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روبوت يحاكي 
حركة اإلنسان

تـــواصـــل شـــركـــة تـــويـــوتـــا الــيــابــانــيــة 
ابـــتـــكـــاراتـــهـــا فـــي عـــالـــم الـــروبـــوتـــات، 
ــفـــت عـــــن روبــــــــــوت جـــديـــد  حــــيــــث كـــشـ
يــســتــطــيــع مــحــاكــاة حــركــة االنـــســـان، 
ويمكن التحكم في الروبوت بواسطة 
قفازات وخوذة »اتش تي سي فايف« 
ــســتــخــدمــة فـــي تــطــبــيــقــات الـــواقـــع 

ُ
امل

االفتراضي، ويحتوي الروبوت على 
مشاهدة  للُمستخدم  تتيح  كــامــيــرا 
ــراه الـــروبـــوت. وأطــلــقــت تويوتا  مــا يـ
الــــذي  ــــوت  ــــروبـ الـ عـــلـــى   T-HR3 ــــم اسـ
يبلغ طــولــه 1.55 مــتــر، فــي حــن يزن 
تـــويـــوتـــا  ــرامـــا، وتـــطـــمـــح  ــوغـ ــلـ كـــيـ  75
إلــــى اســـتـــخـــدام الــــروبــــوت فـــي مــجــال 
املنشآت  وفـــي  الشخصية  املــســاعــدة 

الطبية ومواقع البناء.
ــــوت عــن  ــــروبـ ويـــمـــكـــن الــتــحــكــم فــــي الـ
بــعــد بــواســطــة نــظــام خـــاص أطلقت 
ــام املــــــنــــــاورة«،  ــ ــظـ ــ ــا »نـ عـــلـــيـــه تــــويــــوتــ
التحكم  ــســتــخــدم 

ُ
امل يستطيع  حــيــث 

فــــي مـــفـــاصـــل الـــــروبـــــوت الـــتـــي يــبــلــغ 
وإجـــراء حركات مختلفة.   29 عددها 

ــه عــلــى  ــدرتــ ــقــ ــوت بــ ــ ــ ــروبـ ــ ــ ــز الـ ــيـ ــمـ ــتـ ويـ
ــوازن حـــتـــى فــي  ــ ــتـ ــ املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـ
حــالــة اصــطــدامــه بجسم مـــادي، ومن 
ــا بـــعـــرض  ــوتــ ــويــ تــ تــــقــــوم  املـــــقـــــرر أن 
روبوت T-HR3 في معرض الروبوت 
الــدولــي املــقــرر إقــامــتــه فــي العاصمة 
نوفمبر/  29 يــوم  طوكيو  اليابانية 

تشرين الثاني. تجدر اإلشارة إلى أن 
باحثن من مختبر علوم الحاسوب 
والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي الــتــابــع ملعهد 
سبق  للتكنولوجيا  ماساشوستس 
لهم أن طوروا نظاما مشابها يحمل 

.”Homunculus Model“ اسم

نظارة السلكية 
للواقع االفتراضي

تسيطر شركة »إتــش تي ســي« على 
في  املبيعات  نسبة  من  مهمة  حصة 
ســـوق نـــظـــارات الـــواقـــع االفــتــراضــي، 
ــة الـــتـــايـــوانـــيـــة  ــركـ حـــيـــث تــعــتــبــر الـــشـ
ــات الـــتـــي  مــــــن بــــــن أوائــــــــــــل الــــــشــــــركــــ
قـــررت الــتــركــيــز عــلــى تقنيات الــواقــع 
قطاع  يشهد  املقابل  في  االفتراضي، 
الهواتف الخاصة بـ »إتش تي سي« 
تــراجــعــا مــلــحــوظــا، وهـــو األمــــر الــذي 
ــن 2000  ــاء عــ ــنـ ــغـ ــتـ دفـــعـــهـــا إلـــــى االسـ
مقابل  غوغل  شركة  لصالح  موظف 

1.1 مليار دوالر.
ــــي« عــمــلــهــا  وتــــواصــــل »إتــــــش تــــي سـ
فــي مــجــال الــواقــع االفــتــراضــي، حيث 
ــايـــف  كـــشـــفـــت أخــــيــــرًا عــــن نــــظــــارة “فـ
فوكس” في مؤتمر خاص باملطورين 

في العاصمة الصينية بكن. وأشارت 
الشركة أن نظارتها الجديدة تحتوي 
على معالج من نــوع سناب دراغــون 
»إتــش  مــن  نــظــارة  أول  835. وتعتبر 
تي ســي« تعمل السلكيا، إذ كــان من 
الـــضـــروري ربـــط الـــخـــوذة بــاألســاك 
ــتــــخــــدام الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة مــن  الســ
الـــنـــظـــارات. وتــحــتــوي الــنــظــارة على 
 ،AMOLED نــوع مــن  داخلية  شاشة 
كما أنها مزودة بتقنية 6DoF، وهي 
وتتيح  التتبع.  بنظام  تقنية خاصة 
ــكــــان وحــــركــــة املــســتــخــدم  تـــحـــديـــد مــ
إلـــى  ــة  الــــحــــاجــ ــرفــــة دون  ــغــ الــ داخــــــــل 
استخدام أجهزة استشعار خارجية، 
الـــخـــوذات على  حــيــث تعتمد بــعــض 
كاميرات مثبتة في زوايا الغرفة من 

أجل تتبع حركة املستخدم.

جهاز  لعالج الخرف والزهايمر

ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكــ تــســاهــم تــقــنــيــات الــ
ــــي تـــطـــويـــر املـــجـــال  ــتــــواصــــل فـ بـــشـــكـــل مــ
تطوير  على  الباحثون  ويعمل  الطبي، 
األمـــراض  عــلــى تشخيص  قــــادرة  أدوات 
بـــدقـــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، حــيــث نجحت 
ــة فـــي تشخيص  خـــوارزمـــيـــات تــعــلــم اآللــ
عــــدد مــهــم مـــن األمـــــــراض مــثــل ســرطــان 

الجلد في مراحله املبكرة.
وفـــي نــفــس الـــصـــدد، نــجــح بــاحــثــون من 
جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد فــــي تـــطـــويـــر أداة 
قــادرة على تشخيص االلتهاب الرئوي، 
ــلـــى قــــاعــــدة مــن  واعــــتــــمــــد الـــبـــاحـــثـــون عـ
البيانات تحتوي على الصور املأخوذة 
ــم تـــدريـــب  ــة الــســيــنــيــة، حـــيـــث تــ بـــاألشـــعـ
لــأشــعــة  بــــ 120 صــــورة  األداة  وتــغــذيــة 
مختلفة  حــالــة   14 بـــ  الــخــاصــة  السينية 

ملرض االلتهاب الرئوي.
أطلقوا  التي  األداة  أن  الباحثون  وأشــار 
بعد  اســتــطــاعــت   ،CheXnet اســـم  عليها 
أســــبــــوع مــــن الــــتــــدريــــب، تــشــخــيــص 10 
حـــاالت مــن أصـــل 14 حــالــة، وبــعــد مــرور 
شهر من التدريب نجحت في تشخيص 

جميع الحاالت بدقة تفوق دقة األطباء.
الباحثن من نفس  وُيــذكــر أن فريقا من 

الــجــامــعــة نــجــح مــطــلــع الــســنــة الــجــاريــة 
قــــادرة عــلــى تشخيص  فــي تــطــويــر أداة 
على  الباحثون  واعتمد  الجلد،  سرطان 
تقنيات تعلم اآللة من خال تدريب األداة 
ألـــف صــــورة تحتوي  عــلــى تــحــلــيــل 130 
على مختلف األمراض التي تصيب جلد 
بلغت  بنسبة  األداة  ونجحت  اإلنــســان. 
91 في املئة في تشخيص سرطان الجلد.

ــل عــاملــان تــركــيــان فــي شــركــة »ســـون« التركية إلــى إنــتــاج قــمــاش يمكنه إخفاء  تــوصَّ
املعدات العسكرية عن الرادارات والكاميرات الحرارية.

التركية،  الدفاع  بالتعاون مع وزارة  الشركة،  االختبارات، تخطط  وبعد نجاحه في 
ــاء فـــي حــلــف شــمــال األطــلــســي )نــــاتــــو(، الـــذي  لــتــصــديــر الــقــمــاش إلــــى الـــــدول األعـــضـ
تــورك،  التركية، صبري أونلو  يضم تركيا. وقــال مدير مجلس إدارة شركة »ســون« 
لأناضول، إن »عامِلن تركين طورا، في مركز الدراسات والتطوير بالشركة، شبكة 

إخفاء متعددة األطياف«.
وتابع أن »عدد املصانع التي تصنع هذا النوع من القماش قليل جدًا.. تركيا هي البلد 
قماش  تصنيع  من  تتمكن  التي  وإسرئيل  األميركية  املتحدة  الــواليــات  بعد  الثالث 

يتمتع بخاصية التخفي عن الكاميرات الحرارية والرادارات«.
وشــدد أونلو تــورك على أنــه »تــم تطوير القماش على أيــدي مهندسن أتـــراك، وهو 
العسكرية في  الباد  منتج استراتيجي تركي وطني بشكل كامل يلبي احتياجات 
»استخدام الجيش التركي،  هــذا اإلطـــار«. وأعــرب مدير شركة »ســون« عن اعــتــزازه بـ
التي  التمويهية  »األقمشة  أن  وأضـــاف  فــريــدة«.  منتجا بخصائص  األولـــى،  وللمرة 
استخدمها الجيش سابقا كانت لغرض التمويه البصري، ولم تكن تشمل الرادارات 
»يمتلك خاصية  أنه  أوضــح  القماش،  الحرارية«. وعن طريقة عمل هذا  والكاميرات 
املــعــدات العسكرية، دون أن يتسبب في  تــوزيــع حـــرارة جسم اإلنــســان أو الدبابة أو 

تباين األلوان، ما يجعله مخفيا عن الردارات والكاميرات الحرارية«.
عن  تخفيهم  جــنــودنــا حيث  أرواح  على  للحفاظ  املــابــس ُصممت  »هـــذه  أن  وتــابــع 

مناظير الرؤية الليلية خال تنفيذهم عمليات في الليل«.
وأردف: »تطلق هذه املابس حرارة الجسم إلى الخارج بشكل منظم، وال تكشف عن 

صاحبها أمام الكاميرات الحرارية«.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

خوارزميات لتشخيص االلتهاب الرئوي

قماش يُخفي الجندي عن الرادارات

هشام حدانة

أثــبــت أســـتـــاذ مـــن جــامــعــة جــنــوب 
إمــكــانــيــة   ،)USC( كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
زراعة أجهزة في الدماغ لتحسن 
ــكــــار قــد  ــتــ الـــــذاكـــــرة الـــبـــشـــريـــة، يــــبــــدو أن االبــ
 لعاج أحد أكثر األمراض 

ً
يستخدم مستقبا

فتكا في الواليات املتحدة.
وعرض أخيرًا، دونغ سونغ، أستاذ الهندسة 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
خال  البديلة«  »الــذاكــرة  حــول  استنتاجاته 
اجتماع لجمعية علم األعصاب في واشنطن. 
ووفقا لتقرير علمي، فإن الجهاز البديل هو 
تــحــقــيــق فعالية  مـــن  تــمــكــن  نــوعــه  مـــن  األول 

تحسن الذاكرة البشرية.
والخــتــبــار جـــهـــازه، اســتــعــان فــريــق ســونــغ بـ 
20 مــتــطــوعــا يــحــمــلــون أقــطــابــا مـــزروعـــة في 
أدمــغــتــهــم لــلــعــاج مــن مـــرض الـــصـــرع. وعند 

تسعى أبحاث طبية إلى 
زرع شرائح في الدماغ، 
لتوسيع قدرات اإلنسان، 

ويبدو أن األمر على وشك 
التحول إلى واقع

زرع الجهاز عند املتطوعن، تمكن من جمع 
االختبارات  أثناء  الــدمــاغ  نشاط  عن  بيانات 
أو  األمـــد  قــصــيــرة  الـــذاكـــرة  لتحفيز  املصممة 

الذاكرة العاملة.
ــدد الـــبـــاحـــثـــون الـــنـــمـــط املـــصـــاحـــب ألداء  ــ وحــ
الــذاكــرة األمــثــل، بعد ذلــك استخدموا أقطاب 
نمط  نتائج  بحسب  الدماغ  لتحفيز  الجهاز 
االخــتــبــارات الــســابــق. واســتــنــادًا إلـــى نتائج 
التحفيز  من  الذاكرة  فقد تحسنت  أبحاثهم، 
املــدى القصير بنسبة %15 تقريبا، أما  على 
الذاكرة العاملة فتحسنت بنحو %25. وعند 
ــاغ بــشــكــل عـــشـــوائـــي، اكــتــشــف  ــدمــ تــحــفــيــز الــ
األداء. وقال سونغ: »نحن  الباحثون تدهور 
نكتب الرمز العصبي لتعزيز وظيفة الذاكرة، 

وهذا لم يحدث من قبل«.
في حن تعتبر الذاكرة البديلة مفيدة للطاب 
عند اجتيازهم االمتحانات، خصوصا أولئك 
الذين يعانون من صعوبة تذكر األسماء، كما 
أنها يمكن أن تغير رأسا على عقب حياة من 

يعانون من الخرف والزهايمر.
ــر بــيــل غــيــتــس عــنــدمــا أعــلــن عــن خططه  وذكــ
فــي اســتــثــمــار 100 مــلــيــون دوالر مــن أمــوالــه 
الـــخـــاصـــة فــــي بـــحـــوث الــــخــــرف والـــزهـــايـــمـــر، 
أن هــذا املـــرض يـــزداد ســـوءًا ويعتبر مشكلة 

متعددة املستويات.
فــإن  الــزهــايــمــر األمــيــركــيــة،  ووفـــقـــا لجمعية 
العمر هو أكبر عامل للخطر، حيث الغالبية 
ــاره، يــتــعــدون  ــ الــعــظــمــى مــمــن يــعــانــون مــن آثـ

ســــن الــــــ 65. ومـــــع تـــقـــدم الـــطـــب واســـتـــمـــرار 
ــة الــصــحــيــة، تــحــســنــت بــشــكــل كبير  ــايـ الـــرعـ
نسبة شريحة كبار السن، والتي سوف تقدر 
بحلول عام 2030، أكثر من %20 من املواطنن 
األميركين األزيــد من 65 عاما. هذه الزيادة 
في عدد املصابن بالخرف املحتملن يمكن 

والعاطفي.  املــالــي  باملعنى  مكلفة  تــكــون  أن 
األميركية  للجمعية  ووفــقــا   ،2016 عـــام  فــي 
للرعاية  اإلجــمــالــيــة  التكلفة  فــإن  للزهايمر، 
ــل ألولــئــك  ــ ــايـــة طــويــلــة األجـ الــصــحــيــة والـــرعـ
الذين يعانون من الخرف ومرض الزهايمر 

قدرت بـ 236 مليار دوالر.

أحمد ماء العينين

لم تعد عمليات االختراق تهدد الحواسيب 
ــل تــطــورت  ــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة فــحــســب، بـ والـ
ــــح بــإمــكــانــهــم  ــبـ ــ قـــــــــدرات الــــقــــراصــــنــــة وأصـ
ــن األجــــهــــزة املــتــصــلــة  ــد مــ ــديـ ــعـ اخــــتــــراق الـ
بياناتها  إلى  والوصول  اإلنترنت  بشبكة 
الحساسة أو استخدامها كوسيلة إلجراء 
هــجــمــات عــلــى مــواقــع مـــحـــددة. ولـــم تسلم 
ــة الـــقـــيـــادة مــــن عــمــلــيــات  ــيــ ــارات ذاتــ ــيــ الــــســ
االختراق، حيث كشف باحثون من جامعة 
املتحدة األميركية،  الواليات  ميشيغن في 
السنة املاضية، عن ثغرة تتيح للقراصنة 

الـــتـــحـــكـــم فــــي الــــســــيــــارات ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة 
عــــن طـــريـــق املــــوجــــات الـــصـــوتـــيـــة. ويـــبـــدو 
أن تــقــنــيــات االخــــتــــراق تـــطـــورت بــالــشــكــل 
الــكــافــي لتشمل الـــطـــائـــرات، حــيــث أشـــارت 
 )DHS( األمــيــركــي  الــداخــلــي  األمــــن  وزارة 
أن أنظمة االتــصــاالت الاسلكية قد تتيح 
ــتــــراق الـــطـــائـــرات عـــن بــعــد.  لــلــقــراصــنــة اخــ
وأكد »روبرت هيكي« مسؤول في الوزارة، 
ــه تــمــكــن -بـــالـــتـــعـــاون مـــع فـــريـــق خـــاص-  أنــ
مــن اخــتــراق طــائــرة مــن طـــراز بــويــنــغ 757 
أثناء تواجدها في مطار أتانتيك سيتي 
بوالية نيو جيرسي األميركية، وقد تمت 
عملية االختراق في شهر سبتمبر/أيلول 

تقنيات  أن  الفريق  وأشـــار  املــاضــي.   2016
الكثير  للطيارين  توفر  الجديدة  االتصال 
من املعلومات وتسهل عملية التواصل، إال 
أنها تعتبر وسيلة يمكن استخدامها من 
طرف القراصنة الختراق املركبات وإجراء 

الهجمات السيبرانية. 
ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل 
حول طريقة االختراق، إال أن »هيكي« أكد 
أن املـــعـــدات الــتــي تــم اســتــخــدامــهــا متاحة 
ويمكن ألي شخص إدخالها إلى املطارات. 
الــوصــول  وقــد تمت عملية االخــتــراق عبر 
إلـــى االتـــصـــاالت املــعــتــمــدة عــلــى الـــتـــرددات 

الراديوية.

اختراق نظام الطائرات المدنية عن بعد

عملية تحفيز الذاكرة يمكن أن تغير حياة من يعانون من الخرف والزهايمر

دعى G.tec على تطوير خوذة قــادرة على تحويل األفكار إلى كام. 
ُ
تعمل منظمة نمساوية ت

ويطمح القائمون على املشروع إلى استخدام هذا النوع من االبتكارات في املستشفيات من 
خــال تمكن األشــخــاص -الــذيــن يــعــانــون مــن حـــاالت حــرجــة- مــن الــتــواصــل مــع األطــبــاء دون 
الحاجة إلى الكام. ويعتمد االبتكار الذي أطلق عليه اسم mindBEAGLE على تقنية واجهات 
الدماغ-حاسوب )Brain–computer interface( التي تقوم بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ 
ستخدمة 

ُ
على طول فروة الرأس باستخدام خوذة خاصة، حيث أشار الباحثون أن الخوذة -امل

في هذا املشروع- تحتوي على 16 الكترودًا ويمكنها تحليل إشــارات الدماغ وتحويل بعض 
األفكار إلى كام بفضل خوارزميات تعلم اآللة.

جهاز لتحويل األفكار إلى كالم منطوق
الستخدامه في المستشفيات
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