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

إعداد إيفا الشوفي

تقرير

ربط الدماغ البشري باإلنترنت ألول مرة في التاريخ

ت ــاريـ ـخ ــي" ،إذ تـ ـق ــول" :يـ ـ ّـدعـ ــي م ـعــدو
الــورقــة أن النظام يعمل بــدقــة حوالى
ن ـص ــف ال ــوق ــت ح ـت ــى ع ـن ــدم ــا ي ــرت ــدي
الناس الـنـظــارات ،وهــذه ليست سوى
البداية؛ الورقة األولى" .وتضيف "ربما
ه ــذه ه ــي ال ــورق ــة ال ـثــال ـثــة أو الــراب ـعــة
األكثر إثارة للقلق التي رأيتها مؤخرًا:
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي واالس ـت ـب ــدادي ــة.
( )...يـمـكـنـنــا ال ـت ـصــدي ل ـه ــذه ال ــورق ــة
وأوراق أخـ ــرى ل ـكــن االت ـج ــاه واض ــح،

والقدرة الجديدة املتزايدة من شأنها
أن ت ـخــدم املـسـتـبــديــن ،ف ـهــذه ال ـقــدرات
الجديدة ليست مثل القدرات القديمة.
يمكن التعرف إليك مــن طريقة املشي
الخاصة بــك .مهما كــان املــرء يفكر في
عــدم الكشف عــن هويته كتكتيك ،فإن
هــذا هــو الــواقــع .هــذه الــورقــة البحثية
ثانوية ،ضيقة ،ونتائجها مشروطة،
هــي ليست عظيمة إنـمــا هــو االتـجــاه
الذي يدعو للقلق".

ّ
لـلـمــرة األول ــى فــي ال ـتــاريــخ ،تـمــكــن علماء
في جامعة  Witsفي جوهانسبرغ جنوب
أفريقيا مــن ربــط الــدمــاغ البشري بشبكة
اإلنترنت بالوقت الحقيقي ،بحيث تظهر
إشارات أدمغة األفراد مباشرة على موقع
مفتوح.
ه ــذا اإلنـ ـج ــاز الـعـلـمــي الـكـبـيــر ف ــي مـجــال
الـهـنــدســة الـطـبـيــة الـحـيــويــة biomedical
 engineeringكشف عنه الفريق األسبوع
ال ـفــائــت ،م ــن خ ــال نـشــر نـتــائــج ال ــدراس ــة
الـ ـت ــي تـ ـش ــرح ك ـي ــف ت ـم ـك ـن ــوا ،ألول م ــرة
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـش ــري ــة ،م ــن رب ـ ــط ال ــدم ــاغ
البشري باإلنترنت ضمن مشروع أسموه
" "Brainternetالـ ــذي ي ـهــدف إل ــى تحويل
الــدمــاغ البشري إلــى عـقــدة ( )nodeضمن
إنترنت األشياء (إنترنت األشياء هي أي
جهاز يتم ربطه إلى اإلنترنت).
يـ ـش ــرح ال ـع ـل ـم ــاء ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـجــام ـعــة
أنـهــم نـجـحــوا فــي وص ــل الــدمــاغ البشري
باإلنترنت من خالل جمع إشارات كهربية
ال ــدم ــاغ ( - )EEGوه ــي تـقـنـيــة لتسجيل
الـنـشــاط الكهربائي لـلــدمــاغ  -عبر جهاز
 Emotivامل ــوص ــول إل ــى رأس الـشـخــص،
وه ــو ع ـبــارة عــن واج ـهــة تـفــاعــل بـشــريــة -
حاسوبية .ينقل الجهاز إشــارات كهربية
الــدمــاغ إلــى  Raspberry Piوهــو حاسوب
صغير ج ـدًا بحجم بطاقة ائـتـمــان ،يقوم
ببث اإلشارات مباشرة إلى واجهة برمجة
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات وي ـ ـعـ ــرض الـ ـبـ ـي ــان ــات عـلــى
م ــوق ــع ع ـلــى شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ف ــي الــوقــت
الحقيقي .قد ال يكون األمــر كما نتخيله،
أي أن أف ـكــارنــا ل ــن تـظـهــر عـلــى اإلنـتــرنــت
ف ـج ــأة ،فـبـمـعـنــى آخ ــر ف ـتــح ال ـع ـل ـمــاء هنا
نــافــذة تقنية للنشاط العصبي لشخص
ما ذات نفاذ مفتوح ،ويمهد هذا اإلنجاز
الــذي تم تحقيقه للمرة األولــى في تاريخ
ال ـب ـشــريــة ال ـط ــري ــق ن ـحــو ت ـق ـ ّـدم كـبـيــر في

«في المستقبل القريب سيكون باإلمكان نقل
المعلومات في كال االتجاهين :من وإلى الدماغ»

ّ
تعلم اآلالت وواجهات الدماغ والحاسوب
ّ
وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي امل ـت ـقــدم .حــتــى أنــه
قد يكون باإلمكان إذا أصبحت البرمجة
مـتـقــدمــة بـمــا فـيــه الـكـفــايــة ،أن ن ـقــدر على
إرســال إشــارات كهربائية ،ربما في شكل
بـيــانــات ،إلــى دم ــاغ الشخص ال ــذي يضع
جهاز قراءة إشارات كهربية الدماغ .يأمل
ال ـبــاح ـثــون أن ت ـع ــزز ال ـب ـيــانــات املـتـصـلــة
ب ـم ـش ــروع  Brainternetف ـه ــم الـعـمـلـيــات
العصبية وبــالـتــالــي مـســاعــدة املصممني
على تحقيق التفاعل الكامل بني العقول
البشرية الوظيفية وجميع أنواع األجهزة
األخرى.
بــرأي آدم بانتانويتز ،املحاضر في كلية

 Witsللهندسة الكهربائية واملـعـلــومــات
واملـشــرف على مـشــروع " ،"Brainternetأن
هذا املشروع "هو حدود جديدة في أنظمة
واجـهــة الــدمــاغ والـحــاســوب .هـنــاك نقص
ف ــي ال ـب ـيــانــات ال ـتــي يـسـهــل فـهـمـهــا حــول
كـيـفـيــة ع ـمــل ال ــدم ــاغ ال ـب ـشــري ومـعــالـجــة
املـ ـعـ ـل ــوم ــات Brainternet .ي ـس ـع ــى إل ــى
تبسيط فهم األشخاص ألدمغتهم وأدمغة
اآلخرين وهو يفعل ذلك من خالل الرصد
املـسـتـمــر ل ـن ـشــاط ال ــدم ــاغ وك ــذل ــك تمكني
ّ ّ
بعض التفاعل" .إل أن هدف املشروع أبعد
من هذا ،إذ يقول بانتانويتز "في املستقبل
القريب سيكون باإلمكان نقل املعلومات
في كال االتجاهني :من وإلى الدماغ".

تطبيق

ــي الثروة من الفضاء؟
بـ ـ ــدايـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع مل ـ ـس ـ ـتـ ــوى دخـ ــل
األسـ ـ ـ ــر املـ ـ ــوجـ ـ ــودة ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ـت ــن،
وق ـ ّـس ــم ك ــل م ـن ـط ـقــة ع ـل ــى ال ـخــري ـطــة
ح ـســب وض ـع ـهــا االقـ ـتـ ـص ــادي .ومــن
خالل مطابقة الخريطة االقتصادية
بخريطة القمر الصناعي تم تدريب
الذكاء االصطناعي ملعرفة املستوى
االقـتـصــادي لكل منطقة باالستناد
إلـ ــى ال ـخــري ـط ـتــن ،ح ـيــث ت ــم تــدريــب
 Pennyعلى حفظ مستويات دخل كل
ّ
منطقة .بعد ذلك تعلم البرنامج ربط
معرفته التي تدرب عليها باألشكال
واألل ـ ـ ــوان وال ـخ ـط ــوط امل ــوج ــودة في
صور القمر الصناعي.

المناطق المنخفضة
الدخل تميل إلى أن
يكون فيها مالعب
بايسبول ،مواقف
سيارات ومباني كبيرة
متشابهة

فبعد أن تنبأ الـبــرنــامــج باملستوى
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،أل ـ ـقـ ــى
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ن ـ ـظـ ــرة ف ــاحـ ـص ــة ع ـلــى
امل ـنــاطــق ف ــي مــديـنــة ن ـيــويــورك الـتــي
تــوقــع ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي دخـلـهــا.
ومن الواضح أن  Pennyعلم أن هناك
بعض األنماط التي ترتبط بالصور
واستطالع مستوى دخل األسر ،وأن
أنواعًا مختلفة من األشياء واألشكال
تــرتـبــط ارت ـبــاطــا وثـيـقــا بمستويات
دخـ ــل مـخـتـلـفــة .ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال،
يرى البرنامج أن املناطق املنخفضة
الـ ــدخـ ــل ت ـم ـيــل إل ـ ــى أن يـ ـك ــون فـيـهــا
مــاعــب بــايـسـبــول ،مــواقــف سـيــارات
ومـ ـب ــان ــي كـ ـبـ ـي ــرة م ـت ـش ــاب ـه ــة (م ـث ــل
مشاريع اإلسـكــان) .في املناطق ذات
الـ ــدخـ ــل املـ ـت ــوس ــط نـ ـ ــرى املـ ــزيـ ــد مــن
امل ـن ــازل الـعــائـلـيــة ال ـفــرديــة واملـبــانــي
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة .وتـ ـمـ ـي ــل امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ذات
الــدخــل الـعــالــي إل ــى أن ت ـكــون لديها
م ـســاحــات خ ـض ــراء ،وم ـبــانــي المـعــة
طــويـلــة ،وم ـنــازل عائلية فــرديــة ذات
ّ
حــدائــق جميلة .وعليه تمكن الذكاء
االصـطـنــاعــي مــن تـحــديــد أن ـمــاط في
الـ ـص ــور وطـ ـ ـ ّـور م ــن خــال ـهــا مـعــرفــة
بــاملـظــاهــر ال ـتــي تـشـيــر إل ــى الـفـقــر أو
الثراء ،وبات بإمكانه تحديد الوضع
االقتصادي لألسر في منطقة معينة
أو ح ـت ــى ألسـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة م ــن خ ــال
صور القمر االصطناعي.

 DeepLبرنامج الترجمة الذي قد يطيح بـ !google
عام  2007غادر جيريون فراهلينغ
وظيفته فــي شــركــة "غــوغــل" ليعمل
على ّ
محركه الخاص بالترجمة .بعد
عــامــن ،وبــالـتـعــاون مــع شــريـكــه ليو
فـنــك أطـلـقــا  ،lingueeوه ــو مـحــرك
بحث متخصص بالترجمة .بعد 10
سنوات أعلن فراهلينغ عن برنامج
ج ــدي ــد ي ـم ــزج ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
بالقوة الخارقة للكمبيوتر ،متوقعًا
أن يطيح برنامج .Google translate
إذا ح ــاول ــت يــومــا أن تـتــرجــم جملة
أو فـ ـق ــرة ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج Google
 translateسترى ّأن البرنامج ّ
يقدم
ُ
تــرج ـمــة حــرف ـيــة ك ـث ـي ـرًا م ــا تـخـطــئ
امل ـع ـنــى امل ـق ـصــود م ــن ال ـج ـم ـلــة .منذ
نـحــو أس ـبــوع أطـلـقــت شــركــة ناشئة
صغيرة في أملانيا برنامج DeepL
 Translatorال ــذي سيطيح بغوغل
وم ــاي ـك ــروس ــوف ــت وف ــاي ـس ـب ــوك فــي
مجال الترجمة.
ف ـقــد ت ـمــت تــرج ـمــة  100جـمـلــة من
خ ـ ـ ــال ب ـ ــرام ـ ــج  ،DeepLغ ــوغ ــل،
مايكروسوفت وفايسبوك وأعطيت
لـخـبــراء ترجمة مــن دون أن يعلموا
ً
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ــذي ت ــرج ــم كـ ــا مـنـهــا،

ّ
وقــد فــضــل ه ــؤالء ترجمة .DeepL
ف ــال ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ــذي أع ـل ـن ــت ال ـشــركــة
 DeepLأنـ ـ ــه أق ـ ـ ــوى بـ ـث ــاث مـ ــرات
م ــن غ ــوغ ــل ،يـجـمــع تـقـنـيــة الـتــرجـمــة
اآللـيــة العصبية Neural Machine
 Translationمــع كمبيوتر خــارق

 supercomputerم ـ ــوج ـ ــود فــي
أيسلندا ،الذي يصنف ضمن املرتبة
 23م ــن أقـ ــوى ك ـم ـب ـيــوتــرات ال ـعــالــم،
بحيث بإمكانه أن يترجم مليون كلمة
في أقل من ثانية واحدة .يتم تدريب
ال ـبــرنــامــج عـلــى الـكـمـبـيــوتــر ال ـخــارق
لتقديم أداة ترجمة آلية ّ
تعد األكثر
دقة وطبيعية في العالم ،إذ أن الذكاء
االصطناعي الــذي تــم تطويره قــادر
عـلــى ال ـت ـقــاط أدن ــى ال ـف ــروق الدقيقة
الـتــي يدخلها املستخدم إلــى النص
وإعادة إنتاجها في الترجمة بعكس
البرامج األخرى .تم تدريب البرنامج
على مليارات الكلمات بحيث تقوم
الـ ـشـ ـبـ ـك ــات بـ ـفـ ـح ــص ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـتــرجـمــات والتعلم بشكل مستقل
كيفية ترجمتها باستخدام القواعد
والبنية الصحيحة .يــدعــم البرنامج
اليوم  42لغة مثل اإلنكليزية ،األملانية،
ال ـفــرن ـس ـيــة ،اإلس ـب ــان ـي ــة ،اإلي ـطــال ـيــة،
البولندية والهولندية .كما يتم تدريب
البرنامج على إتقان اللغة الروسية
واليابانية ،إال أنه حتى اليوم ال تدخل
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ض ـمــن ال ـل ـغ ــات الـتــي
يمكن الترجمة منها أو اليها.

