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إعداد إيفا الشوفي

الالعبون الوحيدون الذين
يستخرجون قيمة نقدية
من اقتصاد المعلومات
هم الشركات الكبيرة
()the new yorker

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

تقرير

لعبة واقع افتراضي تعمل بالتحكم الذهني
في أفالم الخيال العلمي ،غالبًا ما
ي ـك ــون ه ـن ــاك ش ـخــص يـتـحـكــم في
الـشــاشــة أمــامــه مــن دون أن يلمس
أي شـ ــيء .ف ــي ع ــام  2018سـيـكــون
لدينا لعبة واقع افتراضي نلعبها
من دون أن نلمس شيئًا ،ال شاشة
وال جهاز تحكم وال لوحة مفاتيح.
ّ
ونوجهها من خالل
لعبة نديرها
إشــارات الدماغ عبر تقنية واجهة
ّ
الــدمــاغ الحاسوبية؛ فكر بــاألمــر...
وس ـي ـح ـصــل .ه ــل س ـت ـكــون الـلـعـبــة
مسلية من دون أن نقوم فيها بأي
حركة؟ ال ندري ،لكنها ستكون أول
لـعـبــة ف ــي ال ـعــالــم تـسـتـخــدم تقنية
التحكم الذهني حتى اليوم.
«أنـ ـ ــت ط ـف ــل م ـح ـت ـجــز ف ــي مـخـتـبــر
ع ـ ـل ـ ـمـ ــي ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــي .تـ ـكـ ـتـ ـش ــف أن
التجارب وهبتك قوى تحكم ذهني.
يـجــب عليك اسـتـخــدام تـلــك الـقــوى
للهروب ،هزيمة الروبوتات الذين
يحرسون السجن ،وتحرير نفسك
م ــن امل ـخ ـت ـبــر» .ه ــذه ق ـصــة لـعـبــة «
 « Awakeningالتي طورتها الشركة
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة  Neurableب ــال ـت ـع ــاون
م ــع ّ ،eStudiofutureأم ـ ــا الـتـقـنـيــة
الـكــامـنــة خلفها فـهــي أنــه يـجــب أن
تتحكم في األغ ــراض وأن تخوض
املـعــارك مع العدو من خــال عقلك،
مــن دون أي أج ـهــزة تـحـكــم .تعمل
الـلـعـبــة م ــن خ ــال ق ـطــب كـهــربــائــي
موجود على عصبة رأس متصلة
بنظارات الواقع االفتراضي املعدلة
ُ
مــن شــركــة  HTCبـحـيــث تستخدم
ه ــذه األق ـطــاب الكهربائية الجافة
امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة عـ ـل ــى ف ـ ـ ـ ــروة الـ ـ ـ ــرأس
لقياس النشاط الكهربائي في عدة
أن ـحــاء مــن الــدمــاغ .تحلل الـبــرامــج
هذه اإلشارات وتستنتج ما ينبغي
أن يحصل في اللعبة (مثل اختيار

الالعب للبالون ورميه أو أغــراض
أخرى).
عام  2015انطلقت الشركة الناشئة
 Neurableبهدف تطوير برمجيات
تحاكي واجهة الدماغ الحاسوبية
.brain-computer
interface
التقنيات التي طورتها الشركة في
هــذا امل ـجــال ،والـتــي ال ت ــزال تنتظر
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ب ـ ـ ـ ــراءات اخـ ـت ــراع
لها ،تتعلق بتفسير ّ
نيات وأفكار
املستخدم ً
بناء على نشاط الدماغ
ب ـهــدف إع ـطــائــه س ـي ـطــرة مـبــاشــرة
وفي الوقت الحقيقي على البرامج
واألجـهــزة باستخدام دماغه فقط.
حصلت الشركة في كانون األول من
ال ـعــام املــاضــي عـلــى تـمــويــل بقيمة
مليوني دوالر مــن أجــل أن تصبح
ت ـق ـن ـيــات ـهــا مـ ـت ــواف ــرة ف ــي ال ـس ــوق،
وهو ما تأمل الشركة أن يحدث في
السنة املقبلة .فكيف تعمل تقنية
واجهة الــدمــاغ الحاسوبية بشكل
عام؟
ت ـش ــرح ال ـش ــرك ــة أن هـ ــذه الـتـقـنـيــة
تعمل «من خالل جمع البيانات عن
النشاط الحيوي الفيزيولوجي في
الــدمــاغ ،والـتــي يتم تحليلها بعد
ذل ــك م ــن قـبــل بــرنــامــج السـتـخــراج
وتصنيف ميزات البيانات .تتوافر
ع ـ ــدة ط ـ ــرق ل ــرص ــد وت ـح ـل ـيــل ه ــذه
االش ـ ــارات ،وه ــي تقسم ال ــى فئتني
ً
واس ـع ـتــن :تـقـنـيــات تـتـطـلــب عـمــا
ً
جراحيًا وتقنيات ال تتطلب عمال
جراحيًا» .تتنوع التقنيات التي ال
ً
تتطلب عمال جراحيًا من تخطيط
كـهــربـيــة ال ــدم ــاغ ( ،)EEGتخطيط
م ـغ ـن ــاط ـي ـس ـي ــة ال ـ ــدم ـ ــاغ (،)MEG
ال ـت ـصــويــر ب ــال ــرن ــن املـغـنــاطـيـســي
ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ( )fMRIوال ـت ـص ــوي ــر
الـطـيـفــي بــاألش ـعــة ت ـحــت الـح ـمــراء

( .)NIRSغــالـبــا م ــا يـتــم اسـتـخــدام
ت ـقـن ـيــة ت ـخـطـيــط ك ـهــرب ـيــة ال ــدم ــاغ
( )EEGك ــون ـه ــا ال ــوس ـي ـل ــة األك ـث ــر
ش ـع ـب ـي ــة ،كـ ـم ــا أنـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
الـحـصــول على مجموعة متنوعة

يجب أن تتحكم في
األغراض وأن تخوض
المعارك مع العدو
خالل عقلك ،من
من
ّ
دون أي أجهزة تحكم
مــن اإلشـ ــارات مــن الــدمــاغ ،بما في
ذلك نطاقات التردد دلتا ( ،)δثيتا
( ،)θأل ـف ــا ( ،)αبـيـتــا ( )βوغــامــا
( .)γإال أن م ـن ـصــة  Neurableال
تـسـتـخــدم ن ـمــط تـخـطـيــط كـهــربـيــة
الدماغ املرتبط بالتركيز املكثف أو
االسترخاء كإشارات للتحكم ،كما
ً
تنقل مجلة  ،IEEE Spectrumوبدال
م ــن ذلـ ــك ،يـسـجــل بــرنــامــج املنصة
«إمكانات مرتبطة بالحدث»event-
 related potentialsوه ــي إش ــارات
أك ـ ـث ـ ــر تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ت ـ ـح ـ ــدث ع ـن ــدم ــا
يـسـتـجـيــب ال ــدم ــاغ ل ـل ـمــؤثــرات ،ما
يسمح لطريقة التفاعل القائم على
النية .الجديد في منصة Neurable
هــو استخدامها تقنية تعلم اآللــة
لتصنيف إشارات تخطيط كهربية
ال ــدم ــاغ ف ــي ال ــوق ــت الـحـقـيـقــي ،من
خـ ــال ال ـج ـمــع ب ــن ال ـخ ــوارزم ـي ــات

الخاصة بالشركة وعلم األعصاب،
مـ ــا ي ـح ـق ــق ل ـل ـم ـن ـصــة م ـس ـت ــوي ــات
أداء تـتـجــاوز التقنيات التقليدية
لواجهة الدماغ الحاسوبية.
يتوقع نائب مدير الشركة مايكل
ثومسون أن تصبح أجهزة الواقع
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزز امل ــدمـ ـج ــة
بـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا واج ـ ـه ـ ــة الـ ــدمـ ــاغ
ال ـح ــاس ــوب ـي ــة  BCIم ـن ـت ـشــرة مـثــل
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ش ـ ــاش ـ ــات ال ـ ـل ـ ـمـ ــس ف ــي
الهواتف الذكية ،ألن أنظمة واجهة
الــدمــاغ الـحــاســوبـيــة تـعــزز تجربة
الواقع املختلط« ،وتؤكد اإلعالنات
األخـ ـي ــرة وغ ـيــرهــا م ــن املـعـلــومــات
املـ ـت ــاح ــة ل ـل ـج ـم ـه ــور أن ش ــرك ــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ت ـع ـمــل
بـنـشــاط عـلــى تـطــويــر تكنولوجيا
واجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاغ الـ ـح ــاس ــوبـ ـي ــة
لـلـتـطـبـيـقــات ال ـت ـج ــاري ــة» .يضيف
ثومسون أن «األلـعــاب هي منتدى
مـ ـثـ ـي ــر لـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـجــديــدة ،ولـكــن تطبيقات واجهة
الدماغ الحاسوبية تمتد إلى أبعد
من الترفيه ،وتحديدًا في مجاالت
الصحة والتعليم والصناعة لدعم
املهام األكثر تعقيدًا».

تستخدم
منصة
Neurable
تقنية تعلم
اآللة لتصنيف
إشارات
تخطيط
كهربية
الدماغ
في الوقت
الحقيقي

تقرير
تحقق ّ«فايسبوك»
أرباحًا مما ينتجه
المستخدمون
من محتوى

القيمة ،فالقيمة يتم إنشاؤها من قبل
معالجة
غوغل وفايسبوك مــن خــال
ّ
ال ـب ـي ــان ــات» .ف ــي ب ــداي ــة ّ
رده ،يـســخــف
وورس ـتــوال الفكرة املطروحة بالقول
إن ــه إذا أراد فــاي ـس ـبــوك أو غــوغــل أن
يــدفــع للمستخدمني ،فسيحصل كل
مـسـتـخــدم عـلــى  10أو  20دوالرًا في
السنة ،مضيفًا «فليرفع يده من يعتبر
الحصول على  20دوالرًا في السنة أمر
مهم».
ً
 20دوالرًا في السنة فعال ليست مبلغًا
مهمًا ،بل النظام االقتصادي الرقمي
الجديد الــذي يجري بناؤه ،واملفهوم
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي لـلـعـمــل في
املستقبل هو املهم .نموذج فايسبوك
يوضح لنا ما بدأ ترسيخه في النظام
الـ ـج ــدي ــد مـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــال س ـي ــزي ــد مــن
ّ
تركيز الثروة في أيدي قلة من األثرياء
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة م ـف ــاه ـي ــم «ال ـ ـصـ ــداقـ ــة»
و»املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة» ،م ــوهـ ـم ــا الـ ـ ـن ـ ــاس أن
م ــا ي ـق ــوم ــون ب ــه ع ـلــى فــاي ـس ـبــوك هو
ً
«صداقة» وليس عمال.

أول ألبوم من ألحان الذكاء االصطناعي وتوزيعه
هل سمعتم يومًا أغنية من إنتاج
وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي
بالكامل؟ لو طرح هذا السؤال قبل
ثــاثــة أي ــام ألج ــاب الـجـمـيــع بكال،
ل ـك ــن فـ ــي  21آب الـ ـف ــائ ــت كـشـفــت
الـشــركــة الناشئة  Amperعــن أول
أغـنـيــة ينتجها ويـلـحـنـهــا الــذكــاء
االصطناعي بشكل كامل بعنوان
" "Break freeأص ـب ـحــت م ـتــوفــرة
عـ ـل ــى "يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب" ،تـ ـتـ ـح ــدث عــن
امــرأة ترغب في التحرر من قيود
الوجود البيولوجي والدخول في
أشكال أخرى من الوعي.
تـ ـع ــد هـ ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
ألـ ـب ــوم ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان "I am AI
" (أن ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي)،
ت ـس ـت ـك ـشــف ف ـي ــه امل ـغ ـن ـي ــة ت ــاري ــن
سـ ــوث ـ ـيـ ــرن آف ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بــن
اإلن ـس ــان واآللـ ــة ومـ ــاذا يـعـنــي أن
نـ ـك ــون ب ـ ـشـ ــرًا .س ـي ـط ـل ــق األلـ ـب ــوم
فــي تشرين الـثــانــي املقبل ليكون
بذلك أول ألبوم موسيقي ينتجه
الذكاء االصطناعي بشكل كامل،
ولـ ـتـ ـك ــون س ــوثـ ـي ــرن أول ف ـن ــان ــة
ت ـع ـم ــل م ــع الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
على ألـبــوم موسيقي مــن ألحانه
وإنـ ـت ــاج ــه ب ــال ـك ــام ــل .وال ـت ـش ــدي ــد
ع ـلــى كـلـمــة "ب ــال ـك ــامــل" ي ـع ــود ألن
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي سـ ـب ــق أن

لـ ـ ّـحـ ــن وأنـ ـ ـت ـ ــج أغ ـ ــان ـ ــي ومـ ـق ــاط ــع
ّ
موسيقية إل أنها كانت تخضع
ل ـ ـتـ ــدخـ ــات وتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ب ـش ــري ــة
ع ـلــى األوت ـ ــار واأللـ ـح ــان ،ل ـكــن مــا
قدمته  Amperهــو أغنية منتجة
وم ـل ـح ـنــة وم ــوزع ــة ب ــال ـك ــام ــل مــن
ق ـبــل ال ـخ ــوارزم ـي ــات م ــن دون أي
تـعــديــل عـلـيـهــا مــن الـبـشــر .كــل ما
ه ــو م ـط ـلــوب ه ــو ق ـي ــام الـشـخــص
ب ــإع ـط ــاء ال ـب ــرن ــام ــج ال ـتــوج ـي ـهــات
األولـ ـ ـي ـ ــة مـ ـث ــل الـ ـنـ ـم ــط واإلي ـ ـقـ ــاع
ال ـ ـعـ ــام واآلالت امل ـف ـض ـل ــة ل ـت ـقــوم
ال ـبــرم ـج ـيــات بــإن ـتــاج امل ـع ـلــومــات
املوسيقية املطلوبة.
عام  2014تأسست شركة Amper
التي تهدف إلى تأليف املوسيقى
مـ ــن خ ـ ــال خـ ــوارزم ـ ـيـ ــات ال ــذك ــاء
االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي وح ـ ـص ـ ـلـ ــت ع ـل ــى
تمويل بقيمة  4ماليني دوالر هذه
الـسـنــة .يـقــول الــرئـيــس التنفيذي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة درو س ـي ـل ـف ــرش ـت ــاي ــن
إن "م ـس ـت ـق ـبــل امل ــوس ـي ـق ــى سـيـتــم
إنـ ـش ــاؤه م ــن خ ــال ال ـت ـع ــاون بــن
الـ ـبـ ـش ــر والـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي.
نعلم أن الــذكــاء االصـطـنــاعــي من
شــأنــه أن ي ــؤدي إل ــى ت ـطــور نحو
ح ـق ـب ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن اإلب ـ ـ ـ ــداع .إذا
نـظــرنــا  100سـنــة إل ــى املـسـتـقـبــل،
فـ ــي ع ـ ــام  ،2117ف ـ ــإن املــوس ـي ـقــى

امل ـن ـت ـج ــة مـ ــن قـ ـب ــل خـ ــوارزمـ ـيـ ــات
الـ ــذكـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي سـتـصـبــح
أم ــرًا قــديـمــا ...أو يمكن أن يحدث
هذا األمر خالل  6أشهر".
تـشــرح الـشــركــة فــي مـنـشــورهــا إن
موسيقى الذكاء االصطناعي يتم
إنشاؤها باستخدام خوارزميات
ل ـل ـت ـع ـلــم ،وامل ـع ــال ـج ــة وال ـت ــأل ـي ــف.
بعض منصات موسيقى الــذكــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ت ـخ ـلــق املــوس ـي ـقــى
مـ ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل
امل ـح ــددة ،والـبـعــض اآلخ ــر يطبق
خ ـ ــوارزم ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ال ـع ـم ـي ــق
مل ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـب ـي ــان ــات
املـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة لـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب الـ ـ ــذكـ ـ ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ع ـلــى ال ـت ـع ــرف إلــى
االحتماالت اإلحصائية للتأليف.
طورت شركة Aiva Technologies
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج ذكـ ـ ــاء
اصـ ـطـ ـن ــاع ــي يـ ــدعـ ــى  Aivaي ـق ــوم
بـتــألـيــف املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة
ويـ ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـق ـط ــع املــؤل ـفــة
ف ــي األفـ ـ ــام واإلع ـ ــان ـ ــات .إن هــذا
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج قـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى ت ــأل ـي ــف
املــوس ـي ـقــى ال ـعــاط ـف ـيــة ،وه ــو فعل
ي ـع ـت ـب ــر إنـ ـس ــانـ ـي ــا .فـ ـق ــد ت ـع ـل ـمــت
الخوارزميات فن تأليف املوسيقى
مــن خ ــال ق ــراء ة مـجـمــوعــة كبيرة
مـ ـ ــن امل ـ ـقـ ــاطـ ــع امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ألهـ ــم

املؤلفني مثل م ــوزارت ،بيتهوفن،
ب ـ ـ ــاخ… ل ـخ ـل ــق ن ـ ـمـ ــوذج ري ــاض ــي
عـ ــن م ــاه ـي ــة امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ،ثـ ــم يـتــم
اس ـت ـخــدام ه ــذا ال ـن ـمــوذج مــن قبل
البرنامج لكتابة موسيقى فريدة
م ــن نــوع ـهــا ت ـم ــام ــا .ك ــذل ــك ط ــورت
ش ـ ــرك ـ ــة  Sonyبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ــذك ـ ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي  DeepBachوه ــو
ن ـم ــوذج ي ـهــدف إل ــى خ ـلــق ن ـمــاذج
موسيقية متعددة األلحان وعلى
وج ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد ق ـط ــع تــرن ـي ـم ـيــة.
تــم تــدريــب الـبــرنــامــج عـلــى القطع
املوسيقية لباخ وبــات قــادرًا على
إنـتــاج قطع جــديــدة إنما مشابهة
ألسـلــوب بــاخ بشكل مقنع بحيث
ال يمكن التشكيك بها.
ك ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ـ ــال سـ ـيـ ـلـ ـف ــرشـ ـت ــاي ــن فـ ــإن
املوسيقى املنتجة مــن قبل الذكاء
االصطناعي قد تصبح أمرًا عاديًا
ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل أو بـعــد 100
ّ
سـ ـن ــة ،إال أن ال ـن ـق ـطــة األس ــاس ـي ــة
ّ
ب ـ ــرأي ـ ــه ه ـ ــي ه ـ ــل سـ ـيـ ـق ــدر الـ ـن ــاس
القطع املوسيقية املنتجة من خالل
ال ـخ ــوارزم ـي ــات بــالـطــريـقــة نفسها
ال ـتــي ي ـق ــدرون الـقـطــع املـنـتـجــة من
قبل املبدعني؟ يقول سيلفرشتاين:
"فقط ألن نتيجة العملية اإلبداعية
ه ــي ن ـف ـس ـهــا ال ي ـع ـنــي أن ـن ــا ن ـقــدر
األشياء بشكل مشابه".

