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منذ عام 1970
يعمل الخبراء على
ابتكار أساليب تجعل
الحواسيب تفهم اللغة

الذكاء االصطناعي يبتكر لغته الخاصة:

نهاية حكم البشر؟
ّ
بالصدفة ،تمكنت برامج
المحادثة  chatbotsفي
مختبرات فايسبوك من
تطوير لغة جديدة خاصة
بها أكثر كفاءة للتواصل
بينها .هكذا ،عندما أعطيت
الحرية لبرامج المحادثة
للتحدث مع بعضها
استخدمت وسائل تعلم اآللة
لتحسن مهاراتها التفاوضية
وتطور لغة خاصة بها.
تعطينا هذه الحادثة لمحة
صغيرة عن كيفية تواصل
اآلالت في المستقبل…
ومخاطر هذا األمر
علي عواد
يبدو أن برنامج «سكاي نت» من فيلم
 Terminatorليس بعيدًا عن الواقع في
نهاية امل ـطــاف .فــاألسـبــوع املــاضــي لم
يكن عاديًا داخــل مختبرات فايسبوك
ل ـ ـلـ ــذكـ ــاء االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ،إذ ت ـف ــاج ــأ
موظفو الـشــركــة العمالقة بــأن برامج
امل ـحــادثــات (* )chatbotsال ـتــي ب ــدؤوا
ب ـت ـطــويــرهــا ل ـت ـت ــواص ــل م ــع اإلن ـس ــان

بطريقة شبيهة بــأسـلــوب املـحــادثــات
بني البشر وتعليمها كيفية التفاوض
مــع بعضها مــن أج ــل إجـ ــراء صفقات
ّ
باستخدام وسائل تعلم اآللــة ،خلقت
لغتها الـخــاصــة وب ــدأت الـتـحــادث مع
بعضها بطريقة سرية ال نفهمها.
فقد اكتشف الخبراء الحقًا أن برامج
ُ
امل ـحــادثــة عـنــدمــا ت ــرك ــت لــوحــدهــا من
دون ّ
أي إش ـ ـ ـ ــراف مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـطــويــر
مهاراتها في التفاوض ،وخالل عملية
ّ
التعلم املـعــزز حاولت تحسني عوامل
امل ـحــادثــة م ــع بـعـضـهــا فــانـحــرفــت عن
ً
الـكــام ال ـعــادي ،وب ــدال مــن ذل ــك ،كانت
تستخدم لغة جديدة كليًا أنشأتها من
دون ّ
أي تدخل بشري.
لم يتوقف األمر هنا ،إذ تبني أن برامج
امل ـح ــادث ــة ب ـعــدمــا تـعـلـمــت ال ـت ـفــاوض
ّ
تمكنت من خالل وسائل تعلم اآللة من
تطوير استراتيجيات تفاوضية مهمة.
ي ـقــول تـقــريــر فــايـسـبــوك إن الـبــرنــامــج
ّ
تمكن مــن اكتساب تقنية الـخــداع في
ّ
الـتـفــاوض ،إذ ادع ــى أنــه مهتم بشيء
ال قـيـمــة ل ــه ب ـه ــدف الـتـضـحـيــة ب ــه في
وقــت الحــق مــن املـفــاوضــات كـجــزء من
الـتـســويــة .ال ـخ ــداع هــو م ـهــارة معقدة
تتطلب اف ـتــراض معتقدات البرنامج
اآلخر ،وعادة ما يتعلمها اإلنسان في
وق ــت مـتــأخــر نسبيًا مــن مــراحــل نمو
ال ـط ـفــل ،ف ــي ح ــن أن ال ـبــرامــج تعلمت
الـ ـخ ــداع م ــن دون أي ت ــدخ ــل ب ـشــري،
وذل ـ ــك ب ـب ـســاطــة ع ــن ط ــري ــق م ـحــاولــة
تحقيق أهدافها .كال ،هذا ليس بفيلم
خيال علمي ،لقد حصل األمر بالفعل.

فــي الــواقــع ،كلنا تواصلنا مــع برامج
املـ ـح ــادث ــة ف ــي وقـ ــت مـ ــا ،ت ـح ــدي ـدًا فــي
منصات التواصل االجتماعي ،إذ بعد
إن ـش ــاء ح ـســاب جــديــد ي ـبــدأ ال ــروب ــوت
بمحادثتك .الهدف من األمر هو جعل
منصة التواصل قريبة من املستخدم
ب ــأس ــرع وقـ ــت وإتـ ــاحـ ــة ت ـج ــرب ــة كــافــة
الـخـيــارات املــوجــودة فــي التطبيق من
دون البحث عــن صديق حقيقي على
الشبكة.
ح ـس ـنــا ،كـ ــان هـ ــذا س ــاب ـق ــاّ ،أم ـ ــا ال ـيــوم
تريد الشركات هذه البرمجيات ّ
بشدة
وألم ــور ع ــدة ،تـخـ ّـيــل أن ــك داخ ــل موقع
لـبـيــع األثـ ــاث وق ــد اخ ـت ــرت كــرسـيــا ما
وتريد أن تتأكد من بعض األمور قبل
شــرائــه .تنقر على زر املـحــادثــة وتبدأ
ّ
ال ـت ــواص ــل م ــع امل ـكــلــف ب ـهــذه العملية
فـيـجـيــب ع ــن ك ــل أس ـئ ـل ـتــك .اطـمــأنـنــت
ثــم اشـتــريــت ال ـكــرســي .رب ـمــا لــم تــدرك
أن م ـ ــن ت ـ ــواص ـ ــل مـ ـع ــك ه ـ ــو ب ــرن ــام ــج
على تكنولوجيا الذكاء
محادثة يعمل ُ ّ
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،ل ــق ــم ط ـ ــرق وأس ــال ـي ــب
املـحــادثــة مــع البشر وكيفية إقناعهم
ب ـشــراء منتج م ــا ،وه ــو نـتــاج سـنــوات
من األبحاث والتطوير ،وما هو أيضًا
سوى أمر بسيط جدًا من قدرات الذكاء
االصطناعي.

الذكاء االصطناعي :طفل
ّ
يطور نفسه
يصارحنا رائد الفيزياء البروفيسور
س ـت ـي ـفــن هــوك ـي ـنــغ ب ـخ ــوف ــه م ــن ي ــوم
قيامة يـثــور فيه الــذكــاء االصطناعي

تقرير

ً
ّ
«أمازون» تقدم حال لشراء الثياب عبر اإلنترنت:
ّ
جربها قبل أن تشتريها!

إحدى املشاكل األساسية التي يواجهها
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن يـ ــرغ ـ ـبـ ــون بـ ـش ــراء
ّ
التردد .أسئلة
مالبس عبر اإلنترنت هي
جوهرية يطرحها الجميع تدفعهم في
الـكـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان إل ــى الـ ـع ــزوف عن
الـشــراء :هل ستناسبني؟ هل نوعيتها
ج ـي ــدة؟ م ــاذا ل ــو ك ــان امل ـق ــاس مختلفًا؟
"أم ــازون" ،عمالق التجارة اإللكترونية
ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ـ ــات واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ــه يـ ـخ ــط ــط
لالنقضاض على ّكل األسواقّ ،
قدم الحل

األمـثــل للشراء عبر اإلنـتــرنــت األسبوع
الفائت مع إعالنه إمكانية قياس الثياب
قبل شرائها من دون أي تكلفة إضافية
من خالل خدمة  Prime Wardrobeالتي
ُ
ستطلق قريبًا!
يمكن ملستخدمي "أم ــازون برايم" طلب
ثالث إلى  15قطعة من الثياب ،األحذية
واألكسسوارات في وقت واحد لقياسها
من دون أن يدفعوا ثمن ّ
أي قطعة سوى
الـتــي يــرغـبــون بـشــرائـهــا بـعــد قياسها.

تـعـطــي "أمـ ـ ــازون" الــزبــائــن مـهـلــة سبعة
أي ـ ــام إلع ـ ـ ــادة ال ـق ـط ــع ال ـت ــي ال يــرغ ـبــون
بـهــا فــي ص ـنــدوق قــابــل إلع ــادة اإلغ ــاق
يحتوي على استمارة مدفوعة إلعــادة
شحن القطع ،حتى أنهم ليسوا بحاجة
إلــى التوجه إلــى مكاتب البريد إلعــادة
الصناديق ،ألن الخدمة تشمل إمكانية
ّ
إعـ ـ ــادة ال ـص ـن ــادي ــق م ــن ن ـق ـطــة الـتـســلــم
أو مــن مكاتب شــركــة الـشـحــن .فــي حال
اشترى الزبون ثالث قطع يحصل على
حسم بنسبة  ،%10و %20عند شــراء 5
قطع ،كما يمكن للزبون أن ال يشتري أي
ّ
قطعة من دون أن يتكلف ثمن أي شيء،
ّ
حتى الشحن.
ي ـم ـك ــن ل ـل ــزب ــائ ــن ط ـل ــب صـ ـن ــادي ــق (ك ــل
صندوق يحتوي بني  3إلــى  15قطعة)
بقدر ما يرغبون ،إذ ال يوجد عدد محدد
للطلبات ويبلغ عــدد القطع املطروحة
في هذه الخدمة أكثر من مليون قطعة
ث ـيــاب وأح ــذي ــة وأكـ ـسـ ـس ــوارات .ال ت ــزال
ه ــذه الـخــدمــة فــي نسختها التجريبية
ولـ ـ ــم ت ـ ـحـ ــدد الـ ـش ــرك ــة م ـ ــوعـ ـ ـدًا مـ ـح ــددًا
إلطالقها.
لالطالع على خدمة :Prime Wardrobe
https://youtu.be/EIQh0O3wOdM

تمكن البرنامج من
اكتساب تقنية الخداع
في التفاوض

ع ـل ــى ال ـب ـش ــر وي ـ ـ ــؤدي إلـ ــى إب ــادت ـه ــم،
وبــأح ـســن األح ـ ــوال إل ــى عـبــوديـتـهــم.
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـت ــوج ــس
ال ـخ ـب ــراء ال ـع ــام ـل ــون ف ــي هـ ــذا امل ـجــال
من أن البشرية بــدأت بالفعل بفقدان
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ب ــرم ـج ـي ــات ال ــذك ــاء
االصطناعي ،وأن هذا األمر إذا ما بقي
على هــذا النحو سيرسم نهاية حكم
البشر .إذًا ،ما هو الذكاء االصطناعي
وكيف يعمل؟

تقرير

أميركا تستثمر  258مليون دوالر
لبناء أقوى كمبيوتر خارق
التسلح يـقــود ال ــدول .الـيــوم بــات السباق
فــي حقبة الـحــرب ال ـبــاردة كــان سـبــاق
ّ
األساسي يقوم على امتالك التكنولوجيا األكثر تطورًا واألق ــوى ،لذلك تحاول
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة اسـتـعــادت موقعها ضـمــن املــراكــز الـثــاثــة األول ــى
تمكن
للدول التي تمتلك أسرع كمبيوتر فائق في العالم .ففي التصنيف الجديد ّ
الكمبيوتر الخارق " "Piz Daintاملوجود في املركز السويسري الوطني للحوسبة
الفائقة ،من اإلطاحة بـ " "Titanالكمبيوتر الخارق املوجود في مختبر "أوك ردج
الوطني" في الواليات املتحدة األميركية ،دافعًا إياه إلى املركز الرابع لتخسر بذلك
الواليات املتحدة األميركية للمرة األولــى منذ عام  1996موقعها ضمن املراكز
الثالثة األولى.
ال تزال الصني تمتلك أقوى كمبيوتر خارق في العالم " "TaihuLightالقادر على
أداء  93كوادريليون عملية في الثانية الواحدة (الكوادريليون هو  )1015وهو
أسرع بثالث مرات من كمبيوتر " "2-Tianheالخارق املوجود في الصني أيضًا،
والذي يحتل املركز الثاني بـ  33كوادريليون عملية في الثانية الواحدة .كمبيوتر
" "Piz Daintالــذي تم تحسينه بــات بإمكانه إنجاز  19كوادريليون عملية في
الثانية الواحدةّ ،أما الكمبيوتر األميركي " "Titanفيقوم بـ  17.6كوادريليون عملية
في الثانية الواحدة.
ســريـعــا ،أعـلـنــت وزارة الـطــاقــة األمـيــركـيــة أنـهــا ستستثمر  258مـلـيــون دوالر
يحتل املركز األول في العالم عبر "نظام قــادر على أداء
لبناء كمبيوتر خــارق
ّ
واحــد كوينتيليون ( )1018عملية فــي الثانية الــواحــدة ،أي  10أضـعــاف قــدرة
" ،"TaihuLightو 50ضعف قدرة " "Titanبحلول عام ّ ،2021إل أن الصني تزعم
أنها ستحقق هذا اإلنجاز عام  ،"2020وفق ما نقلت مجلة معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.

