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إعداد إيفا الشوفي

سنغافورة:
دولة ذكية ال مدينة
تهدف سنغافورة الى أن تكون دولة ذكية وليس
فقط مدينة وقــد بــدأت منذ عــام  2015بنشر
البنية التحتية لهذا التصور في جميع أنحاء
ال ـجــزيــرة .ال ـيــوم  %98مــن خــدمــات الحكومة
فــي سنغافورة أصبحت رقمية ويمكن ألي
مواطن أن ينتهي من معامالته عبر اإلنترنت،
باإلضافة الى ذلك أصدرت الحكومة تطبيقات
على الـهــواتــف الــذكـيــة متصلة بمستشعرات
داخل منازل السكان لقياس نسب استهالك
الـكـهــربــاء وامل ـيــاه بـهــدف تــرشـيــد االسـتـهــاك
وخفض األكــاف .كما تهدف سنغافورة الى
وضع نظام املالحة عبر األقمار الصناعية في
جميع اآلليات املوجودة على أراضيها بحلول
عام  2020وذلك في محاولة منها لجمع أكبر
ع ــدد مـمـكــن م ــن امل ـع ـلــومــات ب ـهــدف تحسني
وتطوير خدمات جديدة.

كانساس :تطور متسارع

ط ــوال الــوقــت ،ثــم كـيــف سيتم حفظ
هــذه املـعـلــومــات ومــن هــم املـخــولــون
ب ــال ــول ــوج ال ـي ـهــا ومـ ــن ي ـض ـمــن عــدم
ال ـت ــاع ــب ب ـه ــا؟ نــاه ـيــك ع ــن الـخـطــر
األكبر أال وهو القرصنة حيث أن كل
املدينة من طرقات وكهرباء وأبنية
ستكون متصلة بالشبكة ،وهذا إذا
ما حصل يمكن أن يوقف في لحظة
أي مدينة ذكية في العالم ويعيدها
عشرات السنني الى الــوراء لتتحول
لــوحــة املـفــاتـيــح بــن ي ــدي الـقــرصــان
ال ــى أداة لـتــدمـيــر امل ــدن مــن دون أن
يمتلك قنبلة واحدة.

كانوا يبنون فايسبوك في بداياته كانوا
يـعـلـمــون فــي تفكيرهم أن ه ــذه املنصة
يـمـكــن أن ُي ـس ــاء اس ـت ـخــدام ـهــا ولـكـنـهــم
تـجــاهـلــوا إحـســاسـهــم .وعـلــى الــرغــم من
أنـنــا تظاهرنا كــل هــذا الــوقــت أنــه ربما
ليست هناك أي عواقب سيئة مقصودة
حـقــا ،فــي أع ـمــاق عقولنا كـنــا نـعــرف أن
شيئًا سيئًا يمكن أن يحدث».
املدير التنفيذي السابق في فايسبوك ال
يستخدم فايسبوك! فقد أعلن في مقابلته
أنـ ـ ــه «إذا ن ـظ ــرت ــم إلـ ـ ــى ص ـف ـح ـتــي عـلــى
فايسبوك سترون أني نشرت مرتني في
السنوات السبع املاضية .أنا ال أستخدم
هــذه األدوات بعد اآلن ،ولــم أستخدمها
مـنــذ س ـن ــوات م ــا خـلــق ت ــوت ـرًا كـبـيـرًا مع
أصدقائي وفــي األوس ــاط االجتماعية».
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى الـ ـسـ ـم ــاح ألط ـف ــال ــه
باستخدام فايسبوك قــال باليهابيتيا:
«ال أسـ ـم ــح ألط ـف ــال ــي ب ــاس ـت ـخ ــدام ه ــذه
القذارة» .يقول باليهابيتيا إن فايسبوك
يشجع على خلق «شعبية وهمية هشة»،
مما يجعل املستخدمني يشعرون بفراغ،
وبــالـتــالــي يـحـتــاجــون ال ــى جــرعــة أخــرى

تعتبر مدينة كــانـســاس فــي والي ــة ميسوري
في أميركا من طليعة املدن الذكية إذ تحتضن
شبكة نطاق عريض واسـعــة ،تــرامــواي ذكــي،
أكشاك رقمية تستخدم كدليل للمدينة ،كذلك
هناك أجـهــزة استشعار للفيديو ق ــادرة على
العثور على السيارات املتوقفة بشكل خاطئ،
مراقبة إشــارات املرور للتأكد من عدم عرقلة
ال ـس ـيــر… وي ـق ــول ب ــوب بـيـنـيــت رئ ـيــس قسم
ُ
االبتكار في مدينة كانساس ،في مقال نشر
على موقع مبادرة برنامج املجتمعات الرقمية،
إن التقدم الذي أحرز مؤخرًا قد شمل توسيع
ً
فضال عن تحسني ّ
منصات
املبادرات الحالية،
تـحـلـيــل ال ـب ـي ــان ــات .االس ـت ـخ ــدام ــات املـحـتـمـلــة
للتحليالت واسعة النطاق ودقيقة ،مثل وضع
برك في األحياء الحارة للحد من الجريمة ،أو
استخدام أدوات التنمية االقتصادية لتحديد
املناطق التي تحتاج إلــى امل ــوارد .كما يشمل
هذا التوسع خطة اإلضــاءة الذكية في املدينة،
والـتــي مــن املـقــرر أن تنمو إلــى  7200وحــدة.
وت ــم وض ــع شـبـكــة ان ـتــرنــت عــامــة ف ــي املــديـنــة
وك ــام ـي ــرات مـ ــرور تـجـمــع اآلن ال ـب ـيــانــات من
جميع ال ـطــرق الــرئـيـسـيــة .وتـسـتـخــدم املدينة
أيـضــا أجـهــزة استشعار لتوجيه املـيــاه أثناء
العواصف.

وه ــذه الحلقة هــي مــا تــدفــع ال ـنــاس الــى
مشاركة املنشورات التي يعتقدون أنها
سوف تحصل على إعجاب اآلخرين .قد
ال تدركون ذلك ،يقول باليهابيتيا ،لكنهم
يقومون ببرمجة سلوككم .لم يكن األمر
مقصودًا ،ولكن اليوم علينا أن نقرر ما
إن كنا سنتخلى عن هــذه الوسيلة وما
إذا كنا مستقلني فكريًا.
يـشـيــر بــالـيـهــابـيـتـيــا إل ــى حــالــة حصلت
فــي الـهـنــد ربـيــع ه ــذا ال ـعــام ،عـنــدمــا أدت
رسائل كاذبة تم تداولها على الواتساب
للتحذير من مجموعة من الخاطفني الى
قتل سبعة أشخاص أبرياء« .فايسبوك
تملك واتـســاب ،وهــذا ما نواجهه اليوم.
تـخـيــل عـنــدمــا تــأخــذ ه ــذه ال ـحــادثــة إلــى
أق ـصــى الـ ـح ــدود ،ح ـيــث يـمـكــن للجهات
الـسـيـئــة اآلن أن تـتــاعــب ب ــأع ــداد هائلة
م ــن ال ـن ــاس لـلـقـيــام ب ــأي ش ــيء ت ــري ــده».
يــوصــي املــديــر ال ـســابــق ال ـنــاس بـ ـ «أخــذ
استراحة صعبة» من وسائل التواصل
االجتماعي ف ــ»إذا استمرينا فــي إطعام
ال ــوح ــش س ــوف ي ــدم ــرن ــا .لــدي ـنــا فــرصــة
اليوم للسيطرة عليه وكبحه».

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

أخبار

ذكاء اصطناعي يتنبأ بشخصية العام
ف ــي أواخ ـ ــر ت ـشــريــن ال ـثــانــي ال ـفــائــت ت ــوق ــع ذكـ ــاء ال ـســرب
االصطناعي الذي طورته شركة ّ Unanimous AIأن الفائز
بلقب «شخصية العام» الذي ستمنحه مجلة تايم األميركية
لعام  ،2017هو الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،واضعًا
إيــاه على رأس الئحة مؤلفة من  5أشخاص توقع الذكاء
االصطناعي أن يحصلوا على هذا اللقب .لكن في األول من
الشهر الجاري ،قبل  5أيام من إعالن مجلة تايم شخصية
العام ،وبتحديث مفاجئ استبعد الذكاء االصطناعي بوتني
من الالئحة ورفع حملة « ،»me tooالتي كان قد وضعها
في تنبؤه السابق في املرتبة الثالثة ،إلى املرتبة األولى .في 6
كانون األول أعلنت تايم أن «كاسرات الصمت» ّ
هن الفائزات
باللقبّ ،
وهن النساء اللواتي أطلقن حملة « »me tooلفضح
التحرش الجنسي الذي مررن به .هكذا وللسنة الثانية على
التوالي ينجح ذكاء السرب االصطناعي بتوقع شخصية
العام بدقة .%100
يجمع ذكاء السرب االصطناعي بني املدخالت البشرية في
الوقت الحقيقي وخوارزميات الذكاء االصطناعي إلنتاج
«عـقــل جماعي نــاشــئ» ،وه ــذا العقل أكـثــر ذك ـ ًـاء مــن عقل
بشري واحــد أو خوارزميات البرمجيات وحدها .تنطلق

الـشــركــة مــن مـقــولــة مـفــادهــا أن عقلني أفـضــل مــن واح ــد،
فكيف الـحــال فــي جمع آالف العقول فــي الــوقــت الحقيقي
من خالل الذكاء االصطناعي ،وتحديدًا ربط معرفة مئات
الناس وحكمتهم ورؤاهــم وحدسهم في الوقت الحقيقي
عـبــر خــوارزم ـيــات إلن ـتــاج ذك ــاء نــاشــئ ،وه ــو مــا تـقــوم به
الشركة.
ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا ُصـ ِّـمـ َـمــت بنحو مـشــابــه لـطــريـقــة عمل
األس ــراب فــي الطبيعة ،لتمكني مستخدمي اإلنـتــرنــت من
تضخيم ذكــائـهــم الـجـمــاعــي عـبــر الـتـفـكـيــر مـعــا فــي نظم
مـغـلـقــة .وق ــد أظ ـه ــرت ال ــدراس ــات أن ذك ــاء ال ـس ــرب يمكن
أن يــزيــد بـشـكــل مـلـحــوظ مــن دق ــة الـتـنـبــؤات وعـمــق رؤى
األنظمة ،ما يتيح لألسراب التفوق على الخبراء .املنهجية
الـتــي يعتمدها الـبــاحـثــون لـلــوصــول إلــى التنبؤ تـبــدأ عند
توصيل أفراد مختارين عشوائيًا إلى منصة ذكاء السرب
االصـطـنــاعــي .فتبدأ الـخــوارزمـيــات فــي تحديد الشخص
ً
األقل احتماال للفوز من قائمة تايم .وفي قائمة هذه السنة،
لم يستغرق األمر سوى بضع دقائق لتضييق القائمة إلى
ثالثة مرشحني :دونــالــد تــرامــب ،فالديمير بوتني وحملة
«.»me too

 :Petroعملة فنزويال الرقمية
تـعـيــش ف ـن ــزوي ــا م ـنــذ س ـن ــوات أزمـ ــة اق ـت ـصــاديــة خــانـقــة
وحـصــارًا ماليًا فرضته العقوبات األميركية على البلد.
لذلك أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مــادورو األسبوع
ال ـفــائــت خـطــة إلن ـشــاء عـمـلــة رقـمـيــة خــاصــة بــالـبـلــد أطـلــق
عليها تسمية «بترو» ،في محاولة لفك الحصار املالي الذي
فرضته العقوبات األميركية على نظامه .لم ّ
يقدم مادورو
تـفــاصـيــل ع ــن الـعـمـلــة س ــوى أن ـهــا سـتـكــون مــدعــومــة من
احتياطات النفط والذهب واألملــاس والغاز ،مشيرًا إلى أن
بالده تدخل القرن الواحد والعشرين من خالل هذه العملة
الرقمية .وقــال مــادورو إن هــذه العملة الجديدة ستساعد
فنزويال «على التقدم فى قضايا السيادة النقدية والقيام
بعمليات مالية والتغلب على الحصار املالى» .فالعقوبات
األميركية جعلت من الصعب جـدًا على املواطنني تحويل
األموال من طريق البنوك الدولية ،كذلك إن انخفاض قيمة
البوليفر (عملة فنزويال) مقابل الــدوالر جعل املشتريات
عبر اإلنـتــرنــت باهظة الـثـمــن .وقــد دفـعــت ضــوابــط العملة
في البالد العديد من املستهلكني ذوي الخبرة في مجال
التكنولوجيا إلــى التحول إلــى بيتكوين ،ولـكــن السلطات

تريد تقديم بديل مــدعــوم مــن الحكومة .وقــال التلفزيون
الفنزويلي ّإن العملة الرقمية هي «الخطوة التالية للتطور
التكنولوجي للبشرية» التي ستتخلص من بيروقراطية
الورقية .وفيما رأى البعض ما يقوم
البنوك ،وكذلك النقود ّ
به مادورو «تهريجًا» ،يترقب الكثيرون من داعمي العمالت
الرقمية مثل «بيتكوين» و«إيثيريوم» عملة «بترو» الرقمية،
إذ إن ــه لـيــس كــل ي ــوم تـعـلــن دول ــة مــا إط ــاق عـمـلــة رقمية
مدعومة من الحكومة ،فهل تنقذ التكنولوجيا االقتصاد
الفنزويلي؟
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