
علوم وتكنولوجيا
20

زجاج فائق الصالبة
لني«  »جــي  فــي جامعة  باحثون  تمكن 
الــصــيــنــيــة مــــن تـــطـــويـــر زجــــــاج شــديــد 
ــــرات  ــــن خــــــال تـــجـــمـــيـــع كـ الــــصــــابــــة، مـ
مـــن الـــكـــربـــون فـــي مــكــبــس ضـــاغـــط، ثم 
تعريضها إلى درجــات حــرارة وضغط 
شديدين. وتميزت العينة التي أنتجت 
بدرجة صابة عالية بلغت حوالي 102 
أصلب  من  يجعلها  ما  باسكال،  غيغا 

أنواع الزجاج الذي أنتج إلى اآلن.
التي  الباحثون في دراستهم  وأوضــح 

»نيتشر«  مجلة  فــي  نتائجها  ــشــرت 
ُ
ن

 تــصــنــيــع مــــادة كــربــونــيــة 
ّ
الــعــلــمــيــة، أن

غير متبلورة مع روابط ثاثية األبعاد 
ــان هــــدفــــا صـــعـــب املـــــنـــــال، وتــمــكــنــوا  ــ كــ
مـــن الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة بعد 
االعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــــــادة »بــوكــمــيــنــســتــر 
فـــولـــيـــريـــن«، وهــــي شــكــل مـــن الــكــربــون 
فـــي هيكل  مـــن 60 ذرة مــرتــبــة  يــتــكــون 
ــدم. وفــــي هــذا  ــقــ مـــجـــوف يــشــبــه كــــرة الــ
ــــول يــــنــــغــــاوي فـــــــــاي، مــن  ــقـ ــ الــــســــيــــاق يـ
بواشنطن:  للعلوم  »كارنيغي«  معهد 
»صـــــنـــــع زجــــــــــاج بـــــهـــــذه الـــخـــصـــائـــص 
أمــام صناعات  الباب  املتفوقة سيفتح 
بأعلى نسبة  أخـــرى، نظرًا ألنــه يتميز 
توصيل حــراري مقارنة بجميع أنواع 
الزجاج املعروفة«. ومن املرتقب أن يتم 
اســتــعــمــال هـــذا الــنــوع مــن الـــزجـــاج في 
العديد من التطبيقات الصناعية، وفي 
بناء منازل مقاومة للكوارث الطبيعية، 
ــه فــــي تــصــنــيــع  ــتـــخـــدامـ كـــمـــا يــمــكــن اسـ

شاشات مقاومة للصدمات.

تصميم كاميرا أصغر 
من حبة أرز

املصغرة  الــكــامــيــرات  تــحــدث  أن  يمكن 
ــــن خــــــال تــســهــيــل  ــطــــب مـ ــــي الــ ثـــــــورة فـ
ــان  ــ ــســ ــ ــم اإلنــ ــ ــــسـ ــل جـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ رؤيـــــــــــة مـ
تمكن  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  لألطباء. 
بــاحــثــون فــي جــامــعــتــي »بــريــنــســتــون« 
كاميرا بحجم  إنشاء  و»واشنطن« من 
فــي  الــتــفــاصــيــل  ــــشــــرت 

ُ
ون األرز.  حـــبـــة 

.Nature Communications مجلة
وابتكر الباحثون سطحا خارقا يلتقط 
هوائي  مليون   1.6 باستخدام  الضوء 
 منها شكل 

ّ
نــانــو بــصــري، لــيــكــون لــكــل

هندسي فريد من نوعه لتشكيل واجهة 
املـــــوجـــــة الـــضـــوئـــيـــة بـــشـــكـــل صــحــيــح. 
ويــتــطــلــب تــصــمــيــم الـــواجـــهـــة الــفــوقــيــة 
عــمــلــيــات مــحــاكــاة مــعــقــدة، بــاســتــخــدام 
»كــمــيــات هائلة مــن الــذاكــرة والــوقــت«، 
الختبار العديد من الخيارات املختلفة 
لــلــهــوائــيــات الــنــانــويــة. بــاإلضــافــة إلــى 
عــمــلــيــات املـــحـــاكـــاة، أنـــشـــأ الــبــاحــثــون 
أجل  من  بها  الخاصة  الفك  خوارزمية 
ــادة بــنــاء الـــصـــورة الــنــاتــجــة بشكل  ــ إعـ
كــامــيــرا بسمك  صــحــيــح. وتـــم تصنيع 
الـــتـــقـــاط صـــور  ــلـــى  ــم، قــــــــادرة عـ ــ 0.5 مــ

بجودة مماثلة للكاميرا التقليدية في 
ــهــا أصــغــر حــجــمــا بــمــقــدار 550 

ّ
حــني أن

ألف مــرة. وليست هي الكاميرا األولى 
املــصــمــمــة بـــهـــذه الــتــقــنــيــة، لــكــن كــانــت 

النتائج السابقة أقل جودة بكثير.
إلـــــى تــقــلــيــل حـــجـــم أدوات  بــــاإلضــــافــــة 
الــتــنــظــيــر الـــداخـــلـــي، اقـــتـــرح الــبــاحــثــون 
اســــتــــخــــدام نـــفـــس الـــتـــقـــنـــيـــة لــتــحــويــل 
ــار.  ــعــ ــتــــشــ األســــــطــــــح إلــــــــى أجــــــهــــــزة اســ
إلى  املثال،  وسيؤدي هــذا، على سبيل 
تحويل الغطاء الخلفي للهاتف الذكي 
القضاء  وبالتالي  عماقة  كاميرا  إلــى 

على كاميرا الصور التقليدية.

بكتيريا لتحويل السكر إلى بنزين

ــي مــــجــــال الــــذكــــاء  ــ ــثــــون فـ ــبــــاحــ يـــطـــمـــح الــ
إلــى اســتــغــال خــوارزمــيــات  االصطناعي 
التعلم اآللي في مجال البيولوجيا، حيث 
نــجــحــت شـــركـــة »ديـــــب مـــايـــنـــد« الــتــابــعــة 
لـــ »غـــوغـــل« فــي تــطــويــر نــظــام ذكـــي قــادر 
على التنبؤ بشكل البروتينات بناًء على 
أن يساهم  املــتــوقــع  ومـــن  فــقــط،  تكوينها 
الطبية  العلوم  في تحسني  االبتكار  هــذا 
والسماح لألطباء  كبير،  الحيوية بشكل 
والـــبـــاحـــثـــني بــتــطــويــر عــــاجــــات جـــديـــدة 
بشكل أسرع. وفي إنجاز جديد هو األول 
من نوعه، توصل باحثون في كلية الطب 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا ســـان ديــيــغــو إلــى 
ها قد تمثل قفزة كبيرة 

ّ
تقنية يعتقدون أن

إلى األمام في فهم الخايا البشرية، وذلك 
مــن خـــال اكــتــشــاف مــكــونــات جــديــدة في 
الــخــايــا، عــن طــريــق الجمع بــني تقنيات 
املــجــهــري والــكــيــمــيــاء الحيوية  الــفــحــص 
والــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي. وحـــســـب نــتــائــج 
الدراسة التي نشرت في دورية »نيتشر« 
العلمية، نجحت التقنية التي تحمل اسم 
MuSIC فـــي الــكــشــف عــمــا يـــقـــرب مـــن 70 
مكونا موجودًا في خلية الكلى البشرية، 
نصفها لم تسبق رؤيته من قبل. واكتشف 

البروتينات  من  مركبا جديدا  الباحثون 
الــتــي تــربــط الحمض الــنــووي الــريــبــوزي 
)RNA(. ويرى الفريق الباحث أن تقنيات 
الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي ســتــمــكــن مـــن رســم 
خريطة للخلية مباشرة من صور املجهر 
 MuSIC الخلوي، إذ قاموا بتدريب منصة
ــاء  ــشـ ــــرض جــمــيــع الـــبـــيـــانـــات وإنـ عـــلـــى عـ

نماذج أولية.

ارتفاع الضغط  التي تنشأ عن  )الغلوكوما(، من بني األمــراض  َرق 
َّ
الـــز يعتبر مــرض 

بالعني، فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة العصب البصري. وإذا لم يعالج املرض، 
يحدث تلف كلي في العصب البصري وبذلك تفقد العني قدرتها على اإلبصار. وُيعّد 

َرق من األسباب الرئيسية لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم.
َّ
الز

وفي هذا السياق، يعمل الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية على تطوير جهاز 
َرق فــي املــنــزل دون 

َّ
الــــز ــراء اختبار  يساعد األشــخــاص على قياس ضغط العني وإجـ

التي تساعد  املهمة  الوسائل  العني من بني  نتظمة لضغط 
ُ
امل املراقبة  إذ تعتبر  ألــم، 

األطباء على تحديد خطط وأهداف العاج على املدى الطويل. وأطلق الباحثون اسم  
الذي  الجهاز  )Home eye Pressure E-skin Sensor(، على  HOPES، اختصارًا لجملة 
يأتي في شكل قفاز قابل لارتداء. ويتميز باحتوائه على مجموعة من املستشعرات 

القادرة على قياس ضغط العني في املنزل بطريقة غير مؤملة ومنخفضة التكلفة.
ستخدم بارتداء القفاز وإنشاء ملف تعريف 

ُ
وللقيام بهذه العملية، يكفي أن يقوم امل

لــه فــي تطبيق مــتــوافــق مــع الــجــهــاز. ويــقــوم بعد ذلــك بــوضــع طــرف مــن الــقــفــاز على 
من  أقل  بدقة  املستخدم  لعني  الديناميكي  الضغط  استقبال معلومات  ليتم  الجفن، 
التعلم  خوارزميات  بواسطة  لتقطة 

ُ
امل اإلشـــارات  معالجة  بعدها  وتتم  ثانية.  ميلي 

اآللي لقياس ضغط العني بشكل مستمر ودقيق. وفي املرحلة التالية، تقوم شريحة 
ــقــتــرنــة. كما يمكن 

ُ
ــدمــجــة فــي الــجــهــاز بــإرســال الــبــيــانــات إلــى األجــهــزة امل

ُ
بــلــوتــوث امل

تحميلها على السحابة ليتمكن األطباء من الوصول إليها عن ُبعد، ويزّود التطبيق 
ستخدمني بسجل قياس سهل القراءة وروابط مباشرة ألنظمة الرعاية الصحية، 

ُ
امل

مما يسمح لهم بطلب املساعدة الطبية للحد من األعراض املستقبلية.
ويخطط الفريق الباحث للتعاون مع األطباء في مستشفى الجامعة الوطنية لجمع 
وتــحــلــيــل بــيــانــات ضــغــط الــعــني لــلــمــرضــى، بــهــدف تــدريــب الــتــطــبــيــق عــلــى اكــتــشــاف 

َرق.
َّ
بكرة ملرض الز

ُ
العامات امل

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

الذكاء االصطناعي يكشف ما في الخاليا

قفاز ذكي إلجراء اختبار »الزرق«

هشام حدانة

ــل بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــتـــي  ــمـ ــعـ يـ
»بــــــــافــــــــالــــــــو« و»كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا« 
طريقة  تطوير  على  األميركيتني، 
ألكينات،  إلــى  الــغــلــوكــوز  لتحويل  مستدامة 
وهـــي مــن املــركــبــات الــعــضــويــة الــــذي يتكون 
منها البنزين. وقد تعتبر هذه خطوة كبيرة 
إلــــى األمـــــام فـــي إطــــار الــســبــاق الــعــاملــي على 
الحيوي.  والــوقــود  الخضراء  الطاقة  تطوير 
ونشرت نتائج هذه األبحاث أخيرًا في مجلة 

.Nature Chemistry
وتـــــســـــمـــــى مــــــركــــــبــــــات األلــــــكــــــيــــــنــــــات أيــــضــــا 
بــاألولــيــفــيــنــات، وهـــي هــيــدروكــربــونــات غير 
مشبعة. وتــتــكــون هـــذه الــجــزيــئــات مــن ذرات 
ــي مـــواد  الـــكـــربـــون والـــهـــيـــدروجـــني فـــقـــط، وهــ
أســاســيــة تــدخــل فــي مــكــونــات الــبــنــزيــن الــذي 
ويستخدم  الــســيــارات.  مــحــركــات  تستخدمه 
ــا في 

ً
هـــذا الــنــوع مــن الــهــيــدروكــربــونــات أيــض

هل يمكن أن تعمل 
السيارات قريبًا بالوقود 

الحيوي المنتج من 
الغلوكوز؟ وهل تنجح 

البكتيريا في ذلك؟

العمليات  العديد من املجاالت األخــرى، مثل 
الــصــنــاعــيــة حــيــث يــتــم اســتــخــدامــهــا كــمــواد 
تــشــحــيــم أو فـــي صــنــاعــة الــبــاســتــيــك، وهــي 
مـــواد أولـــيـــة.  ويــتــم حــالــيــا إنــتــاج األلكينات 
من خال تكرير النفط الخام، وبالتالي فهي 

مشتقة من املوارد األحفورية.
وفي إطار السعي لتطوير طرق بديلة، اقترح 
 Zhen Q. Wang بــقــيــادة الباحثني  مــن  فــريــق 
إلنـــتـــاج  طـــريـــقـــة   ،Chang Michelle C.Y و 
األلكينات الحيوية، وذلك باستغال القدرات 
الــتــركــيــبــيــة لــلــبــكــتــيــريــا. وتــعــتــبــر األنــظــمــة 
الحية فّعالة بشكل خاص في تحويل موارد 
ويتم  أخــرى.  إلــى جزيئات مختلفة  الكربون 
اســتــخــدام هـــذه املــصــانــع الــهــائــلــة للتخليق 
الــكــيــمــيــائــي، أكــثــر فــأكــثــر إلنــتــاج الــعــديــد من 
تطبيقاتها  تجد  التي  والجزيئات  املركبات 
فــي مــجــاالت مــتــنــوعــة لــلــغــايــة. حــيــث جعلت 
البكتيريا من املمكن بالفعل إنتاج بوليمرات 
استخدامها  ويمكن  الحيوي،  للتحلل  قابلة 
ــواد الــغــذائــيــة أو فـــي املــجــال  ــ فـــي تــغــلــيــف املــ
الــطــبــي - عــلــى ســبــيــل املـــثـــال خـــيـــوط الــغــرز 

الجراحية. 
الغلوكوز،  الباحثون  وفر  السياق،  هذا  وفي 
اإلشريكية  لبكتيريا  الــســكــر،  مــن  نـــوع  وهـــو 
القولونية، املعدلة وراثيا مسبقا لتتمكن من 
هذه  وتمتلك  محددة.  إنزيمات  أربعة  إنتاج 
اإلنزيمات القدرة على تحويل الغلوكوز إلى 
نوعا  تمثل  هيدروكسيلية،  دهنية  أحماض 

عــضــويــا مـــحـــددا. وتــقــوم الــبــكــتــيــريــا بــإنــتــاج 
الدهنية من خــال تغذيتها على  األحــمــاض 
الــغــلــوكــوز. ومـــن هـــذه الــعــمــلــيــة، يستخلص 
الـــبـــاحـــثـــون األلـــكـــيـــنـــات بــفــضــل ســلــســلــة مــن 
التفاعات الكيميائية. وتجمع هذه الطريقة 
البيولوجية  الهندسة  تقنيات  بــني  املبتكرة 

والكيميائية. وتهدف العملية إلى استعمال 
ــــن طـــريـــق  ــــي األصـــــــل عـ ــج فـ ــتـ ــنـ الــــغــــلــــوكــــوز املـ
الــنــبــاتــات، مــن خـــال الــتــمــثــيــل الــضــوئــي من 
الــذي  الــنــفــط،  البكتيريا. وعــلــى عكس  طــرف 
 الــغــلــوكــوز يمثل 

ّ
يمثل مـــوردًا أحــفــوريــا، فـــإن

بالتالي موردًا متجددًا وحيويا.

أحمد ماء العينين

يعمل بــاحــثــون فــي جــامــعــة »املــلــك عــبــد الله 
للعلوم والتقنية« على تطوير طرق جديدة 
باالعتماد  السيبرانية  الهجمات  الكتشاف 
تعد  لــم  حيث  العميق،  التعلم  تقنيات  على 
ــة الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل جـــــدران  ــيـ ــنـ ــلـــول األمـ الـــحـ
الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات قادرة 

على حماية هذه األنظمة املعقدة.
ــة الــــتــــي نـــشـــرت  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ وحــــســــب نــــتــــائــــج الـ
العلمية،   Cluster Computing دوريــــة  فــي 
أثــبــت الــتــعــلــم الــعــمــيــق أنـــه أكــثــر مــهــارة في 
التعرف على األنماط املعقدة من الهجمات 

الــســيــبــرانــيــة، حــيــث بــلــغــت نــجــاعــتــه %97، 
التقليدية  الــخــوارزمــيــات  فــي حــني نجحت 
فـــي اكــتــشــاف الــهــجــمــات بــنــســبــة لـــم تــتــعــدَّ 
80%. وخــــال عــمــلــيــة تــطــويــر الــنــظــام، قــام 
الــفــريــق الــبــاحــث بــتــدريــب واخــتــبــار خمسة 
نماذج مختلفة للتعلم العميق، باستخدام 
بيانات عامة ألنواع مختلفة من الهجمات 
على أنظمة الطاقة وخطوط أنابيب الغاز، 
ــا مـــركـــز حـــمـــايـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  يـــوفـــرهـ
الحيوية التابع لجامعة والية ميسيسيبي 

األميركية.
وشرعت بعض الشركات الرائدة باالعتماد 
ــة املـــخـــاطـــر  ــات ذكــــيــــة ملــــواجــــهــ ــيـ ــنـ ــقـ عــــلــــى تـ

منظمة  فــي  الــبــاحــثــون  قــام  إذ  السيبرانية، 
ــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــمـ ــظـ »ســـــيـــــرن« بـــتـــطـــويـــر أنـ
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي، الكــتــشــاف  ــذكــ تــقــنــيــات الــ
الــــفــــيــــروســــات والـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــهـــجـــمـــات. كــمــا 
تعاونت »مايكروسوفت« مع معهد »بيرال« 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الســتــخــدام شبكة 
بتدريب  تــقــوم   )GAN( تنافسية  تــولــيــديــة 
بــرنــامــج عــلــى إنـــشـــاء أشـــكـــال مــخــتــلــفــة من 
الــبــرمــجــيــات الـــضـــارة الــتــي تــتــخــطــى نــظــام 
تقوم  الزمن  وبــمــرور   ،)IDS( التسلل  كشف 
الشبكة بتطوير أساليبها، مما يجعل نظام 
الجديدة  االختراق  أساليب  يتعلم  الحماية 

ويصبح أذكى مع الوقت.

التعلم العميق الكتشاف الهجمات السيبرانية

  ( Getty )  هل   ينجح   تضافر   الهندسة   البيولوجية   والكيميائية   في   توفير   صناعة   مستدامة؟

يعمل باحثون في جامعة »نورث وسترن« األميركية على تطوير كاميرا قادرة على الرؤية عبر 
الــحــواجــز، بما فــي ذلــك جسم اإلنــســان، إذ تعتمد على تقنية تسمى »الــطــول املــوجــي التركيبي 
الهولوغرافي«، وهي تقنية تتيح للكاميرا تشتيت الضوء بشكل غير مباشر على األشياء املخفية، 
لتتم بعد ذلك إعادة استقبال األشعة وإنشاء صورة باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي. 
ه يمكن استخدام الكاميرا للرؤية من خال الجلد، ورؤية حتى أصغر 

ّ
وأشار الفريق الباحث إلى أن

الشعيرات الدموية، كما يمكن االعتماد عليها في تصوير األشياء سريعة الحركة، مثل القلب 
النابض أو السيارات املسرعة حول زاوية الشارع. ويتوقع الباحثون طرح الكاميرا في األسواق 
خال العقد الحالي، على أن يتم استخدامها بشكل رئيسي في املجال الطبي وفي أنظمة التفتيش 

واملراقبة املوجودة في املؤسسات واملباني الحساسة، مثل املطارات واملوانئ.

كاميرا ذكية ترى عبر الحواجز
بتقنية الهولوغراف
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