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إعداد إيفا الشوفي

النهج القائم في
الحوسبة اإلنسانية
يتجاهل الصور التي
تحتوي على
معلومات
ّ
قيمة

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

متى سيتفوق الذكاء
االصطناعي على اإلنسان؟

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮواﻳﺎت
ﻓﻲ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

2024
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻠﻐﺎت

ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻣﻮز ﺑﺎﻳﺜﻮن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻮارزﻣﻴﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ

2026

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
اﻧﺸﺎء ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺜﺎﻧﻮي

2027
ﻗﻴﺎدة
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت

اﻧﺘﺎج اﻏﻨﻴﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ
ﻋﻦ اﻏﻨﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﻨﺎن
ﻣﻌﲔ

ﺗﺄﻟﻴﻒ أﻏﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ
أﻓﻀﻞ  40اﻏﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

2031
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻧﺘﺎج ﻗﻮاﻧﲔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ

2049

ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺟﻴﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻓﻀﻞ
اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ

2053

اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ

2059

اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﻳﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻫﻢ اﳌﺠﻼت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻃﺮح ﻧﻈﺮﻳﺎت
رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﺛﺒﺎت

ﻳﺘﻔﻮق اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﳌﺠﺎﻻت

2061

الـبـيــانــات
الـ ـت ــي ُج ـمـ َـعــت
مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ب ـ ـيـ ــانـ ــات
«ص ــن» ،التي توفر مجموعة كبيرة
ومـ ـتـ ـن ــوع ــة م ـ ــن املـ ـش ــاه ــد ال ـب ـي ـئ ـيــة
واألماكن واألشياء ،إضافة إلى جمع
بعض الصور من غوغل .أفضل دقة
ُحـ ـص ــل ع ـل ـي ـهــا ب ــاس ـت ـخ ــدام م ـي ــزات
منخفضة املستوى فقط هي ،%91.3
في حني أن إلحاق السمات الداللية
بها رفع الدقة إلى  %95.5باستخدام
ش ـع ــاع ال ــدع ــم اآلل ـ ــي (وه ـ ــو ن ـمــوذج
خ ــوارزمـ ـي ــات تـعـلــم م ـتــراب ـطــة تـقــوم
بتحليل ال ـب ـيــانــات املـسـتـخــدمــة في
تصنيف وتحليل االنحدار).
َّ
ت ـشــكــل الـ ـص ــور ب ــاس ـت ـخ ــدام ك ــل من
امليزات املنخفضة املستوى والسمات
ُ
ال ــدالل ـي ــة وت ـس ـت ـخ ـ َـرج ال ـس ـم ــات من
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات الـ ـت ــوضـ ـيـ ـحـ ـي ــة ع ـلــى
الصورة واعتمادًا على مجموعتني
مـ ــن الـ ـسـ ـم ــات الـ ــدال َل ـ ـيـ ــة ال ـث ـن ــائ ـي ــة.
ُ
ف ــال ـص ــور ال ـت ــي ت ـن ــش ــر ع ـل ــى شـبـكــة
اإلنترنت عادة ما تأتي مع تعليقات
(ك ـ ــام ال ـ ـصـ ــورة) ت ـك ــون عـ ـب ــارة عــن
جمل أو تسميات ّ
تلمح إلى محتوى
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة .م ـ ــع أسـ ــال ـ ـيـ ــب م ـع ــال ـج ــة
اللغة الطبيعية ،ينبغي للنظام أن
يكون قــادرًا على استخراج الكلمات
وال ـس ـمــات الــرئـيـسـيــة امل ــوج ــودة في
النص ،وعليه ّ
صمم الباحثون امليزة
ال ــدالل ـي ــة ل ـت ـكــون واصـ ـف ــا م ــزدوج ــا،
واض ـع ــن مـجـمــوعـتــن م ــن الـكـلـمــات
لكل فئة من فئتي األضرار.
يـخـتــم الـبــاحـثــون بحثهم بــأنــه يمكن
اعـتـبــار هــذا العمل خـطــوة أول ــى نحو
ب ـنــاء تصنيف هــرمــي يـمـكــن أن يميز
أنواعًا واسعة من الفئات ،على سبيل
املثال بنية تحتية مدمجة مع األضرار
الطبيعية ،ثم فروع لفئات ثانوية ،مثل
أضرار املباني أو أضرار الطرق ،وهذا
سيؤدي في نهاية املطاف إلى تسهيل
فهرسة الصور واسترجاعها .يتطلع
الـبــاحـثــون إل ــى أن تـســاعــد الحوسبة
اإلنسانية في تحسني استجابة فرق
اإلس ـعــافــات األول ـيــة لـيــس فــي مناطق
ال ـ ـكـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة فـ ـق ــط… ب ــل فــي
مناطق الحرب أيضًا.

عام  ،٢٠٢٤سيتمكن الذكاء االصطناعي من ترجمة اللغات بشكل أفضل
من اإلنسان .عام  ،٢٠٢٦سيقوم الذكاء االصطناعي بكتابة مواضيع إنشاء
للمستوى الثانوي ،وفي عام  ٢٠٢٧سيقود الشاحنات .تبقى هذه األرقام
قليال ـ لكنها قادمة ال محال ــ ،إال
توقعات ،قد تحدث سريعًا أو تتاخر
ً
أنها توقعات قدمها كبار الباحثني في العالم في مجال الذكاء االصطناعي.
فسؤال تفوق الذكاء االصطناعي على اإلنسان مطروح بشكل جدي اليوم،
ويبرز كإشكالية كبرى :متى سيقوم الــذكــاء االصطناعي بعملك أفضل
منك؟ وبرغم التقدم والتطور العظيم الذي سيحققه هذا األمــر ،فإنه يهدد
ماليني العمال الذين سيستبدلون ببرامج وآالت قادرة على مزاولة عملهم
بشكل أفضل وأرخص .كذلك يطرح تحديات جديدة حول األمن السيبراني
وكيفية حماية جميع األجـهــزة الـتــي بــاتــت مرتبطة بشبكة اإلنـتــرنــت من
الهجمات اإللكترونية واالخ ـت ــراق ،إضــافــة إلــى إع ــادة بـنــاء البنى التحتية
لتتناسب مع حجم التطور الحاصل.
ه ــذا ال ـس ــؤال طــرحـتــه الـبــاحـثــة فــي مـعـهــد مستقبل الـبـشــريــة فــي جامعة
أوك ـس ـفــورد كــاتـيــا غــريــس ومـجـمــوعــة مــن زمــائـهــا ع ــام  ،٢٠١٦لتخلص
إلــى دراســة عنوانها "متى سيتجاوز الذكاء االصطناعي األداء البشري؟
مهال تقديرية (من
شـهــادات خـبــراء فــي الــذكــاء االصطناعي" ،تقدم فيها
ً
خالل احتساب املعدل الوسطي إلجابات الخبراء) جمعتها من  ٣٥٢خبيرًا
في هذا املجال ،ولتكون النتيجة التي يتوقعها هؤالء مثيرة :توجد فرصة
بنسبة  ٪٥٠بــأن يكون الــذكــاء االصطناعي أفضل مــن اإلنـســان فــى كل
املجاالت تقريبًا في غضون  45عامًا ،في حني هناك فرصة ضئيلة ،بنسبة
 ،٪١٠بأن يتفوق الذكاء االصطناعي على اإلنسان خالل  ٩سنوات!
إال أن ســرعــة مـســار تـفــوق الــذكــاء االصـطـنــاعــي عـلــى اإلن ـســان لــن تقابل
بالسرعة نفسها الستبدال اآلالت محل العمال ،فقد حددت الدراسة متوسط
مهلة األتمتة الكاملة للعمل بـ  ١٢٢سنة ،مقابل وجود فرصة بنسبة ٪١٠
بأن يحدث هذا األمر خالل  ٢٠سنة.
وفي التفاصيل ،يتوقع الباحثون أن الذكاء االصطناعي سيكون باستطاعته
التغلب على اإلنسان في مجاالت كثيرة خالل السنوات القليلة املقبلة ،بحيث
سيتمكن في غضون  ٨سنوات من ترجمة نصوص ولغات بشكل مشابه
لألشخاص الذين يعلمون عددًا من اللغات ،إنما غير محترفني بالترجمة
بما في ذلك اللغات املعروفة بأنها صعبة مثل التشيكية والصينية والعربية.
كما سيتمكن خالل ما يقارب السبع سنوات من تصنيف الكتب والروايات
فــي فـئــات مختلفة ،وسيصبح بإمكانه فــي غـضــون  ٨سـنــوات أن يتلقى
االتصاالت من زبائن املصارف لتوفير الخدمات املصرفية مثل املساعدة
على طلب بطاقة مصرفية بديلة أو توضيح كيفية استخدام موقع البنك
للزبائن .كذلك بإمكان الذكاء االصطناعي خالل  ٨سنوات أن يكتب رموز
بايثون (وهــي لغة برمجة) موجزة وفعالة وقابلة للقراءة البشرية لتنفيذ
خوارزميات بسيطة مثل خوارزمية الترتيب السريع .وهذا يعني أن النظام
بدال من أن يكون
يجب أن يكتب التعليمات البرمجية التي تصنف القائمةً ،
قادرًا فقط على فرز القوائم .وسيتمكن الذكاء االصطناعي من إنتاج قوانني
فيزيائية للعالم االفتراضي خالل  ١٥سنة.
في غضون  10سنوات تقريبًا ،أي عــام  ،2027سيصبح بإمكان الذكاء
االصطناعي إنتاج أغنية ال يمكن تمييزها عن أغنية جديدة لفنان معني،
وستتمكن خــوارزمـيــات الــذكــاء االصطناعي ،وفــق مــا يتوقع الـخـبــراء في
الدراسة ،من تأليف أغنية جيدة بما فيه الكفاية للوصول إلى الئحة أفضل
 ٤٠أغنية في الواليات املتحدة األميركية.
إال أن ه ــذا ال يـعـنــي أن امل ـج ــاالت األخـ ــرى بـمــأمــن ،إن ـمــا سـيـحـتــاج الــذكــاء
االصطناعي إلى وقت أطول ليتفوق فيها بحيث سيتمكن من كتابة رواية
قصيرة جيدة بما فيه الكفاية لتصل إلى قائمة أفضل املبيعات في الئحة
نيويورك تايمز خالل  ٣٣عامًا .أما عام  ،٢٠٥٣فسيعمل الذكاء االصطناعي
كجراح ،كما سيستطيع بشكل روتيني ومستقل إثبات نظريات رياضية
يمكن نشرها في أهم املجالت العلمية وطرح نظريات رياضية تحتاج إلى
إثبات في غضون  ٤٣عامًا.
الجدير بالذكر أن الدراسة لحظت فرقًا كبيرًا بني توقعات خبراء أميركا
الشمالية وتوقعات الخبراء اآلسيويني الذين توقعوا تفوق الذكاء االصطناعي
على اإلنسان في غضون  ٣٠عامًا ،في حني أعطى خبراء أميركا الشمالية
مهلة  ٧٤عامًا لحصول هذا األمر.
لالطالع على الدراسةhttps://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf? :

ﺗﺼﻤﻴﻢ راﻣﻲ ّ
ﻋﻠﻴﺎن

2023

خالل السنوات القليلة المقبلة ،سيصبح بإمكان الذكاء
االصطناعي :ترجمة اللغات ،كتابة مواضيع إنشاء
للمستوى الثانوي وقيادة الشاحنات ،إلى أن يتمكن،
في غضون  ٤٥سنة ،من التفوق على البشر في كل
المجاالت ،مثل كتابة القصص وتأليف األغنيات وإثبات
النظريات الرياضية ،وفق توقعات كبار الباحثين في
العالم في مجال الذكاء االصطناعي

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻔﻮق
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن
وﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻛﺒﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ

