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إعداد إيفا الشوفي

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

تقرير

سائقو «أوبر» يتالعبون بخوارزميات الشركة:

«عمليات إيقاف»
جماعية للتطبيق

تتضمن تقنيات القياسات
الحيوية تحديد هوية الفرد
والتأكد منها من خالل عدد من
الصفات البيولوجية الفريدة

بمجرد وضع حزام األمان ،يبدأ الجهاز
ّ
الصغير املعلق بــه بمعالجة إش ــارات
ال ـق ـلــب ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ـق ـي ـقــي ،وكـشــف
ذروة دقات القلب من خالل خوارزميات
مـتـقــدمــة ،ومـعــالـجــة إشـ ــارات التنفس

لن تقتصر هذه
التقنيات على منع
سرقة السيارات من
خالل تشغيلها فقط
عبر بصمة اإلصبع أو
قزحية العين

بإمكان النظام تحليل
القرارات ووضع خطط
مستقبلية من خالل
ّ
تخيل نتائج أفعاله

ب ــن ال ـت ـجــارب واألخـ ـط ــاء ومـعــالـجــة
ال ـب ـي ــان ــات امل ـح ـي ـط ــة والـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
املـحــاكــاة بحيث يمكن لـهــذا النظام
مـ ـع ــرف ــة املـ ـ ــزيـ ـ ــد عـ ـ ــن الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ــي
ي ــوج ــد فـيـهــا وال ـت ـف ـك ـيــر ق ـبــل الـقـيــام
ب ـ ــأي تـ ـص ــرف .ت ـض ـيــف الـ ــورقـ ــة أن ــه
ع ـلــى ال ـن ـق ـيــض م ــن م ـع ـظــم أســال ـيــب
التعلم والتخطيط التي تعتمد على

واس ـت ـخ ــراج إح ـصــائ ـيــات بــاملــؤشــرات
ال ـح ـيــويــة ب ـش ـكــل ت ـل ـقــائــي م ـثــل تقلب
مـعــدل دقــات القلب .عند وق ــوع حــادث
سير ،يقوم الجهاز تلقائيًا باستدعاء
أول املستجيبني وإرسال قاعدة بيانات
املــؤشــرات الحيوية التي لديه لتقييم
ظــروف وهويات السائق والركاب بما
يمكن أن يساعد فرق اإلسعاف.

ال ـس ـي ــارة وإرس ـ ـ ــال رس ــال ــة نـصـيــة بشكل
تـلـقــائــي ال ــى أش ـخ ــاص م ـحــدديــن مسبقًا
مثل األهلّ ،أما إذا لم يكتشف نسبة كحول
خطرة فيمكن القيادة بشكل عــادي .إال أن
هــذا ال يعني أن الجهاز لن يقوم بفحص
عـشــوائــي أث ـنــاء الـقـيــادة بشكل دائ ــم ،لكن
فــي حــالــة ال ـق ـيــادة إذا تــم اكـتـشــاف معدل
مرتفع من الكحول ،يتم تحذير األشخاص
املحددين مسبقًا من دون إيقاف السيارة.
طــورت الشركة أجهزة استشعار متقدمة
يـمـكـنـهــا تـحـلـيــل الـ ـغ ــازات ال ـت ــي ينتجها
الـجـلــد وت ـحــدي ـدًا الـكـشــف ع ــن اإلي ـثــانــول.
وب ــرغ ــم أن األب ـ ـحـ ــاث ال ـس ــاب ـق ــة ق ــال ــت إن
اإليـثــانــول يحتاج الــى  40دقيقة للظهور
بعد تـنــاول الـكـحــول ،إال أن الشركة تقول
إنها يمكنها كشفه بعد  5دقائق من شرب
ال ـك ـحــول .ج ـهــاز  Sober Steeringيتوفر
ال ـي ــوم ف ــي ع ــدد م ــن ال ـس ـي ــارات ،وتـحــديـدًا
بــاصــات نـقــل ال ـط ــاب .فـهــل سـيـخـفــف من
ضحايا القيادة تحت تأثير الكحول في
املستقبل عند دمجه في معظم السيارات؟

النماذج القائمة والتي تصف كيفية
اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـم ــوذج ل ـل ــوص ــول إلــى
خطة ،فإن أداة تعزيز الخيال تتعلم
كيفية تفسير التنبؤات مــن نموذج
بيئة مـحــددة لوضع خطط ضمنية
بـطــرق اعـتـبــاطـيــة ،وذل ــك باستخدام
التنبؤات كسياق إضافي في شبكات
التخطيط العميق.
ت ـك ـم ــل الـ ـ ــورقـ ـ ــة ال ـب ـح ـث ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة
ـط ــط ال ـق ــائ ــم عـلــى
ب ـم ــا س ـم ـتــه «املـ ـخ ـ ِ
الخيال» ،وهو أول نظام مرتكز على
النموذج القائم يتخذ سلسلة قرارات
متتابعة يمكن أن يتعلم بناء الخطط
وتـقـيـيـمـهــا وت ـن ـف ـيــذهــا .ق ـبــل ات ـخــاذ
أي إج ــراء ،بــإمـكــان الـنـظــام أن يــؤدي
ع ـ ــددًا م ــن خ ـط ــوات ال ـت ـخ ـيــل ،وال ـتــي
ت ـن ـطــوي ع ـلــى اقـ ـت ــراح ع ـمــل أو فعل
متخيل وتقييمه من خالل التموذج
الـقــائــم للتخيل .يـتــم تجميع جميع
اإلجراءات والنتائج املتخيلة ،بشكل
مـ ـتـ ـك ــرر ،ف ــي «سـ ـي ــاق خـ ـط ــة» تــأخــذ

بالحسبان األفعال املستقبلية الحقيقية
واملتخيلة .كذلك بإمكانه أن يقرر حتى
ك ـيــف يـتـخـيــل م ـثــل اخ ـت ـبــار اإلجـ ـ ــراءات
املـ ـتـ ـخـ ـي ـل ــة ال ـ ـبـ ــدي ـ ـلـ ــة ،ورب ـ ـ ـ ــط ت ـس ـل ـســل
اإلجــراءات ،أو بناء «شجرة خيال» أكثر
تـعـقـيـدًا م ــن خ ــال الـتـنـقــل ب ـمــرونــة بني
األوضاع املتخيلة.
اخـ ـتـ ـب ــرت الـ ـش ــرك ــة ن ـظ ــام ـه ــا فـ ــي لـعـبــة
ف ـيــديــو قــدي ـمــة ت ــدع ــى  ،sokobanحيث
على الــاعـبــن دفــع أقـفــاص لحل اللغز.
بعض الحركات التي يقوم بها الالعب
ق ــد ت ـج ـعــل امل ــرح ـل ــة غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة لـلـحــل،
وبــالـتــالــي يـجــب أن يـخـطــط مـسـبـقــا .لم
يعط الباحثون نظام قواعد اللعبة ،إال
أنه تمكن من حل  %85من املراحل.
ال يـ ـ ـ ــزال إدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـخـ ـي ــال إلـ ـ ــى الـ ــذكـ ــاء
االص ـط ـنــاعــي ف ــي ب ــداي ــات ــه ،إال أن ــه يـعـ ّـد
خ ـط ــوة أس ــاس ـي ــة ف ــي ت ـطــويــر األن ـظ ـمــة
الــذكـيــة للتعامل مــع املــواقــف املـفــاجـئــة.
لـ ـك ــن م ـ ــن ي ـض ـم ــن حـ ـ ـ ــدود خ ـ ـيـ ــال ه ــذه
األنظمة في السنوات البعيدة القادمة؟

المقود ّ
يتحول إلى جهاز لكشف
نسبة الكحول

اسـتـطــاعــت  Sober Steeringأن تطور
"أول ج ـهــاز فــي الـعــالــم يـكـشــف وجــود
ال ـك ـحــول ف ــي جـســد الـشـخــص بمجرد
مل ـســه" .تــرتـكــز ه ــذه التقنية عـلــى دمــج
جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـشـ ـع ــار ب ــاملـ ـق ــود بـحـيــث
يضع السائق يــده عليه لكشف نسبة
الكحول في جسده .عند تشغيل محرك
السيارة ،يجب على السائق وضع يده
على الجهاز .فإذا اكتشف نسبة كحول
تتجاوز النسبة املـحــددة ،يتم تجميد

ب ــإمـ ـك ــان س ــائ ـق ــي "أوب ـ ـ ـ ــر" أن ي ـخــدعــوا
الخوارزميات التي تستخدمها الشركة
م ــن خـ ــال االتـ ـح ــاد م ـع ــا .ه ــو نـ ــوع من
"ال ـع ـص ـي ــان ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي" إذا أم ـكــن
القول ،من أجل تفادي بعض الخدمات
ال ـت ــي ي ــراه ــا ال ـســائ ـقــون "غ ـي ــر مــربـحــة"
مثل خدمة  ،UberPOOLأو من أجل رفع
األس ـعــار فــي منطقة مـحــددة وبالتالي
رفع أرباحهم .فالشركة تستخدم برامج
ل ـل ـمــراق ـبــة وال ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى الـســائـقــن
الذين يتم تتبعهم باستمرار وتقييمهم.
ردًا على مــا اعـتـبــره السائقون "اإلدارة
مــن قبل الـخــوارزمـيــات" ،اكتشف هــؤالء
طــرقــا الس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة وال ـتــاعــب
بــالـنـظــام ،وه ــو مــا كـشـفــت عـنــه دراس ــة
جديدة أجراها باحثون من كلية إدارة
األعمال في جامعة  Warwickوجامعة
ن ـي ــوي ــورك .فـكـيــف ي ـتــاعــب الـســائـقــون
بنظام "أوبر"؟
تعتمد "أوبر" نموذج تسعير ديناميكيًا
ي ـت ــم مـ ــن خ ــال ــه ت ـح ــدي ــد ال ـس ـع ــر عـبــر
العرض والطلب ،بحيث ترتفع األسعار
عندما يـكــون هـنــاك طلب كبير ونقص
ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات .ل ـعــب ال ـس ــائ ـق ــون على
ه ــذه الـنـقـطــة بـحـيــث ن ـظ ـمــوا "عـمـلـيــات
إي ـق ــاف" جـمــاعـيــة للتطبيق ،وبــالـتــالــي
فـ ــإن عـ ــدم وج ـ ــود ســائ ـقــن ف ــي منطقة
معينة يسبب ارتفاعًا في األسـعــار ،ما
يــرفــع حصة السائقني عندما يعيدون
تشغيل التطبيق حــن يــرتـفــع الـسـعــر.
أجــرى الباحثون مقابالت مــع سائقني
فــي نـيــويــورك ولـنــدن وحـلـلــوا أكـثــر من
أل ــف مــدونــة عـلــى منصة UberPeople.
 netاملخصصة لسائقي أوبــر ،لكن غير
تابعة للشركة ،ووجدوا عمليات إيقاف
جماعية منظمة .في حوار بني السائقني
على املــدونــة ،يقول أحــدهــم "ال تفتحوا
التطبيق إلى حني ارتفاع السعر" ،ليرد
عليه سائق آخر "ستعلم الشركة بأننا
نتالعب بالنظام" ،فيأتي الـجــواب "هم
يعرفون بالفعل ألن هــذا األمــر يحصل
كل أسبوع".
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ال ي ـح ـبــذ ال ـســائ ـقــون
خــدمــة  UberPOOLال ـتــي تـعـتـمــد على
تشارك الركاب في الرحلة ،إذ تجمع هذه
الخدمة الــركــاب املتوجهني إلــى املنطقة
نفسها ،مــا يخفف األعـبــاء عنهم ،وهو
مــا يعتبره السائقون غير مــربــح .لذلك

ونظرًا إلى عدم معرفة السائقني مسبقًا
بنوعية الطلب الــذي يتلقونه ،في حال
كان طلب  UberPOOLيقوم هؤالء بنقل
الراكب األول وإغالق التطبيق أو تجاهل
الطلبات األخــرى .يقول السائقون على
املنصة إنــه عند تجاهل هــذه الطلبات
لــن يتلقى الـســائــق أي طلبات مشابهة
الحقًا.
تحلل ال ــدراس ــة أس ـبــاب ه ــذه العمليات
بأن "هناك توترات بني حاجة السائقني
إلى الحكم الذاتي وبني منصة مبرمجة
ل ـي ـك ــون ف ـي ـهــا ال ـس ــائ ـق ــون دائـ ـم ــا تـحــت
ال ـس ـي ـطــرة" ،وف ــق مــا ي ـقــول الـبــروفـســور
أوال هنريدسون .فالسائقون يخضعون
لـلـمــراقـبــة ال ــدائ ـم ــة م ــن خ ــال هــواتـفـهــم
وتقييم الــزبــائــن لـهــم ،كـمــا أن سلوكهم
يتم تصنيفه بشكل تلقائي .وفــي حال
ح ـص ــول أي شـ ـ ــذوذ ،ي ـتــم ح ـظــر ســائــق
لـعــدم إطــاعـتــه لــأوامــر .تـتــابــع الــدراســة
أن ال ـس ــائ ـقــن ي ـح ـص ـلــون ع ـلــى أس ـعــار

لدى السائقين شعور
بالعمل من أجل نظام
ً
بدال من شركة

عـ ـم ــوالت مـخـتـلـفــة م ــع ت ـحــديــد أهـ ــداف
مـعـيـنــة لـلـحـصــول ع ـلــى م ـك ــاف ــأة ،إال أن
جـمـيــع ه ــذه األمـ ــور ال يـعـلــم الـســائـقــون
كيفية احـتـســابـهــا وه ــي مـتــروكــة كذلك
عمدًا من قبل الشركة .يعتقد السائقون
أنهم عندما يقتربون من تحقيق الهدف
امل ـحــدد للحصول عـلــى مـكــافــأة تتوقف
الشركة عن تحويل الطلبات إليهم.
يقول الباحث ليور زاملانسون إن "لدى
السائقني شعورًا بالعمل من أجل نظام
ً
بدال من شركة ،في ظل شبه انعدام ألي
ت ــواص ــل م ــع مــوظـفــي أوب ــر ف ــي اإلدارة،
ً
واستياء ،وخصوصًا
وهذا يخلق توترًا
عـ ـن ــدم ــا ال ي ـس ـت ـط ـيــع الـ ـس ــائـ ـق ــون حــل
م ـ ـشـ ــاك ـ ـل ـ ـهـ ــم إال مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــريـ ــد
اإللكتروني".
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