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الذكاء االصطناعي من تطوره املبكر حىت يومنا هذا

املبكِّر حول طبيعة  والعلمي  الفلسفي  التفكري  إىل  الذكاء االصطناعي  إرجاع اتريخ  ميكن 
الذكاء وتطبيقه احملتمل يف اآلالت، كانت )أدا لوفاليس( -عاملة الرايضيات والكاتبة- يف أوائل 
القرن التاسع عشر أوَّل َمن أدرك أنَّ اآللة قد تكون قادرًة على حساب املسائل الرايضية املعقَّدة، 
وهي القدرة اليت سُتعرف فيما بعد ابلذكاء االصطناعي، بدأ علماء الكمبيوتر يف تطوير نظرايت 
ذكاء  برانمج  أُنِشئ   1956 عام  ويف  العشرين،  القرن  منتصف  يف  االصطناعي  للذكاء  ومناذج 

اصطناعي يسمَّى )ELIZA()1( ميكنه إجراء حماداثت يسرية مع البشر.

والتفكري  التعلُّم  اليت ميكنها  تطوير اآلالت  الرتكيَز على  الذكاء االصطناعي  أحباث  بدأت 
يسمى  اصطناعي  ذكاء  برانمج  أصبح   1997 عام  ويف  املاضي،  القرن  سبعينيات  يف  أبنفسها 

)Deep Blue()2( أول نظام كمبيوتر يهزم بطل العامل يف الشطرنج.

واصل الذكاء االصطناعي إحراز تقدُّم كبري منذ ذلك احلي، مع تطبيقات يف جماالت مثل 
متزايد بشأن  قلق  اللوجستية، كان هنالك  والنقل واخلدمات  والتصنيع  والتمويل  الصحية  الرعاية 
اآلاثر احملتملة للذكاء االصطناعي على الوظائف واجملتمع ككل يف السنوات األخرية؛ ويعتقد عديد 

َدار إدارًة صحيحًة سيكون له أتثري إجيايب على البشرية.
ُ
من اخلرباء أنَّ الذكاء االصطناعي امل

ELIZA( - 1(  هو برانمج كمبيوتر مبكر ملعاجلة اللغة الطبيعية مت إنشاؤه من عام 1964 إىل عام 1966  يف خمترب الذكاء 
االصطناعي مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بواسطة جوزيف فايزنباوم.  مت إنشاؤه إلثبات سطحية االتصال بي البشر واآلالت،.: 

https://ar.wikipedia.org/wiki
 Chiptest (نظام لعب الشطرنج احلاسويب صممته شركة آي يب إم يف أوائل التسعينيات. كخليفة لـ ،Deep Blue - 2
م Deep Blue لتحقيق النجاح إذ  و Deep Thought(، حواسيب الشطرنج املصممة هلذا الغرض يف وقت سابق، ُصمِّ
فشل اآلخرون، يف عام 1996، دخلت التاريخ بفوزها على األستاذ الروسي غاري كاسباروف يف واحدة من مبارايهتا الست، وهي 
املرة األوىل اليت يفوز فيها الكمبيوتر يف مباراة ضد بطل العامل. يف مباراة العودة عام 1997، فازت ابملباراة السادسة احلامسة يف 19 
حركة فقط؛ كان فوزه )2.5-3.5( )فاز مبباراتي وثالث تعادالت( مبثابة املرة األوىل اليت خيسر فيها بطل العامل مباراة أمام جهاز 
كمبيوتر يف ظل ظروف البطولة، يف تكوينه النهائي، استخدم كمبيوتر IBM RS6000 / SP 256 معاجلاً يعمل جنباً إىل 

جنب، مع القدرة على تقييم 200 مليون موضع شطرنج يف الثانية:
https://www.britannica.com/topic/Deep-Blue 

الذكاء االصطناعي من تطوره المبكر حتى يومنا هذا
ديفيد كلنتون *

 SWA و xuniL على thgislarulP ومؤلف كتب ودورات ،xuniL حمرتف خادم ،SWA مهندس حلول *
و rekcoD وأمن تكنولوجيا املعلومات.
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يغريِّ الذكاء االصطناعي الطريقة اليت نعيش ونعمل با عن طريق أمتتة املهام اليت كانت لوال 
ذلك ستكون صعبة أو تستغرق وقتاً طوياًل، على سبيل املثال، ميكن استخدام الذكاء االصطناعي 
إلنشاء التقارير تلقائياً أو لتحديد العمالء احملتملي على وسائل التواصل االجتماعي، ُتستخدم هذه 

التقنية أيضاً إلنشاء روبواتت حمادثة، وهي برامج ميكنها حماكاة احملاداثت البشرية. 

ميكن استخدام )Chatbots()3( لتقدمي دعم للعمالء أو لبيع املنتجات واخلدمات. يعتقد 
بعض الناس أنَّ الذكاء االصطناعي سيؤدي إىل بطالة مجاعية إذ ستتوىلَّ اآلالت عديداً من الوظائف 
الذكاء االصطناعي سيخلق فرصاً جديدة  أنَّ  البشر حالياً، ويعتقد بعضهم اآلخر  يقوم با  اليت 

للشركات والعاملي، وسيؤدي إىل زايدة النمو االقتصادي. 

تتضمن بعض التأثريات احملتملة ما يلي:

زايدة البطالة إذ ستتوىلَّ اآلالت الوظائف اليت كان يقوم با البشر تقليدايً، وتراجع جودة 
احلياة حيث تتوىلَّ اآلالت املزيد من املهام البشرية، اخنفاض قيمة العمل البشري مع زايدة كفاءة 

اآلالت، تفاوت أكرب يف الدخل إذ يستفيد أولئك الذين ميتلكون اآلالت من استخدامها.

تتضمَّن بعض اآلاثر األخالقية للذكاء االصطناعي ما يلي:

احتمالية أن تصبح اآلالت أكثر ذكاًء من البشر، ممَّا يؤدِّي إىل خماوف من أن يصبح الذكاء 
االصطناعي غري قابل للسيطرة أو حىت خطري، وإمكانية استخدام الذكاء االصطناعي الستغالل 
األشخاص والسيطرة عليهم، وكذلك ألمتتة الوظائف، ممَّا يؤدِّي إىل بطالة مجاعية، وخطر استخدام 

الذكاء االصطناعي إلنشاء أخبار ومهية ونشر معلومات مضلِّلة.

جيب أن تفهم أواًل ماهية الذكاء من أجل أن تُنشئ آلة ذكية، ُعرَِّف الذكاء بطرائق عديدة، 
ولكن أحد التعريفات الشائعة هو القدرة على التعلُّم وحل املشكالت، لذا جيب عليك أواًل إنشاء 

آلة ميكنها التعلُّم وحل املشكالت من أجل إنشاء آلة ذكية.

chatbot - 3: هو برانمج كمبيوتر حياكي ويعاجل احملادثة البشرية )سواًء أكانت مكتوبة أم منطوقة(، ممَّا يسمح للبشر ابلتفاعل 
مع األجهزة الرقمية كما لو كانوا يتواصلون مع شخص حقيقي، ميكن أن تكون روبواتت احملادثة يسرية مثل: الربامج البدائية اليت 
جتيب على استعالم بسيط ابستجابة من سطر واحد، أو معقدة مثل املساعدين الرقميي الذين يتعلمون ويتطورون لتقدمي مستوايت 
https://www.oracle.com/chatbots/what- .متزايدة من التخصيص أثناء قيامهم جبمع املعلومات ومعاجلتها

/is-a-chatbot
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التعلُّم وحل املشكالت، فمع عدم  هنالك عديد من الطرائق املختلفة إلنشاء آلة ميكنها 
وجود إجابة واحدة تناسب اجلميع على هذا السؤال، إال أنَّ أفضل طريقة إلنشاء آالت ذكية تعتمد 

على التطبيق أو املهمة احملددة يف متناول اليد.

أحد األساليب الشائعة هو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي )AI( مثل التعلُّم اآليل 
أو التعلُّم العميق، ومع ذلك هنالك عديد من األساليب األخرى اليت ميكن استخدامها أيضاً، مثل 

األنظمة املستندة إىل القواعد أو اخلوارزميات اجلينية أو الشبكات العصبية االصطناعية.

مبجرد إنشاء آلة ميكنها التعلم وحل املشكالت، جيب أن متنحها القدرة على التواصل مع 
البشر، إذ ميكن القيام بذلك عن طريق تزويدها بواجهة مستخدم أو ابستخدام تقنيات معاجلة اللغة 

الطبيعية لتفسري مدخالت اللغة البشرية.

بذلك  القيام  اخلارجي، وميكن  العامل  مع  للتفاعل  بطريقة  اجلهاز  تزويد  أيضاً  أخرياً، جيب 
ابستخدام أجهزة االستشعار الكتشاف احملفزات البيئية أو ابستخدام مشغالت للتحكم يف األجهزة 

املادية.

هنالك بعض الطرائق الرئيسة اليت ميكن للشركات عن طريقها استخدام الذكاء االصطناعي 
لتحقيق النجاح، ومن أكثر الطرائق وضوحاً الستخدام الشركات للذكاء االصطناعي حتسي خدمة 
العمالء، وقد يتضمَّن ذلك استخدام روبواتت احملادثة لإلجابة عن أسئلة العمالء، أو استخدام 
خوارزميات التعلُّم اآليل لتخصيص جتارب العمالء، ابستخدام الذكاء االصطناعي لتحسي خدمة 

العمالء، ميكن للشركات التأكد من أنَّ العمالء سعداء وراضون عن جتاربم.

 هنالك طريقة أخرى ميكن للشركات عن طريقها استخدام الذكاء االصطناعي وهي زايدة 
اإلنتاجية، إذ قد يتضمَّن ذلك استخدام خوارزميات التعلُّم اآليل ألمتتة املهام أو حتسي سري العمل، 
ابستخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز اإلنتاجية، ميكن للشركات توفري الوقت واملال مع حتقيق النتائج 

نفسها.

أخرياً، ميكن للشركات أيضاً استخدام الذكاء االصطناعي ألغراض التسويق، وقد يتضمن 
االجتاهات  حتديد  أجل  من  العمالء  بياانت  لتحليل  اآليل  التعلُّم  خوارزميات  استخدام  ذلك 
التسويق،  االصطناعي ألغراض  الذكاء  الصلة، ابستخدام  ذات  العمالء ابإلعالانت  واستهداف 
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وميكن للشركات حتسي إسرتاتيجياهتا التسويقية وزايدة عائد االستثمار.

والطب،  الصحية  الرعاية  يف  االصطناعي  للذكاء  احملتملة  التطبيقات  من  عديد  يلي  فيما 
تشتمل بعض هذه التطبيقات على:

التشخيص: ميكن استخدام الذكاء االصطناعي ملساعدة األطباء يف تشخيص األمراض  	-
عن طريق حتليل الصور الطبية أو بياانت املريض.

التخطيط  	- على  األطباء  ملساعدة  االصطناعي  الذكاء  استخدام  ميكن  العالج:  ختطيط 
للعالجات للمرضى عن طريق حتليل اترخيهم الطيب وبياانهتم.

اكتشاف األدوية: ميكن استخدام الذكاء االصطناعي ملساعدة الباحثي على اكتشاف  	-
عقاقري جديدة عن طريق حتليل بنية الربوتينات واجلزيئات األخرى.

مراقبة املريض: ميكن استخدام الذكاء االصطناعي ملراقبة الظروف الصحية للمرضى وتنبيه  	-
األطباء يف حالة وجود مشكلة.

خمصصة  	- عالج  خطط  إلنشاء  االصطناعي  الذكاء  استخدام  ميكن  املخصص:  الطب 
للمرضى بناًء على احتياجاهتم وتفضيالهتم الفردية.

التطورات يف جمال الروبواتت والذكاء االصطناعي هلا أتثري كبري على اجملتمع، إذ اْسُتْخِدَمت 
تقنية الروبواتت يف التصنيع والتطبيقات الصناعية لسنوات عديدة، لكن التطورات احلديثة جعلت 
من املمكن إنشاء روبواتت ميكن استخدامها يف جمموعة واسعة من املهام، مبا يف ذلك األعمال 

املنزلية والرعاية الصحية والدفاع.

   تقدَّمت تقنية الذكاء االصطناعي أيضاً تقدُّماً سريعاً يف السنوات األخرية، وُتْسَتخدُم اآلن 
يف عدد من التطبيقات، مبا يف ذلك حمركات البحث، والتعرُّف على الصوت، واملركبات املستقلة.

اجلانب  على  وسليب،  إجيايب  اجملتمع  على  االصطناعي  الذكاء  وتقنية  الروبواتت  أتثري     
اإلجيايب، ميكن أن تساعد الروبواتت والذكاء االصطناعي يف حتسي الكفاءة واإلنتاجية يف عدٍد 
من الصناعات، وميكنهم أيضاً املساعدة يف حتسي السالمة عن طريق أداء مهام خطرية يصعب 
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على البشر القيام با، فضاًل عن إمكانية أن توفِّر الروبواتت الرفقة لألشخاص املعزولي أو املسني.

الروبواتت،  بواسطة  األمتتة  نتيجة  الوظيفة  فقدان  احتمال  هنالك  السليب،  اجلانب  على   
ا ستصبح خارجة عن السيطرة  وهنالك أيضا خطر استخدام الروبواتت إلحلاق األذى ابلبشر أو أنَّ

بسبب التقدُّم يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.

يكتنف مستقبل الذكاء االصطناعي اإلمكاانت ولكنَّه حمفوف بعدم اليقي، ويعتقد بعضهم 
املسبوق، يف حي  التكنولوجي واالزدهار غري  التقدُّم  من  الذكاء االصطناعي سيدخل عصراً  أنَّ 
يشعر بعضهم اآلخر ابلقلق من أنَّه سيؤدِّي إىل انتشار البطالة واالضطراابت االجتماعية، مهما 
كان املستقبل، فال شك يف أنَّ الذكاء االصطناعي سيكون له أتثري عميق على كل جانب من 

جوانب حياتنا.

املصدر:

« Artificial Intelligence From Its Early Development to the 
Present Day»: shorturl.at/dfILY


