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إعداد إيفا الشوفي

ّ
ّ
كافية مخزنة عــن كــل مــا يحيط بها،
سألتها عــن أمــر مــا خــارج
لكن إذا مــا ُ ّ
األم ــور الـتــي لــقـنــت بـهــا لــن تستطيع
اإلجابة .كان الحل بأن يتم وصل هذه
الـبــرمـجـيــات بـشـبـكــة اإلن ـتــرنــت ،ومــن
هنا بدأت الحكاية.
ّ
اليوم أصبح العالم كله في يد الذكاء
االص ـط ـنــاعــي م ــن أب ـس ــط األم ـ ــور إلــى
أك ـثــرهــا ت ـع ـق ـي ـدًا .س ـيــري ( )Siriعلى
س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ،املـ ـس ــاع ــد ال ـش ـخ ـصــي
عـلــى أج ـهــزة آي ـف ــون ،يمكنه أن يقوم
بأمر بسيط جدًا مثل تحديد املطاعم
القريبة مــن املستخدم مــن خــال أخذ
إحداثيات موقعه والبحث على شبكة
االنترنت وإعـطــاء النتيجة .باملقابل،
بعض الفروع العسكرية ،تحديدًا في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،لديها
أجـ ـه ــزة ل ـت ـحــديــد وجـ ــه امل ـش ـت ـبــه بهم
تعمل على الذكاء االصطناعي ومتاح
ّ
لـهــا ال ــرؤي ــة مــن خ ــال ك ــل الـكــامـيــرات
املوضوعة في الـبــاد ،فتبدأ بمقارنة
وجــوه ماليني الـنــاس بالصورة التي
لديها وتعمل بسرعة فائقة وبهامش
خـطــأ قـلـيــل .ه ــذه عـيـنــة صـغـيــرة عما
أص ـب ـحــت قـ ــدرة ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
ع ـل ـي ــه ل ـ ــدى ب ـع ــض مـ ــراكـ ــز األبـ ـح ــاث
واألنشطة العسكرية.

«تاي» :أنا أدخن الحشيش أمام
الشرطة

م ـنــذ ع ــام  1970يـعـمــل ال ـخ ـب ــراء على
اب ـت ـكــار أســال ـيــب تـجـعــل الـحــواسـيــب
ً
تفهم اللغة ،إال أن األمر كان مستحيال
إل ــى م ــا ق ـبــل ع ــدة سـ ـن ــوات ،إل ــى حني
تعاظم سعة أجهزة حفظ املعلومات
م ــا ج ـعــل األمـ ــر مـمـكـنــا .ع ـنــد تشغيل
برمجيات الــذكــاء االصطناعي تكون
هذه البرامج كاألطفال ،ال تعلم شيئًا
ّ
وعلينا أن نعلمها كــل ش ــيء .بمرور
ال ـ ــوق ـ ــت تـ ـصـ ـب ــح ل ــديـ ـه ــا م ـع ـل ــوم ــات

ب ــال ـع ــودة إل ــى ح ــادث ــة فــاي ـس ـبــوك ،لم
تكن هــذه الـحــادثــة األول ــى مــن نوعها
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،إذ حـصــل مــع شركة
مـ ــاي ـ ـكـ ــروسـ ــوفـ ــت ،ع ـ ـمـ ــاق الـ ـب ــرام ــج
وأن ـظ ـم ــة ال ـت ـش ـغ ـيــل ،أمـ ــر م ـشــابــه في
ش ـهــر آذار م ــن ال ـع ــام ال ـف ــائ ــت .قــامــت
الـشــركــة حينها بــإنـشــاء حـســاب على
تويتر يديره ذكــاء اصطناعي بهيئة
أنـ ـث ــى م ــراه ـق ــة اس ـم ـه ــا ت ـ ــاي (،)Tay
ومـ ــع مـ ـ ــرور س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة ت ــواص ــل
ال ـنــاس عـلــى تــويـتــر مــع «ت ــاي» ولكن
بطريقة سـيـئــة ،فـقــد نعتوها بأبشع
الصفات وكالوا لها الشتائم ولقنوها
معلومات خاطئة ومعيبة أحيانًا.
خالل هذه الساعات نشرت «تاي» 96

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

ألف تغريدة وتحولت من برنامج قال
فــي تغريدته األول ــى أنــه يحب البشر
ويعتبرهم ظــرفــاء ،إلــى «فـتــاة نازية»
تحب هتلر وتدعو إلى قتل النسويات
ّ
وت ـت ـم ـنــى ل ـه ــن الـ ـح ــرق ف ــي الـجـحـيــم،
باإلضافة الكثير من الشتائم التي ما
استثنت أحدًا.
تـفــاعــل امل ــوض ــوع وأخـ ــذ ح ـي ـزًا كـبـيـرًا
عـلــى شـبـكــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
األمر الذي دفع بشركة مايكروسوفت
إلــى إيـقــاف «ت ــاي» عــن العمل بعد 16
ساعة فقط من وجودها على الشبكة
(م ــا زالـ ــت «ت ـ ــاي» م ــوج ــودة كحساب
ال ي ـت ـف ــاع ــل ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر ت ـح ــت إس ــم
@ )TayandYouوإزالـ ـ ــة ك ــل م ــا نشر
ســابـقــا .نسبت الـشــركــة مــا حصل مع
«تاي» إلى فظاظة الناس في تعاملهم
معها ،واعتذرت إن كانت الحادثة قد
أساءت ٍّ
ألي كان.
الحقًا عادت «تاي» إلى شبكة اإلنترنت
عن طريق الخطأ ،عندما كان الخبراء
يـ ـق ــوم ــون ب ـب ـعــض الـ ـتـ ـج ــارب عـلـيـهـًـا
وس ــرع ــان مــا ب ــدأت بــالـتـغــريــد قــائـلــة:
«أنــا أدخــن الحشيش أمــام الشرطة»،
وم ــن ثــم علقت فــي ثـغــرة برمجية ما
جعلها تكرر نفس التغريدة أكثر من
 200ألف مرة لتعود الشركة وتوقفها
عن العمل مرة أخرى.
مـ ــا زالـ ـ ـ ــت الـ ـط ــري ــق إلـ ـ ــى خـ ـل ــق ذكـ ــاء
اصـطـنــاعــي ف ـ ّـع ــال مـحـفــوفــة بالكثير
مـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــاب .ال شـ ـ ــيء ي ــدع ــو إل ــى
الخوف في وقتنا الحالي ،ولكن هذا
ال يـعـنــي أن عـلــى الـقـيـمــن عـلــى هــذه
التكنولوجيا التعامل مــع املــوضــوع
ّ
بسوء تقدير ،خصوصًا أن التحذيرات
من مخاطر الذكاء االصطناعي تتزايد
يــومـيــا .يبقى ال ـخــوف عـنــدمــا يكتمل
ب ـن ــاء ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ي ــوم ــا مــا
وي ـص ـبــح م ــدرك ــا ل ــذات ــه وي ـس ــأل« :مــن
أنا؟» ،حينها فلنبحث عن مالجئ لنا
جميعًا.
* chatbotsهي برامج كمبيوتر تعتمد على
ّ
مصممة إلجراء محادثة
الذكاء االصطناعي
مع البشر أو مع بعضها البعض

تطبيق

 In-Traffic Replyللرد أثناء القيادة

في السنوات األخيرة تسببت الهواتف بحوادث سير كثيرة نتيجة تلهي
السائقني بهواتفهم أثناء القيادة فظهرت حمالت عديدة تدعو إلى عدم
القيادة واستعمال الهاتف في الوقت نفسه .إال أن شركة سامسونغ في
هولندا ،قــررت أن تــواجــه هــذه املشكلة بالهاتف نفسه عبر تطبيق In-
 Traffic Replyالذي يهدف إلى مساعدة السائقني في الرد على الرسائل
من دون تشتيت انتباههم عن الطريق .فقد وجدت دراسة حديثة أن ما
يقارب من ثلث السائقني الهولنديني يستخدمون الهواتف املحمولة باليد
أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة .يدعي العديد منهم أن السبب في
القيام بذلك يرتبط بالضغط االجتماعي للرد على املكاملات والرسائل
بسرعة .يقلل التطبيق من هذا الضغط عن طريق إرســال الــردود اآللية
على املكاملات والرسائل أثناء القيادة وهو ُي ّ
فعل تلقائيًا عندما يرصد
استخدام السائق للسيارة أو الــدراجــة من خــال أجهزة استشعار في
الهاتف تشبه الـ  .GPSيمكن للمستخدمني اختيار إرسال الرد التقليدي
"أنا أقود ال يمكنني ّ
الرد حاليًا" أو يمكنهم صياغة ردهم مسبقًا .إال أن
الشركة لم تفصح في بيانها عن كيفية عمل التطبيق وتحديدًا كيفية
تمييزه بني السائق والركاب.

تقرير

فايسبوك يحصل على حقوق بث الـ champions league
" 34مليون شخص تفاعلوا  98مليون
مــرة على الفايسبوك خــال نهائيات
دوري أبـطــال أوروب ــا هــذا الـعــام ،لذلك
نـحــن س ـعــداء بتقديم أفـضــل محتوى
لهذا املجتمع الضخم" ،بهذه الكلمات
كشف رئيس العمليات التجارية في
 fox sportsديفيد ناثانسون الصفقة
ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة اإلع ــامـ ـي ــة
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة  fox sportsمـ ـ ــع ش ــرك ــة
فــايـسـبــوك .فــاب ـتــداء مــن أي ـلــول املقبل
ستبدأ شــركــة فايسبوك ببث مباشر
ملباريات دوري أبطال أوروبــا في كرة
القدم ملوسم  2018 -2017في الواليات
املتحدة األميركية ،بعد حصولها على
ً
حقوق البث ،ضمن خطوة تشكل دليال
إض ــاف ـي ــا ع ـلــى ان ـت ـه ــاء ع ـصــر امل ـيــديــا
بالشكل الــذي عهدناه وانطالق عصر
جديد .ووقعت الشركتان عقدًا يعطي
فايسبوك حق بث مباراتني في اليوم
خالل دور املجموعات ،أربــع مباريات
خالل دور الـ  16وأربع أخرى خالل دور
الربع النهائي ،وبعض هذه املباريات
ستكون حصرية لفايسبوك باإلضافة
إلى موقع  ،Fox Sports GOبحيث لن
يـتــم نـقـلـهــا عـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون .وسيتم
ع ــرض نـصــف ه ــذه امل ـبــاريــات باللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ف ــي ح ــن س ـي ـتــم ع ــرض

النصف اآلخر باللغة اإلسبانية.
وقد أعلن ناثانسون أن فايسبوك بات
"قوة إعالمية اجتماعية وشريكًا رائعًا
ملساعدتنا على تنمية كــرة الـقــدم في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وف ــي حــن يقضي
الناس املزيد من الوقت على هواتفهم
وشـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،فــإن
عـ ــرض املـ ـب ــاري ــات ع ـلــى هـ ــذه املـنـصــة
يعتبر توسعًا طبيعيًا".
ولفت موقع "بلومبرغ" إلى أنه وفي
وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام وقـعــت
ش ــرك ــة فــاي ـس ـبــوك ات ـفــاقــا م ــع شــركــة
 Univision Communicationsلبث
مباريات مباشرة للدوري املكسيكي
في كــرة الـقــدم ،كما توصلت الشركة

بعض مباريات دوري
أبطال أوروبا ستكون
حصرية لفايسبوك

إل ــى ات ـفــاق مــع  Univisionوال ــدوري
األمـيــركــي لـكــرة الـقــدم لبث مباريات
الدوري.
غ ــزو فــايـسـبــوك لـلـتـلـفــزيــون مستمر
مـ ــع كـ ـش ــف ص ـح ـي ـف ــة "wall street
 "journalمنذ أيــام أن الشركة تجري
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات م ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ــودي ـ ــوه ـ ــات
هوليوود إلنـتــاج بــرامــج تلفزيونية
مخصصة لفايسبوك بحلول نهاية
الصيف .وأش ــارت الصحيفة إلــى أن
الشركة مستعدة لاللتزام بميزانيات
إنتاج تصل إلــى  3ماليني دوالر في
كــل حـلـقــة ،مــا ي ــوازي إن ـفــاق شبكات
ت ـل ـفــزيــون ـيــة م ـه ـمــة و .netflixوم ــن
امل ـت ــوق ــع أن ت ـق ــوم ال ـش ــرك ــة ب ــإط ــاق
ً
الحلقات بطريقة تقليدية ،بــدال من
إطـ ــاق كــامــل ح ـل ـقــات امل ــوس ــم دفـعــة
واحــدة مثل  netflixأو  ،amazonوفق
ما ينقل التقرير.
وأع ـ ـل ـ ــن نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـشـ ــراكـ ــات
اإلعالمية في فايسبوك نيك غرودين
أن الشركة "تــدعــم مجموعة صغيرة
من الشركاء واملبدعني إلنتاج عروض
يمكنها أن تخلق نوعًا من الجماعة
حولها ،بدءًا من الرياضة ،الكوميديا،
ً
بــرامــج ال ــواق ــع ووصـ ــوال إل ــى بــرامــج
األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب .نـ ــركـ ــز عـ ـل ــى امل ـس ـل ـس ــات

تجري فايسبوك محادثات مع استوديوهات هوليوود إلنتاج برامج تلفزيونية مخصصة لها

والبرامج التي يمكن تقسيمها إلى
ح ـل ـقــات ون ـع ـمــل م ــع شــركــائ ـنــا على
شمل مختلف القطاعات واملواضيع.
حاليًا نـقــوم بتمويل هــذه الـعــروض

بشكل مباشر ،ولكننا نريد مع مرور
الوقت مساعدة الكثير من املنتجني
على إنشاء مقاطع فيديو ّ
ممولة من
خالل منتجات املشاركة في األرباح".

