
للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه ولو  هو أحد علوم الحاسب اآللي الحديثة التي تبحث عن أساليب متطورة لبرمجته علم الذكاء االصطناعي

 ث أوال في تعريف الذكاء اإلنساني وتحديد أبعاده، ومن ثمً  اإلنسان، فهو بذلك علم يبح في حدود ضيقة تلك األساليب التي تنسب لذكاء

البشري الذي خلقه اهللا جلت قدرته وعظمته باآللة التي  محاكاة بعض خواصه. وهنا يجب توضيح أن هذا العلم ال يهدف إلى مقارنة العقل

أثناء ممارسته )التفكير(  تي يقوم بها العقل البشرييهدف هذا العلم الجديد إلى فهم العمليات الذهنية المعقدة ال هي من صنع المخلوق، بل

محاسبية تزيد من قدرة الحاسب على حل المشاكل المعقدة ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية إلى ما يوازيها من عمليات ويمكـن  .

محاســـبية تعريـف الـذكاء االصـطناعي للحاسـب اآللـي بأنـه القـدرة علـى تمثيـل نمـاذج  (Models Computer ( لمجـــال مـــن

ً   األساسية بين عناصره، ومن ثم اسـتحداث ردود الفعـل التـي تتناسـب مـع أحـداث ومواقـف مجـــاالت الحيـــاة وتحديـــد العالقـــات

وأحـدث مجـال المجاالت،  ً  رنتـه مـع مواقـف هذا المجال، فالذكاء االصطناعي بالتالي مرتبط أوال بتمثيـل نمـوذج محاسـبي لمجـال مـن

البحـث للخـروج باسـتنتاجات مفيـدة، ويتـضح أن الفـرق بـين تعريفـي الـذكاء  ومن ثم اسـترجاعه وتطـويره، ومـرتبط ثانيـا بمقا

ابتكـار هـذا اختـراع و واإلنـساني المـذكورين أعـاله هـو أوال ً  القـدرة علـى اسـتحداث النمـوذج فاإلنـسان قـادر علـى االصـطناعي

ً  اسـتحداثه فـي ذهـن اإلنـسان، وثانيـا فـي أنـواع االسـتنتاجات  النمـوذج، فـي حـين أن النمـوذج المحاسـبي هـو تمثيـل لنمـوذج سـبق

واالختراع  رالنموذج فاإلنسان قـادر علـى اسـتعمال أنـواع مختلفـة مـن العمليـات الذهنيـة مثـل االبتكـا التـي يمكـن استخالصـها مـن

ً  لبديهيات وقوانين متعارف عليها يتم برمجتها في  واالسـتنتاج بأنواعـه فـي حـين أن العمليـات المحاسـبية تقتـصر علـى اسـتنتاجات

النمـاذج  تمثيـل ويتركــز أصــل علــم الــذكاء االصــطناعي فــي أبحــاث بحتــة ونظريــة تــدرس أســاليب محدودة طبقا .البرامج نفسها
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مقارنة أو عن طريق االستقراءطريق ال المختلفة ومن أهم أساليب تمثيل هـذه النمـاذج هـو اسـتخدام القـوانين التـي تحكـم  ً  مـن .

ويحتـوي هـذا   . القـانون  ً  المجــاالت، فلــو كانــت أنــواع الفاكهــة مــثال هــي مجــال بحثنــا فإنــه يمكننــا كتابــة القــانون مجـاال

علـى قـسمين : القـسم الـشرطي المتمثـل فـي إذا كــان النبــات فاكهــة  التـالي: إذا كان النبات فاكهة وكان لونها أحمر فهـي غالبـا تفـاح

ً  تفاح وكــان لونهــا أحمــر كبيـر مـن هـذه القـوانين عـن وباسـتخدام عـدد  ً   والقسم االستنتاجي أو الفعلي المتمثل في فهي غالبا .

 ضمنيا ً  يخزن الحقـائق عـن موضـوع البحـث، ويمكـن اسـتخدامه فـي التعامـل مـع األحـداث موضـوع معـين فإننـا ننـشئ نموذجـا

ً  كثيــر مــن الــش والخـروج باسـتنتاجات عـن موضـوع البحـث، ويعتبـر هـذا النـوع مـن التمثيـل مـن األسـاليب ائعة نظــرا لــسهولة ً   

األحيان عن تمثيل جميع أنواع النماذج واستخراج جميع أنواع االستنتاجات  تطبيقــه إال أنــه يعتبــر تمثــيال بــسيطا ولكــن يعجــز فــي

ألولـى مـن الدراسـة األطـوار ا ونـتج مــن معامــل أبحـاث الــذكاء االصـطناعي تقنيــات عديــدة مــازال بعــضها فــي .المعروفة

أدى إلـى تطــوير أنظمـة جديـدة عمليــة تعــالج مــشاكل واقعيــة كــان  والبحـث، فـي حـين وصـل الـبعض اآلخـر إلـى نـضج نـسبي

معالجتها بأساليب البرمجة التقليدية يعتبـر مــن المــستحيل بـشر وحـدهم مـن ويجب في البداية أن نتفـق علـى مفهـوم أساسـي وهـو أن ال .

أهميتهــا لنــا أنفــسنا. مجــال  علــيهم صــفة العقــل، ألن قــدراتنا العقليــة هامــة فــي كــل صــغيرة وكبيــرة فــي حياتنــا تمــام تطلـق

دراسة الـذكاء االصـطناعي هـو قدراته العقلية، فمن أهم األسباب ل الــذكاء االصــطناعي يعنــي بميكنــة الــذكاء اإلنــساني ودراســة

ً  بالعقـل  العقـل البـشري، عقلـي وعقلـك بطريقـة تبتعـد عـن علـم الفلـسفة وعلـم الـنفس وعلـم التـشريح محاولـة فهمنـا لعمليـات

بفهم هذا الـذكاء. الـسبب  بالقدر الذي يعنى فيه والتـي تعنـى بـدورها أيـضا البـشري. فعلـم الـذكاء االصـطناعي يكـافح لبنـاء الـذكاء
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اإلنساني سيكون له تأثير ضخم وواضح في حياتنا اليومية وفي  بـأ بتفاصـيل المـستقبل، إال أنـه مـن الواضـح أن الحاسـوب مـع الـذكاءيتن

ً  إلكترونيا، أن يفهم ويدرك  ً  أو والـذكاء االصـطناعي يعتبـر لغـز مهـم: كيـف مـن الممكـن لهـذا الـدماغ الـصغير، .صناعة الحضارة

الـدماغ نفـسه؟ كيـف لنـا أن نـسلك طريـق يعنـى بـصناعة مثـل هـذا  ويتفاعل مع عالم أكبـر وأعقـد مـن ّ سواء كان بيولوجيا ويتنبأ

سـرعة الـضوء فـإن  صفاته المعقدة؟ هذا سؤال صعب، ولكن بخالف البحث عن وسيلة مواصالت أسرع مـن الـدماغ الـصغير بكـل

ً  ّـ قـائم علـى أسـس متينـة وممكنـة، كـل مـا عليـه هـو النظـر  صـطناعي والـدارس لـه يجـد أن هـذا العلـمالباحـث فـي علـم الـذكاء اال

النظام الذكي إلـى المـرآة ليجـد مثـاال حيا عـن ً  حاليـــا، فـــإن للـــذكاء االصـــطناعي تطبيقـــات عديـــدة، ســـواء كانـــت تطبيقـــات  .

ً  الخبـراء والعلمـاء يتوجهـون إلـى  مثل اإلدراك والتعليل المنطقي، أو كانت مهمـات ذات غـرض خـاص مثـل أغراض عامة ذات

االصطناعي لحفظ خبراتهم وتجاربهم التي قضوا بها حياتهم. فالذكاء  الـذكاء لعـب الـشطرنج أو التـشخيص الطبـي! غالبـا فـإن

عالمي يصلح لجميع التوجهات االصطناعي مجال  ً  يمكننــا القــول أن الــذكاء االصــطناعي هــو اســم أطلــق علــى مجموعــة مــن .

أنظمـة تحـاكي بعـض عناصـر ذكـاء  األساليب والطرق الجديدة في برمجة األنظمة المحاسبية والتي يمكن أن تـستخدم لتطـوير ختامــا

حقــائق وقــوانين يــتم تمثيلهــا فــي ذاكــرة الحاســب. وال يــزال كثيــر مــن  ناإلنـسان وتـسمح لهـا بالقيـام بعمليـات اسـتنتاجيه عـ

للمجال العلمـي،  الجديــد تحــت بحــث وتطــوير إال أن هنــاك بعــض التقنيــات المعتمــدة عليــه بــدأت تخــرج نظريــات هــذا العلــم

بهـا باسـتعمال البرمجـة التقليديـة، ومـن هـذه التقنيـات  ـان مـن شـبه المـستحيل القيـاموقـد أثبتـت فعاليتهـا حيـث أنجـزت أعمـال ك

 وتركــز التقنيــة األولــى علــى تزويــد Expert Systems وأنظمــة الخبــراءRobot Smart الجديـدة تقنيـة الـذراع اآلليـة الذكيـة
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تحتـاج إلـى أكثـر مـن ذراع التعـاون عليهـا. وتركـز تقنيـة  اإللكترونيـة والقـدرة علـى التخطـيط والقيـام بأعمـال مركبـة ومعقـدة قـد

 الخبـــراء فـــي مجـــال مـــا وتخزينهـــا واســـتخدامها فـــي الوصـــولالمعرفـــة التـــي يـــستخدمها  أنظمـة الخبـراء علـى اسـتخالص

 .الستنتاجات توازي تلك التي يصل لها الخبير


