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مقدمة
علــى ضــوء مــا بدأنــاه فــي األعــداد الثالثــة األولــى بموقــع “AI بالعربــي”، يواصــل الموقــع تســليط الضــوء 
علــى أبــرز اتجاهــات “الــذكاء االصطناعــي”، وذلــك عبــر التقريــر الشــهري الــذي ُيصــِدره بشــكل مســتمر، 
تحــت عنــوان “نظــرة علــى الــذكاء االصطناعــي”، والــذي يســتعرض أحــدث التقنيــات فــي عالــم “الــذكاء 

االصطناعــي”، فــي نواحــي الحيــاة المختلفــة. 

يســتعرض العــدد الجديــد مــن إصــدارات “AI بالعربــي” مجموعــة مــن التقاريــر الهامــة، التــي تتنــاول الــدور 
الكبيــر الــذي يلعبــه “الــذكاء االصطناعــي” فــي مجــال الســينما، واالســتخدامات المتعــددة لهــذه التقنيــة، 
التــي تعمــل علــى تطويــر المجــال الســينمائي، بمــا يتناســب مــع متطلبــات العصــر، كمــا يســلط التقريــر 
الضــوء علــى أهميــة “الــذكاء االصطناعــي”، فــي عمليــة تطويــر ألعــاب الفيديــو، وذلــك بإدخــال أحــدث 

التقنيــات فــي صناعــة ألعــاب الفيديــو.

كمــا يشــمل اإلصــدار الرابــع عــدًدا مــن الموضوعــات األخــرى أيًضــا ، مثــل دور تقنية “الــذكاء االصطناعي” 
فــي محاربــة الجريمــة، بالتقنيــات الحديثــة ومحاولــة التنبــؤ بالجريمــة قبــل حدوثهــا للتقليــل مــن الجرائــم، 
كمــا يتنــاول دور “الــذكاء االصطناعــي” فــي علــم اآلثــار، ومحاولتــه لكشــف غمــوض الحضــارات القديمــة، 

مــن خــالل اســتخدام أحــدث التقنيــات العلميــة الحديثــة.

ــات  ــر تقني ــذكاء االصطناعــي”، تأثي ــى ال ــر الشــهري “نظــرة عل ــع مــن التقري ــاول اإلصــدار الراب ــًرا، تن وأخي
“الــذكاء االصطناعــي” فــي تحليــل البيانــات بهــدف “التويــس”، وأهتــم اإلصــدار أيًضــا بمناقشــة دور 
“الــذكاء االصطناعــي” فــي الدعايــة واإلعــالن، وذلــك بتوفيــر قــدرات مذهلــة فــي الوصــول إلــى العمــالء 

وفــي مطابقــة الرغبــات.
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روبوت ينوب عن الموظفني في 
تحضري وخبز وتقديم البيتزا

تــم افتتــاح نــوع جديــد مــن مطاعــم البيتــزا فــي منطقــة بيوبــورج فــي الدائــرة الرابعــة بالعاصمــة الفرنســية 
باريــس، بلمســات وأفــكار مختلفة.

في مطعم “بازي” الفريد من نوعه، توفر الروبوتات جميع الخدمات لكل من يقصد المكان.
مــن تدويــن الطلبــات إلــى تحضيــر وخبــز البيتــزا، ومــن ثــم تقطيعهــا وتغليفهــا إلــى تقديمهــا للعميــل، 
عمليــة متكاملــة تقــوم بهــا الروبوتــات التــي تعمــل فــي هــذا المــكان بــدال مــن الموظفيــن العادييــن. 

سيباســتيان روفرســو، صاحــب هــذا االختــراع، يشــير إلــى أنــه بعــد “ثمانــي ســنوات مــن البحــث والتطويــر، 
تمكنــا مــن انشــاء هــذه التقنيــة، ومــن الوصــول إلــى أول روبــوت فــي العالــم قــادر علــى صنــع البيتــزا”. 

وأضــاف روفرســو “نحــن بصــدد تطويــر هــذه التقنيــة وجعلهــا أكثــر فعاليــة وخاليــة مــن األعطــال. لدينــا 
مهندســون يعملــون عــن ُبعــد، ويمكنهــم التحكــم بالكاميــرات وإجــراء التعديــالت الالزمــة علــى الروبــوت 

إذا لــزم األمــر لضمــان اســتمرارية العمــل”.
ولفــت روفرســو إلــى أن مشــاهدة الروبــوت وهــو يقــوم بتحضيــر البيتــزا ، تســمح للزبــون بقضــاء دقائــق 

ممتعــة خــالل فتــرة االنتظــار.
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الذكاء االصطناعي يشخص مرض 
االكت�ئاب من نربة الصوت

تزويد 3000 باص مدرسي 
بكامريات مطورة بتقنيات الذكاء 

االصطناعي

ابت�كار مالبس للسباحة مزودة 
بالذكاء االصطناعي

منصة زوم تطور تقنية “الرتجمة 
الفورية المتزامنة”، باستخدام 

تقنيات الذكاء االصطناعي.

الذكاء االصطناعي يميز لغة 
اإلشارة األمريكية
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ترفيه

استخدامات متعددة للذكاء االصطناعي 
في السينما

مــع تزايد اســتخدام الــذكاء االصطناعي في مختلف 
المجــاالت، كان لمجــال اإلنتــاج الســينمائي هــو 
اآلخــر نصيــب كبيــر مــن اســتخدام هــذه التقنيــة، 
وذلــك باالعتمــاد علــى تكنولوجيــا التعّلــم اآللــي 
والــذكاء االصطناعــي، فــي تصويــر األفــالم أو فــي 

ــة لهــا نجــاح جماهيــري. إنشــاء شــخصيات رقمي
فــي  المتخصــص   ”allerin“ لموقــع  ووفًقــا 
مجموعــة  كشــف  فقــد  والبرمجيــات،  التقنيــات 
مــن  الكثيــر  هنــاك  بــأن  والعلمــاء  الخبــراء  مــن 
الطــرق، التــي يمكــن مــن خاللهــا اســتخدام الــذكاء 

االصطناعــي فــي صناعــة الســينما مــن األلــف إلــى 
اليــاء، أي مــن مراحــل مــا قبــل اإلنتــاج وأثنــاء اإلنتاج 

وحتــى وصولــه إلــى مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج.
الفئــة،  حســب  األفــالم  تصنيــف  ويســاعد 
القائميــن علــى صناعــة الســينما فــي تحديــد مــدى 
الجماهيريــة، التــي ســوف يحققهــا عمــل ســينمائي 
معيــن، حيــث تتــم هــذه المهمــة الشــاقة بفريــق 
عمــل يتولــى مشــاهدة الفيلــم، واتخــاذ قــرار بشــأن 
مــدى مالئمتــه للفئــات العمريــة المختلفــة، بنــاًء 
أواإلباحيــة  العنــف  عــدة عوامــل كمشــاهد  علــى 

أوتعاطــي المخــدرات علــى ســبيل المثــال.
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كتابة النصوص
االصطناعــي  الــذكاء  منظومــة  اســتخدام  يعتبــر 
فــي  كبيــرة  أهميــة  ذو  النصيــة  البرامــج  لكتابــة 
هوليــوود، حيــث أصبــح مــن الممكــن اســتخدام 
خوارزميــات التعلــم اآللــي، فــي تأليــف نصــوص 
أســماء  كتابــة  أو  ملخــص،  كتابــة  أو  جديــدة، 
الشــخصيات لألفــالم التــي تــم إصدارهــا بالفعــل، 
مــن خــالل تأليــف نــص ســيناريو جديــد، أو علــى 
األقــل  تكييــف روايــة مــا حتــى ُتصبــح ســيناريو 
خوارزميــة  تغذيــة  يتــم  حيــث  ســينمائي،  فيلــم 
التعلــم اآللــي بأطنــان مــن البيانــات، علــى شــكل 

متعــددة. أفــالم  ســيناريوهات 

تبسيط مرحلة ما قبل اإلنتاج
صعبــة،  مهمــة  اإلنتــاج  قبــل  مــا  مرحلــة  تعتبــر 
صناعــة  مجــال  فــي  لمتخصصيــن  وفًقــا  وذلــك 
الســينما، حيــث تتضمــن أعمــال مثــل استكشــاف 
مواقــع التصويــر، واختيــار الممثليــن ومهــام أخــرى 
مثــل التخطيــط لجدولــة التصويــر، كمــا يمكــن أن 
يســاعد الــذكاء االصطناعــي فــي تبســيط العمليــات 

المتضمنــة، فــي مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج.

ترشيح واختيار الممثلين
الــذكاء  بمســاعدة  الممثليــن  اختيــار  يقتصــر  ال 
االصطناعــي علــى مرحلــة مــا قبــل اإلنتاج فحســب، 
إلضافــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  يمكــن  حيــث 
ممثليــن رقمييــن فــي األفــالم، كمــا يمكــن تغذيــة 
الخوارزميــة بكميــة كبيــرة مــن البيانــات التــي تصــف 

مالمــح وجــه الممثــل فــي ُمختلــف العواطــف.

ابتكــر فريــق من الباحثين، بجامعة جنوب كاليفورنيا 
فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، منظومة جديدة 
للــذكاء االصطناعــي يمكنهــا تصنيــف األفــالم فــي 
غضــون ثــوان، وذلــك بمجــرد تغذيتهــا بســيناريو 
الفيلــم، بــل مــن قبــل تصويــر مشــهد واحــد مــن 

العمــل.
تصنيــف  يمكــن  فإنــه  الخبــراء  وبحســب 
األفــالم بواســطة الــذكاء االصطناعــي، بأكثــر 

مــن طريقــة منهــا:

تقييم الفيلم قبل إنتاجه
قــال الباحــث فــي مجــال علــوم  الكمبيوتــر  ورئيــس 
ــز”: “إن المنظومــة  ــور مارتيني ــق البحــث “فيكت فري
الجديــدة تــدرس ســيناريو الفيلــم، بــداًل مــن الرؤيــة 
ُصنــاع  تســاعد  أن  ويمكنهــا  للمشــاهد،  الفعليــة 
الســينما مــن تقييــم الفيلــم قبــل إنتاجــه، وتحديــد 
مــا إذا كان بحاجــة إلــى تخفيــف درجــة العنــف أو 
اإلثــارة فــي مشــاهده، وذلــك حســب رغبتهــم”. 

تصنيف الفيلم وفرز العبارات اإلباحية
عــدة  ميديــا”  ســنس  “كومــن  منظمــة  وضعــت 
معاييــر فــي تقييــم األفــالم، بحيــث تقــوم منظومــة 
الذكاء االصطناعي الجديدة، بمراجعة ســيناريوهات 
األفــالم التــي تعــرض عليهــا، كمــا تتولــى تصنيــف 
العبــارات فــي حــوار الفيلــم إلــى إيجابيــة وســلبية 
وعدائيــة أو غيــر ذلــك، كمــا تقوم المنظومــة تلقائًيا 
بفــرز كلمــات وعبــارات العمــل إلــى ثــالث فئــات 
المحتــوى  المخــدرات،  اســتخدام  العنــف،  هــي: 

اإلباحــي.

زيادة أرباح صناعة السينما
هــذه الفكــرة تتيــح للعامليــن فــي صناعــة الســينما، 
مبكــًرا،  الفيلــم  تصنيــف  فــي  التحكــم  إمكانيــة 
ممكــن  عــدد  أكبــر  مــع  الفيلــم  يتناســب  بحيــث 
مــن المشــاهدين، ممــا يســاعد فــي زيــادة أربــاح 
الصناعــة، وتقليــل خســائر المنتجيــن الســينمائيين 

الماديــة.
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الذكاء االصطناعي يطور مجال ألعاب 
الفيديو

أصبحــت ألعــاب الفيديــو، مــن أحــدث المجــاالت 
الُمســتقبلة لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي، ومــن 
الــذكاء االصطناعــي متعــة  أن يضيــف  المتوقــع 
وتشــويًقا أكبــر لمحبــي وممارســي ألعــاب الفيديــو، 
الجيــل  إصــدارات  ســيمتلكون  للذيــن  خاصــة 
عالمًيــا  األشــهر  األلعــاب  جهــاز  مــن  الخامــس، 

.”Playstaion “باليستيشــن 

عــن   ”hypebeast.com“ موقــع  كشــف  وقــد 
بــراءة  علــى  اليابانيــة  “ســوني”  شــركة  حصــول 
اختــراع مــن “المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة” 
 PlayStation“ ــذراع تحكــم مبتكــر، خــاص بجهــاز ل

.”AI“ الــذكاء االصطناعــي 5” يعمــل بتقنيــة 
 ”PlayStation 5“ وتعمــل وحــدات تحكــم أجهــزة
 ،”AI“ االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  دعــم  علــى 
بشــكل يســاعد ممارســي ألعــاب الفيديــو الخاصــة 

لــم  الذيــن  أولئــك   ،″  ”PlayStation 5“ بأجهــزة 
ينجحــوا فــي إكمــال مراحــل ومهــام ألعــاب الفيديــو 
إلــى  واالنتقــال  تخطيهــا  علــى  صعوبــة،  األكثــر 
نظــام  غــرار  علــى  الجديــدة،  والمهــام  المراحــل 
بشــركة  الخاصيــن  “ســيري”  ونظــام  “أليكســا” 

األميركيــة.  ”Apple“

جامعــة  فــي  الحاســوب  علمــاء  وجــد  وقــد 
طريقــة  اإليطاليــة،  ميالنــو  فــي  “البوليتكنيــك” 
جميــع  مــع  التعامــل،  االصطناعــي  للــذكاء  تتيــح 
ــو، وهــذا  ــم مراحــل ألعــاب الفيدي مصاعــب تصمي
رائــع للمصمميــن والالعبيــن، وكانــت لعبــة “دوم” 
التــي صــدرت فــي العــام 1993 فرصــة مناســبة 
لبــدء التجربــة، حيــث يحــاول النــاس فــي كل مــكان 
مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  علــى  اللعبــة،  تشــغيل 

ترفيه
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يحتــوي علــى نظــام  التقنيــات، وعلــى أي شــيء 
ــة الحاســبة. تشــغيل، مــن منظــم الحــرارة إلــى اآلل

العمل كلعبة فيديو
حققــت شــركة “ديــب ماينــد”، انتصــاًرا فــي العــام 
الصحــف  تناولــت  وقــد  “غــو”،  لعبــة  2016مــن 
ــًدا مــن الشــطرنج-  ــر تعقي ــة أكث أخبارهــا كونهــا لعب
مــن حيــث الحــركات المحتملــة- فخوارزميــات اللعبة 
التعلــم  خــالل  مــن  التحــدي،  هــذا  مــع  تعاملــت 
ــداًل عــن برمجتهــا مســبًقا  مــن األلعــاب الســابقة ب
بالحــل، تكمــن تعقيــدات قــرارات العمــل الحديثــة 
بكثــرة التغيــرات والالعبيــن، ويكمــن تفــوق لعبــة 
ــا مــن الشــطرنج  ــد م ــى ح ــت إل ــا جعل ــو” بكونه “غ

ــا. ــة به ــة بســيطة مقارن لعب

الذكاء االصطناعي وتغيير األدوار 
يمكــن  العاقــل،  اإلنســان  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن 
القــول أن الحواســيب قــد تســتبدلنا مــن الناحيــة 
االستراتيجية، ولكنها لن تستطيع ذلك من الناحية 
االجتماعيــة، فمــن دون القــدرة علــى التنســيق مــع 
بعضنــا، قــد يضعــف الــذكاء االصطناعــي موهبتنــا 
بتخطــي المســارات المتعــددة الجوانــب للتحديــات، 
ولكــن بحســب “جوليــان كليمــان” الــذي درس فــرق 
لعبــة “Dota 2” مــن أجــل أطروحــة الدكتــوراه بكليــة 
الســبب  هــو  التنســيق  يكــون  فربمــا  “إنســياد”، 
الرئيســي لنجــاح الــذكاء االصطناعــي فــي هزيمتنــا، 
حيــث يــرى “كليمــان” أن “OpenAI Five”، ربحــت 
مــن خــالل تطبيقهــا اســتراتيجيات معقــدة ال يجــرؤ 
اإلنســان علــى تطبيقهــا، كــون التنســيق عــن كثــب 
وبشــكل وقتــي أمــر صعــب للغايــة، فعلــى ســبيل 
المثــال عوضــًا عــن وجــود أقســام ثابتــة فــي العمــل 
مثــل الِفــرق البشــرية، يقــوم الــذكاء االصطناعــي 
وبشــكل  بســرعة  الالعبيــن  بيــن  األدوار  بتغييــر 
متكــرر، بالتالــي قــد يزدهــر التعــاون بيــن الروبوتــات 
بشــكل ســريع، وبإمكاننــا أن نلمــح بصيــص الحقبــة 
ــة، فــي المنظومــة  ــات التعاوني القادمــة للخوارزمي
المركزيــة التــي تتشــكل حالًيــا، مــن عالقــة سلســلة 
االصطناعــي،  والــذكاء  تشــين”  “بلــوك  الكتــل 
فمثــاًل يتوقــع البعــض أن العقــود الذكيــة المرتبطــة 
الشــبكات  ُتمّكــن  قــد  الكتــل،  سلســلة  بنشــاط 
العصبيــة الشــاملة مــن العمــل ســوًيا، إلصــالح 

ــات فــي النظــام التشــريعي. ــل والتقلب الخل

ألعــاب  فــي  اصطناعــي  ذكاء  شــخصيات 
الفيديــو 

ــي تســتخدمها  ــد مــن الشــخصيات الت ــاك العدي هن
الفيديــو  ألعــاب  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة 

ــل: مث

“غــالدوس”: هــي شــخصية ذكاء اصطناعي خيالية، 
وهــي الخصــم الرئيســي فــي لعبــة “بورتــال”، ولكــن 
فــي “بورتــال 2” فإنهــا تصبــح شــريكة لبطلــة اللعبة 
“شــيل”، وهــي مســؤولة االختبــار والصيانــة فــي 
مؤسســة “ابرتشــر ســاينس”، وتم ابتكار الشخصية 
بواســطة “إيريــك ولبــاو” و”كيــم ســويفت”، فيمــا 

أدت صوتهــا المغنيــة “إليــن مكليــن”.

فــي  اصطناعــي  ذكاء  شــخصية  هــي  “كورتانــا”: 
سلســلة “هيلــو”، أدت صوتهــا ممثلــة الصــوت 
األميركيــة “جيــن تايلــور”، حيــث ظهــرت فــي “هيلو: 
كومبــات إفولفــد” وتكملتهــا “هيلــو ″2، و”هيلــو 
″3، و”هيلــو ″4، كمــا أنهــا ظهــرت فــي المقطــع 
الســينمائي األخيــر فــي “هيلــو: ريتــش”، باإلضافــة 
إلــى ظهورهــا فــي عــدة روايــات وقصــص مصــورة 
ضمــن السلســلة، تعطــي “كورتانــا” أثنــاء اللعــب 
“ماســتر  لالعــب  التكتيكيــة  المعلومــات  بعــض 
الخلفيــة  فــي  عملهــا  إلــى  باإلضافــة  شــيف” 

الدراميــة.
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الذكاء االصطناعي..
 محاربة الجريمة بالتقنية

هاًمـا  دوًرا  االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـة  تلعـب 
العديـد  تسـعى  حيـث  الجرائـم،  مكافحـة  فـي 
مـن الـدول وعلـى رأسـها الصيـن، إلـى اسـتخدام 
أنظمـة كاميـرات المراقبـة وخاصيـة التعرف على 
حيـث  حدوثهـا،  ومنـع  بالجرائـم  للتنبـؤ  الوجـوه، 
علـى  العاليـة  بقدرتـه  الـذكاء االصطناعـي  يمتـاز 
تحديـد الهـدف بدقـة عاليـة للغايـة، األمـر الـذي 

الجريمـة. مكافحـة  فـي  يسـاعد 

النقـض  لمحكمـة  العـام  المحامـي  سـالفي”، 
لمؤسسـة  العلميـة  اللجنـة  ورئيـس  اإليطاليـة 
مجـال  فـي  العاملـة  أوكورسـيو”،  “فيتوريـو 
بيـن  التعـاون  بهـدف  وذلـك  الجنائيـة،  العدالـة 

علوم

وفي عام 2019 كشفت 
“فايننشـال  صحيفـة 
أن  األميركيـة،  تايمـز” 
فـي  بـدأت  الشـرطة 
مـن  عـدد  مـع  التعـاون 
التكنولوجيـا،  شـركات 
أنظمـة  تطويـر  بهـدف 
االصطناعـي،  الـذكاء 

التي يمكنها تحليل بيانات 
حـركات األفـراد وسـلوكهم، مما 

وقـوع  احتمـال  تقييـم  علـى  يسـاعد 
جريمـة واعتقـال المشـتبه بهـم قبـل ارتـكاب 

الجرائـم، كمـا أعلنـت بكيـن فـي نفـس العـام عـن 
خطـط لصناعـة الـذكاء االصطناعـي، بتكلفـة 59 

.2025 عـام  بحلـول  وذلـك  دوالر  مليـار 

وفـي منتصـف أبريـل الماضـي مـن هـذا العـام، 
قامت المدير التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة، 
“غـادة  الدكتـورة  والجريمـة  بالمخـدرات  المعنيـة 
“جيوفانـي  مـع  تفاهـم  مذكـرة  بتوقيـع  والـي”، 
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المنظمـة األمميـة والمؤسسـة اإليطاليـة، فـي 
البحـث عـن تطبيقـات الـذكاء االصطناعـي التـي 

للجريمـة.  المختلفـة  األشـكال  تناهـض 

االصطناعـي  الـذكاء  إن  والـي”  “غـادة  وقالـت 
العابـرة  الجرائـم  مكافحـة  فـي  توظيفـه،  يمكـن 
منهـا:  المجـاالت  مـن  كبيـر  عـدد  فـي  للحـدود 
جرائـم  فـي  التحقيـق  القضائيـة،  النظـم  تطويـر 
عنهـا  ينتـج  التـي  النباتـات  زراعـة  الفسـاد، رصـد 
أجـل  العمـل مـن  أهميـة  مـواد مخـدرة، مؤكـدًة 
إتاحة هذه التكنولوجيا لكافة دول العالم، خاصة 
فـي ضـوء إعـالن “كيوتـو” الـذي اعتمدتـه الـدول 
خـالل مؤتمـر األمـم المتحـدة، حـول الجريمـة في 
إلـى  اليابـان فـي مـارس الماضـي، والـذي أشـار 
أهميـة توظيـف التكنولوجيـا فـي إنفـاذ القانـون، 

وفـي نظـم العدالـة الجنائيـة.

سيارات بكاميرات ذكية
فـي  الشـرطة  قـوات  بـدأت   2017 العـام  فـي 
سـيارات  بتزويـد  األميركيـة،  ديالويـر  واليـة 

دورياتهـا بكاميـرات “ذكيـة”، لرصـد آليـات تنقـل 
رجـل  أو  مفقـود  طفـل  أو  العدالـة  مـن  هـارب 
متقـدم فـي السـن مشـوش الذهـن، لكنهـا تثيـر 
قلق الناشـطين الحقوقيين من اسـاءة اسـتغالل 
بياناتهـا، حيـث سيسـهم الـذكاء االصطناعـي في 
تحليـل تسـجيالت الفيديـو، للتعـرف إلـى اآلليات 
بلوحـات التسـجيل أو بسـمات أخـرى، ويزود ذلك 
مـا  علـى  اضافيتيـن”،  “بعينيـن  الدوريـة  عناصـر 
“كوبـان  شـركة  مـن  هينوجوسـا”  “ديفيـد  أفـاد 
تكنولوجيـز” التـي توفر هذه النوعية من األجهزة.

دور الذكاء االصطناعي في كشف الجريمة 
أصبـح الـذكاء االصطناعـي يلعـب دوًرا كبيـًرا فـي 
األمـر  هـذا  يتميـز  حيـث  الجرائـم،  عـن  الكشـف 

التقريـر. يتناولهـا هـذا  بعـدة مميـزات، 

1 - يسـتخدم الـذكاء االصطناعـي فـي الكشـف 
احتـواء  وعـن  المشـروعة،  غيـر  البضائـع  عـن 
الطـرود علـى سـلع غيـر قانونيـة مثـل المخـدرات 

اإلرهابيـة. واألنشـطة 

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


 14

التقرير الشهري – يوليو 2021 نظرة على الذكاء االصطناعي

فـي  اسـتخدامه  يتـم  االصطناعـي  الـذكاء   -  2
غيـر  كميـات  يشـترون  الذيـن  العمـالء،  تحديـد 
والتـي تسـتخدم  الكيميائيـة،  المـواد  عاديـة مـن 

اإلرهابيـة. األنشـطة  فـي 

 3 - الـذكاء االصطناعـي يسـتخدم فـي الكشـف 
عـن بيانـات شـركات الشـحن، لتحديـد الحاويـات 

التـي يرجـح اسـتخدامها فـي االتجـار بالبشـر.

فـي  اسـتخدامه  يتـم  االصطناعـي  الـذكاء   -  4
عمليـات غسـيل األمـوال واالحتيـال، واالسـتيالء 
االئتمـان،  وبطاقـات  البنكيـة  الحسـابات  علـى 

اإللكترونـي. الدفـع  ووسـائل 

توسـيع  فـي  االصطناعـي  الـذكاء  يسـتخدم   -  5
خـالل  مـن  وذلـك  بالكاميـرات،  المراقبـة  نطـاق 
الوجـوه  علـى  للتعـرف  الدقيقـة  الكاميـرات 
ولوحـات التراخيـص في الصور التي تم التقاطها 

مـن علـى بعـد كيلـو متـرات.

تحقيـق  فـي  يسـتخدم  االصطناعـي  الـذكاء   -  6
إنفـاذ القانـون، وذلـك مـن خـالل المستشـعرات 
الرقميـة والبيومتريـة، التـي تسـاعد علـى تنفيـذ 

األحـكام.

فـي  اسـتخدامه،  يتـم  االصطناعـي  الـذكاء   -  7
بنبـات  تـزرع  التـي  الصحراويـة  األراضـي  تحديـد 

المخـدرات. تجـارة  أفـراد  ولمراقبـة  القنـب، 

مسـرح  فـي  االصطناعـي  الـذكاء  يسـتخدم   -  8
والبصمـة  الرقميـة  األدلـة  خـالل  مـن  الجريمـة، 
الجثـث  علـى  للتعـرف  الوجـه،  وبصمـة  الوراثيـة 

ومرتكبيهـا. الهويـة  مجهولـة 

9 - الـذكاء االصطناعـي يسـتخدم فـي جرائم نقل 
برامـج  خـالل  مـن  عليهـا  واالسـتيالء  البيانـات، 

ضـارة، وذلـك للتهديـد واالبتـزاز.

أهميـة اسـتخدام الـذكاء االصطناعي في 
النيابـة العامة

فـي  فقـط  االصطناعـي  الـذكاء  دور  يقتصـر  ال 
مـن  مـن  تعـد  والتـي  الجريمـة،  مكافحـة  جانـب 
أهـم مميـزات الـذكاء االصطناعـي فـي مكافحـة 
الجريمة، فهي تسهم في تعزيز األمن والسالمة 
العامة للمجتمع، إال أنه يمكن استخدام تقنيات 
منهـا  أخـرى،  مجـاالت  فـي  االصطناعـي  الـذكاء 

عمـل األدلـة الجنائيـة. 

كمـا سـاهمت تقنيـة الـذكاء االصطناعـي بشـكل 
كبيـر فـي أعمـال النيابـة العامة، مـن حيث تقديم 
أدلـة دامغـة إلى الجهـات القضائية حول الجرائم، 
إلـى جانـب توفيـر معلومـات ودالئل إلـى األجهزة 
األمنيـة لفـك ألغـاز الجرائـم المعقـدة، باإلضافـة 
وحساًسـا،  مهًمـا  دوًرا  تلعـب  فهـي  ذلـك  إلـى 
الرقميـة  بجانـب األمـن السـيبراني والتحقيقـات 
بعًضـا  بعضهـا  مـع  بربطهـا  وذلـك  الجنائيـة، 
بشـكل قـادر علـى التنبـؤ، بمعظـم الجرائـم حتـى 

قبـل حدوثهـا.
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دور الذكاء االصطناعي في علم اآلثار 
 وكشف غموض الحضارات القديمة

فــي  يدخــل  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  بــات 
كل مجــاالت الحيــاة مــن حولنــا، فلــم يعــد يقتصــر 
ــر  ــى التعامــل مــع الكثي ــة عل ــك التقني اســتخدام تل
ــث فقــط،  ــم الحدي مــن مشــكالت ومجــاالت العال
بــارًزا  دوًرا  ســيلعب  االصطناعــي  الــذكاء  أن  بــل 
الحضــارات  حيــاة  وغمــوض  طالســم  فــك  فــي 
والشــعوب القديمــة، التــي اســتوطنت األرض منــذ 

الســنين. آالف 

فك نقوش اللغات اإلغريقية
جامعــة  مــن  باحثــون  تمكــن   2019 العــام  فــي 
أوكســفورد البريطانيــة، مــن تطويــع تقنيــات التعلم 
العميــق لفــك رمــوز اللغــات القديمــة، مــن خــالل 
يمكنهــا  االصطناعــي،  للــذكاء  منظومــة  تطويــر 
تخميــن الحــروف المفقــودة مــن نقــوش اللغــات 

اإلغريقيــة.

ووفًقــا لموقــع “نيــو ساينتســت” المتخصــص فــي 
ُأجريــت  التــي  االختبــارات  العلــوم: “خــالل  مجــال 
تالًفــا،  تاريخًيــا  نقًشــا   2949 شــفرة  لفــك 
تمكــن الخبــراء مــن التوصــل إلــى 30% 
مــن الرمــوز غيــر الواضحــة، كمــا تمّكنــت 
ــة مــن فــك شــفرة  المنظومــة اإللكتروني

50 نقًشــا خــالل ســاعتين فقــط”.

فــك طالســم تخــص اإلمبراطوريــة 
األخمينيــة 

علمــاء  مــن  مكــون  بحثــي  فريــق 
متخصصيــن، فــي مجــال علــوم الكمبيوتر 
وتقنيــة الــذكاء االصطناعــي يتبــع لجامعــة 
ابتــكار  فــي  نجــح  األميركيــة،  شــيكاغو 
خوارزميــات فائقــة التطــور تدعــم تقنيــة 
الــذكاء االصطناعــي AI، وذلك لمســاعدة 
ــر  ــى فــك طالســم أحافي ــار عل علمــاء اآلث
وألــواح طينيــة أثريــة، يعــود تاريخهــا إلــى 
2500 عــام تخــص اإلمبراطوريــة األخمينيــة فــي 
موقــع  ذكــره  مــا  حســب  وذلــك  فــارس،  بــالد 

ترنــد”. “ديجيتــال 

علوم
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فك رموز األلواح البابلية القديمة 
الــذكاء  تقنيــة  باســتخدام  اآلثــار  علــم  خبــراء  قــام 
ــواح  االصطناعــي، للمســاعدة فــي فــك رمــوز األل
بداخلهــا،  الموجــودة  واألســرار  القديمــة  البابليــة 
حيــث اعتمــد مؤرخــون مــن جامعتيــن إســرائيليين 
الســتعادة  االصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــة  علــى 
األكديــة.  باللغــة  المكتوبــة  المفككــة  الكلمــات 

اللغــة األكديــة: هــي لغــة منقرضــة تــم التحــدث بهــا 
ــن القديمــة  ــن النهري ــات بــالد مــا بي فــي إمبراطوري
بابــل وآشــور، مــن حوالــي 2500 ســنة قبــل الميــالد 
حتــى حوالــي 600 ســنة قبــل الميــالد، وهــي أقــدم 
لغــة ســامية معروفــة وتســبق اآلراميــة والعبريــة 

والعربيــة.

خبــراء علــم اآلثــار مــن جامعــة “أرييــل- قســم التــراث 
اإلســرائيلي” وجامعــة “بــار إيــالن”، يدرســان اللغــة 
علــى ألــواح طينيــة منقوشــة بخــط مســماري، لكــن 
ــة  ــر مكتملــة ألن القطــع األثري ــة غي ــواح الطيني األل
القديمــة هشــة، وغالًبــا مــا تتكســر اثنــاء العثــور 

عليهــا.

 وهــذا هــو الســبب فــي أن الباحثيــن يمــرون علــى 
ُيطلــق  أداة  باســتخدام  األلــواح،  رقمنــة  عمليــة 
عليهــا اســم “المحــرك البابلــي”، حيــث يتــم تحليــل 
النصــوص الرقميــة ودراســتها بواســطة خوارزميات 
اإلمبراطوريــة  أســرار  لكشــف  اآللــي،  التعلــم 
الفارســية القديمــة فــي القرنيــن الســادس والرابــع 
بذلــك  القيــام  يــؤدي  أن  ويمكــن  الميــالد،  قبــل 
إلــى إنشــاء ذكاء اصطناعــي قــادر علــى اســتعادة 
النصــوص التالفــة، عــن طريــق معرفــة الكلمــات 
المناســبة واســتخدامها فــي األقســام المفقــودة.

الملــك عبدالعزيــز لمناقشــة دور  منتــدى 
الــذكاء االصطناعــي فــي علــم اآلثــار

ي أبريــل الماضــي أقامــت دارة الملــك عبدالعزيــز 
منتــدى نقاشــي عبــر تطبيــق “Zoom”، بعنــوان 
اآلثــار  علــم  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  “اســتخدام 

تاريــخ اإلنســان” لمناقشــة دور تقنيــات  وتطــور 
ــا فــي فــك طالســم  ــذكاء االصطناعــي وفائدته ال

اآلثــار والتاريــخ.

تينــاوي”  المنتــدى كاًل مــن: “عمــاد  تواجــد فــي 
 ،”engage AI“ لمنظمــة  التنفيــذي  المديــر 
المنظمــة  فــي  المبتكــرة  البيانــات  إدارة  ومديــر 
المتخصصــة  درابــو”  و”ســامية  كلــي”،  “ديفيــد 
فــي علــم الفيزيــاء والفلــك وعلــم البيانــات بجامعــة 
“أمســتردام”، فيمــا أدار المنتــدى الدكتــور “محمــد 

العبداللطيــف”. بــن علــي 
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باتـــت تقنيـــة الـــذكاء االصطناعـــي تتصـــدر العناويـــن 
وذلـــك  المجـــاالت،  كل  فـــي  باســـتمرار  الرئيســـية 
بســـبب نجاحهـــا الكبيـــر فـــي تحويـــل الصناعـــات فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث تتصـــارع جميـــع الشـــركات 

لفهـــم كيفيـــة دمـــج هـــذه التكنولوجيـــا الناشـــئة. 

وبمـــا أن مجـــال التســـويق أحـــد المجـــاالت المهمـــة 
ــد  ــح يعتمـ ــه أصبـ ــذا فإنـ ــا، لـ ــن حولنـ ــم مـ ــي العالـ فـ
علـــى تقنيـــة الـــذكاء االصطناعـــي بصـــورة كبيـــرة، 
حيـــث أشـــارت العديـــد مـــن الدراســـات واألبحـــاث 
العالميـــة، أنـــه مـــن المتوقـــع أن يصـــل تأثيـــر الـــذكاء 
االصطناعـــي علـــى مجـــال التســـويق، إلـــى حوالـــي 
وأوضحـــت   ،2025 عـــام  بحلـــول  دوالر  مليـــار   40
اإلدارة  منظمـــات  معظـــم  أن  الدراســـات  تلـــك 
الجماعيـــة علـــى درايـــة بتقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي، 
لكـــن الكثيـــر منهـــم مـــا يزالـــون غيـــر متأكديـــن أوغيـــر 
مدركيـــن لحجـــم الفائـــدة،  وكيـــف يمكنهـــم تبنـــي 

الـــذكاء االصطناعـــي لتحســـين التســـويق.

كيف يعمل التسويق بالذكاء االصطناعي؟
 ُيحاكـــي التســـويق بتقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي 
طريقـــة تفكيـــر الدمـــاغ البشـــري، وذلـــك بتقديـــم 
بعـــض التجـــارب الُمخصصـــة للعمـــالء وفـــق مقاييـــس 
ُمحـــددة، فيتعلـــم مـــن التجربـــة مثلمـــا يتعلـــم الدمـــاغ 
البشـــري، ثـــم يســـتخدم التعلـــم اآللـــي لتقليـــد هـــذه 

المهـــام وأتمتتهـــا بشـــكل أفضـــل وأكثـــر مرونـــة.
وكلمـــا زادت البيانـــات التـــي يتـــم جمعهـــا بواســـطة 
الـــذكاء االصطناعـــي، فـــإن ذلـــك ســـيقدم فهًمـــا 
الســـوق  وحـــول  وأنماطهـــم  العمـــالء  حـــول  أكثـــر 
والمنافســـة، كمـــا أنـــه يعتبـــر متاًحـــا علـــى مـــدار اليـــوم، 
وقـــادًرا علـــى أداء أعقـــد المهـــام بشـــكل متزايـــد مـــع 
ــا يجعـــل التســـويق بتقنيـــة  مـــرور الوقـــت، وهـــذا مـ

ت�أثري الذكاء االصطناعي في تحليل 
 البيانات بهدف التسوي�ق

الـــذكاء االصطناعـــي أحـــد الحلـــول التســـويقية القويـــة 
فـــي الوقـــت الراهـــن.

التســـويق  يقدمهـــا  التـــي  المعلومـــات 
االصطناعـــي بالـــذكاء 

العديـــد  االصطناعـــي  بالـــذكاء  التســـويق  ُيقـــدم   

أعمال

مـــن المعلومـــات التـــي ُتهـــم المســـوق أو العميـــل، 
أربعـــة  إلـــى  المعلومـــات  هـــذه  تقســـيم  وُيمّكـــن 
أقســـام مختلفـــة، يحتـــوي كل منهـــا علـــى معلومـــة 
تعتبـــر ذات أهميـــة للمســـوق وخطتـــه التســـويقية، 

وهـــي كالتالـــي: 
للمســـوق  يمكـــن  المنافســـين:  عـــن  معلومـــات 
التعـــرف بصـــورة كبيـــرة علـــى المنافســـين وعلـــى 
ــويق  ــتخدام التسـ ــالل اسـ ــن خـ ــك مـ ــم، وذلـ خططهـ
بالـــذكاء االصطناعـــي، حيـــث أنـــه يتيـــح للمســـوق 
أيًضـــا إجـــراء تحليـــل “SWOT”، حتـــى يتعـــرف علـــى 

نقـــاط القـــوة والضعـــف فـــي المنافســـة.
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الـــذكاء  عبـــر  تســـويق  يقـــدم  المنَتـــج:  معلومـــات 
االصطناعـــي معلومـــات شـــاملة للُمَســـّوق حـــول 
ُمنتِجـــه أو ِخدمتـــه، حولمـــا يخـــص جـــودة وأداء المنتـــج 
ــات  ــى معلومـ ــرف علـ ــد التعـ ــك بعـ ــة، وذلـ أو الخدمـ

ــين. ــول المنافسـ حـ
فهـــم الســـوق:  يعـــد فهـــم الســـوق مـــن المهـــام 
األساســـية لنظـــم التســـويق بالـــذكاء االصطناعـــي، 
وذلـــك للتعـــرف علـــى أداء المنتـــج فـــي األســـواق 
المختلفـــة حيـــث يكـــون موجـــوًدا، والكشـــف عـــن 
إمكانيـــة التوســـع فـــي أســـواق جديـــدة والتـــي ال يكـــون 
موجـــوًدا بهـــا، كمـــا يكشـــف للمســـوق إذا كان هنـــاك 
أســـواق أخـــرى، ُيمكنهـــا أن تســـتفيد مـــن المنتـــج أو 
الخدمـــة التـــي ُيقدمهـــا المســـوق. فهـــم العميـــل: 
يعتبـــر فهـــم العميـــل صاحـــب الـــدور الرئيســـي فـــي 
زيـــادة دورة حيـــاة العميـــل، وتحويلـــه مـــن عميـــل 

ــة. ــة التجاريـ ــر والًء للعالمـ ــادي إلـــى عميـــل أكثـ عـ

ــذكاء  ــويق بالـ ــن التسـ ــتفادة مـ ــة االسـ كيفيـ
االصطناعـــي

 يلتقـــي مجـــاال التســـويق والـــذكاء االصطناعـــي، 
فـــي النظـــم التـــي تســـاعد فـــي عمليـــات مثـــل التنبـــؤ 
بالســـوق وأتمتـــة العمليـــات واتخـــاذ القـــرار، باإلضافـــة 
ــا  ــا يؤديهـ ــادة مـ ــي عـ ــام التـ ــاءة المهـ ــادة كفـ ــى زيـ إلـ
البشـــر، ويمكـــن تفســـير الســـر وراء هـــذه النظـــم مـــن 
المعلومـــات،  ونظـــم  العصبيـــة  الشـــبكات  خـــالل 
وهـــي برامـــج حاســـوبية تعالـــج المدخـــالت وتوفـــر 

ــوقين. ــة للمسـ ــات قّيمـ مخرجـ

االصطناعـــي  الـــذكاء  نظـــم  تطبيـــق  يمكـــن  كمـــا 
النابـــع مـــن تكنولوجيـــا الحوســـبة االجتماعيـــة، لفهـــم 
اإلنترنـــت،  شـــبكة  علـــى  االجتماعيـــة  المنصـــات 
ويمكنهـــا أيًضـــا اســـتخدام تقنيـــات التنقيـــب فـــي 
البيانـــات لتحليـــل أنـــواع مختلفـــة مـــن الشـــبكات 
علـــى  التحليـــل  هـــذا  يعمـــل  حيـــث  االجتماعيـــة، 
ـــة أو  ـــد الجهـــات الفاعل مســـاعدة المســـوق فـــي تحدي
العقـــد المؤثـــرة داخـــل الشـــبكات، وهـــي المعلومـــات 
التـــي يمكـــن تطبيقهـــا آنـــذاك التخـــاذ نهـــج تســـويقي 

اجتماعـــي حضـــاري.
ف التســـويق بالـــذكاء االصطناعـــي علـــى أنـــه:  وُيعـــرَّ
فـــي  والخوارزميـــات  البيانـــات  اســـتخدام  “عمليـــة 
تكويـــن  خـــالل  مـــن  التســـويقية،  الجهـــود  توجيـــه 
اســـتراتيجيات المحتـــوى وتحليـــل أنمـــاط العمـــالء 
دون الحاجـــة للتدخـــل البشـــري” ، حيـــث يســـتخدم 
التســـويق بالـــذكاء االصطناعـــي فـــي جميـــع مراحـــل 

وعمليـــات التســـويق المختلفـــة، والتـــي تشـــمل:
1 - التخطيط االستراتيجي.

2 - الترويج.
3 - تخصيص المنتجات.
4 - قياس األداء والتتبع.

طـــرق االســـتفادة مـــن الـــذكاء االصطناعـــي 
فـــي التســـويق

ــية  ــد األدوات األساسـ ــي أحـ ــذكاء االصطناعـ ــات الـ بـ
فـــي ترســـانة المســـّوقين الرقمّييـــن، حيـــث أنـــه أحـــدث 
ـــم يعـــد  ـــي، ول ـــورة فـــي صناعـــة التســـويق اإللكترون ث
اســـتخدامه مقصـــوًرا علـــى الشـــركات الكبيـــرة فقـــط، 
لذلـــك فـــإن هنـــاك عـــدة طـــرق لالســـتفادة مـــن 

الـــذكاء االصطناعـــي فـــي مجـــال التســـويق وهـــي:

روبوتات الدردشة:
روبـــوت الدردشـــة هـــو برنامـــج كمبيوتـــر “حاســـوبي”، 
بعـــض  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى  يعتمـــد 
األحيـــان، وُيســـتخدم لمحـــاكاة المحادثـــات البشـــرية 
مـــن خـــالل فهـــم طلبـــات المســـتخدمين وأســـئلتهم 
ثـــم منحهـــم إجابـــات ذات صلـــة، وُتســـتخدم روبوتـــات 
الدردشـــة فـــي المواقـــع اإللكترونيـــة، وتطبيقـــات 
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بهـــدف  الرســـائل  إرســـال  وقنـــوات  المحمـــول، 
مســـاعدة العمليـــات التشـــغيلية والمبيعـــات فـــي 
ـــة مـــع تقديمهـــا لخدمـــات  ـــر فاعلي العمـــل بشـــكل أكث

ــور.  ــة للجمهـ مـ قيِّ

تحليل بيانات المستهلكين:
الســـتهداف  البيانـــات  تحليـــل  اســـتخدام  يتـــم   
ـــر اإلنترنـــت، كمـــا تســـتخدم  مجموعـــات التســـويق عب
اإلنترنـــت،  عبـــر  التســـويق  اســـتراتيجيات  لضبـــط 
ويمكنهـــا كذلـــك أن تســـاعد نتائـــج تحليـــل البيانـــات 
التســـويق عبـــر اإلنترنـــت الســـتهداف مجموعـــات 
ـــا أن تســـاعد التســـويق  ـــا أيًض المســـتهلكين، ويمكنه
عبـــر اإلنترنـــت فـــي تحليـــل عمليـــة تغييـــر البيانـــات، 
حتـــى يتمكـــن المســـوقون مـــن تعديـــل اســـتراتيجياتهم 

ــا لذلـــك.  وفًقـ

التسعير الديناميكي: 
يتـــم تحليـــل شـــخصية العميـــل ومعرفـــة المبلـــغ الـــذي 
يتوقـــع أن يدفعـــه ومـــدى اســـتعداده ليدفعـــه، ومـــن 
ــذه  ــا لهـ ــب وفًقـ ــعر المناسـ ــرض السـ ــوم بعـ ــم يقـ ثـ
المعلومـــات، والتـــي يتـــم جمعهـــا بطريقـــة مـــا بـــداًل 
مـــن الســـعر الثابـــت؛ بغـــرض تعظيـــم وزيـــادة األربـــاح.

التســـويق بالـــذكاء االصطناعـــي عـــن طريـــق 
البحـــث الصوتـــي:

 تســـتمر برمجيـــات البحـــث الصوتـــي فـــي التعلـــم 
مـــن تفاعـــالت العمـــالء واالستفســـارات والطلبـــات 
المســـتمرة، ويمّكـــن ذلـــك المســـوقين مـــن الحصـــول 
حســـب  علـــى  وتقســـيمها  أكثـــر،  بيانـــات  علـــى 
اهتماماتهـــم، كمـــا أن أنظمـــة التعـــرف الصوتـــي 
مـــن الممكـــن أن تكـــون جـــزًء مـــن االســـتراتيجيات 
ـــالت المدعومـــة  التســـويقية، لالســـتفادة مـــن التحلي

بالـــذكاء االصطناعـــي.

اإلعالنات الموجهة:
ـــه هـــو أحـــد أشـــكال اإلعالنـــات، بمـــا  اإلعـــالن الموجَّ
ـــه  فـــي ذلـــك اإلعـــالن علـــى شـــبكة اإلنترنـــت الموجَّ
وذلـــك  معينـــة،  بصفـــات  يتمتـــع  جمهـــور  إلـــى 

يـــروج  الـــذي  أو الشـــخص  المنَتـــج  اعتمـــاًدا علـــى 
لـــه فـــي اإلعـــالن، وقـــد تكـــون هـــذه الصفـــات إمـــا 
ســـكانية ُترّكـــز علـــى: العـــرق، الحالـــة االقتصاديـــة، 
الجنـــس، الســـن، الجيـــل، مســـتوى التعليـــم، مســـتوى 
الدخـــل، الوظيفـــة، أمـــا تلـــك الصفـــات المتعلقـــة 
ــم  ــى: ِقيـ ــد علـ ــا تعتمـ ــيكوغرافية فإنهـ ــة السـ بالتجزئـ
نمـــط  آرائـــه،  ســـلوكه،  شـــخصيته،  المســـتهلك، 
حياتـــه، اهتماماتـــه، أو أنهـــا قـــد تكـــون أيًضـــا وفـــق 
ـــل: ســـجل المتصفـــح، ســـجل  ـــراٍت ســـلوكية مث متغي
األخـــرى،  الحديثـــة  النشـــاطات  بعـــض  الشـــراء، 
حيـــث ُيرّكـــز اإلعـــالن الموجـــه علـــى صفـــات معينـــة، 
ـــل قـــوي  ويتلقـــى المســـتهلكين ممـــن لديهـــم تفضي
بـــداًل مـــن أولئـــك الغيـــر مهتميـــن، أومـــن ال تطابـــق 
تفضيالتهـــم ميـــزة المنَتـــج، وهـــو مـــا يحـــد مـــن 

إضاعـــة الفـــرص.

توصية وتخصيص المحتوى:
 ”Content curation“ المحتـــوى  توصيـــة  تعـــد 
ــذكاء  ــخير الـ ــى تسـ ــة، علـ ــل األمثلـ ــدى أفضـ ــي إحـ هـ
حيـــث  اإللكترونـــي،  التســـويق  فـــي  االصطناعـــي 
ــات  ــة والُمدّونـ ــارة اإللكترونيـ ــع التجـ ــتخدم مواقـ تسـ
الـــذكاء  االجتماعيـــة،  الشـــبكات  مـــن  والعديـــد 
ــبكة  ــا علـــى شـ االصطناعـــي لتحليـــل أنشـــطة زوارهـ
اإلنترنـــت، وتقديـــم اقتراحـــات وتوصيـــات بالمنتجـــات 
والمحتويـــات التـــي تالئمهـــم، ليرفعـــوا مـــن معـــدالت 
ــم. ــى مواقعهـ ــول علـ ــا أطـ ــوا وقًتـ ــل وليقضـ التحويـ

فهم العمالء:
العميـــل هـــو فـــرد أو عمـــل تجـــاري يشـــتري ســـلع 
أو خدمـــات شـــركة أخـــرى، العمـــالء مهمـــون ألنهـــم 
يقومـــون بدفـــع اإليـــرادات؛ بدونهـــم الشـــركات ليـــس 
ــركات أو  ــه، وتتنافـــس معظـــم الشـ ــا تفعلـ ــا مـ لديهـ
المنظمـــات التـــي تواجـــه الجمهـــور مـــع الشـــركات 
األخـــرى، بهـــدف جـــذب العمـــالء أو المســـتهلكين، 
إّمـــا عـــن طريـــق اإلعـــالن عـــن منتجاتهـــا بقـــوة، أو عـــن 
طريـــق خفـــض األســـعار لتوســـيع قاعـــدة عمالئهـــا.
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الذكاء االصطناعي في الدعاية 
واإلعالن..

قدرات مذهلة للوصول إلى العمالء ومطابقة الرغبات

أعمال

مســـاعدة  علـــى  االصطناعـــي  الـــذكاء  يعمـــل 
المســـوقين بشـــكل كبيـــر فـــي تســـويق منتجاتهـــم، 
ــويق  ــتراتيجيات التسـ ــل إسـ ــي جعـ ــاهم فـ ــث يسـ حيـ
أكثـــر ذكاًء وتأثيـــًرا ومالئمـــًة للمســـتهلك، لـــذا يتوقـــع 
ـــزة  ـــذكاء االصطناعـــي مـــن مي ـــرون أن يتحـــول ال الكثي
“مـــن المستحســـن الحصـــول عليهـــا” إلـــى ميـــزة “مـــن 
ـــز الوجـــود  ـــك لتعزي ـــا”؛ وذل الضـــروري الحصـــول عليه

ــة فـــي الســـوق. والمنافسـ

الـــذكاء  يلعبـــه  الـــذي  الكبيـــر  الـــدور  ظـــل  وفـــي 
االصطناعـــي فـــي كل المجـــاالت، بـــدأت العديـــد مـــن 
الشـــركات فـــي اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي 
المســـتهلكين،  تجربـــة  لتحســـين  متزايـــد  بشـــكل 
ــام  ــي عـ ــر” فـ ــركة “جارتنـ ــرته شـ ــر نشـ وبحســـب تقريـ
2019، فـــإن المحللـــون يتوقعـــون أنـــه بحلـــول عـــام 
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ــتكون  ــي سـ ــذكاء االصطناعـ ــات الـ ــإن تقنيـ 2020 فـ
منتشـــرة فعلًيـــا فـــي كل منتـــج وخدمـــة برمجيـــة 
ــاث  ــرات األبحـ ــركة أن تقديـ ــت الشـ ــدة، وأوضحـ جديـ
األوليـــة تشـــير إلـــى أن إيـــرادات األعمـــال التـــي تعتمـــد 
علـــى الـــذكاء االصطناعـــي ســـتصل إلـــى 2.9 تريليـــون 
دوالر بحلـــول العـــام 2022، وبطبيعـــة الحـــال لـــن 

ــن ذلـــك. ــتثناًء مـ ــويق اسـ ــاع التسـ ــون قطـ يكـ

أداة  تمثـــل  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــة  وباتـــت 
ضروريـــة، للمســـاعدة فـــي تكويـــن مختلـــف أنـــواع 
مختلـــف  مـــن  تجميعهـــا  يتـــم  والتـــي  البيانـــات، 
نقـــاط البيـــع الرقميـــة المفهومـــة والمنطقيـــة فـــي 
ـــر  ـــة أو غي ـــات مرتب ـــت هـــذه البيان ســـياقها، ســـواًء كان
مرتبـــة، وذلـــك بهـــدف اســـتخراج رؤًى تجاريـــة قابلـــة 
للتنفيـــذ علـــى وجـــه الســـرعة، وتقديـــم خدمـــة عمـــالء 
ـــك  مخصصـــة، وتبســـيط جهـــودك التســـويقية، وبذل
يكـــون لديـــك ميـــزة تجعلـــك متفوًقـــا علـــى بقيـــة 

منافســـيك.

الوصـــول  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  دور 
للعميـــل

 يلعـــب الـــذكاء االصطناعـــي دوًرا كبيـــًرا فـــي مجـــال 
الدعايـــة واإلعـــالن، حيـــث ُيســـاهم بصـــورة كبيـــرة 
فـــي الوصـــول إلـــى العميـــل مـــن خـــالل عـــدة طـــرق 
ــاء  ــين إنشـ ــتهلك، تحسـ ــم المسـ ــق فهـ ــا: تعميـ منهـ
ـــًرا  المحتـــوى، توفيـــر خدمـــة عمـــالء أكثـــر كفـــاءًة، وأخي

تحســـين أداء اإلعالنـــات. 

- تعميـــق فهـــم المســـتهلك: يعـــد تحليـــل شـــرائح 
العمـــالء أحـــد أكثـــر الجوانـــب الجوهريـــة، التـــي يمكنهـــا 
ــي  ــي؛ فـ ــذكاء االصطناعـ ــة الـ ــن تقنيـ ــتفيد مـ أن تسـ
االســـتفادة وفـــي تحســـين حمالتـــك التســـويقية، 
حيـــث يوفـــر الـــذكاء االصطناعـــي للتســـويق معلومـــات 
مفصلـــة عـــن المســـتهلك، وذلـــك مـــن خـــالل معالجـــة 
كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات، الســـتخالص رؤى 

دقيقـــة للتنبـــؤ بأنمـــاط ســـلوك العمـــالء. 

- تحســـين إنشـــاء المحتـــوى: تتمتـــع تقنيـــات الـــذكاء 
االصطناعـــي بالقـــدرة علـــى مســـاعدتك، فـــي تحســـين 

ـــة،  ـــاءة عالي ـــه وبكف ـــذي ترغـــب في ـــوى ال إنشـــاء المحت
ـــرأي  حيـــث أجـــرت شـــركة “Evergage” اســـتطالًعا لل
أفـــاد بـــأن %61 مـــن المســـوقين، الذيـــن اســـتخدموا 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي التســـويق لتقديـــم تجاربهـــم 
الشـــخصية علـــى الويـــب، قـــد تمكنـــوا مـــن إجـــراء 
تجـــارب عمـــالء محســـنة، وأشـــار %63 منهـــم أنهـــم 
وصلـــوا إلـــى معـــدالت تحويـــل أعلـــى، حيـــث تعمـــل 
أدوات الـــذكاء االصطناعـــي علـــى إكمـــال جهـــود إنشـــاء 
المحتـــوى المخصـــص علـــى أســـاس لحظـــي، وهـــذا 

ـــه األشـــخاص.  ببســـاطة أمـــر ال يمكـــن أن يقـــوم ب

ـــرة  ـــاءًة: شـــهدت الفت ـــر كف ـــر خدمـــة عمـــالء أكث - توفي
Chat� “األخيـــرة ظهـــور روبوتـــات الدردشـــة التفاعليـــة 

اتصـــاٍل  كقنـــاة  اســـتخدامها  يتـــم  والتـــي   ،”bots
التجاريـــة والمســـتهلكين،  العالمـــات  بيـــن  جديـــدة 
ـــة  ـــى تحســـين تجرب ـــات عل ـــث ُتســـاعد هـــذه الروبوت حي
ــن  ــث يمكـ ــوري، حيـ ــم الفـ ــالل الدعـ ــن خـ ــل مـ العميـ
لهـــذه التقنيـــات الوصـــول إلـــى الكثيـــر مـــن البيانـــات، 

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


 22

التقرير الشهري – يوليو 2021 نظرة على الذكاء االصطناعي

وتحليـــل الطلبـــات الخاصـــة بموقـــع العميـــل وفهمهـــا، 
ويعـــد ذلـــك بمثابـــة مســـاعدين افتراضييـــن، يوفـــرون 

لـــك فرصـــة بنـــاء عالقـــات أقـــوى مـــع جمهـــورك. 

للحلـــول  يمكـــن  اإلعالنـــات:  أداء  تحســـين   -
 Account�“ ــاب ــى الحسـ ــتندة إلـ ــويقية المسـ التسـ
based marketing” أن تـــؤدي إلـــى إنشـــاء إعالنـــات 
أكثـــر ذكاًء، لكـــن الـــذكاء االصطناعـــي قـــادر علـــى 
مضاعفـــة،  أضعـــاف  إلـــى  اإلعالنـــات  أداء  تعزيـــز 
وذلـــك باســـتخدام البيانـــات الســـتهداف العمـــالء 
ســـلوك  الســـكانية،  التركيبـــة  مثـــل:  المحتمليـــن 
الشـــراء، األهـــداف، االهتمامـــات، عمليـــات البحـــث 
وغيـــر ذلـــك مـــن البيانـــات، ممـــا يســـاعد فـــي توفيـــر 
تحليـــالت عميقـــة كان مـــن الصعـــب الحصـــول عليهـــا 

مـــن قبـــل.

التـــي تعتمـــد  الدعايـــة واإلعـــالن  شـــركات 
االصطناعـــي الـــذكاء  علـــى 

كان اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي فـــي مجـــال الدعاية 
ــب،  ــٍت قريـ ــى وقـ ــواًل حتـ ــويق خجـ ــالن والتسـ واإلعـ
لكـــن اآلن أصبـــح لـــه دوٌر كبيـــٌر فـــي مجـــال الدعايـــة 
ـــى التســـابق نحـــو  واإلعـــالن، ممـــا دفـــع الشـــركات إل
اعتمـــاد هـــذه التقنيـــة فـــي أعمالهـــا، وفيمـــا يلـــي 
ـــرز الشـــركات التـــي تعتمـــد بشـــكل كبيـــر  نســـتعرض أب

علـــى تقنيـــة الـــذكاء االصطناعـــي:

Tagxit ”تاجزيت“
ــي  ــام 2017، وهـ ــي العـ ــركة فـ ــذه الشـ ــت هـ تأسسـ
شـــركة  تطّبـــق  حيـــث  للكاميـــرا،  تطبيًقـــا  تقـــّدم 
 ”deep learning“ تاجزيـــت” تقنيـــة التعّلم العميـــق“
بهـــدف التحســـين مـــن تبويـــب الصـــور وتصنيفهـــا، 
ـــط األســـماء والمشـــاعر بالصـــور المناســـبة، كمـــا  ورب
تعتمـــد الشـــركة الناشـــئة علـــى “الثـــراء االجتماعـــي” 
أو “العملـــة االجتماعيـــة social currency” الـــذي 

ــة مـــن دون توّقـــف.  يســـعى وراءه جيـــل األلفيـ

Persado ”بيرسادو“
“بيرســـادو” هـــي منّصـــة محتـــوى معرفي للمســـّوقين، 
ــّث  ــًة تحـ ــا، لغـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــا التـ ــد التكنولوجيـ ُتوّلـ

علـــى التحـــّرك وتزيـــد مـــن العائـــد علـــى األســـهم، 
وأظهـــرت االختبـــارات أّن الكلمـــة األولـــى مـــن هـــذا 
المصطلـــح، ســـاهمت فـــي حـــّث النـــاس علـــى اّتخـــاذ 
خطـــوات نوعيـــة، حيـــال حملـــة الرئيـــس األميركـــي 
األســـبق “بـــاراك أوبامـــا” فـــي االنتخابـــات الرئاســـية 
للعـــام 2008، أمـــا الكلمـــة الثانيـــة فقـــد أصبحـــت 

مـــن التاريـــخ.

Appier ”أبيير“
ـــى  ـــد عل ـــر” عمالءهـــا مـــن تحســـين العائ تســـاعد “أبيي
االســـتثمار فـــي مجـــال اإلعالنـــات، مـــن خـــالل تقديـــم 
فـــي  المناســـب  للشـــخص  المناســـب  اإلعـــالن 
الوقـــت المناســـب وذلـــك علـــى مختلـــف األجهـــزة، 
ــام  ــة حتـــى عـ ــركة التايوانيـ ــذه الشـ حيـــث جمعـــت هـ
2017، نحـــو 48.5 مليـــون دوالر مـــن “بافيليـــون 
كابيتـــال Pavilion Capital” و “ســـيكويا كابيتـــال” 

.Sequoia Capital

 Drawbridge ”دراو بريدج“
التـــي  األجهـــزة  تحديـــد  “دراوبريـــدج”  شـــركة  تريـــد 
يســـتخدمها زّوار موقـــع إلكترونـــي معّيـــن، وذلـــك 
لمســـاعدة المعلنيـــن فـــي الحـــّد مـــن تكـــرار نفـــس 
ــريحة المســـتهدفة  اإلعالنـــات، والوصـــول إلـــى الشـ
عبـــر مختلـــف األجهـــزة، مـــع ضمـــان تناســـب اإلعـــالن 

ــتخَدم. ــاز المسـ ــع الجهـ مـ

 Insidesales.com ”إنسايد سيلز“
ـــل “إنســـايد ســـايلز” عمليـــة تحويـــل المتصّفحيـــن  تمّث
ـــر مـــن الشـــركات الناشـــئة فـــي  ـــى مشـــترين، وتعتب إل
ــة  ــر قيمـ ــا األكثـ ــي، ولكنهـ ــذكاء االصطناعـ ــال الـ مجـ
مـــن حيـــث الشـــعبية، كمـــا أن شـــركة “مايكروســـوفت 
هـــذه  فـــي  المســـتثمرين  أحـــد  هـــي   ”Microsoft

الشـــركة الناشـــئة.

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


 23

التقرير الشهري – يوليو 2021 نظرة على الذكاء االصطناعي

مكتبة
AI بالعربي

https://aiarabic.com/
https://aiarabic.com/
https://aiarabic.com/archives/3529 
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كتب ودراسات

اآلالت التي تفكر

قيامة الذكاء االصطناعي في 
التعليم

الذكاء االصطناعي ثورة في 
تقنيات العصر

تأليف    سلسلة عالم جديد خبير فوري

تأليف    فيصل حاكم الشمري

تأليف    د. عبدالله موسى – د. أحمد حبيب 

https://aiarabic.com/
https://aiarabic.com/
https://aiarabic.com/archives/3583 
https://aiarabic.com/archives/5143
https://aiarabic.com/archives/5146
https://aiarabic.com/archives/4887
https://aiarabic.com/archives/5143
https://aiarabic.com/archives/5146
https://aiarabic.com/archives/4887
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لالطالع على األعداد السابقة
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https://aiarabic.com/
https://aiarabic.com/archives/3583 
https://aiarabic.com/archives/3929
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https://aiarabic.com/archives/4777
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