الذكاء االصطناعي
يعرف الذكاء االصطناعي بأنه أنظمة حاسوبية مطورة (آالت) لديها القدرة على أداء مهمات معقدة والتي تتطلب
ذكاء بشري مثل اتخاذ القرارات  ,اإلدراك البصري والترجمة بين اللغات .وهناك أمثلة عليها من أرض الواقع
من األمثلة سيارات القيادة الذاتية .تصنف أنواع آالت الذكاء االصطناعي إلى نوعين :

➢ النوع األول يستجيب لموقف معين وغير قادر على معالجة أي أمر جديد يطرأ عليه
➢ النوع اآلخر وهو أقوى من النوع األول تكون اآلالت من هذا النوع قادرة على التفكير والتصرف كالبشر
تما ًما وقادرة على التعلم من المواقف الجديدة  ,وهناك اعتقادات حول أنه من الممكن أن يتطور الذكاء
لدرجة يصبح قادرة على ان يتخطى قدرة البشر العقلية ,لكن إلى اآلن ال يوجد تطبيق من أرض الواقع
على هذا النوع .

تعلم اآللة هو علم يمكن اآلالت لتصبح قادرة على التعلم من التجارب السابقة واالستجابة لألحداث بشكل ذاتي
بدون مساعدة أو تدخل بشري  .تتم عن طريق تخزين البيانات ونمذجتها بطريقة الستخدامها في اتخاذ القرارات
و التوقعات المستقبلية  .يصنف علم اآللة كأحد أهم الفروع وفرع رئيسي من فروع الذكاء اإلصطناعي .تكمن
الفائدة من استخدام هذه اآلالت في التقليل من األضرار التي تصيب البشر خاصة في المجاالت الخطيرة كالحروب
 ,حوادث السيارات والكوارث الطبيعية واستبدالها بآالت لتقوم بمهمات البشر .وأيضًا يمكن توظيف أو استخدام
أنواع معينة للمساعدة في المواصالت وتدبير المنزل وغيرها من االستخدامات المفيدة.

يمكن تطبيق الذكاء االصطناعي في عدة مجاالت مثل األلعاب على سبيل المثال ,تقوم اآللة بالتفكير االستراتيجي
في لعبة الشطرنج .يمكن استخدمها أيضا في المجاالت الطبية بحيث يتم تقديم النصح واالرشادات او عمل تشخيص
مبدئي لبعض الحاالت المريضة واقتراح عالج مناسب لها .يعتبر هذا المجال من المجاالت الصاعدة مؤخرا وكما
انها يمكن ان تساهم في التطور والنمو السريع وأثبتت فعاليتها في اآلونة األخيرة إال انها من الممكن ان تتسبب
في مشاكل للبشرية عندما تتخطى العقل البشري في اإلدراك والتواصل .
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