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إعداد إيفا الشوفي

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

(ال) يجب أن يُنسى
نظرية "هـيــب" الـتــي تـشــرح كيف يتعلم
البشر من خالل الخاليا العصبية.
عـنــدمــا يتعلم الـشـخــص شيئًا جــديـدًا،
فإن الخاليا العصبية داخل الدماغ تبدأ
بالتكيف مع العمليات املطلوبة .كيفية
ع ـم ــل ال ـخ ــاي ــا ال ـع ـص ـب ـيــة وارت ـب ــاط ـه ــا

ببعضها يخلق االتـجــاه الــذي يبدأ
عملية بناء املـهــارات داخــل الــدمــاغ.
ع ـنــدمــا تـنـشــط ال ـخــايــا الـعـصـبـيــة،
تـ ـمـ ـي ــل ال ـ ـ ــى أن تـ ـتـ ـص ــل ب ـب ـع ـض ـهــا
لتشكل حلقة مـحــددة .خــال عملية
ال ـت ـع ـل ـيــم ،ي ـتــم تـنـشـيــط ال ـعــديــد من
الخاليا العصبية في الوقت نفسه،
فتتصل هــذه الخاليا ببعضها ،ما
يخلق حلقة تــواصــل أق ــوى يصعب
كـســرهــا .تصبح هــذه الحلقة نمطًا
تعليميًا يتحول الى معرفة عملية.
وبــال ـتــالــي ،كـلـمــا ت ــم تـنـشـيــط حلقة
الـ ـخ ــاي ــا ال ـع ـص ـب ـي ــة ،ب ــات ــت أقـ ــوى
وص ـ ـ ـعـ ـ ــب مـ ـ ـح ـ ــوه ـ ــا الس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ـ ـهـ ــا
ب ـم ـع ـلــومــات ج ــدي ــدة .بـمـعـنــى آخ ــر،
ن ـح ــن ن ـت ـع ـلــم مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـن ـش ـيــط
املستمر للخاليا العصبية ،فكلما
ّ
تــم تنشيطها تــذكــرنــاهــا ،وكلما قل
تنشيطها باتت عرضة للنسيان.
ّ
لـكــن ف ــي حــالــة تـعــلــم اآللـ ــة ،يختلف
األمر .تشرح الجندي في حديث مع
"األخ ـب ــار" ،أن ــه "إذا أردن ــا الحصول
عـلــى عـمـيــل آل ــي (رج ــل آل ــي) يمكنه
ال ـت ـع ـل ــم ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـمــر وال ـت ـك ـيــف
م ــع الـبـيـئــة امل ـح ـي ـطــة .ف ـهــذا يتطلب
مساحة تخزين غير منتهية ووقتًا
غ ـيـ َـر م ـن ـتــهٍ لـتـنـفـيــذ امل ـه ـم ــات .كــذلــك
ف ــإن ط ــرق الـتـعـلـيــم ال ـحــال ـيــة تمكن
اآلل ـ ـ ـ ــة م ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ضـ ـم ــن م ــرح ـل ــة
واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط وت ـع ــان ــي م ــن مـشـكـلــة
نـسـيــان مــا تعلمته ســابـقــا فــي حــال
تـعـلـمـهــا مـهـمــة ج ــدي ــدة" .وتـضـيــف:
"لـ ــذلـ ــك ن ـح ــن ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ت ـطــويــر
أنـظـمــة ق ــادرة عـلــى أن تـحــافــظ على
املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة املـ ـهـ ـم ــة وأن
تنسى املـعـلــومــات غـيــر املـهـمــة التي
ت ـع ـل ـم ـت ـهــا ول ـ ــم ت ـس ـت ـخــدم ـهــا أو ال
تـحـتــاج إلـيـهــا ف ــي بـيـئـتـهــا الــراهـنــة
وأن تستبدلها بمعلومات جــديــدة
يحتاج إليها النظام (الرجل اآللي)
لـتـنـفـيــذ م ـه ـمــات ج ــدي ــدة .م ــن هـنــا،
قمنا بتطوير طريقة تحاكي الدماغ
في قدرته على استبدال املعلومات
القديمة بأخرى جديدة ،ما سيشكل
نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي م ـجــال تـعـلــم اآلل ــة

ملتو ،يصعب متابعته
الستخدام مسار
ٍ
من أجل التخلص من شخص يتبعك ثم
ً
محو آثــار أقــدامــك .بــدال من اتخاذ مسار
مـبــاشــر مــن امل ـصــدر إل ــى الــوجـهــة ،تأخذ
ح ــزم ال ـب ـيــانــات عـلــى شـبـكــة  Torمـســارًا
عشوائيًا من خالل عدة تبديالت تغطي
امل ـس ــارات الـخــاصــة بــاملـسـتـخــدم لــذلــك ال
يمكن ألي مــراقــب معرفة مــن أيــن جــاءت
البيانات أو أين تذهب.

مع تلك املنظمة .تستخدم الشركات Tor
كوسيلة آمـنــة إلج ــراء تحليل تنافسي،
وح ـمــايــة أن ـم ــاط امل ـش ـتــريــات الـحـســاســة
من املتنصتني .كما أنها تستخدم لتحل
م ـحــل ال ـش ـب ـكــات االف ـت ــراض ـي ــة ال ـخــاصــة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،والـ ـت ــي ت ـك ـشــف ع ــن تــوقـيــت
االت ـص ــاالت ،مــا هــي املــواقــع الـتــي لديها
مــوظـفــون يعملون فــي وق ــت مـتــأخــر؟ ما
هي املواقع التي يستشير فيها املوظفون
م ــواق ــع ال ـب ـحــث ع ــن ال ــوظ ــائ ــف؟ م ــا هــي
أقسام البحث التي تتواصل مع محامي
براءات االختراع في الشركة؟
ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة امل ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـن ــاس
الــذيــن يـسـتـخــدمــون  Torهــي فــي الــواقــع
جزء مما يجعلها آمنة جدًا Tor .تخفيك
ب ــن مـسـتـخــدمــن آخ ــري ــن ع ـلــى الـشـبـكــة،
وبالتالي كلما ازداد عدد مستخدمي Tor
كلما تم إخفاء هويتك بشكل أكبر.
يمكن تحميل متصفح  Torعبر موقع
.www.torproject.org
*املصدر :منظمة The Tor Project

تـ ـس ــاه ــم فـ ــي تـ ـط ــوي ــر آل ـ ـيـ ــات ذك ـي ــة
ومتكيفة".

كيف تقرر اآللة أن تنسى؟
ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـح ــاس ـم ــة مــن
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي ت ـك ــون دائـ ـم ــا قيد
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ــن مـ ـح ــوه ــا ب ــأخ ــرى
ج ــدي ــدة ،ن ـحــن ب ـحــاجــة إلـ ــى طــريـقــة
ت ـع ـلــم مـسـتـمــر مـ ــدى ال ـح ـي ــاة تتخذ
الـحــل األفـضــل فــي مختلف املهمات.
وهنا تظهر إشكالية أخــرى :ما (ال)
يـنـســى قــد يختلف مــن شـخــص إلــى
آخــر اعتمادًا على السياق الــذي يتم
اس ـت ـخ ــدام ــه ،ل ــذل ــك ال ب ــد م ــن إي ـجــاد
ن ـم ــوذج يـتـكـيــف م ــع الـ ـظ ــروف الـتــي
ينشط فيها ضمن النظام ويستخدم
ه ــذا الـتـكـيــف ب ـيــانــات غـيــر مصنفة.
"ه ــذا التكيف وتنظيم ال ــذاك ــرة هما

الهدف جعل اآلالت
وبرامج الذكاء االصطناعي
أقرب إلى اإلنسان وأكثر
تلبيه الحتياجاته
ً
كلما تم تنشيط
نتذكرها،
الخالياالعصبية ّ
قل تنشيطها
وكلما ّ
باتت عرضة للنسيان
م ــا ن ــاح ـظ ــه ف ــي ال ـن ـظ ــام الـعـصـبــي
البيولوجي .وقــدرتـنــا على الحفاظ
على ما تعلمناه من قبل تعتمد إلى
حد كبير على مدى تكرار استخدامنا
لــه .يبدو أن املـهــارات التي نمارسها
في كثير من األحيان ال تنسى ،على
عكس تلك التي لم نستخدمها لفترة
طويلة .ومن املالحظ أن هذه املرونة
والتكيف تحدثان في غياب أي شكل
مــن أش ـكــال اإلشـ ـ ــراف .وف ـقــا لنظرية

ه ـ ـيـ ــب ،فـ ـ ــإن ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـشـكــل
أسـ ـ ــاس ه ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ه ــي تـعــزيــز
نقاط االشتباك العصبي التي تربط
الخاليا العصبية التي تنشط بشكل
م ـت ــزام ــن ،م ـقــارنــة بـتـلــك ال ـتــي تــربــط
الخاليا العصبية بسلوك نشط غير
متصل".
لـ ـ ــذا ،ف ـ ــإن الـ ـجـ ـن ــدي طـ ـ ــورت طــري ـقــة
لـ ـتـ ـتـ ـص ــرف ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـع ـص ـب ـي ــة
االصطناعية بالطريقة نفسها من
خ ــال ق ـي ــاس ال ـن ــوات ــج م ــن الـشـبـكــة
ال ـع ـص ـب ـيــة ورص ـ ــد مـ ــدى حـســاسـيــة
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات ف ـ ــي الـ ـ ــوصـ ـ ــات داخ ـ ــل
ال ـش ـب ـكــة ،م ــا ي ـع ـطــي إش ـ ــارة ع ــن أي
معايير تـعـ ّـد األكـثــر أهمية للشبكة
وي ـجــب ال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا .وبــالـتــالــي،
ف ــإن الـطــريـقــة املـقـتــرحــة قـ ــادرة على
م ـع ــرف ــة أه ـم ـي ــة الـ ـع ــوام ــل امل ـت ـغ ـيــرة
فــي الـشـبـكــة الـنــاتـجــة مــن الـبـيــانــات
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ت ــدخ ــل ال ــى ال ـن ـظــام
ب ـط ــري ـق ــة غـ ـي ــر خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ــرق ــاب ــة.
وأظـ ـه ــرت ال ــورق ــة أن ه ــذه الـطــريـقــة
ي ـم ـكــن أن ي ـن ـظــر إل ـي ـهــا بــاعـتـبــارهــا
ت ـط ـب ـيــق ن ـظ ــري ــة "ه ـ ـيـ ــب" فـ ــي تـعـلــم
أهـمـيــة ال ـعــوامــل امل ـت ـغ ـيــرة .فـقــد قــام
الـفــريــق بــدايــة بــإجــراء اخـتـبــار على
سـلـسـلــة م ــن م ـشــاكــل ال ـت ـع ــرف على
األشياء في تقنية التعليم املستمر
م ــدى ال ـح ـيــاة الـتـقـلـيــديــة .ث ــم انـتـقــل
إل ـ ــى ح ــال ــة اخـ ـتـ ـب ــار أكـ ـث ــر ص ـعــوبــة
حيث يتم تعليم اآللــة الحقائق من
الـصــور بطريقة مستمرة ،مــا أظهر
ق ــدرة عـلــى إدراك أهـمـيــة املـتـغـيــرات
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـب ـي ــان ــات ال ـتــدري ـب ـيــة
وب ـ ـيـ ــانـ ــات االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار وق ـ ـ ـ ــدرة عـلــى
تكييف هذه األولويات مع البيانات
املتدفقة.
تــأتــي أهـمـيــة ه ــذه ال ــورق ــة فــي أنـهــا
سـ ـتـ ـك ــون خ ـ ـطـ ــوة إل ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــام فــي
تطوير النظم التي يمكن أن تتعلم
دائـ ـ ـم ـ ــا والـ ـتـ ـكـ ـي ــف بـ ـط ــريـ ـق ــة م ــرن ــة
م ــع ال ـب ـي ـئــة امل ـح ـي ـطــة ،م ــا سـيـجـعــل
اآلالت وبــرامــج الــذكــاء االصطناعي
أق ـ ــرب إلـ ــى اإلن ـ ـسـ ــان وأكـ ـث ــر تـلـبـيــة
الحتياجاته.

من مدينة السلمية في محافظة
حماة ،إلى دمشق وتحديدًا كلية
املعلوماتية في جامعة
الهندسة
ً
دمشق ،وصوال إلى جامعة لوفني
في بلجيكاّ ،
تدرجت الطالبة رهف
طموحاتها بتطوير
الجندي في ً
آلـيــات ذكية بــدال مــن برمجة كل
عملية بسيطة على اآللة أن تقوم
ب ـه ــا .ع ـنــدمــا أن ـه ــت تخصصها
في هندسة الكمبيوتر ،وتحديدًا
الــذكــاء االصطناعي فــي دمشق،
انـتـقـلــت إل ــى أوروب ـ ــا فــي خــريــف
ع ــام  2013ح ـيــث ان ـض ـمــت الــى
بــرنــامــج دراسـ ــات عليا مشترك
بـ ــن ج ــامـ ـع ــة جـ ـ ــان م ــونـ ـي ــه فــي
فــرن ـســا وجــام ـعــة الـيـكــانـتــي في
إسـبــانـيــا متخصص فــي التعلم
اآللي وتنقيب البيانات ،لتحصل
بـعــدهــا عـلــى منحة دك ـت ــوراه في
جــامـعــة لــوفــن فــي بلجيكا التي
تـمـلــك فــريــق بـحــث مـهـمــا عــاملـيــا
ف ــي ال ــذك ــاء ال ـص ـنــاعــي وال ــرؤي ــة
الحاسوبية .ستحصل الجندي
على درجة الدكتوراه السنة ًاملقبلة
وهي تطمح إلى العمل باحثة في
مجال الذكاء الصناعي لتكمل ما
بدأت به من أبحاث شغوفة بها.

عالسريع

من يجب أن يستخدمها؟
كل من يهتم بالحفاظ على خصوصيته
عليه االنتقال إلى استخدام  Torوهناك
بعض الفئات التي يجب أن تستخدم Tor
ألسباب عــدة .يستخدم الصحفيون Tor
للتواصل بشكل أكثر أمــانــا مــع املبلغني
وامل ـ ـع ـ ــارض ـ ــن .وتـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم امل ـن ـظ ـم ــات
غـيــر الـحـكــومـيــة  Torلـلـسـمــاح لعمالها
باالتصال بموقعهم على شبكة اإلنترنت
أثناء وجودهم في بلد أجنبي ،من دون
إخطار الجميع بالجوار بأنهم يعملون

إذ ّأن نظام املعلومات الذي ّ
تحدث عنه بيرنرز لي في
اقتراحه هو ما نعرفه اليوم بشبكة الويب العاملية أو
.WWW
■ في  6آب عام  1991لم يكن هناك على شبكة
اإلنترنت سوى موقع إلكتروني واحد وذلك عندما
قام بيرنرز لي بنشر أول موقع إلكتروني في التاريخ
ّ
حمل عنوان  info.cern.chما شكل أول ظهور
للمواقع االلكترونية كخدمة متاحة للجميع على شبكة
اإلنترنت .وكان بيرنرز لي قد أنشأ املوقع اإللكتروني
في  20كانون األول من عام  1990إنما بقي آنذاك
داخل املنظمة.
■ في  12آذار من العام ّ 1989قدم مهندس
الكومبيوتر البريطاني تيم برنرز لي ،الذي كان يعمل
في املنظمة األوروبية للبحوث النووية ( ،)cernاقتراحا
لتطوير نظام معلومات موزع للمختبر« .غامض،
ولكن مثير» ،كان التعليق الذي كتبه املشرف عليه
مايك سندال على غالف االقتراح ،وبهذه الكلمات،
ّ
ستغير العالم،
أعطى الضوء األخضر لثورة معلومات

■ خصص املوقع لتعريف الزوار بمشروع شبكة
الويب العاملية وكيفية إنشاء مواقع إلكترونية والبحث
على الشبكة للحصول على املعلومات .وفي 30
نيسان من العام  1993أعلنت منظمة «سيرن» أن
شبكة الويب العاملية ملك للجميع ناشرة الشيفرة
األصلية للمشروع وعليه بات البرنامج مجانيا
ومتاحا للكل.

