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قرص صلب يستمر 
مليون سنة

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــطــور الــهــائــل في 
وســـائـــط تــخــزيــن الــبــيــانــات، ال تـــزال 
املشكلة قائمة. ويــعــود األمــر إلــى أن 
أقــراص التخزين ال تعمل سوى ملدة 
خمس إلى ست سنوات، مما يجعلها 
املتوسط.  املـــدى  على  للتلف  عــرضــة 
ومن أجل إيجاد حلول فعالة وطويلة 
املــــــدى، قــــدم بـــاحـــثـــون مـــن هــيــتــاشــي 
ــرًا، طــريــقــة  ــيــ ألنــظــمــة املـــعـــلـــومـــات أخــ

تقرأ  حيث  الــكــوارتــز،  على  للتخزين 
البيانات باملجهر الضوئي. وتتمتع 
يــدوم لعدة ماليني من  بعمر متوقع 
السنني. ومع ذلك، فهناك وافد جديد 
فـــي ســـبـــاق وســـائـــط الــتــخــزيــن على 
الباحثون  اهــتــم  الــطــويــل. فقد  املـــدى 
بنيتريد  املــغــلــف  التنغسنت  بــقــرص 
السيليكون والذي ينبغي أن يستمر 
ــل، مــمــا يــتــرك  ــ مــلــيــون ســنــة عــلــى األقـ
بــعــيــدًا قــــرص DVD املـــضـــمـــون ألــف 

عام.

نظام للحد من إدمان 
ألعاب الفيديو

ــادة  ــ ــ ــف الـــــذكـــــي فـــــي زيـ ــاتــ ســــاهــــم الــــهــ
ــاب الـــفـــيـــديـــو لـــدى  ــعــ مـــعـــدل إدمـــــــان ألــ
الــشــبــاب واملـــراهـــقـــني، وظـــهـــر الــعــديــد 
من املــبــادرات التي تدعو إلــى ترشيد 
ــدة  ـــخــــدام الــــهــــاتــــف وتـــقـــلـــيـــص مـ اســــتـ
الــلــعــب. وفــــي ســابــقــة هـــي األولـــــى من 
نوعها، أصدر مجلس مقاطعة كاجاوا 
نــوعــه في  مــن  مــرســوم  أول  اليابانية، 
البالد بهدف الحد من إدمــان األطفال 
والــشــبــاب ألــعــاب الــفــيــديــو. ويــبــدو أن 
الذكية  لــلــهــواتــف  املصنعة  الــشــركــات 
بــــدأت فـــي اتـــخـــاذ إجــــــراءات لــلــحــد من 
األلــعــاب، حيث كشفت  إدمـــان  انتشار 
شركة أوبو الصينية عن نظام يساعد 
في التخلص من إدمــان األلــعــاب على 
الهاتف الذكي ويمنع املستخدمني من 
إنــفــاق الكثير مــن املـــال على األلــعــاب. 
ــــو بــالــتــمــاشــي مع  وتـــأتـــي خـــطـــوة أوبـ
ــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة والـــســـيـــاســـات  ــ ــبـ ــ املـ
الــتــي تهدف  املعمول بها فــي الــصــني، 
إلـــى مــعــالــجــة إدمــــان ألــعــاب الــهــواتــف 
الذكية، إذ فرضت الحكومة الصينية 
في العام املاضي حظرًا على األلعاب، 
بــحــيــث مــنــعــت الـــالعـــبـــني الــــذيــــن تــقــل 
أعـــمـــارهـــم عـــن 18 عـــاًمـــا مـــن مــمــارســة 
األلعاب بني الساعة الـــ10 مساًء و الـ8 
صباًحا. ويقوم النظام الجديد بطلب 
تأكيد معلومات الهوية قبل أن يتمكن 
املــســتــخــدم مـــن شــــراء األلــــعــــاب، وذلـــك 
الــشــراء في  فــي سبيل تقييد عمليات 

املستخدم،  لعمر  ا 
ً
وفق األلعاب  بعض 

الذين  بحيث لن يتمكن املستخدمون 
تــقــل أعــمــارهــم عــن ثــمــانــيــة أعــــوام من 
إنفاق أكثر من 7 دوالرات في معاملة 
واحدة، بينما تقتصر عمليات الشراء 
املسموحة لهم ملدة شهر كامل على 28 
املستخدمون  يتمكن  لــن  كــمــا  دوالرًا. 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــني 16 و18 
عاًما من إنفاق أكثر من 57 دوالرًا في 

الشهر على األلعاب.
الهواتف  اللعب على  وقــت  تقييد  وتــم 
الذكية بما مجموعه 90 دقيقة في أيام 
األســبــوع، وثـــالث ســاعــات فــي عطالت 
ــبـــوع، وأعــلــنــت الــصــني في  نــهــايــة األسـ
عام 2018 عن إنشاء منظم لأللعاب من 

أجل الحد من عدد األلعاب الجديدة. 

إنتاج وقود الهيدروجين بكفاءة عالية

يعمل باحثون في جامعة كورنيل على 
ــادر عــلــى شم  تــطــويــر أنـــف اصــطــنــاعــي قـ
باالعتماد  مختلفة  روائـــح   10 وتحديد 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي. واســتــعــمــل  ــذكــ عــلــى الــ
الباحثون معالج »لويهي« الذي أنتجته 
شـــركـــة إنـــتـــل لــتــطــويــر الــنــظــام الــجــديــد. 
عن  للكشف  التقنية  اســتــخــدام  ويــمــكــن 
املواد الكيميائية الخطرة مثل املخدرات 
واملــتــفــجــرات واملــــواد غير الــقــانــونــيــة، إذ 
تحتوي الشريحة اإللكترونية على 130 
ألــــف خــلــيــة عــصــبــيــة اصــطــنــاعــيــة و130 
مــلــيــون مــشــبــك عــصــبــي، مــمــا يجعلها 
ــادرة عــلــى مــحــاكــاة حــاســة الــشــم لــدى  ــ قـ
الفريق  قــام  الــنــظــام،  اإلنــســان. ولتطوير 
الــبــاحــث بـــدراســـة الــنــشــاط الــكــهــربــائــي 
العصبي للدماغ أثناء اكتشاف الروائح 
إمام،  نبيل  البروفيسور  وقــال  املختلفة. 
الحوسبة  مختبر  فــي  الباحثني  رئــيــس 
العصبية في »إنتل«: تمكنا من تطوير 
نــظــام اصــطــنــاعــي قـــادر عــلــى شــم بعض 
املــواد، وبمساعدة علماء قاموا بدراسة 
الروائح،  أثناء شمها  الحيوانات  أدمغة 
بتجريبها  وقــمــنــا  الــشــريــحــة  اخــتــرعــنــا 
عـــلـــى 10 روائـــــــح ضــــــارة مــنــهــا املــيــثــان 

ــتــــون، حــيــث أثــبــتــت  ــيــ واألمـــونـــيـــا واألســ
الــقــدرة على التعرف على هــذه الــروائــح. 
ولذلك يمكن دمج التقنية في روبوتات 
املطارات للمساعدة على تحديد األشياء 
ــى أجــــهــــزة  ــ ــ إلـ ــــرة، أو إضــــافــــتــــهــــا  ــــطـ ــــخـ الـ
االستشعار في املستشفيات أو محطات 

توليد الطاقة للكشف عن الغازات.

ــدرات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي  ــ يــســعــى بــاحــثــون فـــي مــجــال الــصــحــة إلـــى اســتــغــالل قـ
لألنظمة  يمكن  جــديــدة، حيث  ولقاحات  أدويـــة  تطوير  فــي  الخارقة  والحواسيب 
اكتشاف  الوقت بني  األدويــة وتقليل  أن تساهم في تسريع عملية تطوير  الذكية 

جزيء جديد وتسويقه.
تعلقة بتطوير 

ُ
ويمكن استخدام الحواسيب العمالقة كوسيلة لتسريع األبحاث امل

ريدج  أوك  الباحثون في مختبر  إذ يعمل  املستجد،  لفيروس كورونا  فعال  لقاح 
الوطني في الواليات املتحدة األميركية على استغالل القدرات الهائلة التي يتميز 
بها حاسوب  شركة آي بي إم املعروف باسم Summit في اكتشاف عالج لفيروس 
لتحديد  مركب  آالف   8 لفحص  العمالق  الحاسب  الباحثون  واستخدم  كــورونــا. 
كورونا  فــيــروس  فــي  الرئيسي  بالبروتني  ترتبط  أن   

ً
احتماال أكثر  هــي  مركبًا   77

وتجعله غير قادر على االلتصاق بالخاليا املضيفة في جسم اإلنسان، ويمكن اآلن 
شرت في 

ُ
تجربة هذه املركبات بهدف تطوير عالج للفيروس. وتركز الورقة التي ن

مجلة ChemRxiv، على الطريقة التي يستخدمها فيروس كورونا لربط الخاليا، 
وقام الباحثون باستخدام الحاسب العمالق مع خوارزميات خاصة للتحقق من 

األدوية التي يمكن أن ترتبط بالبروتني وتمنع الفيروس من القيام بمهامه.
وأشار جيريمي سميث، مؤلف مشارك في البحث، إلى أن الحاسوب الخارق تمكن 
مــن تحديد املركبات فــي مــدة زمنية وجــيــزة، فــي حــني يمكن للحواسيب العادية 
أن تستغرق شهورًا عديدة للوصول إلى نفس النتيجة. كما يمكن لهذه املركبات 
الواعدة أن تلعب دورًا في تطوير عالجات جديدة أو دواء عالي الفعالية يقضي 
على الفيروس. وأعلنت شركة آي بي إم عن مبادرة لزيادة الوصول إلى الحوسبة 
العالية األداء، أو ما يسمى بالحوسبة الفائقة للمجموعات البحثية التي تكافح 

إليجاد عالج لوباء فيروس كورونا املستجد. 
ودخــلــت آي بــي إم فــي شــراكــة مــع مكتب الــبــيــت األبــيــض ووزارة الــطــاقــة إلنــشــاء 
اتحاد الحوسبة العالية األداء لفيروس كورونا، الذي يهدف إلى توفير كمية غير 
مسبوقة من الطاقة الحاسوبية لتسريع وتيرة األبحاث املتعلقة بفيروس كورونا.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

أنف اصطناعي لتحديد الروائح

الحواسيب تساعد في تطوير لقاح

هشام حدانة

ــات الــــتــــي تـــواجـــه  ــديـ ــحـ ــتـ أكــــبــــر الـ
تكمن  الهيدروجني  وقــود  إنتاج 
في كيفية تفعيل ذراته بعيدًا عن 
من  عليها  الحفاظ  مــع  األخـــرى،  الجزيئات 
دون أن تتفاعل مرة أخرى في بيئتها. ووفقًا 
أن  يــبــدو  املكتشفة،  الــجــديــدة  الطريقة  إلــى 
استبدال معدن التيتانيوم، والذي يستخدم 
كمحفز لــلــتــفــاعــل، بــصــدأ الــحــديــد، قــد منع 
غاز الهيدروجني املتولد من أن يتفاعل مرة 
أخــرى مع األوكسجني. وبهذا يمكن فصله 
عن العناصر الكيميائية األخرى، مع تقليل 
عد قابلية 

ُ
خطر االنفجار في ذات الوقت. وت

االشتعال أحد أسباب تأخير التوصل إلى 
طــريــقــة حــتــى اآلن. والــســبــب اآلخــــر هـــو أن 
فصل غاز الهيدروجني )من املاء أو امليثان 
ــادة مــــا تــســتــهــلــك طـــاقـــة أكــبــر  ــ أو غــــيــــره( عــ
بكثير مــمــا هــو مــقــبــول عــمــلــيــًا. وقـــال عالم 

اكتشف علماء طريقة 
تضاعف 25 مرة كمية 

الهيدروجين المنتج 
باستخدام محفز ثاني 

أوكسيد التيتانيوم

كاتسوماتا،  إيتشي  كني  الكيميائية  املــواد 
مـــن جــامــعــة طــوكــيــو لــلــعــلــوم فـــي الــيــابــان: 
»لــقــد فــوجــئــنــا حــقــًا بــتــولــيــد الــهــيــدروجــني 
أكاسيد  معظم  ألن  املحفز،  هــذا  باستخدام 
الحديد غير معروف عنها أنها تساعد في 
عملية االختزال إلى الهيدروجني«. وأضاف 
العاِلم: »بعد ذلك، بحثنا عن سبب تنشيط 
ــادة الـــصـــدأ ألـــــفـــــا-FeOOH لــكــي تــتــفــاعــل،  ــ مـ
فــوجــدنــا أن األوكــســجــني هــو عــامــل ال غنى 
من  العديد  الثانية ألن  املفاجأة  عنه، وهي 
ــى أن  ــال تــشــيــر إلــ ــذا املـــجـ الــــدراســــات فـــي هــ
الهيدروجني  إنتاج  األوكسجني كان يوقف 

عن طريق التقاط إلكتروناته الفاعلة«.
ومــــع أن هــــذا املــحــفــز يــعــتــبــر أكــثــر شــيــوعــًا 
)وبـــالـــتـــالـــي أرخـــــص( مـــن املـــعـــادن األخــــرى 
املستخدمة كمحفزات إلنتاج الهيدروجني، 
الصدأ يبقى  النوع من  أن هذا  يبدو أيضًا 
بأنهم  الباحثون  أفــاد  . وقد 

ً
مستقرًا طويال

كـــانـــوا قـــادريـــن عــلــى املــحــافــظــة عــلــى سير 
تــجــاربــهــم املــعــمــلــيــة بــنــجــاح مـــذهـــل طيلة 
ــان الــهــدف من  فــتــرة 400 ســاعــة. وســــواء كـ
ــاج وقــــــود الـــهـــيـــدروجـــني لـــالســـتـــخـــدام  ــتــ إنــ
فــي مــحــركــات الــســيــارة أو مــحــطــات توليد 
ــإن الــنــاتــج الـــثـــانـــوي الــوحــيــد  الـــكـــهـــربـــاء، فــ
ــر  ــذا األمـ ــاء. ويــمــثــل هــ ــ عـــن الــتــفــاعــل هـــو املــ
مــا يسعى الــعــديــد مــن الــعــلــمــاء إلــيــه، وهــو 
الــوصــول إلــى مــصــدر وقـــود ثـــوري لتوليد 
الهيدروجني باستخدام موارد متوفرة مثل 
املاء وضوء الشمس. ورغم توفر العديد من 

املــحــفــزات الــتــي تـــم اخــتــبــارهــا بــنــجــاح في 
يتوصلوا  لــم  أنهم  غير  األخــيــرة،  السنوات 
إلــــى طــريــقــة مــجــزيــة اقـــتـــصـــاديـــًا لــإنــتــاج. 
ــيـــرة خــطــوة مــهــمــة،  وتــعــتــبــر الـــدراســـة األخـ
غير أنها تحتاج إلى املزيد من البحث قبل 

أن تصبح الطريقة األساسية إلنتاج وقود 
الهيدروجني. كما يواصل العلماء بحوثهم 
ملعرفة سبب أهمية األوكسجني في عملية 
التجارب  فشل  تــم مالحظة  اإلنــتــاج، حيث 

عند إزالته من املحفز.

أحمد ماء العينين

ــعــــة بـــريـــســـتـــول  ــامــ ــل بــــاحــــثــــون فـــــي جــ ــمـ ــعـ يـ
البريطانية على استخدام الواقع االفتراضي 
ــة عـــمـــل األدويــــــــــة الـــشـــائـــعـــة عــلــى  ــيــ لـــفـــهـــم آلــ
ــة  املــســتــوى الــجــزيــئــي، بــهــدف تصنيع أدويـ
ــديــــدة مــن  جــــديــــدة، حـــيـــث تـــتـــركـــب أدويـــــــة عــ
جـــزيـــئـــات صـــغـــيـــرة، ويـــعـــد اكـــتـــشـــاف أدويــــة 
ــزيء يــرتــبــط بــأهــداف  جـــديـــدة فـــي إيـــجـــاد جــ
حــيــويــة مــثــل الــبــروتــيــنــات. وأظـــهـــرت نتائج 
 PLOS One الــبــحــث الــتــي نــشــرت فــي دوريــــة
إمــكــانــيــة اســتــخــدام الـــواقـــع االفـــتـــراضـــي في 
ــدواء  ــ مـــحـــاكـــاة عــمــلــيــة ارتــــبــــاط جـــزيـــئـــات الــ

ــــذا املـــنـــطـــلـــق، قـــام  ــــن هـ مــــع الـــبـــروتـــيـــنـــات. ومـ
الباحثون بتمثيل جزيئات الدواء على هيئة 
ثــالثــيــة األبــعــاد وعــرضــهــا فــي نــظــام يعتمد 
عــلــى الــواقــع االفــتــراضــي. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ــان مــولــهــوالنــد، من  أشـــار الــبــروفــيــســور أدريــ
مـــركـــز الــكــيــمــيــاء املــؤتــمــتــة الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
بــريــســتــول والــكــاتــب املــســاعــد فـــي الـــدراســـة، 
التقنية سيمكن  إلــى أن االعــتــمــاد على هــذه 
ع مكان ارتباط األدوية مع 

ّ
الباحثني من توق

ارتباط  آلية  فهم  يساعد  حيث  البروتينات، 
في  الحيوية  بأهدافها  الــدوائــيــة  الجزيئات 

عملية تصميم أدوية جديدة.
ــــدرة املــســتــخــدمــني،  وأظـــهـــرت االخـــتـــبـــارات قـ

ارتباط  آلية  توقع  على  الــخــبــراء،  غير  حتى 
البروتينية،  بأهدافها  الــدوائــيــة  الجزيئات 
ــدواء  ــ حــيــث تــمــكــنــوا مـــن ســحــب جـــزيـــئـــات الـ
ــى الـــبـــروتـــني لــتــشــكــيــل بــنــى تــشــبــه كــثــيــًرا  إلــ
ــام الــبــاحــثــون،  بــنــيــة املــركــبــات الـــدوائـــيـــة. وقــ
الواقع  في وقت سابق، بتطوير نظام يدعم 
االفـــــتـــــراضـــــي ويـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدم عـــرض 
األبعاد.  الكيميائية بشكل ثالثي  الجزيئات 
على   Nano Simbox اســم  الباحثون  وأطــلــق 
فــي فهم  الباحثني  الــذي يساعد  النظام  هــذا 
ومن  الكيميائية.  البنيات  بعض  وتشكيل 
آفــاق في  النظام في فتح  املرتقب أن يساهم 

مجال صناعة األدوية.

الواقع االفتراضي يساعد في صناعة األدوية

)Getty( صدأ الحديد يستخدم كمحفز لتفاعل توليد غاز الهيدروجين

صنعة للمعالجات وبطاقات الرسوميات، عشاق ألعاب الفيديو إلى 
ُ
دعت شركة »أنفيديا«، امل

املساهمة في مشروع يهدف إلى استغالل القدرة الحاسوبية ملاليني األجهزة حول العالم في 
تسريع وتيرة األبحاث املتعلقة بفيروس كورونا. وحثت الشركة عمالءها على تنزيل تطبيق 
ع، يقوم بعمل محاكاة حاسوبية لتركيب العقاقير 

ّ
Folding@home، وهو مشروع حوسبي ُموز

واألدوية، ويهدف في الوقت الحالي إلى دراسة فيروس كورونا، من أجل املساعدة في اكتشاف 
البيانات واملـــوارد املعلوماتية  ألــف شخص تطبيق تشارك  عــالج فعال. وحّمل أكثر من 400 
خالل األسابيع املاضية، بحسب غريغ برومان، أستاذ الكيمياء والفيزياء الجزيئية الحيوية 
املــشــروع. ويمكن ألي شخص يملك  في جامعة واشنطن في سانت لويس، حيث يقع مركز 
جهاز كمبيوتر حديث أو حتى جهاز »بالي ستايشن« أللعاب الفيديو، املساهمة في املشروع 

عبر تحميل التطبيق واختيار البحث الذي يرغب في دعمه.

»أنفيديا« تساهم في أبحاث حول كورونا
مشاركة القدرة الحاسوبية
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