نحل العسل ذكي بما يكفي لتعلم مبادئ الرياضيات
نحل الرياضيات
اكتشف الباحثون أن األدمغة الدقيقة ذات قدرات كبيرة.
نعرف ً
فعال أن الرئيسيات املختلفة والطيور والحيوانات األخرى تستطيع حل املسائل
الرياضية البسيطة .لكن فري ًقا من الباحثني األستراليني والفرنسيني اكتشف أن نحل
العسل ً
أيضا يستطيع حل هذه املسائل البسيطة ،وقد يؤثر هذا االكتشاف في مستقبل
الذكاء االصطناعي.

عسل وخل

ٍ
بحث نشر يوم األربعاء
شرح الباحثون كيف علموا نحل العسل مبادئ الرياضيات في
املاضي في دورية ساينس أدفانسيز.
درب الباحثون  14نحلة في البداية على دخول متاهة على شكل حرف واي .وترى النحلة
عند املدخل مرب ًعا رماديًا يعرض من شكل واحد إلى  5أشكال ذات ألوان زرقاء أو
صفراء .وعندما يكون اللون أزرق على النحلة إضافة واحد إلى عدد األشكال ،وعندما
يكون اللون أصفر عليها طرح واحد.
ً
فمثال ،إن رأت النحلة ثالثة مثلثات صفراء عند املدخل ،فإن الحل الصحيح لهذه املسألة
هو مثلثان أصفران .ويمثل مخرجا املتاهة إجابتني محتملتني ،إحداهما صحيحة
ً
سائال حل ًوا ،وإن
واألخرى خاطئة ،فإن اختار النحل املخرج الصحيح يمنحه الباحثون
ً
مرا.
اختار املخرج الخاط• يمنحوه
سائال ً
وقد يختار النحل في البداية املخرج بصورة عشوائية ،لكن الباحثون ذكروا أن النحل
تعلم على مدار التجربة التي شملت  100محاولة أن األزرق يعني إضافة واحد واألصفر
يعني طرح واحد.

تأثير االكتشاف على الذكاء االصطناعي
ذكر الباحث أدريان داير أن البحث ال يقتصر على كشف أمر جديد يخص اململكة
الحيوانية فحسب ،لكنه يوضح ً
أيضا أنه يمكن تجميع قدرات معقدة في حيز صغير ،ما
يمثل إضافة مهمة إلى عمليات تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي املستقبلية .وقال أدريان
ٍ
بيان صحافي »تحتاج إلى االحتفاظ بقواعد اإلضافة والطرح في ذاكرتك طويلة
في

األمد ،وفي الوقت ذاته التعامل مع األرقام التي تحصل عليها في ذاكرتك قصيرة األمد.
واستخدم النحل ذاكرته قصيرة األمد كي يحل املسائل الحسابية ألنه تعلم أن يتعرف
على الجمع والطرح كمفاهيم مجردة ً
بدال من منحه مساعدات بصرية«.
وأضاف »توضح نتائجنا أن املعرفة العددية املتقدمة قد توجد في الطبيعة بني الحيوانات
بشكل أكبر مما اعتقدنا ساب ًقا .وإن لم تتطلب الرياضيات دما ًغا معقد ،فربما نجد
وسائل لدمج القواعد طويلة األمد مع الذاكرة النشطة في تصميمات جديدة كي نطور
قدرات الذكاء االصطناعي على تعلم املسائل الجديدة«.
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