249 Theoretical Article

Arab Journal for Security Studies 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID-19 Pandemic, 249-264
Naif Arab University for Security Sciences

Arab Journal for Security Studies

املجلة العربية للدرا�سات الأمنية

https://nauss.edu.sa
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/ajss

AJSS

The Use of Big Data and Artificial Intelligence in Confronting the COVID-19
Epidemic

ا�ستخدام البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
 فوزية بنت �صالح الغامدي، جربيل بن ح�سن العري�شي

2

1*

 اململكة العربية ال�سعودية، جامعة امللك �سعود، ق�سم علم املعلومات1
 اململكة العربية ال�سعودية، جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، ق�سم املكتبات واملعلومات2
Jabreel bin Hassan Arishee*1, Fawziah Bint Saleh Al-Ghamdi2
1
2

Department of Information Science, King Saud University, Saudi Arabia
Department of Libraries and Information, Princess Nora Bint Abdul Rahman University, Kingdom of Saudi Arabia

Received 10 Jun. 2020; Accepted 18 Jul. 2020; Available Online 30 Jul. 2020

Abstract

امل�ستخل�ص

In the months leading up to this study Big Data and Artificial
Intelligence (AI) were used in several researches, most of which
were launched quickly with the aim of helping to understand
the evolution of the COVID-19 pandemic that has greatly
affected all aspects of our daily lives, mitigating its effects, and
developing the necessary preventive and curative measures to
counter it.
In this study, we aimed to shed light on a collection of
these researches in the areas of outbreak prediction, virus
spread tracking, infection diagnosis, suggesting treatment
alternatives, supporting public health agencies, and monitoring
the psychology of the public. Although many of these researches
have not been widely used nor been clinically tested, they have
provided insights and meaningful medical information for
policy makers and medical staff.
The study adopted the descriptive approach through which
the research works reviewed in this study were chosen. Using

 ا�ستخدمت تقنيات البيانات،يف الأ�شهر ال�سابقة على �إعداد هذه الدرا�سة
ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف العديد من البحوث التي مت �إطالق معظمها
على وجه ال�سرعة؛ بهدف امل�ساعدة يف فهم تطور جائحة فريو�س كورونا
 والتخفيف- التي �أثرت ب�شكل كبري على كل جوانب حياتنا اليومية- امل�ستجد
. وتطوير التدابري الوقائية والعالجية الالزمة ملواجهتها،من تداعياتها
وقد ا�ستهدفت هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على جمموعة من هذه
 وت�شخي�ص احلاالت، وتتبع الإ�صابات، التنب�ؤ باالنت�شار:البحوث يف جماالت
 ور�صد، ودعم هيئات ال�صحة العامة، واقرتاح البدائل العالجية،امل�صابة
 وبالرغم من �أن كث ًريا من هذه البحوث مل يتم.احلالة النف�سية لعامة النا�س
 ف�إنها قد وفرت ر�ؤى، ومل يتم اختبارها �سرير ًّيا،ا�ستخدامها على نطاق وا�سع
. ل�صانعي ال�سيا�سات وللأطقم الطبية، ومعلومات ذات مغزى طبي،عاجلة
وقد اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التقوميي الذي مت يف �سياقه
 وقد روعي يف هذا االختيار �أن تكون هذه.اختيار البحوث التي مت ا�ستعرا�ضها
 �سواء،البحوث م�ستخدمة لتقنيتي البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي
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م ًعا �أو ب�صورة منفردة ،و�أن تكون ذات عالقة باملجاالت ال�سالف ذكرها.
وقد مت يف هذا الإطار عر�ض خال�صات هذه البحوث ونظمها ب�صورة حتقق
�أهداف الدرا�سة وجتيب عن �أ�سئلتها.
ولقد �أمكن لنا  -من خالل ا�ستعرا�ض هذه الأعمال البحثية -التو�صل
�إىل �إلقاء ال�ضوء على العديد من التحديات والق�ضايا املرتبطة با�ستخدام
تقنيات البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف تطوير احللول التي
�أ�سهمت يف مكافحة جائحة  COVID-19يف وقت �إجراء هذه الدرا�سة� ،أو
تلك التي ت�سهم يف مكافحة �أي �أزمات مماثلة يف امل�ستقبل ،وكذلك و�ضع
تو�صيات تت�ضمن ما ينبغي �أخذه يف االعتبار� ،سواء من جانب الباحثني عند
ت�صميم احللول امل�ستخدمة لهذه التقنيات� ،أو من جانب امل�س�ؤولني احلكوميني
عند و�ضع اخلطط امل�ستقبلية التي تتبنى ا�ستخدامها ،بحيث تكون على درجة
عالية من الفاعلية.

 .1مقدمة

مت الإبالغ عن �أول �إ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19

يف مدينة يوهان ال�صينية يف  31دي�سمرب  ،2019ثم انت�شر الفريو�س
كالنار يف اله�شيم؛ بحيث و�صل تقري ًبا �إىل جميع دول العامل (195
دولة) .والآن -يف وقت هذه الدرا�سة -متر هذه البلدان مبراحل
خمتلفة من الإ�صابة ،وال توجد م�ؤ�شرات �إىل �أن �أعداد امل�صابني �أو
الوفيات �ستنخف�ض� ،أو �أن الو�ضع �أ�صبح حتت ال�سيطرة.
وقد �أو�صت اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الإ�سكوا) بالأمم املتحدة ب�ضرورة اال�ستجابة الإقليمية والوطنية
الطارئة للتخفيف من تداعيات وباء فريو�س كورونا؛ وذلك من
خالل حت�سني جودة البيانات املتاحة ،لتمكني �صانعي القرار من
اتخاذ قرارات فورية مرتكزة على الأدلة ،وتعزيز البيانات املتوافرة
و�إتاحة اال�ستعانة بها ،ال �سيما ال�سجالت الإدارية املتوافرة وامل�صادر
اخلا�صة ،والعمل مع اجلامعات ومراكز البحوث املحلية لال�ستفادة
من البيانات املفتوحة والبيانات ال�ضخمة ،وذلك يف الطب ،وت�سهيل
التباعد االجتماعي واحل�صول على الإمدادات الغذائية وتنفيذ �سائر
الإجراءات الرامية �إىل احتواء تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجد
(الإ�سكوا.)2020 ،
وبح�سب تقرير املركز الأوروبي للوقاية من الأمرا�ض وال�سيطرة
عليها ف�إن عدد الإ�صابات امل�ؤكدة على م�ستوى العامل  -حتى وقت
�إعداد هذه الدرا�سة -يبلغ  5,46مليون ،وعدد الوفيات يبلغ 345
�أل ًفا ،مع مالحظة �أن الأرقام قد ال تكون دقيقة ب�سبب حمدودية عدد
االختبارات� ،أو ب�سبب وجود وفيات ال يعرف �سببها احلقيقي.
ويو�ضح ال�شكل  1عدد الوفيات ب�سبب  COVID-19لكل مليون
�شخ�ص على م�ستوى العامل يف وقت �إعداد هذه الدرا�سة.
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Big Data and AI separately or together and the relationship to
the aforementioned areas were the limitations taken into account
when selecting the researches to be reviewed. In this context,
their abstracts were presented and organized in a way that
achieves the study aims and answers its questions.
By reviewing these researches, we were able to shed light
on the challenges and issues associated with the use of Big Data
and AI in developing solutions that contributed to combating
the novel COVID-19 pandemic at the time of this study or will
contribute to combating any similar crises in the future. We were
also able to develop recommendations of what should be taken
into account, whether by researchers when designing similar
solutions or by government officials when planning to use them,
so that they are highly effective.

م�شكلة الدرا�سة

تختلف جائحة  COVID-19عما �سبقها من الأوبئة ،فالبيانات
عن عدد الإ�صابات بالفريو�س يتم ن�شرها على نطاق وا�سع ب�صورة
يومية ،موزعة ح�سب البلدان و�أحيا ًنا ح�سب املدن .ف�إذا مت دجمها
مع ما هو موجود بالفعل من بيانات عن حركة الب�شر يف البلدان
منوذجا جيدً ا للبيانات ال�ضخمة ميكن
املختلفة ،ف�إنها ت�شكل حينئذ
ً
�أن ي�ساعد يف و�ضع �سيا�سات طبية فعالة ملكافحة الفريو�س ،كما ميكن
ا�ستخدامها يف تدريب خوارزميات الذكاء اال�صطناعي للح�صول على
حلول ت�سهم يف التنب�ؤ بانت�شار اجلائحة وت�شخي�ص الإ�صابات وحتديد
العالج املحتمل .وكلما كانت البيانات دقيقة وحمدثة ،واخلوارزميات
جيدة ،كانت �إ�سهاماتها ذات اعتمادية عالية؛ لذا ،فقد مت �إطالق
العديد من البحوث التي ت�ستهدف الإ�سهام يف مقاومة جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد  COVID-19على م�ستوى العامل  -خالل مدة ترتاوح
ما بني ثالثة �إىل �أربعة �أ�شهر -مت فيها ا�ستخدام تقنيات البيانات
ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف جماالت خمتلفة.
ومن هنا ،ف�إنه ميكننا بلورة م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن
الت�سا�ؤل التايل :كيف مت ا�ستخدام تقنيتي البيانات ال�ضخمة والذكاء
اال�صطناعي يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد؟
�أهمية الدرا�سة

تهدف الر�سالة �إىل �إظهار مدى �إ�سهام الدرا�سات البحثية
امل�ستخدمة لتقنيات البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي التي مت
�إطالق معظمها على وجه ال�سرعة ،يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد
 COVID-19على م�ستوى العامل يف املجاالت الآتية :التنب�ؤ باالنت�شار.
وتتبع الإ�صابات .وت�شخي�ص احلاالت امل�صابة ،اقرتاح البدائل
العالجية .ودعم هيئات ال�صحة العامة ،ر�صد احلالة النف�سية لعامة
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ال�شكل  - 1عدد الوفيات لكل مليون �شخ�ص على م�ستوى العامل

)Figure 1 – Deaths worldwide per one million population (Source: European CDC

شكل  – 1عدد الوفيات لكل مليون شخص على مستوى العالم

النا�س .وت�سليط ال�ضوء على التحديات والق�ضايا املرتبطة
اإلطار النظري
والمنهجيةFigure 1 -
Deaths worldwide
با�ستخدامper one.2million
population
)(Source: European CDC

تقنيات البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف تطوير احللول التي
�أ�سهمت يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد  COVID-19وقت �إجراء
هذه الدرا�س .وطرح جمموعة من التو�صيات التي يتم ا�ستخال�صها
من �سياق الدرا�سة لفائدة الإدارات احلكومية �أو جمتمع الباحثني.

 .1 .2التعريفات والمفاهيم

الذكاء اال�صطناعي
الذكاء اال�صطناعي هو تقنية مزدهرة تدخل يف العديد من
التطبيقات الذكية يف خمتلف املجاالت .وهو موجود حولنا يف كل
ت�سا�ؤالت الدرا�سة
مكان ،يف املنزل ،وعلى هواتفنا ،ويف كث ٍري من املنتجات واخلدمات
بناء على الأهداف ال�سالف ذكرها ،ف�إن الدرا�سة ت�سعى للإجابة عن
التي ن�شرتيها ون�ستخدمها يف حياتنا .ويزداد معدل ا�ستخدامه حلل
الت�سا�ؤالت الآتية:
امل�شكالت يف املجاالت املختلفة ب�صورة مطردة .بع�ض الأمثلة البارزة
للذكاء اال�صطناعي هي املركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون
امل�ستخدمة لتقنيات
 �إىل �أي مدى �أ�سهمت الدرا�سات البحثية،ِ
طيار يف جمال املركبات ،والت�شخي�ص الطبي والرعاية ال�صحية عن
البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي ،يف مكافحة فريو�س
بعد يف جمال الرعاية ال�صحية ،و�أنظمة اكت�شاف الربامج ال�ضارة
كورونا امل�ستجد  COVID-19على م�ستوى العامل يف املجاالت
والفريو�سات الربجمية  botnetيف جمال الأمن ال�سيرباين ،ومعاجلة
الآتية :التنب�ؤ باالنت�شار ،وتتبع الإ�صابات ،وت�شخي�ص احلاالت
االصطناعي
والذكاء
هيئاتبين
العالقة
امل�صابة ،واقرتاح البدائل شكل
احلا�سوبي ،وغري ذلك (Pham et
تقنيات الإب�صار
الضخمةجمال
البيانات ال�صور يف
ال�صحة
العالجية- 2،ودعم
.)al.,between
2020
 intelligenceلعامة
العامة ،ور�صد احلالة النف�سية
Figure 2 - The relationship
النا�سbig data and.
artificial
البيانات ال�ضخمة
 ما التحديات والق�ضايا املرتبطة با�ستخدام تقنيات البياناتيطلق م�صطلح "البيانات ال�ضخمة" على البيانات ذات الأحجام
ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف تطوير احللول التي �أ�سهمت
يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد  COVID-19يف وقت  28الكبرية التي توجد يف �صور عالية التعقيد؛ بحيث ت�صعب معاجلتها
وحتليلها لتحقيق اال�ستفادة منها من خالل نظم قواعد البيانات
�إجراء هذه الدرا�سة؟
�أو الربجميات والتطبيقات الإح�صائية التقليدية ،وهذا النوع من
 ما التو�صيات التي ميكن ا�ستخال�صها من �سياق الدرا�سةالبيانات يحتاج �إىل نوع من الربجميات املتوازية التي تعمل على مئات
لفائدة الإدارات احلكومية �أو جمتمع الباحثني؟
ورمبا �آالف اخلوادم.
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�أكرث ذكا ًء .وعلى اجلانب الآخر ف�إن البيانات ال�ضخمة تزداد فائدتها
وتتميز البيانات ال�ضخمة ،كما ي�شري براجازاي و�آخرون ،بثالث
خ�صائ�ص رئي�سة:
�إذا مت ا�ستخدامها يف خوارزميات الذكاء اال�صطناعي (Maryville,
−
Zhu,
G.,
Li,
J.,
Meng,
Z.,
Yu,
Y.,
Li,
Y.,
Tang,
X.,
...
&
Wang,
K.
(2020).
Learning
fromال�سرعة غري امل�سبوقة يف احل�صول على البيانات وت�شغيلها
 ,)2018ويبني �شكل  2ت�صو ًرا للعالقة بني البيانات ال�ضخمة وبني
Large-Scale Wearable Device Data for Predicting Epidemics Trend of COVID-19. Discrete
ومعاجلتها؛ لذا يطلق عليها � ً
أي�ضا البيانات ال�سريعة.
الذكاء اال�صطناعي بفروعه املختلفة.
Dynamics in Nature and Society, 2020.
 احلجم الكبري من املعلومات املتاحة الذي ميكن �أن يرتاوح بنيتريابايت �إىل �إك�سا بايت.
 .2 .2المنهجية
 تنوع وعدم جتان�س وتعدد امل�صادر والقنوات املختلفة التي تقوماعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التقوميي الذي مت يف �سياقه
األشكال
إ�صدار البيانات ال�ضخمة التي ميكن �أن ت�شمل الن�صو�ص
ب�إنتاج و�
اال�ستعانة مبا ن�شر من درا�سات بحثية �أو مقاالت عرب الإنرتنت،
واملخطوطات واخلرائط والكتب والقطع املو�سيقية والت�سجيالت
من �أجل ت�سليط ال�ضوء على دور تقنيات البيانات ال�ضخمة والذكاء
ال�صوتية والأفالم واملطبوعات ومقاطع الفيديو� ،سواء �أكانت موجودة
اال�صطناعي يف تطوير حلول ت�سهم يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا
يف �شكل منتظم �أم ال (.)Bragazzi et al., 2020
امل�ستجد  .COVID-19وقد مت اختيار البحوث والدرا�سات التي مت
ا�ستعرا�ضها يف هذه الدرا�سة ،من �ضمن مئات البحوث ذات العالقة
بجائحة  COVID-19التي مت ن�شرها عرب الإنرتنت ،بناء على
االرتباط بني الذكاء اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة
عاملني:
كان العامل غار ًقا بالفعل فيما لديه من �أحجام �ضخمة من
الأول� :أن تكون هذه البحوث م�ستخدمة لتقنيتي البيانات
البيانات التي ال يدرك جدواها .ثم حينما ظهر م�صطلح البيانات
ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي� ،سواء م ًعا �أو ب�صورة منفردة.
ال�ضخمة ،انتبه اجلميع �إىل �أن ما لديهم من البيانات املخزنة ميثل
الثاين� :أن تكون هذه البحوث ذات عالقة باملجاالت التي تهتم
ثروة �ضخمة ،ميكن � -إذا مت حتليلها ب�شكل �صحيح -اال�ستفادة منها
بها الدرا�سة وهي :التنب�ؤ باالنت�شار ،تتبع الإ�صابات ،ت�شخي�ص
يف �إي�ضاح ر�ؤى جديدة واتخاذ قرارات �أكرث ر�شدً ا لل�صناعة التي
احلاالت امل�صابة ،اقرتاح البدائل العالجية ،دعم هيئات ال�صحة
تنتمي �إليها هذه البيانات .و�سرعان ما �أدرك �أخ�صائيو املعلومات �أن
العامة ،ر�صد احلالة النف�سية لعامة النا�س.
مهمة غربلة وحتليل هذا الكم ال�ضخم من البيانات ال يقدر عليها
وقد مت يف هذا الإطار عر�ض خال�صات هذه الدرا�سات ونظمها،
العقل الب�شري ،وهو ما �أوجد احلاجة �إىل تطوير خوارزميات الذكاء
ح�سب هذا الرتتيب املو�ضوعي ال�سالف ذكره ،ب�صورة حتقق �أهداف
اال�صطناعي لإجناز تلك املهمة.
الدرا�سة وجتيب عن الأ�سئلة التي تعك�سها تلك الأهداف ،كما مت
ولذا ،ف�إن قدرة الذكاء اال�صطناعي على العمل ب�شكل يواكب
ا�ستقراء م�ضمونها بهدف اال�ستفادة منها كروافد �أ�سا�سية يف
متطلبات حتليل البيانات ال�ضخمة هي ال�سبب الرئي�س الذي يجعل
مستوى
العالم
شخص على
كثريلكل
الوفيات
شكل  – 1عدد
اال�ستخدام الفعال لتقنيات الذكاء
واجهت
التحديات التي
من مليونو�صف
الذكاء اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة ال ينف�صالن يف
اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة يف التطبيقات التي ت�ستهدف مواجهة
التطبيقات .فالبيانات ال�ضخمة هي �شريان حياة الذكاء اال�صطناعي،
- Deaths
per one
Figureو�ضع تو�صيات
مماثلة1.وكذلك يف
worldwideأزمات
اجلائحة �أو مواجهة �أي �
)million population (Source: European CDCهذه
فهو يحتاج �إىل التعلم منها ليتمكن من �أداء وظيفته� ،أي لكي يكون
لتذليل هذه التحديات ولزيادة اال�ستفادة من هذه التقنيات.
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 .3النتائج

ت�ؤدي البيانات ال�ضخمة دو ًرا مه ًّما يف مكافحة فريو�س كورونا
امل�ستجد ،منفردة �أحيا ًنا� ،أو جن ًبا �إىل جنب مع تقنية الذكاء
اال�صطناعي يف كثري من الأحيان ،وقد مت �إجراء عدد من الأعمال
البحثية  -با�ستخدام هذه التقنيات على مدى ال�شهور ال�سابقة لإعداد
هذه الدرا�سة  -ا�ستهدفت التنب�ؤ بانت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد،
وتتبع احلاالت امل�صابة بهً ،
ف�ضل عن الإ�سهام يف الت�شخي�ص والعالج
ودعم هيئات ال�صحة العامة .ون�شري فيما يلي �إىل بع�ض هذه البحوث:
 .1 .3التنبؤ بانتشار الفيروس (اإلنذار المبكر)

يف درا�سة �صينية� ،أجراها ياجن و�آخرون (،)Yang et al., 2020
ا�ستخدمت بيانات هجرة ال�سكان لتعبئة منوذج العدوى امل�ستخدم،
مقرتنة بخوارزميات الذكاء اال�صطناعي التي دُربت على بيانات
فريو�س �سار�س ،من �أجل التنب�ؤ مبنحنى جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد  .COVID-19وقد �أثبتت تلك الدرا�سة �أن ت�أخري تنفيذ
تدابري ال�صحة العامة ال�صارمة التي اعتمدتها ال�سلطات ال�صينية
ملدة خم�سة �أيام كان �سي�ؤدي �إىل زيادة حجم الوباء بن�سبة ثالث
مرات ،و�أن التخفيف من �إجراءات التباعد االجتماعي� ،أو �إلغاءها،
كان �سيت�سبب يف ارتفاع عدد الإ�صابات �إىل الذروة مرة ثانية بحلول
منت�صف مار�س حتى �أواخر �إبريل (–Yang et al., 2020, pp. 165
.)174
ويف ال�سياق نف�سه ا�ستخدم البينج و�آخرون البيانات ال�ضخمة
املتعلقة بتف�شي املر�ض التي �أمكن احل�صول عليها من م�صادر
موثوقة ،مثل :اللجان ال�صحية الوطنية والإقليمية والبلدية ال�صينية،
يف تنفيذ النمذجة الوبائية التي ت�ستهدف تف�سري الأعداد الرتاكمية
للأ�شخا�ص امل�صابني وللحاالت التي مت �شفا�ؤها ،وذلك يف عدة مدن
�صينية :هوبي ويوهان وبكني و�شنغهاي ،و�أُجريت عمليات حماكاة
للتنب�ؤ باجتاه تف�شي الفريو�س� ،أي حتديد املناطق املعر�ضة خلطر
الوباء والك�شف عن التجمعات ال�سكانية التي تزداد فيها حاالت
الإ�صابة ،مبا �أ�سهم يف �إجناح حمالت مكافحة الوباء (Devereaux
.)& Peng, 2020
ويف �إيطاليا ،قام ف .براوير و�آخرون بتطوير مناذج �أكرث تعقيدً ا
�أمكن من خاللها �صياغة ديناميكيات الوباء بدقة ا�ستنادًا �إىل
جمموعات بيانات �ضخمة من م�صادر احلماية املدنية الإيطالية،
وذلك ً
بدل من ا�ستخدام منوذج ب�سيط وحمدد يعتمد على انتقال
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الب�شر (.)Brauer et al., 2020

وقد �أ�شار زو و�آخرون �إىل �أن جوجل قد ا�ستخدمت يف وقت
�سابق على جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد تقنية البيانات ال�ضخمة
يف اخرتاع منوذج للتنب�ؤ بوباء الإنفلونزا ي�سمى Google Flu Trend
 ،GFTوقامت يف هذا الإطار ب�إن�شاء قاعدة بيانات �ضخمة حتتوي
�شيوعا على الإنرتنت حول
على  50مليو ًنا من �أكرث ا�ستعالمات البحث ً
جميع املو�ضوعات املتعلقة بالإنفلونزا ،وا�ستخدمتها كمدخل لهذا
النموذج .وقد �أ�شارت جوجل �إىل �أن منوذج التنب�ؤ بوباء الإنفلونزا
 GFTميكن �أن ي�ساعد يف التنب�ؤ بتف�شي �أي مر�ض ي�شبه الإنفلونزا قبل
� 10-7أيام من تقارير مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها
التي تعلن عن تف�شي املر�ض .وهو ما يعزز توقيتات مراقبة ال�صحة
العامة (.)Zhu et al., 2020
وحماكاة لهذا النهج ،ا�ستخدم �سرتزيلكي معيار االجتاهات
جلوجل  Google trendsك�أداة هند�سية جلمع البيانات املتعلقة
 COVID-19يف كل من ال�صني وكوريا اجلنوبية و�إيطاليا و�إيران.
وقد مت احل�صول على البيانات من خالل البحث الن�صي على خم�سة
م�ستويات جغرافية:
 يف جميع �أنحاء العامل ،للتحقق من مدى االهتمام العامليبفريو�س كورونا امل�ستجد.
 يف ال�صني ،حيث كان �أعلى عدد من احلاالت امل�صابة. يف كوريا اجلنوبية؛ حيث ازداد االهتمام بالفريو�س ب�سبب ت�أكيدحاالت مئات امل�صابني اجلدد.
 يف �إيطاليا. ويف �إيران؛ حيث مت الك�شف عن مئات احلاالت اجلديدة.وا�ستخدمت هذه البيانات يف بناء ت�صور عن اجتاه تف�شي
الفريو�س وتقدير التف�شي املحتمل يف امل�ستقبل القريب( (�Str
.)zelecki, 2020

كما �أجريت درا�سة بحثية �أخرى ،قام بها هريوي  ،مت فيها حتليل
البيانات ال�ضخمة التي جمعت على نطاق وا�سع من مدن الواليات
املتحدة الأمريكية ،بغر�ض التعلم منها مبا ُي ّكن من ح�ساب �أخطاء
التنب�ؤ ،ومن ثم حت�سني منذجة البيانات ،وهو ما ي�ؤدي �إىل حت�سني
جودة التقدير امل�ستقبلي� ،سواء بالن�سبة لهذا الفريو�س �أو لأي �أوبئة
م�شابهة (.)Heroy, 2020
وثمة من ر�أى �أن منوذج  SIRغري قادر على التقاط �آثار التفاعالت
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االجتماعية امل�ستجدة مثل التباعد االجتماعي و�سيا�سات احلجر
ال�صحي ،واقرتح ترميز احلجر ال�صحي كدالة قوة ،وت�ضمينها بعد
ذلك يف ال�شبكة الع�صبية للتنب�ؤ بحجم تف�شي الإ�صابات يف يوهان
بال�صني .وقد �أو�ضحت النتائج التجريبية لهذا النموذج الذي اقرتحه
دانديكار وباربا�ستيثز (،)Dandekar & Barbastathis, 2020
والذي ا�ستخدما فيه البيانات املتاحة للجمهور من جلنة ال�صحة
الوطنية ال�صينية� ،أن �سيا�سة احلجر ال�صحي ت�ؤدي دو ًرا مه ًّما يف
ال�سيطرة على تف�شي الفريو�س ،و�أن عدد احلاالت امل�صابة ميكن �أن
يزيد ب�شكل كبري بدون �سيا�سة �صحيحة للحجر ال�صحي.
ومنوذج  SIRاملو�ضح يف ال�شكل  ،3ح�سب ما �أ�شار وي�ستني
( ،)Weisstein, 2020هو منوذج وبائي يح�سب العدد النظري
للأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض معدٍ يف جمتمع مغلق مبرور الوقت،
وي�ستخدم هذا النموذج عدة معادالت لتحليل عدد الأ�شخا�ص القابلني
للإ�صابة  ،susceptibleوعدد الأ�شخا�ص امل�صابني  ،infectedوعدد
الأ�شخا�ص الذين تعافوا  ، recoveredومن هنا جاء املخت�صر SIR
كما يف ال�شكل .3
ويف درا�سة بحثية �أخرى ،قام جوبتا و�آخرون با�ستخدام جمموعة
بيانات م�ستخرجة من م�ستودع جامعة هوبكنز ،وهي البيانات التي
تت�ضمن احلاالت امل�ؤكدة للوفاة واحلاالت التي مت �شفا�ؤها على م�ستوى
دول العامل ،لبناء مناذج للتنب�ؤ با�ستخدام تقنية "تعلم الآلة" .وقد
خل�صت الدرا�سة البحثية �إىل �أنه ميكن – با�ستخدام تقنيات حتليل
البيانات -تقدير احتماالت تف�شي املر�ض على فرتات ق�صرية (�أي
�أ�سبوعني) ،وهو ما يفتح الباب �أمام التو�سع يف بناء مناذج �أكرب ويف
الوقت نف�سه �أطول مدى (.)Gupta et al., 2020
ويف توجه �آخر ،ا�ستخدم كني و�آخرون �سل�سلة من م�ؤ�شرات و�سائل
التوا�صل االجتماعي تتعلق بكلمات مفتاحية خمتارة تتعلق ب�أعرا�ض
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد مثل :ال�سعال اجلاف واحلمى

ال�شكل  - 3منوذج SIR

و�ضيق ال�صدر وااللتهاب الرئوي .وقد وجدوا �أنه ميكن االكت�شاف
املبكر النت�شار الفريو�س مبقدار � 6إىل � 10أيام قبل اكت�شافها
بوا�سطة الفح�ص الطبي ،وذلك من خالل ا�ستخدام طريقة للتحليل
تدعى  subset selection methodيتم فيها اختيار �أف�ضل النماذج
املت�ضمنة ملحددات التنب�ؤ (.)Qin et al., 2020
وعلى الرغم من �أن البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي
قد �أتاحا �إمكانية توقع تف�شي الوباء على ال�صعيد العاملي من خالل
ا�ستخدام نقاط البيانات املتاحة ،ف�إن دقة تلك التوقعات ظلت مو�ضع
�شك ب�سبب نق�ص اال�ستق�صاء ال�شامل يف الدول املختلفة.
 .2 .3تتبع انتشار اإلصابة بالفيروس

يف �إحدى الدرا�سات البحثية التي ت�ستهدف تتبع انت�شار الفريو�س،
قام زهاو و�آخرون باحل�صول على جمموعة بيانات �ضخمة من جلنة
ال�صحة الوطنية يف ال�صني ت�ضم بيانات  854,424راك ًبا غادروا
مدينة يوهان  -من خالل  55مطا ًرا � -إىل  49مدينة يف ال�صني خالل
الفرتة من دي�سمرب � 2019إىل يناير  .2020وقد مت يف الدرا�سة بناء
منوذج خطي متعدد ،ا�ستخدمت فيه بيانات ال�سكان املحليني وركاب
الطائرات كمتغريات تقديرية ،وقد �أفاد ذلك يف تقدير حجم التباين
يف حاالت الإ�صابة بالفريو�س ،ما بني مدينة و�أخرى ،يف املدن ال�صينية
التي مت الإبالغ عنها .وقد ا�ستخدم الباحثون اختبار �سبريمان لتحليل
االرتباط بني احلركة اليومية للأ�شخا�ص الذين قدموا من يوهان
وبني �إجمايل احلركة اليومية خالل هذه الفرتة ،وذلك عندما ُوجدت
 49حالة �إ�صابة م�ؤكدة .وقد �أظهرت النتائج التحليلية وجود درجة
ارتباط عالية بني حاالت الإ�صابة الإيجابية وبني حجم ال�سكان
(.)Zhao et al., 2020
ويف جهد بحثي �آخر ،ا�ستخدمت بيانات جممعة من ال�صني
و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية و�إيطاليا ،بوا�سطة كا�ستورينا و�آخرين،
لبناء منوذج حتليلي �شامل لتتبع انت�شار الفريو�س .ومت ا�ستنتاج

شكل  - 3نموذج SIR
Figure 3 - SIR Model
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قانون النمو املاكرو�سكوبي لعدد امل�صابني يف �سياق ا�ستخدام تقنيات
النمذجة وتعلم الآلة ،وهو ما �أتاح تقدير احلد الأق�صى لعدد املر�ضى
امل�صابني يف منطقة معينة .ويعد ذلك �أم ًرا مه ًّما للتقييم الفعال
لعمليات ر�صد ومراقبة انت�شار الإ�صابة بالفريو�س ،وخا�صة يف
الأماكن القريبة من مركز تف�شي الوباء (.)Castorina et al., 2020
وابتكر زهاو و�آخرون ،يف �إطار درا�سة بحثية متولها جمموعة علي
بابا ال�صينية ،تطبيقات قائمة على الذكاء اال�صطناعي ،تعمل على
�أ�سا�س من بيانات احلالة ال�صحية املبلغ عنها ذات ًّيا ،وتاريخ ال�سفر �أو
االت�صاالت مع الغري التي ميكن �أن حتدد حاالت الإ�صابة بالفريو�س،
ملراقبة تدفقات النا�س خالل عطلة ال�سنة القمرية ال�صينية
اجلديدة .وقد ا�ستخدمت هذه التطبيقات يف اكت�شاف احلاالت
التي ينبغي و�ضعها يف احلجر ال�صحي .كما مت يف مقاطعات �صينية
عديدة ا�ستغالل التحليالت املتقدمة للبيانات يف اكت�شاف التفاعالت
االجتماعية وتتبع االت�صاالت بني ال�سكان .) )Zhao Y et al., 2020
ويف ر�ؤية خمتلفة ،قام نوتاري با�ستخدام منوذج يعتمد على درجة
حرارة اجلو يف تقييم العالقة بني عدد احلاالت امل�صابة ومتو�سط
درجة حرارة اجلو يف خمتلف البلدان ،وذلك بناء على البيانات
التي ُجمعت من  24دولة ،من الدول التي انت�شر فيها الوباء يف وقت
�سابق .وقد �أظهرت نتائج حتليل بيانات تتبع الفريو�س �أن معدل النمو
قد انخف�ض ب�شكل ملحوظ يف بلدان ن�صف الكرة ال�شمايل ،ب�سبب
الطق�س الدافئ وب�سبب �سيا�سات الإغالق ،وذلك مقارنة ببلدان
ن�صف الكرة الأر�ضية اجلنوبي (.)Notari , 2020
 .3 .3تشخيص اإلصابة بالفيروس

deep

يف درا�سة مت فيها اال�ستفادة من تقنية التعلم العميق
 learningملعاجلة �صور الأ�شعة املقطعية ،قام ز .هو و�آخرون بتدريب
النموذج امل�ستخدم على بيانات � 499صورة واختبارها على بيانات
� 131صورة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �إمكانية التنب�ؤ بالإ�صابة
بالفريو�س بن�سبة  84%من احلاالت ،وبدقة بلغت  90%وقد �شكلت
نهجا �سري ًعا لتحديد املر�ضى امل�صابني بفريو�س كورونا
هذه الدرا�سة ً
امل�ستجد .وهو ما �أتاح طريقة ميكن االعتماد عليها للو�صول �إىل
قرار احلجر ال�صحي �أو نوع العالج الطبي ب�صورة �سريعة .وقد كان
ذلك ً
مثل ال�ستعمال تقنية الذكاء اال�صطناعي لت�شخي�ص احلاالت
امل�صابة بالفريو�س  -يف الوقت احلقيقي -يف كل �أنحاء ال�صني .كما
ميكن ا�ستخدامه يف مراقبة تف�شي املر�ض ويف حت�سني �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا�سة
مواجهته ً
ف�ضل عن حت�سني ا�سرتاتيجيات ال�صحة العامة (Hu et
.)al., 2020
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ويف ال�سياق نف�سه ا�ستطاع فريق بحثي تابع لإحدى ال�شركات
النا�شئة ،ي�ضم ووجن و�آخرين ( ،)Wong et al., 2020ا�ستخدام
من�صات الت�صوير الطبي املعتمد على تقنية التعلم العميق لت�سهيل
الت�شخي�ص ال�سريع حلاالت فريو�س كورونا امل�ستجد من خالل
التعرف على خ�صائ�ص معينة للرئة .كما طرحت �إحدى الدرا�سات
البحثية ،التي قام بها �سي .يل و�آخرون (ً ،)Li et al., 2020
حل
حمددًا وذا ح�سا�سية قوية ،يعتمد على ما ي�سمى بتفاعالت �سل�سلة
البلمرة املتعددة ،القادرة على ت�شخي�ص الإ�صابة بفريو�س �سار�س،
زوجا من العنا�صر
يتكون النموذج امل�ستخدم يف هذا احلل من ً 172
املحددة املرتبطة بجينوم �سار�س التي �أمكن احل�صول عليها من
املركز الوطني ال�صيني للمعلومات البيولوجية .وقد تبني من الدرا�سة
�أن خمطط  Multiplex PCRاملقرتح يعترب طريقة فعالة ومنخف�ضة
التكلفة لت�شخي�ص الإ�صابة بااللتهابات املنجلية Plasmodium
 ،infections falciparumمع تغطية عالية مبتو�سط  99%وبقدرة
تخ�صي�صية .99.8%
ويف عمل بحثي �آخر مت ا�ستخدام طريقة الت�شخي�ص اجلزيئي
للتحليالت اجلينية ل�ساللتني من �سالالت فريو�س �سار�س ،مع الرتكيز
على امل�سافرين العائدين �إىل �أ�سرتاليا امل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وبا�ستخدام بيانات اجلينوم املتاحة على موقع (.)gsaid
وتتمثل �أهمية هذه الدرا�سة ،التي قام بها �إيدينت و�آخرون (Edenet
 ،)al., 2020فيما ميكن �أن تقدمه من زيادة القدرة على فهم التنوع
الفريو�سي ،وعلى دعم عمليات ت�شخي�ص الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد يف املناطق التي تفتقر �إىل البيانات اجلينومية.
ويف درا�سة بحثية �أخرى ،حللت بيانات وا�سعة النطاق مت احل�صول
عليها من م�ست�شفى ت�شونغنان التابع جلامعة يوهان ،حيث فح�ص
�شخ�صا
� 11,500شخ�ص ،ومن هذه املجموعة مت التعرف على 276
ً
م�شتب ًها ب�إ�صابتهم بالفريو�س ،كما مت ت�شخي�ص � 170إ�صابة .وقد
ُنفذت جمموعة من االختبارات ال�سريرية – يف �سياق الدرا�سة -على
جمموعة من �أ�صحاب البيانات� ،شملت الت�صوير املقطعي والنموذجي
للأ�شعة املقطعية والأ�شعة ال�سينية ،كما �أجري حتليل للدم للك�شف
عن م�سببات الأمرا�ض يف اجلهاز التنف�سي .وقد انتهت الدرا�سة �إىل
تقدمي عر�ض �شامل ،م�صحوب بعدة �أدوات مفيدة خلدمة عمليات
الت�شخي�ص والعالج للحاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد .وقد
ت�ضمن هذا العر�ض منهجية �إر�شادية ،كما ت�ضمن ً
عر�ضا للخ�صائ�ص
الوبائية ،ول�سبل وقاية ال�سكان ،وكذلك �سبل الت�شخي�ص والعالج
للحاالت امل�صابة (.)Jin et al., 2020
ولتحديد �إ�سرتاتيجيات �إنهاء العزل ال�صحي ملر�ضى COVID-19
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اعتمادًا على البيانات املرتاكمة منذ بداية اجلائحة ،قامت الأكادميية
الطبية يف �سنغافورة بدرا�سة ُوجد فيها �أن فرتة العدوى من الأفراد
الذين تظهر عليهم �أعرا�ض الفريو�س هي يومان قبل بداية ظهور
الأعرا�ض ،وت�ستمر ملدة � 7إىل � 10أيام بعد ظهور الأعرا�ض .كما
وجد �أن التكاثر الفريو�سي الن�شط ينخف�ض بعد الأ�سبوع الأول من
املر�ض ،بينما مل يوجد الفريو�س ح ًّيا بعد الأ�سبوع الثاين ،وذلك على
الرغم من ا�ستمرار �إيجابية امل�سحة ،ومثل هذه النتائج من �ش�أنها
�أن ت�ستوجب مراجعة معايري خروج املر�ضى من العزل ال�صحي بنا ًء
على بيانات فرتة العدوى ً
بدل عن عدم �إيجابية امل�سحة ،مع الأخذ
يف االعتبار املعايري ال�سريرية ومعايري ال�صحة العامة التي ت�شمل
ال�صحة البدنية والنف�سية للمري�ض.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ساعد هذه البيانات على توجيه عملية
�إجراء اختبارات الإ�صابة بالفريو�س ،بحيث يتم الرتكيز على الأفراد
ذوي الأعرا�ض التنف�سية احلادة وامل�شتبه يف �إ�صابتهم بالفريو�س
يف الظهور املبكر؛ ما ي�سمح بالتدخل يف الوقت املنا�سب لإجراءات
ال�صحة العامة الحتواء الفريو�س (.)MIN, 2020
 .4 .3تحديد العالج الدوائي المحتمل

ال يوجد حال ًّيا -يف وقت �إعداد هذه الدرا�سة  -خيارات عالجية
معتمدة ر�سم ًّيا لعالج فريو�س كورونا امل�ستجد .ولكن �أمكن التحديد
ال�سريع للعالجات املحتملة واللقاحات املر�شحة من خالل ا�ستخدام
تقنية الذكاء اال�صطناعي .ويف هذا ال�سياق ،مت التعاون بني �شركة
نا�شئة للذكاء اال�صطناعي وجامعة بريطانية يف درا�سة بحثية ،قام
بها ريت�شارد�سون و�آخرون (� ،)Richardson et al., 2020أدت
�إىل اكت�شاف �أن مادة الباري�سيتينيب ،التي ت�ستخدم لعالج التهاب
املفا�صل (الروماتويد) الن�شط عند البالغني ،قد يكون لها ت�أثريات
م�ضادة للفريو�سات.
يف حني �أن �شركة نا�شئة �أخرى تقع يف هونغ كونغ ،ح�سب ما
�أ�شار مكال(� ،)McCall, 2020أفادت ب�أنه يوجد �ستة �أدوية جديدة
قد متنع التكاثر الفريو�سي .كما طور بيك و�آخرون(Beck et al.,
منوذجا يعتمد على تقنية التعلم العميق deep learning
)2020
ً
لتحديد الأدوية التجارية املوجودة بال�سوق بغر�ض �إعادة ا�ستخدامها
يف �أغرا�ض جديدة� ،أي للم�ساعدة يف و�ضع ا�سرتاتيجية ميكن
تطبيقها على الفور با�ستخدام الأدوية املوجودة لعالج املر�ضى
امل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد .وقد كان الدافع لهذه الدرا�سة هو
احلقيقة املعروفة ب�أن الأدوية املطورة حدي ًثا عادة ما ت�ستغرق �سنوات
يف اختبارات متتالية قبل �أن تطرح يف ال�سوق.
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(Zhang,

ويف جمال الطب ال�صيني ،قام زهاجن و�آخرون
 )et al., 2020بتحليل املعلومات ال�صيدالنية ،لفح�ص املركبات
الطبيعية امل�ستخدمة بانتظام يف العالج ال�صيني ،ووجد �أن  31من
هذه املركبات لها ت�أثريات م�ضادة لفريو�س كورونا امل�ستجد ،حيث
ت�ؤثر على تنظيم الن�سخ الفريو�سي املتماثل ،وتقوم بتعديل امل�سارات
املناعية وااللتهابية ،وت�ؤثر �إيجاب ًّيا يف عمليات النق�ص املتتايل
للأك�سجني يف اجل�سم.
ويف ال�سياق نف�سه ،طرح ز .يل و�آخرون (ً )Li et al., 2020
حل
يقوم على اقرتاح الإر�ساء اجلزيئي  molecular dockingلإجراء
البحوث الدوائية ،ويف �سياق بحث هذا احلل ،مت فح�ص �أكرث من
 0052جزيء �صغري يف قاعدة بيانات الأدوية املعتمدة يف �إدارة الغذاء
والدواء الأمريكية للتحقق من �صحتها من خالل ا�ستخدام برنامج
للإر�ساء اجلزيئي  docking molecularي�سمى  .Glideونتيجة
لذلك ،مت اقرتاح ا�ستخدام خم�سة ع�شر من �أ�صل خم�سة وع�شرين
دواء م�صادق عليها لتثبيط الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ويعترب تطوير لقاح جديد �أم ًرا بالغ الأهمية يف مواجهة جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد على م�ستوى العامل .وقد ُبذلت حماوالت عدة
لتطوير لقاح منا�سب لـفريو�س كورونا امل�ستجد با�ستخدام البيانات
ال�ضخمة خالل الفرتة املا�ضية .فقد قام باحثون با�ستخدام قاعدة
البيانات ( )GISAIDيف ا�ستخراج بقايا الأحما�ض الأمينية؛ وذلك
خالل �سعيهم لتطوير لقاحات �ضد الفريو�س .وقاموا يف �سياق الدرا�سة
بفح�ص بروتينات �سال�سل فريو�سات �سار�س ومري�س ،بالإ�ضافة �إىل
�أربع �سالالت �أخرى للفريو�س التاجي الب�شري التي �أ�صابت الإن�سان
يف املا�ضي .وقد مكن هذا التحليل من الفح�ص الفعال لهيكل فريو�س
كورونا امل�ستجد ولأ�سلوب ت�صاعد الإ�صابة به ،وهو ما قد ي�ساعد يف
تطوير لقاح منا�سب (.)Ahmed et al., 2020
 .5 .3دعم هيئات الصحة العامة

اعتمدت ال�صني يف مقاومتها للوباء على تقنيات البيانات
ال�ضخمة لتحليل حركة النا�س من خالل ا�ستخداماتهم للهواتف
والتطبيقات النقالة؛ حيث يتم احل�صول على البيانات من �شركات
الت�شغيل وا�ستخدامها يف بناء م�سار النت�شار الفريو�س ،من خالل
معرفة الأ�شخا�ص الذين ات�صلوا بال�شخ�ص امل�صاب لإخ�ضاعهم
لتدابري احلجر ال�صحي .ويف هذا ال�سياق ،قامت الإدارة احلكومية يف
مدينة �شنغهاي بت�صميم من�صة بيانات كبرية جلمع املعلومات وحتليل
البيانات التي ت�ضم درجة حرارة الأ�شخا�ص ،وبيانات ال�سفر ومناطق
احلجر ال�صحي (. )Anonymous, 2020
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امل�ستجد يف �أ�سرتاليا ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ميكن ال�سيطرة على
تف�شي املر�ض �إذا بقي  8من كل � 10أ�شخا�ص يف املنزل  -ولكن �إذا
انخف�ض املعدل �إىل  7من كل � 10أ�شخا�ص ،ف�إن احلاالت امل�صابة
�ست�ستمر يف النمو خارج نطاق ال�سيطرة .وهو ما يدعم �أعمال هيئات
ال�صحة العامة لكي تتخذ التدابري املنا�سبة ( . )Corey, 2020ويبني
ال�شكل  4نتائج الدرا�سة.

ويف درا�سة ا�ستق�صائية على م�ستوى ال�سكان يف ال�صني ،قام بها
�صن ك .و�آخرون( ، )Sun et al., 2020مت ر�صد املواقع ذات ال�صلة
بالرعاية ال�صحيةً ،
ف�ضل عن مواقع ال�شبكات االجتماعية والتقارير
الإخبارية ،يف الفرتة ما بني  13يناير و 31يناير  .2020وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن جمموعات البيانات غري التقليدية ميكن �أن ت�ساعد
الباحثني على فهم اجلوانب املختلفة املتعلقة بانت�شار الوباء ،من حيث
الوعي ال�صحي ،و�سلوكيات ال�سعي للح�صول على الرعاية ال�صحية،
 .6 .3رصد الحالة النفسية للسكان
وا�ستخدام املوارد ال�صحية .ويف املراحل الأوىل من تف�شي املر�ض
يف درا�سة الفتة لالنتباه ،قامت م�ؤ�س�سة  BBVAالإ�سبانية
ب�صفة خا�صة ميكن ملجموعات البيانات غري التقليدية �أن ت�ساعد يف
( )2020بدرا�سة تعتمد على تقنية البيانات ال�ضخمة ملراقبة كيفية
ت�صميم وتطبيق تدابري فعالة لل�صحة العامة.
تناول الإعالم على م�ستوى العامل جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد؛
وثمة من �صمم �إطار عمل قائم على خوارزمية للذكاء
حيث مت حتليل �أكرث من � 80ألف من�شور �إخباري عرب الإنرتنت ب�أكرث
اال�صطناعي يقوم بالتعرف ال�سريع على احلاالت امل�صابة و�إجراء
من  100لغة .وحل�ساب م�ؤ�شر ال�ضغط الإعالمي ،قامت الدرا�سة
تقييم للأخطار وف ًقا للأعرا�ض والعالمات املتعلقة بفريو�س كورونا
با�ستخدام متغريين :كمية الأخبار التي ن�شرت من جانب ،ونربة هذه
امل�ستجد؛ حيث ُيجرى م�سح من خالل الإنرتنت �أو الهاتف النقال،
الأخبار – �أي كونها تفا�ؤلية �أو ت�شا�ؤمية -من جانب �آخر ،بغر�ض قيا�س
وبناء على ا�ستجابات امل�شاركني تقوم اخلوارزمية ب�إر�سال تنبيهات
مدى ال�ضغط الإعالمي املواكب النت�شار الفريو�س .حيث ميكن تعريف
�إىل العيادات �أو الوحدات ال�صحية املتنقلة لكي تقوم بزيارات �صحية
ال�ضغط الإعالمي على �أنه زيادة كمية الأخبار و�/أو زيادة �آثارها
لتحديد الإ�صابة (. )Pacheco et al., 2019
ال�سلبية .ومت يف �سياق الدرا�سة حتليل دالالت جميع املواد الإخبارية
كما �أعلنت �شركة نا�شئة عن تطوير م�ست�شعرات مزدوجة ،للج�سم
التي ن�شرت عرب الإنرتنت يف و�سائل الإعالم يف جميع �أنحاء العامل
والوجه م ًعا ،مزودة بكامريات تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء وبال�ضوء
شكل  - 3نموذج SIR
يف �أكرث من  170دولة -وكان مو�ضوعها فريو�س كورونا امل�ستجد.املرئي ،كما�سحات للفح�ص ال�سريع للأ�شخا�ص العابرين يف الأماكن
Figure
ً
وا�ضحا بني زيادة
ارتباطا
أظهرت الدرا�سة �أن هناك
3 - SIR Modelوقد �
املزدحمة لتحديد امل�صابني باحلمى �أو ذوي احلرارة املرتفعة ،التي
ً
ال�ضغط الإعالمي وبني �أعداد احلاالت اجلديدة امل�صابة بالفريو�س،
يحتمل �أن تكون مرتبطة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
حيث ُوجد �أن هناك مزيدً ا من التغطية الإعالمية ال�سلبية يف الدول
ويف عمل بحثي ي�ستهدف حتديد كيفية انت�شار فريو�س كورونا

ال�شكل � - 4أهمية تدابري ال�سيطرة على تف�شي الوباء يف �أ�سرتاليا
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Figure 4 – Importance of the epidemic control measures in Australia.
(Corey,

)Figure 4 - Importance of the epidemic control measures in Australia. (Corey, 2020
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التي كانت �أكرث ت�ضر ًرا .كما �أظهر امل�ؤ�شر كيف كانت النربة الإعالمية
�أكرث تفا� ًؤل مع انخفا�ض عدد الإ�صابات .ويبني �شكل  5و�ضع م�ؤ�شر
ال�ضغط .كما يو�ضح �شكل  :6قيمة م�ؤ�شر ال�ضغط الإعالمي يف دول
العامل املختلفة خالل �شهور فرباير ومار�س و�إبريل .2020
وتبني الأ�شكال امل�شار �إليها �ساب ًقا �أنه عندما تفوقت الواليات
املتحدة على ال�صني كمركز للوباء-على �سبيل املثال -ارتفع فيها
م�ؤ�شر ال�ضغط الإعالمي .كما �أنه يف جنوب �أوروبا ،كانت البلدان
الأكرث ت�أث ًرا بالأزمة ال�صحية �-إيطاليا و�إ�سبانيا وفرن�سا -حتظى
بحجم �أكرب من املواد الإخبارية ال�سلبية ،كما تبني �أن ال�ضغط
ارتفاعا يف كل من م�صر وال�سعودية عنه يف الدول
الإعالمي كان �أكرث
ً
العربية الأخرى يف فرتة �إعداد الدرا�سة امل�شار �إليها ( 1فرباير4 -
مايو) (.)BBVA , 2020

ويف ال�سياق نف�سه ،قام هو و�آخرون بتحليل البيانات التي مت
جمعها من موقع التوا�صل االجتماعي ال�صيني  ،Weiboوحمرك
البحث ال�صيني ً ،Baidu
ف�ضل عن �سوق علي بابا ال�صيني للتجارة
الإلكرتونية ،لتقييم املخاوف العامة ،وت�صور الأخطار وتتبع
ال�سلوكيات املنت�شرة بني النا�س النا�شئة عن انت�شار كوفيد .19-
ويف هذا ال�سياق مت تقييم امل�شاعر العامة من خالل حتليل الكلمات
الواردة يف اال�ستعالمات البحثية يف حمرك البحث  ،Baiduيف حني
مت تقييم االهتمامات العامة واملعلومات امل�ضللة من خالل بناء م�ؤ�شر
يومي يت�ضمن عدد امل�شاركات التي حتتوي على الكلمات الرئي�سة
املتعلقة بوباء  COVID-19يف من�صة  .Weiboعالوة على ذلك،
فقد مت ا�ستخدام م�ؤ�شرات  Baiduوعلي بابا اليومية لتقييم نوايا
النا�س و�سلوكياتهم ذات العالقة باجلائحة؛ ملتابعة مدى االلتزام
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بتدابري احلماية املو�صى بها ،وكذلك متابعة ال�شائعات املنت�شرة حول
العالجات غري الفعالة .وقد �أظهرت الدرا�سة �أن الإدراك ال�سريع ملا
يتم تداوله من �شائعات ومعلومات خاطئة ميكن �أن يخفف ب�شكل كبري
من ال�سلوكيات غري الر�شيدة (.)Hou et al., 2020
ويف توجه مماثل ،قام يل �س .و�آخرون با�ستك�شاف �آثار فريو�س
كورونا امل�ستجد على ال�صحة النف�سية للأ�شخا�ص ،بغر�ض م�ساعدة
الأخ�صائيني االجتماعيني والأطباء النف�سيني وعلماء النف�س على
تقدمي اخلدمات يف الوقت املنا�سب لل�سكان املت�ضررين .ويف �إطار هذه
الدرا�سة مت حتليل م�شاركات  17,865من م�ستخدمي �شبكة التوا�صل
االجتماعي ال�صينية  Weiboبا�ستخدام العديد من النماذج التنبئية
لتعلم الآلة .ومت ح�ساب عدد تكرارات الكلمات الدالة على امل�ؤ�شرات
العاطفية -مثل القلق واالكتئاب وال�سخط وال�سعادة -وامل�ؤ�شرات
املعرفية -مثل الأخطار االجتماعية والر�ضا عن احلياة -وذلك
من م�شاركات م�ستخدمي �شبكة  ،Weiboوقد مت حتليل البيانات
للمجموعة نف�سها مرتني :مرة قبل �أ�سبوع من الإعالن عن جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد (يف  20يناير  ،)2020ومرة ثانية بعد �أ�سبوع
من الإعالن عنها .وعند م�ضاهاة نتائج املرتني ،وجد �أن هناك زيادة
يف العواطف ال�سلبية مثل القلق واالكتئاب وال�سخط ،وكذلك زيادة يف
احل�سا�سية للأخطار االجتماعية ،بينما انخف�ضت درجات العواطف
الإيجابية مثل ال�سعادة والر�ضا عن احلياة .كما �أظهرت الدرا�سة
ازدياد قلق النا�س ب�ش�أن �صحتهم وعائلتهم ،بينما كان القلق �أقل فيما
يخ�ص �أوقات الفراغ والأ�صدقاء ( .)Li et al., 2020ويبني �شكل 7
املنهجية املتبعة يف هذه الدرا�سة.
وعلى النهج نف�سه ،ثمة من قام با�ستخدام اجتاهات جوجل
 Google trendsيف حتديد التغريات ال�سريعة -ب�صورة يومية -يف
احلالة النف�سية املرتبطة بانت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،وذلك من
خالل حتليل م�صطلحات البحث املرتبطة بال�ضغوط النف�سية وحتديد
التغريات التي ترتبط بتف�شي انت�شار الفريو�س يف �أمناط كل منها،
وذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد بينت الدرا�سة �أن تواريخ
 18و 23مار�س � -أثناء فرتة احلظر الكلي -هي تواريخ فا�صلة للحالة
النف�سية للنا�س يف الواليات املتحدة .وتوقع الباحث �أن ت�ستمر موجات
الإجهاد النف�سي يف االرتفاع قبل انتهاء فرتات احلظر التي كانت
�ستنتهي يف � 30إبريل عند �إجراء هذا البحث (.)Goldman, 2020
ومن خالل البيانات ال�ضخمة املتوافرة عن التداعيات
االقت�صادية الراهنة واملحتملة جلائحة  ،COVID-19ف�إن تقييمات
التداعيات االقت�صادية للجائحة ت�شري ،ح�سب الإ�سكوا (� ،)2020إىل
�أنه من املتوقع �أن تخ�سر املنطقة العربية  1.7مليون وظيفة يف عام
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2020؛ ما �سريفع معدل البطالة مبقدار  1.2نقطة مئوية .وخال ًفا
لآثار الأزمة املالية العاملية يف عام� ،2008سي�ؤثر فريو�س كورونا
امل�ستجد �سل ًبا على فر�ص العمل يف القطاعات كافة ،وال �سيما قطاع
اخلدمات ،نتيج ًة ملمار�سة التباعد االجتماعي ،وعلى ال�صعيد العاملي،
انخف�ض ن�شاط قطاع اخلدمات مبعدل الن�صف .ونظ ًرا �إىل �أن هذا
القطاع هو امل�صدر الرئي�سي لفر�ص العمل يف املنطقة العربية ،ف�أي
ت�أثريات وخيمة تطول َ
ن�شاطه �سترتجم �إىل خ�سائر كبرية يف الوظائف
(الإ�سكوا)2020 ،

 .4المناقشة :التحديات التي واجهت استخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة
في مواجهة COVID-19

من خالل ا�ستعرا�ضنا للأعمال البحثية ال�سالف الإ�شارة �إليها،
ميكن مالحظة وا�ستنباط عدد من التحديات التي ينبغي و�ضعها يف
االعتبار عند تطوير �أو ا�ستخدام تقنيات البيانات ال�ضخمة والذكاء
اال�صطناعي ،جنملها فيما يلي:
�أو ًال -عدم وجود جمموعات قيا�سية للبيانات
فكثري من خوارزميات الذكاء اال�صطناعي وتطبيقات البيانات
ال�ضخمة التي مت ا�ستخدامها يف البحوث مل يتم اختبارها على نف�س
جمموعة البيانات ،حيث كان احل�صول على هذه املجموعات يعتمد
على اجلهود الفردية للباحث ،الذي يقوم بجمع البيانات مما هو متاح
على الإنرتنت� ،أو من امل�ؤ�س�سات العالجية �أو من املر�ضى �أنف�سهم
الذين يقدمون ما لديهم من بيانات مثل مالحظات الطبيب ،وتقارير
الأ�شعة ال�سينية ،وتاريخ احلالة ،وقائمة الأطباء واملمر�ضات الذين
قاموا بالعالج�...،إلخ ،ثم توحيدها لتكوين جمموعة البيانات اخلا�صة
به التي ي�ستخدمها يف تقييم اخلوارزميات التي يقوم بتطويرها ،ومن
ثم ففي �أغلب الأحيان ال ميكن م�ضاهاة ن�سبة الدقة �أو احل�سا�سية �أو
االعتمادية ما بني خوارزمية و�أخرى ،لأن كل واحدة ت�ستخدم جمموعة
بيانات تختلف عن الأخرى (. )Pham et al., 2020

ثانياً -احلاجة �إىل كميات �ضخمة من البيانات امل�صنفة
نظ ًرا لأن خوارزميات الذكاء اال�صطناعي هي نوع من الأنظمة
املدربة ولي�س املربجمة فغال ًبا ما تتطلب كميات هائلة من البيانات
امل�صنفة كي تكون قادرة على �أداء املهام املعقدة بدقة ،وهو ما قد
يكون �أم ًرا �صع ًبا .فبع�ض التطبيقات على �سبيل املثال حتتاج �إىل
�آالف ،ورمبا ماليني ،ال�سجالت لكي ي�صل �أدا�ؤها �إىل م�ستوى الب�شر،
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وهي �سجالت ال ميكن توفريها باملرة يف بع�ض املجاالت� ،أو قد ال
تكون متاحة بب�ساطة يف جماالت �أخرى .ومثال ذلك :بيانات التجارب
ال�سريرية املحدودة للتنب�ؤ بنتائج العالج بدقة �أكرب.
كما �أن تقنية التعلم العميق تواجه مع�ضلة رئي�سة �أخرى عند
ا�ستخدام جمموعات البيانات ال�ضخمة تتعلق بو�سم هذه البيانات
 ،data labelingوهو ما ي�شكل ً
ً
ومعر�ضا للخط�أ .فتدريب
عمل �ضخ ًما
خوارزمية على حتديد �أنواع خمتلفة من الأورام من ال�صور الطبية
على �سبيل املثال  -يتطلب عادة ماليني ال�صور امل�صنفة من قبلالإن�سان بنوع الورم �أو املرحلة التي و�صل �إليها (.)Chui et al., 2018
ثالثاً -دقة وحداثة البيانات
دقة البيانات تعني بب�ساطة مدى احلقيقة التي تعك�سها تلك
البيانات .فقد حتتوي على م�شكالت خمفية من منظور الدقة ي�صعب
اكت�شافها ،وقد حتتوي على م�شكالت وا�ضحة لأي �شخ�ص يحاول
ا�ستخدامها .وهي تعتمد على عدد من العوامل ،بد ًءا من احلاالت
ً
وو�صول �إىل ال�سكان والظروف املعي�شية والبيئات.
امل�صابة،
ومن �أمثلة ذلك بع�ض الدرا�سات التي �أجريت لتحديد ن�سبة
الإ�صابة بالعدوى من الأفراد احلاملني للفريو�س بدون �أعرا�ض؛
حيث �أ�شارت تقديرات �أولية لدرا�سة �صينية �أجريت على 72000
مري�ض حاملني للفريو�س بدون �أعرا�ض �إىل �أن معدل العدوى من
هذه احلاالت ي�صل �إىل  1%فقط ،يف حني �أنه مع زيادة االختبارات
التي �أجريت وتوافر بيانات �أخرى ،وجد �أن ن�سبة كبرية من املر�ضى
متاما ،ومن ثم ف�إن تقديرات العدوى
بدون �أعرا�ض قد ال يتعافون ً
من الأ�شخا�ص امل�صابني ومل تظهر عليهم �أعرا�ض تزداد لت�صل �إىل
 ،17.9%بل قد ت�صل �إىل  78%وف ًقا ل�سياق �إجراء الدرا�سة (MIN,
.)2020
ولذا ،فثمة من و�ضع هذا يف االعتبار عند ا�ستخدام جمموعات
البيانات ال�ضخمة من مناطق وبلدان خمتلفة ،مثل كوريا وال�صني،
لتقدير مدى انت�شار الوباء على �أ�سا�س منوذج لوج�ستي ميكنه �أن
يف�صل يف مدى موثوقية التنب�ؤات (.)T´atrai & V´arallyay 2020
كما يعترب حتديث البيانات ً
عامل جوهر ًّيا يف جودتها ،ويجب �أن
يتم ذلك ب�صورة م�ستمرة بحيث تظل مالئمة مل�ستخدمي البيانات؛
وخ�صو�صا �إذا كانت من النوع الذي يتغري
لكونها عاك�سة للواقع،
ً
ب�سرعة ،فالتوقيت حينئذ يف غاية الأهمية ،فالبيانات عن امل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد تتغري من يوم لآخر ،ويتم اتخاذا القرارات
بناء على ذلك.
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رابعاً -عدم وجود م�سميات معيارية لعنا�صر البيانات
ت�ؤدي امل�سميات املعيارية لعنا�صر البيانات دو ًرا مه ًّما يف �ضمان
جودة البيانات وجعلها �أكرث قابلية للت�شغيل البيني؛ بحيث ي�سهل
تبادلها وا�ستخدامها مع اجلهات التي ت�ستخدم �أنظمة �أو تطبيقات
برجمية تختلف عن تلك التي مت �إن�شاء البيانات فيها .كما ي�سهل
مقارنة قواعد البيانات ودجمها �إذا كانت ت�ستخدم تعريفات معيارية
موحدة (العري�شي� 2019 ،أ) .ولكن �إذا اختلفت امل�سميات ،ف�إن هذا
ي�سبب ً
خلل يف النتائج املعتمدة عليها.
فعلى �سبيل املثال ،هناك ارتباك بني ما يق�صد بـمعدل الوفيات
ب�سبب الوباء ما بني دولة و�أخرى ب�سبب عدم اعتماد م�سمى معياري
موحد ،وهو ما يجعل �أرقام الدول تبدو خمتلفة �إىل حد كبري ،حتى لو
كان �سكانها ميوتون باملعدل نف�سه.
فهناك نوعان من معدل الوفيات ،الأول هو ن�سبة الأ�شخا�ص
الذين ماتوا ممن مت ت�سجيل �إ�صابتهم باملر�ض ،والثاين هو ن�سبة
الأ�شخا�ص الذين ماتوا بعد الإ�صابة بالعدوى ب�شكل عام� ،سواء مت
ت�سجيل �إ�صابتهم �أو مل يتم ذلك ،وهو عدد ال ميكن معرفته �أبدً ا .ف�إذا
كانت بع�ض البلدان تخترب فقط املر�ضى الذين يعانون من �أعرا�ض
�شديدة �أدت �إىل ذهابهم �إىل امل�ست�شفى ،وال تخترب الأ�شخا�ص الأقل
� ً
أعرا�ضا �أو عدميي الأعرا�ض الذين ال ي�صلون �إىل امل�ست�شفى ،وهو ما
تفعله اململكة املتحدة ،فيمكن يف هذه احلالة �أن يظهر معدل الوفيات
فيها �أعلى منه يف البلدان التي ينت�شر فيها االختبار ،والتي يجري فيها
ت�سجيل احلاالت امل�صابة� ،سواء دخلت امل�ست�شفى �أم مل تدخلها مثل
�أملانيا �أو كوريا اجلنوبية (العري�شي� 2020 ،أ).
خام�ساً -وجود حواجز م�ؤ�س�سية تعلي من �ش�أن حماية
خ�صو�صية البيانات و�أمانها على ح�ساب امل�صلحة العامة
فقد ظهر يف �سياق الأزمة �أن قواعد املحافظة على خ�صو�صية
البيانات تقف يف �أحيانٍ كثرية ً
حائل �أمام ح�صول الباحثني على
جمموعات البيانات ال�ضخمة املوثوقة التي تت�ضمن �صورة كاملة يف
الوقت احلقيقي ل�صحة ال�سكان وللعوامل التي من املحتمل �أن ت�ؤثر
عليها ،وهو ما يعطل قدرتهم على تطوير خوارزميات ذات اعتمادية
عالية.
فعلى �سبيل املثال ،مل يكن يف الواليات املتحدة �صورة متكاملة
لبيانات ال�سكان ت�شمل كل البيانات الطبية املتاحة على جميع
امل�ستويات احلكوميةً ،
نزول �إىل م�ستوى املقاطعة وامل�ست�شفى،
م�ضا ًفا �إليها املعلومات املوجودة يف امل�صادر احلكومية الأخرى،
مثل �أمناط ال�سفر والرتكيبة ال�سكانية املحلية ،وذلك ب�سبب قواعد
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خ�صو�صية البيانات التي حتول دون هذا التكامل .فلما حدثت جائحة
 ،COVID-19ظهرت احلاجة �إىل تطوير منوذج حا�سوبي على وجه
ال�سرعة ي�ضم كل هذه املعلومات ال�سالف ذكرها ،لكي ي�ساعد على
التنب�ؤ باملكان الذي قد يظهر فيه الوباء �أو يت�ضرر ب�شدة ،ومن ثم فقد
�أجربت الإدارات احلكومية على �سرعة تفعيل ترتيبات تبادل البيانات
واملعلومات بع�ضها مع بع�ض ،وكذلك بينها وبني امل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
بحيث مت ذلك يف �أ�سابيع معدودة ،وهو ما كان ي�ستغرق عاد ًة �سنوات
من االتفاق (العري�شي 2020 ،ب).
�ساد�ساً -احتمال عدم دقة خوارزميات الذكاء اال�صطناعي
على الرغم من �أن العديد من النماذج القائمة على "تعلم
الآلة" عبارة عن �صناديق �سوداء� ،أي يكون التعامل فيها مع النموذج
باملدخالت واملخرجات دون معرفة ما يجري داخله ،ف�إن هناك
ً
احتمال بوجود خط�أ ما يف الأ�سا�س املنطقي لقرارات النموذج� ،أو يف
البيانات التي تدرب عليها .وهو ما يتطلب دائ ًما وجود تف�سري لهذه
القرارات.
ففهم هذا الأ�سا�س املنطقي من �ش�أنه �أن ي�ساعد امل�ستخدمني له
على تقرير متى يثقون �أو ال يثقون يف توقعاته .فحينما يتنب�أ النموذج
ً
مري�ضا ما م�صاب بفريو�س كورونا امل�ستجد،
على �سبيل املثال ب�أن
ويقدم تف�س ًريا لهذا التنب�ؤ بوا�سطة (�شرح) ي�سلط ال�ضوء على
الأ�سا�س املنطقي �أو الأعرا�ض الأكرث �أهمية التي اعتمد عليها يف
الو�صول �إىل هذا القرار ،ف�إنه ميكن حينئذ للطبيب �أن يتخذ قرا ًرا
بالثقة� ،أو بعدم الثقة ،يف تو�صية النموذج .فبالت�أكيد ال ينبغي للطبيب
�أن يقوم ب�إجراء جراحة للمري�ض ملجرد �أن "النموذج قال ذلك"
(العري�شي 2019 ،ب).
�سابعاً -انحياز خوارزميات الذكاء اال�صطناعي
يظن البع�ض �أن ا�ستخدام خوارزميات الذكاء اال�صطناعي يف
اتخاذ القرارات التي مت�س الإن�سان ي�ؤدي �إىل �أن تكون هذه القرارات
عادلة ولي�ست منحازة ،حيث مل يتدخل الإن�سان فيها .وهذا لي�س
�صحيحا .فا�ستنتاجات الذكاء اال�صطناعي ت�ستند �إىل اخلوارزميات،
ً
التي ميكن �أن تعك�س خمرجاتها حتيزات لدى املربجمني �أو حتيزات
يف جمموعات البيانات امل�ستخدمة لتدريبها� ،أو حتيزات جمتمعية
�ضد فئة بعينها م�صنفة ح�سب اجلن�س �أو العرق �أو الطبقة االجتماعية
�أو الديانة �...إلخ.
فعلى �سبيل املثال ،عند احلاجة لتخ�صي�ص موارد الرعاية
ال�صحية النادرة ،وحتديد املر�ضى املعر�ضني خلطورة عالية مع نق�ص
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�أجهزة التنف�س ال�صناعي �أو الإمدادات الطبية الأخرى ،ميكن �أن تقوم
اخلوارزميات املنحازة برتجيح كفة �شخ�ص �أبي�ض �ضد �شخ�ص �أ�سود،
�أو مواطن �ضد وافد ،وهكذا .ويف هذه احلالة ،ال يوجد خط أ� يف البيانات
وال يف النموذج امل�ستخدم ،و�إمنا اخلط أ� هو �أن التحيزات املت�أ�صلة يف
املجتمع �أدت �إىل بناء بيانات تاريخية متحيزة ،فلما ا�ستخدمت يف
تدريب منوذج الذكاء اال�صطناعي ف�إنها �أدت �إىل نتائج غري عادلة.

 .5الخاتمة
 .1 .5النتائج

مبراجعة الأعمال البحثية التي انطلقت يف �سياق جائحة
 COVID-19لوحظ �أن البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي لهما
دور معترب يف مكافحة انت�شار الفريو�س وتخفيف �آثاره .وعلى الرغم
من �أن كث ًريا من الدرا�سات التي �أ�شري �إليها يف هذه الدرا�سة مل يتم
ا�ستخدامها على نطاق وا�سع ،ومل يتم اختبارها �سرير ًّيا ،ف�إنها وفرت
ر�ؤى عاجلة ومعلومات ذات مغزى طبي ل�صانعي ال�سيا�سات وللأطقم
الطبية .وقد ا�ستخدمت هاتان التقنيتان �-إما ب�صورة منفردة ،و�إما
كلتيهما م ًعا -يف تطوير عدد من التطبيقات يف جماالت خمتلفة كما
يلي:
 ظهر دور البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف بناء مناذجتنبئية تفيد يف الإنذار املبكر باحتماالت انت�شار الفريو�س،
وهو ما يفيد احلكومات والهيئات ال�صحية يف مراقبة تف�شي
ً
م�ستقبل.
الفريو�س
 �أمكن ا�ستخدام كلتا التقنيتني يف ر�صد وتتبع انت�شار الفريو�سيف الوقت احلقيقي ،وخا�صة يف الأماكن القريبة من مركز
الوباء ،وتخطيط تدخالت ال�صحة العامة وف ًقا لذلك.
 ظهر دور التقنيتني يف دعم عمليات الت�شخي�ص املبكر للحاالتامل�صابة بالفريو�س وحتديد نوع العالج املطلوب.
 �أمكن الإ�سهام – من خالل التعلم من جمموعات البياناتال�ضخمة -يف اكت�شاف الأدوية املر�شحة لتثبيط �أثر الفريو�س،
من �ضمن الأدوية املوجودة بالفعل يف الأ�سواق.
 ظهر دور كبري للذكاء اال�صطناعي يف دعم هيئات ال�صحةالعامة من خالل تطبيقات تعمل على الهواتف النقالة،
ت�ساعد على تقييم الأخطار وفهم اجلوانب املختلفة املتعلقة
بانت�شار الوباء ،مثل الوعي ال�صحي و�سلوكيات ال�سكان وغري
ذلك.
 ظهر دور البيانات ال�ضخمة يف حتليل التوجهات  trendsيفحمتوى و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي لر�صد تغري
احلالة النف�سية لعامة النا�س ب�سبب اجلائحة.
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 هناك عدد من التحديات التي تواجه ا�ستخدام تقنيات البياناتال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي يف تطوير حلول وتطبيقات
فعالة ،تدور حول جانبني :الأول :مدى دقة وموثوقية البيانات
امل�ستخدمة؛ حيث �إنها حمل نظر يف كثري من الأحيان.
الثاين :جودة خوارزميات الذكاء اال�صطناعي التي تت�أثر �إما
بانحياز املربجمني الذين قاموا بتطويرها� ،أو مبدى جودة
البيانات التي مت ا�ستخدامها لتدريب هذه اخلوارزميات.
 .2 .5التوصيات

وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل التو�صيات التالية:
 توفري املوارد املالية ملجتمع الباحثني لكي يقوموا ببحوثودرا�سات يف املجاالت املختلفة التي تدعم مواجهة وباء
فريو�س كورونا امل�ستجد� ،أو �أي وباء �آخر ،ولي�س بال�ضرورة
ا�ستخدام نتائج هذه البحوث والدرا�سات دائ ًما على نطاق
وا�سع ،حيث ميكنها يف كل الأحوال توفري م�ؤ�شرات ت�سهم يف
�سرعة اال�ستجابة للمتغريات ،ومعلومات خمفية ذات مغزى
طبي ل�صانعي ال�سيا�سات وللأطقم الطبية.
 و�ضع �آليات متكن املربجمني من احل�صول على ما لدى الهيئاتاحلكومية من جمموعات البيانات ال�ضخمة ذات العالقة
بالأمرا�ض الوبائية لتكون نتائج الأعمال البحثية ذات قيمة
تطبيقية يف الوقت احلقيقي.
 �سن ت�شريعات تفر�ض حتديد تعريفات وم�سميات معياريةللبيانات احلكومية مبا ي�سمح بتكاملها بع�ضها مع بع�ض� ،أو
باال�ستخدامات الت�شاركية لها� ،أو بتداولها ون�شرها ب�صورة
تت�سق مع ما تن�شره كل �إدارة على حدة .ويجب �أن يتم حتديث
تلك املعايري با�ستمرار ل�ضمان ا�ستدامتها.
 و�ضع �آليات الختبار خوارزميات الذكاء اال�صطناعي التي يتمتطويرها بوا�سطة مربجمني ينتمون �إىل دول �أخرى للف�صل
يف مدى موثوقيتها؛ �إذ قد تنطوي على حتيزات �ضد �إحدى
فئات املجتمع ب�سبب ما قد يكون خمب�أ فيها من حتيزات
باعتبار �أنه مت تطويرها وتدريبها يف جمتمع �آخر له ظروف
اجتماعية خمتلفة.
 و�ضع �آليات حتفظ خ�صو�صية املر�ضى �أو امل�شتبه فيهم الذيني�شاركون ببياناتهم يف التطبيقات التي يجري تطويرها
لر�صد ومتابعة انت�شار الأمرا�ض الوبائية ،مثل فريو�س كورونا
امل�ستجد ،ف�إن ذلك ي�شجعهم على املبادرة بت�سجيل بياناتهم

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

من جانب ،ومينع عنهم التنمر املجتمعي الذي قد يتعر�ضون
له �إذا عرف �أنهم مر�ضى من جانب �آخر.
 و�ضع �آليات للتخفيف من قواعد خ�صو�صية البيانات التي قدحتول دون التطوير ال�سريع خلوارزميات الذكاء اال�صطناعي
يف وقت انت�شار الأوبئة ،باعتبار �أن مواجهة الوباء حينئذ لها
�أولوية جمتمعية تفوق املحافظة على خ�صو�صية البيانات.
 التو�سع يف اال�ستفادة من حتليل حمتوى و�سائل الإعالموالتوا�صل االجتماعي ،واحل�صول منها على التوجهات
 ،trendsالتي ميكن �أن ت�ساعد يف �صنع القرارات وو�ضع
ال�سيا�سات� ،سواء بالن�سبة جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
ب�صفة خا�صة� ،أو يف �أي ق�ضية �أخرى على وجه العموم.
 الإ�سراع يف تنفيذ عمليات الأمتتة� ،سواء على م�ستوى املديرياتال�صحية و�إداراتها� ،أو يف امل�ست�شفيات العامة واخلا�صة
ومراكز الرعاية ال�صحية والعيادات ،مبا يي�سر بناء
جمموعات البيانات املتكاملة التي تعك�س الو�ضع ال�صحي يف
الدولة ،ومبا يي�سر كذلك �إتاحة البيانات الدقيقة وتف�سريها
يف الوقت الفعلي.
 التخل�ص من �أ�سباب عدم دقة البيانات احلكومية النا�شئة عنعدم حتديثها� ،أو عن الأخطاء الب�شرية احلادثة عند ن�سخها،
�أو عن الإهمال يف �إدخال التحديثات فور وقوعها ،وذلك عن
طريق دمج عملية �إدخال البيانات وحتديثها مع دورات العمل
احلكومية ،مبا يحقق التحديث الإلزامي لقواعد البيانات
�أثناء تلك الدورة بالبيانات ال�صحيحة ،بحيث تتوقف دورة
العمل �إذا مل يتم التحديث.
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