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حقيبة ظهر ذكية 
ترشد المكفوفين

يــعــمــل الــبــاحــثــون فـــي مــخــتــبــر الـــذكـــاء 
جورجيا  لجامعة  التابع  االصطناعي 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة، عــــلــــى تــــطــــويــــر حــقــيــبــة 
ظــهــر ذكـــيـــة يــمــكــنــهــا إرشـــــاد وتــوجــيــه 
المكفوفين أثناء السير من دون الحاجة 
إلى االعتماد على كلب مدرب أو عصا، 
وذلك من خالل االعتماد على نظام قادر 
على تحديد إشارات المرور والممرات 
ــــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــفـ ــ الــمــتــقــاطــعــة واألرصـ
الحقيبة  وتحتوي  الشائعة.  العوائق 
على حاسوب صغير ُمصمم لتشغيل 
االصطناعي  الذكاء  على  يعتمد  نظام 
ــيــــرات الـــُمـــثـــبـــتـــة عــلــى  ــامــ ــكــ لــتــمــكــيــن الــ
العوائق  المستخدم من تحديد  سترة 
باإلنسان  المحيطة  واألبــعــاد  والعمق 
ــام الــفــريــق الــبــاحــث  أثـــنـــاء الــحــركــة. وقــ
التعرف  مــن  لتمكينه  النظام  بتدريب 
المختلفة،  والتضاريس  المعالم  على 
ــثـــل األرصـــــفـــــة ومـــخـــتـــلـــف الــمــطــبــات  مـ

الموجودة في المدن الُمزدحمة.
بــتــقــنــيــة  تـــعـــمـــل  وتــــقــــوم ســـمـــاعـــة أذن 

ــــوث بـــــــإرســـــــال الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــــوتـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
واإلرشادات الصوتية إلى المستخدم، 
ويـــــتـــــم تـــشـــغـــيـــل مـــخـــتـــلـــف األجـــــهـــــزة 
الُمدمجة في الحقيبة بواسطة بطارية 

تعمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات.
ــــى تــطــويــر  وتـــطـــمـــح بـــحـــوث عــــديــــدة إلـ
تقنيات من شأنها أن تعيد األمل ألكثر 
مـــن 36 مــلــيــون مــكــفــوف حـــول الــعــالــم، 
منها شركة »وي واك« البريطانية التي 
تعمل عــلــى تــطــويــر عــصــا ذكــيــة يمكن 
وضعاف  المكفوفين  مــن  استخدامها 
البصر. وتتميز بقدرتها على اكتشاف 
باالعتماد  الخطرة  واألماكن  المطبات 
عــلــى الـــمـــوجـــات فــــوق الــصــوتــيــة. كما 
الهاتف  يمكن ربطها مع تطبيق على 

الذكية بواسطة تقنية البلوتوث.

مالبس ذكية لتحليل 
الحركة ومراقبة الصحة

يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــخــتــبــر عــلــوم 
الحاسوب والذكاء االصطناعي التابع 
للتكنولوجيا  لمعهد ماساتشوستس 
عــلــى تــطــويــر مــالبــس ذكــيــة تستخدم 
ــار حـــركـــة  ــعــ ــتــــشــ ــة الســ ــ ــــاصـ  خـ

ً
ألـــــيـــــافـــــا

الــشــخــص عــن طــريــق الــلــمــس. ويطمح 
الــبــاحــثــون إلـــى اســتــخــدام هـــذا الــنــوع 
الرياضيين  تــدريــب  فــي  التقنيات  مــن 
الــعــالمــات  ومــراقــبــة  تأهيلهم،  وإعــــادة 
الــحــيــويــة لــإنــســان دون الــحــاجــة إلــى 
لـــمـــس مــــن يـــرتـــديـــهـــا ومـــراقـــبـــة صــحــة 
المقيمين في مرافق الرعاية، إذ يمكنها 
كان  إذا  مــا  تحديد  المثال  على سبيل 
شخص ما قد سقط أو فقد وعيه. وقام 
ماساتشوستس  معهد  في  الباحثون 
ــتـــطـــويـــر مــجــمــوعــة  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـ
مــن الــمــالبــس الــمــصــنــوعــة بــاســتــخــدام 
هـــذه األلـــيـــاف، بــمــا فـــي ذلـــك الـــجـــوارب 

ــة مــن  ــيــ ــازات والــــســــتــــرات الــــواقــ ــ ــفـ ــ ــقـ ــ والـ
التي  الــجــوارب  وتستطيع  الــرصــاص. 
بالحركة  التنبؤ  على  الفريق  صممها 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـــمـــســـتـــخـــدم، وذلــــك 
التي  اآللــي  التعلم  بفضل خوارزميات 
ودراســـة  بــاســتــمــرار  التعلم  لــهــا  تتيح 
طـــريـــقـــة حـــركـــة الـــمـــســـتـــخـــدم. وتــتــمــيــز 
القفازات المصنوعة من األلياف الذكية 
بقدرتها على تحديد نوع األشياء التي 
تلمسها، بينما يمكن للسترة التعرف 
عـــلـــى وضـــعـــيـــة مـــرتـــديـــهـــا، والـــنـــشـــاط 
الـــذي يــقــوم بــه المستخدم.  الــريــاضــي 
كما يمكن للمالبس تحديد ما إذا كان 
الــشــخــص الـــــذي يــرتــديــهــا يــجــلــس أو 

يمشي أو يقوم بأعمال معينة.

ترانزستور نانوي يبقى باردًا مع تيار عال

ــركـــة ســـامـــســـونـــغ عــــن الــجــيــل  كــشــفــت شـ
العشوائي  الوصول  الخامس من ذاكــرة 
DDR، وهو الجيل الذي يوفر سعة أكبر 
مــقــارنــة مـــع الــجــيــل الـــرابـــع، كــمــا يتميز 
ة الـــبـــيـــانـــات،  بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة فــــي قــــــــراء
تطبيقات  لتشغيل  مثاليا  يجعله  مما 
االصطناعي  والــذكــاء  الفائقة  الحوسبة 

والتعلم اآللي.
وتــبــلــغ ســعــة الــشــريــحــة الـــجـــديـــدة 512 
غــيــغــابــايــت، وتـــوفـــر ســـرعـــة تــصــل إلــى 
أكــثــر  الــثــانــيــة – أي  فـــي  7200 مــيــغــابــت 
أول  تعد  كما   .DDR4 مــن ضعف سرعة
 HKMG وحدة تستخدم تقنية املعالجة

التي طورتها شركة إنتل األميركية.
وهـــــي   -  JEDEC مــــنــــظــــمــــة  وقــــــــامــــــــت 
مــنــظــمــة مـــســـؤولـــة عـــن تــحــديــد مــعــايــيــر 
اإللــكــتــرونــيــات الــدقــيــقــة الــتــي تطلق في 
األسواق- سنة 2018 باإلعالن عن الجيل 
الخامس من  ذاكرة الوصول العشوائي 
DDR التي تتميز بعرض نطاق ترددي 
وكــثــافــة أفــضــل واســتــهــالك أقـــل للطاقة 
إلى  باإلضافة  السابق،  بالجيل  مقارنة 
احـــتـــوائـــهـــا عــلــى واجـــهـــة خـــاصـــة تتيح 

للمستخدم التحكم في األداء والطاقة.

ــات والـــســـعـــة  ــرعــ ــســ ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ وبـ
الشريحة  “إن  سامسونغ:  قالت  العليا، 
تــســتــخــدم طـــاقـــة أقــــل بــنــســبــة %13 من 
 ،HKMG بتقنية املـــزودة  الــوحــدات غير 

وهي مثالية ملراكز البيانات.
الــذاكــرة الجديدة  وأكــدت شركة إنتل أن 
 Xeon ســتــكــون مــتــوافــقــة مــع مــعــالــجــات
دمجها  يتم  أن  املــرتــقــب  ومــن   ،Scalable

في حواسيب سنة 2022.

قامت أغلب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا خالل السنوات األخيرة بالكشف 
ستخدم وقياس املؤشرات 

ُ
عن ساعات وأســاور رياضية قادرة على مراقبة صحة امل

الحيوية، مثل نبضات القلب وضغط الدم. وفي هذا السياق، تسعى بعض األبحاث 
إلى تطوير أجهزة قابلة لالرتداء يمكنها مراقبة الصحة النفسية لإنسان وقياس 
مستويات التوتر، حيث تمكن باحثون من املعهد امللكي للتقنية في استوكهولم من 
تطوير ساعة ذكية قادرة على قياس مستويات التوتر ومدى االنفعاالت العاطفية 

عند اإلنسان، وذلك من خالل تحليل اإلشارات الكهربائية التي ُيصدرها الجلد.
وفي دراسة جديدة، يعمل الباحثون في “جامعة بيتسبرغ” األميركية على تطوير 
ويزيل  االسترخاء  مرتديه جرعة من  يمنح  لــالرتــداء على هيئة ســوار  قابلة  تقنية 
التوتر، إذ يعمل الجهاز على إرسال موجات صوتية منخفضة التردد غير مسموعة 
إلى »الجهاز العصبي السمبثاوي«، وهو أحد أجزاء الجهاز العصبي الذي يتحكم 
الهرمونات مثل هرمون  إفـــراز بعض  التي تعمل على  الجسم  أعــضــاء  فــي عــدد مــن 

األدرينالني والنورأدرينالني.
العصبي  الجهاز  اإلنــســان يصدر  فــي حالة توتر  أنــه  إلــى  الباحث  الفريق  وتــوصــل 
اإلنــســان جــزءًا كبيرًا  الــذي يمنح  هــرمــون »نورإبينفرين«،  بــإفــراز  أمــرًا  السمبثاوي 
. ويعمل 

ً
من االنتباه واليقظة، مما يجعل مسألة االسترخاء أو النوم أمرًا مستحيال

السوار على إطالق موجات تجعل الجهاز العصبي يفهم أن مصدر الضغط والتهديد 
قد زال، مما يساعد على ارتخاء الجسم.

وخالل التجارب األولية نجح السوار الذي أطلق عليه اسم Apollo Neuro في مساعدة 
السوار  الباحثون بارتداء  التركيز والنوم بشكل أسهل. ويوصي  املستخدمني على 
ملدة ساعتني على األقل خالل اليوم، ويمكن إطفاؤه وتشغيله بواسطة تطبيق يعمل 

على الهواتف الذكية.

عالم المعلوماتية صناعات مستقبلية

ذاكرة »رام« ذات سعة كبيرة

سوار ذكي يزيل التوتر

هشام حدانة

طورت جامعة لوزان السويسرية 
مـــن  جـــــــديـــــــدا  نـــــمـــــوذجـــــا   EPFL
الطريق  مــا يمهد  الــتــرانــزســتــور، 
ة  لــتــصــنــيــع مـــحـــوالت كــهــربــائــيــة ذات كــفــاء
أكبر لتطبيقات الطاقة العالية. ومن دونها، 
ــا، إذ تعمل  ســتــفــقــد الــكــهــربــاء مــعــظــم قـــواهـ
الكمبيوتر  أجــهــزة  تشغيل  عــلــى  املـــحـــوالت 
بإمدادها  التلفزيون  أجهزة  أو  األضـــواء  أو 

بالكمية املناسبة من الجهد والطاقة. 
كما تقوم بتحويل التيار املتردد من مكابس 
الخالط  لتشغيل  تيار مستمر  إلــى  الحائط 
أو تسخني جهاز تحميص الخبز. إال أن هذه 
األجهزة تهدر ما يصل إلى 20% من الطاقة 

في عملية التحويل.
تــــحــــتــــوي املـــــــحـــــــوالت الــــكــــهــــربــــائــــيــــة عــلــى 
ترانزستورات الطاقة، وهي عناصر تتكون 
ــاه املــــوصــــالت مــصــمــمــة لــتــتــحــمــل  ــبــ مــــن أشــ

المحوالت الكهربائية 
تسبب خسائر في 

الطاقة، إما في السيارات 
الكهربائية أو التركيبات 

الكهروضوئية

شــدة تــيــار عــالــيــة، وهــي املــكــون الـــذي سعى 
إلـــــى تــحــســيــنــه.   EPFL ــن جـــامـــعـــة فـــريـــق مــ
ــــي مــجــلــة  وتــــــم نـــشـــر مـــلـــخـــص أبـــحـــاثـــهـــم فـ
تصميم  أعـــادوا  حيث   ،Nature Electronics
الــتــرانــزســتــور كــلــيــا بــهــدف تــقــلــيــل خــســائــر 
تطبيقات  يناسب  مــا  وهــو  الطاقة،  تحويل 

الطاقة العالية.
في  مشكلة  أكبر  الكهربائية  املقاومة  وتعد 
املحوالت، وهي سبب فقدان الطاقة في شكل 
تــبــديــد لـــلـــحـــرارة. ويـــقـــول الــبــاحــث إلــيــســون 
لــلــدراســة ومدير  املــشــارك  املــؤلــف  ماتيولي، 
تصبح  »املــشــكــلــة   :EPFL فـــي   POWERlab
العالية،  الــطــاقــة  مــع تطبيقات  أهــمــيــة  أكــثــر 
أشباه  ملكونات  الطاقوي  الجهد  زاد  فكلما 
املوصالت، زادت مقاومتها، ما ينعكس في 
للسيارات  التشغيلية  االســتــقــاللــيــة  تقليل 
الكهربائية أو تقويض أداء أنظمة الطاقات 

املتجددة«.
ــيـــســـون مـــاتـــيـــولـــي بــتــطــويــر  وقــــــام فـــريـــق إلـ
الطاقة  ترانزستور يقلل بشكل كبير فقدان 
الــعــالــيــة. إذ تمكن أفــــراد الــفــريــق مــن خفض 
نــصــف مــقــاومــة املـــكـــون الــقــيــاســي مـــع شــدة 
تيار كهربائي يزيد عن 1000 فولت، بدمج 

أفكار تكنولوجية مختلفة.
دارة  تــأســيــس  فـــي  األول  االبـــتـــكـــار  وتــمــثــل 
لتوزيع  قنوات  عــدة  منها  تتفرع  كهربائية 
تــدفــق الــتــيــار الــكــهــربــائــي، مــا يشبه تــوزيــع 
السريعة  الطرق  املــرور عبر مــســارات  حركة 
لــتــجــنــب االخـــتـــنـــاقـــات، حــيــث يــــؤدي تــوزيــع 

التيار الكهربائي عبر القنوات املتعددة إلى 
منع ارتفاع درجة الحرارة. وثانيا، استخدم 
ــا نـــانـــويـــة مــصــنــوعــة من  الــبــاحــثــون أســـالكـ
الغاليوم، وهي مــادة شبه موصلة،  نيتريد 
تم تصنيعها على شكل قمع، ويبلغ قطرها 
مــا يــقــارب 15 نــانــومــتــرا، مــا يمنحها قــدرة 

تيار كهربائي يزيد عن 1000 فولت  تحمل 
دون تلف. وتسمح القنوات املتعددة بزيادة 
تدفق اإللكترونات، كما يعزز هيكل األسالك 
النانوية مرونة النظام، ما يسمح له بتحمل 
تيارات كهربائية عالية بما يكفي لتشغيل 

تطبيقات الطاقة العالية.

أحمد ماء العينين

البيانات داخــل الحمض  تعد تقنية تخزين 
ــن الـــحـــلـــول الـــتـــي يـــعـــول عــلــيــهــا  ــــووي مــ ــنـ ــ الـ
على  قــادرة  تخزين  وسائل  لتوفير  الخبراء 
اســتــيــعــاب الــكــم الــهــائــل مـــن الــبــيــانــات على 
أن تبلغ  املرتقب  مــن  اإلنــتــرنــت، حيث  شبكة 
الـــعـــاملـــيـــة 175 زيــتــابــايــت  الـــبـــيـــانـــات  كــمــيــة 

)تريليون غيغابايت( بحلول 2025.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فــي 
جامعة كولومبيا على تطوير تقنية جديدة 
لتخزين الــبــيــانــات داخـــل الــحــمــض الــنــووي 
لــلــكــائــنــات، وحــســب الـــدراســـة الــتــي نشرتها 

الباحثون  توصل  العلمية،  “نيتشر”  مجلة 
داخــل  الــبــيــانــات  لتخزين  فعالة  طريقة  إلــى 

الحمض النووي للبكتيريا.
واســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون تــقــنــيــة »كــريــســبــر« 
الــجــيــنــات عــن طــريــق ربـــط وتحرير  لتعديل 
الــنــووي  الحمض  فــي  الــجــديــدة  التسلسالت 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن تــخــزيــن الـــبـــيـــانـــات في 
تحويل  خــالل  مــن  وذلـــك  النشطة،  الجينات 
تسلسل  مــن  تتكون  الــتــي  الرقمية  البيانات 
0 و1 إلى كود عضوي، وذلك بإعادة ترتيب 

املجموعات األربعة للجزيء الحمضي.
ــكـــن الـــفـــريـــق الـــبـــاحـــث مــــن تــشــفــيــر 72  ــمـ وتـ
ــدة لــقــيــاس الــبــيــانــات الــرقــمــيــة( من  بــت )وحــ

البيانات في مجموعة من الخاليا البكتيرية، 
ــذا الـــصـــدد يـــقـــول »هــــاريــــس وانـــــج«،  ــي هــ وفــ
رئــيــس فــريــق الــبــحــث: »بــالــطــبــع 72 بــت هي 
بداية  لكنها  البيانات،  مــن  جــدًا  قليلة  كمية 
جـــيـــدة«. وتــعــتــبــر هـــذه الــطــريــقــة مكلفة جــدًا 
في الوقت الحالي، إذ بلغت تكلفة تخزين 1 
دوالر،   3500 قــرابــة  البيانات  مــن  ميغابايت 
كما أن سرعة كتابة وقراءة البيانات بطيئة 

جدًا مقارنة مع طرق التخزين الحالية.
وتـــعـــد تــقــنــيــة الــتــخــزيــن الــــــذري مـــن الــطــرق 
الــحــديــثــة الــتــي تحظى بــاهــتــمــام الــبــاحــثــني، 
حــيــث تعمل مــايــكــروســوفــت مــنــذ فــتــرة على 

تحقيق خطوات واعدة فيها.

تخزين البيانات داخل الحمض النووي للبكتيريا

)Getty( ترانزستور الطاقة مركب أساسي في المحوالت الكهربائية

 Humble في الوقت الحالي، ال تزال هذه السيارة مجرد مفهوم يحتاج إلى إثبات. إال أن سيارة
One تطمح أن تصبح أول سيارة دفع رباعي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث فتحت الشركة 
لنموذج سيارتها  املسبقة  الطلبات  استقبال  أمــام  املجال  الناشئة همبل موتورز،  األميركية 
الكهربائية التي من املتوقع أن تصل إلى السوق في عام 2025. ووفقا ملا ذكرته الشركة، فإن 
هيكل السيارة مغطى بالخاليا الضوئية على مساحة حوالي 8 أمتار مربعة موزعة بني السطح 
وبعض النوافذ الجانبية واألجنحة واألبواب. سيكون هذا النظام قادرًا على إنتاج كمية كافية 
من الطاقة لضمان سيرها ما بني 16 إلى 97 كم يوميا. غير أن معظم إمدادات الطاقة لسيارة 
الدفع الرباعي الكهربائية هذه ستأتي من بطارية يفترض أن توفر طاقة لقطع ما يصل إلى 
800 كم. وتتحرك السيارة بقوة عند الذروة تعادل 1020 حصانا، حيث تبلغ سرعتها من 0 إلى 
100 كم/ساعة في 4.9 ثوان وسرعتها القصوى 250 كم/ساعة. وتزن السيارة حوالي 1.8 طن.

سيارة دفع رباعي تعمل بالطاقة الشمسية

تقطع 800 كيلومتر...
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