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دراسة
يعتمد النظام على تقنية
التعلم العميق لكشف 14
نقطة رئيسية في الوجه
يتم استخدامها للتعرف
إلى الوجوه المتخفية

الذكاء االصطناعي واالستبداد

نحو كشف الملثمين
ً
بداية يجب القولّ :المشكلة ليست في
الذكاء االصطناعي ،إنما في السلطة التي
تمتلكه .تطورت تقنيات التعرف إلى
بسرعة حتى باتت اليوم متاحة
الوجه
ً
للجميع ،مثال في هاتف «آبل» الجديد
 .Iphone Xبلغت هذه التقنيات من
الدقة بحيث يمكن االعتماد عليها
بشكل كبير للتعرف إلى ُ
األشخاص ّ
برغم ّ
إشكالية الخصوصية التي تطرح هنا .إل أن
ّ
التطور لم يتوقف هنا؛ فتقنية التعرف
إلى الوجوه قيد التطوير من أجل ان
تكون قادرة على التعرف إلى وجوه
األشخاص حتى عندما يكونوا ملثمين!
إيفا الشوفي
ق ــدم ــت م ـج ـمــوع ــة م ــن ال ـب ــاح ـث ــن مــن
جــام ـعــة كــام ـبــري ــدج ،امل ـع ـهــد الــوطـنــي
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فـ ــي ال ـه ـن ــد وامل ـع ـه ــد
الُـهـنــدي للعلوم ورق ــة بحثية جديدة
(ق ّدمت منذ  3أسابيع وال تزال تنتظر
امل ــراج ـع ــة) ،ت ـطــرح إطـ ــارًا يعتمد على
تقنية التعلم العميق deep learning

لكشف  14نقطة رئيسية فــي الــوجــه،
استخدامها بعد ذلك للتعرف إلى
يتم
ّ
الوجوه املتخفية.
يستخدم نـظــام الـتـعــرف إلــى الــوجــوه
ّ
املقنعة Disguised Face Identification
ش ـب ـكــة ع ـص ـب ـيــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـقـنـيــة
الـتـعـلــم الـعـمـيــق ل ـلــذكــاء االصـطـنــاعــي
لـلـتـعــرف إل ــى ال ــوج ــوه امل ـغ ـطــاة .وبما
أن تدريب بنية التعلم العميق يعتمد
على مجموعات كبيرة مــن البيانات
امل ـ ـشـ ــروحـ ــة ،تـ ــم تـ ـق ــدي ــم م ـج ـمــوع ـتــي
صـ ــور م ـشــروح ـتــن ت ـض ـ ّـم ــان ال ـن ـقــاط
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـ ــوجـ ــه ،وت ـت ــأل ــف كــل
مجموعة من ألفي صــورة .قام الفريق
ب ـتــدريــب الـشـبـكــة م ــن خ ــال تلقينها
صور أشخاص يستخدمون مجموعة
مـ ـتـ ـن ــوع ــة م ـ ــن األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ل ـت ـغ ـط ـيــة
وجــوهـهــم مـثــل ال ـن ـظــارات ،األوش ـحــة،
القبعة ،اللحى… يقوم النظام بتحديد
 14نقطة رئيسية في الوجه 10 :نقاط
في منطقة العيون 3 ،نقاط في منطقة
الشفتني ونقطة في منطقة األنف ،عن
طريق قياس املسافات والزوايا بينها
ومن ثم يقوم بتشكيل "خريطة" للوجه
من خالل وصل هذه النقاط.
ف ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـخـ ـف ــي ،يـ ـت ــم ت ـح ــدي ــد
النقاط الرئيسية الظاهرة ،ويستخدم
البرنامج هــذه ال ـقــراءات لتقدير بنية
الــوجــه الـخـفـيــة ،وم ــن ثــم يـقــارنـهــا مع
الصور املوجودة في قاعدة البيانات

لـ ـلـ ـكـ ـش ــف ع ـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ــوي ـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة
ل ـل ـش ـخ ــص .ف ـف ــي االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـتــي
أجراها الفريق ،بلغت دقة التعرف إلى
وجوه أشخاص يرتدون قبعات ،%83
وهــو أمــر عــادي ألن فعل التخفي هنا
ليس كبيرًا ،لتنخفض إلــى  %61عند
ارت ــداء وش ــاحّ .أم ــا عند إخـفــاء الوجه
بــوشــاح وقـبـعــة ون ـظ ــارات فــي الــوقــت
نفسه نرى أن دقة التعرف إلى الوجوه
تتراجع إلى .%43
ال تزال هذه الورقة تحتاج إلى الكثير
ّ ّ
من املراجعات ،حتى أن نتائجها أتت
أقل دقة بكثير من املعايير املستخدمة
الختبار هذه التقنية ،كما أشار موقع
 ،The vergeإضافة إلــى ضعف قاعدة
ً
البيانات املستخدمة وصغرها ،فضال
ع ــن ان ـت ـق ــادات ع ــدة ملـنـهـجـيــة الـبـحــث

ّ
تحول السلطة الذكاء
اإلصطناعي إلى
أداة قمع بوجه
المتظاهرين

تقرير

 HUAWEIتدخل المنافسة على الذكاء االصطناعي
علي عواد
قدمت شركة  HUAWEIأمس عرضًا عن التكنولوجيا
املستخدمة في هاتفها الجديد املرتقب  .MATE 10وبرغم
أن الهاتف لن يكشف النقاب عنه حتى يوم  16تشرين األول،
وسيكون ذلك في ميونيخ ـ أملانيا ،إال أن العرض كان كافيًا للقول
إن هاتفًا جديدًا بقدرة فائقة ٍآت ال محالة ،ويعود هذا األمر إلى
التكنولوجيا الجديدة املستخدمة فيه ،وأهمها شريحة Kirin
 970التي تحتوي على ذكاء اصطناعي َّ
معزز قادر على منافسة

أقوى مصنعي الهواتف الذكية .تحتوي شريحة  Kirin 970على
وحدة املعالجة العصبية أو )Neural Processing Unit (NPU؛
نتحدث عن ذكاء اصطناعي مبني داخل الهاتف في شريحة
وليس مجرد خوارزميات برمجية وضعت داخل نظام التشغيل،
بل إن الجهاز بذاته يوفر هذه التكنولوجيا ليلتقي معه نظام
التشغيل الجديد في الحداثة والتطور.
تسعى الشركة إلى الدخول في املنافسة املحتدمة اليوم على
الذكاء االصطناعي في الهواتف الذكية ،وهي ترى ّأن الشريحة
الجديدة تطرح رؤيتها ملستقبل الذكاء االصطناعي من خالل
املزج بني قوة الحوسبة السحابية والسرعة واالستجابة
التي تمتاز بها معالجات الذكاء االصطناعي .من األمثلة عن
الوسائط الجديدة التي سيستفيد منها مستخدم الهاتف
الجديد أنه يمكن عدسة الهاتف الجديد أن تحدد وجه اإلنسان
والحيوانات ،وحتى النباتات ،باإلضافة إلى سرعة عالية في
األداء .وألول مرة ،وبما أن الهاتف يعمل بخطني ،سيتمكن
املستخدم من تشغيل اإلنترنت بتقنية الجيل الرابع على
الخطني .وأيضًا من املتوقع أن يعمل الهاتف بذاكرة عشوائية 6
غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية  64غيغابايت يمكن زيادتها

عبر بطاقات خارجية حتى  256غيغابايت.
في مقابلة مع  bloombergقال ريتشارد يو ،رئيس املنتجات
االستهالكية فى شركة  HUAWEIإن خالل الفترة القادمة
سيكون للشركة منتج أكثر قوة ،هو هاتف  Mate 10الذي
سيكون مزودًا ببطارية ذات عمر أطول من بطاريات الهواتف
املنافسة وشاشة كاملة من دون أزرار ،والقدرة على تصوير
أفضل والعديد من امليزات األخرى التي من شأنها أن تساعد
الشركة على التنافس مع آبل.
تشرح الشركة ّأن «معالج  Kirin 970هو أول منصة حوسبة
متنقلة بتقنية الذكاء االصطناعي ،وقد ُب َ
ني باستخدام
تكنولوجيا التصنيع املتطورة ( ،)10nmويحتوي على
 5.5ماليني ترانزستور في منطقة ال تتجاوز مساحتها
سنتيمترًا مربعًا واحدًا .وتستمد الرقاقة طاقتها من وحدة
معالجة مركزية ثمانية النوى ،وهي الجيل التالي من وحدة
معالجة الرسومات ذات  12نواة .وباملقارنة مع وحدة املعالجة
املركزية رباعية النوى  ،Cortex-A73تقدم هندسة الحوسبة
غير املتجانسة الجديدة ملعالج ً Kirin 970
أداء مضاعفًا حتى
 25مرة مع كفاءة معززة  50مرة .وبكل بساطة ،يمكن رقاقة
 Kirin 970أن تؤدي نفس مهمات حوسبة الذكاء االصطناعي
بوتيرة أسرع وبقدر أقل بكثير من الطاقة .وفي االختبار
القياسي للتعرف إلى الصور ،نجح Kirin 970بمعالجة 2000
صورة في الدقيقة ،وهو أسرع باملقارنة مع الرقاقات األخرى
في السوق».
وينتظر بدء بيع الهواتف الجديدة من  Appleو ،HUAWEI
إلجراء مقارنة حقيقة بعيدًا عن الكالم الدعائي واإلعالمي،
حينها فقط سيتبني من قام بقفزة نوعية بحق في مجال
الذكاء االصطناعي والواقع املعزز.

ّ
وجهها عــدد من ّالخبراء .لكن املغزى
ّه ـنــا ل ـيــس ف ــي دق ـ ــة ال ـت ـق ـن ـيــة نـفـسـهــا
إن ـمــا فــي فـكــرتـهــا! وف ــي حــن أن ـهــا قد
ال تــزال غير دقيقة الـيــوم ،إنما ّ
مجرد
بــدء العمل عليها (وبالتأكيد ليست
هذه املجموعة األولى التي تعمل على
األم ــر) يجعلها قابلة للتطبيق بدقة
عالية في القريب العاجل.
نتحدث هنا عن االستبدادية والقمع.
ّ
ق ــد ي ـق ــول ال ـب ـع ــض إن هـ ــذه الـتـقـنـيــة

سـتـســاعــد فــي الـتـعــرف إل ــى املـجــرمــن
امل ـل ـث ـمــن ،ل ـكــن هـ ــذه الـتـقـنـيــة نفسها
ّ
التعرف
ستساعد أيضًا السلطات على
إلى املتظاهرين امللثمني ،وبذلك ّ
تحول
السلطة الــذكــاء االصطناعي إلــى أداة
قمع بوجه املتظاهرين.
ت ـن ـت ـقــد ع ــامل ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي جــامـعــة
"نـ ــورث كــارول ـي ـنــا" زي ـنــب توفيكسي،
ع ـلــى ت ــوي ـت ــر ،ه ــذه ال ــورق ــة الـبـحـثـيــة،
ً
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن ـ ـنـ ــا "أمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـفـ ـت ــرق ط ــرق

تقرير

كيف يرى الذكاء االصطناعـ ـ
معظم الناس يمكنها تحديد مظاهر
الفقر وال ـثــراء ...وكذلك يمكن للذكاء
االصطناعي تحديد ذلك.
 Pennyهو برنامج ذكــاء اصطناعي
يمكنه تحديد املستوى االقتصادي
ملنطقة مــا أو منزل مــا بمجرد رؤيــة
خريطة مــن األقـمــار الصناعية .فقد
أدرك  Pennyب ـن ـف ـســه ،م ــن دون أن
ّ
يـتــم تلقينه ،أن الـحــدائــق واملـســابــح
واملباني الضخمة تدل إلى الثراء ،في
ّ
حــن أن مــواقــف الـسـيــارات واملباني
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة امل ـ ـت ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة ومـ ــاعـ ــب
الـ ـب ــايـ ـسـ ـب ــول تـ ـ ــدل إلـ ـ ــى الـ ـفـ ـق ــر ،مــن
ّ
خــال دمــج تقنية تعلم اآللــة بصور
األقـمــار الصناعية .هكذا بــات لدينا
ذك ــاء اصطناعي يتنبأ بــالـثــروة من
الفضاء.
ّ
طورت البرنامج شركة ،digitalglobe
املـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور األق ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة ألغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ت ـ ـجـ ــاريـ ــة،
بالتعاون مع شركة Stamen Design
وجــام ـعــة  ،Carnegie Mellonك ــأداة
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ف ـه ــم ك ـي ــف ت ـبــدو
الـثــروة والفقر للذكاء االصطناعي،
ب ــاالس ـت ـن ــاد الـ ــى ت ـق ـن ـيــة ت ـع ـلــم اآلل ــة
وب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـش ـب ـكــات الـعـصـبـيــة.
ت ـت ـيــح هـ ــذه األداة إم ـك ــان ـي ــة تـغـيـيــر
املناظر الطبيعية للمدينة من خالل
إضافة وإزالة امليزات الحضرية مثل
املباني والحدائق والطرق السريعة

ف ــي ص ــور عــالـيــة ال ــدق ــة ملتقطة من
خ ـ ــال ال ـق ـم ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،وم ـع ــرف ــة
كيف يؤثر هــذا األمــر على املستوى
االقتصادي للمنطقة .فماذا سيحدث
لـحـ ّـي متوسط الــدخــل فــي حــال ظهر
فيه ملعب تنس على سبيل املـثــال؟
أو الـ ـعـ ـك ــس ،إذا ظ ـه ــر ف ـي ــه مــوقــف
سيارات؟ يمكن للبرنامج أن يتوقع
تــأثـيــر ه ــذا الـتـعــديــل عـلــى املـسـتــوى
االقتصادي للحي .ويمكن للبرنامج
"ق ــراءة" صــور األقـمــار الصناعية من
مــدي ـن ـتــن مـخـتـلـفـتــن ج ـ ـدًا وال ـح ـكــم
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات دخ ـ ــل األشـ ـخ ــاص
القاطنني فيها.
يـغ ـطــي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ــذي أط ـل ــق منذ
أشهر قليلة منطقتني هما نيويورك
وس ــان ــت لــويــس وق ــد أج ــرى الـفــريــق

