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دراسة

رهف الجندي تعلّم اآللة ما
المتناه
يحتوي العالم على عدد
ٍ
من المعارف والبيانات المهمة وغير
المهمة ،لكن البشر يمتلكون مساحة
محدودة في ذاكرتهم لتخزين هذه
المعارف .لمواكبة هذه األحداث،
كان ال بد لنظامنا التعليمي البيولوجي
من أن يتطور ،فالبشر يملكون
قدرة مهمة جدًا على تحديث
معارفهم وذكرياتهم بشكل يومي
بمعلومات وبيانات جديدة ،وتحديد
المعارف األكثر أهمية لالحتفاظ بها
في الدماغ واستبدال المعارف غير
المهمة بمعلومات جديدة؛ نتحدث
التذكر والنسيان .ميزة
هنا عن ميزة ّ
ستنتقل إلى اآلالت وبرامج الذكاء
االصطناعي ،ما سيساهم بشكل كبير
في تحسين تفاعل هذه اآلالت مع
البشر ويزيد من فعاليتها ،إذ نجحت
طالبة الدكتوراه في مجال الرؤية
الحاسوبية وتع ّلم اآللة في جامعة
لوفين في بلجيكا ،السورية ابنة الـ 29
عامًا ،رهف الجندي ،في تعليم اآللة ما
(ال) يجب أن ُينسى

اآلل ـ ــة م ـثــل اإلنـ ـس ــان لــدي ـهــا مـســاحــة
م ـح ــدودة ف ــي ال ــذاك ــرة ،لـكـنـهــا ،على
ع ـكــس اإلنـ ـس ــان ،تـتـعــامــل مـعـهــا من
خ ــال اس ـت ـبــدال املـعـلــومــات القديمة
ب ــأخ ــرى ج ــدي ــدة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
أهـمـيــة املـعـلــومــات املـسـتـبــدلــة ،إذ لم

ي ـك ــن هـ ـن ــاك ت ـق ـن ـيــة م ــوث ــوق ــة يـمـكــن
اع ـت ـم ــاده ــا ل ـج ـعــل اآلالت ت ـح ــدد ما
تنسى وما تتذكر .وعليه ،فإن النهج
ّ
ّ
الذي يتبعه البشر ليتعلموا وينسوا
ّ
وي ـ ـتـ ــذكـ ــروا ي ـم ـك ــن أن يـ ـط ــب ــق عـلــى
ال ـش ـب ـكــات الـعـصـبـيــة االصـطـنــاعـيــة

أيـضــا وهــو مــا أثبتته ومــا قــامــت به
الجندي في ورقتها البحثية.

كيف ننسى؟
ت ــرتـ ـك ــز ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـت ــي
أعــدتـهــا الـجـنــدي بـمـشــاركــة باحثني

فــي فــريــق فايسبوك ألبـحــاث الــذكــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وفـ ــريـ ــق مـ ــن جــام ـعــة
ل ـ ــوف ـ ــن ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان "الـ ـتـ ـش ــاب ــك
العصبي إلدراك الذاكرة :تعلم ما (ال)
ُي ـن ـس ــى"Memory Aware Synapses:
 ،Learning what (not) to forgetعلى

ما (ال) ُينسى قد يختلف من
شخص الى آخر اعتمادًا على
السياق الذي يتم استخدامه

أمن

شبكة  :Torبعيدًا عن أعين الرقابة
كل شيء نقوم به على شبكة اإلنترنت
م ــراق ــب .ك ــل ال ـص ـف ـحــات ال ـتــي زرنــاهــا
ونــزورهــا يمكن تتبعها .بياناتنا قد
ُ
تستخدم لبيعنا منتجًا مــا مــن خالل
رصــد مــا نحب ومــا نــزور ومــا نشارك
وم ـ ـ ــا ن ـك ـت ــب وم ـ ـ ــا ن ـب ـح ــث عـ ـن ــه ع ـلــى
ُ
شبكة اإلنترنت ،وقد تستخدم ملعرفة
أس ــرار مــن نتواصل معهم ومراقبتنا
وال ـت ـن ـصــت عـلـيـنــا وت ـح ــدي ــد مــوقـعـنــا
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى امل ـع ـل ــوم ــات وح ـتــى
اب ـتــزازنــا .لــذلــك الـحـفــاظ عـلــى الـحــريــة
الشخصية والحقوق املدنية األساسية
عـ ـ ـب ـ ــر ش ـ ـب ـ ـكـ ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت وح ـ ـمـ ــايـ ــة
الـخـصــوصـيــة وك ـبــح ال ــرق ــاب ــة ،تعتبر
حـقــوقــا أســاسـيــة لجميع مستخدمي
الشبكة وهو ما يمكن تحقيق جزء منه
مع شبكة  ،Torمجانًا.

ما هي شبكة Tor؟

ّ
تعرف منظمة  ،The Tor Projectوهي
املـنـظـمــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـح ـفــاظ على

بــرمـجـيــات الـشـبـكــة ،شبكة  Torبأنها
مـجـمــوعــة مــن ال ـخ ــوادم ال ـتــي يــديــرهــا
مـتـطــوعــون وتـسـمــح لـلـنــاس بتحسني
خصوصيتهم وأمنهم على اإلنترنت.
يستخدم مستخدمو  Torهذه الشبكة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ب ـس ـل ـس ـل ــة مــن
ً
ال ــرواب ــط االف ـتــراض ـيــة ب ــدال مــن إج ــراء
اتصال مباشر ،مما يسمح للمنظمات
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـل ــى ح ـ ــد س ـ ـ ـ ــواء ب ـت ـب ــادل
املـعـلــومــات عـبــر الـشـبـكــات الـعــامــة من
دون امل ـســاس بخصوصيتهم .وعلى
نـفــس املـ ـن ــوال ،يـعـتـبــر  Torكــذلــك أداة
فعالة إلبطال الرقابة على املعلومات
إذ يسمح للمستخدمني بالوصول إلى
وجهات أو محتويات محجوبة.

لماذا يجب أن نستخدم Tor؟
استخدام  Torيحمي املستخدمني ضد
شكل مشترك من الرقابة على اإلنترنت
املعروفة باسم "تحليل حركة املــرور".
ويمكن استخدام تحليل حركة املــرور

لالستدالل على من يتكلم مع من عبر
شبكة عامة .إن معرفة مصدر ووجهة
ح ــرك ــة املـ ـ ـ ــرور ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت تـتـيــح
لــآخــريــن تتبع سلوكك واهتماماتك،
كـيــف؟ تـحـتــوي رزم بـيــانــات اإلنـتــرنــت
على جــزأيــن :حمولة بـيــانــات وعـنــوان
( )headerيستخدم لتوجيه الــرســالــة.

حمولة البيانات هــي مــا يتم إرســالــه،
ســواء كانت رسالة بريد إلكتروني أو
صـفـحــة وي ــب أو م ـلــف ص ــوت ــي .حتى
لو قمت بتشفير حمولة البيانات في
االت ـص ــاالت ال ـخــاصــة ب ــك ،ف ــإن تحليل
حركة املــرور ال يزال يكشف عن الكثير
مــن مــا يـقــوم بــه املـسـتـخــدم ،ورب ـمــا ،ما

تـقــولــه وذل ــك ألن ــه يــركــز عـلــى الـعـنــوان
الذي يكشف املصدر والوجهة والحجم
والتوقيت والبروتوكول....
يستخدم األف ــراد  Torللتأكد مــن عدم
ت ـت ـب ـع ـهــم بـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع أو ل ــات ـص ــال
بـمــواقــع األخ ـبــار أو خــدمــات املــراسـلــة
ال ـفــوريــة عـنــدمــا يـتــم حـظــرهــا مــن قبل
م ـ ـ ــزودي خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت امل ـح ـل ـيــن.
وتتيح شبكة  Torللمستخدمني نشر
مواقع الكترونية وغيرها من الخدمات
من دون الحاجة إلــى كشف املستخدم
عن موقعه.

كيف تعمل؟
ت ـس ــاع ــد ش ـب ـك ــة  Torع ـل ــى الـ ـح ــد مــن
مـخــاطــر ك ــل م ــن تـحـلـيــل حــركــة امل ــرور
البسيطة واملـتـطــورة مــن خــال توزيع
امل ـعــامــات الـخــاصــة بــاملـسـتـخــدم على
ع ـ ــدة أمـ ــاكـ ــن ع ـل ــى ش ـب ـك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت،
ُ
بـحـيــث ال يـمـكــن ان تــربــط أي معاملة
ب ـم ـك ــان املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم .الـ ـفـ ـك ــرة م ـمــاث ـلــة

