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علوم وتكنولوجيا

تحسين تقنية تعلم اآللة بحاسوب الكم
تقنيات تعلّم اآللة
( )Machine learningمن
الركائز األساسية التي يقوم
عليها مجال الذكاء
االصطناعي.
أحمد ماء العينين

توفر تقنيات تعلم اآللة لألنظمة
اكتساب مهارات التعلم ،من خالل
م ـحــاكــاة طــري ـقــة تـعـلــم اإلن ـس ــان.
وتعتمد بعض الشركات الــرائــدة في مجال
التكنولوجيا الحديثة مثل فيسبوك وغوغل
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـي ــات ل ـت ـط ــوي ــر مــواق ـع ـهــا
وتطبيقاتهاُ ،
ويمكن أن تساهم حواسيب
ال ـك ـ ّـم ،ال ـتــي تـتـمـيــز ب ـقــدرات ـهــا الـهــائـلــة على
معالجة الـبـيــانــات ،فــي تطوير مـجــال تعلم
اآللة ،من خالل تقليص املدة الالزمة لتدريب
الشبكات العصبية االصطناعية.
وفي دراسة جديدة ،يعمل علماء الحوسبة
الكمية في شركة آي بي إم األميركية على
اس ـت ـغــال حــواس ـيــب ال ـك ـ ّـم ف ــي م ـجــال تعلم
اآللـ ـ ـ ــة ،ح ـي ــث ن ـج ـح ــوا فـ ــي تـ ــدريـ ــب بـعــض
األنظمة الشائعة ،مثل أنظمة التعرف إلى
الصور ،من خالل تصنيف وتحليل كميات
هائلة من البيانات في وقــت سريع للغاية
وب ــدق ــة فــائـقــة بــواس ـطــة ح ــاس ــوب كـمــومــي.

وأثبت الفريق الباحث أن خوارزميات تعلم
اآلل ــة القائمة على نهج الحوسبة الكمية،
يمكن أن تعمل أفضل بأضعاف املــرات من
خــوارزم ـيــات تعلم اآلل ــة القائمة على نهج
الحوسبة الكالسيكية العادية ،حيث نجح
الحاسوب الكمومي في تصنيف البيانات
وتـ ـق ــدي ــم إج ـ ــاب ـ ــات أكـ ـث ــر دقـ ـ ــة خـ ـ ــال وق ــت
قـصـيــر ،وه ــي املـهـمــة ال ـتــي تـتـطـلــب الكثير
م ــن ال ــوق ــت وال ـط ــاق ــة إذا م ــا ك ــان تنفيذها
باستخدام الحواسيب التقليدية .وفي هذا
الصدد ،يقول كريستان تامي ،وهو باحث
فــي مــركــز الحوسبة الكمية الـتــابــع لشركة
آي بــي إم ومـشــارك فــي الــدراســة« :يمكن أن
تساهم الـقــدرات العالية للحوسبة الكمية
في تحقيق إنجازات جديدة كليًا في مجال
تعلم اآللــة ،نظرًا لقدرتها على التمييز بني
امل ـيــزات وال ـخــواص املنتشرة فــي البيانات
الهائلة التي تعمل خوارزميات تعلم اآللة
عـلــى فهمها وتحليلها ،فيما ال يستطيع
الـحــاســوب ال ـعــادي ســوى الــوصــول إلــى ما
يشبه ضوضاء عشوائية تفتقر إلى الدقة».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـعــى ال ـب ــاح ـث ــون فــي
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى
اس ـت ـغــال الـ ـق ــدرات ال ـخ ــارق ــة ال ـت ــي تتميز
ب ـه ــا ال ـح ــواس ـي ــب ال ـك ـم ــوم ـي ــة ف ــي ت ـطــويــر
م ـج ــال الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،ح ـي ــث نـشــر
الباحثون بحثًا على مجلة  ،Natureيشرح
طريقة اسـتـخــدام الـحــاســوب الكمومي في
تسريع عمل محدد من مهام التعلم اآللي،
تسمى «مطابقة امليزات» .وتعاون الفريق

تساهم الحوسبة الكمومية في تحقيق إنجازات جديدة بمجال تعلم اآللة

م ــع ش ــرك ــة «آي ب ــي إم» إلج ـ ـ ــراء ال ـب ـحــث،
واس ـت ـخ ــدم ــوا ح ــاس ــوب ــا ك ـمــوم ـيــا ب ـق ــوة 2
ك ـيــوبــت (وحـ ـ ــدة ل ـق ـيــاس ك ـم ـيــة ال ـب ـيــانــات
امل ـعــال ـجــة ف ــي ح ــواس ـي ــب الـ ـك ــم) .وأظ ـه ــرت

عالم االتصاالت

ال ـت ـج ــارب األولـ ـي ــة ق ـ ــدرة ال ـح ــاس ــوب عـلــى
تسريع عملية التعلم وتمكني النظام من
إج ــراء عـمـلـيـ ًـات مـطــابـقــة امل ـي ــزات فــي وقــت
وجيز مقارنة بالحواسيب التقليدية.

عالم االبتكار

نظام ذكي لتشخيص فقر الدم
ي ـع ـمــل ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي جــام ـعــة بـ ــراون
ومـسـتـشـفــى رود آيــانــد فــي الــواليــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة عـلــى تـطــويــر نظام
ق ـ ــادر ع ـلــى ال ـك ـشــف ع ــن ف ـقــر ال ـ ــدم من
خ ــال تحليل ص ــورة للجفن الــداخـلــي
للمريض يتم التقاطها بكاميرا هاتف
ذكي .ولتحقيق هذا الهدف ،قام الفريق
الباحث بتطوير خــوارزمـيــات ُيمكنها
ت ـح ـل ـيــل ال ـ ـصـ ــور ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـج ـفــون
السفلية لألشخاص ،واملعروفة باسم
امللتحمة الجفنية ،والتي تبدو شاحبة
عند األشخاص الذين يعانون من فقر
الدم ،حيث تم تدريب النظام باستخدام
آالف ال ـص ــور ل ـج ـفــون امل ـصــابــن بفقر
الــدم .وأثناء االختبارات ُعرضت صور
ج ــدي ــدة ع ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام ،وك ــان ــت نـسـبــة
صحة تشخيصه عالية جدًا.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـُ ـ ـ ــرض فـ ـق ــر ال ـ ـ ـ ــدم مـ ـ ــن بــن
األم ـ ـ ــراض امل ـن ـت ـش ــرة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر في
الـعــالــم ،إذ يــؤثــر تقريبًا على  %25من
سكان العالم ،وقد يسبب الوفاة خاصة
ل ــدى ال ـف ـئــات الـضـعـيـفــة م ـثــل األط ـف ــال
وك ـ ـبـ ــار ال ـ ـسـ ــن وامل ـ ـصـ ــابـ ــن بـ ــأمـ ــراض
مزمنة .وفي هذا الصدد ،يقول الدكتور

سليم سونر ،أستاذ في جامعة براون
وه ــو م ـشــرف عـلــى ال ــدراس ــة« :أظ ـهــرت
الدراسات السابقة أن امللتحمة الجفنية
تبدو أكثر شحوبًا مع فقر الــدمُ ،
ويعد
مــؤشــر أك ـثــر دق ــة لـلـحــالــة املــرضـيــة من
راحة اليد أو الظفر ،ويمكن أن يساهم
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ت ــوف ـي ــر طــري ـقــة
س ـه ـلــة وغ ـي ــر مـكـلـفــة لـلـتـنـبــؤ بـتــركـيــز
الهيموغلوبني وتشخيص املــرض في
ُ
مراحله املبكرة».

توليد الطاقة
من العرق

يعمل باحثون في جامعة كاليفورنيا
ســان دييغو على تطوير جهاز جديد
ّ
ويتميز
يمكن ارتـ ــداؤه حــول األصـبــع
ب ـقــدرتــه عـلــى تــولـيــد ال ـطــاقــة م ــن عــرق
اإلن ـ ـسـ ــان ،وت ــوصـ ـل ــوا إلـ ــى أن ارتـ ـ ــداء
الجهاز لمدة عشر ساعات من شأنه أن
يولد طاقة كافية للحفاظ على تشغيل
ســاعــة يــد إلـكـتــرونـيــة لـمــدة  24ســاعــة.
ويقول الباحثون إن الجهاز قادر على
تشغيل األجهزة اإللكترونية منخفضة
الطاقة التي تعمل في نطاق ملي واط،
مثل ساعة اليد ،لكنها ليست مناسبة
بعد لتشغيل اإللكترونيات عالية األداء
بشكل مستمر مـثــل الـهــواتــف الــذكـيــة.
ً
وتـهــدف الطريقة لجعل الجهاز قابال
لــاس ـت ـخــدام ال ـع ـم ـلــي ،ح ـتــى ول ــو كــان
يــولــد كمية صغيرة مــن الـطــاقــة تكفي
لـتـشـغـيــل ال ـم ـس ـت ـش ـعــرات وال ـشــاشــات
الصغيرة .ويعتمد الجهاز على نظام
س ـل ـبــي ل ـتــول ـيــد ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن ت ـعــرق
أطراف األصابع حتى لو كان الشخص
ً
ً
ً
نائما أو ساكنا تماما ،ويعود ذلك إلى
أن أط ــراف األصــابــع هــي الـجــزء األكثر
ً
تعرقا فــي الجسم ،حيث يمكن لمادة
إسفنجية ذكية جمع العرق ومعالجته
بــواسـطــة ال ـمــوصــات .ويـحـتــوي عــرق
ً
اإلنسان على مستويات عالية جدا من
الالكتات الكيميائية ،وهــي عبارة عن
مــركـبــات كيميائية تصنع فــي خاليا
الـ ـعـ ـض ــاتُ ،
وي ـم ـك ــن ل ـخ ــاي ــا ال ــوق ــود
الحيوي ُ
المدمج في الجهاز امتصاص
ال ـ ــاك ـ ـت ـ ــات وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى ط ــاق ــة
ً
كهربائية .ووفقا للباحثين ،ينتج كل
إصبع ما بين مائة إلــى ألــف مــرة أكثر
ً
عرقا من معظم مناطق الجسم األخرى،
ً
غير أن اإلصـبــع معرض دائـمــا للهواء
ً
لذلك يتبخر العرق عند خروجه .وبدال
من تركه يتبخر يستخدم العلماء هذا
الجهاز لتجميعه ويمكنه توليد كمية
مهمة من الطاقة.

تحليل بكاء الطفل
لتشخيص التوحد

إنترنت بسرعة  319تيرابايت في الثانية
يسعى الـخـبــراء فــي مـجــال االت ـصــاالت إلــى ابـتـكــار تقنيات جــديــدة ق ــادرة على نقل
البيانات بسرعات قياسية ،وقد تمكن باحثون من معهد ملبورن امللكي للتكنولوجيا
في أستراليا من تحقيق رقــم قياسي ،إذ بلغت سرعته  44.2تيرابايت في الثانية.
وتسمح هذه السرعة الهائلة بتنزيل محتويات أكثر من  50قرصًا من أقراص Blu-
 ray Ultra HDبسعة  100غيغابايت في ثانية واحدة فقط .وتم تحقيق هذه السرعة
على مسافة تزيد عن  75كيلومترًا من األلياف الضوئية القياسية .وفي إنجاز علمي
جديد ،تمكن علماء املعهد الوطني الياباني لتقنية املعلومات واالتصاالت ()NICT
من تحطيم رقم قياسي جديد ،حيث تمكنوا من نقل البيانات بسرعة  319تيرابايت
في الثانية ،وهي سرعة كافية لتحميل  7آالف فيلم عالي الجودة في ثانية واحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام فريق ياباني بريطاني مشترك ،في شهر أغسطس/
آب  ،2020بتطوير ألياف ضوئية قادرة على نقل البيانات بسرعة  179تيرابايت في
الثانية .وقال الفريق البحثي الياباني في تقرير نشر على موقع املعهد إنه على مدى
مكثف في جميع أنحاء العالم لزيادة معدالت البيانات
العقد املاضي تم إجراء بحث ُ
فــي أنظمة اإلرس ــال الضوئية املستخدمة فــي الشبكات الـحــالـيــة .وازداد االهتمام
باأللياف التي يبلغ قطرها  125ميكرومترًا ،مثل األلياف أحادية النمط القياسية
نظرًا لتوافقها مع البنية التحتية التقليدية للكابالت.
وخــال البحث األخير ،قــام الباحثون باستخدام ألياف ضوئية تحتوي على أربع
ً
نــوى بــدال من واح ــدة ،وأطلقوا ليزر يتكون من  552قناة بــأطــوال موجية متعددة،
ً
ليتم نقل البيانات على مسافة محاكاة تبلغ  1864ميال دون فقدان جــودة اإلشــارة
أو السرعة .وتعني هــذه النتائج املعملية أنــه باإلمكان تمديد كابالت ضوئية من
النوع الذي جرى تطويره في االختبارات ،لتنقل البيانات عبر اإلنترنت من منطقة
ألخرى حول العالم بالسرعات الجديدة .وال تزال هذه التقنية في مرحلة االختبار
والتطوير وتحتاج للكثير مــن الــوقــت قبل أن تتحول إلــى منتجات وخــدمــات على
النطاق التجاري .ومن املرجح أن تستهدف في البداية الشركات العمالقة مثل غوغل
وأمازون التي تحتاج إلى نقل البيانات بشكل عالي السرعة بني الخوادم املوجودة
في مراكز البيانات العمالقة.

جديد

زيارة لـ 11دقيقة

نجاح رحلة سياحية إلى الفضاء
نجحت الكبسولة التي حملت مؤسس موقع «أمــازون» الشهير ،جيف بيزوس ،في الهبوط
على األرض بعد إجرائها رحلة سياحية إلى الفضاء .ووصل الصاروخ الذي حمله إلى حافة
الفضاء في رحلة استغرقت  11دقيقة .وذكــرت وسائل إعــام أميركية أن جيف بيزوس (57
عامًا) كان على منت الكبسولة برفقة شقيقه مارك بيزوس ،والطيارة والي فانك البالغة  82عامًا،
وطالب فيزياء اسمه أوليفر دايمن يبلغ  18عامًا ،ليصبح األخيران أكبر وأصغر من يسافر
إلى الفضاء .وخضع طاقم الكبسولة لفحوصات طبية للتأكد من سالمتهم بعد هبوطهم إلى
األرض ،حيث ُسمع جيف بيزوس وهو يقول لحظة وصوله إنه أفضل يوم له على اإلطالق.
ُ
وتعد رحلة بيزوس أول رحلة مأهولة ملركبته الفضائية «نيو شيبرد» التي بنتها شركة «بلو
أوريجن» التابعة لبيزوس ،لخدمة السوق املزدهر لسياحة الفضاء.

نـجــح بــاح ـثــون م ــن جــامـعــة كــارولـيـنــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ت ـط ــوي ــر نـ ـظ ــام جــديــد
لــه ال ـقــدرة عـلــى تــوقــع إصــابــة األطـفــال
ب ــاضـ ـط ــراب ط ـي ــف ال ـت ــوح ــد ف ــي عـمــر
ال ـعــام ـيــن ،ب ـم ـعــدل دق ــة ي ـصــل إل ــى 96
فــي ال ـمــائــة .وبـحـســب دراسـ ــة حــديـثــة،
يـمـكــن تـشـخـيــص م ــرض ال ـت ــوح ــد من
خالل تحليل بكاء األطفال باستخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي ،إذ نجحت
ُ
شــركــة نــاشـئــة تــدعــى «زاون ــدري ــم» في
تـطــويــر نـظــام ق ــادر عـلــى تــرجـمــة بكاء
األط ـف ــال وكـشــف احـتـمــالـيــة إصابتهم
بالتوحد في مرحلة مبكرة.
وأش ــار الـبــاحـثــون فــي الـشــركــة إل ــى أن
بكاء الطفل المصاب بالتوحد عادة ما
ً
ً
ً
يكون مميزا جــدا وح ـ ّـادا ويمكن رؤية
ذلــك بــوضــوح على المخطط الطيفي.
وت ــوص ـل ــت ال ـش ــرك ــة إلـ ــى أن مـحـتــوى
ً
ً
الـبـكــاء غــالـبــا مــا يـكــون متشابها عبر
الـ ـلـ ـغ ــات ب ــال ــرغ ــم مـ ــن وجـ ـ ـ ــود بـعــض
الفروقات الملحوظة في طــرق البكاء.
ومن جهة أخرى ،تطمح بعض األبحاث
إل ــى اسـتـغــال الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة في
تشخيص ومـتــابـعــة الـحــالــة الصحية
للمصابين بالتوحد ،إذ طور باحثون
ً
من الــواليــات المتحدة تطبيقا يمكنه
تشخيص مرض التوحد لدى األطفال
ً
الــذيــن تقل أعـمــارهــم عــن  16شـهــرا من
خالل تتبع حركة العين.

تحسين تشخيص الشفاء بعد السكتة الدماغية
هشام حدانة

ط ـ ــور ف ــري ــق مـ ــن ال ـع ـل ـم ــاء ن ـظ ــام ــا يـجـمــع
املـعـلــومــات مــن الـشـبـكــة العصبية لـلــدمــاغ
(االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـع ـص ـب ـي ــة) وال ـت ـع ـل ــم اآلل ــي
لتقييم وتوقع تعافي املصابني من السكتة
الـ ــدمـ ــاغ ـ ـيـ ــة .قـ ــد ت ـ ـكـ ــون بـ ـع ــض ال ـس ـك ـت ــات
الــدمــاغـيــة قــاتـلــة ،وعـنــدمــا ال ت ـكــون كــذلــك،
فإنها غالبًا مــا تــؤثــر بـشــدة على الحركة.
وتـعـتـبــر الـسـكـتــة الــدمــاغ ـيــة م ــن األس ـب ــاب
الــرئـيـسـيــة لــإعــاقــة طــوي ـلــة األم ـ ــد .ك ـمــا أن
ً
طريق الشفاء قد يكون طويال وصعبًا .في
أوروب ــا ،يتعافى أقــل مــن  %15مــن املرضى

ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل ،ويـ ـع ــان ــي  3.7م ــاي ــن مــن
تأثيرات مزمنة .باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر
عملية إعــادة التأهيل معقدة ،حيث يمكن
أن تـحــدث السكتات الــدمــاغـيــة فــي مناطق
مختلفة مــن الــدمــاغ ،مــا يــؤثــر على أنظمة
مختلفة مـنــه .وتظهر لــدى املــرضــى الذين
يـخـضـعــون إلعـ ــادة الـتــأهـيــل «ن ـتــائــج غير
متجانسة» ،مما يعني أن عملية التعافي
قد تكون مختلفة تمامًا من شخص آلخر.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،يـ ـق ــول ال ـب ــروف ـي ـس ــور
فريدهيلم هوميل ،عالم األعصاب« :يكمن
ال ـ ـحـ ــل فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد أف ـ ـضـ ــل اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
إلع ــادة التأهيل العصبي لتحسني نتائج

الـ ـع ــاج ــات ال ـ ـفـ ــرديـ ــة» .وي ـض ـي ــف فـيـلـيــب
جـيــه ك ــوت ــش ،امل ــؤل ــف الــرئـيـســي ل ـلــدراســة:
«إذا أردن ــا مــواجـهــة هــذه الـتـحــديــات أثناء
املـمــارســة السريرية اليومية ،يجب علينا
ً
أوال ت ـح ـســن ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى ت ــوق ــع نـسـبــة
التعافي الفردي» .وحاليًا ،يقود فريدهيلم
هــوم ـيــل فــري ـقــا دول ـي ــا م ــن ال ـع ـل ـمــاء الــذيــن
يتبنون نهجًا جديدًا للتنبؤ بالنتائج التي
يمكنها أن تحسن عالج السكتة الدماغية
بـشـكــل كـبـيــر .ون ـشــر ال ـبــاح ـثــون طريقتهم
التنبؤية فــي مجلة  ،Brainوال ـتــي تعتمد
ع ـل ــى أدات ـ ـ ــن م ـت ـط ــورت ــن ه ـم ــا :ال ـش ـب ـكــات
العصبية والتعلم اآللي.

