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2019  أﻓﺮﻳﻞ30 ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل

ّ
 وبــدأ ــي زعزعــة عاداتنــا، أصــبح الــذكاء االصــطنا ّي مركــز اهتمامنــا ومتطلباتنــا ــي حياتنــا اليوم ّبــةV“{ {ﬂ~×¹]
ّ
ّ  ــي-  ــي أه ـ ّـم تقنيات ــه األساسـ ـ ّية؟ كي ــف يعم ــل؟ م ــا-  م ــا.  ــي عملن ــا+وح)ـ ـ
الرهان ــات األخالق ّب ــة
وراح ــة حياتن ــا
ّ واالجتماع ّبــة واالقتصــاد ّبة؟ وكيــف يـ
ّ ــي املحــاور- ـتم برمجتــه؟
 كــون. ســنتن ّاولها ــي هــذا املقــالGالرئيس ـ ّبة ال)ــ
ّ
ّ الـ ّـذكاء االصــطنا ّي علــم
ّ ـإن الجزائــر مـ
ـدعوة لرســم سياســة حقيق ّيــة ــي هــذا
 فـ،مؤهـل أن يكــون علــم املســتقبل
ّ
ّ
 إذا كانـ ــت تريـ ــد ضـ ــمان وجودهـ ــا ـ ــي عـ ــالم التطبيقـ ــات،املجـ ــال لبـ ــدء صـ ــناعة ـ ــي مجـ ــال الـ ــذكاء االصـ ــطنا ي
ّ
ّ  أصبحت لهاG)الذك ّبة" وال
.ى حياتناZأهم ّبة كب\[ة وهيمنة ع
"
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ علم
 تمثيل،(Deep-Learning) املعمق
 الت، التعلم اآل_ي،[\ التفك، الذكاء االصطنا ي:xéi^Ë¹] l^Û×ÓÖ]
ّ
. املدينة الذك ّية،املعارف
Résumé: L’intelligence artificielle est désormais au cœur des objets que nous manipulons
tous les jours, et elle commence si elle ne l’a pas déjà fait à bouleverser nos habitudes et
notre confort de vie et de travail. Quelles en sont ses principales techniques, comment
fonctionnent-elles? Quels en sont les enjeux d’ordre éthique, social et économique?
Comment se programme-t-elle ? Telles sont les principales haltes que nous ferons dans cet
article. Devant une science qualifiée d’avenir, l’Algérie est appelée à tracer une politique
concrète dans le domaine et, à terme, initier une véritable industrie de l’intelligence
artificielle si elle veut assurer sa présence dans un monde où les applications «intelligentes»
prennent de l’importance et dominent notre manière d’être.
Mots-clés: Apprentissage automatique, IA, Intelligence Artificielle, Deep-Learning,
Machine learning, Raisonnement, Représentation de connaissances, ville intelligente.

abdelherz@gmail.com : ال[يد اإللك[وني، املسيلة،∗جامعة محمد بوضياف
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ّ ّ
ّ
مر الذكاء االصطنا ّي منذ نشأته ،بمراحل مختلفة من التطور .فقد انتقل من مرحلة نشطة
]VíÚ‚ﬂ Ï¹
ّ
إ_ى مراحل من الالستقرار وكذلك مراحل من اإلحباط .يعود ذلك ّ
لعدة أسبابّ ،
أهمها األسباب املال ّية
ّ
ّ
ّ
الطموح ّ
الزائد الذي ّ
تم\ت به األهداف املسطرةّ .أما ي ّأيامنا هذﻩ ،فيعيش الذكاء االصطنا ّي
وكذلك
ّ
يصنف خالل ّ
السنوات االخ\[ة باملجال العلم ّي الذي يوّ ¤ي بتحول
مرحلة انبعاث جديدة ،حيث أصبح
جذر ّي ملستقبل العالم.
ّ
التطبيق ــات أك¦ ــ[ ع ــددا وأك¦ ــ[ "ذك ــاء" م ــع ّ
السـ ـ§ ّي لج ــذب االس ــتثمار الفك ــر ّي وامل ــا_ ّي م ــن ط ــرف
أص ــبحت
ّ
املؤسسات والجامعات.
مخابر البحث ي
ّ
ّ
 ــي ه ــذا اإلط ــار ،سنس ـ ّـلط ّ
الضـ ـوء ع Zــى الجوان ــب األساسـ ـ ّية له ــذﻩ التكنولوجي ــا متس ــائل\ن :كي ــف يفكـ ـر
ّ ّ
ّ
علم ّ
املعمق )(Deep-Learning؟ الخ.
الذكاء االصطنا ي؟ ما هو مفهوم الت
ّ
 V†{•^£] çâ Hêالـذكاء االصـطنا ّي ال يعتـ[ علمـا حـديثا ،حيـث تعـود املراحـل االو_ـى
]ﬂ Â^ßŞ‘÷] ð^Ò„ﬂ Ö
ّ
لهذا املجال لسنوات ّ
السبعين ّيات من القرن املا .G±²وبعد فـ[ة مـن ّ
الركـود بسـبب العوائـق التقن ّيـة خاصـة
ّ
ّ
باإلضــافة ا_ــى العوائــق املال ّيـة والــذي يعــود لغيــاب الـام قطــاع ّ
الصـناعة ،حاليــا أظهــر التطــور التكنولــو¸ ّي
ّ
الرقم ّي ي هذا املجال حتم ّية مرتبطة بحياة ّ
ّ
كل شخص ،وال) Gلم نولها االنتباﻩ واالهتمام الالزم\ن.
ّ
ّ
ّ
ّ
متعددة .بالنسبة للبعض يتمحور الذكاء االصطنا ّي حول
أخد مصطلح الذكاء االصطنا ّي معان ّي
ّ
ّ
جوانب حياتنا االصطناع ّية ال) Gيمكن أن تتجاوز الذكاء البشر ّي ،ويصنفه آخرون كمجرد برنامج آ_ ّي
ّ
ً
خاضعا لسيطرة الذكاء البشري.
يبقى
ّ ّ
 :ÄÎ]çÖ] » êكنظرة ّاول ّية عن هذا املجال ،فإن الذكاء االصطنا ّي هو ذلك العلم
]ﬂ Â^ßŞ‘÷] ð^Ò„ﬂ Ö
ّ
ّ
التقن ّيات ال) Gتحاكي العمل ّيات اإلدراك ّية البشرّبة مثل ّ
السيارة الذات ّية
حيث يتقاطع مع العديد من
ّ
ّ
الروبوتات ّ
توص ّيات املحتويات ،ترجمة محتو ّيات مقاطع الفيديو ّ
الصناع ّية ،التشخيصات الطب ّية ،إنتاج
ّ
ّ
ّ ّ
ً
وأيضا تجسيد عمل ّيات من أجل تقليد بعض الحركات
املعارف ،التعلم اآل_ ّي ومعالجة اللغة الطبيع ّية...
ّ
ّ
الجسد ّية لإلنسان مثل إعطاء اللقاح عن طريق يد آل ّية ُيتحكم فÉÊا عن بعد.
ّ ّ
" :(« Machine Learning ») êالتعلم اآل_ي" هو فن برمجة الحاسوب لتوليد خوارزم ّية
]ﬂ Öû] Ü×ÃﬂjÖ
ً
بصفة ذات ّية قادرة عZى بناء "تمثيل داخZي" ألداء ّ
املهمة املطلوبة .ولتحقيق ذلك ،يتع\ن ّاوال ،تقديم أك[
ّ
ّ
ّ
ّ
التا_ ّي ّ
يوضح بصفة
عدد ممكن من األمثلة بغية التدريب والتحسن ح) +يصبح مستقال بذاته .الشكل
ّ ّ
ّ
ّ
عامة طريقة هذا التفك\[ أي كانت طريقة التعلم:

14

  א موא  א دא E0Fא אא  2019

أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﺠﺪﻳﺪة

اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﻧﻤﻮذﺟﺈﺣ

اﻷﺧﻄﺎء

ﺻﺎﺋﻲ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﻟﻨﻤﻮذﺟﺎﻹ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
اﻟﺘﻨﺒﺆ،

ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت

اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت...

ﺣﺼﺎﺋﻲ

ّ ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
الرسم البيان ّي ّ
يوضح الجزء اال ّول من ّ
السابق أنه من خالل أمثلة التدريب ،تنتج خوارزم ّيات التعلم
ّ
ّ
ً
ً
إحصائيا ،يطبق عZى املعطيات الجديدة )الحقيق ّية( ،مما يتيح إمكان ّية الت ّنبؤ ،والتصنيفات
نموذجا
اآل_ ّي
ّ
أو التعرف.
ّ
ّ ّ
ً
ّ
تختلف طريقة "التعلم اآل_ي" اختالفا جذريا مقارنة بمقاربة اإلعالم اآل_ ّي التقليدي .فبالنسبة لهذا
ً
األخ\[ ،تعتمد نتيجة الخوارزم ّية عZى مسار معروف مسبقاُ ،ويستخدم الحاسوب لسرعة معالجة
ّ ّ
ّ ّ
ّ
علم ي ّ
حد ذاته وباالعتماد عZى املعطيات
البيانات .أما بخصوص التعلم اال_ي ،فتعتمد النتيجة عZى الت
ّ
يتم من خاللها استخراج ّ
ال)ّ G
املحدد وتعميمه عZى فئة من املشكالت؛ عZى سبيل املثال ،يعتمد
السلوك
ّ
ّ
ّ
الG±Òء ّ
عرف عZى ّ
الت ّ
"سيارة" ي صورة ما ،باالعتماد عZى "قاعدة معرفة" لصور
)سيارة
متعددة من هذا
شاحنة ،حافلة.(... ،
ّ ّ
 Värñ^jÞæ êتستوعب خوارزم ّية التعلم اآل_ ّي خصائص معطيات
ﬂ Öû] Ü×ÃﬂjÖ] » Øñ^‰çÖ]æ Ñ†Ş
] Ö
ّ
ّ
ّ
التدريب ألجل إنتاج نموذج ّ
تنبؤي .يوجد فئتان من الت ّنبؤات :االنحدار والتصنيف .ويمكننا تعداد
ّ ّ
ُ
ّ
الخوارزم ّيات التالية ال) Gتستخدم ي التعلم اال_ ّي إ_ى:
 K-means :K-means (1عبارة عن خوارزم ّية تجميع غ\[ هرم ّية وغ\[ خاضعة للرقابة يمك×Éا
ّ
النقاط ي مجموعات منفصلة  kلتقليل وظيفة ّ
معينة .تتواجد البيانات املتشاÉÙة ي
تجميع مجموعة من
ّ
ّ
ّ
متوسط نقاط مجموعÉÛا ،الوظيفة املراد
نفس املجموعة بعد التحليل .بالنظر إ_ى املسافة من نقطة إ_ى
ّ
تقليصها -ي مجموع ّ
مربع هذﻩ املسافات .علما أن  K-meansعبارة عن خوارزم ّية غ\[ خاضعة للرقابة.
ّ
تحديد املسافة األك¦[ شهرة لحاالت التجميع -ي :املسافة اإلقليد ّية ومسافة ماÉÜاتن .عZى سبيل املثال،
يمكن لخوارزم ّية k-meansان تكون كما يّ Zي )املرجع : (9
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املدخل
 Kعدد الكتل املراد تشكيلها
مصفوفة البيانات
البدا ّبة
ّ
اختيار عشوائ ّي  Kنقاط )صف من مصفوفة البيانات(.
ّ
ّ
ّ
)املسمى (centroid
هذﻩ النقاط -ي مراكز التجمعات
أعد
تعي\ن ّ
كل نقطة من املصفوفة للمجموعة األقرب إلÉÊا
ّ
إعادة حساب مركز ّ
كل مجموعة وتعديل النقطة الوسطى
ّ
ا_ى غاية التقارب
أو تثبيت الجمود الكّ Zي للمجتمع )مصفوفة البيانات(
ÉÜاية الخوارزم ّية
ً
ً
لنأخذ مثاال بسيطا ب ـ  10أفراد نعرف ع×Éا الخصائص  c1و .c2الهدف هو إنشاء تصنيف عن طريق
خلق ثالث مجموعات باستخدام خوارزمية. k-means
المرحلة  :0ال ّتھيئة

ﻧﺨﺘﺎرﻋﺸــﻮاﺋﻴﺎ  3أﻓــﺮاد .ﻫــﺆﻻء
اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻮاﻓﻘﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻوﻟﺒـﺔ
ﻟﻠﻔﺌــﺎت اﻟــﺜﻼث) .اﻷﺣﻤــﺮ واﻷﺧﻀــﺮ

واﻷﺻﻔﺮ(
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 1
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ ﺑـﻴﻦ اﻷﻓـﺮاد
وﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ .ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﺪﻳـﺪة
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮب ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدﻳﻦ .ﺗﻌﺘﻤـﺪ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ "اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ
اﻹﻗﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻳﻤﻜﻨـﻚ أﻳﻀًـﺎ اﺳـﺘﺨﺪام

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ أو ﻣﻴﻨﻜﻮﻓﺴﻜﻲ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2

ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮد إﻟﻰ
أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ3

ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻜﺮارﻳﺔ

ﻧﻜﺮر اﻟﺨﻄﻮات  1و 2و 3ﻃﺎﻟﻤﺎ
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺮار
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(2

]÷©‚]…)(la régression

ّ
 :(la régression linéaire) < êخوارزم ّية االنحدار الخط ّي -ي دالة رياض ّية
أﬂ Ş¤]< …]‚©÷] -
ّ
ّ
يمك×Éا أن تصوغ العالقة ب\ن امل ّ
واملتغ\[ املسÉÛدف .أبسط الحاالت -ي "االنحدار الخط ّي
تغ\[ات الت ّنبؤ ّية
ّ
ّ
ّ
متعدد امل ّ
ّ
تغ\[ات عندما
املتغ\[" إليجاد دالة  y = ax + bلتقدير العالقة .يتدخل االنحدار الخط ّي
أحاد ّي
ّ
ّ
يمثل االنحدار ّ
تتداخل ّ
عدة ّ
ً
نموذجا
متعدد الحدود
متغ\[ات توضيح ّية ي وظيفة الت ّنبؤ؛ بينما يمكن أن
ّ
املعقدة ال) Gليست ب ّ
الضرورة خط ّية.
للعالقات
ّ
 < ) :(la régression logistiqueاالنحدار اللوجيس) ّ Gعبارة عن طريقة
بﬂ Šéqç×Ö]< …]‚©÷] -
ّ
ّ
التصنيفات الثنائ ّية .تبدأ بإدخال ّ
متغ\[ات تنبؤ ّية نوع ّية و/أو ترتيب ّية وتقيس احتمال
إحصائ ّية ألداء
ّ
ّ
)وتسمى ً
دالة ّ
دالة ّ
الرياضياتّ ،
ّ
السين ّية .ي ّ
أيضا
السين ّبة
يتم تعريف ال
قيمة اإلخراج باستخدام ال
املنح +çي  (S1من خالل:
)f(x) =1 / (1 + e–x
ّ
وال) Gيمكن تعميمها عZى أ ّي دالة شكلها كما يّ Zي:
)fλ(x) = f (λx) = 1/ (1+e–λx
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ً
وغالبا ما تستخدم ي الشبكات العصب ّية ألنه
تمثل هذﻩ الطريقة دالة التوزيع للقانون اللوجس) ّG
ّ
ً
ّ
متعددة
قابل للتمي\ ،وهو ما يمثل عائقا لخوارزم ّية االنتشار العك Gّ ±êال) Gأتاحت إنشاء شبكات
ّ
الطبقات.
ّ
 :(SVM) êينتمي شعاع ّ
الدعم اآل_ ّي إ_ى فئة املصنفات الخط ّية )استخدام
ﬂ Öû] ÜÂ‚ﬂ Ö] Å^Ã (3
ّ
التصنيف ،ل ّ
كل مدخل
فصل خط ّي للمعطيات( ،ويستخدم للعثور عZى الحدود ب\ن الفئات .يسمح
ّ
جديد ،بتحديد الفئة ال) Gينتم ّي إلÉÊا بمجرد تحديد الفئات بواسطة املصنف الخطي .عZى سبيل املثال،
ّ
ّ
ّ
ّ
النقاط ،يمكننا التساؤل
الحد الفاصل ب\ن فئات
نقاط )سحابة( االنتشار أدناﻩ ،بحيث إذا كنا نعرف
ّ
ّ
ّ
ّ
عن الجانب من الحدود الذي تنتمي اليه النقطة املمثلة )املثلث األسود( ،وبالتا_ي إ_ى أ ّي فئة تنتمي.
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ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺜﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ دواﺋﺮ ﺣﻤﺮاء أو ﻣﺮﺑﻌﺎت
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت،
ﻫﺬه
ﻣﻦ
زرﻗﺎء.
ﺳﻴﻘﻮمSVMﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪود :ﻫﺬه ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷي ﺗﻌﻠﻢ آﻟﻲ .ﻳﻮﺿﺢ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻫﺬا ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﹼﻡ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ.

ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻳﻌﺜﺮ
 ،SVMاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪ )اﻟﺨﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ( .ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮف
 SVMﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪود ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟـ SVMاﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﻰ أي
ﻓﺌﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ان
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ودون ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺸﺮي.
وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻟﻲ .ﻓﻲ
ﺧﻠhﺺ  ،SVMﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺜﺎلi ،
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ )اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻤﺜﻠﺜﺎت(،
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻷﺳﻮد ﻋﺒﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻋﻦ ﻣﺮﺑﻊ أزرق.

ّ
التمي\ ب\ن ّ
عدة مجموعات من البيانات .فGó
 :La Naïve Bayes (4تعمل هذﻩ الخوارزم ّية عZى
ّ
الشرط ّية .تعتمد  Naïve BayesعZى فرض ّبة قو ّبة :امل ّ
تغ\[ات
تعتمد عZى نظرّية بايز ) (Bayesلالحتماالت
ّ
ّ
ح) +ولو كانت هذﻩ الفرض ّية ً
غالبا ما
مستقلة عن بعضها البعض .وهذا يبسط حساب االحتماالت،
كل ّ
عامّ ،
تكون خاطئة )ومن هنا جاءت عبارة "ساذج"( .بش ّ
يتم استخدام Naïve Bayesللتصنيفات
ّ
النص ّبة.
 :(les réseaux de neurones) íéﬂ f’ÃÖ] l^Ófتشبه الخوارزم ّية القائمة عZى شبكة
ﬂ Ö] (5
ّ
عصب ّية اصطناع ّية ي عملها من النماذج اإلحصائ ّية أك¦[ م×Éا من الخاليا العصب ّية البيولوج ّية ،ال)- Gي
أساس تصميمها .وهو مستو¤ى من عمل ّ
الدماغ البشري .تعمل الخاليا العصب ّية ّ
الرسم ّية ،ال) Gتعت[
الوحدة األساس ّية للشبكة العصب ّية االصطناع ّية ،كما هو موضح ي ّ
الرسم البيان ّي كما يZي:
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ّ
الدالة E
تقييم
اإلشارات
املستقبلة
الخارج ّبة
نالحظ أن هناك نوع\ن من ّ
الدوال:

ّ
الدالة F
اإلشارة

U

تقييم
ّ
الداخل ّبة

الحالة

X

ّ
 الدالة ) Eاملدخالت( =  :Uتقييم اإلشارة املستقبلةّ
الÉÛا ّ
دالة  :f (U) = Xتقييم ح ّ
الداخل ّية ي لحظة تفعيلها
 الّ
ّ
دالة اإلدخال -ي مجموع مرجح إلشا ات اإلدخال كما هو ّ
موضح ي ّ
الرسم البيان ّي التا_ي
ر

ّ ّ
ّ
علم اآل_ي" معطيات كب\[ة ّ
يتم تخزي×Éا ي "بنك
•† Víéﬂ ÛÓÖ] l^ﬂéŞÃ¹] ìçq ì…æيتطلب "الت
ّ
التحليل اإلحصائي ،الذي س ّ
يتم إدارته بعد
املعلومات" ،من اجل معالجة واكتشاف االنتظام من خالل
ذلك .يمكن لـ "بنك املعلومات " تخزين معطيات باستعمال  1 = 1Pétaoctets) Pétaoctetsمليون
ّ ّ
ّ
 (Gigaoctetsدون ّ
وتعد
السماح بمعالجÉÛاÉþ .تم تقن ّيات التعلم اآل_ ّي بوظيفة معالجة هذﻩ املعطيات.
ّ
ّ
جودة البيانات ضرورّية للوصول إ_ى النماذج الت ّنبؤ ّبة الفعالة.
ّ
† VêÖ÷] Ü×ÃﬂjÖ] Ñتوجد ثالث طرق للتعلم اال_ي ،و-ي كالتا_ي:
< gÎ]†¹]< Ü×ÃﬂjÖ]< Iيرتكز عZى أساس خوارزم ّيات استخدام املدخالت واملخرجات املوصوفة من طرف
اإلنسان.
ّ ّ
ّ ّ
<gÎ]†¹]<Æ<Ü×ÃﬂjÖ]<Iال يوفر هذا التعلم الخوارزم ّية ال) Gتصف املعطيات .يمكن هذا التعلم من إيجاد
البنية واكتشاف منطق املعط ّيات ي املدخل.
<ÜéÂ‚jﬂ Ö]<íŞ‰]çe<Ü×ÃﬂjÖ]<Iيعمل عZى مستوى ّبيئته من أجل تحقيق أق +±قدر ممكن من املكاسب.
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ّ
] : (apprentissage supervise) gÎ]†¹] Ü×ÃﬂjÖانطالقا من النموذج األسا{t1، t2... ،tn} Gّ ±
ّ
التوضيح ّية ي املدخل} ّ ،X= {x ،x ، ... ،x
يتم وضع عالمات بواسطة خب\[ ّ
مما
=Tوإدخال البيانات
1 2
n
ّ
ّ
ّ
ّ
يسمح للنظام بالتعلم وتحس\ن النموذج لتكون هناك القدرة عZى إجراء الت ّنبؤات  Yبحيث(X.T) :
)Prédiction (Y

ّ ّ
ّ
التصنيف واالنحدار بش ّ
األدوات ّ
كل
الرياض ّية واإلحصائ ّية األساس ّية املستخدمة ي التعلم املراقب -ي
ّ
ّ
ّ ً
وفقا لطبيعة املشكلة ال)ّ G
تتم معالجÉÛا .يعمل التصنيف عZى سبيل املثال عZى التعرف عZى
أساG±
ّ
ً
الوجوﻩ والنباتات ...يعمل االنحدار عZى سبيل املثال لتحديد مسافة املركبات وفقا للمعان املصابيح
األمام ّية...
]:(Apprentissage par renforcement)ÜéÂ‚jﬂ Ö] íŞ‰]çe Ü×ÃﬂjÖ
اإلجراءات
املبدأ هو :العالم
تتم مكافأة ّ
كل م×Éما بمكسب )أو جائزة(.

املكافآت .وبعبارة أخرى ،تنفذ إجراءات ي سياق مع\ن )العالم(،
ّ ّ
ال تعطى إجابة كما ي التعلم
الخاضع للمراقبة .ترك اآللة تعمل
بمفردها .هدفها هو تحقيق أق+±
قدر من املكاسب ) ّ
الدعم( .مثال:
ّ
يتعلم امل :G±Òمع ّ
كل
الغزال الذي
خطوة ناجحةّ ،
يتم احتساب املكسب
ّ
ح) +يتعلم امل Gّ ±Òويكون املكسب ي
ّ
حدﻩ األق.+±
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ّ
ّ
املستقلة للسيا ة .قبل فهم كيف ّية القيادة ،من ّ
الضرور ّي أن اآللة ي مرحلة
مثال آخر هو القيادة
ر
ّ
ّ ّ
الساعات للتعلم من خالل محاكاة ّ
علم تق ّ G±
عدة آالف من ّ
عدة حوادث )االصطدام بالجدران
الت
ّ
و ّ
السقوط ي الوديان ،االصطدام باملا ّرة ،وعدم اح[ام الطرق املمنوعة .(...ي ّ
كل مرحلة من مراحل
ّ
ّ ّ
التعلم ،ستقوم بإلحاق وتسجيل املعرفة ال) GتعلمÉÛا.
ّ ّ
علم غ\[ املراقب ،البيانات ّ
املقدمة
] :(apprentissage non supervisé) gÎ]†¹]<Æ< Ü×ÃﬂjÖي الت
ّ
ّ
ّ
إ_ى نظام الذكاء االصطنا ي ،ال تكون ال موصوفة وال مصنفة ،تقوم خوارزم ّيات النظام بمعالجة البيانات
دون أ ّي تدريب مسبق .يعتمد املخرج عZى الخوارزم ّيات املستخدمة .يجب أن تكتشف الخوارزم ّية
بنفسها الوظيفة ال) Gتسمح لها بعمل ّ
تنبؤات عن طريق نموذج تعليم ّي  S = {(xi)} 1بدون عالمات،
ّ ّ
كل دالة من أجل تلخيص ،فهم...
نبحث عن األشكال األساس ّية املنبثقة عZى ش
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
]ﬂ Ã¹]< Ü×ÃﬂjÖ
املعمق" ألنه
ُ : (Le Deep Learning)ÐÛيطلق عZى هذا النوع من التعلم "التعلم
ّ
ّ
ّ
ّ
عصبية متعددة الطبقات كهيكل أساّ .G±
يتم إعطاء مثال للتعلم بواسطة املخطط
يستخدم شبكات
ّ
التا_ي:

دراﺟﺔ ﻧﺎرﺑﺔ
ﺳﻴﺎرة
ﺣﺎﻓﻠﺔ

ﺗﻌﻠﻢ

ّ ّ
ّ
عية والكم ّية) Xiمثالّ :
علم عZى أساس بيانات املدخالت النو ّ
السمات املم\ة للسيارة(
تتحقق مرحلة الت
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متعددة الطبقات ال) Gتعمل عZى أساس نموذج ريا Y Gّ ±²ي مرحلة التعلم .النموذج
والشبكة العصب ّية
ّ ّ
ّ
السيا ات ،الحافالتّ ،
الدراجات (...يصبح Y
املحسن  Yمن خالل التعلم )التعرف عZى سيارة ب\ن ّ ر
ّ ّ
ّ
علم يمكن أن ينتج خطأÉþ .دف العمل ّية ا_ى تقليل الخطأ )’E(Y,Yوهذا مهم ً
جدا
')وبالتا_ ّي  .('YYهذا الت
ّ ّ
لخوارزم ّية التعلم.
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ّ
ّ ّ
ّ
ّ
علم ّ
كمية كب\[ة من املدخالت  xiوتتطلب خوارزم ّية ) (Aخارج الشبكة العصب ّية.
تتطلب مرحلة الت
ّ ّ
الجانب ّ
يتم تدخل Deep
السل ّ Gلهذﻩ الخوارزم ّية يكمن ي تبسيط الخصائص األساس ّية لـ  ،xiوهنا
 Learningمن أجل:
ّ
ّ
 عدم استخدام الخوارزم ّية املستقلة ) (Aعن الشبكة العصب ّية،ّ
 اللجوء ا_ى الكث\[ من اإلدخاالت املسبقة ي البيانات الكب\[ة ،مثل )IMAGENETمئات اآلالف منّ
الصور بخصائصها(
ّ
ّ
التعرف ذاتيا عZى نوع اإلدخال .ليس من ّ
الضرور ّي التوضيح أن للسيارة عجالت ،وال توضيح
خصائصها
يسمح كذلك  Le Deep Learningب ـ:
ّ
ّ
ّ
التلقائ ّي عZى الكالم )تحويل ّ
الصورة و ّ
 معالجة ّالصوت
الصوت :التعرف عZى معالم الوجه ،التعرف
إ_ى ّ
نص مكتوب(،
 ال ّرؤ ّبة بالحاسوب :تقليد رؤ ّبة اإلنسان )آلة قادرة عZى رؤ ّبة العديد من األشياء ي وقت واحد(،قائية للغة الطب ّ
 املعالجة التل ّيعية،
ّ
النصوص )عZى سبيل املثال الكشف عن ّ
الرسائل غ\[ املرغوب فÉÊا ي ال[يد اإللك[وني(
 تصنيفقائية للغات الطب ّ
املعالجة التل ّ
يعية
ّ
ّ
اللغة واستخدامها ّ
ً
أصبح الذكاء االصطنا ّي أفضل من حيث فهم
تلقائيا عZى مختلف
للرد
ّ
الشف ّ
وية.
االستفسارات املكتوبة أو
ّ
ّ
ّ
خيصية
تم تطوير التطبيقات ي هذا املجال مثل وكالء املحادثة أو  ،chatbotوأنظمة املساعدة التش
ّ
ّ
ّ
اللغة الطب ّ
يعية
املتخصصة )امليكانيك ّية ،الط - Chatbots... (Gي أنظمة ذك ّية يمك×Éا تفعيل محادثة ب
ّ
ّ
و-ي تستند إ_ى أسس تكنولوج ّية مختلفة :فهم النص ،التعرف وتلخيص الكالم ،اإلدراك )تعاب\[ الوجه(
ّ
 ...وال)- Gي ً
أيضا تقن ّيات الذكاء االصطنا ي.
ّ
ّ ً ّ ّ
ً
صعباّ .
تصميم مثل هذﻩ ال[امج للغة العرب ّية ال يبدو ً
جدا ألن اللغة العرب ّية -ي اللغة
الرهان مهم
أمرا
ّ
الرس ّ
ّ
ويتحدث ÉÙا أك¦[ من  200مليون شخص ي جميع أنحاء العالم كما ّأÉÜا
مية ي  22دولة عZى األقل،
لغة مرجع ّية ألك¦[ من مليار مسلم.
ّ
ّ
اللغة تجمع ب\ن ّ
قائية للغة العرب ّية ّ
تتطلب املعالجة التل ّ
عدة
مكونات لغو ّبه عالية الجودة ألن هذﻩ
أنواع:
ّ
ّ
ّ
اللغة العرب ّية الفصى أو لغة القرآن ،اللغة العرب ّية الفصى الحديثة مع اختالف بسيط عن اللغة
ّ
ّ
اللهجات الخاصة ب ّ
كل دولة :لهجات الخليج اللهجات املغارب ّية لهجات شرق أوسط ّية:
العرب ّية الفصى ،و
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ّ
ّ
الط ّية ال) Gتعت[ ً
أيضا لهجة عرب ّية.
مصرّبه ،سودان ّية ،سور ّية لبنان ّية-فلسطين ّية ،عراق ّية؛ وح) +اللغة امل
ّ
التل ّ
كل هذا ي[ز ّ
ّ
قائية للغة العرب ّية .هناك
أهمية هذا املحور ي البحث العلمي .بخصوص املعالجة
العديد من املكونات اللغ ّ
وية ال) Gتم تطويرها كمحلالت مورفولوج ّية les ،Aramorph ، (XEROX
ّ
 concordanciers, les racineurs (Larkey,…).يمكن أن تعت[ هذﻩ املكونات بمثابة أساس ل[امج الذكاء
ّ
ّ
التل ّ
قائية لهذﻩ اللغة.
االصطنا ّي الحقيق ّي للمعالجة
ّ
ّ
الحظ ً
أيضا العمل املنجز ي مركز البحوث العلم ّية والتقن ّية لتطوير اللغة العرب ّية ) (CRSTDLAي
الجزائر العاصمة

]VíÎ^ß¹
ً
ّ
ً
 V[øÏjŠÚ êبمع +çآخر ،م) +يصبح الذكاء االصطنا ّي مستقال وليس مصطنعا
ﬂ Â^ßŞ‘÷] xf’è îjÚ
ً
ً
ّ
أهمية نتائجها ال) Gتظهر ّ
الرغم من ّ
حيا؟ من الواضح أن التقن ّيات الحال ّبة ،عZى ّ
جليا ي
أو واعيا وح)+
ّ
 Facebookأو  Googleو ّ
املستقلة ال) Gس ّ
يتم تعميمها ي املستقبل القريب ... ،لكن هذا ال يمنع
السيارة
ّ
أن هذﻩ التقن ّيات ال تتصرف تماما ككائن بشري ،وهذا ي حد ذاته الهدف املنشود ،أ ّي أن يصبح
ً
ّ
مستقال .ي الواقع ،تفتقر هذﻩ التقن ّيات إ_ى الحس املش[ك ،وكيف ّية العيش ي مجتمع ،وهو ي الوقت
ّ
ّ
الراهن من صالح ّيات اإلنسان .البحث موجه نحو هذا املسار ،وهو منح الذكاء االصطنا ّي الحس
املش[ك .سيصبح بعد ذلك ً
ذكاء مستقال وواعيا مصطنعا.
ّ
الرهانات عديدة ّ
]ّ VÍæ^~¹]æ l^Þ^â†ﬂ Ö
وهامة ،بل حيو ّية ،ألن هذا املجال العلم ّي هو الحاضر واملستقبل.
السباق ب\ن ّ
ّ
الرئ ّ
ّ
فعليا ّ
انطلق ّ
للمكونات ّ
يسية لهذا العلم .هؤالء الباحثون يراهنون
الحالي\ن
الداعم\ن
ّ
عZى املستقبل ويتوقعون ّأن من يسيطر عZى هذا العلم سÉÊيمن عZى العالمJ
ّ
يتعلق باملهن وتبعا للخطابات ال)ّ G
تتنبأ باختفاء بعضها ،تجدر اإلشارة
<_<Víéﬂ Â^Ûjq]<l^Þ^â… Iفيما
ّ ّ
إ_ى أن الذكاء االصطنا ّي ي الوقت الحا_ي ،لم يخلق سوى املهن ال) Gال تزال ي مستوى عال من الكفاءة
ّ
مثل مطور ّي ال[امجÉ .دف الذكاء االصطنا ّي إ_ى تحويل املهن وتغي\[ عالقات العمل وتحس\ن محتواها
ّ
ّ
ّ
والكشف عن احتياجات التدريب الجديدة داخل الشركة والجامعة .عZى سبيل املثال ،لم تتخلص
ّ
ّ
املعلوماتية من مهنة املحاسبة .بل ساعدÉþا عZى التحسن.
ّ
< Víﬂè^’jÎ]< l^Þ^â…<I<hعZى املستوى ّ
الدو_ي ،سيستمر نمو الذكاء االصطنا ّي لعدة سنوات ،مما
ّ
سيتيح ألصحاب تكنولوج ّيات هذا العلم التحكم ي تطورﻩ واالستفادة من الفوائد ال) Gال حصر لها وال)G
ّ
ّ
أهمية هذا العلم ي عدم البقاء مجرد
ستنجم عن ذلك .عZى مستوى البلدان الناشئة وبعد أن أدركت
ّ
ّ
ّ
الطريق مفتوح للتوافق مع ّ
املتحكمة ّ
الدول
واملتقدمة ي امليدان.
جيدا
مسÉÛلك\ن فإن
ّ
من ّ
الضرور ّي تحديد سياسة حقيق ّية لإلسهام ي مجال الذكاء االصطنا ي ،واالستثمارات ي املوارد
ّ
ّ
املاد ّية ،مثل بناء أجهزة كمبيوتر ذات قدرة حوسبة عالية للغا ّبة ،وتشجيع الشباب عZى الشروع ي
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ّ
مشاريع مستقبل ّية من خالل إنشاء شركات ناشئة خاصة بالذكاء االصطنا ي ،وتطوير البحث العلم ّي
ّ
ّ
ّ
املتخصص\ن ي الذكاء االصطنا ّي من خالل تدريب املديرين التنفيذي\ن والخ[اء..
وملء الفجوة ب\ن
<
íﬂéßÚ_<l^Þ^â… <Il
ّ
ّ
من املخاوف الرئ ّ
يسية نش\[ ا_ى كيف ّية الحماية من التدخل الخار¸ ّي ي الذكاء االصطنا ي .هناك Éþديد
ّ
حقيق ّي يأت ّي من االخ[اق املعلومات ّي للذكاء االصطنا ي ،عZى سبيل املثال ،التشويش عZى أجهزة
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة ب ّ
السيارة الذا ّتية ،وتعطل الطاقة أثناء اإلجراء الط ...G
االستشعار
íﬂéÎø}_<l^Þ^â… I<p

ّ
ّ
ّ
مجموعة من األسئلة ذات الطابع األخال ّي ال يبدو سهال املفر م×Éا مع تطور الذكاء االصطنا ي ،وتتعلق
ّ
ستحل ّ
ّ
الروبوتات محل البشر
باملكان الذي سيحتله الحاسوب ي حياتنا اليوم ّية وعالقته باإلنسان؟ هل
ّ
عندما يصبح الذكاء االصطنا ّي مستقال؟ دعونا نعطي الكلمة ي هذا املوضوع لعالم الف\ياء الفلك ّية
ال[يطان ّي ستيفن هوكينج ،الذي صرح بذلك ي هذا ّ
الصدد" :إن األشكال البدائ ّية للذكاء االصطنا ّي
ّ
ال) Gبحوزتنا أثبت أÉÜا مفيدة للغا ّبة .لكن Gّ çأعتقد أن تطوير الذكاء االصطنا ّي الكامل يمكن أن ينGó
ً
"بمجرد أن ّ
يطور الكائن البشر ّي ً
ّ
ذكاء اصطناعيا ،سوف ينطلق بمفردﻩ ،ويعيد
البشرّية " .ويضيف:
ّ
تعريف نفسه بش ّ
كل أسرع وأسرع" وقال أيضا" :البشر ،املحدودون بالتطور البيولو¸ ّي البطيء ،لن
ّ
ّ
التنافس وس ّ
يتم تجاوزهم".
يتمكنوا من

]íﬂé‰^‰ù] Íæ^~¹
باإلضافة إ_ى املشا ّ
كل األخالق ّية املذكورة أعالﻩ ،ال تزال هناك بعض املخاوف بخصوص نظام األسلحة
ّ
الفتاكة املستقل ) .(SALAوي هذا ّ
الصدد نذكر:
ّ
ّ
 ّالروبوتات القاتلة :آلة حرب يقودها الذكاء االصطنا ّي قادرة عZى فتح النار عZى األهداف؛
ّ
ّ ً
بحثا عن "مواقع" ّ
 طائرات بدون ّالط\[ان بش ّ
محددة واإلغارة علÉÊا؛
كل مستقل
طيار قادرة عZى
ّ ّ
ّ
ّ
 ي ما يتعلق بمسألة البيانات ،مع العلم أن التعلم اآل_ ّي يتغذى عZى كم ّية كب\[ة من البياناتّ
عية؛ من الواضح أن شركات قليلة فقط -ي ال) Gتمتلك هذﻩ الكم ّيةّ .
النو ّ
يؤدي هذا املوقف إ_ى حالة
ّ
احتكار من طرف عمالقة الشبكة GAFA (Google ،و Appleو Facebookو(Amazon؛ ولكن أيضا
ّ
يتم ّ
 .(Baidu, Alibaba, Tencent))BATس ّ
السيطرة عZى االقتصاد من طرف فئة من الشركات األمريك ّية
ّ
واآلسيو ّية دون أن نتحكم ي الخوارزم ّية أو البيانات املستخدمة لتغذية ذكاÉم االصطنا ي.
ّ
بطبيعة الحال ،بالنسبة أل ّي بلد ،يجب أن تكون هذﻩ املخاوف سببا وجÉÊا للتموقع ي اقتصاد املعرفة
الحقيقي.
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ّ
ّ
ّ
ّ
الذكاء االصطنا ّي فريدة من نوعها ل ّ
إلمكانياÉþا ومواردها وموقعها ي املخطط
كل بلد ،وفقا
مؤهالت
ّ
ّ
يتعلق بالجزائر ،هناك ّ
متعددة ّ
وهامة.
مؤهالت
العلمي .ي ما
ّ
ّ
ّ
يتغذى الذكاء االصطنا ّي عZى التقن ّيات ال) Gتحاك ّي املعرفة واألدوات العلم ّية وكم ّيات هائلة من
ّ
البيانات من حيث ّ
الكم والجودة .من الواضح أن بناء ) (Big Dataي الجزائر واستغالل البيانات من
ً
ّ
ّ
ًّ
متخصصة ي هذﻩ
أساسيا .يجب بذل الجهود إلنشاء شركات
شبكات التواصل االجتما ّي ليس هدفا
ً
املجاالت .باإلضافة إ_ى ذلك ،يحتاج تعليم ّ
انعكاسا .يمكن
الرياض ّيات إ_ى تحس\ن وتقوية ليصبح أك¦[
للجزائر االعتماد عZى العلماء املقيم\ن ي الخارج .الكث\[ م×Éم لدÉم كفاءات ي امليدان قوامها ّ
عدة
سنوات.

ä×ÃÊ àÓµ ^Ú
ّ
ّ
ّ
تجنب البقاء ّ
مجرد مسÉÛلك\ن ملنتج هذﻩ التكنولوجيا.
وفقا ملنهج امتالك التكنولوجيا ،يجب
„VêÂ^ßŞ‘÷]<ð^Ò
‚ﬂ Ö]<^éqçÖçßÓi<ð^Þc<î×Â<ØÛÃ×Ö<Üñ^Â
<_ﬂ Ö]<I

ّ
ّ
إلمكانياتنا،
 البناء عZى العمل الحا_ ّي ي الذكاء االصطنا ّي وإجراء تشخيص كاملّ
التطبيقات ذات اال ّ
ولية لتطويرها،
 تحديدّ
 تشجيع االستثمار األجن  ،Gوخاصة تصنيع ّالروبوتات وأجهزة الكمبيوتر ذات الطاقة العالية،
 إنشاء جمع ّية وطن ّبة للذكاء االصطنا ي،ّ
 تشجيع ودعم املواهب الشابة إلنشاء شركات ناشئة مستقبل ّية،ّ
 االنخراط ي تصميم الخوارزم ّيات املعرف ّية ال) Gتحاكي التفك\[ البشر ّي ،وتشجيع إنشاء البياناتالكب\[ة ي جميع املجاالت.
ّ
 إعطاء ّأهمية أك[ للبحث العلم ّي ي الذكاء
< <V†èçŞi<±]<Þ<H^â‚è‚<ﬂêÇfßè<Ö]<l^ﬂèçÖæù^e<Ð×Ãjè<^Ú<»<IDh

ّ
ّ
ّ
التعرف عZى ّ
التل ّ
قائية للغة؛
الصوت أو الكالم واملعالجة
 تطبيقات معالجة اللغة العرب ّية:ّ
ّ
ّ
 ّالروبوتات البحرّية والغواصات )اإلدراك والنمذجة والتحكم( :التطبيقات العلم ّية لرصد الكابالت
البحرّية وخطوط األنابيب ...
ّ
ّ
الروبوتات ّ
الزر ّ
 ّالضارة ،ورش النباتات  -حصاد الفواكه  -جز
اعية :تشذيب ،وإزالة األعشاب
األغنام...
ّ
ّ
 ّالطبّ :
الرعاية البعد ّية للعمل ّيات الجراح ّية ،والعمل ّيات عن ُبعد ،مثل التنفيذ عن ُبعد
الصحة و
للمعالجة اليدو ّية )اإلنتاجّ ،
الصيانة(... ،
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ّ
ّ
التلوث ،والفيضانات ،و ّ
الطائرات بدون ّ
الزراعة ،وحرائق الغابات ...
طيار ) :(UAVsمراقبة
 تطبيقاتنذكر أيضا:
ّ
ّ
 مساهمة الذكاء االصطنا ّي ي املدن الذك ّبة .تعت[ املدينة "ذك ّية" إذا ّأدت االستثمارات ي املواردّ
ّ
البشرّية واالجتماع ّية والتكنولوج ّية إ_ى تحس\ن التنم ّية االقتصاد ّية ونوع ّية حياة املواطن\ن مع تحس\ن
ّ
إدارة البن ّية التحت ّية للمدينة.
ّ
ّ ّ
ّ
التكوين بطريقة ّ
التعليمّ ،
يتم استخدام الذكاء االصطنا ّي إلعادة تصور
عامة من خالل
 ي مجالّ
ّ
تحكم فيه .من ب\ن أنشطÉÛا األساس ّية -ي جعل تقييم الطالب ّ
آليا ،وتكييف
اق[اح طريقة جديدة لل
ّ
ّ
ّ
ّ
التدريس مع احتياجات الطالب ،وتحس\ن دروس املعلم\ن ،وإنشاء املرافق\ن االف[ ّ
اضي\ن للطالب ،وتعديل
ّ
دور املعلم...

Ví‘ø¤] I
 من خالل بحثنا هذا ّتوصلنا إ_ى خالصة يمكن اختصارها ي ما يZي:
ّ ّ
 يتعلم الذكاء االصطنا ّي منا بغية مساعدتنا.ّ
 استخدام الذكاء االصطنا ّي يخضع كباي املجاالت األخرى إلرادة سياس ّية رفيعة املستوى.ّ
إن هذا املجال يصبو آلفاق واعدة ،وقد بدأ إدراكه عZى أرض الواقعّ ،
مما يدعونا إليجاد حلول
ّ
مالئمة ومبتكرة ملشاكل التنمية االقتصاد ّية والبشرّية.
س ّيتم قريبا إطالق مشروع كب\[ للتحول ّ
الرقمي ،مع األخذ بع\ن االعتبار أنه يمكن استخدام هذا
املجال بطريقة إيجاب ّية أو سلب ّية ،مع العلم أن إرادة الهيمنة ي هذا املجال -ي حكر عZى الجنس البشر ّي.
ّ ّ
ّ
ّ
الكم ال)- Gي قيد التطويرÉ ،دف إ_ى
 إن الذكاء االصطنا ّي القو ّي املرتبط بأجهزة الحواسبّ
االق[اب قدر اإلمكان من عمل الذكاء البشري ،وهذا يجعلنا نتساءل عن مستقبل مجتمعاتنا إذا
ّ
استمرت األبحاث عZى نفس الوت\[ة.
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