
  صلة اإلدراك والفعل: األنظمة الذكية
 

  :المقدمة
ردا على قول المثاليين الذين يعتقدون باألفكار كمحرك رئيسي لتطور الحضارة وعلماء            
االجتماع الذين يضعون المجتمع كونه ذلك المحرك والماديين الذين يفضلون عامل االقتـصاد             

مع إضافة العامل التقني كمحركات     كمحرك ذو أولوية أولى، زاوج علماء السايبرنتك كل ذلك          
وبذلك تكون األفكار واختمارها االجتماعي في ظل المحفـزات         . مشتركة في تحريك الحضارة   

وتـستوقفنا هنـا كلمـة      . االقتصادية والممكنات التقنية محركات مجتمعة في بناء الحـضارة        
علماء وضع منظومة   السايبرنتك كمصطلح جديد ولد أعقاب الحرب العالمية الثانية حاول فيه ال          

أن التطورات الالحقة  في     . السيطرة واالتصاالت في الكائنات الحية من منظور نقلها إلى اآللة         
  .علم السايبرنتك أنتج ما أصطلح عليه بعد ذلك بالذكاء االصطناعي

  
ولكن ما هو الذكاء؟، فاإلنسان الذي أجاد عبر العصور االقتباس من الطبيعة وإبـداعاتها              

ولذلك كانت الطـائرة    . لم يبدع إال من مالحظاته ومشاهداته لها      ) وجل الخالق العزيز  (العديدة  
كالطير والغواصة كالسمكة والكاميرا كالعين والسماعة كاإلذن والميكرفون كالحنجرة وغيـر           

وحتى جهاز الحاسب اآللي الذي يتكون في األسـاس مـن وحـدة             . ذلك من المقارنات الكثير   
، (Control Unit)، ووحـدة سـيطرة   )Arithmetic and Logic Unit(منطق وحـساب  

مـا هـي إال   ) Input & Output Devices(وأجهزة إدخال وإخراج ) Memory(وذاكرة 
محاكاة ألجهزة اإلنسان في المنطق والحساب والتحكم بها وما نمتلكه من ذاكرة وحواس إدخال              

في ) األمريكية(وسوعة البريطانية    الذي تفرد له الم    (Intelligence)وتعريف الذكاء   . وإخراج
. من وجه نظر بيولوجية ونفسية وسياسـية      : أجزائها العديدة بضع صفحات نجد عدة تعريفات      

  يكون الذكاء قوة التأقلم وامتالك وسائل البقاء بيولوجيةفمن وجهة نظر 

  
(Power of adaptation and survival tools)  

  
لقالبية علـى  ة  اإلدراك والقابلية على التفكير المجرد وا    يكون الذكاء حال   نفسيةومن وجهة نظر    

  مضافةقابلية امتالك 
  

  
State of Cognition, Ability to carry on an abstract thinking. The capacity 

to acquire capacity. 



  ١

   فأن الذكاء تقييم وتحليل لمعلومات تقابل بذكاء مضاد سياسيةومن وجهة نظر 
  
  

ونجد أقرب تعريف لنا هنا هو التعريف النفسي الذي يقبل  الذكاء كونه القوة الذهنيـة للـتعلم                  
وبتعبير انقالبي تكون اآللة الذكية هـي       . استخدام المعرفة الذهنية المتوفرة   والفهم والقدرة على    

المـصحوبة بقابليـة االسـتيعاب والتمييـز        ) علـى الـذات   (تلك اآللة ذات السيطرة الذكية      
)Perception and Recognition.(   

 
  :الذكاء االصطناعي 
ي ينجزها جهاز يكـون   هو العملية الت(Artificial Intelligence)الذكاء االصطناعي 

بعض التفكير، وبتعبيـر أدق،     ) إلنجازها(بمقدوره إنجاز تلك العملية أو  نمطها عند استخدامه          
  أسـاليب الـدماغ فـي االسـتدالل     (emulate) أنه القابليـــة التي تهدف إلى محاكـاة  

(deduction)   واالستنتاج (induction)  والتفسير  (reasoning) وفـي  وبالتالي،  .  المعرفي
ظل اإلمكانيات التقنية المتاحة في الوقت الحاضر يكون الذكاء االصطناعي هو المجال الـذي              

  . يجعل من الحاسب اآللي يبدو ذكيا
  

إن بداية دراسات الذكاء االصطناعي كانت مع الظهور األول لتطبيقات الحاسب اآللـي،             
التـي تـستخدم    (محوسـبة   حين كان التركيز في أوله على إبدال االسـتخدامات الدفتريـة بال           

ففي تلك الفترة كان االهتمام منصبا على تحليل البيانات المخزنة من أجـل اتخـاذ               ). الحاسب
 مبرمجـة داخـل     (modules)قرارات مترتبة عن تلك البيانات بعد تحليلها نحو خلق نماذج           

 اآللـة   ومن هناك برز التحدي في كينونة من يتخذ القرار؟ هل هو اإلنسان، أم جعل             . الحاسب
تتخذ القرار بدال عن اإلنسان في استداللها من مما هو متوفر من معرفـة              ) التي هي الحاسب  (

ولتحقيق . مخزنة واستنتاجها المفسر نحو خلق معرفة جديدة تضاف إلى تلك المعرفة المخزنة           
. ةذلك كان على اآللة أن تسلك مسلكا ذكيا عبر تزويدها بوسائل االستدالل واالستنتاج المطلوب             

 Knowledge) وقواعد معرفية (Expert Systems)وقد رافق تلك الفترة بناء أنظمة خبيرة 

Bases) .          إما الذكاء  . وكان النمط الغالب على تلك البدايات هو االستدالل وقليال من االستنتاج
كاكتـشاف القـوانين وصـياغة      (بمعناه الخالق وما يعني ذلك من صنع وسائل خلق ذكيـة            

  . د كان المرحلة الالحقة للذكاء االصطناعي والحافة البحثية لذلك التحديفق) النظريات
  

Evaluation of gathered information that is then after analyzed met by counter intelligence 
(protective, offensive, or defensive activities) 



  ٢

  :تطبيقات الذكاء االصطناعي
 (advise)وهي نوع من البرمجيات تمتلك القابلية على النصح :  (Expert Systems)األنظمة الخبيرة -١

إن تلك  األنظمة قد      كما   ).(acquisited أو مختزلة    (provided)المتأتي من تحليلها لمعرفة مجهزة      
عبـر  (تمتلك  قابلية توجيه االستشارة المتأتية أيضا من تعلمها الذاتي وبالتالي يمكنها االستكشاف              

ان مجال عمل تلك    . كما يمكنها التنبؤ وتكوين المفاهيم المبتكرة     ) التعرف الذاتي والتفسير الخالق   
ولقد تم تصنيع   . والتجارة والحرب األنظمة قد غطى مساحات تطبيقية متعددة في الطب والصناعة          

العديد منها التي تستخدم في الوقت الحاضر في مجاالت التعليم وفحـص العينـات واإلشـراف                
يشكل تحديا  ) مع االستخدام (إن قابلية تلك األنظمة في إنماء قواعدها المعرفية         . واإلرشاد واإلدارة 

ألنظمـة بوسـائل اختـزال معرفيـة        كما إن تجهيز تلـك ا     . جاذبا ومجاال رحبا لتطبيقات عديدة    
(Knowledge Acquisition) أمثلة عن هذه األنظمة الخبيـرة نـذكر   .  جعل نموها الرحب ممكنا

(MYCIN)     للتشخيص الطبي و (PROSPECTOR)    ١(والـشكل   .  لعلميات التنقيب الجيولوجيـة   (
شـاد األكـاديمي تـم      يبين منظومة خبيـرة لإلر    ) ٢(يبين الهيكلة الالزمة للنظام الخبير والشكل       

  . تصنيعها وتطبيقها
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: (Natural Language Processing and Human Interfacing)معالجة اللغات والمواجه البـشرية   -٢
والتخاطب الحسي الفعـال  بـين اآللـة         . كترجمة اللغات وقراءة الكتابة اليدوية العادية لإلنسان      

 (Speech Understanding)  وفهم الكالم  (touch) واللمس (vision)مجاالت الرؤية واإلنسان في 
وهذه المساحة في التطبيق للذكاء االصطناعي يمكن مالحظتها في .  (Speech Synthesis)وتكوينه 

  . األجهزة المنتشرة تجاريا والمتعلقة بتلك المجاالت
  

 واألمثلة على ذلـك فـي   :(Information Management and Control)إدارة المعلومة والتحكم بها  -٣
 ،(Games) ، األلعـاب  (Image Processing and Enhancement)تحليل الصورة وتحسين مكوناتها 

، التـصـنيع المتوحـد بالحاسـب     (Computer Aided Design)التصميم باسـتخدام الحاسـب   
(Computer Integrated Manufacturing)،  وأتممه المكاتب (Offices Automation).  

 
مثال علـى ذلـك    (Problems Solving and Theorems Proving)حل المشاكل واثبات النظريات  -٤

   .(General Problem Solver)برنامج 
 

وهي أجهزة تتوحد فيها أوامر الـسيطرة واالتـصاالت   :  (Intelligent Robots)  اآلليات الذكية  -٥
ن األجهزة يتواصل االتصال الذكي بين االستيعاب والفعـل         ففي هذا النمط م   ). وتذكر السايبرنتك (

(Perception and Action)  .  أن تعريف اآللي الذكي بمفهوم معهد الروبوت األمريكي، هو جهـاز
لمناولة مواد وعـدد أو أجهـزة       ) بشكل ذاتي (متعدد الدوال يمكن تغير برمجته خارجيا أو داخليا         

واآلليات بشكل عام مثالية لألعمال المملة المتكررة       . دةعبر حركة مبرمجة لتحقيق أغراض متعد     
فـي  (ومن الضروري أن يشمل تصميمها من أجل حيازتها على الذكاء             . وللظروف غير السارة  

  : األجزاء التالية) أقل تقدير
 

  .  الختزال المعلومات من المحيط الخارجي (Sensors)مستقبالت مجسية   -  أ
  .فعل في المناورة للتحريك وال(Executors)منفذات   -  ب
 لتفـسير المعلومـات وانتخـاب     (Controller or Processor)مسيطر أو معـالج    -  ت

  . استراتيجية األمر
  .  لخزن البيانات والمعلومات واستراتيجيات األفعال(Memory)ذاكرة   -  ث
  

منظومة تستند على الحاسب فـي حـسابات تتـأثر بالمناولـة            "ومن هذا المنظور يكون اآللي الذكي       
وبذلك فأنه يستخدم الدوال المستندة على الحاسبة       "  ميكانيكية واالختزال المتأتي من بيانات المجسات     ال

إلنجاز مهمات في ظروف غير متوقـــعة بواسـطة االختـزال والتفـسير المنطقـي المخمـن                
(Estimated Logic) .يليإن تلك الدرجة من الذكاء تستلزم تركيبة منطقية تأخذ في نظر االعتبار ما  :  

  
  .لمسار عام ذي استراتيجية: (Planning)التخطيط   -  أ
لحركات مرحلية في فضاءات خالية من العوائق أو لتجاوز  :  (Technique)التكتيك  -  ب

  .  تلك العوائق



  ٤

  . في إرسال األمر إلى المنفذات االلكتروميكانيكية: (Guiding)اإلرشاد   -  ت
  . ل المرغوبلتحويل تلك األوامر نحو الفع: (Execution)التنفيذ   -  ث

  
وفي الشكل التالي تتوحد االجزاء والمستلزمات أعاله نحو تكوين هيكلية اآللة التـي تـستلزم               

  : بالضرورة حيازة السيطرة الذكية من أجل خلق الفعل الذكي
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــتيعاب   ــسات باس ــوم المج ــد ان تق ــار(Perception)فبع ــالم الخ ــي  الع جي الحقيق
 ،  تخزن تلك العوامل بعد تمثيلها في قاعدة بيانات معرفية، تتـولى   (Parameters)وعوامله

  بوسائلها االستداللية واالستـنـتاجية توجيه تلـك المجـسات          (Cognition)أجهزة اإلدراك   
نحو استيعاب أكثر وضوحا للعالم الخارجي، وتعديل العوامـل المخزنـة وخلـق أفـضليات               

(Preference)  تحوي في مجملها الحدود والضوابط  (Constraints)   نحو تكـوين مـتفهم 
(Conception) .             بعد ذلك يجري تنفيذ الفعل المسيطر عليه على نموذج داخلي مماثل للعـالم

الخارجي وعند تقبل النتائج يزود الحاسب بالمعلومات المستنتجة قبل توجيـه أجهـزة التنفيـذ         
(Actuators & End Effects)      للعمل اإلجرائي المرغوب فـي البيئـة الخارجيـة مـع  

التـي سـبرت    (ومن أمثلة اآلالت الذكية، المركبات الفـضائية        .  استمرار المراقبة المنضبطة  
  ). الفضاء وهبط بعضها على  سطح القمر والكواكب األخرى
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   اهليكل التنظيمي لآللة الذكية٣الشكل
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  :التحديات
والتي هي خـارج  ( التقليدية فالطرق الشائعة: (Knowledge Representation)طرق تمثيل المعرفة  -١

،  والـشبكات  (Predicate Logic)والمستعملة في الوقت الحاضر، كالمنطق الخبري ) سياق  المقالة
ـــاج (Frames)،  واألطــــر (Semantic Nets)ذات المعـــــني  ــة قواعــد اإلنت ، وأنظم

(Production Rule Based Systems) هي تمثيل رمزي ،(Symbolic) . الحاجة الحقيقيـة  بينما تكون
). بما يتعلق بالدالالت وعالقـات األشـياء      (في العادة إلى معرفة العالم بشأنه  الحقيقي ال رموزه             

 (Algorithms)مع خوارزميات   )  كما نفعل نحن البشر   (وتحقيق ذلك يتطلب تكوين مجسم لألشياء       
االت بحثية رحبة في ما     إن هذا التحدي خلق مج    . تربط عالقات تلك األشياء بشكل ديناميكي متغير      

 واسـتخدامات الـشـبكات العـصبية    (Pattern Recognition)يتعلق بما يطلق عليه تمييز العينـة  
(Neural Networks)التي يجري بنائها برمجيا وماديا  .  

  
نحن نتعامل أحيانا مع مواقف نستلخص منها احتماالت :  (Uncertainty Logic) منطق شبه المؤكد  -٢

يجعـل  ) أو شـبه غيـر المؤكـد      (إن هذا المنطق شبه المؤكد      . بحدوث أمر ما  ) طئةأو وا (عالية  
ضرورة امتالك اآللة الذكية لتلك اإلمكانية من أجل التعامل مع منطـق أصـطلح علـى تـسميته         

 أو المنطق المتعـدد  (Probabilistic Logic) أو المنطق االحتمالي (Fuzzy Logic)بالمنطق الظرفي 
  .(Multi-valued Logic)القيمة 

  
في إمكانية اآللة الذكية استيعاب التفاصيل الدقيقة جدا : (Perception Tools) دقة وسائل االستيعاب  -٣

وخـذ مـثال    . من الناحية المادية والضمنية ومقدار دقة الفعل المنتج من اآللة على العالم الخارجي            
  .المتعلقة بذلكإمكانية اآللة في أجراء العمليات الجراحية والموازنات القلقة 

  
أين الحاسب الذي يمكنه اآلن أن يعالج مع كل نبضة عشرات : (Computer Speed)سرعة الحاسب  -٤

  وبهيكليـة متوازيـة      (Neurons)  مستخدما ماليين المراكز العـصبية        (Bits)الماليين من البتات    
 عـشرات   مدهشة مع كل نبضة كما نفعل نحن البشـر؟ إن الحاسب في الوقت الحــاضر يعالج             

وال شـك فـي أن      . بأحسن األحـوال  ) لكن ليس كثيرا  (من البتات أو أكثر من ذلك       )  ١٢٨ – ٨(
  التـي    - أي تكرارهـا لوحـدة الـزمن         -الحاسب أسرع بكثير جدا عند اعتبار سرعة النبضة         

ولقـد  . يستخدمها بالمقارنة مع دماغ اإلنسان، لكن الكم من البتات المشار إليه يجعل الفارق هائال             
الهنغـاري  (انحبست معمارية وتنظيم الحاسب اآللي بالفكرة التي أبتدعها العالم األمريكي النـشأة             

ذاكره وايعازات  "فون نيومن، أواخر أربعينات هذا القرن، في تعريفه للحاسب اآللي كونه            ) المولد
لـة  ، واآل " إلى كيفية معالجــــة البيــــانات المخزنه     – بشكل متسلسل    –مخزنه ترشد آلة    

أن الطابع المتسلسل في عمل الحاسب      . هنا هي وحدة المنطق والحساب المشار لها أول هذه المقالة         
 بـسبب  (Von Neuman Bottleneck)وفق ما أبتدعه فون نيومن عرف بعد ذلك بعقدة فون نيومن 

 (Software Gap)المصاعب المعمارية والبرمجية في استبداله، والذي نشأ عنه أيضا فجوة برمجية 
دائمة، سببها عدم لحاق التطور في تقنيات البرمجة بالتطور الهندسي المعماري في هياكل الحاسب              



  ٦

ولردم تلك الفجوة يكدح مهندسي إلكترونيات الحاسب اآللي نحـو صـنع            . اآللي البديلة والمقترحه  
ـ              دة حاسبات عالية السرعة، وااللتفاف حول الفجوة تلك، بزيادة سرعة الموصالت واختـراق عق

  . نحو خلق الحاسبة الضرورة(Super Conductive)فـون نيومـن عبر وسـائل عالية التوصيل 
 

  : الخاتمة
  (Intel) أحد مؤسسي شـركة  (Gordon Moore) تنبأ  جوردن مور ١٩٦٥في عام 

 الكـم   - للحاسب اآللي في أن الكثافـة        (Processors)الشهيرة والرائدة في صنع المعالجات      
أو أقـل مـن   ( تتضاعف لكل سنتين) الترانسـسترات وما أشبه(  للموصالت -لوحدة الحجم 

ومنذ ذلك وعبر السنين الماضية، أخذت تلك المقولة نـصيبها مـن المـصداقية              . )ذاك بأشهر 
أن االستمراريه في مـصداقية تلـك   . (Moore’s Law)بحيث أصبحت تسمى بقانون مور 

تكرر النبـضة المـسموحة     (كثر من بليونية    المقولة حتى اآلن سيجعل رؤية حاسبات بسرع أ       
وعند أخذ التطورات االخـرى فـي هندســـة معماريــــة       . أمر ممكن ) للثانية الواحدة 

  (Computer Architecture and Organization)الحــــــاسب اآللـي ونظمـه    
 وأسـرار بيـوت الخبـرة والبحـث     (Software Algorithms)وخوارزميات البرمجيات 

اع البقاء، وما ينتج عن كل ذلك، من تراكم علمي خالق ألجهزة لـم تولـد إال                 وتحديات صر 
نجد التفاؤل مدعما في إن أغلب تحديات الـذكاء          (!) عشرينأواخر النصف األول من القرن ال     

أن صنع تلك اآللـة  سـيفتتح والدة الجيـل           . االصطناعي سوف تذلل نحو صنع اآللة الذكية      
وفـي  . اآللي الذي يسمع ويتكلم، يرى ويحس، يفكر ويـتعلم        من الحاسب   ) الموعود(الخامس  

  . كان سر تفوق اإلنسان) وتطويره ونقله(التفكير والتعلم 


