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

إعداد إيفا الشوفي

وال ـت ـل ـخ ـيــص .وت ـش ـيــر ال ــدراس ــة إلــى
أن «التكامل بني التصنيف والتكتل
ً
ّ
يمكن من الكشف عن األحداث ،فضال
ع ــن األحـ ـ ـ ــداث األصـ ـغ ــر ذات الـصـلــة
(مثل حــرق السيارات ،تدمير املحال
ال ـت ـج ــاري ــة…) ،وه ــي ح ـ ــوادث تـهــدد
ال ـس ــام ــة واألم ـ ـ ــن االج ـت ـم ــاع ـي ــن أو
يمكن أن تعطل النظام االجتماعي».
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،ي ـ ــوج ـ ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الخوارزميات التي ترصد األحــداث،
إال أن غالبيتها تقوم برصد األحداث
على نـطــاق واس ــع مثل االنـفـجــارات،
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوارث الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا،
ف ـي ـمــا ي ـت ـعــذر ال ـك ـشــف ع ــن األح ـ ــداث
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة مـ ـث ــل ح ـ ـ ــرق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
وت ـح ـط ـي ــم ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات… وهـ ـ ــو مــا
ت ـم ـكــن ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي ك ــاردي ــف من
معالجته بهدف مساعدة الشرطة ،إذ
ّ
يعتقدون أن عملهم يمكن أن يمكن
الـشــرطــة مــن إدارة أفـضــل وتحضير
أق ــوى لــأحــداث التخريبية الكبيرة
والصغيرة على حد سواء.
لكن ماذا تعني إمكانية توقع الشرطة
أم ــاك ــن الـتـجـمــع واالح ـت ـجــاجــات قبل
حصولها؟ ترفع هذه املسألة إشكالية
كبرى متمثلة بحق الناس في التجمع
وال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن رأي ـه ــم ب ـحــريــة ،إذ إن
الـشــرطــة سـتـكــون مستعدة للتصدي
ألي مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع تـ ـتـ ـع ــارض
م ــع م ـصــالــح األن ـظ ـم ــة ال ـحــاك ـمــة قبل
ح ـصــول ـهــا .أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك تـقـنـيــات
عدة نتجت من التطور التكنولوجي،
وت ـحــدي ـدًا ال ـت ـقـ ّـدم الـســريــع فــي مجال
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،قــد تستعملها
ّ
التعرف
األنظمة للقمع مثل تقنيات
ُ
على الــوجــوه الـتــي تـطــرح إشكاليات
أخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة حـ ــول ـ ـهـ ــا ت ـت ـع ـلــق
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــرف إل ـ ـ ـ ــى امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن فــي
االحتجاجات ومراقبة تحركاتهم.
ال ـ ـ ـ ـيـّـ ـ ــوم بـ ـ ـ ـ ــات بـ ـ ــإم ـ ـ ـكـ ـ ــان الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
تـ ـ ــوقـ ـ ــع أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـغـ ــب وال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرف
إلـ ــى «املـ ـش ــاغـ ـب ــن» ...ك ــل ذلـ ــك بـفـضــل
االستغالل البشع للذكاء االصطناعي
فــي قـمــع ال ـحــريــات ،ع ــوض استغالله
فــي تحسني البشرية .فما الــذي يجب
أن نهابه أكثر :الذكاء االصطناعي أم
األنظمة الحاكمة؟

تصميم رامي ّ
عليان

أﺻﺪرت ﺷﺮﻛﺔ }إرﻳﻜﺴﻮن{
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻌﺎم 2017
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﴽ ﺿﺨﻤﴼ
ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﻓﻲ أﻋﺪاد
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺿﻌﺎف
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  2022وﺗﻌﺎدل
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه:

ﻃﻮﻓﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:

 66أﻟﻒ ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻋﺎم 2022

*ﻛﻞ  1ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻳﺴﺎوي أﻟﻒ ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﺳﻜﺎن إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ
ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ
ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ

24

3.55

2017

31

ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻨﺔ

ﻣﻠﻴﺎر ﺳﺎﻋﺔ

اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق

5.2

 250ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺸﺘﺮك

اﺷﺘﺮاك ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ
 LTEﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

 8.3ﻣﻠﻴﺎرات

ﺗﻮﻗﻌﺎت
}إرﻳﻜﺴﻮن{

ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪة

 4.6ﻣﻠﻴﺎرات

ﻣﻠﻴﺎرات اﺷﺘﺮاك

ﻟﻌﺎم

ال ـجــديــد عـلــى ال ـطــائــرة أن تـعـلــم من
نفسها كــل ه ــذه األمـ ــور بدقة
تـلـقــاء
ّ
كــافـيــة لتجنب الـعـقـبــات واستكمال
مهمتها.
يــركــز بــرنــامــج الــوكــالــة عـلــى «تـطــويــر
ف ـئــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـخ ــوارزم ـي ــات الـتــي
ّ
ت ـمــكــن الـ ـط ــائ ــرات م ــن دون ط ـي ــار من
العمل في بيئات ال يتوفر فيها نظام
ت ـحــديــد امل ــواق ــع ال ـعــاملــي م ـثــل املـبــانــي
الداخلية ،تحت األرض أو التي يوجد
ّ
متعمد ،من دون مشغل
فيها تشويش
بشري عن بعد» .وتضيف الوكالة أن
«التدخل البشري الوحيد املطلوب في
إطار البرنامج ،هو تحديد الهدف الذي
يجب على هــذه الطائرات البحث عنه
والذي يمكن أن يكون على شكل صورة
رقمية يتم تحميلها على الكمبيوتر
املـ ــوجـ ــود ف ــي الـ ـط ــائ ــرة ق ـب ــل ال ــرح ـل ــة،
وك ــذل ــك االتـ ـج ــاه املـ ـق ـ ّـدر وامل ـس ــاف ــة عن
الـهــدف .ويمكن أيضًا تحميل خريطة
أو صورة للمنطقة ،إن وجدت .بعد أن
يعطي املشغل أمر اإلطالق ،يجب على
املركبة أن تسير في طريقها إلى الهدف
مــن دون معرفة التضاريس والبيئة،
ويجب أن تناور بنفسها وتبتعد عن
ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي تـظـهــر أمــام ـهــا وتـجــد
مسارات بديلة حسب الحاجة».

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺸﺘﺮك واﺣﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻟﻤﺪة

7.6

ﻋﺎم

*

اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق:

 5ﻣﻠﻴﺎرات
اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ )(5G
 0.5ﻣﻠﻴﺎر أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 15%ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺸﺘﺮك إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ
 2.6ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺒﻜﺎت  ،4Gأي ﺑﻤﻌﺪل ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻣﻴﴼ
اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ LTE

2022

 2.1ﻣﻠﻴﺎر

 300ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺘﻲ  3Gو4G
 1.5ﻣﻠﻴﺎر إﻧﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﺨﺺ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ 2G
 300ﻣﻠﻴﻮن إﻧﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ

اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮي

ﻋﺪد اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ:

2016

ﺷﺨﺺ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق:

ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ

 9ﻣﻠﻴﺎرات

اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ:

27.000

ﻣﻠﻴﺎر دﻗﻴﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ

2022

31.000

ﻣﻠﻴﺎر دﻗﻴﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ

ﻧﻤﻮ ﺿﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ:

90%

ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أﻟﻒ ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  7آﻻف ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻋﺎم 2016

66

ﺳﺘﻤﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

75%

 29ﻣﻠﻴﺎر
 18ﻣﻠﻴﺎر

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـ إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻻﺷﻴﺎء

