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إعداد إيفا الشوفي

نصف أنشطة العمل
اليوم يمكن أن يكون
آليًا بحلول عام 2055

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

أبرز الروبوتات
وداعًا لمهنة الصحافة

األنشطة األكثر عرضة
لألتمتة تشمل %81
من األنشطة الجسدية
في بيئات منظمة

حــن أن الكثير مــن الـنـقــاش الــدائــر حاليًا
ح ــول األتـمـتــة يــركــز عـلــى احـتـمــال ارتـفــاع
معدالت البطالةً ،
بناء على وجــود فائض
مــن الـعـمــالــة الـبـشــريــة ،يـقــول الـتـقــريــر "إن
اقتصاد العالم في الواقع سيحتاج الى كل
جهد من اليد العاملة البشرية ،باإلضافة
إل ــى ال ــروب ــوت ــات ،للتغلب عـلــى اتـجــاهــات

تعد الروبوتات من
أهم األطباء والجراحين
والمشخصين

كتابة التقارير ،فالروبوتات بإمكانها
ج ـم ــع ال ـب ـي ــان ــات والـ ـص ــور وتـحـلـيـلـهــا
وتـحــويـلـهــا إل ــى نــص م ـقــروء ومـفـهــوم،
ك ــذل ــك فـ ــإن تـقـنـيــة ت ـحــويــل ال ـن ــص إلــى
خطاب مقروء تتطور بسرعة.

 -4المحاسبون:
ال تـ ـ ـ ـ ــزال روبـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــات امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ف ــي

ال ـش ـي ـخــوخــة ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــة ف ــي ك ــل مــن
االقتصادات املتقدمة والنامية" ،لكن كيف؟
ي ـش ــرح ال ـت ـقــريــر أن ن ـمــو ال ـن ــات ــج املـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي ك ــان نـشـطــا ع ـلــى م ــدى نصف
الـقــرن املــاضــي ،مــدفــوعــا بمحركني اثـنــن:
ن ـمـ ّـو الـعـمــالــة وزي ـ ــادة اإلن ـتــاج ـيــة ،ال ـلــذان
ساهما تقريبًا في نفس املبلغ .ومع ذلك،
فإن تراجع معدالت الوالدة واالتجاه نحو
ال ـش ـي ـخــوخــة ف ــي ك ـث ـيــر م ــن االق ـت ـص ــادات
امل ـت ـقــدمــة وب ـعــض االق ـت ـص ــادات الـنــاشـئــة
ي ـع ـن ـيــان أن ذروة ال ـع ـم ــل سـ ــوف ت ـحــدث
فــي مـعـظــم ال ـب ـلــدان فــي غ ـضــون  50عــامــا.
االن ـخ ـف ــاض امل ـت ــوق ــع ف ــي ن ـس ـبــة ال ـس ـكــان
فــي ســن العمل سيخلق فـجــوة فــي النمو
االقـتـصــادي :مــا يقرب مــن نصف مصادر
النمو االقتصادي (نمو العمالة) في نصف
القرن املاضي ستتبخر مع تقدم السكان
فــي الـعـمــر .حتى فــي امل ـعــدالت التاريخية
لـنـمـ ّـو اإلنـتــاجـيــة ،ف ــإن الـنـمــو االقـتـصــادي
يمكن أن يصل الــى النصف تقريبًا .لذلك
ف ــإن األتـمـتــة يمكن أن تـعــوض عـلــى األقــل
بعض من هذه االتجاهات الديموغرافية.
ي ـ ـقـ ـ ّـدر ال ـت ـق ــري ــر أن اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة الـ ـت ــي قــد
تضيفها األتـمـتــة ال ــى االق ـت ـصــاد الـعــاملــي
تتراوح بني  0.8و 1.4%من الناتج املحلي
اإلجمالي العاملي سنويًا ،على افتراض أن
العمال املستبدلني باألتمتة سينضمون
مجددًا إلى قوة العمل ويكونون منتجني
كما كانوا عــام  .2014وبالنظر إلــى تأثير
استبدال العمالة وحدها ،يحسب التقرير
أنـ ــه ب ـح ـل ــول عـ ــام  ،2065ي ـم ـكــن لــأتـمـتــة
أن تـضـيــف ن ـم ـوًا فــي اإلنـتــاجـيــة فــي أكبر
االق ـت ـصــادات فــي الـعــالــم ،وه ــذا مــا يـعــادل
 1.1مـلـيــار ال ــى  2.3مـلـيــار عــامــل اضــافــي
ب ــدوام كــامــل .نـمـ ّـو اإلنـتــاجـيــة املـحـقــق من
األتمتة يمكن أن يضمن استمرار االزدهار
فــي ال ــدول الـعـجــوز ويــوفــر دفـعــة إضافية
ل ـت ـلــك ال ـت ــي ت ـن ـمــو ب ـس ــرع ــة .ل ـكــن األت ـم ـتــة
وحدها لن تكون كافية لتحقيق تطلعات
النمو االقتصادي على املــدى الطويل في
جميع أن ـحــاء الـعــالــم .لــذلــك ،س ــوف تكون
هـنــاك حــاجــة إلــى تــدابـيــر إضــافـيــة لــزيــادة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إع ـ ــادة صـيــاغــة
العمليات الـتـجــاريــة أو تـطــويــر منتجات
وخدمات جديدة.

ب ـ ــداي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا جـ ـ ـي ـ ــدة ج ـ ـ ــدًا فــي
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ــدائ ـ ـنـ ــة
واملــديـنــة ومــراقـبــة امل ـخــزون والـتــدقـيــق
ووظائف عدة أخرى .وإذا كانت أنظمة
مـعــالـجــة الـبـيــانــات قــد خـلـقــت وظــائــف
أكثر مما ألغت ،فإن نظم تعليم اآلالت
تهدد املحاسبني.

 -5األطباء:
ت ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت ـ ـ ــات مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم األطـ ـ ـب ـ ــاء
وال ـ ـجـ ــراحـ ــن واملـ ـشـ ـخـ ـص ــن .ت ـس ـت ـخــدم
ال ــروب ــوت ــات ـ ـ ـ ال ـج ــراح ــن ال ـفــائ ـقــة الــدقــة
الـيــوم فــي كــل شــيء مــن جــراحــة استبدال
الركبة الى تصحيح النظر ،وهذا االتجاه
مستمر بشكل متزايد.

 :DoNotPayالروبوت ــ المحامي
 DoNotPayهــو أول روب ــوت مـحــامــي فــي الـعــالــم
متخصص فــي إنـقــاذ الـنــاس مــن دعــاوى غرامات
ال ـس ـي ــر ف ــي لـ ـن ــدن ون ـ ـيـ ــويـ ــورك ،ومـ ـج ــان ــا! تـمـكــن
ال ــروب ــوت م ــن الـ ـف ــوز بـ ـ ــ 160أل ــف دعـ ــوى مـخــالـفــة
مــروريــة خــال سـنــة فــي لـنــدن ،وعــدد مستخدميه
ف ــي ازدي ـ ـ ــاد .ج ــوش ــوا بـ ـ ــرودر ،ط ــال ــب ف ــي جــامـعــة
س ـت ــان ـف ــورد ،ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر  19ع ــام ــا ،ه ــو مــن
اخ ـتــرع ال ــروب ــوت ع ــام  2016لـلـتـصــدي لـلـتـكــالـيــف
املرتفعة التي يطلبها املحامون.
 DoNotPayهــو بــرنــامــج ذكــاء اصـطـنــاعــي ،يمكن
االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ــه مـ ــن خـ ـ ــال ت ـس ـج ـي ــل امل ـس ـت ـخ ــدم
ع ـل ــى امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ل ـي ـق ــوم ا لـ ــرو بـ ــوت ف ــو رًا
ب ـم ـســاعــدتــك .ي ـع ـمــل ال ــروب ــوت ع ــن ط ــري ــق تــوجـيــه
مجموعة مــن األسـئـلــة للمستخدم تتعلق بالحالة
التي يعرضها (مثل مــن كــان يقود الـسـيــارة؟ أين
كــانــت مــركــونــة؟ هــل اإلش ــارة مــوضــوعــة فــي مكان
م ــرئ ــي؟…) ،وع ـنــدمــا يـحـصــل عـلــى مــا يـكـفــي من
امل ـع ـلــومــات ،و ي ـف ـتــرض أن ه ـنــاك أس ــاس ــا قــانــونـيــا
للمسألة ،سيقوم بخلق رسالة يمكن للمستخدم
تقديمها للمحكمة.
ون ـظ ـرًا إل ــى ع ــدم إم ـكــان ـيــة تـلـقــن ال ــروب ــوت جـمـيــع
املـصـطـلـحــات ال ـتــي قــد يـسـتـعـمـلـهــا املـسـتـخــدمــون،
عمل مخترعه على تطوير وسيلة تسمح للروبوت
ب ــأن يـتـعـلــم ويـ ـق ــارن ال ـع ـب ــارات ،ب ـح ـيــث يـمـكـنــه أن
يفهمها كيفما طرحها املستخدم ،فيقوم الروبوت
بـمـقــارنــة الـنــص بــاالسـتـنــاد الــى الـكـلـمــات املـفــاتـيــح،
وت ــرت ـي ــب ال ـك ـل ـمــات وال ـض ـم ــائ ــر .وك ـل ـمــا اس ـت ـخــدم
املزيد من الناس الروبوت ّ
تحسن منهاج التحليل.
يـمـكــن ل ـلــروبــوت أن يـتـعــامــل حــال ـيــا م ــع مـخــالـفــات
املـ ــرور ،وم ـطــال ـبــات تــأمــن ح ـمــايــة ال ــد ف ــع ،وتــأخـيــر
الــرحــات الـجــويــة وال ـق ـطــارات ،كـمــا يمكنه اإلجــابــة
عــن أسـئـلــة قــانــونـيــة عــامــة .أثـبــت الــروبــوت نجاحه
بنسبة  %64من القضايا التي توالها ،وقد تمكن
مــن اسـتـئـنــاف مـخــالـفــات مــروريــة بقيمة  4ماليني
دوالر.
لالطالع على فيديو توضيحي عن الروبوت:
0yx6UIO6Xg0/https://youtu.be

تــوفــر أجـهــزة كمبيوتر شــركــة Narrative Science
ت ـق ــاري ــر الـ ـس ــوق ال ـيــوم ـيــة مل ـج ـلــة "فـ ــوربـ ــس" ،وكــذلــك
الـتـقــاريــر الــريــاضـيــة لشبكة  .Big Ten sportsأمــا
شركة  Automated Insightsفتنتج جميع التقارير
املالية لوكالة "أسوشييتد برس".
 Narrative Scienceهــي واح ــدة مــن الـشــركــات التي
حققت مزجًا ناجحًا بني برنامج التعرف على األنماط
مــع ث ــورة تــولـيــد الـلـغــة الطبيعية لخلق الـخــوارزمـيــات
ومناهج تشبه الصحافيني (مــن دون مراجعة الــذات
واملماطلة وقلق املوعد النهائي) .فمجلة "فوربس" اليوم
توظف الشركة لكتابة تقارير تلقائية على االنترنت
ّ
عما يمكن توقعه من بيانات أرباح الشركات .وبمجرد
إدخال بعض اإلحصاءات واالرقام على البرنامج ،يمكن
لبرنامج الــذكــاء االصـطـنــاعــي إنـتــاج قصص مـقــروءة
ـوان .تعمل هــذه الـبــرامــج بشكل أســاســي في
خــال ث ـ ٍ
املجاالت الرياضية واملالية والعقارية ،أي األخبار التي
تميل إلى اتباع نفس النمط وتــدور حول اإلحصاءات،
لـكــن ه ــذا ال يـعـنــي أن عـلــى الـصـحــافـيــن االطـمـئـنــان،
فالشركة تسعى اليوم لدخول السياسة ،وهي تحاول
أنـسـنــة اآلل ــة ولـيــس فـقــط إعـطــاؤهــا ال ـقــدرة الـنـظــر إلــى
البيانات ،بل إعطاؤها أيضًا الوسائل االساسية لكتابة
قصة ً
بناء على األفكار العامة ملا هو مهم وفهم وثيق
للجمهور املــوجــود .فــي الــواقــع يتوقع مؤسس شركة
 Narrative Scienceكــريــس هــامــونــد أن  %90من
الصحافة ستتم حوسبتها بحلول عام !2030

ّ
التوحد
«ميلو» معالج

"ميلو" روبــوت يعنى بدمج األطفال الذين يعانون من
ّ
التوحد وإعطائهم دروسًا في السلوكيات االجتماعية.
باالستناد الى مناهج بحث "روبوتات من أجل التوحد"
يمكن لـ"ميلو" أن يعلم االطفال في املرحلة االبتدائية
واملتوسطة على فهم املشاعر والتعبيرات ،والسلوك
واالستجابات االجتماعية املناسبة.
ّ
صمم "ميلو" بكاميرا عالية الــوضــوح ،بوابة إنترنت
لجمع بيانات الطالب الفردية بشكل آلــي ،وممارسات
وتعليمات قائمة على األدلة مع وسائل تعبير مشابهة
للبشر .في الواقع يملك "ميلو" جسدًا شبيهًا بالبشر،
يتكلم ويـسـمــع ويـتـحــرك بشكل طبيعي .وت ــم بـنــاؤه
مــع مجموعة كاملة مــن عضالت الــوجــه حتى يتمكن
مــن التعبير وإظـهــار معظم العواطف اإلنسانية أثناء
التفاعل.
ً
ّ
ويعد الروبوت فعاال للغاية في تحفيز األطفال املصابني
ّ
بالتوحد ،الذين يجدون صعوبة في التفاعل مع البشر
أو الذين ال يرتاحون في استخدام املهارات االجتماعية
مــع الـنــاس .وقــد أظـهــرت األبـحــاث الحديثة أن األطفال
الذين يعملون مع الطبيب املعالج وميلو يحققون نتائج
مثيرة في االنخراط في املجتمع بنسبة  70الى .%80
لالطالع على "ميلو":
9vqZZIPyzOs/https://youtu.be

