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الذكاء االصطناعي يتنبأ بـ «أعمال الشغب»

وسيلة قمع
جديدة في
يد الشرطة
نجح باحثون بريطانيون في استخدام
خوارزميات التعلم اآللي للكشف عن
أحداث صغيرة يمكن أن تؤدي إلى
اندالع أعمال شغب قبل دقائق ،وأحيانًا
قبل أكثر من ساعة ،من إبالغ الشرطة
عنها .وكذلك على التنبؤ بأماكن وقوع
ُأعمال شغب استنادًا إلى التغريدات التي
تنشر على «تويتر» .هكذا ّ
يحول هؤالء
الذكاء االصطناعي من وسيلة لتحسين
حياة الناس إلى وسيلة لقمع حرياتهم...
ّ
حتى قبل أن يمارسوها!
إيفا الشوفي
يمكن لـخــوارزمـيــات التعلم اآلل ــي ،من
خالل تحليل التغريدات على «تويتر»،
أن ت ـ ـحـ ــدد أم ـ ــاك ـ ــن وق ـ ـ ـ ــوع «ح ـ ـ ـ ــوادث
خطيرة» تـقــود إلــى أعـمــال شغب قبل
أن يصل الخبر إلى الشرطة ،ويمكنها

أيضًا التنبؤ باألماكن التي ستنتقل
إليها أعمال الشغب ،وذلك وفق دراسة
حديثة ملجموعة باحثني فــي جامعة
كارديف البريطانية .فقد طـ ّـور هؤالء
ً
نظامًا متكامال أثبت أنه يمكن أن يقوم
بعمل أفضل من عمل مخبري الشرطة
ٍ
املوجودين على األرض ،في ظل تزايد
نشر األح ــداث على شبكات التواصل
االجتماعي قبل اإلبالغ عنها.
ع ــام  2011انــدلـعــت احـتـجــاجــات في
ّ
تحولت إلــى أعمال
لندن سرعان ما
شـ ـغ ــب عـ ـنـ ـيـ ـف ــة .ب ـ ـ ــدأ األمـ ـ ـ ــر ب ـح ــدث
م ـع ــزول ف ــي ح ــي تــوتـنـهــام الـلـنــدنــي
ق ـب ــل أن ي ـم ـتــد ب ـس ــرع ــة إل ـ ــى أن ـح ــاء
ال ـعــاص ـمــة .والخ ـت ـب ــار ن ـظــام الــذكــاء
االص ـط ـنــاعــيُ ،درس الـبــاحـثــون 1.6
مليون تغريدة نشرت آنذاك ،وحللت
خوارزميات التعلم اآللي التغريدات
تلقائيًا ،وتمكنت استنادًا إلى موقع
نشرها وتوقيتها وتواتر مجموعة
م ـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـم ــات م ـ ــن تـ ـح ــدي ــد م ــواق ــع
«ال ـت ـهــديــد» املـحـتـمـلــة قـبــل الـشــرطــة.
ّ
وم ــكـ ـن ــت ال ـب ـي ــان ــات الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أن
يتبني أيـضــا مـعـلــومــات عــن األمــاكــن
التي يحتمل أن تحدث فيها عمليات
شغب وأماكن تجمع املتظاهرين.

«األحداث التخريبية» كان يجري التغريد عنها بنحو مستمر قبل مدة تراوح بين  4دقائق إلى ساعة من إبالغ شرطة لندن

واك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون (ن ـ ــاص ـ ــر
السعيدي وبيتر بورناب وعمر رنا)
أن «األح ــداث التخريبية» مثل كسر
الـنــوافــذ وح ــرق ال ـس ـيــارات وانـتـشــار
ال ـج ـم ــاع ــات «غ ـي ــر امل ـن ـض ـب ـطــة» كــان
يجري التغريد عنها بنحو مستمر
قبل مدة تراوح بني  4دقائق وساعة
من إبالغ شرطة لندن .وكشف الذكاء
االص ـط ـنــاعــي م ــن خ ــال ال ـت ـغــريــدات
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ت ــوج ــه امل ـج ـمــوعــات
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة أن ـف ـي ـل ــد ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة
ال ــراب ـع ــة ق ـبــل س ــاع ــة و 4دق ــائ ــق من
م ـع ــرف ــة ش ــرط ــة لـ ـن ــدن ،ك ــذل ــك كـشــف
ان ـ ـ ــدالع ع ـم ـل ـيــات ش ـغ ــب ه ـن ــاك قـبــل
ساعة و 12دقيقة من إبالغ الشرطة.
وقبل  28دقيقة من معرفة الشرطة،
كشف الذكاء االصطناعي معلومات

ع ــن مـنــاقـشــة أع ـض ــاء م ـع ــروف ــن في
«ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــات» االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إلـ ـ ــى حــي
إدمنتون للقيام بأعمال شغب.
ويـ ـ ـق ـ ــول الـ ـب ــاحـ ـث ــون إن ـ ـ ــه ف ـ ــي «ه ـ ــذه

بإمكان
اليوم بات ّ
السلطات توقّع أعمال
الشغب والتعرف إلى
«المشاغبين»

الـنـظــم التفاعلية (شـبـكــات الـتــواصــل
االجتماعي) ،يمكن للجمهور العام أن
ينشر ردود فعل في الوقت الحقيقي
على أح ــداث العالم الحقيقي ،وبذلك
ي ـ ـكـ ــون ب ـمـ ـث ــاب ــة أجـ ـ ـه ـ ــزة اس ـت ـش ـع ــار
اج ـت ـم ــاع ـي ــة مل ــا ي ـح ـص ــل .وب ــال ـت ــال ــي،
فــإن الكشف عــن األح ــداث وتصنيفها
تلقائيًا ،وال سيما الحوادث الصغيرة
الحجم ،باستخدام البيانات املتدفقة،
مـ ـهـ ـم ــة سـ ـتـ ـك ــون ذات قـ ـيـ ـم ــة ع ــال ـي ــة
ملنظمات السالمة العامة ،مثل الشرطة
املحلية التي تحتاج إلــى االستجابة
وفقًا لذلك».
يـعـتـمــد ن ـظ ــام ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
على خمسة عناصر رئيسية للكشف
ع ــن األحـ ـ ــداث ،ه ــي :جـمــع الـبـيــانــات،
املعالجة املسبقة ،التصنيف ،التكتل

ّ
ّ
طائرات من دون طيار تحلق من دون تدخل بشري
طائرات من دون طيار
يمكنها أن تؤدي مهمات
عدة من دون تدخل
بشري ومن دون االستعانة
بنظام تحديد المواقع
العالمي ّ ،GPS
طورتها
«داربا» ،الذراع البحثية لوزارة
الدفاع األميركية ،يمكنها
إيجاد مسارات بديلة بنفسها
ألداء المهام ،مثل فحص
المباني قبل دخول الفرق
العسكرية والبحث عن
أشخاص في غابات كثيفة

يسمح البرنامج للطائرات من دون طيار بالتحليق والبحث عن
األهداف من دون تدخل بشري

ت ـم ـك ـن ــت وك ـ ــال ـ ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـب ـح ــوث
امل ـت ـطـ ّـورة الــدفــاعـيــة «دارب ـ ــا» ،التابعة
لـ ــوزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة واملـســؤولــة
عــن تـطــويــر الـتـكـنــولــوجـيــات الناشئة
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا م ــن ق ـب ــل ال ـج ـي ــش ،مــن
تطوير خــوارزمـيــات تسمح للطائرات
م ــن دون ط ـي ــار بــال ـت ـح ـل ـيــق وال ـب ـحــث

ع ــن األه ـ ـ ــداف م ــن دون ت ــدخ ــل بـشــري
وم ـ ــن دون اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـظ ــام ت ـحــديــد
امل ــواق ــع  .GPSوأع ـل ـن ــت ال ــوك ــال ــة بعد
ن ـ ـجـ ــاح م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب أن
ّ
ه ـ ــذه امل ــروحـ ـي ــات ال ــرب ــاع ـي ــة تـمــكـنــت
مـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــق وحـ ــدهـ ــا بـ ــن امل ـب ــان ــي
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة والـ ـ ـح ـ ــواج ـ ــز امل ـت ـن ــاث ــرة
بسرعات عالية تصل إلى  20مترًا في
الثانية ،باستخدام كاميرات وأجهزة
ّ
استشعار وخوارزميات ذكية تمكنها
مــن تـجــاوز العقبات وإيـجــاد مسارات
بــديـ ّلــة بنفسها م ــن دون ال ـع ــودة إلــى
مشغلها ،في تطور تكنولوجي كبير.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ــوك ــال ــة ع ـل ــى مــوقـعـهــا
أن الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات املـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة لـ ـه ــذه
التكنولوجيا تشمل «الفحص اآلمن
وال ـســريــع لـلـتـهــديــدات داخ ــل املـبــانــي
قبل دخــول الفرق العسكرية ،البحث
ع ــن ط ـي ــار ه ـبــط ف ــي مـنـطـقــة غــابــات
كثيفة أو البحث في غابة في منطقة
معادية أو تحديد مكان الناجني عقب
كوارث طبيعية ،عندما يكون الدخول
إل ــى ه ــذه امل ـنــاطــق غ ـيــر آم ـ ــن» .إال أن
البعض رأى أن هذا التطور العسكري
الخطير يفتح بــابــا واسـعــا لألسئلة
ح ــول مستقبل ه ــذه ال ـط ــائ ــرات .فــإذا
ك ــان ــت هـ ــذه الـ ـط ــائ ــرات ت ـ ــؤدي امل ـهــام

التطبيقات المحتملة
لهذه التكنولوجيا
تشمل فحص المباني
قبل دخول الفرق
العسكرية
امل ـط ـلــوبــة م ـن ـهــا م ــن دون ّ
أي وح ــدة
تـحـكــم ب ـشــريــة ،ف ـهــل ت ـكــون الـخـطــوة
املقبلة تعليمها قــول« :أنــزل سالحك،
لــديــك  15ثــانـيــة لــامـتـثــال»؟ وف ــق ما
ذكر بعض مستخدمي «فايسبوك».
ت ـش ــرح ال ــوك ــال ــة أن ال ـف ــري ــق امل ـط ــور
أجــرى سلسلة اختبارات جمع فيها
عـنــاصــر مختلفة م ــن ث ــاث تـجــارب
سابقة الختبار قدرات الخوارزميات
وقــوت ـهــا ف ــي ت ـج ــاوز ظـ ــروف الـعــالــم
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،م ـث ــل ال ـت ـع ــدي ــل ســري ـعــا
م ــن أشـ ـع ــة ال ـش ـم ــس ال ـس ــاط ـع ــة إل ــى
ال ـت ـص ـم ـي ـم ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـلـمـبــانــي

ّ
الـ ـ ــداك ـ ـ ـنـ ـ ــة ،االس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار وتـ ـج ــن ــب
األشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار والـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــل امل ـ ـتـ ــدل ـ ـيـ ــة مــن
الطحالب ،التنقل في متاهة بسيطة
أو اجـ ـتـ ـي ــاز مـ ـس ــاف ــات ط ــويـ ـل ــة فــي
املناطق املحرمة .وفي اليوم األخير،
كان على الطائرة أن تطير في منطقة
ذات غابات كثيفة من ثم عبور ساحة
مشرقة والعثور على الباب املفتوح
ل ـح ـظ ـي ــرة م ـظ ـل ـم ــة ،امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ح ــول
الجدران والعقبات التي أقيمت داخل
حـظـيــرة ،تـحــديــد بــرامـيــل كيميائية
ح ـم ــراء ك ـهــدف والـ ـع ــودة أخ ـي ـرًا إلــى
ن ـق ـط ــة ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،تـ ـم ــام ــا مـ ــن ت ـل ـقــاء
نفسها… وقد نجحت.
ّ
يـقــول مــديــر الـبــرنــامــج إن الـطــائــرات
ال ـص ـغ ـي ــرة مـ ــن دون طـ ـي ــار تـعـتـمــد
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ع ـ ـل ـ ــى ع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــن:
مشغلو االت ـصــاالت عــن بعد ونظام
تحديد املــواقــع الـعــاملــي  GPSملعرفة
مــوقــع املــرك ـبــة عـلــى وج ــه الـتـحــديــد،
وت ـص ـح ـيــح األخ ـ ـطـ ــاء ف ــي االرتـ ـف ــاع
ّ
املقدر والسرعة التي ال يمكن بدونها
للمركبة أن تــدرك أنها تحلق بشكل
مستقيم أو في دوران حاد .لكن ماذا
ل ــو دخ ـلــت ه ــذه ال ـط ــائ ــرات م ــواق ــع ال
يـتــوفــر فـيـهــا ن ـظــام تـحــديــد املــواقــع؟
مـ ـ ــاذا ت ـف ـع ــل؟ لـ ــذلـ ــك ،فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج

