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تكنولوجيا القياسات الحيوية:

سيارتك تعلم ّعنك
ّ
أكثر مما تتصور
بحلول عام  ،2025ستحتوي سيارة
واحدة من بين كل  3سيارات على
تكنولوجيا القياسات الحيوية للتعرف
إلى السائق ،وفق دراسة لـ{Frost
 .»and Sullivanتتوفر تكنولوجيا
القياسات الحيوية اليوم في األسواق ،إال
أن دمجها في السيارات ال يزال منخفضًا
مقارنة بالتقدم الحاصل في هذا المجال.
وبانتظار أن تقود سياراتنا نفسها بنفسها
بالكامل ،هناك مئات أجهزة االستشعار
في تخفيف
التي يمكن أن تساعد ً
حوادث السير الناجمة مثال عن النعاس
والكحول والتي بإمكانها حتى رصد
دقات قلبنا كل لحظة
إيفا الشوفي
تـعـمــل ش ــرك ــات ال ـس ـي ــارات ال ـك ـبــرى،
بالتعاون مع شركات التكنولوجيا،
على تغيير تجربة قيادة السيارات
ف ــي املـسـتـقـبــل .االت ـج ــاه ــات الـحــالـيــة
ت ـت ــرك ــز ن ـح ــو إدخـ ـ ـ ــال ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـقـيــاســات الحيوية  biometricsفي
صـنــاعــة ال ـس ـيــارات ،وم ــن املــرجــح أن
ّ
تتطور بسرعة .في الواقع ،إن الذكاء
االصـطـنــاعــي وال ـق ـيــاســات الحيوية
سيكونان أبــرز عــوامــل هــذا التغيير
من خالل نشر عدد هائل من أجهزة
االستشعار داخــل الـسـيــارات لقراءة
ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـب ـيــولــوج ـيــة لـلـســائـقــن،
وم ــن ث ــم تـحـلـيـلـهــا واتـ ـخ ــاذ قـ ــرارات
فــوريــة… وق ــد ب ــات الـعــديــد مــن هــذه

التقنيات متوفرًا اليوم ،بانتظار أن
ُيستكمل إدخالها في السيارات.
تتضمن تقنيات القياسات الحيوية
تحديد هوية الفرد والتأكد منها من
خالل عدد من الصفات البيولوجية
الـ ـف ــري ــدة م ـث ــل ب ـص ـم ــات األصـ ــابـ ــع،
ال ـت ـعــرف إل ــى ال ــوج ــه ،م ـســح قــزحـيــة
العني وعروق الكف وتحليل الصوت.
وتعتبر التكنولوجيات البيومترية
أكثر موثوقية من الرموز الرقمية مع
التقدم الحاصل في تقنيات معالجة
ال ـص ــور واإلشـ ـ ـ ــارات ،وال ـت ـع ــرف إلــى
األنـ ـم ــاط وأجـ ـه ــزة االس ـت ـش ـع ــار .لن
ت ـق ـت ـصــر هـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات ع ـل ــى مـنــع
سرقة السيارات من خالل تشغيلها
فقط عبر بصمة اإلصـبــع أو قزحية
العني ،إنما ذهبت الشركات أبعد من
ُ
هذا األمر بحيث تستخدم القياسات
ال ـح ـي ــوي ــة ل ــرص ــد ح ـ ـ ــاالت ال ـن ـع ــاس
الـخـطـيــر ومـنــع الـســائـقــن مــن الـنــوم
أث ـنــاء ال ـق ـيــادة ،وال ـح ــرص عـلــى عــدم
نسيان األطفال أو الحيوانات داخل
السيارة ،ما قد يتسبب بموتهم من
خ ــال أج ـه ــزة رص ــد ث ــان ــي أوكـسـيــد
ال ـ ـكـ ــربـ ــون داخـ ـ ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ،وم ـن ــع
الـســائـقــن الـسـكــارى مــن الـقـيــادة من
خالل معرفة نسبة الكحول في جسد
السائق بمجرد ملس املقود ،وقياس
املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ـح ـي ــوي ــة ل ـل ـس ــائ ــق مــن
خــال ح ــزام األم ــان والكثير غيرها.
تـقــول دراس ــة ل ـ ــ""Frost and Sullivan
إن ـ ـ ــه بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ـ ــام  2025س ـي ـك ــون
لدينا سـيــارة مــن بــن كــل  3سيارات
ت ـس ـت ـخــدم ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـق ـيــاســات
الحيوية للتعرف إلى السائق .عندما
تتكامل تقنيات القياسات الحيوية
وال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي بـشـكــل كــامــل
داخ ـ ــل الـ ـسـ ـي ــارة ،س ـت ـكــون س ـيــارتــك
تعلم عنك أكثر ّ
مما تـتـصـ ّـور… فما

ه ــي بـعــض الـتـقـنـيــات ال ـتــي طــورهــا
أبـ ــرز الــاع ـبــن ف ــي ه ــذا امل ـج ــال إلــى
اليوم؟

«باناسونيك» تمنع السائقين من
النوم
عدد كبير من حوادث السير في العالم
يـ ـح ــدث ب ـس ـبــب الـ ـنـ ـع ــاس .الـ ـسـ ـي ــارات
الذاتية القيادة بشكل تام ال تــزال غير
متوفرة في أيدي الناس ،وبالتالي فإن
ال ـن ــوم وتـ ــرك ال ـس ـيــارة تـسـيــر وحــدهــا
كـمــا ن ــرى ف ــي أح ــد مـشــاهــد فـيـلــم "the
 "space between usغ ـي ــر م ـس ـمــوح.
ملــواج ـهــة ه ــذه امل ـش ـك ـلــة ،قـ ــررت شــركــة
"ب ــان ــاس ــونـ ـي ــك" أن ت ـس ـت ـخ ــدم ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي وال ـق ـي ــاس ــات ال ـح ـيــويــة،
ف ـط ــورت تـكـنــولــوجـيــا لـلـسـيـطــرة على
النعاس أثناء القيادة من خالل كشف
مستوى نعاس السائق.
ت ـك ـش ــف هـ ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـي ــة عـ ــن ال ـن ـع ــاس
السطحي في الحالة األولية عن طريق
قياس دقيق لحالة السائق من دون أي
ات ـصــال ج ـســدي ،إذ تـسـتـخــدم كــامـيــرا
مــوجــودة فــي الـسـيــارة اللتقاط عملية
ال ـت ــرم ـي ــش وت ـع ــاب ـي ــر الـ ــوجـ ــه ،بـحـيــث
يمكن الـتـقــاط  1800تعبير وترميش
متعلق بــالـنـعــاس ،لتتم معالجة هذه
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـ ـظـ ــام ذكـ ــاء
اص ـط ـن ــاع ــي يـ ـح ــدد م ـس ـت ــوى ن ـعــاس
السائق .فــإذا كانت الجفون تنخفض
وعملية الترميش تتباطأ بشكل كبير،
ه ــذا يـعـنــي أن ال ـســائــق يــدخــل مرحلة
متقدمة من النعاس.
ك ــذل ــك يـ ـت ــم جـ ـم ــع بـ ـي ــان ــات مـ ــن بـيـئــة
ال ـس ـيــارة مــن خ ــال أج ـهــزة استشعار
تقيس انخفاض حــرارة جسم السائق
واإلضاءة للتنبؤ بانتقال النعاس الى
مستوى آخر .وألن النعاس يعززه الجو
ال ــداف ــئ ،ف ــإن الـنـظــام لــن يقتصر عمله

على التنبؤ بالنعاس ،إنما يتدخل من
خــال نظام اإلحـســاس ال ـحــراري الــذي
يقوم بتشغيل ّ
املكيف وضبط الحرارة
وتـ ــدفـ ــق الـ ـ ـه ـ ــواء ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ضـبــط
اإلضــاءة لجعل السائق مستيقظًا في
مراحل النعاس األولــى ،كما قد يقترح
ال ـن ـظــام م ـكــانــا لــاس ـتــراحــة ف ـيــه ومــن
ثــم متابعة الـقـيــادةّ .أمــا فــي حــال فشل
النظام في تأمني بيئة مريحة للسائق
ت ـم ـن ـع ــه م ـ ــن أن ي ـغ ـف ــو وع ـ ـنـ ــد رص ــد
مستوى نعاس خطير ،فيقوم النظام
بـتـشـغـيــل إن ـ ـ ــذارات ال ـس ـي ــارة وإصـ ــدار
أوامر بالتوقف عن القيادة.
تشرح "باناسونيك" أن جهاز استشعار
األش ـعــة تـحــت الـحـمــراء يمكنه معرفة
م ــدى ســرعــة ف ـق ــدان الـجـســم ل ـل ـحــرارة،
بغض النظر عــن مـقــدار املــابــس التي
يرتديها السائق .إذا كانت مستويات
ف ـقــدان ال ـح ــرارة أع ـلــى ،ف ـهــذا يـعـنــي أن
السائق ينعس بسرعة أكبر .وإذا كانت
السيارة مظلمة ،فإن النعاس سيزداد

بـفـتــرة أق ـص ــر .وض ـعــت "بــانــاســونـيــك"
خمسة مستويات مختلفة من النعاس
املحتمل ،هــي :ال نعاس على اإلطــاق،
نـ ـع ــاس ق ـل ـي ــل ،ن ـ ـعـ ــاس ،نـ ـع ــاس كـبـيــر
ونـ ـع ــاس خ ـط ــر .ويـ ـه ــدف ال ـن ـظ ــام إلــى
معرفة أين يقع السائق بالضبط على
هذا النطاق واتخاذ التدابير املناسبة.
تـقــول الـشــركــة إن ن ـمــاذج عــن نظامها
س ـت ـك ــون م ـت ــوف ــرة ف ــي ت ـش ــري ــن األول
املقبل.

حزام أمان ومراقب للمؤشرات
الحيوية
إن وض ــع ح ــزام األمـ ــان لـيــس فـقــط من
أج ــل ح ـمــايــة ال ـســائــق م ــن األذى عند
وقـ ـ ــوع حـ ـ ــادث اصـ ـ ـط ـ ــدام ،ف ـم ــع ج ـهــاز
 3005-OSم ــن ش ــرك ــة Olea Sensor
 Networksأصـبــح حــزام األم ــان جهازًا
ملــراق ـبــة امل ــؤش ــرات ال ـح ـيــويــة لـلـســائــق
وتحديدًا دقات القلب من دون الحاجة
إلى أي وصالت خارجية أو ملس الجلد.

تقرير

ّ
ماذا لو كان بإمكان الذكاء االصطناعي أن يتخيل؟
لــو تـخـ ّـيــل الـنـظــام سـيـنــاريــو ّ
معينًا
ل ـت ـط ـ ّـور األح ـ ـ ـ ــداث ،ه ــل كـ ــان لـيـغـ ّـيــر
أفـعــالــه تـمــامــا مـثــل الـبـشــر؟ فالبشر
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــون ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال ل ـت ـق ـي ـي ــم
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال ق ـ ـ ــد يـ ـك ــون
سيناريوات صغيرة وبسيطة ،وهو
مــا انطلقت مـنــه شــركــة ،DeepMind
التابعة لــ»غــوغــل» ،مــن مثال بسيط
ج ـ ـدًا :ل ــو وضـعـنــا كــأســا عـلــى حــافــة
الـ ـط ــاول ــة ،م ــن امل ـح ـت ـمــل أن نـتــوقــف
لحظة للنظر في مدى استقراره وما
ً
وبناء عليه
إذا كان قد يقع وينكسر،
ّ
ّ
تصور سيناريو
نغير موقع الكأس.
وق ــوع ال ـكــأس هــو خ ـيــال ،لــذلــك ملــاذا

من يضمن حدود خيال
هذه األنظمة في السنوات
البعيدة القادمة؟

ال يقوم الــذكــاء االصطناعي بعملية
التخيل هذه؟
يعتبر الخيال قدرة إنسانية معقدة
نـسـتـخــدمـهــا يــوم ـيــا ،ل ـكــن م ــن دون ــه
ل ــن يـسـتـطـيــع الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
التخطيط للمستقبل والتعامل مع
مــا يمكن أن يطرأ مــن تغييرات غير
مبرمجة للتعامل مـعـهــا ،وبالتالي
ال ب ــد ل ـل ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي م ــن أن
ّ
ّ
ليتطور.
يتخيل…
عام  ،2015طورت غوغل نظام الذكاء
االصـطـنــاعــي  AlphaGoاملتخصص
في لعبة  Goوهي لعبة بني شخصني
تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى م ـ ـحـ ــاصـ ــرة أح ـ ـجـ ــار
امل ـن ــاف ــس وت ـح ـت ــاج إلـ ــى الـتـخـطـيــط.
ن ـج ــح  AlphaGoف ــي ال ـت ـغ ـل ــب عـلــى
ب ـط ــل ه ـ ــذه ال ـل ـع ـب ــة .تـ ـق ــول ال ـش ــرك ــة
عـلــى مــدونـتـهــا «ل ـقــد شـهــدنــا بعض
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـه ــائ ـل ــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال،
وخ ــاص ــة ف ــي ب ــرام ــج مـثــل AlphaGo
ال ـتــي تـسـتـخــدم «ن ـم ــوذج ــا داخ ـل ـيــا»

لتحليل كيف ت ــؤدي اإلجـ ــراءات إلى
نتائج مستقبلية مــن أجــل التحليل
والتخطيط .هــذه النماذج الداخلية
تـعـمــل بـشـكــل جـيــد ألن بـيـئــة اللعبة
مثالية مــن حيث القواعد الواضحة
املـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـمـ ــح ب ــال ـت ـن ـب ــؤ
بالنتائج بدقة كبيرة في كل الظروف
ت ـق ــري ـب ــا» .م ــن ه ـن ــا ،ن ـشــأ ت ـح ـ ٍـد آخــر
فالعالم الحقيقي ليس لعبة« ،العالم
الـحـقـيـقــي م ـع ـقــد ،وال ـق ــواع ــد ليست
واضـ ـ ـح ـ ــة جـ ـ ـ ـدًا وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـتـ ــي ال
يمكن التنبؤ بها تظهر دائمًا .حتى
بالنسبة إل ــى األنـظـمــة األك ـثــر ذك ــاء،
ال ـت ـخ ـيــل ف ــي هـ ــذه ال ـب ـي ـئــات املـعـقــدة
عملية طويلة ومكلفة».
لــذلــك ب ــدأ ال ـبــاح ـثــون ف ــي مـخـتـبــرات
 DeepMindفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ذكـ ـ ـ ــاء
اصطناعي يتمتع بخاصية الخيال،
بحيث يمكن للنظام تحليل القرارات
ووض ــع خـطــط مستقبلية مــن خــال
ّ
تخيل نتائج أفعاله والـعــواقــب قبل

القيام بها وتغييرها في حال كانت
سيئة.
فـ ــي ورق ـ ـتـ ــن ب ـح ـث ـي ـتــن ج ــدي ــدت ــن،
يـشــرح عـلـمــاء  DeepMindمجموعة
مـ ــن امل ـ ـقـ ــاربـ ــات الـ ـت ــي ت ـع ـت ـم ــد عـلــى
نهج التخطيط الـقــائــم على الخيال
وي ـقــدمــون الـبـنــى ال ـتــي تــؤمــن طــرقــا
جديدة لألنظمة الذكية للتعلم وبناء
ال ـخ ـط ــط ل ـت ـح ـق ـيــق أقـ ـص ــى ق ـ ــدر مــن
الكفاءة في مهمتها.
ت ـق ــدم الـ ــورقـ ــة األول ـ ـ ــى أداة لـتـعــزيــز
الـخـيــال وه ــي بـنـيــة جــديــدة لتعزيز
التعليم العميق تجمع بني نموذجني،
هما :النموذج القائم،model-based ،
أي عندما يستخدم النظام نموذجًا
م ـبــرم ـجــا م ـس ـب ـقــا ل ـل ـق ـيــام بـمـهـمـتــه،
والـ ـنـ ـم ــوذج ال ـح ــر  ،model-freeأي
ع ـنــدمــا يـعـتـمــد ال ـن ـظــام ع ـلــى بعض
امل ـ ـح ـ ــاوالت واألخ ـ ـط ـ ــاء والـ ـتـ ـج ــارب
السابقة لتحديد تصرفاته .الجمع
بني النموذجني أوجــد نظامًا يجمع

