســيارات، وهــي 
المتصلــة  والمركبــات  القيــادة،  ذاتيــة  المركبــات 
وعمليــات  النقــل،  وخدمــات  اإلنترنــت،  بشــبكة 

الذكيــة. التصنيــع 

يشــكل تطويــر ســيارة ذاتيــة القيــادة أمــًرا صعًبــا، 
حيــث يفــوق حجــم البيانــات الازمــة إلنتــاج ســيارة 
واحــدة نحــو تيرابايــت، كمــا يزداد حجم هــذه البيانات 

ــى  ــادة، ولكــن حت ــة القي ــات الذاتي مــن هــذه المركب
فبرايــر 2017 فــإن المركبــات المصــرح لهــا بالســير 
فــي الطرقــات العامــة ليســت ذاتيــة القيــادة تماًمــا، 
فتصنيــع واســتخدام هــذه المركبــات مــا زال أمامــه 

ــدة. ــة عدي ــات تقني ــات وتحدي عقب

مميزات السيارات ذاتية القيادة
تعتمــد الســيارات الذاتيــة القيــادة علــى خوارزميــات 
رســم الخرائــط، والبيانــات التــي تحصــل عليهــا مــن 
أجهــزة استشــعار متعــددة مدمجة بها لتحديد مســار 
الطريــق، وتتضمــن أجهــزة االستشــعار النموذجيــة 
رؤيــة  ونظــام  بالــرادار،  الشــبيه  “ليــدار”  نظــام 

نقل
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مجســمة، ونظــام تحديــد المواقــع الجغرافيــة “جــي 
بــي أس”، ونظــام التعــرف البصــري علــى األشــياء، 

ونظــام تحديــد الموقــع فــي الوقــت الحقيقــي.

وتعتبــر “جوجــل” مــن أبــرز الشــركات التــي تخــوض 
غمــار تقنيــات الســيارات الذاتيــة القيــادة، وقد بدأت 
العمــل فــي هــذا المجــال منــذ 2009، وأنفقــت 
عليــه أمــوااًل طائلــة كان مــن ثمارهــا إطــاق نمــوذج 
 ،2014 مايــو  فــي  القيــادة  ذاتيــة  لســيارة  جديــد 
بحيــث ال تتضمــن عجلــة قيــادة أو دواســة بنزيــل أو 

مكابــح فكلهــا ذاتيــة بالكامــل.

تصدرهــا  التــي  الحــوادث  تقاريــر  إلــى  واســتناًدا 
جوجــل، فــإن ســيارات االختبــار الخاصــة بهــا ضلعــت 
بـــ14 حــادث تصــادم، وقــع الخطــأ فــي 13 حادًثــا 
منهــا علــى الســائقين اآلخريــن، فــي حيــن أن أول 
حــادث تتحمــل مســؤوليته برمجيــات الســيارة وقــع 
فــي 2016، وفــي مــارس 2017 كانــت ســيارة ذاتيــة 
ــة  ــادث بمدين ــا فــي ح ــر” طرًف ــادة لشــركة “أوب القي
أحــد  بانقابهــا علــى  أريزونــا تســبب  تيمبــي فــي 

جانبيهــا.

ذاتيــة  الســيارات  تواجــه  التــي  العقبــات 
القيــادة 

الســيارات  تقنيــات  فــي  الكبيــر  التطــور  رغــم 
عقبــات  عــدة  تواجــه  أنهــا  إال  القيــادة  الذاتيــة 
تســتخدمها  التــي  البرمجيــات  موثوقيــة  منهــا: 
ــذكاء االصطناعــي  تلــك الســيارات، وعــدم قــدرة ال
بيئــات شــوارع  فــي  العمــل بشــكل ســليم  علــى 

المدينــة الداخليــة التــي تتســم بالتعقيــد، باإلضافــة 
الســيارة ونظــام  اختــراق حاســوب  إلــى احتماليــة 
االتصــاالت بيــن الســيارات، باإلضافــة إلــى تأثــر 
بظــروف  والماحــة،  االستشــعار  أنظمــة  كفــاءة 
بمــا  المتعمــد  التداخــل  أو  المختلفــة  الطقــس 
فــي ذلــك التشــويش والمحــاكاة، حيــث تتطلــب 
ــة  ــة عالي ــادة خرائــط تفصيلي ــة القي الســيارات الذاتي
الجــودة لتعمــل بشــكل ســليم، وفــي حــال كانــت 
تلــك الخرائــط قديمــة فإنهــا يجــب أن تكــون قــادرة 

الذاتيــة. المعالجــة  علــى 

سلبيات السيارات ذاتية القيادة
تطويــر  مــن  المهمــة  الفوائــد  مــن  الرغــم  علــى 
الســيارات الذاتيــة القيــادة، إال أن االنتشــار الواســع 
الســتخدام تلــك الســيارات مســتقبا بــه ســلبيات 
األجــرة  ســيارات  ســائقي  فقــدان  منهــا:  عديــدة 
البطالــة،  نســبة  ازديــاد  يعنــي  ممــا  وظائفهــم 
النقــل  خدمــات  فــي  الوظائــف  فقــدان  وكذلــك 
باإلضافــة  الســيارات،  صيانــة  ومحــات  العــام 
إلــى تضــرر شــركات التأميــن التــي ســتضطر إلــى 
خفــض أقســاط التأميــن، إلقنــاع مالكــي الســيارات 
الذاتيــة بالتأميــن عليهــا، نظــًرا لكونهــا مصممــة 
أساًســا للحــد مــن حــوادث الطــرق، وكذلــك هنــاك 
ــة  ــة، ومخاطــر إمكاني ــة لفقــدان الخصوصي احتمالي
ــة ومشــاركة المعلومــات،  ــراق الســيارات الذاتي اخت
ــة،  ــا مخاطــر الهجمــات اإلرهابي ــاك أيًض ــًرا هن وأخي
القيــادة  الذاتيــة  الســيارات  تحميــل  يمكــن  حيــث 

للقنابــل. اســتخدامها  وإمكانيــة  بالمتفجــرات 
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الذكاء االصطناعي ودوره في التنبؤ 
بأحوال الطقس

التـي  التحديـات  أكبـر  أحـد  المنـاخ  تغيـر  يمثـل 
يواجههـا كوكـب األرض، وبمـا أن تقنيـة الـذكاء 
االصطناعـي أصبـح لهـا تأثيـر كبيـر وتدخـل فـي 
الـذكاء  بإمـكان  بـات  بحيـث  المجـاالت،  جميـع 
االصطناعـي أن يوفـر وسـائل مناسـبة، لكسـب 
مواجهـة  فـي  العالـم  يخوضهـا  التـي  المعركـة 
تقلبات الطقس المستمرة، حيث أصبح “الذكاء 
االصطناعـي” عامـًا أساسـًيا فـي التنبـؤ بحاالت 
الطقـس فـي أسـوأ حاالتـه، كما أنـه ينبه بهطول 
األمطـار الغزيـرة واألعاصيـر وحـاالت أخـرى مثـل 
الـذكاء  تطويـر  يتـم  كمـا  الحـراري،  االحتبـاس 

الهـواء.  تلـوث  لتتبـع مصـدر  أيًضـا  االصطناعـي 
وأصبـح خبـراء األرصـاد يسـتعينون خـال دراسـة 
األحـوال الجويـة، بنمـاذج مختلفـة وبيانـات كثيرة 
شـديدة،  بعواصـف  تنبـئ  التـي  الغيـوم  لرصـد 
الجويـة،  البيانـات  رقعـة  التسـاع  نتيجـة  لكـن 
وازديـاد الحاجـة إلى االسـتعداد للكوارث المناخية 
بـؤر  جميـع  متابعـة  يسـتحيل  يـكاد  الصعبـة، 
العواصـف لحظـة بلحظـة باألخـص تلـك األصغر 
حجًمـا، وقـد حـاول العلمـاء إيجاد حلـول لمواجهة 
هـذه التقلبـات الجويـة، ومحاولـة مسـاعدة خبـراء 
األرصـاد الجويـة مـن خـال ابتـكار آليـات حديثـة.

ابتكار حاسوب “بردجز” لألحوال الجوية
يحـاول خبـراء األرصـاد الجويـة إيجـاد حلـول لهـذه 

المشـكلة، حيـث طـور العلماء نموذًجا حاسـوبًيا 
يسـاعد متنبئـي األحـوال الجويـة، علـى تحديـد 
وأسـرع،  أدق  بصـورة  الشـديدة  العواصـف 
مـن  فريـق  إلـى  ذلـك  فـي  الفضـل  ويرجـع 

مناخ
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وفـي  بنسـلفانيا،  واليـة  جامعـة  فـي  الباحثيـن 
التنبـؤ  التـي تقـدم خدمـات  شـركة “أكيـو ويـذر” 
بالطقـس فـي مختلـف بقـاع العالـم، باإلضافـة 
إلـى جامعـة ألميريـا فـي إسـبانيا إذ ابتكـر فريـق 
الجامعـة منظومـة ذكيـة تسـتند إلـى خوارزميـات 
التصنيف الخطي؛ هي من نوع خوارزميات تعلم 
التـي قـد يغفـل  اآللـة، لترصـد تحـركات الغيـوم 
عنهـا خبـراء األرصـاد الجوية، وقد شـّغل الباحثون 
هـذا الحـل الذكـي، على حاسـوب “بردجـز” الفائق 

فـي مركـز “بيتسـبرغ” للحواسـيب الفائقـة.

رأي العلماء في حاسوب “بردجز”
أشـاد “سـتيف وسـتر” كبير خبراء األرصاد الجوية 
فـي شـركة “أكيـو ويـذر” بهـذا الحاسـوب، مؤكـًدا 
أن توظيفـه فـي التنبيـه إلـى التشـكيات الجويـة 
التنبـؤ  فـي  تسـاعد  قـد  الخطـورة،  المحتملـة 
موضًحـا  أفضـل،  نحـو  علـى  الجويـة  باألحـوال 
كلمـا  تـزداد  الجويـة  باألحـوال  التنبـؤ  صحـة  أن 
اسـتخدمنا كًمـا أكبـر مـن البيانـات، ولدينـا الكثيـر 
مـن العوامـل التـي تحكم هـذه العملية فالغاف 
باالسـتعانة  لكـن  التعقيـد،  بالـغ  نظـام  الجـوي 
فإننـا  أمامنـا،  المطروحـة  والبيانـات  بالنمـاذج 

الجـوي. للغـاف  أكثـر تفصيـًا  نلتقـط صـور 

تقنيات الرؤية الحاسوبية
مـع  دراسـتهم  أثنـاء  الباحثـون  بعـض  قـام 
“سـتيف” ومـع خبـراء آخريـن مـن “أكيـو ويـذر”، 
بتحليـل أكثـر مـن 50 ألـف صـورة جويـة التقطتها 
األقمـار الصناعيـة للواليـات المتحـدة األميركية، 
فتعرفـوا علـى الغيـوم الشـبيهة بشـكل الفاصلـة 
“،” حيـث ترتبـط هـذه األنمـاط الغيميـة ارتباًطـا 
قوًيـا بتشـكيات األعاصيـر، والتـي قـد تؤدي إلى 
ظـروف جويـة شـديدة، مثـل العواصـف الرعديـة، 

البـرد، الريـاح العاتيـة، العواصـف الثلجيـة.

الرؤيـة  تقنيـات  باسـتخدام  الباحثـون  قـام 
لتعليـم  اآللـة،  تعلـم  واسـتخدام  الحاسـوبية 
الحواسـيب كيـف ترصـد الغيـوم التي على شـكل 
فاصلـة سـريًعا فـي صور األقمـار الصناعية، مما 
يسـاعد الخبـراء علـى التنبـؤ عند دراسـة كم ضخم 
مـن البيانـات، حيـث أنهـا تشـير لحظًيـا للمواقـع 
التـي يجـب االنتبـاه إليهـا لرصـد الظـروف الجويـة 

العاصفـة.

أن  إلـى  الدراسـة  نهايـة  فـي  الباحثـون  توصـل 
منظومـة الـذكاء االصطناعـي، يمكنهـا أن ترصـد 
العواصـف  تنـذر بحـدوث  التـي  السـحب  أشـكال 
بدرجـة دقـة تصـل إلـى %99، وأن عمليـة التنبـؤ 
ال تستغرق أكثر من 40 ثانية، كما أن المنظومة 
الحـادة  المناخيـة  بالظواهـر  التنبـؤ  تسـتطيع 
بنسـبة %64، لتتفـوق بذلـك علـى التطبيقـات 
مجـال  فـي  تسـتخدم  التـي  األخـرى  اإللكترونيـة 

الجويـة. التنبـؤات 

https://aiarabic.com/
https://aiarabic.com/


 15

التقرير الشهري – يونيو 2021 نظرة على الذكاء االصطناعي

الذكاء االصطناعي ودوره الكبري في 
مواجهة فريوس كورونا

لعــب الــذكاء االصطناعــي دوًرا كبيــًرا فــي التصــدي 
المســتجد  الوبائــي  كورونــا  فيــروس  النتشــار 
“كوفيــد- 19”، تلــك الجائحــة التي انتشــرت بســرعة 
 ،2020 الماضــي  العــام  مطلــع  فــي  الصــاروخ 
وتســببت فــي ذعــر للعالــم بأكملــه حيــث كانــت 
الســبب فــي وفــاة اآلالف بــل الماييــن مــن البشــر 
ــة  ــم، ممــا دفــع علمــاء ومختصــي تقني حــول العال
“الــذكاء االصطناعــي” للعمــل علــى إيجــاد حلــول 

فــي مواجهــة تلــك الجائحــة.

ــع انتشــار فيــروس كورونــا مــن خــال  َتتبُّ
التعلــم اآللــي

فــي  المتخصصــة  الكنديــة   ”Blue Dot“ منصــة 
تحليل ودراســة البيانات الطبية خال شــهر ديســمبر 
مــن عــام 2019، أعلنــت عــن انتشــار حــاالت التهــاب 
رئــوي غيــر عاديــة، تحــدث حــول ســوق فــي مدينــة 
التــي  المنصــة  رســمت  حيــث  بالصيــن،  ووهــان 
ــة  ــات معالجــة اللغــة الطبيعي تعتمــد علــى خوارزمي
والتعلــم اآللــي لرصــد األوبئــة المعديــة، خريطــة 
تتنبــأ بحركــة انتقــال الفيــروس عالمًيــا باالعتمــاد 

ــات الســفر والتنقــل. ــى بيان عل

اســتخدام “الذكاء االصطناعي” لتشــخيص 
المصابيــن بفيــروس كورونا

ــذي  ــذكاء االصطناعــي” ال ــم اســتخدام نظــام “ال يت
طريــق  عــن  الصينيــة،  “بايــدو”  شــركة  طورتــه 
كاميــرات تعتمــد علــى الرؤيــة الحاســوبية، وأجهــزة 
استشــعار باألشــعة تحــت الحمــراء للتنبــؤ بدرجــات 
حيــث  العامــة،  المناطــق  فــي  األشــخاص  حــرارة 
يمكــن للنظــام فحــص مــا يصــل إلــى 200 شــخص 
ــة الواحــدة، واكتشــاف درجــة حرارتهــم  فــي الدقيق
فــي نطــاق 0.5 درجــة مئويــة، حيــث يشــير النظــام 
إلــى أي شــخص لديــه درجــة حــرارة أعلــى مــن 37.3 
درجــة مئويــة، وهــو مســتخدم اآلن فــي محطــة 
طــورت  كمــا  ببكيــن،   ”Qinghe“ حديــد  ســكة 
“ذكاء  نظــام  أيًضــا  الصينيــة   ”Alibaba“ شــركة 
ــروس فــي  ــه الكشــف عــن الفي اصطناعــي”، يمكن

المحوســب للصــدر. المقطعــي  التصويــر 

طب
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عمليــات  فــي  الروبوتــات  علــى  االعتمــاد 
المرضــى مــع  والتعامــل  التعقيــم 

انتشــار  لمنــع  الرئيســية  الطــرق  إحــدى  تتمثــل 
بيــن  االتصــال  تقليــل  فــي  كورونــا،  فيــروس 
لــم  الذيــن  واألشــخاص  المصابيــن  المرضــى 
يصابــوا بالفيــروس، ولهــذه الغايــة بذلــت العديــد 
مــن الشــركات والمنظمــات جهــوًدا ألتمتــة بعــض 
العامليــن  مــن  تتطلــب  كانــت  التــي  اإلجــراءات، 
الصحييــن والطاقــم الطبــي التفاعــل مــع المرضــى، 
حيــث تقــوم الروبوتات األخرى بفحص األشــخاص، 
وأعــراض  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  عــن  للكشــف 
الروبوتــات  تقــدم  كمــا  األخــرى،   ”COVID- 19“
المستشــفيات،  داخــل  للمرضــى  والــدواء  الغــذاء 
وتقــوم بتعقيــم غرفهــم لتفــادي الحاجــة إلــى وجــود 
فريــق التمريــض، فــي حيــن تقــوم روبوتــات أخــرى 
بطهــي األرز بــدون إشــراف بشــري، ممــا يقلــل مــن 

عــدد الموظفيــن الــازم لتشــغيل المنشــأة.

فــي تســريع  الــذكاء االصطناعــي يســاعد 
إيجــاد لقــاح

 لــم تنتــه الحــرب بعــد علــى فيــروس كورونــا الجديــد، 
حتــى يتــم تطويــر لقــاح يمكنــه تحصيــن الجميع ضد 
الفيــروس، لكــن تطويــر العقاقيــر واألدويــة الجديــدة 
عبــارة عــن عمليــة طويلــة ومكلفــة للغايــة، حيــث 
يمكــن أن تكلــف مليــارات الــدوالرات وتســتغرق 
مــا يصــل إلــى 12 عاًمــا، وهــذا اإلطــار الزمنــي ال 
بوتيــرة  الفيــروس  انتشــار  يتناســب مــع اســتمرار 

متســارعة.

أنظمة الرقابة الجماعية
بــدأت مكافحــة فيــروس كورونــا عبــر برامــج “الــذكاء 
ــة  ــاء الحكومــة الصيني االصطناعــي”، مــن خــال بن
لقاعــدة بيانــات ضخمــة عــن المواطنيــن فــي كل 
أنحــاء البــاد، حتــى تتمكــن مــن تعقــب األشــخاص 
مدينــة  إلــى  األخيــرة  الفتــرة  فــي  الذيــن ســافروا 
ــات  ــل خوارزمي ــة، ومــن خــال تحلي ووهــان الصيني
التتبــع هــذه بــدأت الســلطات فــي فتــح خطــوط 

اتصــال مــع المواطنيــن، التخــاذ إجــراءات الفحــص 
ــي. ــزل الذات والع

الفحص الذاتي
طــورت شــركة “بينــغ آن” للرعايــة الصحيــة الذكيــة 
التابعــة لشــركة التأميــن الصينيــة “بينــغ آن” مــن 
منصــة  وهــي  للمحادثــة،   ”Ask BOB“ منصــة 
استشــارية مدعومــة بتقنيــة “الــذكاء االصطناعــي”، 
تتيــح عمليــة التواصــل مــع األشــخاص، واإلجابــة 
ــة، مــن أجــل  علــى أســئلة تتعلــق بحاالتهــم الصحي
المســاعدة فــي تحديــد إذا مــا كانــت تنطبــق عليهــم 

أعــراض الفيــروس أم ال.

الطباعة ثاثية األبعاد
وتســتخدم الصيــن تقنيــة الطباعــة ثاثيــة األبعــاد، 
لبنــاء غــرف حجــر صحــي مســاحتها 10 متــر مربع في 
ســاعتين فقــط، وهــو مــا ُيتيــح بنــاء عــدد كبيــر مــن 
ــع أعــداد المصابيــن  غــرف العــزل، الســتيعاب جمي

فــي زمــن قياســي.
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شـــامًا  مصطلًحـــا  االصطناعـــي  الـــذكاء  أصبـــح 
ــي  ــدة، لماضـ ــام معقـ ــؤدي مهـ ــي تـ ــات التـ للتطبيقـ
تدخـــات بشـــرية مثـــل التواصـــل مـــع العمـــاء عبـــر 
يفـــرض  “الـــذكاء االصطناعـــي”  وبـــات  اإلنترنـــت، 
نفســـه بقـــوة علـــى مســـتوى العالـــم، ممـــا جعـــل 
العديـــد مـــن الـــدول تتســـابق نحـــوه، وهـــو األمـــر الـــذي 
ـــي قفـــزت خطـــوات  ـــة، والت ـــدول العربي ـــه ال ـــت ل فطن
كبيـــرة نحـــو األمـــام فـــي ســـبيل تعزيـــز اهتمامهـــا 

ــال. ــذا المجـ بهـ

اهتمام كبري باستخدام تقنية “الذكاء 
االصطناعي” في الوطن العربي

ـــة الــــ53، المغـــرب  ـــا، تونـــس فـــي المرتب الــــ50 عالمًي
57، ومصـــر 58 عالمًيـــا.

ملحوًظـــا،  توجًهـــا  شـــهد  قـــد   2019 عـــام  وكان 
ـــات  ـــذكاء االصطناعـــي” والروبوت ـــات “ال إلدخـــال تقني
ـــز  ـــة، مـــن أجـــل تعزي ـــي بخطـــى حثيث ـــم العرب ـــى العال إل
ــي  ــي” فـ ــذكاء االصطناعـ ــات و”الـ ــتخدام الروبوتـ اسـ
العالـــم العربـــي بشـــكل عـــام، حيـــث كانـــت الســـعودية 
ـــة التـــي اهتمـــت  ـــل الـــدول العربي واإلمـــارات مـــن أوائ
يلـــي  وفيمـــا  االصطناعـــي”،  “الـــذكاء  دور  بتعزيـــز 
أبـــرز مـــا قدمتـــه الـــدول العربيـــة فـــي مجـــال “الـــذكاء 

االصطناعـــي”:

السعودية
“الهيئـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أطلقـــت 
االصطناعـــي”  والـــذكاء  للبيانـــات  الســـعودية 
المعروفـــة أختصـــارًا باســـم “ســـدايا SDAIA”، وهـــي 

كانـــت “Tortoise Media” المتخصصـــة 
فـــي  التطـــورات  أحـــدث  متابعـــة  فـــي 
قـــد  االصطناعـــي”،  “الـــذكاء  مجـــال 
لقيـــاس  بيانـــات  مشـــروع  أطلقـــت 

“الـــذكاء  حســـب  علـــى  البلـــدان  وترتيـــب 
المتحـــدة  الواليـــات  فاحتلـــت  االصطناعـــي”، 
ـــا تليهـــا الصيـــن، بينمـــا جـــاءت  المرتبـــة األولـــى عالمًي
األول  المركـــز  فـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
ــر العالمـــي  ــا فـــي المؤشـ ــز 22 عالمًيـ ــا، والمركـ عربًيـ
Tor- “لتقنيـــة “الـــذكاء االصطناعـــي”. وأظهـــر مؤشـــر 
toise Intelligence”، الـــذي يقيـــس أكثـــر مـــن 143 
مقياًســـا لمســـتوى االســـتثمار واالبتـــكار وتنفيـــذ 
ــر  ــدة معاييـ ــر عـ ــي”، عبـ ــذكاء االصطناعـ ــات “الـ تقنيـ
ـــة التشـــغيلية واألبحـــاث  ـــة والبيئ ـــة التحتي كقـــوة البني
ـــة الســـعودية  ـــة العربي ـــر وغيرهـــا، أن المملك والتطوي
احتلـــت المركـــز األول عربًيـــا، والمركـــز 22 عالمًيـــا فـــي 

لــــ”ذكاء االصطناعـــي. العالمـــي  المؤشـــر 

وجـــاءت اإلمـــارات فـــي المركـــز الثانـــي عربًيـــا والــــ36 
عالمًيـــا، تليهـــا قطـــر فـــي المركـــز الثالـــث عربًيـــا والــــ42 
عالمًيـــا، أمـــا البلـــدان العربيـــة األخـــرى التـــي دخلـــت 
القائمـــة فجـــاءت علـــى التالـــي : البحريـــن فـــي المركـــز 

حول العالم
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هيئـــة حكوميـــة ســـعودية أُنشـــئت بأمـــر ملكـــي فـــي 
30 أغســـطس 2019، حيـــث ترتبـــط مباشـــرًة برئيـــس 
ـــب  ـــرأس مجلـــس إدارتهـــا نائ ـــوزراء، فيمـــا ي مجلـــس ال
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ويلحـــق بهـــا “المركـــز الوطنـــي 
البيانـــات  إدارة  و”مكتـــب  االصطناعـــي”،  للـــذكاء 
يرتبطـــان  كمـــا  معهـــا  أنشـــئا  اللـــذان  الوطنيـــة” 
بهـــا تنظيمًيـــا، وإضافـــًة إلـــى “مركـــز المعلومـــات 
الوطنـــي” تعمـــل “ســـدايا” علـــى تطويـــر االســـتراتيجية 
خلـــق  فـــي  دوًرا  وتلعـــب  للبيانـــات،  الســـعودية 
ــام  ــى مهـ ــا تتولـ ــة، كمـ ــة متنوعـ ــات اقتصاديـ قطاعـ
تطويـــر الكـــوادر الســـعودية فـــي مجـــال البيانـــات، 
التاريـــخ  الهيئـــة  2020، دخلـــت  26 مـــارس  وفـــي 
بتشـــغيل أول قمـــة افتراضيـــة لمجموعـــة العشـــرين، 
ــا فـــي أقـــل مـــن  وذلـــك عبـــر تحضيـــرات تـــم إنجازهـ
أســـبوع فقـــط، وكذلـــك قامـــت ببنـــاء “منظومـــة 
الجهـــات  مـــن  لعـــدد  اآلمـــن”،  المرئـــي  االتصـــال 
الحكوميـــة حتـــى تتمكـــن مـــن عقـــد اجتماعاتهـــا عـــن 
ـــر مـــن 80 مجموعـــة  ـــدت ودمجـــت أكث ُبعـــد، كمـــا وّح

بيانـــات حكوميـــة. 

الســـعودية تخصصـــات  التعليـــم  وزارة  اســـتحدثت 
جديـــدة، فـــي برنامـــج خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
لابتعـــاث الخارجـــي لمواكبـــة متطلبـــات المســـتقبل، 
حيـــث تتميـــز المرحلـــة الــــ13 مـــن البرنامـــج بالتركيـــز 
علـــى تخصصـــات “الـــذكاء االصطناعـــي”، واألمـــن 
الســـيبراني، والنقـــل الجـــوي، والتخصصـــات الصحية، 

كمـــا أن هنـــاك أكثـــر مـــن خمـــُس جامعـــات أدرجـــت 
جديـــدة،  تخصصـــات  التدريســـية  ضمـــن خططهـــا 
االصطناعـــي،  والـــذكاء  البيانـــات،  تحليـــل  تشـــمل 
وأمـــن المعلومـــات، لتهيئـــة الطلبـــة خريجـــي الثانويـــة 
العامـــة لوظائـــف المســـتقبل، وتعمـــل وزارة التعليـــم 
علـــى متابعـــة خطـــة تطويـــر المناهـــج، والمســـارات 
الحاجـــات  لمواكبـــة  الجامعـــات  فـــي  التعليميـــة 
ـــات ســـوق العمـــل فـــي  ـــة متطلب المســـتقبلية، وتلبي

التخصصـــات التطبيقيـــة ومجـــاالت “الرقمنـــة”.

عملـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي عـــام 2019 
والروبوتـــات  االصطناعـــي”  “الـــذكاء  إدخـــال  علـــى 
ــة، حيـــث وظفـــت أول روبـــوت  ــل الدولـ فـــي مفاصـ
ــة  ــوت بطاقـ ــت الروبـ ــا منحـ ــم، كمـ ــي وزارة التعليـ فـ
ــت  ــام أطلقـ ــي نفـــس العـ ــي”، وفـ ــف آلـ “أول موظـ
ـــر خدمـــات  ـــا بهـــدف توفي ـــا صيدالنًي الســـعودية روبوًت
والجهـــد،  الوقـــت  وتوفيـــر  للمراجعيـــن  ُمرضيـــة 
ــة” الســـعودية  ــركة “النهـــدي الطبيـ ــا أدرجـــت شـ كمـ
خدمـــة  الصيدليـــات  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
عـــن  الســـعودية  وأعلنـــت  الصيدالنـــي،  الروبـــوت 
خطتهـــا لتكثيـــف اعتمادهـــا علـــى الروبوتـــات و”الـــذكاء 
إلـــى  المســـتقبل  فـــي  للوصـــول  االصطناعـــي”، 
مرحلـــة تســـتبدل فيهـــا رجـــال المـــرور برجـــال آلييـــن.

اإلمارات
اإلمـــارات  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أطلقـــت 
ــي  ــابقات فـ ــن المسـ ــلة مـ ــدة، سلسـ ــة المتحـ العربيـ
مجـــاالت الـــذكاء االصطناعـــي والروبوتـــات والبرمجـــة 
بـــأرض المعـــارض فـــي أبوظبـــي، كمـــا عـــرض طـــاب 
ــادًرا  ــا قـ ــم، روبوًتـ ــاب الهمـ ــة ألصحـ ــة إماراتيـ مدرسـ
بكفـــاءة،  الصعبـــة  العمـــل  تنفيـــذ مهمـــات  علـــى 
وأطلقـــت اإلمـــارات أيًضـــا أول روبـــوت عامـــل نظافـــة، 
دبـــي،  الطـــرق والمواصـــات فـــي  طورتـــه هيئـــة 
ليقـــدم خدماتـــه بجـــودة عاليـــة فـــي محطـــات متـــرو 
ـــات  ـــف األرضي ـــى تنظي ـــه عل ـــي، مـــن خـــال برمجت دب
والطوابـــق المتعـــددة وتعقيمهـــا، مـــع مراعـــاة ترشـــيد 
اســـتهاك الميـــاه دون الحاجـــة إلـــى تدخـــل بشـــري.
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مصر
للمـــرة   2019 عـــام  منتصـــف  مصـــر  افتتحـــت 
األولـــى فـــي تاريخهـــا، كليـــة لـ”لـــذكاء االصطناعـــي” 
فـــي “جامعـــة كفـــر الشـــيخ”، بالتنســـيق مـــع وزارة 

المعلومـــات. وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت 

المغرب
المدنـــي”  أوالد  “رشـــيد  المغربـــي  الُمبتِكـــر  طـــور 
ــون  ــن يعانـ ــم الذيـ ــاب الهمـ ــاعدة أصحـ ــا لمسـ روبوًتـ
مـــن مشـــكات حركيـــة تؤثـــر علـــى متابعـــة الدراســـة 
عـــن بعـــد، الروبـــوت »إيـــدوكا« قابـــل للتحكـــم بـــه عـــن 
بعـــد، كمـــا يســـاعد األطفـــال فـــي متابعـــة الـــدروس 
مباشـــرة مـــن الفصـــل وهـــم فـــي منازلهـــم، دون 

ــة. ــى المدرسـ ــن وإلـ ــل مـ ــى التنقـ ــة إلـ الحاجـ

لبنان
ابتكـــر مهنـــدس لبنانـــي روبوًتـــا ذكًيـــا يقـــدم خدمـــات 
الوقـــت  ويوفـــر  المستشـــفيات،  فـــي  للمرضـــى 
والجهـــد ويقلـــل مـــن األخطـــاء البشـــرية، ويســـاعد 
لاعتنـــاء  التفـــرغ  علـــى  المستشـــفيات  موظفـــي 

بصحـــة المرضـــى مـــن الدرجـــة األولـــى.

األردن
افتتحـــت األردن “جامعـــة البلقـــاء التطبيقيـــة”، وهـــي 
أول كليـــة لـ”الـــذكاء االصطناعـــي” فـــي المملكـــة 

األردنيـــة، وأدرجـــت “جامعـــة اليرمـــوك” أيًضـــا مناهـــج 
كلياتهـــا، كمـــا  فـــي مناهـــج  الـــذكاء االصطناعـــي 
تخصَصـــي  كذلـــك  الزيتونـــة”  “جامعـــة  اعتمـــدت 
“الـــذكاء االصطناعـــي” وتقنيـــات الوســـائط المتعـــددة 

ــا. فـــي كلياتهـ

البحرين
فـــي  األولـــى  للمـــرة  البحريـــن  مملكـــة  أطلقـــت 
فـــي  االصطناعـــي”،  للـــذكاء  “أكاديميـــة  تاريخهـــا 
“كليـــة البحريـــن التقنيـــة”، كمـــا أدرجـــت المؤسســـة 
ـــة بنـــك “ABC” فـــي العـــام 2019  ـــة العربي المصرفي
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  األساســـي  مقرهـــا  مـــن 
الموظفـــة االفتراضيـــة “فاطمـــة” ضمـــن طاقـــم 
اصطناعـــي”  “ذكاء  موظـــف  أول  لتكـــون  عملهـــا، 

لخدمـــة مراجعـــي المصـــارف فـــي البحريـــن.

ُعمان
روبـــوت  أول  الُعمانـــي،  الوطنـــي  البنـــك  أطلـــق 
فـــي ســـلطنة  المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  موظـــف 
ُعمـــان، لتســـيير معامـــات المراجعيـــن والتفاعـــل 
معهـــم ومســـاعدتهم، فـــي االســـتفادة مـــن خدمـــات 

البنـــك والـــرد علـــى استفســـاراتهم.
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محاولة است�ئناف الحياة الطبيعية 
عرب أدوات الذكاء االصطناعي

حول العالم

فـــي خضـــم الجائحـــة الصحيـــة التـــي نجمـــت عـــن 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد، يســـعى مشـــروع 
بحثـــي مشـــترك بيـــن سويســـرا وكوريـــا الجنوبيـــة إلـــى 
جعـــل األماكـــن العامـــة متاحـــة مـــن جديـــد باالســـتفادة 
ـــدون  ـــز التفاعـــل ب ـــذكاء االصطناعـــي فـــي تعزي مـــن ال

لمـــس.

فـــي زمـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد، أصبـــح 
التامـــس مـــن المحرمـــات، وتحولـــت المصافحـــة 
ومعانقـــة األحبـــاء إلـــى جـــزء مـــن الماضـــي. فـــي 
األثنـــاء، تنخـــرط جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة والفنـــون 
جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  سويســـرا   جنـــوب  فـــي 
هونجيـــك فـــي ســـيول ضمـــن مشـــروع مشـــترك 
لصياغـــة تصـــّور لمجتمـــع “بـــا لمـــس” قـــدر اإلمـــكان، 
ـــة تعتمـــد علـــى  مـــن خـــال االســـتعانة بشاشـــات ذكي

التعلـــم اآللـــي.

المشـــروع المشـــترك بيـــن سويســـرا وكوريـــا 
الجنوبيـــة

يشـــارك فـــي ورشـــة عمـــل مشـــروع “تفاعـــات بـــدون 
لمـــس مـــن خـــال التعلـــم اآللـــي” مجموعـــة مـــن 
ــة ومـــن مصممـــي  ــا الجنوبيـ ــات كوريـ طـــاب جامعـ
التكنولوجيـــا والمطوريـــن السويســـريين واألوروبييـــن، 
ـــن”،  ـــي للُمبدعي ـــم اآلل وتحمـــل الورشـــة اســـم “التعل
ــق  ــاء فريـ ــد أعضـ ــو، أحـ ــو لوليـ ــائها ماّتيـ ــام بإنشـ وقـ
أبحـــاث جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة والفنـــون فـــي 

جنـــوب سويســـرا.
خـــال شـــهر مـــارس 2021، جـــرى عـــرض المشـــروع 
 Science  ”ـــوم ـــادي العل ـــات منصـــة “ن خـــال فعالي
Club” التـــي نظمهـــا مكتـــب العلـــوم والتكنولوجيـــا 
الجنوبيـــة،  كوريـــا  فـــي  السويســـرية  بالســـفارة 

.SWI Swissinfo.ch مـــن  وبإشـــراف 
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وليـــس الغـــرض مـــن هـــذه الشاشـــات مجـــرد تعزيـــز 
التقّيـــد بالتدابيـــر الوقائيـــة، كارتـــداء الكمامـــات والتـــزام 
التباعـــد االجتماعـــي، وإنمـــا أيًضـــا وقبـــل كل شـــيء، 
ــة جديـــدة، ولـــك  ــة تبـــدو بحليـ جعـــل األماكـــن العامـ
أن تتخّيـــل نفســـك جالســـا مـــع ثّلـــة مـــن أصدقائـــك 
ـــة فـــي أحـــد المقاهـــي،  أو أفـــراد عائلتـــك، علـــى طاول
ـــث وتمرحـــون وتســـتمتعون  ـــون أطـــراف الحدي تتجاذب

بمشـــروباتكم فـــي أمـــان تـــام غيـــر آبهيـــن بالوبـــاء.

كيـــف ذلـــك؟ بـــأن يقـــوم نظـــام ذكـــي يديـــر التفاعـــات 
ـــى  ـــك الشـــرب ومت ـــى ُيمكن ـــارك مت ـــن بإخب ـــن الزبائ بي
ُتخلـــع  بحيـــث ال  الكمامـــة،  عليـــك وضـــع  يتعّيـــن 
ـــع فـــي نفـــس الوقـــت. الكمامـــات مـــن طـــرف الجمي

تكنولوجيا بلمسة ثقافية
“ليـــس المقصـــود اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي 
ـــم مـــن خلـــف الكواليـــس، وإّنمـــا كأداة  ـــة للّتحّك كتقني
ســـيرينا  تقـــول  اليوميـــة”،  الحيـــاة  مـــع  متناغمـــة 
كانجانـــو ، الباحثـــة المســـؤولة عـــن ُمختبـــر “فـــاب 
ـــة فـــي  ـــر للثقافـــة المرئي الب FabLab”، وهـــو مختب
جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة والفنـــون فـــي جنـــوب 
ـــى إدارة المشـــروع بالتنســـيق  ـــي تتول سويســـرا ، والت
مـــع جـــاي يـــوب كيـــم، األســـتاذ فـــي قســـم التصميـــم 

الصناعـــي فـــي جامعـــة هونجيـــك.

وفـــي ضـــوء التحديـــات التـــي يفرضهـــا الوبـــاء، تهـــدف 
ـــى إعـــادة  ـــة إل مجموعـــة البحـــث السويســـرية - الكوري
ـــا مـــع  ـــم األماكـــن العامـــة، ممـــا يجعـــل عاقتن تصمي
التكنولوجيـــا ذات طابـــع أكثـــر قبـــواًل وطبيعيـــة فـــي 

ـــة مختلفـــة. ســـياقات اجتماعي

تحـــٍد  فـــي  نفســـها  الرقمنـــة  تجـــد  الواقـــع،  فـــي 
يمتـــاز  الـــذي  التعاونـــي  االقتصـــاد  مـــع  مســـتمر 
هـــو  كمـــا  الماديـــة،  المصالـــح  وتقاســـم  بتبـــادل 
المشـــتركة،  الخـــاص  النقـــل  فـــي وســـائل  الحـــال 
والدراجـــات  والســـيارات  المركبـــات  عمـــوم  مثـــل 
الناريـــة أو الكهربائيـــة أو الهوائيـــة وغيـــر ذلـــك، والتـــي 
ـــوم،  ـــد انتشـــارها فـــي سويســـرا. وكمـــا هـــو معل يتزاي
تعتمـــد هـــذه الوســـائل بشـــكل رئيســـي علـــى اللمـــس 

لاســـتفادة مـــن منافعهـــا، كمـــا لـــو يحتـــاج الشـــخص 
علـــى ســـبيل المثـــال لفتـــح أو قيـــادة إحـــدى المركبـــات.

فـــي الســـياق، تقـــول كانجانـــو: “دائًمـــا مـــا نقـــوم 
فـــي  الُمشـــتركة  الشاشـــات  اســـتخدام  بتجربـــة 
األماكـــن العامـــة”، وتضيـــف: “ُتركـــز أبحاثنـــا علـــى 
وعلـــى  بتاًتـــا،  لمـــس  بـــدون  شاشـــات  تصميـــم 
الطريقـــة التـــي ُيمكننـــا مـــن خالهـــا ترجمـــة تفاعاتنـــا 

اليوميـــة وإعـــادة التفكيـــر فيهـــا”.

هل باإلمكان االستغناء عن اللمس؟
وفًقـــا للباحثـــة الورا كروتشـــانيّلي، ُيعتبـــر اللمـــس 
ضروريـــا لربـــط عقولنـــا وأجســـادنا بالعالـــم االجتماعـــي، 
وكتبـــت الباحثـــة فـــي مقـــال نشـــرته علـــى اإلنترنـــت 
رابـــط خارجـــي أن “اللمـــس هـــو الحاســـة األولـــى التـــي 
ــر  ــي، وآخـ ــم الخارجـ ــع العالـ ــل مـ ــا نتواصـ ــن خالهـ مـ

حاســـة ُتختـــم بهـــا حياتنـــا”.

وأشـــارت كروتشـــانيّلي إلـــى أن اللمـــس هـــو الحاســـة 
الوحيـــدة المرتبطـــة بعاقـــة تبادليـــة، وقـــد أظهـــرت 
لتطـــّور  اللمـــس  أهميـــة  الدراســـات  مـــن  العديـــد 
الدمـــاغ، وربطـــت بيـــن القصـــور الســـلوكي واإلدراكـــي 
لـــدى األطفـــال األيتـــام بنقـــص االتصـــال العاطفـــي 
الجســـدي فـــي الســـنوات األولـــى مـــن أعمارهـــم، 
ومؤخـــًرا ربطـــت بعـــض الدراســـات رابـــط خارجـــي بيـــن 
قلـــة االتصـــال أثنـــاء فتـــرة انتشـــار الوبـــاء والزيـــادة 
المســـجلة فـــي المشـــاكل النفســـية لـــدى الســـكان.

والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه، هـــل نرغـــب حًقـــا فـــي 
ـــم  ـــوب كي ـــا لمـــس؟ يقـــول جـــاي ي ـــا ب مجتمـــع قطًع
األســـتاذ فـــي جامعـــة هونجيـــك: “لقـــد غّيـــرت جائحـــة 
ــم،  ــف نتكّلـ ــل، وكيـ ــف نعمـ ــا: كيـ ــد19- حياتنـ كوفيـ
ـــى  ـــا عل ـــاء ُيجبرن ـــم أن الوب ـــأكل”، ويعتقـــد كي وكيـــف ن
ـــم اآللـــي،  ـــر المســـار واســـتخدام تقنيـــات، كالتعّل تغيي
مـــن شـــأنها أن تصنـــع لدينـــا مفهومـــا جديـــًدا عـــن 

المجتمـــع.
المصدر:
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فـــي ظـــل الصحـــوة التكنولوجيـــة الكبيرة التي يعيشـــها 
فـــي كل مجـــاالت  الكبيـــر  التقـــدم  العالـــم، ومـــع 
الحيـــاة، واالعتمـــاد بصـــورة كبيـــرة علـــى تقنيـــة الـــذكاء 
االصطناعـــي، بـــدأت المقارنـــات بيـــن الـــذكاء البشـــري 
انتشـــرت مقارنـــات  حيـــث  االصطناعـــي،  والـــذكاء 
شـــديدة الســـطحية بيـــن اآلالت اإللكترونيـــة والدمـــاغ 
ـــرة،  ـــا نجـــد أن االختافـــات بينهمـــا كثي البشـــري، لكنن
ـــد اإلنســـان  ـــال نجـــد أن التعلـــم عن فعلـــى ســـبيل المث
مرتبـــط بالنمـــو والتغيـــرات فـــي الدمـــاغ البشـــرية، 
ــد  ــا يؤكـ ــي الحاســـوب، كمـ ــوًدا فـ ــذا ليـــس موجـ وهـ
بعـــض الباحثيـــن علـــى أن الـــذكاء االصطناعـــي، هـــو 

فـــرع مـــن فـــروع علـــم النفـــس البشـــري.

الفرق بني الذكاء االصطناعي 
والبشري ومميزات وعيوب كاًل 

منهما

الفـــرق بيـــن الـــذكاء االصطناعـــي والـــذكاء 
البشـــري

إلـــى   ،AI االصطناعـــي  الـــذكاء  مصطلـــح  يشـــير 
األنظمـــة أو األجهـــزة التـــي تحاكـــي الـــذكاء البشـــري 
مـــن  ـــن  ُتحسِّ أن  يمكنهـــا  والتـــي  المهـــام،  ألداء 
ــا،  ــي تجمعهـ ــات التـ ــى المعلومـ ــتناًدا إلـ ــها اسـ نفسـ
حيـــث يتجلـــى “الـــذكاء االصطناعـــي” فـــي عـــدد مـــن 
يلـــي نســـتعرض بعـــض هـــذه  األشـــكال، وفيمـــا 

األمثلـــة:
   تستخِدم روبوتات المحادثة “الذكاء االصطناعي”، 
لفهـــم مشـــكات العمـــاء بشـــكل أســـرع لتقديـــم 

ـــر كفـــاءة. ـــات أكث إجاب

إثراء

https://aiarabic.com/
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– القائمـــون علـــى “الـــذكاء االصطناعي” يســـتخدمونه 
لتحليـــل المعلومـــات الهامـــة، مـــن مجموعـــة كبيـــرة 

مـــن البيانـــات النصيـــة لتحســـين الجدولـــة.
توصيـــات  تقديـــم  التوصيـــة  لمحـــركات  يمكـــن   –
ـــادات  ـــى ع ـــة، اســـتناًدا إل ـــة للبرامـــج التلفزيوني مؤتمت

المشـــاهدة لـــدى المســـتخدمين.

مزايا الذكاء االصطناعي
ســـرعة التنفيـــذ: علـــى ســـبيل المثـــال فـــي حيـــن أن 
ـــة مريـــض  ـــام بتشـــخيص حال ـــب يســـتطيع القي الطبي
فـــي عشـــرة دقائـــق، فـــإن “الـــذكاء االصطناعـــي” 
يمكنـــه القيـــام بماييـــن العمليـــات خـــال ثوانـــي 
معـــدودة. أقـــل انحيـــاًزا: الـــذكاء االصطناعـــي يمكـــن 
تصميمـــه التخـــاذ القـــرارات، دون االنحيـــاز لفكـــرة 
ــذكاء  ــد الـ ــة عنـ ــر دقـ ــج أكثـ ــون النتائـ ــة: تكـ ــا. الدقـ مـ

االصطناعـــي.

عيوب الذكاء االصطناعي
– ارتفاع تكلفة التنفيذ.
– االعتماد على اآلالت.

– تحل محل الوظائف المنخفضة المهارة.
– العمل المقيد.

فـــي  الـــازم  مـــن  أكثـــر  يثـــق  اإلنســـان  يجعـــل   –
. جيـــا لو لتكنو ا

– تفتقر إلى اإلبداع.
ـــم  ـــي ال تفه ـــذكاء االصطناع ـــم ال ـــي تدع – اآلالت الت

األخـــاق.
الـــذكاء البشـــري هـــو القـــدرات العقليـــة المتعلقـــة 
ـــى  ـــدرة عل ـــر، وتتضمـــن الق ـــم والفهـــم والتفكي بالتعل
اســـتيعاب األفـــكار، والتخطيـــط، وحـــل المشـــكات، 

واســـتخدام اللغـــة فـــي التواصـــل.
يتميـــز الـــذكاء البشـــري بمجموعـــة مـــن الســـمات 
مثـــل: التفكيـــر المجـــرد، واإلبـــداع، والـــذكاء العاطفـــي، 
التعلـــم،  المعرفـــة،  والمتبلـــور،  الســـائل  والـــذكاء 
مرونـــة الـــذكاء، الذاكـــرة، الذاكـــرة العاملـــة، الـــذكاء 
ـــًرا  األخاقـــي، حـــل المشـــكات، زمـــن التفاعـــل، وأخي

االســـتدالل.
وكانـــت دراســـة أجريـــت فـــي عـــام 2017 مـــن خـــال 
ـــل  ـــة ويي ـــي أوكســـفورد البريطاني ـــن، مـــن جامعت باحثي

األميركيـــة، قـــد أكـــدت الدراســـة أن هنـــاك احتمـــااًل 
بنســـبة %50 بـــأن يتفـــوق “الـــذكاء االصطناعـــي” 
علـــى الـــذكاء البشـــري، فـــي جميـــع المجـــاالت فـــي 
غضـــون 45 عاًمـــا، كمـــا مـــن المتوقـــع أن يكـــون 
قـــادًرا علـــى تولـــي كافـــة الوظائـــف البشـــرية فـــي 
ـــج الدراســـة أن  ـــا، وال تســـتبعد نتائ غضـــون 120 عاًم

يحـــدث ذلـــك قبـــل هـــذا التاريـــخ.
اإللكترونيـــة  “اآلالت  فـــإن  الدراســـة  وبحســـب 
ســـتتفوق علـــى البشـــر فـــي ترجمـــة اللغـــات بحلـــول 
المدرســـية  المقـــاالت  كتابـــة  وفـــي   ،2024 عـــام 
ـــادة الشـــاحنات بحلـــول  بحلـــول عـــام 2026، وفـــي قي
ـــي  ـــة ف ـــارة التجزئ ـــي تج ـــى العمـــل ف ـــام 2027، وعل ع
عـــام 2031، بـــل وفـــي كتابـــة واحـــد مـــن أفضـــل 
إجـــراء  وفـــي   ،2049 عـــام  بحلـــول  مبيًعـــا  الكتـــب 

الجراحـــات بحلـــول عـــام 2053”.
وأوضحـــت الدراســـة علـــى أن الـــذكاء االصطناعـــي 
ُيحســـن قدراتـــه بســـرعة، ويثبـــت ذاتـــه علـــى نحـــو 
متزايـــد فـــي جميـــع المجـــاالت التـــي يســـيطر عليهـــا 
اإلنســـان تاريخًيـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن برنامـــج 
ـــًرا  ـــوك لشـــركة جوجـــل، هـــزم مؤخ ـــا جـــو” الممل “ألف
الصينيـــة  اللعبـــة  فـــي  العالـــم  فـــي  العـــب  أكبـــر 
القديمـــة المعروفـــة باســـم “جـــو”، وفـــي اإلطـــار ذاتـــه 
تتوقـــع الدراســـة أيًضـــا أن تحـــل تكنولوجيـــا القيـــادة 
الذاتيـــة، مـــكان الماييـــن مـــن ســـائقي ســـيارات 
األجـــرة، ووفًقـــا للدراســـة يتوقـــع كثيـــر مـــن الخبـــراء 
ـــذكاء  ـــه فـــي غضـــون قـــرن مـــن الزمـــان، ســـيكون ال أن
االصطناعـــي قـــادًرا علـــى فعـــل أي أشـــياء ال يمكـــن 

للبشـــر القيـــام بهـــا.

https://aiarabic.com/
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الذكاء االصطناعي ما يحتاج 
الجميع إلى معرفته 

الخوارزمية البشرية كيف يعيد 
الذكاء االصطناعي تحديد من 

نحن

خوارزميات الذكاء االصطناعي في 
تحليل النص العربي 

تأليف    جيري كابان

تأليف    فلين كولمن 

تأليف     عدد من المؤلفين

تطبيقات الذكاء االصطناعي 
ومستقبل ت�كنلوجيا التعليم

الصحافة واالعالم الرقمي 
في عصر الذكاء االصطناعي

تأليــف    د. أســماء محمــد 
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