
itunews

N
o

. 0
1/

20
17

itunews

الذكاء االصطناعي 
من أجل الصالح 
االجتماعي
كيف يمكن للذكـاء 
 االصطناعي أن يعزز
التنمية المستدامة

http://www.itu.int/en/itunews/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/itunews/Pages/default.aspx


Reserve your place now!
www.spectrum-summit.com

Challenges of network deployment and future spectrum access for 5G 
Moderation:  Saul Friedner, Associate Director Spectrum Services, LS telcom

Internet of Things: technology, regulation and spectrum
Moderation:  Martin Sims, Managing Director, PolicyTracker

DTT of the future – more or less?
Moderation:  Richard Womersley, Director Spectrum Services, LS telcom

Don’t miss our Post-Summit Workshops on July 6th!

In Association with

Bespoke training courses
in spectrum policy, telecoms
and broadcasting

PolicyTracker

Topics 
■ Making the most of the digital dividend
■ Introduction to spectrum management
■ Understanding modern spectrum policy
■ Preparing for spectrum auctions 
■ Introduction to telecoms regulation
■ Systems for managing and providing
 information about spectrum
■ Managing public sector spectrum
■ The economics of spectrum management
■ Planning for cognitive radio
■ Policies for the unlicensed sector

(Please note: Agenda and speakers are subject to change)

“Driving Wireless Innovation“
Join us for Europe´s largest Spectrum Summit on July 5th 2017 to hear about:   



تسخير قدرة الذكاء االصطناعي لتحقيق الصالح االجتماعي
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

وصل أخرياً الذكاء االصطناعي )AI(، وما لبث أن أصبح جزءاً لقد 
رئيسياً من حياتنا اليومية. وقد أُدرج بالفعل يف العديد من املنتجات 
- من حمركْي البحث والرتمجة لغوغل )Google( إىل توقعات حركة 
املرور يف الوقت احلقيقي للتطبيق علي بابا )Alibaba( إىل السيارات 

ذاتية القيادة لشركة تيسال )Tesla(. وأصبح من املهم بشكل متزايد أن حتقق صناعة 
التكنولوجيا كامل إمكاناهتا من أجل النمو ألن الكميات الضخمة من البيانات الناجتة 

عن تطبيقات إنرتنت األشياء )IoT( ستعتمد على حتليالت الذكاء االصطناعي.

وينطوي الذكاء االصطناعي أيضاً على إمكانات هائلة لتحقيق الصاحل االجتماعي. ومن 
شأن القدرة املتزايدة للذكاء االصطناعي، يف حالة التمكن من االستفادة منها بشكل 

صحيح، أن تسرع عجلة التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( لألمم املتحدة. 
وميكن حتسني حياة الناس يف مجيع أحناء العامل بطرق جذرية، وسيقدم هذا العدد اخلاص 

من جملة أخبار االحتاد نبذة عن العديد منهم. 

بيد أن القدرة التحويلية للذكاء االصطناعي جتلب معها حتديات معقدة، بدءاً من 
القضايا األخالقية مروراً باملخاطر األمنية ووصواًل إىل األثر الوخيم للذكاء االصطناعي 

على العمالة. 

وقد يكون التصدي هلذه التحديات صعباً بقدر صعوبة توفري احللول من أجل الصاحل 
العام، وسيتطلب األمران كالمها تعاوناً غري مسبوق. ويشدد خرباء الذكاء االصطناعي 

على أن املناقشات حول تطبيقات الذكاء االصطناعي لصاحل اجملتمع ينبغي أالّ تقتصر 
على األخصائيني. ويف الواقع، ينبغي لكل حكومة وكل شركة وكل مؤسسة أكادميية 
وكل واحد منا التفكري يف الطريقة اليت سيؤثر هبا الذكاء االصطناعي على مستقبلنا.  

وهلذا السبب، ينظم االحتاد الدويل لالتصاالت، بالتعاون مع مؤسسة XPRIZE النسخة 
األوىل من “القمة العالمية للذكاء االصطناعي من أجل الصالح العام”، اليت ستعقد 

يف جنيف من 7 إىل 9 يونيو 2017. ويهدف احلدث إىل تسريع تطوير حلول الذكاء 
االصطناعي من خالل متكني أصحاب املصلحة الرئيسيني من مناقشة أفضل السبل 

الكفيلة بدعم االبتكار يف جمال الذكاء االصطناعي اليت تراعي األخالقيات والقواعد 
واملعايري الناشئة على الصعيد العاملي. 

ونأمل أن تساعد هذه اجملموعة من أمهات األفكار والرؤى املتولدة من بعض العقول 
النرية على حتديد القضايا اهلامة لكي نتمكن معاً من إطالق اإلمكانات الكبرية اليت 

 تنطوي عليها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي من أجل حتسني حياتنا. 

 لقد وصل أخيراً 
الذكاء االصطناعي 
)AI(، وما لبث أن 
أصبح جزءاً رئيسياً من 

حياتنا اليومية. 
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التعجيل بأهداف التنمية 
المستدامة من خالل الذكاء 

 AI االصطناعي
بقلم ستيفن إيباراكي

REDDS ،الشريك اإلداري 
شركاء االستثمار يف املشاريع

لشعار االتصاالت استمراراً 
املتنقلة واحلوسبة 
السحابية أواًل، 

سرعان ما َتصدَّر 
شعار “الذكاء االصطناعي أواًل” اسرتاتيجية احللول لدى 
دوائر الصناعة واحلكومات، كما يتضح من االستثمارات 

الضخمة يف الذكاء االصطناعي )AI( باملليارات. وقد 
توقعت شركة IDC عائدات تقارب 50 مليار على 

مستوى العامل يف عام 2020 مبعدل منو سنوي مركب يبلغ 
55 يف املائة. ولكن األمر ال يتعلق بنمو األعمال التجارية 

فحسب: فمن احملتمل أن يكون الذكاء االصطناعي 
أحد من أقوى مسرعات أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة )SDG( السبعة عشر.

ويتصدر “الذكاء االصطناعي يف كل شيء” االجتاهات 
التكنولوجية لعام 2017، وميكن أن يشكل نقطة انعطاف 

للبشرية وألهداف التنمية املستدامة.

وترقى تنبؤات عامل احلاسوب الربيطاين آالن تورينغ بشأن 
طريقة التعلم اآليل إىل عام 1947. وبقفزة سريعة يف الزمن 

إىل عام 2017، جند الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت 
ساتيا ناديال، متحدثاً يف اهلند، ومسمياً الذكاء االصطناعي 

قمة فتوحات التكنولوجيا، إذ يتحقق اليوم يف وكالء 
أذكياء، وواقع معزز، والتقدم يف الشبكات العصبونية 
العميقة اليت توفر اإلدراك األساسي على غرار اإلنسان.

R
ED

D
S

 يتصدر “الذكاء 
االصطناعي” في كل 
شيء” االتجاهات 
التكنولوجية لعام 2017، 
ويمكن أن يشكل نقطة 
انعطاف للبشرية وألهداف 

التنمية المستدامة. 
ستيفن إيباراكي
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فعلى سبيل املثال، ُيستخدم الذكاء االصطناعي، حالياً، 
الستخالص الفرص الساحنة من البيانات ضمن نظام 

اهلوية الرقمية البيومرتية، Aadhaar، لسكان اهلند البالغ 
عددهم 1,1 مليار نسمة. وقد نوقشت اإلمكانات بني 
أرباب املشاريع على املائدة املستديرة للخدمات املالية 
خالل قمة الرؤساء التنفيذيني ملهرجان أفكار التقنيات 

املالية )Fintech( يف شهر يناير.

وهذا جمرد مثال واحد على التضخيم املتداخل للقيمة الذي 
ميكن أن ينبثق من هذه املرحلة اليت تشهد تسارعاً غري 

مسبوق يف التغيري االقتصادي والثقايف واالجتماعي الذي 
تقوده أربعة عوامل وهي:

األمتتة؛  
اختصار الوقت يف االبتكارات اجلديدة؛  
التقارب يف الوجودين البيولوجي والرقمي؛  
التوصيلية يف كل مكان.  

وتتجسد القاطرة األساسية هلذه العوامل األربعة يف شبكة 
الذكاء االصطناعي الرقمية اليت أنشأها النشر املتزايد للتعلم 

اآليل - “الذكاء االصطناعي يف كل شيء”.

الذكاء االصطناعي من أجل الصالح العام - تسريع أهداف التنمية المستدامة
كيف ميكن تسخري قوة الذكاء االصطناعي من أجل اخلري االجتماعي؟ كيف ميكن تسريع أهداف التنمية املستدامة؟

هناك عدد متزايد من حاالت استخدام الذكاء االصطناعي اليت تفعِّل أهداف التنمية املستدامة. وفيما يلي بعض منها.

الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر
سيتيح الذكاء االصطناعي توزيع املوارد آنياً من خالل رسم خرائط الساتلية وحتليل 

بيانات الفقر.

الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع
ترتفع اإلنتاجية الزراعية من خالل التحليل اإلسنادي املستخلص من التصوير من 
طائرات مؤمتتة بدون طيار ومن السواتل. إذ يُهدر زهاء 50 يف املائة من احملاصيل 
باإلسراف، والشطط يف االستهالك، وأوجه قصور اإلنتاج. وتبلغ خسائر اإلنتاج 

احليواين 78 يف املائة.

الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والعافية
تتحسن كثرياً الربامج وأدوات التشخيص يف جمال الرعاية الصحية الوقائية من خالل الذكاء 

االصطناعي الذي يؤدي إىل اخرتاقات علمية جديدة. وجيري استخدام 8 مليارات من 
األجهزة املتنقلة املزودة بكامريات اهلاتف الذكي لتشخيص اضطرابات القلب والعني والدم؛ 

فيما ُتستخدم امليكروفونات وأجهزة استشعار احلركة الستطالع كثافة العظام وهشاشة 
العظام - وإدارة السرطان والسكري، ولرعاية األمراض املزمنة عن بعد.
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الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد
يشهد التعليم ثورة بفضل املوجهني األذكياء االفرتاضيني والتعلُّم املتجاوب املفصَّل على 
املقاس الشخصي، فتتحسن املشاركة والنتائج - وكل ذلك مفعَّل بالذكاء االصطناعي. 

وقد أنتج مقدمو اخلدمة عرب االنرتنت، مثل Coursera، معلومات بكثافة تفاصيل مدروسة 
للتعلم الفعال. وحيسن حتليل البيانات الضخمة معدالت التخرج لدى طالب اجلامعات 

من اجليل األول وذوي الدخل املنخفض بنسبة 30 يف املائة، ويكتشف نذر التسرب 
الدراسي قبل وقوعه للسماح بالتدخالت املستهِدفة.

الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين
ميكِّن الذكاء االصطناعي املرأة من أمرها يف النمو والفرص اجلديدة من خالل حتديد 

التحيز اجلنساين وتصحيحه، ومزيد من مهام األمتتة/التعزيز.

الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة: المياه العذبة وخدمات الصرف الصحي
إن إنرتنت األشياء )IoT( وأجهزة االستشعار اليت تغذي الذكاء االصطناعي يف كل 

شيء، تتنبأ بأمناط الصرف الصحي واالستهالك لتحسني املياه العذبة وخدمات 
الصرف الصحي.

الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة
تتحسن الطاقة املراعية للبيئة يف مجيع أشكاهلا باستمرار لزيادة االنتاج والكفاءة بالتحليل 

اآلين بواسطة الذكاء االصطناعي.

الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: العمل الالئق والنمو االقتصادي
على الرغم من املخاوف املشروعة بشأن االستعاضة عن الوظائف باألمتتة، ميكن لزيادة 

الذكاء االصطناعي واألمتتة املستهدفة باألجهزة الذكية أن حتسن بيئة العمل، وتزيد 
اإلنتاجية، وأن تكون حمركاً هاما للنمو االقتصادي.

الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة: االبتكار في مجال الصناعة والبنية التحتية
يعاد تشكيل الصناعات بالتصنيع اهلجني اجلديد الذي يضم الذكاء االصطناعي وأجهزة 
استشعار إنرتنت األشياء واألجهزة الذكية والطباعة رباعية األبعاد، وهو ما ميثل العوامل 

األربعة آنفة الذكر، ويولد ابتكاراً هائاًل ال سابق له يف تاريخ العامل.

الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة: الحد من انعدام المساواة
إن االرتقاء باإلنسان باستخدام األجهزة املستوحاة من الذكاء االصطناعي داخلياً 

وخارجياً، يرتقي باحلواس واملعرفة إىل مستوى فائق، ويعزز القدرات البدنية، ويصحح 
اإلعاقة، فيفضي إىل جمتمع أكثر مساواة وإدماجاً بني أفراده.
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الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المستدامة
الذكاء االصطناعي يف كل شيء وشبكة الذكاء االصطناعي الرقمية اليت تغذيها إنرتنت 
األشياء يف كل مكان، واألجهزة الذكية، واألجهزة اليت ميكن ارتداؤها، تؤثر بالفعل يف 

املدن الذكية وتساعد على إنشاء جمتمعات مستدامة.

الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
حيقق الذكاء االصطناعي مستويات استهالك وإنتاج مثالية مبزارع ختصصية مراعية 

للبيئة، وإزالة النفايات، وحتسني الغالل وكفاءة استخدام املوارد إىل حد كبري.

الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة: اإلجراءات المتعلقة بالمناخ
يتنبأ حتليل البيانات املتعلقة بتغري املناخ، والنمذجة املناخية املطعَّمة بالذكاء االصطناعي، 

باملشاكل والكوارث املتصلة باملناخ.

الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة: الحياة تحت سطح الماء
ميكن للتعرف على األمناط أن يتتبع هجرة احلياة البحرية، ومستويات السكان، وأنشطة 

صيد األمساك لتعزيز األنظمة البيئية البحرية املستدامة ومكافحة الصيد غري املشروع.

الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة: الحياة على سطح األرض
ميكن للتعرف على األمناط، ونظرية الطرائد، والتطبيقات الواسعة لعلوم احلاسوب أن 

تتبع هجرة احليوانات الربية، ومستويات السكان، وأنشطة الصيد لتعزيز األنظمة البيئية 
الربية املستدامة ومكافحة الصيد غري املشروع.

الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: السالم والعدالة والمؤسسات القوية
ميكن للتطبيق املدروس للذكاء االصطناعي أن حيد من التمييز والفساد، وأن يدفع إىل 

انتفاع واسع النطاق خبدمات احلكومة اإللكرتونية، واخلدمات الذكية املتجاوبة املفصَّلة 
على املقاس الشخصي. وميكن للذكاء االصطناعي أن يستبق التهديدات السيربانية 

العاملية إىل حد كبري، بسلسلة القضاء على مصادر التهديد السيرباين، عل حنو مل يكن 
ممكناً من قبل.

الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: الشراكات من أجل تحقيق األهداف
إن التعاون املتعدد القطاعات ضروري للتطور اآلمن واألخالقي واملفيد للذكاء 

 XPRIZE االصطناعي. ويعمل االحتاد مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة ومؤسسة
لتنظيم “القمة العاملية بشأن الذكاء االصطناعي احلميد” يف جنيف بسويسرا يف الفرتة 

من 7 إىل 9 يونيو. وستجمع هذه القمة بني احلكومات ودوائر الصناعة واألوساط 
األكادميية واجملتمع املدين الستكشاف التطوير املسؤول للذكاء االصطناعي املتمحور 

حول اإلنسان يف حل التحديات الكربى اليت تواجه البشرية، مبا يف ذلك تسريع أهداف 
التنمية املستدامة اهلامة.
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التحديات القابلة للحل بالذكاء االصطناعي

رغم قوة اإلمكانات احلميدة للذكاء االصطناعي فإنه 
ينطوي على بعض التحديات اليت ال يستهان هبا.

فقد صنف فريق من العلماء العاملني حلماية الكوكب 
من التهديدات الوجودية، الذكاء االصطناعي يف املرتبة 
رقم 1 من بني أكرب عشرة هتديدات تواجه اإلنسانية. 

واحتدم النقاش بشأن التحديات األخالقية يف حلقة نقاش 
لرابطة آالت احلوسبة )ACM( عن األخالقيات يف الذكاء 
االصطناعي. وشاركت يف هذا النقاش أمساء المعة مثل 
جوانا بريسون، فرانشيسكا روسي، ستيوارت راسل، 

مايكل وولدريدج، نيكوالس مايت، وروزماري باراديس.

وميثل أثر التكنولوجيا على العمالة حتدياً بالفعل حيث 
أن أكثر من 60 يف املائة من فرص العمل ميكن أن تصبح 
مؤمتتة يف املستقبل القريب. وتأيت الصني اآلن، بقاعدهتا 
التصنيعية وحاجتها إىل معاجلة ارتفاع تكاليف العمالة، 

يف صدارة منتجي حبوث الذكاء االصطناعي واملستثمرين 
فيه. ويقرتح املؤسس املشارك لشركة مايكروسوفت، بيل 
غيتس، فرض ضرائب على الروبوتات اليت تلغي الوظائف.

وتلوح يف األفق أيضاً قضايا املسؤولية، حيث يدعو الربملان 
األورويب، على سبيل املثال، إىل وضع قواعد جديدة بشأن 
املسؤولية. إذ يقول أعضاء الربملان األورويب يف قرار جرى 

التصويت عليه يف 16 فرباير: “تدعو احلاجة إىل قواعد على 
نطاق االحتاد األورويب يف جمال الروبوتات سريع التطور، 

إلنفاذ معايري أخالقية أو حتديد املسؤولية عن احلوادث 
اليت تنطوي على سيارات بدون سائق على سبيل املثال”. 

ويطلب أعضاء الربملان األورويب من املفوضية األوروبية 
أن تقرتح قواعد بشأن الروبوتات والذكاء االصطناعي، 

من أجل االستفادة الكاملة من إمكاناهتا االقتصادية، 
وضمان مستوى معياري من السالمة واألمن. ومشلت 

جماالت الرتكيز قواعد املسؤولية، وتأثري الروبوتات على 
القوى العاملة، ومدونة السلوك األخالقي، ووكالة أوروبية 

جديدة للروبوتات.

وميكن أيضاً أن تتبني إشكالية التحيز الكامن يف بعض 
التكرارات احلالية للذكاء االصطناعي. فقد أصدرت رابطة 

آالت احلوسبة )ACM(، وهي أكرب منظمة عاملية لعلوم 
احلوسبة، سبعة مبادئ لتعزيز الشفافية واملساءلة اخلوارزمية 

بغية جتنب التحيز الذي يفرزه الذكاء االصطناعي. 
“وتشمل بعض األمثلة على التحيز اخلوارزمي احملتمل 
الذي ظهر يف التقارير احلكومية واملقاالت اإلخبارية 
ما يلي: )1( مواقع البحث عن الوظائف على شبكة 

اإلنرتنت: هل ترسل هذه املواقع قوائم الوظائف ذات 
األجور العالية إىل الرجال أكثر مما ترسلها إىل النساء؟ 

)2( مكاتب إعداد التقارير االئتمانية: هل تتضمن جمموعة 

البيانات، اليت تقّيمها اخلوارزميات يف حتديد درجات 
االئتمان، معلومات جمحفة؟ )3( مواقع وسائل االعالم 
االجتماعية: ما هي العوامل اليت تؤثر يف حتديد بنود 

األخبار اليت تقدَّم للمستخدمني؟ )4( نظام العدالة اجلنائية: 
هل التقارير املتولدة عرب احلاسوب واملؤثرة على قرارات 

إصدار األحكام واإلفراج املشروط تتحيز ضد األمريكيني 
من أصل إفريقي؟ ”

وكحال أي ثورة جديدة هناك آالم أو حتديات تتالزم 
مع النمو. وُيستبشر بأهنا تُناقش وتُعاجل علناً، مبا يف ذلك 

د لتطورات الذكاء االصطناعي،  العمل على املعايري. وال مرَّ
 وسُتستخلص منافعه.

 ستيفن إيباراكي
الشريك اإلداري، لدى 

شركاء االستثمار يف 
REDDS مشاريع

أضغط هنا ملشاهدة الفيديو

 سيتأثر الجميع بانتشار الذكاء 
االصطناعي. وسيكون التأثير أسرع مما 

توقعه الناس في األصل. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4nE07tQTqqM


3 ماليين

أكثر من 3 ماليين عامل على 
الصعيد العاملي سُيشرف عليه 

“رئيس آيل”

50 في المائة

سيستخدم األطباء احللول املعرفية 
لتحديد أجنع عالج لنسبة 50 في المائة 
من املرضى الذين يعانون من حاالت 

السرطان املعقدة، مما يؤدي إىل 
اخنفاض بنسبة 10 يف املائة يف الوفيات 

و10 يف املائة يف التكاليف.

مليونان

مليونا موظف سيكونون 
مطالبني بارتداء أجهزة 

لتتبع الصحة واللياقة البدنية 
كشرط للتوظيف

50 في المائة

سيستخدم اجلراحون تقنيات 
اجلراحة مبساعدة احلاسوب أو 
الروبوتية للمساعدة يف ختطيط 
وحماكاة وأداء 50 في المائة 

من العمليات اجلراحية 
األكثر تعقيداً.

50 في المائة

سيتجاوز الطلب العاملي على 
خرباء البيانات العرض بأكثر 

من 50 في المائة

بحـلـول 2018...
62 في المائة

62 في المائة من املنظمات 

ستستخدم تكنولوجيات الذكاء 
)AI( االصطناعي

20 في المائة

20 في المائة من 

حمتوى الشركات ستقوم 
اآلالت بصياغته

6 مليارات

6 مليارات من األشياء 
املوصولة ستحتاج إىل الدعم

45 في المائة

45 في المائة من الشركات 

األسرع منواً سيكون عدد 
موظفيها أقل من عدد 

األجهزة الذكية

في الشركات والمنزل

بـعـض الـتـنبـؤات

في مكان العمل

في مجال الصحة

30 في المائة

30 في المائة من أنظمة الرعاية 

الصحية يف العامل ستستخدم التحليل 
املعريف يف الوقت الفعلي لتوفري 
الرعاية الشخصية باالستفادة من 

البيانات اإلكلينيكية للمريض القائمة 
بشكل مباشر على بيانات حقيقية.
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هنا يكمن األفق التالي: 3 قدرات 
رئيسية للذكاء االصطناعي

بقلم نيل ساهوتا،
 IBM Watson رئيس تنمية األعمال التجارية، نظام

حنيا يف زمن التحول الكبري. فعلى حنن 
مدى ثالثني سنة خلت، غذت 

التكنولوجيا جمموعة من التغيريات 
يف كيفية عيشنا وعملنا ومتكيننا 
للصاحل العام. ونقف اآلن على أعتاب التغيري الرئيسي 

الذي ميكن أن يفجر ثورة يف كل قطاع تقريباً، ويف دوائر 
الصناعة، واخلدمات احلكومية. هذا التغيري هو الذكاء 
االصطناعي )AI( - ومثة ثالث قدرات رئيسية تفصل 
الذكاء االصطناعي عن العديد من الفتوحات التقنية 

والعلمية فيما مضى من حيث القيمة اليت ميكن أن حيققها.

القدرة على التعلم اآللي

عندما يفكر الناس عادًة يف الذكاء االصطناعي، فإهنم 
يضعونه يف سياق التعلم اآليل والقدرة على معاجلة كميات 

كبرية من البيانات للتوصيل بني النقاط عرب اآلالف من 
املتغريات. وال ميلك حىت أذكى البشر إال القدرة على 

استهالك كميات كبرية من املعلومات ومعاجلة حفنة من 
املتغريات. ومن هنا يأيت الدور الذي ميكن أن يقوم به 

التعلم اآليل. فاآلالت لديها القدرة على معاجلة املاليني 
من نقاط البيانات وتتبعها واستنباط البصرية منها بسرعة 

كبرية. لذلك ميكن للباحثني يف جمال الرعاية الصحية 
االستفادة من الذكاء االصطناعي لتطوير الربوتينات 

املستهدفة اجلديدة يف مكافحة السرطان يف غضون أسابيع 
فقط بداًل من أشهر. 

 IBM تستخدم شركة 
نظام Watson لتذليل بعض 
الصعوبات في إفريقيا في 
مجاالت الزراعة والرعاية 
الصحية والتعليم والطاقة 
والمياه من خالل مبادرة 
تسمى مشروع لوسي 

 .)Project Lucy(
نيل ساهوتا
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وباملثل، يستخدم احملامون أدوات الذكاء االصطناعي 
الختصار الوقت الالزم إلجراء البحوث القانونية وزيادة 
الوقت املتاح هلم لتحليل احلالة وتطويرها. بيد أن عنصر 

التعلم اآليل ليس إال واحدة من ثالث قدرات رئيسية متكن 
حلول الذكاء االصطناعي من حتقيق القيمة.

القدرة على معالجة اللغة الطبيعية

تتمثل القدرة الرئيسية الثانية يف معاجلة اللغة الطبيعية. 
فعندما يتحدث الناس، تبلَّغ الكثري من املعلومات بداللة 
السياق غري املنطوق. وعالوًة على ذلك، لننظر يف كل 

التعابري العامية واملصطلحات والرطانة اليت نستخدمها يف 
حمادثاتنا العادية اليومية. فإذا قال قائل: “يغمرين شعور 

سوداوي جراء السيل العرمرم املنهمر من السماء”، يفهم 
معظم الناس قصد املتكلم. واآلن، لننظر يف وقع هذا 

الكالم على مسامع آلة، كيف من شأهنا أن تفك طالمسه؟ 
الشخص متشح بالسواد ألن سياًل عرمرماً يتساقط من 

السماء؟ تفكر معظم حلول اآللة هبذه الطريقة ألهنا تستفيد 
من الكلمات الرئيسية الستخالص املعىن. غري أن حلول 

 ،IBM Watson الذكاء االصطناعي، كتلك اليت يقدمها نظام
تستشف السياق من البيان بالنظر يف قواعد اللغة، 

والكلمات املختارة، ونربة الصوت، واملكان الذي جتري 
فيه احملادثة. وهكذا، من شأن نظام Watson أن يفهم أن 

هطول املطر املدرار أحزن الشخص.

القدرة التفاعلية

تتمثل القدرة الرئيسية الثالثة يف القدرة التفاعلية حللول 
الذكاء االصطناعي. وحنن نتحول بعيداً عن احلاجة إىل 
حتديد متطلبات وسيناريوهات دقيقة لتمكني احملادثات 

كقاطرات للتفاعل بني اإلنسان واحلاسوب. ويشكل ذلك 
تغيرياً كبرياً. لننظر يف شخص يريد شراء دراجة.

كيف يقومون بذلك هذه األيام؟ ميكنهم إجراء حبث على 
شبكة اإلنرتنت، وزيارة املنتديات، والتحدث إىل أصحاب 
الدراجات احلاليني، وما إىل ذلك، جلمع املعلومات واختاذ 
قرار. هذه حمادثة من منظور الذكاء االصطناعي. ولنا أن 
نتخيل حل ذكاء اصطناعي خبري يف الدراجات ويعرف 
الشخص من الناحية العاطفية والنفسية على حد سواء. 

ميكن هلذا الشخص أن يلجأ إىل حل الذكاء االصطناعي 
ويسأل: “ما هي الدراجة اليت ينبغي أن أشرتيها؟” 

ويتفاعل حل الذكاء االصطناعي مع الشخص من خالل 
طرح أسئلة مثل: ملاذا تريد دراجة؟ كم من املال تريد 
أن تنفق؟ أين ختطط لركوهبا؟ واستناداً إىل هذا احلوار، 

ميكن حلل الذكاء االصطناعي تقدمي توصية شخصية هلذا 
الشخص يف غضون دقائق.

حل التحديات الكبرى في العالم بواسطة 
IBM Watson نظام

بنسج هذه القدرات الثالث الرئيسية معاً، تستخدم 
الشركات والعلماء والباحثون واحلكومات الذكاء 
االصطناعي للتغلب بالتفكري على أكرب التحديات.

 يستفيد برنامج افتح يا 
 سمسم التلفزيوني

)Sesame Street( من 

نظام Watson للمساعدة 
في تطوير التعليم قبل 
المدرسي في جميع أنحاء 
العالم من خالل خلق بيئة 
تعليمية مخصصة متكيفة 

لألطفال الصغار. 
نيل ساهوتا
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 IBM فعلى سبيل املثال، تستخدم شركة
نظام Watson لتذليل بعض الصعوبات يف 

إفريقيا يف جماالت الزراعة والرعاية الصحية 
والتعليم والطاقة واملياه من خالل مبادرة 

 )Project Lucy( تسمى مشروع لوسي
)انظر الشكل البياين(. وبالنظر يف الرعاية 
الصحية، يوجد طبيب واحد فقط لكل 

ألفي شخص تقريباً. ونتيجًة لذلك، تقوم 
 Watson بإنشاء حل مفعَّل بنظام IBM شركة

يسمح لألشخاص ذوي املعرفة الصحية 
الدنيا باملساعدة يف تشخيص احلاالت الطبية 

وعالجها. وميكن هلؤالء الناس التحدث 
مع نظام Watson، وتبادل املعلومات من 
خالل النصوص، أو الصوت، أو الصور، 

واحلصول على مساعدة فورية من أصحاب 
اخلربة باملواضيع ذات الصلة.

وباملثل، يستفيد برنامج افتح يا مسسم 
 Watson من نظام )Sesame Street( التلفزيوين

للمساعدة يف تطوير التعليم قبل املدرسي 
يف مجيع أحناء العامل من خالل خلق بيئة 

تعليمية خمصصة متكيفة لألطفال الصغار. 
وعلى املنوال ذاته، تستخدم إستوديوهات 

األفالم قدرات نظام Watson إلعداد 
املواد الدعائية للقادم من األفالم. فبحمل 
نظام Watson على مشاهدة الفيلم، ميكنه 

استخالص السياق العاطفي من كل 
مشهد وحتديد االختيار والرتتيب األمثل 

لقصاصات الفيلم اليت من شأهنا أن تغري الناس بالذهاب 
ملشاهدة الفيلم. وباإلضافة إىل ذلك، يستخدم رياضيون 
مثل سريينا وليامز نظام Watson للتدريب. ويشمل ذلك 

التحضري للمباريات وكذلك التكييف على أساس أسلوب 
لعب الرياضي وسجله الطيب. ويستفيد حىت مهنّيو املوارد 
البشرية من نظام Watson. ففي التجنيد، ميكن أن تساعد 

قدرة هذا النظام على توليد بيانات وصفية نفسية يف 
حتديد ما إذا كان املرشح للوظيفة سينسجم مع الفريق 

وثقافة الشركات.

وليست هذه األمثلة سوى غيض من فيض منتجات 
وخدمات الذكاء االصطناعي املتاحة بالفعل. ومن نافلة 
القول أن املستقبل قد حط رحاله َهُهنا بالفعل. واألهم 
من ذلك، فإنه باشر فعاًل بدعم الصاحل العام من خالل 

مبادرات مثل مشروع لوسي. وعندما يهم الناس يف سرب 
أغوار الذكاء االصطناعي، أشجعهم على التفكري يف 

املشاكل الرئيسية اليت يروهنا وعلى التساؤل عن إمكانية 
 االستعانة بالذكاء االصطناعي..
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دمج البيولوجيا مع الذكاء 
االصطناعي: مستقبل الرعاية 

الصحية
نيفن ر. نارين،

 BERG مؤسس مشارك ورئيس ومدير تنفيذي يف شركة

نقف أمام مفرتق طرق فيما يتعلق إننا 
بالرعاية الصحية. فقد ظهرت حتديات 

كبرية مع شيخوخة السكان والعوملة اليت 
تساعد على انتشار األمراض. بيد أن 
تكنولوجيات من قبيل الذكاء االصطناعي )AI( والنماذج 

البيولوجية بدأت توفر مزيداً من األجوبة. 

ومن خالل مزج العناصر املعقدة للبيولوجيا البشرية 
مع القدرة احلسابية للذكاء االصطناعي، ميكننا متهيد 

الطريق ملستقبل الطب. وبإمكاننا بناء عامل يتمتع بصحة 
أفضل حيث ُتكتشف العقاقري على حنو أسرع وبتكلفة 

أقل ويؤدي التطور إىل زيادة فعالية العالج. وميكن 
للذكاء االصطناعي أن يساعدنا أيضاً على منع تفشي 

األمراض الوبائية.

نهج قائم على “العودة إلى البيولوجيا”

هبدف إرساء الدعامة الالزمة لنموذج جديد من العالج، 
يتعني علينا استخدام متانة النماذج البيولوجية وأحدث 

االبتكارات يف تكنولوجيات الذكاء االصطناعي الناشئة. 
وجيب أن يتبع الطب هنجاً قائماً على “العودة إىل 

البيولوجيا” ملعاجلة املشهد الطيب احلايل، ال سيما فيما 
يتعلق باكتشاف العقاقري.

 يمكن أن يقدم المزج 
بين البيولوجيا والذكاء 
االصطناعي نهجاً جديداً 
إزاء اكتشاف العقاقير 
وتطويرها من شأنه أن 
يخفض التكاليف ويقلص 

مدة التطوير. 
نيفن ر. نارين
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وحتتاج العملية املتبعة حالياً يف اكتشاف 
العقاقري إىل مزيد من الفعالية، إذ إن 
صناعة اكتشاف العقاقري مل تشهد 
عموماً أّي تقدم منذ وقت طويل. 

ففي إطار العملية التقليدية اليت تقوم 
هبا شركات املستحضرات الصيدالنية، 
يتطلب تطوير عقار مبلغاً يناهز 2 مليار 

دوالر ووقتاً يرتاوح بني 10 سنوات 
و15 سنة. فنحن حباجة إىل حل أكثر 

استدامًة لتطوير العقاقري يؤدي إىل زيادة 
معدالت النجاح.

وميكن أن يقدم املزج بني البيولوجيا 
والذكاء االصطناعي هنجاً جديداً 

إزاء اكتشاف العقاقري وتطويرها من 
شأنه أن خيفض التكاليف ويقلص مدة 
التطوير. فالرؤية البيولوجية توفر الدقة 

ولكن الذكاء االصطناعي يوفر السرعة 
ويزيل الشك بتحليل الرتيليونات من 

نقاط البيانات يف كل عينة من األنسجة 
يف ظرف أيام؛ وهو أمر يتعذر على 

البشر مبفردهم.

ومن خالل مقارنة الكميات اهلائلة 
من البيانات، مبا يف ذلك البيانات 

الصحية لفرادى املرضى، مع البيانات 
الصحية لعدد أكرب من السكان، ميكننا 

وضع حتليالت وصفية من شأهنا أن حتدد أّي العالجات 
سيكون األفضل لكل مريض والوفاء بالوعد املتمثل 
يف الطب الدقيق. وميكن أن يؤدي ذلك، بتطبيقه يف 

مرحلة التطوير اإلكلينيكي، إىل حتسني عمليات جتريب 
العقاقري وزيادة معدالت النجاح. إضافًة إىل ذلك، ميكن 
أن يؤدي استعمال التحليالت أيضاً إىل خفض تكاليف 
التطوير وتقدمي أحدث العالجات للمرضى بطريقة فّعالة 

من حيث الوقت.

منع تفشي األمراض الوبائية باستخدام 
الذكاء االصطناعي

باإلضافة إىل أن الذكاء االصطناعي أثبت فعاليته يف توفري 
عالجات جديدة ألكثر األمراض خماتلًة يف يومنا هذا، فإن 

بإمكان الذكاء االصطناعي التنبؤ باملرض وحتديد مناذجه 
وتبطيء انتشاره يف شكل فاشية وبائية. وعانت الشعوب 

عرب التاريخ من الدمار الذي سببته فاشيات األمراض 
ْبلي إىل اإلنفلونزا اإلسبانية يف عام  الوبائية، من الطاعون الدَّ
1918، ويف وقت أقرب، إنفلونزا الطيور وإيبوال ومتالزمة 

االلتهاب الرئوي احلاد )سارس(.

متوسط الوقت الالزم لتطوير عقار = من 10 إلى 15 عامًا
النسبة املئوية للعقاقري اليت ختضع للتجارب اإلكلينيكية 
وتؤدي إىل اعتماد الدواء = أقل من 12 يف املائة

متوسط التكاليف الالزمة لتطوير عقار )مبا يف ذلك تكلفة 
اإلخفاقات(*:

من العقد األول من القرن الحادي والعشرين إلى مطلع 2010 = 2,6    
مليار دوالر  

من تسعينات القرن العشرين إلى مطلع 2000 = 1,0 مليار دوالر  
في ثمانينات القرن العشرين = 413 مليون دوالر  
في سبعينات القرن العشرين = 179 مليون دوالر  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26928437  *

املصدر: Key facts 2016 )الوقائع الرئيسية لعام 2016( )البحوث املتعلقة باملستحضرات 
الصيدالنية ومصنعو هذه املستحضرات يف أمريكا(.

 الوقائع الرئيسية
لعام 2016
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وقد أدت فاشيات األمراض احلديثة هذه، النامجة عن 
العوملة والتجارة والسفر، إىل زيادة انتشار الفريوسات 

أكثر من أي وقت مضى. ومن الصعب معاجلة هذه 
الفاشيات هبذا احلجم وهذه السرعة بسبب طبيعة 

الفريوسات اليت ال ميكن التنبؤ هبا واليت تشمل الطفرات 
الطبيعية ومقاومة األدوية احلالية.

وعندما تظهر فاشية وبائية، يصبح الوقت جوهر املسألة 
- وهنا يكون بإمكان الذكاء االصطناعي أن مينحننا 
األدوات الالزمة ملنع احلدث العاملي املقبل. وتستخدم 

هُنج الذكاء االصطناعي من قبيل حتليالت بايز يف الرعاية 
الصحية والتمويل والتجارة، مما يبّسط عملية صنع القرار 

من أجل بلوغ النقطة النهائية املثلى.

ويكمن خط الدفاع األول الذي ستتيحه لنا أدوات الذكاء 
االصطناعي يف القدرة على التنبؤ بفاشيات األمراض 
احملتملة ووضع مناذج هلا. ومن خالل رصد السكان 

املرضى والبيانات الطبية، ميكن للذكاء االصطناعي أن 
يتعرف على مناذج التدخل الدوائي لعالج األعراض 

التارخيية. وميكن أن تشري هذه النماذج إىل املواقع املعرضة 
للخطر وتساعد أيضاً على حتديد مسار املرض الذي 

أوشك على التفشي. ومن شأن ذلك أن ميّكن وكاالت 
مثل مراكز مراقبة األمراض والوقاية منها )CDC( من دراسة 

تلك املناطق ورصدها تارخيياً ويف الوقت الفعلي لتحديد 
مناذج العالقات السببية اليت ميكن أن ختفف من انتشار 

الوباء وكذلك مسارها الطبيعي يف أوساط السكان.

وسيتمثل خط الدفاع الثاين يف استخدام الذكاء 
االصطناعي بنفس الطريقة اليت ُيستخدم هبا اآلن يف 

الشركات التجارية العاملية هبدف إدارة طرق الشحن 
اخلاصة هبا. وللتنبؤ بتفشي مرض ما، ميكنكم استخدام 

النهج نفسه الذي يساعدكم على استالم طرٍد من الصني 
عرب موقع أمازون بفعالية.

وميكن للذكاء االصطناعي أن ينشئ عالقات سببية بني 
بيانات السفر والتقارير الطبية للسكان هبدف املساعدة 

على حتديد املرض والتنبؤ بانتشاره. وباستعمال هذه 
البيانات، ميكن للذكاء االصطناعي أن يصف السبل 

الكفيلة بتغيري طرق السفر للمساعدة على احتواء املرض 
وتبطيء انتشاره. ويف الوقت نفسه، ميكن للذكاء 

االصطناعي أن يساعد وكاالت حكومية من قبيل منصة 
الوقاية من األوبئة )P3( التابعة لوكالة الدفاع عن مشاريع 
البحوث املتقدمة )DARPA( على ختطيط استجابات أكثر 

سرعة وفعالية. ونظراً حملدودية املوارد والوقت، من 
الضروري أن تكون هذه الوكاالت مستعدة لنشر الكم 

املناسب من اإلمدادات واملوظفني يف املواقع املثلى يف 
الوقت املناسب بالضبط.

إن استخدام الذكاء االصطناعي من أجل التعلم بسرعة 
من جمموعات البيانات الكبرية حيظى مبجموعة واسعة 
من التطبيقات، بدءاً من تطوير العقاقري ووصواًل إىل 

مكافحة األوبئة املستقبلية. وكما هو احلال بالنسبة إىل أّي 
تكنولوجيا أو أداة، فبمجرد ما نفهم إمكاناهتا وتطبيقاهتا 
املتعددة، يصبح بإمكاننا استعماهلا بفعالية كبرية لتحقيق 

 الفائدة لعاملنا وإنقاذ األرواح.

 بإمكان الذكاء االصطناعي 
التنبؤ بالمرض وتحديد 
نماذجه وتبطيء انتشاره في 

شكل فاشية وبائية. 
نيفن ر. نارين
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كيفية إسهام ذكاء المحاصيل في 
حل تحديات اإلنتاج الغذائي

جوزيف أختمان،
Gamaya املدير التنفيذي واملؤسس لشركة

املزارعون ما يقرب من نصف ينفق 
ميزانيتهم التشغيلية على املواد 

الكيميائية الزراعية مثل مبيدات 
األعشاب الضارة ومبيدات 

احلشرات. ولسوء احلظ، غالباً ما يستخدمون هذه املواد 
على احلقول بالكامل مما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف املواد 

الكيميائية واخنفاض فعالية هذه املواد. 

وهذا االستخدام واسع االنتشار للمواد الكيميائية يضر 
بالبيئة ويهدد صحة اإلنسان ويزيد من احتمال مقاومة 
املواد الكيميائية لألعشاب الضارة واآلفات واألمراض. 

وحىت مع هذا االستخدام املضر واسع االنتشار، ميكن أن 
ترتاوح اخلسارة اليت تلحق باألعشاب الضارة واآلفات 
واألمراض بني 20 و50 يف املائة. بيد أن مجع املعلومات 

وأخذ العينات يدوياً لتحديد مواقع هذه املشاكل مكّلف 
ويستغرق وقتاً طوياًل وال ميكن أن يفسر بسهولة التنوع 

اهلائل للعوامل اليت تؤثر على احملاصيل.

ويواجه املزارعون هذه التحديات يف سياق اخنفاض 
أسعار السلع األساسية مما يفرض عليهم الضغوط لتحقيق 
االستفادة القصوى من التكاليف وحتسني كفاءة اإلنتاج. 
ولكن، ماذا لو متكن املزارعون تلقائياً من حتديد جماالت 
املشاكل داخل حقوهلم واالقتصار على استخدام الكمية 

الصحيحة بالضبط من املواد الكيميائية الزراعية حيثما 
تكون الزمة على حنو تام؟

G
am

ay
a

 ينفق المزارعون ما 
يقرب من نصف ميزانيتهم 
التشغيلية على المواد 
الكيميائية الزراعية مثل 
مبيدات األعشاب الضارة 

ومبيدات الحشرات. 
جوزيف أختمان
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 الحل: ذكاء المحاصيل المتقدم
Gamaya لشركة

حنن يف شركة Gamaya، نساعد املزارعني على القيام مبا 
هو أكثر استهدافاً وعلى درجة أعلى من األمتتة يف مكافحة 

املخاطر اليت هتدد حماصيلهم. ومن خالل حتقيق مزيد 
من الفعالية يف كيفية استهداف احملاصيل، جيين املزارعون 

الفوائد االقتصادية خلفض التكاليف من أجل محاية احملاصيل 
وتقليل املخاطر اليت هتددها وبالتايل زيادة الغلة.

ولنأخذ كمثال األعشاب الضارة يف احلقول، وتتمثل 
املشكلة اليت تثريها هذه األعشاب يف أهنا تتنافس 
مع احملاصيل على العناصر الغذائية واملياه والفضاء 
وبالتايل تؤدي إىل تقليل الغلة. وخدمات الزارعة 

الدقيقة اليت تقدمها شركة Gamaya تزود املزارعني 
باملعلومات اخلاصة مبوقع األعشاب الضارة اليت جتتاح 

حقوهلم ونوعها وكثافتها. وهذا األمر ميّكنهم من 
حتديد وصفات دقيقة خاصة باملوقع الختاذ التدابري 

الالزمة ملكافحة األعشاب الضارة وإرسال تلك 
الزراعية الدقيقة  التكنولوجيا  املعلومات بسهولة تامة إىل 

كالرشاشات ذات املعدل املتغري. 

إقامة شراكات مع شركات محلية للطائرات 
بدون طيار

أقامت شركة Gamaya شراكة مع شركات حملية للطائرات 
 Gamaya بدون طيار حلمل آلة التصوير فوق الطيفي لشركة
فوق احلقول. وتتم املعاجلة األولية للصور يف املوقع، حبيث 

تظل معظم البيانات يف املزرعة. وترسل البيانات الشرحية إىل 
مقر شركة Gamaya يف سويسرا حيث يقوم خرباء البيانات 

بتحليلها. وتُرسل خريطة التحليالت الناجتة - خريطة 
األعشاب الضارة - إىل املزارع لعرضها إما باستعمال منصة 
الويب ORB لشركة Gamaya أو منصة إدارة املزرعة احلالية. 
وميكن للمزارع أن يقوم بعد ذلك بتحليل احلقول لتحديد 

األعشاب الضارة وإنشاء خرائط وصفات املبيدات اليت ميكن 
إرساهلا مباشرة إىل معدات الرش اخلاصة به.

ويتيح ذكاء احملاصيل اخلاص بشركة Gamaya تسريع عملية 
الكشف البصري عن األعشاب الضارة اليت غالباً ما تتم 

 Gamaya يدوياً وتقليل تكلفتها. ومن مث، متّكن شركة
املزارعني من دقة تطبيق تدابري مكافحة األعشاب الضارة 
مببيدات األعشاب، بدالً من رش احلقل بأكمله. ويسمح 
الرش املستهدف باحلد من استخدام املواد الكيميائية مما 

يؤدي إىل تقليل التكاليف اليت يتحملها املزارعون إىل حد 
كبري وختفيض اآلثار السلبية على البيئة وصحة اإلنسان ومن 
املرجح أن يؤدي إىل إبطاء انتشار مقاومة مبيدات األعشاب.
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تكنولوجيا التصوير فوق الطيفي

تستخدم شركة Gamaya بوصفها شركة حتليل البيانات 
الذكاء االصطناعي )AI( والتعلم اآليل لرتمجة بيانات التصوير 
فوق الطيفي اليت تلتقطها آلة التصوير فوق الطيفي الفريدة 
املسجلة برباءة خاصة بنا لتحويل البيانات إىل خرائط تبني 

النقاط املثرية للمشاكل. ومن خالل اقرتان خوارزميات 
الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل بقاعدة البيانات، ننشئ 

ثالثية تشمل احملاصيل - املوقع - املشكلة. ونكتسب 
السرعة والدقة مع اكتساب املزيد من البيانات ومن مث نكون 

أكثر قدرة على مساعدة املزارعني على محاية حماصيلهم. 
وتعترب السرعة والدقة مهمة بالنسبة للمزارعني الذين هم 

حباجة إىل االستجابة بسرعة ملختلف املشاكل املتعلقة 
باحملاصيل. ومن خالل الرتكيز على التحليل، ننشئ بنية حتتية 

جتارية ميكن تطويرها وتكييفها بسهولة مع مرور الوقت.

وتستوعب خوارزميات الذكاء االصطناعي/التعلم 
اإللكرتوين البيانات اليت يتم التقاطها بواسطة آلة التصوير 

فوق الطيفي الفريدة لدينا أثناء حتليقها فوق احلقول. 
وتلتقط آلة التصوير هذه معلومات أكرب مما تلتقطه آالت 

التصوير متعددة األطياف بعشر مرات.

وآلة التصوير فوق الطيفي لشركة Gamaya هي أصغر آلة 
تصوير فوق طيفي وأخفها وزناً متاحة حالياً حسب ِعلمنا 
- وهي صغرية للغاية حبيث ميكن محلها على منت طائرات 
بدون طيار. وال تقتصر آلة التصوير على أن تكون صغرية 

يف حد ذاهتا، وإمنا تقوم أيضاً بضغط البيانات بكفاءة تفوق 
آالت التصوير فوق الطيفي األخرى مبقدار 100 مرة، مما 
جيعل معاجلة البيانات أسرع وأقل تعقيداً وأقل كلفة من 

أجهزة االستشعار فوق الطيفي األخرى.

الحد من عمليات الرش الكيميائية - على 
نطاق واسع

إن ذكاء احملاصيل اليت توفره شركة Gamaya يزود املزارعني 
مبزيد من الرباعة إلدارة حقوهلم. ومن خالل توفري 

خرائط النقاط املثرية للمشاكل اليت تبنّي نوع االجتياح 
ومدى كثافته، تساعد هذه الشركة املزارعني على احلد 
من التكاليف اليت يتحملوهنا واألمراض واخلسائر املتعلقة 

باألعشاب وتقليل اآلثار البيئية. وتتعاظم هذه اآلثار حبسب 
مدى عمل الشركة. وتساعد هذه الشركة يف حتقيق 

ختفيض كبري يف استخدام املواد الكيميائية الزراعية على 
الصعيد العاملي، بدءاً من املزارعني الصناعيني الكبار، يف 

املناطق اليت تتعدد فيها املواسم الزراعية، الذين يستخدمون 
املواد الكيميائية بشكل كبري ولعدة مرات يف السنة.

وتعمل شركة Gamaya مع أصحاب املصلحة عرب خمتلف 
مراحل سلسلة القيمة الزراعية واإلنتاج الغذائي مبا يف 
ذلك املزارعون األفراد واخلرباء االستشاريون يف جمال 
اهلندسة الزراعية وموردو املدخالت الزراعية كاملواد 

الكيميائية الزراعية واآلالت الزراعية ومع الشركات اليت 
تنتج املواد النباتية أو توردها لتحويلها إىل أغذية ومنتجات 

استهالكية، ومن خالل هذه الشراكات واسعة املدى، 
تُفّعل شركة Gamaya رؤيتنا لتوفري الغذاء لسكان العامل 

الذين ما فتئوا يتزايدون بزراعة أكثر كفاءة وفعالية، وهو 
 ما ميثل حتدياً عاملياً على حنو متزايد.

 ماذا لو تمكن المزارعون 
تلقائياً من تحديد مجاالت 
المشاكل داخل حقولهم 
واالقتصار على استخدام الكمية 
الصحيحة بالضبط من المواد 
الكيميائية الزراعية حيثما تكون 

الزمة على نحو تام؟ 
جوزيف أختمان
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تعزيز الفوائد من أجل الصحة بفضل الذكاء االصطناعي
أجرت مجلة أخبار االتحاد مقابلة مع الدكتورة نورا الخالدي، المؤسسة والرئيسة العلمية 

Nuritas™ وإيميت براون المدير التنفيذي لشركة  Nuritas™ لشركة

الدكتورة الخالدي، هل لك أن تحدثيننا عن 
شركة ™Nuritas  وعن كيفية استخدامها 

للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق 
الصالح العام؟

 نورا الخالدي:  ™Nuritas هي أول شركة يف العامل 
تستخدم الذكاء االصطناعي والربوتوميات إلجياد وكشف 

جزيئات معينة يف املواد الغذائية، تدعى الببتيدات، وهلا 
فوائد صحية غري عادية. 

وملزيد من التفصيل، تتكون مجيع األغذية من تريليونات 
اجلزيئات. وحنن مهتمون مبجموعة فرعية من اجلزيئات 

تدعى الببتيدات احليوية النشطة املضمنة يف هياكل الربوتني 

الغذائي. وميكن هلذه الببتيدات أن تشكل ومتنع العديد 
من األمراض من خالل متاسكها مبستقبالت أو بروتينات 
حمددة يف جسم اإلنسان. وظلت هذه الببتيدات خاملة يف 

األغذية ملا يزيد على مئات املاليني من السنني، ومل نتمكن 
سوى اآلن من الوصول إليها وإتاحتها بطريقة فعالة من 
حيث التكاليف للمستهلكني يف العامل وذلك من خالل 

التكنولوجيا املتوفرة لدينا.

وباختصار، نعيش يف عامل يتسم بالشيخوخة حيث يزداد 
عدد األمراض وأنواعها. ومن خالل التكنولوجيا، هندف 
إىل مساعدة الناس على أن يعيشوا بشكل صحي ولعمر 
أطول من خالل هذه الببتيدات احليوية الغذائية الطبيعية.
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ما الذي ألهمِك للخوض في البحوث المتعلقة 
بالمكونات الغذائية وما هي الفوائد التي 

تجلب للبشرية؟

 نورا الخالدي:  تشري التقديرات إىل أن 97 يف املائة من 
نفقات الرعاية الصحية العاملية تركز على عالج األمراض 

بينما يُنفق على الوقاية 3 يف املائة فقط. ونظراً إىل أن 
التقديرات تشري إىل أن واحداً من أصل 3 أشخاص 

سيواجهون املرض قريباً، يعترب هذا النظام ببساطة غري 
مستدام وغري منطقي وسيكون ضرره أكثر من نفعه يف 

هناية املطاف.

وهذا هو السبب يف إنشائي لشركة ™Nuritas. عندما 
بدأت حيايت املهنية يف جمال الرياضيات للتفرغ بعد ذلك 
لدرجة الدكتوراه يف تطور اجلزئيات واملعلوماتية احليوية، 

مث أعمال ما بعد الدكتوراه يف اجملال الغذائي، بدأت أدرك 
أن املفتاح للحد من األمراض والوقاية منها وكذلك إعادة 

تشكيل نظرتنا إىل الصحة متاماً، يبدأ وينتهي بالغذاء.

ويف الواقع، ما توصلت إليه يف أحباثي هو وجود تريليونات 
اجلزيئات يف املواد الغذائية ذات اآلثار املختلفة واملغرّية 

للحياة أحياناً واليت مل يكن لدينا املوارد الالزمة لكشف 
ما يوجد بداخلها وحتريره. وذلك، حىت يومنا هذا 

على األقل.

وحنن أول شركة يف العامل تستخدم تركيبة ثورية جتمع 
بني الذكاء االصطناعي والربوتوميات لكشف أسرار 

الطبيعة وحتريرها. وهذه اجلزيئات اهلازمة للمرض طبيعية 
)مصدرها األغذية(، وليس هلا أي آثار جانبية ضارة )نظراً 
ملصدرها الطبيعي( كما أهنا مثبتة علمياً. وجدير باإلشارة 

أيضاً إىل أهنا تأيت من املواد الغذائية ومشتقاهتا وبالتايل 
فهي مستدامة.

وهكذا، متكن التكنولوجيا لدينا مليارات الناس من تضمني 
هذه املكونات املكافحة للمرض يف حياهتم اليومية بطريقة 

ميسورة التكلفة وعملية ومستدامة.

ما هي اكتشافاتك المحققة حتى اآلن التي تبعث 
على التفاؤل إلى أقصى حد من حيث تطبيقاتها 

وإمكاناتها الواسعة؟

 نورا الخالدي:  ال أستطيع أن أختار واحداً منها 
فقط، فكل ما لدينا من مكونات مفيدة ملكافحة العديد 
من املشاكل الصحية. وقد اكتشفنا ببتيدات تؤثر على 

مقّدمات السكري واملكورات العنقودية الذهبية املقاومة 
للميثيسيلني )MRSA( وااللتهاب )الذي هو مصدر الكثري 

من األمراض( على سبيل املثال ال احلصر.

 إيميت براون:  لدّي نفس الرأي. فأنا ال أستطيع أن 
أختار واحداً منها، ومع ذلك، حصلناً مؤخراً على قدر 
كبري من الدعم من برنامج أفق 2020 لالحتاد األورويب 

“EU Horizon 2020” لتعجيل البحوث يف املرحلة النهائية 
وتسويق مكوناتنا ضد مقدمات السكري. وهذا منتج 
من نوع غذائي وظيفي ينطوي على إمكانات وقائية 

عاملية هائلة، من أجل جتنب مثاًل أن يصاب أمريكي من 
أصل ثالثة أمريكيني يعانون من مقدمات السكري مبرض 
السكري. ولتحقيق ذلك، ال يزال الطريق أمامنا طوياًل، 

ولكن هذا املثال يفسر السبب الذي جيعلنا، شأننا يف 
ذلك شأن الكثري، متشوقني جداً ملا ميكن أن نقدمه هنا 

.Nuritas™ يف

 ™Nuritas هي أول 
شركة في العالم تستخدم 
الذكاء االصطناعي 
والبروتوميات إليجاد 
وكشف جزيئات معينة 

في المواد الغذائية. 
الدكتورة نورا اخلالدي
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هل ستنزل منتجات ™Nuritas إلى 
السوق قريبًا؟ 

 نورا الخالدي:  نعم، ستنزل أول منتجاتنا إىل السوق يف 
أوائل 2018، وحنن متحمسون جداً هلذه الفكرة.

 إيميت براون:  لقد متّكنا من حتقيق ذلك بسرعة كبرية، 
ليس بفضل منصة االكتشاف لدينا فحسب، وإمنا أيضاً 

من خالل مصادر اإليرادات املتاحة لدينا – من اكتشاف 
مكوناتنا اخلاصة اليت ختضع للرتخيص إىل التعاون مع 
شركات متعددة اجلنسيات إلجياد مكونات مستهدفة 
استناداً إىل احتياجاهتا االسرتاتيجية احملددة. ويف مجيع 

األحوال، تنوعت اتفاقاتنا حبسب عدد العناصر واألطر 
الزمنية لدّر اإليرادات. ولعل خري مثال على هذا املوضوع 

هو االتفاق الذي أُعلن عنه مع شركة BASF يف يناير 2017، 
والذي رّكز على أحد مكونات الببتيد لدينا، باإلضافة إىل 
التعاون بشأن البحث والعثور على أساس الطلب من أجل 

عدد من املكونات اجلديدة املبتكرة.

ما هي أكبر التحديات التي واجهتموها 
حتى اآلن؟

 نورا الخالدي:  بوصفنا شركة تقوم بشيء للمرة األوىل، 
واجهنا وسنواجه حتديات متعددة. وأعتقد أن العثور على 

أشخاص وشركات يدركون اتساع نطاق رؤيتنا ميكن 
أن يكون صعباً يف بعض األحيان. وعندما بدأت للمرة 
األوىل، كان العديد من الناس يقولون يل إن ما نقوم به 
اآلن لن يتم حتقيقه. وأنا سعيدة لثقيت حبدسي وملواظبيت 

على العمل.

 إيميت براون:  إن اجلانب األكثر حتدياً يف رأيي هو 
العثور على األشخاص املناسبني ملساعدتنا يف حتقيق 

إمكاناتنا الكاملة. ومن منظور شخصي، ميكن أن يكون 
من الصعب أيضاً، نظراً لنمونا الفائق، أن نرتاجع قلياًل 

للنظر إىل املشهد بالكامل من أجل احلصول على وجهة 
نظر اسرتاتيجية. ونتحسن يف هذا املسعى بطريقة منضبطة 

وأنا واثق من أن ذلك سيسمح لنا بالتطور بسرعة أكرب.

ما هي أهدافكم في المستقبل؟

 نورا الخالدي:  نرمي إىل مساعدة العامل يف مواجهة عدد 
من املشاكل الصحية املتعددة. ويف الواقع، إن مسألة منو 

وشيخوخة السكان تضع على عاتقنا مجيعاً مسؤولية تقدمي 
املساعدة. وحنن يف ™Nuritas نستخدم الذكاء االصطناعي 

 ألداء دورنا يف حتسني حياة املاليني من الناس يف العامل.

 حصلناً مؤخراً على قدر 
كبير من الدعم من برنامج 
أفق 2020 لالتحاد األوروبي 
 ”EU Horizon 2020“
لتعجيل البحوث في المرحلة 
النهائية وتسويق مكوناتنا 

ضد مقدمات السكري. 
إمييت براون
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الذكاء االصطناعي 
واألخالقيات – أين يُرسم 

الخط الفاصل بينهما؟
مايك هينشي،

)IFIP( رئيس االحتاد الدويل ملعاجلة املعلومات

فرتة تطور دامت 75 سنة، أصبح الذكاء بعد 
االصطناعي )AI( كلمة شائعة االستعمال 

وبارزة يف الثقافة الشعبية من خالل 
الكتب واألفالم وحىت املوسيقى.

فمن املركبات ذاتية القيادة والروبوتات التفاعلية إىل 
 ،IBM لشركة Watson ونظام Apple لشركة Siri املساِعد

الذي ُيستعمل بشكل متزايد حلل مشاكل األعمال 
التجارية، بدأت تكنولوجيا الذكاء االصطناعي تؤدي دوراً 

متنامي األمهية يف عاملنا يوماً بعد يوم.

ورغم أن أنظمة الذكاء االصطناعي احلقيقية ال تزال أقل 
شيوعاً بكثري مما يعتقد معظم الناس – غالباً ما ميثل ما 

نسميه “الذكاء االصطناعي” جمرد قواعد مربجَمة مسبقاً 
تعززها الربجميات يف سياقات خمتلفة - فإن تطورات مذهلة 

حتدث باستمرار يف األنظمة املستقلة والتكيفية وأنظمة 
الذكاء االصطناعي وستشهد على ما سيكون هلذه األنظمة 

من أثر كبري مع مرور الوقت.

ضمان أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة

بصفيت رئيس االحتاد الدويل ملعاجلة املعلومات، االحتاد 
العاملي للمجتمعات املهنية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT(، أدرك أن العمل الذي يضطلع هبا 
أعضاؤنا وآخرون يف برجمة هذه األنظمة يكتسي أمهية 

حامسة بالنسبة إىل أدائهم وجدارهتم بالثقة. 

IF
IP

 ولضمان أن تظل آثار 
أنظمة الذكاء االصطناعي 
إيجابية وبناءة، من 
الضروري أن ندمج معايير 

وضمانات محددة. 
مايك هينشي،
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ولضمان أن تظل آثار أنظمة الذكاء االصطناعي إجيابية 
وبناءة، من الضروري أن ندمج معايري وضمانات حمددة.

ولنأخذ مثال السيارات املستقلة اليت تعتمد يف آن واحد 
على وظائف القيادة الذاتية والقدرة على النفاذ إىل 

املعلومات الواردة من حميطها وتفسري هذه املعلومات 
للتحرك بأمان يف بيئتها.

ولئن كانت وظائف األمتتة متّكن السيارة من اإلقالع 
وزيادة السرعة واالنعطاف وكبح الفرامل، فإن طريقة 
النظام يف تفسري املعلومات اإلضافية الواردة من حميطه 

)السيارات األخرى وحدود السرعة وخصائص الطريق 
وما إىل ذلك( ختلق قوة دافعة تساعد على اختاذ قرارات 

بشأن وقت التصرف وكيفيته.

ويف الوقت الراهن، تستجيب معظم املركبات املستقلة 
ملختلف احلاالت بطريقة حمددة مسبقاً. فعلى سبيل املثال، 
إذا قامت السيارة املوجودة يف األمام بكبح الفرامل، فإن 
السيارة املستقلة املوجودة خلفها ستخفض السرعة. وإذا 

زادت هذه األخرية من سرعتها يف الوقت الذي تقوم فيه 
السيارة املوجودة يف األمام بكبح الفرامل، فإن السيارتني 
ستحاوالن تغيري املمر ألن أجهزة االستشعار اخلاصة هلما 
تصدر معلومات عن سلوك املركبات األخرى. ولكن، 
ماذا حيدث لو كان تغيري املمر يعين االصطدام بسيارة 

أخرى أو حبائط، أو األسوأ من ذلك باملشاة؟

ويف ظروف مثل هذه، قد يتخذ سائق بشري أي واحد 
من اخليارات املتعددة املتاحة )العدوانية أو احلذر أو اجلمود 
أو اهلروب( وميكن أن يؤدي العديد من هذه اخليارات إىل 

وقوع حادث.

والواقع أن السيارات ذاتية القيادة لن تصبح عملية حقاً 
حىت تكون مجيع املركبات ذاتية القيادة وحُيذف من املعادلة 

العامل البشري الذي ال ميكن التنبؤ به. ولكن عندئذ 
سيتساءل املرء كيف ميكن أن يكون الذكاء االصطناعي 
الذي ال ميكن التنبؤ به يف هذا السياق، علماً أن االختبار 

احلقيقي لتطبيق ذكاء اصطناعي يكمن يف قدرته على 
التعلم واختاذ قرارات غري مربجمة.
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وضع الضمانات

تعلق معظم العمل الذي أجنزته يف جمال األنظمة املستقلة 
والتكيفية باستكشاف الفضاء من خالل عملي مع اإلدارة 

الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء )NASA( وغريها من 
وكاالت الفضاء. وهنا، حيث يوجد العديد من العوامل 

اجملهولة، هناك حد لعدد احلاالت اليت ميكننا التنبؤ هبا، ومن 
مث اليت ميكننا برجمتها.

ويكمن احلل يف هذه احلالة ويف غريها من احلاالت اليت 
تنطوي على أنظمة الذكاء االصطناعي يف حتديد جمموعة 
التدابري أو القرارات اليت ميكن أن تتخذها هذه األنظمة 

واحلاالت اليت تستوجب منها اإلحالة إىل احلكم البشري.

وإن أردنا لنظام أن يكون تكيفياً حقاً، علينا أن نعطيه 
جمموعة من التدابري اليت ميكن أن يتخذها دون أن حندد 
بالضبط ما جيب عليه فعله، مع حظر بعض التدابري يف 
الوقت نفسه. ففي مثالنا املتعلق بالسيارة ذات القيادة، 

ميكن ملركبة ميلي عليها توجيه رئيسي إنقاذ األرواح 
البشرية أن تتوقف تفادياً لوقوع حادث. وقد يكون هذا 

التصرف مناسباً إذا كانت السيارة تسري يف شارع ثانوي، 
ولكنه ميكن أن يكون كارثياً إذا كانت املركبة تسري يف 

طريق سريع مزدحم.

ومن املهم أيضاً ألنظمة الذكاء االصطناعي وغريها 
من األنظمة املستقلة أن تتضمن التدابري املناسبة لألمن 

واخلصوصية لضمان تشغيلها بطريقة أخالقية ويف إطار 
القانون، فضاًل عن محايتها من عمليات القرصنة اخلارجية 

أو غري ذلك من عمليات التسلل.

ونظراً لتزايد القرارات املتخذة دون تدخل بشري، فإن 
من املهم أن حندد جمموعة القواعد السلوكية اليت سيقبلها 

اجملتمع من أنظمة الذكاء االصطناعي وتلك اليت لن نقبلها.

ولكي يتقبل البشر أنظمة الذكاء االصطناعي ويثقوا 
بتصرفاهتا، ال بد لنا من إرساء مستوى من إمكانية 

التنبؤ أو على األقل ندرج ضمن سلوكها حدوداً ال 
ميكنها جتاوزها.

وقد ال يوجد التوجيه األساسي ألسيموف إال يف 
احلكايات ولكنه يعطي شعوراً باليقني من شأنه أن يكون 

شرطاً مسبقاً لكي يرغب معظم الناس يف إدماج أنظمة 
الذكاء االصطناعي يف حياهتم اليومية، ال سيما عندما 

 يتعلق ذلك بالوظائف احلامسة للسالمة.

 ولكي يتقبل البشر أنظمة 
الذكاء االصطناعي ويثقوا 
بتصرفاتها، ال بد لنا من 
إرساء مستوى من إمكانية 
التنبؤ أو على األقل ندرج 
ضمن سلوكها حدوداً ال 

يمكنها تجاوزها. 
مايك هينشي،
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الحوسبة الكمومية: تحتاج 
التهديدات الجديدة إلى نُهج 

أمنية جديدة
فريدريك ويرنر،

كبري مسؤويل االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت

االصطناعي يصبح الذكاء 
أكثر ذكاًء وأسرع 

وأكثر اقرتاباً من 
الذكاء البشري بفضل 

الزيادة احلتمية يف احلوسبة الكمومية.

قال نيل ساهوتا، رئيس تنمية األعمال التجارية، 
IBM Watson “يف حني أنه ميكن ألجهزة احلاسوب احلالية 

العثور على مناذج خمفية يف كميات ضخمة من البيانات، 
فإن أجهزة احلاسوب الكمومية ستوفر احللول يف احلاالت 

اليت قد ال تكون فيها البيانات مكتملة أو ال ميكن رؤية 
النماذج فيها بسبب ضخامة عدد مسارات االستكشاف 
اليت يتعني معاجلتها بأجهزة احلاسوب التقليدية للحصول 
على اإلجابة. لذا، ميكن استخدام احلواسيب الكمومية 
يف حل املشكالت املعقدة يف الطب ويف اكتشاف مواد 

جديدة أو استمثال املشكالت اللوجيستية مع تدنية 
انبعاثاتنا من الكربون يف نفس الوقت”.

يبد أن احلوسبة الكمومية ستفرز خماطر جديدة. فباستخدام 
خواص اجلسيمات شبه الذرية ملعاجلة وختزين املعلومات، 
ستتمكن أجهزة احلاسوب الكمومية من حتطيم أساليب 

التجفري احلالية بسرعة عن طريق حتطيم خوارزميات 
توليد املفاتيح حتديداً. ويعين ذلك أن أي بيانات خمزنة 

حالياً ستكون ُعرضة بالفعل لقراصنة احلوسبة الكمومية 
يف املستقبل.

 الذكاء االصطناعي 
يصبح أكثر ذكاًء وأسرع 
وأكثر اقتراباً من الذكاء 
البشري بفضل الزيادة 
الحتمية في الحوسبة 

الكمومية. 
فريدريك ويرنر
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وستكون مجيع املعلومات من أرقام بطاقات االئتمان 
واحلسابات املصرفية وامللفات الصحية والسجالت 

الضريبية وبيانات الشركات والرسائل بالغة السرية، 
ُعرضة يف املستقبل للقراصنة باستخدام أجهزة احلاسوب 
الكمومية. وستكون سيارات املستقبل املوصولة شبكياً 

وغريها من األجهزة املوصولة بإنرتنت األشياء ومستقِبل 
حتديثات الربجميات عرب األثري، ُعرضة هي األخرى أيضاً 

لقراصنة احلوسبة الكمومية. 

’الحصاد وفك التجفير’

إىل أي مدى ستتاح احلوسبة الكمومية سريعاً؟ 
تعمل غوغل وناسا بالفعل على النماذج األولية 

للنظام DWave 2000 ولدى IBM حاسوب كمومي جديد 

قائم على احلوسبة السحابية ميكن ألي شخص التسجيل 
للدخول فيه واستعماله. ويوجد حالياً إمجاع بني بعض 
األطراف الفاعلة الكربى يف التكنولوجيا، مبا يف ذلك 
غوغل وأمازون وميكروسوفت بأن أجهزة احلاسوب 

الكمومية ستكون واقعاً جتارياً حبلول عام 2026.

وعلى الرغم من أن االستعمال الرئيسي هلذا النوع من 
القوة احلاسوبية ال يزال على مسافة سنوات عديدة، يقوم 

مشغلي االتصاالت بالفعل بتنفيذ خوارزميات جديدة 
للحوسبة الكمومية من أجل التأهب للمستقبل.

ويف عملية يطلق عليها “احلصاد وفك التجفري”، تقوم 
بعض املنظمات جبمع كميات ضخمة من املعلومات اجملفرة 

يف الوقت الراهن وإخفائها يف مراكز البيانات، انتظاراً 
لليوم الذي تقوم فيه أجهزة احلاسوب الكمومية بفك 

جتفريها بالكامل وجعلها مفتوحة.

وقالت جايا بالو، كبرية مسؤويل أمن املعلومات 
بشركة KPN عند إلقائها كلمة رئيسية عن خماطر احلوسبة 

الكمومية يف الندوة العاملية للمعايري اليت ينظمها االحتاد 
الدويل لالتصاالت “ميكنك استخدام املعلومات القدمية 
السرية للتنبؤ خبطط املستقبل والفكرة هي: التقط اآلن 

وفك التجفري فيما بعد”.

Shuttersto
ck لن يكون موردو 

االتصاالت هم الوحيدين 
المهتمين بأمن البيانات 
في عالم ما بعد الحوسبة 

الكمومية. 
فريدريك ويرنر
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وأضافت “كصناعة، ال حنتاج ألكثر من مخس سنوات 
لوضع حل اختبار التكنولوجيا وقبوهلا والبدء يف حتديث 

بنيتنا التحتية احلرجة، وبعدها تصبح لدينا حوسبة كمومية 
جديرة بالثقة”.

الحلول األمنية للحوسبة الكمومية

واآلن ما الذي ميكننا عمله ملواجهة هذا التهديد البعيد 
وإن كان هتديداً حقيقياً؟ يستخدم التجفري األكثر شيوعاً 

والقائم على احلوسبة الكمومية تكنولوجيا يطلق عليها 
توزيع املفاتيح الكمومية ميكن تنفيذها على توصيالت 

األلياف البصرية القائمة. وستحتاج الشركات ذات 
البىن التحتية العاملية إىل مدة ترتاوح من 4 إىل 5 سنوات 

للتخطيط للربجميات املقاومة للحوسبة الكمومية اليت حتمي 
بياناهتا ونشر هذه الربجميات. وهذا شكل ما من األشكال 

اليت تتأهب هلا بالفعل جايا بالو، من شركة KPN. فقد 
نفذت شركة KPN للتو توصيلة جمفرة كمومياً بني مراكز 
بياناهتا يف روتردام والهاي. وستعمل شركة KPN أيضاً 

على تنفيذ مفاتيح جتفري أطول وأساليب جتفري ملا بعد 
احلوسبة الكمومية.

وقد أطلق موردو اتصاالت وبائعو جتهيزات آخرون 
مشاريع جتريبية مماثلة. فقد أعلنت شركة SK لالتصاالت 
جبمهورية كوريا عن إجرائها خلمسة اختبارات للتجفري 

القائم على احلوسبة الكمومية عرب البالد. وأطلقت 
شركة Huawei مؤخراً فريقاً ألحباث التكنولوجيا الكمومية 

يركز على توزيع املفاتيح الكمومية وخيطط من أجل 
إدراج هذه التكنولوجيا كخيار إضايف ملنتجاهتا القياسية 

يف جمال االتصاالت. وتعمل نفس الشركة أيضاً من أجل 
عمل عرض توضيحي ميداين مع BT لنموذج أويل لنظامها 

لتوزيع املفاتيح الكمومية حبيث جيري يف خريف 2017. 
وجيرى النظر أيضاً يف إجراء عروض توضيحية الحقة 

.Deutsche Telecom ومع Telefonica مع

ولن يكون موردو االتصاالت هم الوحيدين املهتمني 
بأمن البيانات يف عامل ما بعد احلوسبة الكمومية. فقد 
أصدر املعهد الوطين األمريكي للمعايري والتكنولوجيا 
تقريراً يدعو املؤسسات إىل تنفيذ خوارزميات جتفري 

“مقاومة للحوسبة الكمومية” حلماية بياناهتا وذلك مع 
تسارع وترية األحباث حول احلوسبة الكمومية. وأعلنت 

املفوضية األوروبية أهنا ستخصص مليار يورو لدعم أحباث 
تكنولوجيا احلوسبة الكمومية يف االحتاد األورويب يطلق 

عليها األحباث “الرائدة”. ويف العام املاضي أعلنت وكالة 
األمن الوطين يف الواليات املتحدة أهنا ستحول حواسيبها 
إىل خوارزميات مقاومة للحوسبة الكمومية “يف مستقبل 

ليس بالبعيد”.

ويطرح مستقبل احلوسبة الكمومية وضعاً متناقضاً ال مفر 
منه. ويُرجح أن تغذي احلوسبة الكمومية أنظمة الذكاء 
االصطناعي يف املستقبل وتنطوي على إمكانات كثرية 
واعدة، بيد أهنا ميكن أن تكون خطرية جداً أيضاً إذا 

أمسكت بزمامها األيادي اآلمثة. وبرغم أن اجلميع ليسوا 
متأهبني لالنطالق يف رحلة علم التجفري الكمومي، 

فإن هناك بعض اخلطوات اليت ميكن للمرء أن خيطوها 
 للتأهب للمستقبل: 

جايا بالو
كبرية مسؤويل أمن 

KPN املعلومات، شركة

أضغط هنا ملشاهدة الفيديو

تنظيمي، يجب أن نتصرف   من منظور 
من اآلن إذا رغبنا في دراسة كيفية تحقيق 
إنترنت األشياء.  مزيد من األمن لمستقبل 

الحوسبة  التي على غرار  واألشياء 
 ... الكمومي  التجفير  وعلم  الكمومية 

التقييس.  إلى  ستكون في حاجة 
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https://www.youtube.com/watch?v=I-RMoh7jcr8


التحضير لمجتمع قائم على 
الذكاء االصطناعي

أمير بني فاطمي،
املشرف الرئيسي على الذكاء االصطناعي يف مؤسسة 

XPRIZE وصاحب مشروع استثماري

الذكاء االصطناعي )AI(، على غرار يَعد 
التحوالت الكربى اليت سبقته، 

بتغيري حياتنا واملضي بنا إىل عامل 
أفضل مع إحداث مزيد من التأثري 

على األعمال التجارية واجملتمع.

فقد بدأت بالفعل اآلالت والربامج القادرة على الشعور 
والتعلم واالستدالل والتصرف تتصدى لتحديات عاملية 

واسعة النطاق يف شىت اجملاالت مبا فيها العلوم والطب 
والتعليم والشؤون املالية. وهي تعزز القدرات البشرية 
وتساعدنا على فهم عاملنا إىل أبعد ما يكون وبشكل 

أسرع. 

فالذكاء االصطناعي، الذي تدعمه اخلوارزميات احملسَّنة 
والنفاذ إىل جمموعات البيانات املتزايدة والضخمة والنفاذ 

الشمويل إىل الشبكات وسعة التخزين شبه الالمنتهية 
والقدرة احلسابية املطردة، أضحى اليوم يف صميم جزء 

كبري من االبتكار التقين. وميثل الذكاء االصطناعي عاماًل 
جديداً لإلنتاج يدفع عجلة النمو بتوفري أمتتة ذكية وحتقيق 
زيادة حمتملة للعمل: خالفاً حللول األمتتة التقليدية، ميكن 

للذكاء االصطناعي أن يساعد على أمتتة املهام املادية 
املعقدة ومهام االستدالل اليت تتطلب القدرة على التكيف 
والتعلم الذايت، مما يسمح للعمال باالنتقال إىل مسؤوليات 

أكثر ابتكاراً وإبداعاً. 
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 تضافرت قوى االتحاد 
الدولي لالتصاالت ومؤسسة 
XPRIZE لرفع النقاش إلى 

مستوى عالمي. 
أمري بين فاطمي
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التحضير لمستقبل مدعوم بالذكاء االصطناعي

رغم االهتمام والزخم الكبريين اللذين حيظى هبما الذكاء 
االصطناعي على الصعيد العاملي فيما يتعلق بتحفيز النمو 
االقتصادي والتقدم االجتماعي، فإن القلق يتزايد بشأن 
التحول الكبري ملهميْت االستدالل واختاذ القرار اللتني قد 

تنتقالن من األشخاص إىل اآلالت. 

ولفسح اجملال أمام مستقبل مدعوم بالذكاء االصطناعي، ال 
بد لنا من تعزيز الدور الذي سيؤديه البشر. ومن الضروري 
أن نطالب مبدونة قواعد سلوك ألنظمة الذكاء االصطناعي 

ونضمن احلوار واملعايري العملية وأفضل املمارسات يف 
تطويرها واستعماهلا. 

ويتعني علينا تشجيع اللوائح التنظيمية واملراقبة الذكية 
ألنظمة الذكاء االصطناعي والتأكد من أن وترية التغري 

التكنولوجي تتواكب أيضاً مع استجابة تنظيمية متكافئة 
معها من حيث السرعة. وحنتاج إىل سياسات تربز وتشجع 

الفوائد امللموسة للذكاء االصطناعي وأثره اإلجيايب على 
كل فرد. 

وخالصة القول إن قدرة الذكاء االصطناعي على الوفاء 
بوعده مرهونة بإتاحة إمكانية النفاذ إليه للجميع. ولذلك، 

يتعني علينا التأكد من أن األدوات املبتكرة والبيانات 
والتكنولوجيا متاحة للجميع بطريقة دميقراطية. 
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مبادرات النهوض بالذكاء االصطناعي 
لصالح البشرية

هذا هو السبب الذي من أجله أُطلقت مؤخراً مبادرات 
جديدة تشمل القطاعني اخلاص والعام على السواء وترمي 

إىل النهوض بالذكاء االصطناعي لصاحل البشرية مجعاء. 
فعلى سبيل املثال، تركز شركة Open AI، والشراكة بشأن 

الذكاء االصطناعي، والتحدي AI XPRIZE، مجيعها على 
األثر اإلجيايب للذكاء االصطناعي على اإلنسان من خالل 

املطالبة بأن يكون الذكاء االصطناعي امتداداً للقدرات 
البشرية الفردية وميكن النفاذ إليه بشكل عام وموزعاً على 

أوسع نطاق ممكن. 

وبدأ الذكاء االصطناعي بالفعل يسّرع عجلة التقدم يف 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( لألمم املتحدة، ال 
سيما يف جماالت من قبيل الرعاية الصحية والدميقراطية 
ومحاية األطفال والتعليم. ومع ذلك، هناك حاجة إىل 
تسخري قدرات الذكاء االصطناعي اجلديدة على حنو 

أفضل، وضمان مشاركة اجلمهور وتوسيع دائرة النقاش 
خارج نطاق األخصائيني. وينبغي للحكومات واملؤسسات 

األكادميية ومؤسسات البحوث واملشاريع الناشئة 
واملبتكرين واملهندسني واألخصائيني العلميني ومؤسسات 

التمويل اخلاصة والعامة وكل واحد منا يف الواقع، أن يعترب 
نفسه صاحب مصلحة ويفهم الطريقة اليت ميكن هبا للذكاء 

االصطناعي أن يؤثر على عاملنا.  

تضافر قوى االتحاد الدولي لالتصاالت 
XPRIZE ومؤسسة

لقد كانت مؤسسة XPRIZE شاهداً على أثر مشاريع الذكاء 
االصطناعي على اجلمع بني النهج متعددة التخصصات 

واخلرباء يف خمتلف امليادين واملهندسني والسلطات العامة 
واهليئات األكادميية يف شراكات للتصدي لتحديات 

هامة من قبيل التعلم )مثاًل مساعدة األطفال على تعلم 
مبادئ القراءة والكتابة واحلساب يف مدة ثالثة أشهر( 

والزراعة )مثاًل استعمال أجهزة استشعار إنرتنت األشياء 
والتصوير الساتلي وبيانات املناخ للمساعدة على إدارة 

احملاصيل واإلنتاجية(.

فقد اجتمع يف مباراة IBM Watson AI XPRIZE اليت أُطلقت 
مؤخراً 160 فريقاً من 23 بلداً ملواجهة أكرب التحديات 
العاملية باستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر مجيعها. 

واآلن، تضافرت قوى االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤسسة 
XPRIZE لرفع النقاش إىل مستوى عاملي. 

ومتثل قمة الذكاء االصطناعي من أجل الصالح العام املقبلة 
)اليت ستعقد يف الفرتة من 7 إىل 9 يونيو يف جنيف، 
سويسرا( التجمع العاملي األول ألصحاب املصلحة 
املتعددين اهلادف إىل إنشاء منصة من أجل التعاون 

يف جمال الذكاء االصطناعي على الصعيد الدويل وعرب 
التخصصات على حٍد السواء. وسيناقش املشاركون يف 
القمة السبل الكفيلة جبعل الذكاء االصطناعي قوة تدفع 

حنو التغيري اإلجيايب وتعزيز الدميقراطية والقضاء على الفقر 
ومتكني االبتكار وتشجيعه على قدم املساواة للجميع 

واعتماد مبادئ توجيهية تساعد على إرساء قاعدة ملستقبل 
 البشر واآلالت.
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http://ai.xprize.org/
http://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx


ai.xprize.org

When disaster strikes, AI and robots could save 

lives. From the use of drones to find survivors 

after a hurricane or buried in the rubble of an 

earthquake, to first-responder robots that can 

quickly enter a nuclear power plant after a

meltdown, the solutions provided by this

technology could potentially solve our planet’s 

most pressing global challenges.

 IMAGINE IF
 AI COULD
 SAVE LIVES.
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