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٣. التعلم

التعلم البيانات.  من  التعلم  الكمبيوتر   �كن جهزة 

 هو نوع من ا�ستد�ل ا�حصا� من ا�اط � البيانات.

بشكل تقدمت  ا�صطناعي  الذكاء  مجا�ت  من   العديد 

 ملحوظ � السنوات اخ�ة بفضل خوارزميات التعلم التي تولد

 رموز جديدة للبيانات. لنجاح منهجية التعلم نحتاج كميات هائلة

 من البيانات. "بيانات التدريب " يتم توف�ها عادًة من قبل اشخاص  و

� بعض احيان يتم أكتسابها بواسطة الجهاز نفسه

٢. ال�ميز وا�ستنتاج 

  الوسائط الذكية تعمل ع° ترميز العا¯ الخارجي ومن ثم

من واحدة  هي  ال²ميز  الرموزل³ستنتاج.   استخدام 

وا�صطناعي. الطبيعي  للذكاء  اساسية     اµشاكل 

هياكل باستخدام  الرموز  تولد  الكمبيوتر   أجهزة 

الخوارزميات تدعم  الرموز  وهذه   ،  البيانات 

 اµنطقية التي تستخلص معلومات جديدة م¸ هو

  معروف بالفعل.  �كن لوحدات الذكاء ا�صطناعي

بالطريقة ليس  لكن  معقدة  مشاكل   �  التفك� 

نفسها التي يفكر فيها ا�نسان

  
٥. التأث	 ا�جت�عي

 �كن أن يؤثر الذكاء ا�صطناعي ع° اµجتمع بشكل
غ�ت ا�صطناعي  الذكاء  تقنيات  وسلبي.   إيجا¿ 

واهت¸منا وتواصلنا  وسفرنا  عملنا   طريقة 
دراية ع°  نكون  أن  يجب  ولكن   ببعضنا.  

سبيل ع°  تحدث.  أن  �كن  التي   بـاÃار 
 اµثال ، التحيزات � البيانات التي تستخدم

ان �كن  ا�صطناعي  الذكاء  نظام   لتدريب 
Çمخدوم الناس  بعض  يكون  أن   Éإ   تؤدي 

  أقل من  اÌخرين. وبالتاË من اµهم مناقشة
 تاث� لذكاء ا�صطناعي ع° مجتمعنا  و تطوير

 معاي� للتصميم اخÎقي والنÍنظمة الذكاء
ا�صطناعي

١. ا�دراك   
عملية    هو  ا�دراك  ا�ستشعار.  أجهزة  باستخدام  العا¯  تدرك  الكمبيوتر   أجهزة 

و "ترى"  الكمبيوتر  أجهزة  صناعة  الحسية.  ا�شارات  من  اµعنى   استخÎص 
 "تسمع" جيًدا Óا يكفي لÎستخدام العمÒ هو أحد أهم إنجازات الذكاء

ا�صطناعي اÉ اليوم

 ٤. الت�ف الطبيعي

اµعرفة من  كث�ة  أنواًعا  الذكية  الوحدات   تتطلب 

تكون أن  يجب  طبيعية.  بصورة   Íالب مع   للتعامل 

 الوحدات  قادرة ع° التحدث باستخدام  اللغات البÍية

الثقافة ومعرفة  والعواطف  الوجه  تعب�ات  ع°   والتعرف 

كل اµرصود.  السلوك  من  النوايا  �استنتاج  ا�جت¸عية   والتقاليد 

ا�صطناعي الذكاء   أنظمة  تستخدم  أن   هذه هي مشاكل صعبة. �كن 

 اليوم اللغة إÉ حد محدود ولكن تفتقر إÉ اµنطق العام و قدرات اµحادثة حتى

µستوى اطفال
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