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طريق سريع لشحن 
السيارات الكهربائية

 ElectReon Wireless شـــركـــة  تــعــمــل 
اإليــطــالــيــة عــلــى تــطــويــر نــظــام شحن 
يمكن  الكهربائية  للسيارات  السلكي 
دمــجــه فـــي الـــطـــرق الــســريــعــة، وسيتم 
فــي  لــلــنــظــام  األول  االخـــتـــبـــار  إجـــــــراء 
ــتــــداد كــيــلــومــتــر من  إيــطــالــيــا عــلــى امــ
مدينتي  بين  الممتد  السريع  الطريق 

ميالنو وبريشيا.
طورتها  التي  التكنولوجيا  وتسمح 
الــشــركــة بــشــحــن بــطــاريــات الــســيــارات 
السيارة على  قيادة  أثناء  الكهربائية 
ــول الـــطـــريـــق، إذ يـــتـــم نـــقـــل الــطــاقــة  ــ طـ
الــبــطــاريــات باستخدام  إلـــى   

ً
الســلــكــيــا

نظام  ويتطلب  المغناطيسي.  الــحــث 
الشحن وجود وحدة تحكم على جانب 
الطريق، باإلضافة إلى جهاز استقبال 
مثبت في هيكل كل سيارة كهربائية. 
ويمكن لهذه التكنولوجيات أن تكون 
مــن بــيــن الــحــلــول الــمــنــاســبــة لمشاكل 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــات فــ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــاد الـ ــ ــفـ ــ نـ
الكهربائية على الطرق السريعة، على 
الرغم من وجود بعض العراقيل التي 
 
ً
تقف أمام توفيرها والمتمثلة أساسا
في تكلفتها العالية. ومن جهة أخرى، 
تــعــمــل بــعــض الــشــركــات عــلــى تطوير 
تقنيات مشابهة، حيث كشفت شركة 
كـــوالـــكـــوم الــُمــتــخــصــصــة فـــي صــنــاعــة 
الذكية، عن تقنية  معالجات الهواتف 
تــتــيــح شــحــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الســلــكــًيــا أثـــنـــاء الـــقـــيـــادة. واخــتــبــرت 
الشركة األميركية التقنية التي أطلقت 
عليها اسم »الشحن الديناميكي« في 
شوارع مدينة فرساي الفرنسية. وقد 
نــجــحــت كـــوالـــكـــوم فـــي نــقــل كــمــيــة 20 
 مــن الــطــاقــة إلـــى بــطــاريــات 

ً
كــيــلــوواطــا

السيارة، وهي نفس كمية الطاقة التي 
توفرها معظم نقاط شحن السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الـــعـــامـــة الــمــنــتــشــرة فــي 

بعض الدول مثل بريطانيا.

الذكاء االصطناعي 
يتنبأ بالحد األقصى 

لعمر اإلنسان

الــبــاحــثــون فــي شــركــة Gero في  يعمل 
في  باحثين  مع  بالتعاون  سنغافورة 
عــلــم األحـــيـــاء والــفــيــزيــاء الــحــيــويــة من 
أميركا على تطوير أداة يمكنها تقدير 
والحّد  البيولوجي  الشيخوخة  معدل 
األقصى للعمر بدقة، إذ قاموا بتغذية 
بيانات  من  هائلة  بكميات  ذكــي  نظام 
الـــنـــووي والــبــيــانــات الطبية  الــحــمــض 
فــي  الــمــتــطــوعــيــن  مــــن  اآلالف  لـــمـــئـــات 

المملكة المتحدة والواليات المتحدة.
ونـــجـــح الـــفـــريـــق الـــبـــاحـــث فــــي تــطــويــر 
تــطــبــيــق يــعــمــل عــلــى هـــواتـــف اآليـــفـــون 
يمكنه تقدير الحد األقصى للعمر خالل 
 
ّ
فترة زمنية قصيرة، وتبّين للفريق أن

أطول مدة من المحتمل أن يعيشها أّي 
، أي نحو ضعفي 

ً
إنسان هي 150 عاما

المتحدة  المملكة  فــي  العمر  متوسط 
. وتوصل 

ً
 تقريبا

ً
الحالي البالغ 81 عاما

ــد الــحــيــاة يتأثر   أمـ
ّ
الــبــاحــثــون إلـــى أن

العمر  هــو  األول  أســاســيــيــن،  بعاملين 
ــــذي يــرتــبــط بــاإلجــهــاد  الــبــيــولــوجــي الـ
ونــمــط الحياة والــمــرض. والــثــانــي هو 
المرونة، ويتعلق بمدى قدرة اإلنسان 

على التعافي من األمراض.
تــســّمــى  أداة  الـــبـــاحـــثـــون  ــدم  ــخــ ــتــ واســ
االعتبار  في  تأخذ  أداة  »DOSI« وهــي 
الحياة،  والمرض ونمط  العمر  عوامل 
لمعرفة مدى مرونة أجسامنا، بما في 
ذلك قدرتها على التعافي من اإلصابة 

أو المرض. 

الذكاء االصطناعي يشّخص أمراض الجلد

بــن تقنيات  الـــواي-فـــاي مــن  تعد تقنية 
ــثــــر انـــتـــشـــارًا،  االتــــصــــال الـــالســـلـــكـــي األكــ
ــلـــى مــــوجــــات الــــراديــــو  ــيـــث تــعــتــمــد عـ حـ
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة لــنــقــل الــبــيــانــات 
ــزة  ــهـ بـــســـرعـــة عـــالـــيـــة بــــن مــخــتــلــف األجـ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى هــذه 
الــخــاصــيــة. كــمــا تــتــمــيــز بــقــدرتــهــا على 
اخـــتـــراق الـــجـــدران والـــحـــواجـــز. ويسعى 
الباحثون إلى استخدام موجات الواي-
فــاي فــي تطبيقات جــديــدة. وفــي دراســة 
ــّور فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــن من  ــ حــديــثــة، طـ
جامعتي سنغافورة الوطنية وتوهوكو 
ــادرة عــلــى  ــ ــ الـــيـــابـــانـــيـــة تــقــنــيــة جــــديــــدة قـ
ــاي إلـــى طاقة  تــحــويــل مــوجــات الــــواي فـ
اإللــكــتــرونــيــة  األجـــهـــزة  تشغيل  يمكنها 
الصغيرة. ونجح فريق الدراسة في جمع 
كمية من الطاقة من إشــارات الــواي فاي 
بشكل  مــضــيء  ثــنــائــي  لتشغيل صــمــام 
بــطــاريــة.  أي  اســـتـــخـــدام  دون  الســـلـــكـــي، 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــقــول الــبــاحــث يــانــغ 
الكمبيوتر  هــنــدســة  قــســم  مــن  هيونسو 
واإللـــكـــتـــرونـــيـــات بــجــامــعــة ســنــغــافــورة 
التقنية  هــذه  على  »باالعتماد  الوطنية: 
الـــواي  يمكننا االســـتـــفـــادة مـــن إشـــــارات 

فـــــــاي الــــتــــي تــــوجــــد فـــــي كـــــل مــــكــــان فــي 
الصغيرة  اإللكترونية  األجهزة  تشغيل 
بواسطة  السلكي  بشكل  واملستشعرات 
موجات الراديو«. ومن املتوقع االعتماد 
التقنية في تطبيقات متعلقة  على هذه 
باملنازل الذكية ومجال إنترنت األشياء 

واألجهزة الطبية الدقيقة.

يعمل باحثون من معهد العلوم الصناعية بجامعة »طوكيو« على تطوير مواد بناء 
االعتماد على ضاغطة حــراريــة تستخدم  األطعمة، من خــالل  نفايات  مصنوعة من 
أنــواع  الباحث بتجفيف  الفريق  قــام  الغرض،  الخشبية. ولهذا  الصناعات  عــادة في 
إلى املسحوق  املــاء  الغذائية ثم طحنوها، وأضافوا كمية من  النفايات  مختلفة من 

املطحون ووضعوه في قالب ليتم بعد ذلك ضغطه في درجة حرارة عالية جدًا.
وخالل أربعة أشهر، اختبر الباحثون مقاومة هذه املواد للتآكل، والحظ الباحثون 
 املــادة لم تتعفن ولم تنُم عليها الفطريات. وفي هذا السياق، يقول يويا ساكاي، 

ّ
أن

الصناعية بجامعة »طوكيو«:  العلوم  الدراسة، وهو أستاذ في معهد  كبير مؤلفي 
قوية  مــواد  لبناء  الشائعة  الطعام  وبقايا  البحرية  األعشاب  استخدام  »كــان هدفنا 
مثل الخرسانة، ونجح فريقنا في تطوير مادة صلبة أثبتت قدرتها على الصمود 

لفترات طويلة«.
ومن املرتقب أن يتم نشر نتائج البحث في االجتماع السنوي السبعن لجمعية علوم 

املواد اليابانية، تحت عنوان: »تطوير مواد بناء جديدة من نفايات الطعام«. 
 قضية هدر الطعام تعتبر من بن املشاكل التي تحظى باهتمام 

ّ
والجدير بالذكر، أن

متزايد من طرف دول العالم، فوفقًا لألرقام الصادرة عن هيئة األمم املتحدة، ُيهَدر 
 عــام، أي نحو 1.3 مليار طــن، بقيمة تصل إلى 

ّ
نحو ثلث األغذية املنتجة عامليًا كــل

تريليون دوالر سنويًا.
الباحثون  إذ يعمل  مــشــابــهــة،  تقنيات  تــطــويــر  عــلــى  األبــحــاث تعمل  بــعــض   

ّ
أن كــمــا 

الكمامات  تدوير  إعــادة  على  أستراليا  في  ملبورن  في  للتقنية«  امللكي  »املعهد  في 
فــقــد أضـــافـــوا فتات  الــطــرقــات،  مــــواد تعبيد  فــي صــنــاعــة  املستعملة واســتــخــدامــهــا 
الكمامات املمزقة التي تستخدم ملرة واحدة، إلى حطام أنقاض املباني، فأنتج خليطًا 

استوفى معايير السالمة األسترالية ملواد تعبيد الطرقات.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

تحويل موجات الواي فاي إلى طاقة

تحويل نفايات الطعام إلى مواد بناء

أحمد ماء العينين

بـــعـــض الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة فــي 
إلى  تطمح  التكنولوجيا  مــجــال 
ــيــــات،  تــطــويــر أجـــهـــزة وخــــوارزمــ
إلى مختبر  الذكي  الهاتف  يمكنها تحويل 
ــان عــن  ــ ــيـ ــ مــتــنــقــل يــغــنــيــنــا فــــي بـــعـــض األحـ
زيارة الطبيب أو استخدام أجهزة ضخمة، 
بــغــرض الــقــيــام بــتــحــلــيــالت أو الــكــشــف عن 
بـــعـــض األمــــــــراض الـــخـــطـــيـــرة وتـــتـــبـــع حــالــة 

املريض بشكل آني ومستمر.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت شــركــة »غــوغــل« 
الجلد  ــــراض  أمـ اكــتــشــاف  يمكنها  أداة  عـــن 
ــبــكــرة، إذ تعتمد 

ُ
الــشــائــعــة فــي مــراحــلــهــا امل

وكاميرا  االصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  على 
الــهــاتــف الـــذكـــي لــتــوفــيــر مــعــلــومــات دقــيــقــة 
أن يقوم  إذ يكفي  الجلدية،  األمـــراض  حــول 
ــســتــخــدم بــالــتــقــاط ثــــالث صــــور لــبــشــرتــه 

ُ
امل

ــا مــخــتــلــفــة،  ــ أو شـــعـــره أو أظــــافــــره مـــن زوايــ
ويقوم باإلجابة عن بعض األسئلة املتعلقة 
بنوع بشرته واملشاكل التي يواجهها وأي 

يمكن لألدوات 
مة بالذكاء  المدعَّ

االصطناعي تحديد 
العالقات ذات المغزى 

في البيانات األولية 
للتشخيص الطبي

أعراض قد تكون لديه، ليتم بعد ذلك عرض 
 

ّ
نتائج الكشف وتقديم توصيات حسب كل

حالة. ووفقًا لشركة »غوغل« يأخذ نموذج 
الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي فـــي االعـــتـــبـــار الــعــمــر 
وعوامل  البشرة  وأنـــواع  والــعــرق  والجنس 
أخرى يمكن أن تؤثر في النتائج. وال تهدف 
األداة إلى استبدال زيارة الطبيب أو تقديم 
ملنح  فقط  مصممة  ها 

ّ
إن بل  التشخيصات، 

ستخدم املزيد من املعلومات املوثوق بها 
ُ
امل

إذ يتم بناء  التي قدمها،  الصور  بناًء على 
التي راجعها  املعلومات  النتائج بناء على 
املــتــداولــة،  الجلد، وإجــابــات األسئلة  أطــبــاء 

والصور املماثلة من نتائج البحث.
األداة  تطوير  على  »غــوغــل«  وتعمل شــركــة 
منذ ثالث سنوات وتأمل إطالقها كبرنامج 
تــجــريــبــي فـــي وقــــت الحــــق مـــن هــــذا الـــعـــام. 
وبــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت »غــوغــل« عن 
االصطناعي  بــالــذكــاء  تعمل  منفصلة  أداة 
، من خالل 

ّ
ويمكنها الكشف عن مرض السل
تحليل األشعة السينية للصدر. 

ــإن بـــعـــض األبــــحــــاث  ــ ــة أخــــــــرى، فــ ــهـ ــن جـ ــ ومــ
تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر أنـــظـــمـــة مـــنـــافـــســـة، إذ 
»ستانفورد«  جامعة  فــي  الباحثون  يعمل 
على تصميم  األميركية  املتحدة  بالواليات 
خــــوارزمــــيــــات قــــــادرة عــلــى تــحــلــيــل الــصــور 
والكشف  الذكي  الهاتف  بواسطة  لتقطة 

ُ
امل

عن سرطان الجلد بكفاءة تضاهي األجهزة 
ــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات. واســـتـــفـــاد  املــســتــعــمــلــة فــ
الــبــاحــثــون مــن الــتــقــدم الكبير الـــذي حققته 
شـــركـــة »غــــوغــــل« فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــرف على 
الـــــصـــــور، إذ جــــــرت االســـتـــعـــانـــة  ــكــــونــــات  مــ

رت مـــن ِقـــبـــل »غـــوغـــل«.  ــيـــات طــــــوِّ بـــخـــوارزمـ
وقـــد أجــريــت تــجــارب بــاالعــتــمــاد عــلــى هــذا 
الــنــظــام الــجــديــد، إذ عــرض الــفــريــق الباحث 
صورًا ملشاكل جلدية على أطباء مختصن 

ثــم قــامــوا بفحصها عبر الــجــهــاز. ووجـــدوا 
تــطــابــقــًا فـــي تــشــخــيــص املـــــرض، كــمــا أثــبــت 
الــنــظــام قـــدرتـــه عــلــى الــتــمــيــيــز بـــن الــخــاليــا 

السرطانية الخبيثة وبن الورم العادي.

هشام حدانة

طّورت شركة كانون )Canon( أول مستشعر 
بتقنية Spad في العالم بدقة مليون بكسل. 
ــذا االبـــتـــكـــار بـــالـــتـــقـــاط الـــصـــور  ــ ويـــســـمـــح هـ
بـــــدون ضـــوضـــاء تـــؤثـــر عــلــيــهــا، بــاإلضــافــة 
ــاء بــدقــة  ــيـ إلــــى قــيــاس املــســافــة مـــا بـــن األشـ
كبيرة. كما يمكن استخدامه في الكاميرات 
والـــروبـــوتـــات والـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الــقــيــادة. 
ــم تــصــمــيــم املــســتــشــعــر بــشــكــل أســـاســـي  ــ وتـ
للصور  اللون  أحادية  ككاميرا  الستخدامه 
 ،CMOS ــقـــوم املــســتــشــعــرات والـــفـــيـــديـــو. وتـ
املــســتــعــمــلــة بــشــكــل شـــائـــع فــــي الـــكـــامـــيـــرات 

بقياس  الحالية،  الذكية  والهواتف  الرقمية 
كــمــيــة الــضــوء بــشــكــل تــنــاظــري، ثــم تحويل 
إلــى إشــارة رقمية، مما ينتج عنه  النتيجة 
الــكــثــيــر مـــن »الـــضـــوضـــاء«. بــاملــقــابــل يعمل 
تـــعـــداد جميع  مــســتــشــعــر Spad عـــن طــريــق 
الفوتونات، وبالتالي الحصول على صورة 
ذات وضوح ال مثيل له. لتحقيق دقة مليون 
بكسل دون فقدان الحساسية، نجحت شركة 
 Spad في تجاوز حدود مستشعرات Canon
الــحــالــيــة. كــمــا نــجــحــت فـــي إنـــشـــاء وحــــدات 
بكسل مربعة وإزالـــة املسافات بن وحــدات 
البكسل الدائرية اللتقاط كل الضوء الواقع 
سريعة  التقنية  هــذه  وتعد  مساحته.  على 

للغاية، حيث يمكنها تقليل وقت التعرض 
وبالتالي  فقط،  نانوثانية   3.8 إلــى  للضوء 
يمكن تصوير املشاهد بمعدل 24000 إطار 
إنتاج  من  الشركة  تمكنت  كما  الثانية.  في 
مــقــطــع فــيــديــو بـــطـــيء الـــحـــركـــة لــشــعــاع من 

الضوء يتحرك عبر الدخان.
أيــضــًا قياس  لــهــذا املستشعر  أخــيــرًا، يمكن 
ــفـــوتـــونـــات لـــلـــمـــســـافـــات، مــثــل  ــــت قـــطـــع الـ وقـ
الذكية وأجهزة  للهواتف   ToF مستشعرات
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــدار فـــــي اآليـــــــفـــــــون. هـــــــذه املـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
اإلضــافــيــة تــجــعــل مــن املــمــكــن رؤيــــة املشهد 
أجهزة  من  بكثير  أعلى  بدقة  أبعاد  بثالثة 

االستشعار الحالية. 

مستشعر جديد سُيحدث ثورة في التصوير الرقمي

)Getty( أداة ذكية من »غوغل« الكتشاف األمراض الجلدية مبكرًا

إنــشــاؤه منذ ثماني سنوات من طــرف شركة غوغل، وُيسمى بروتوكول Quic، وهــو أحد  تم 
لـ  يمكن  كما  رسميًا.  معيارًا  حاليًا  أصــبــح  حيث  لإلنترنت،  املستقبلية  األســاســيــة  األحــجــار 
البروتوكول الحالي TCP بشكل مفيد، مع وعــود بتحقيق ميزات كبيرة  Quic أن يحل محل 
 Quic فــي الــســرعــة، بــاإلضــافــة إلــى مــرونــة معينة فــي إدارة االتــصــاالت املــشــفــرة. وتــم تصميم
ا لغوغل، يمكن للبروتوكول الجديد أن يقلل الوقت 

ً
إلعطاء دفعة جذرية لبنية اإلنترنت. ووفق

واألفضل  املحمول.  الهاتف  على  و%4   %8 بنسبة  الويب  صفحات  نتائج  لعرض  املستغرق 
من ذلــك، عندما يتعلق األمــر بتشغيل مقطع فيديو من خدمة البث املباشر من Google على 
التوالي،  على  املحمولة،  والهواتف  الكمبيوتر  املؤقت ألجهزة  التخزين  وقــت  فــإن   ،YouTube
ينخفض   بنسبة 18% و15%. ومثل بروتوكول TCP، يعتمد Quic على معيار عناوين IP، وهو 

بروتوكول اإلنترنت وأساس الشبكة.

Quic: بروتوكول غوغل الذي سيعزز الويب
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