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حاسوب خارق لدراسة 
الظواهر الطبيعية

كـــشـــفـــت شــــركــــة HP األمـــيـــركـــيـــة عــن 
 HPE Cray حاسوب خارق يحمل اسم
بــيــتــافــلــوب،   19.87 قــوتــه  تــبــلــغ   ،EX
ــادر نـــظـــريـــا عــلــى  ــ ــ مـــمـــا يـــعـــنـــي أنـــــه قـ
مــا يقرب مــن 20 كوادريليون  إجـــراء 
في  حسابية  عملية  تريليون(  )ألــف 

الثانية.
ويمكن استغالل هذه القدرات الكبيرة 
ــــي دراســـــــــة الــــظــــواهــــر الــطــبــيــعــيــة،  فـ

بــمــا فـــي ذلـــك تــغــيــر املـــنـــاخ والــطــقــس 
الــقــاســي وحـــرائـــق الــغــابــات وانــــدالع 
العواصف جيومغناطيسية. وُيعول 
الــبــاحــثــون عــلــى الــحــاســوب الــخــارق 
لــتــســريــع وتـــيـــرة األبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 
ودراســــــــــــة الــــعــــالقــــة املـــحـــتـــمـــلـــة بــن 
السرطان، وكذلك  املورثات وأمــراض 
السحابية  الحوسبة  مــجــال  تطوير 
واملـــالحـــة الــجــويــة وتــطــويــر تقنيات 

التنبؤ بحالة الطقس.
تـــشـــغـــيـــل  ــم  ــ ــتـ ــ يـ أن  ــــب  ــقــ ــ ــرتــ ــ املــ ومـــــــــن 
الحاسوب الذي تتراوح قيمته بن 35 
و40 مليون دوالر في مركز الحوسبة 
الــفــائــقــة فــي مــديــنــة شــايــان، حسبما 
أعلن املركز الوطني ألبحاث الغالف 
أن  املــفــتــرض  ــن  ومــ  ،NCAR الـــجـــوي
يــصــنــف الــحــاســوب الــعــمــالق ضمن 
أسرع 25 حاسوبا عمالقا في العالم.

ــى أن الـــعـــديـــد من  ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ
األبـــحـــاث تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الحواسيب الخارقة لدراسة فيروس 
كورونا، إذ قام الباحثون في مختبر 
ــات  الــــواليــ ــي  فــ ــنـــي  الـــوطـ أوك ريــــــدج 
ــة بـــاســـتـــغـــالل  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة األمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
ــدرات الــهــائــلــة الـــتـــي يــتــمــيــز بها  ــقــ الــ
حــاســوب شــركــة آي بــي إم املــعــروف 
فعال  لقاح  الكتشاف   Summit باسم 

لفيروس كورونا.

الحوسبة الضوئية 
لتطوير الذكاء 

االصطناعي
مـــن املـــرتـــقـــب أن تــســاهــم الــحــوســبــة 
الــضــوئــيــة فــي تــطــويــر مــجــال الــذكــاء 
ــذه  ــاعــــي، حـــيـــث تـــعـــتـــمـــد هـ ــنــ ــطــ االصــ
ــداًل من  الــتــقــنــيــة عــلــى الــفــوتــونــات، بــ
اإللــــكــــتــــرونــــات، لــنــقــل الـــبـــيـــانـــات فــي 
قــــادرة على  املــعــالــجــات، مــا يجعلها 
ــبــــر مــــن املـــعـــلـــومـــات  ــيـــات أكــ ــقـــل كـــمـ نـ
 عن سرعتها الكبيرة؛ إذ تنتقل 

ً
فضال

الـــفـــوتـــونـــات بــســرعــة الــــضــــوء، وهــي 
بذلك أسرع من اإللكترونات املنتقلة 
عبر النواقل النحاسية واملعدنية في 

شرائح املعالجة الحالية. 
ــي إنــــجــــاز عـــلـــمـــي جــــديــــد، تــمــكــن  ــ وفــ
الـــبـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة ســويــنــبــرن 
ــــي أســــتــــرالــــيــــا مــن  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـ
تــطــويــر مــعــالــج بــصــري جــديــد قـــادر 

تــريــلــيــونــات عملية  إنـــجـــاز 10  عــلــى 
بـــالـــثـــانـــيـــة. ويـــمـــكـــن أن يـــســـاهـــم هـــذا 
ــي إنـــجـــاز  ــن االبــــتــــكــــارات فــ ــوع مــ ــنــ الــ
ــاء  ــذكــ ــال الــ ــجــ ــــي مــ ــزات نـــوعـــيـــة فـ ــ ــفـ ــ قـ
ــم اآللــــــــــة، عــبــر  ــلــ ــعــ االصــــطــــنــــاعــــي وتــ
العصبونية  الشبكات  أداء  تحسن 
االصــطــنــاعــيــة وزيـــــادة قــدرتــهــا على 
اتـــخـــاذ قــــــرارات وتـــوقـــعـــات ذات دقــة 

عالية وسرعة مقبولة.
بـــ1000  أســرع  الجديد  املعالج  ويعد 
مــــرة مـــن أي مــعــالــج بــصــري ســابــق، 
أنظمة  قــدرتــه على تشغيل  أثــبــت  إذ 
عالية،  بكفاءة  الــوجــوه  إلــى  التعرف 
وهـــــــو أمـــــــر لـــــم تـــتـــمـــكـــن املـــعـــالـــجـــات 

البصرية األخرى من تحقيقه.

حوسبة كمومية في سحابة مايكروسوفت

يـــطـــمـــح الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
يمكنها  أدوات  تطوير  إلى  االصطناعي 
الــكــشــف عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي وقــت 
زمــنــي وجــيــز. وقـــد نــجــح الــبــاحــثــون في 
تشخيص  يــمــكــنــهــا  ذكـــيـــة  أداة  تــطــويــر 
كــورونــا في غضون  بفيروس  املصابن 
ساعة واحدة، من خالل تحليل العالمات 

الحيوية وبيانات اختبار الدم.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، طــــور بـــاحـــثـــون من 
جامعة أريزونا األميركية تقنية جديدة 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــهـــاتـــف الــــذكــــي لــتــحــلــيــل 
عّينات من اللعاب والكشف عن اإلصابة 
في  النتائج  وتقديم  كــورونــا،  بفيروس 

مدة زمنية ال تتعدى 10 دقائق.
ــه تــم  ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار الــــفــــريــــق الــــبــــاحــــث إلــ
تطوير هذه التقنية في األصــل كطريقة 
غــيــر مــكــلــفــة لــلــكــشــف عـــن نـــوروفـــيـــروس 
)فيروس شديد العدوى ينتشر على منت 
الــســفــن الــســيــاحــيــة(، ولــكــن تــم تعديلها 
املصابن  تشخيص  على  قـــادرة  لتكون 

بالفيروس التاجي.
ــتـــخـــدام  ــار يـــكـــفـــي اسـ ــبــ ــتــ وإلنـــــجـــــاز االخــ
الــهــاتــف الـــذكـــي ومــجــهــر بــســيــط وورق 
مــطــلــي بــالــشــمــع. وُيـــعـــد هــــذا االخــتــبــار 

ــــن االخـــــتـــــبـــــارات األخــــــــرى،  األرخـــــــــص بـ
إذ ال تــبــلــغ كــلــفــة املــكــونــات أكــثــر مــن 45 
الــبــاحــثــون الســتــخــدام  دوالرًا. وُيــخــطــط 
ــذه الــطــريــقــة الخـــتـــبـــار الـــطـــالب داخـــل  هــ
جامعة أريزونا، كما يرغبون في توزيع 
مجموعة مــن األجــهــزة إلجـــراء االختبار 
الجامعة،  العديد من األمــاكــن داخــل  في 

عبر سحب عينات من اللعاب.

صنعة للهواتف الذكية على تطوير شواحن السلكية، وعلى الرغم 
ُ
تعمل الشركات امل

الشحن تتم عن  بــأن عملية  للُمستهلك  الالسلكي« يوحي  »الشحن  أن مصطلح  من 
بعد، إال أنه في الواقع، من الضروري وضع الهاتف على قاعدة لكي ُيشحن. ويعتبر 
املعايير األكثر استخداما من طرف  )Qi(، من بن  الالسلكي »تشي«  الشحن  معيار 

الشركات.
ويبدو أن حلم الشحن الالسلكي على مستوى الحقل البعيد أصبح أقرب من أي وقت 
مضى، حيث أعلنت شركة شاومي عن نجاحها في تطوير شاحن السلكي قادر على 

شحن الهواتف الذكية على مسافة بضعة أمتار بقوة 5 واط.
ويمكن لتقنية الشحن الالسلكي التي تحمل اسم Mi Air أن تعمل أيضا مع الساعات 
الذكية وأجهزة اللياقة البدنية، حيث يمكنها شحن 5 أجهزة في الوقت نفسه بقوة 5 
واط لكل جهاز. وأكدت الشركة الصينية أن العوائق املادية ال تقلل من كفاءة الشحن.
ويتميز الشاحن الالسلكي الجديد بحجم كبير نسبيا، إذ يحتوي على 5 هوائيات 
فــي حــن يقوم 144 هوائيا صغيرا  بــدقــة،  الــذكــي  الهاتف  قـــادرة على تحديد موقع 
بــدوره على هوائيات  الــذي يحتوي  الهاتف  بإرسال موجات ميليمترية دقيقة إلى 
املليمترية املنبعثة من منصة الشحن إلى طاقة  تقوم باستقبال وتحويل املوجات 

.Qi ال تحاكي معايير Mi Air كهربائية. وأكدت شاومي على أن تقنية
ــزال التقنية الــجــديــدة فــي مــرحــلــة االخــتــبــار والــتــطــويــر، ولـــن تــتــوفــر ضــمــن أي  وال تـ
منتجات تجارية هذا العام، كما رفضت شاومي أن تقدم تفاصيل حول موعد طرح 

التقنية في األسواق العاملية.
البعيد بدأت  الحقل  الالسلكي على مستوى  الشحن  أن تقنية  إلــى  وتجدر اإلشــارة 
تثير اهتمام العديد من الشركات، حيث كشفت شركة Energous، وهي شركة ناشئة 
يقع مقرها في مدينة سان خوسيه األميركية، عن تقنية WattUp التي تعتمد على 
91.44 سنتيمترا،  إلــى  على مسافة تصل  الذكية  األجــهــزة  لشحن  الــراديــو  تـــرددات 

ويمكن استخدام التقنية لشحن عدة أجهزة في الوقت نفسه.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

الكشف عن كورونا بالهاتف الذكي

الشحن الالسلكي عبر الهواء

هشام حدانة

ــل  بــــــفــــــضــــــل قـــــــــــدرتـــــــــــه عـــــــلـــــــى حــ
الــعــمــلــيــات الــتــي غــالــبــا مــا تكون 
لجهاز  بالنسبة  للغاية  مــعــقــدة 
الــكــمــبــيــوتــر الــتــقــلــيــدي، فـــإن مــجــال تطوير 
الــحــوســبــة الــكــمــومــيــة يــمــثــل تــحــديــا تقنيا 

جديدًا وكبيرًا. 
تــســتــثــمــر  عـــــديـــــدة  دول  تــــــــزال  ال  فـــبـــيـــنـــمـــا 
ــنـــت أخـــيـــرًا  فــــي الــتــقــنــيــات الـــكـــمـــومـــيـــة، دشـ
لخدمة  التجريبي  اإلصـــدار  مايكروسوفت 
 Azure Quantum الـــكـــمـــومـــيـــة  الـــحـــوســـبـــة 

للجمهور العام. 
إصـــــدارهـــــا   Azure Quantum وأطــــلــــقــــت 
التجريبي املغلق، منذ مايو املاضي، حيث 
كان مقتصرًا على بعض الشركات املحددة 
لــلــوصــول إلـــيـــه، واخـــتـــبـــار إمــكــانــيــاتــه. أمــا 
اآلن، فيمكن ألي شخص مهتم بالحوسبة 
يــــجــــربــــه. وذكـــــــــــرت شـــركـــة  أن  الــــكــــمــــومــــيــــة 
مــايــكــروســوفــت أنــهــا تــقــدم الــســاعــة األولـــى 

أعلنت مايكروسوفت 
 Azure عن تدشين

Quantum، وهي خدمة 
الحوسبة الكمومية 

للجمهور في مرحلة 
تجريبية

مــجــانــا لــلــمــهــتــمــن، بــعــد ذلـــك تــتــقــاضــى ما 
الساعة الكتشاف  يــوروات في  يعادل 8.43 
ــر الــتــطــبــيــقــات  ــويـ ــطـ ــام الـــكـــمـــومـــي وتـ ــظـ ــنـ الـ
الـــخـــاصـــة بــــه. ومــــن أجــــل إجــــــراء حــســابــات 
حقيقية، سيكلف ذلك ما بن 75 و759 يورو 
فــي الــســاعــة. كما تــوفــر الــشــركــة الــعــديــد من 
طريقة  لشرح  التعليمية  والــبــرامــج  املـــوارد 
الكمومية وتطوير  الحوسبة  العمل ولفهم 

التطبيقات الخاصة بها. 
ويمكن القول إن خدمة الحوسبة الكمومية 
في السحابة عبارة عن نظام رقمي حقيقي 
متكامل. فمن ناحية البرنامج، يشتمل نظام 
Azure Quantum على حزمة برامج للتطوير 
Quantum Development Kit )QDK( مع لغة 
الشركة  قامت  كما   .Q# الكمومية  البرمجة 
 ،)QIR( ا بدمج التمثيل الوسيط الكمي

ً
أيض

لــغــات البرمجة  وهــي واجــهــة مشتركة بــن 
 .LLVM الكمومية بناًء على اللغة الوسيطة
وإن شــركــة مــايــكــروســوفــت لـــم تــنــجــح بعد 
فــــي تــصــنــيــع جـــهـــاز كـــيـــوبـــت خـــــاص بــهــا، 
والـــــذي يــعــد لــبــنــة أســاســيــة فـــي الــحــوســبــة 
الحوسبة  فــي  للبايت  مكافئ  وهــو  الكمية 
الكالسيكية. ولهذا السبب، يعتمد نظامها 
الـــتـــي  األجــــــهــــــزة  عــــلــــى   Azure Quantum
 Honeywell تنتجها الشركات املصنعة مثل

 .IonQو Quantum Solutions
ــيــــســــمــــح هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الــــخــــدمــــات  وســ
بــتــطــويــر مــــجــــاالت عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة، مــثــل 
ــال الــتــشــفــيــر  ــ ــجـ ــ ــنــــاعــــي ومـ الـــــذكـــــاء االصــــطــ
الكيميائية ومجال  املــواد  ونمذجة  الرقمي 

الجوية.  األرصـــاد  حتى  أو  والصحة  الطب 
الكمومية  الــحــوســبــة  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
ومن  الــكــم،  ميكانيكا  مفاهيم  على  تعتمد 
األشــيــاء تصبح مدهشة:  فــإن  املنظور  هــذا 
املــثــال، يمكن  فــي هــذا املقياس، على سبيل 

أن تكون األشــيــاء مــوجــودة في عــدة حاالت 
ــذا املـــبـــدأ  ــ ــــت واحـــــــد. وبـــاســـتـــغـــالل هـ فــــي وقـ
لــلــحــاســوب الكمومي  الــفــيــزيــائــي، ســتــكــون 
ــن الـــنـــمـــوذج  ــ ــيــــات أوســــــــع بـــكـــثـــيـــر مـ إمــــكــــانــ

الكالسيكي.

أحمد ماء العينين

ــاعـــي فــــي تــنــظــيــم  ــنـ ــطـ ــاء االصـ ــ ــذكـ ــ يـــســـاهـــم الـ
ــرور، مـــن خــــالل تــحــلــيــل الــبــيــانــات  ــ ــ حـــركـــة املـ
املــــرويــــة والــتــنــبــؤ بــــأوقــــات االزدحـــــــــام. وفــي 
دراسة جديدة، تمكن باحثون في قسم علوم 
تكساس  جامعة  في  والحوسبة  الكمبيوتر 
إلكترونية  منظومة  تــطــويــر  مــن  األمــيــركــيــة 
ذاتية التعلم يمكنها تنسيق حركة السيارات 
بــشــكــل أفـــضـــل عــنــد الــتــقــاطــعــات، مـــن خــالل 
الفريق  ــار  املــــرور. وأشـ تنظيم عمل إشــــارات 
التقليدية  ــرور  ــ املـ ــارات  ــ إشــ أن  إلـــى  الــبــاحــث 
األحمر  الضوئية من  اإلشــارة  بتغيير  تقوم 

إلى األخضر، حسب مجموعة من اإلعدادات 
ومن  اليوم.  باختالف ساعات  تختلف  التي 
املــمــكــن االعــتــمــاد عــلــى الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
للتحكم في اإلشارات الضوئية بشكل أفضل، 
عن طريق إعطاء اإلشــارة الضوئية إمكانية 
اتخاذ سلسلة من القرارات بناء على خبرات 
سابقة في العالم الواقعي، بهدف تقليل وقت 
االنتظار. وأكدت باحثة في جامعة تكساس 
ومشاركة في الدراسة أن فريقها توصل إلى 
أن املنظومة الجديدة يمكنها الحد من فترة 
التأخير في رحالت السير داخل املدن بنسبة 
التقليدية  تصل إلى 19.4% مقارنة بالطرق 
ــيــــث تــعــمــل  فـــــي تـــنـــظـــيـــم حــــركــــة الــــســــيــــر، حــ

املــنــظــومــة عــلــى تــحــلــيــل مــخــتــلــف الــبــيــانــات 
الوقت  لتحديد  باستمرار  والتعلم  املــروريــة 
املـــــرور. وتــجــدر  املــنــاســب لتشغيل إشـــــارات 
اإلشـــارة إلــى أن العديد مــن األبــحــاث تسعى 
إلى استخدام الذكاء االصطناعي في مجال 
حـــركـــة املـــــــرور، حــيــث يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون في 
جامعة ممفيس األميركية، على تطوير نظام 
باالعتماد  املـــرور  مراقبة حركة  يمكنه  ذكــي 
عــلــى إشـــــارات الــــواي فـــاي وتــقــنــيــات التعلم 
الــعــمــيــق. ويــتــمــيــز الــنــظــام الـــذي يحمل اســم 
حركة  مراقبة  على  بقدرته   DeepWiTraffic
بالطرقات،  املتعلقة  البيانات  وجمع  املـــرور 

من خالل تحديد عدد ونوع السيارات.

الذكاء االصطناعي للحد من االختناقات المرورية

)Getty( للحاسوب   الكمومي   إمكانيات   أوسع   بكثير   من   النموذج   الكالسيكي

دراجات كهربائية تتوقف أو تتحرك بمفردها نحو الرصيف ملقابلة العميل، هذا هو املشهد 
الذي سيتمكن سكان مدينة أيداهو األميركية، من مشاهدته في األشهر املقبلة. ستختبر شركة 
املركبات  للتحكم عن بعد لدراجاتها، من خــالل أسطول من  الفريد  النظام  Spin بالفعل هــذا 
إلى   ،Ford لشركة  تابعة  وهــي شركة   ،Spin وانضمت شركة  الــثــالث.  العجالت  ذات  الجديدة 
Segway لتصنيع دراجة كهربائية جديدة بالتعاون مع شركة Tortoise لتطوير نظام التحكم 
 200-Spin S عــن ُبعد الــخــاص بها. وسيتم نشر أول أســطــول مكون مــن 300 دراجـــة مــن نــوع
في الربيع القادم. وستكون الخطوة الجديدة في اقتياد الدراجة تلقائيا للعميل عند الطلب. 
وسيحدث ذلك بنفس الطريقة، وكأن شخصا ما يوصل له الدراجة من مسافة بعيدة إلى نقطة 
الثالث، أكثر استقرارًا  الدراجة Spin S-200 بعجالتها  التقائه الستخدامها. ومن املالحظ أن 

على الطريق من دراجات السكوتر الكهربائية الكالسيكية. 

دراجات تتوجه آليًا إلى العميل الذي طلبها

يتم التحكم فيها عن بعد..
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