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شاشات عالية الجودة 
بتكلفة منخفضة

بين  من  للمس  القابلة  الشاشات  تعد 
أهـــم الــعــنــاصــر فــي الــهــواتــف الحديثة 
ــزة الـــذكـــيـــة، وتـــعـــمـــل شـــركـــات  ــ ــهـ ــ واألجـ
رائـــــدة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا على 
تــــطــــويــــر شــــــاشــــــات فــــائــــقــــة الـــــجـــــودة 
التقنيات  أغــلــب  أن  إال  لــلــطــي،  وقــابــلــة 
 فــــي تــصــنــيــعــهــا 

ً
الــُمــســتــخــدمــة حـــالـــيـــا

مكلفة وتعتمد على مــواد غير وفيرة. 
وفــي بحث جــديــد، يعمل بــاحــثــون في 
كلية الهندسة الطبية الحيوية، وكلية 
الفيزياء وعلم النانو بجامعة سيدني 
مـــادة جديدة  األســتــرالــيــة على تطوير 
بــتــقــنــيــة الـــنـــانـــو يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
فــــي إنــــتــــاج شــــاشــــات عـــالـــيـــة الـــجـــودة 
أغلب  وتــحــتــوي  الــتــكــلــفــة.  ومنخفضة 
الــشــاشــات المتاحة فــي األســــواق على 

عنصر »اإلنــديــوم«، وهو عنصر فلزي 
الثمن، حيث   ومرتفع 

ً
جــدا ولين  نــادر 

تقوم هذه المادة بتعتيم الشاشة عند 
إطفائها، وخالل البحث الجديد تمكن 
ــول إلـــى  ــــرة مــــن الــــوصــ الـــفـــريـــق ألول مـ
مــادة تعتيم من دون عنصر اإلنديوم. 
ويعمل الباحثون منذ سنة 2019 على 
تــطــويــر الـــمـــادة الــجــديــدة الــتــي تعتبر 
عــرض  مـــن  ــرة  مــ  10000 بـــحـــوالـــي  أرق 
لألجهزة  كما تسمح  اإلنــســان.  شــعــرة 
بكفاءة  الــلــون  بتغيير  الكهروضوئية 
وســرعــة بــنــاًء عــلــى طــلــب الــمــســتــخــدم، 
السواد عند إطفائها.  لتصبح شديدة 
وتتكون المادة من مركب فائق الصغر 
 Tungsten( الــتــنــجــســتــن  أكـــســـيـــد  ــن  مــ
إنــتــاجــهــا  ويـــمـــكـــن  والــــفــــضــــة،   )oxide
 
ً
بسرعة كبيرة وبتكلفة منخفضة جدا
على  تحتوي  التي  بالشاشات  مقارنة 
عنصر »اإلنــديــوم«. ويمكن أن يساهم 
ــار فـــي تــخــفــيــض الــتــكــلــفــة  ــكـ ــتـ هــــذا االبـ
االجمالية لألجهزة التي تحتوي على 
شاشات قابلة للمس، كما سيساهم في 
تخفيض كمية الطاقة التي تستهلكها 
إلــى إمكانية  هــذه األجــهــزة، باإلضافة 
اســتــخــدام الـــمـــادة فــي الــنــوافــذ الــذكــيــة 
التي تغير شفافيتها لمنع تدفق ضوء 

الشمس.

غوغل تكشف عن 
هاتفها »بكسل 6«

ــنـــمـــوذج  كـــشـــفـــت شــــركــــة غــــوغــــل عــــن الـ
الذكي »بكسل 6«،  الجديد من هاتفها 
والــــمــــزود بــشــريــحــة تــعــمــل بــخــاصــيــة 
الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي مــصــنــوعــة على 
نسق معالجات مراكز البيانات. ويعمل 
الــهــاتــف الـــجـــديـــد، الــمــزمــع طـــرحـــه في 
السوق في فترة الحقة من هذه السنة، 
بتقنية الجيل الخامس. ويحتوي على 
مــجــمــوعــة مــن عــدســات االســتــشــعــاريــة 
لـــلـــتـــصـــويـــر عـــلـــى الـــنـــاحـــيـــة الــخــلــفــيــة 
إلى  شاشته  مساحة  وتــصــل  للهاتف. 

أيضا  سيتوفر  كــمــا   .
ً
سنتيمترا  16,2

ــرو« الــمــتــخــصــص بحجم  ــ بــنــمــوذج »بـ
ــائــــب رئـــيـــس  ــر بـــقـــلـــيـــل. وصـــــــرح نــ ــبــ أكــ
»أن  أوسترلو:  ريــك  ديفايسز«  »غوغل 
الـــهـــاتـــف يــعــتــمــد عــلــى نـــظـــام مــحــمــول 
قائم على شريحة تعمل بنظام الذكاء 
هواتف  تستحوذ  ولــم  االصــطــنــاعــي«. 
غوغل  شــركــة  الــتــي تصنعها  »بكسل« 
سوى على حصة محدودة من السوق 
العالمية للهواتف الذكية. إال أن هواتف 
»بــكــســل« تــعــد وســيــلــة تــســمــح لشركة 
ــا بـــاســـتـــعـــراض  ــهـ ــاللـ ــــن خـ »غـــــوغـــــل« مـ
قدرات نظام أندرويد لتشغيل األجهزة 
الــمــحــمــولــة الــــذي تـــطـــوره، وهـــو نــظــام 
يعود   

ً
مرجعيا  

ً
مصدرا يشكل  مجاني 

له مصنعو الهواتف اآلخرون.

دور الغلوكوز في العدوى بكورونا

ــتــخــصــصــة فــي 
ُ
كــشــفــت شـــركـــة اليـــكـــا امل

صناعة معدات التصوير عن أول هاتف 
ذكــــي يــحــمــل اســــم عــالمــتــهــا الــتــجــاريــة. 
التي  الخبرة  بعد  الخطوة  هــذه  وتــأتــي 
راكمتها الشركة بفضل تعاونها الطويل 
مــع شركتي هـــواوي وشـــارب فــي مجال 

تصنيع كاميرات الهواتف الذكية.
الهاتف، فهو  وبالحديث عن مواصفات 
يحتوي على كاميرا بمستشعر 1 بوصة 
ته 20 ميغابكسل، باإلضافة إلى 

ّ
تبلغ دق

مــثــبــت تــصــويــر بــصــري وفــتــحــة عــدســة 
واسعة بقيمة  f/2.3، مما يجعل الهاتف 
الجودة  التقاط صــور عالية  قـــادرا على 
املنخفضة. وتبلغ  فــي ظـــروف اإلضــــاءة 
األمــامــيــة 12 ميغابكسل.  الــكــامــيــرا  دقـــة 
كما يمكن التقاط صور بصيغ مختلفة 

.JPEGو RAW مثل
وأكدت الشركة األملانية أن هاتفها يدعم 
شبكات الجيل الخامس، إذ يحتوي على 
معالج سنابدراغون 888 الرائد، مدعوم 
يبلغ حجمها  بــذاكــرة وصـــول عشوائي 
12 غــيــغــابــايــت، بــاإلضــافــة إلـــى مساحة 

تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
ويــتــمــيــز الــهــاتــف بــقــدرتــه عــلــى مــقــاومــة 

لتسهيل   IP68 بــمــعــيــار  والـــغـــبـــار  املـــــاء 
ــه فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن ظـــــروف  ــدامــ ــخــ ــتــ اســ
الــتــشــغــيــل الــيــومــيــة. كــمــا يــحــتــوي على 
بطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع دعم 

لخاصية الشحن السريع.
الــهــاتــف بــســعــر 1700 دوالر  وتــــم طــــرح 
تذكر  ولــم  الياباني،  السوق  أميركي في 
الشركة أي تفاصيل حــول موعد طرحه 

في األسواق.

كشفت شركة ديب مايند عن إصدار جديد من نظام AlphaFold، وهو عبارة عن أداة 
تتنبأ ببنية البروتينات باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي. وأعلنت الشركة 
في  تقريبًا  البروتينات  بأشكال جميع  التنبؤ  في  األداة نجحت  أن  لغوغل  التابعة 
جسم اإلنسان، باإلضافة إلى أشكال مئات اآلالف من البروتينات األخرى املوجودة 

في 20 من الكائنات الحية التي تمت دراستها على نطاق واسع.
تلتف حول  التي  األمينية،  األحــمــاض  مــن  شــرائــط طويلة  مــن  البروتينات  وتتكون 
عن  للكشف   

ً
سبيال الــبــروتــن  عــقــدة  شكل  معرفة  وتعتبر  معقدة.  عقد  فــي  بعضها 

أدويــة جديدة،  آلية تطور األمـــراض وتطوير  أمــر بالغ األهمية لفهم  وظيفته، وهــو 
وعــلــى خـــالف الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــســتــغــرق أشـــهـــرًا وأســابــيــع الكــتــشــاف شكل 
البروتن، يستطيع نظام AlphaFold التنبؤ بالشكل وصواًل إلى مستوى الذري في 

غضون يوم أو يومن.
وتحتوي قاعدة البيانات التي أنتجتها األداة على أكثر من 350 ألف بنية بروتينية 
تم التنبؤ بها ألول مرة، وتقول ديب مايند إنها ستتنبأ ببنية أكثر من 100 مليون 
بروتن آخر، وتتيحها للمجتمع العلمي في األشهر القليلة املقبلة، وهو ما يقارب 

عدد جميع البروتينات املعروفة للعلماء.
فيروس  فــي  املــوجــودة  البروتينات  مــن  العديد  ببنية  للتنبؤ  األداة  اســتــخــدام  وتــم 
الــتــي تمكن  الــوتــيــرة  الــنــظــام فــي تسريع  الــشــركــة أن يساهم  كــوفــيــد-19، كما تتوقع 
األطباء من تحليل األمراض الجديدة وتطوير العالجات املحتملة، بما في ذلك األوبئة 
الفيروسية  البروتن  هياكل  توقع  من خالل  كورونا،  لجائحة  شابهة 

ُ
امل ستقبلية 

ُ
امل

بدرجة عالية من الدقة في وقت مبكر وتسريع تطوير العالجات واللقاحات الفعالة 
املحتملة.

تجدر اإلشـــارة إلــى سعي بعض األبــحــاث الستغالل قــدرات الــذكــاء االصطناعي في 
الباحثن في جامعة هونغ كونغ  البيولوجيا والطب، حيث تمّكن فريق من  مجال 
من تطوير منظومة »تعلم عميق« تساعد في التنبؤ بالطفرات الجينية التي تؤدي 

لإلصابة باألمراض الناتجة عن نقص املعادن.

عالم االتصاالت عالم االبتكار

أول هاتف ذكي من شركة اليكا

الذكاء االصطناعي يتنبأ ببنية البروتين

هشام حدانة

 Blue Brain مــــشــــروع  ــتـــخـــدم  اسـ
التابع لجامعة لوزان السويسرية 
أدواتــــــــــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــقـــويـــة 
ــبـــشـــري بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ملـــحـــاكـــاة الــــدمــــاغ الـ
خبرتهم في البيولوجيا الخلوية والجزيئية 
ملحاولة اإلجابة عن هذا السؤال. حيث طور 
فــريــق مــن الــخــبــراء فــي املــشــروع أداة تعتمد 
على الذكاء االصطناعي لقراءة مئات اآلالف 
املحتوى  واســتــخــراج  العلمية،  البحوث  مــن 

ذي الصلة وتحليله.
إنشاء  تــم  الجائحة،  فرضته  ملــا  واستجابة 
قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 400.000 
و  19-Covid علمية متخصصة حــول  مقالة 

األخرى،  كورونا  وفيروسات   2-SARS-CoV
ــاول الـــجـــمـــيـــع.  ــنــ ــتــ ــي مــ ــ ــلـــهـــا مـــتـــاحـــة فـ وجـــعـ
أكبر مجموعة من منشورات  وتشتمل على 

حول فيروس كورونا توفرت حتى اآلن.
ــاء  وحــــــث مــــســــؤولــــو املــــــبــــــادرة خــــبــــراء الــــذكــ
االصــطــنــاعــي عــلــى اســتــخــدام مــهــاراتــهــم في 

لماذا يصاب بعض الناس 
بأعراض حادة من كورونا 
ويموتون بسببها، بينما ال 

يعاني البعض اآلخر منها؟ 

التعلم  وتــقــنــيــات  الطبيعية  الــلــغــة  معالجة 
ــيــــات أو  اآللــــــــي األخـــــــــرى الســــتــــخــــراج فــــرضــ
تسهم  أن  املحتمل  مــن  جــديــدة  استنتاجات 

في مكافحة الجائحة.
 Blue ــشــــروع ومـــــن هـــــذا املـــنـــطـــلـــق، أســـــس مــ
»التعلم  على  تعتمد  للتدريب  نماذج   Brain
اآللي« الستغالل بيانات املقاالت واستخراج 

املعلومات املنظمة.
وكـــشـــف تــحــلــيــل بــســيــط ملــجــمــوعــة بــيــانــات 
19v47-CORD بواسطة أداة البحث النصية 
مــن  ســلــســلــة  عــــن   ،»Blue Brain Search«
املقاالت التي تكشف عن استقالب الغلوكوز 
باعتباره املتغير البيولوجي األكثر شيوعًا.

أداة  وهـــــــي   ،Blue Graph ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ وبـ
وتقوم   »Python« البرمجة  لغة  على  تعتمد 
بتحليل املفاهيم املستخرجة من النصوص 
ــــى رســــــوم بــيــانــيــة مــعــرفــيــة،  وتــرجــمــتــهــا إلـ
ــروع بــإنــشــاء  ــشــ قـــامـــت مــجــمــوعــة خـــبـــراء املــ
كــل ما  رســـوم بيانية معرفية خــاصــة حـــول 
يتعلق بالغلوكوز في سياق أمراض الجهاز 
ــا وفـــيـــروس  الــتــنــفــســي وفـــيـــروســـات كــــورونــ

 .19-Covid
الــــدور املــحــتــمــل للغلوكوز  وتـــم اســتــكــشــاف 
ا مــن ارتــبــاطــه  عــلــى مــســتــويــات عـــديـــدة، بــــدًء
السطحي بأعراض COVID-19، إلى اآلليات 
الكيميائية الحيوية األكثر دقة التي ينطوي 
عليها املــرض. وانطالقًا من حقائق ونتائج 
آالف املـــقـــاالت الـــتـــي تـــم تــحــلــيــلــهــا، تــبــن أن 
ارتفاع نسبة السكر في الدم كان إما بسبب 

للغلوكوز،  الطبيعي  غير  الغذائي  التمثيل 
العالج  أو  املستشفى  فــي  الــعــالج  بسبب  أو 

الدوائي.
وســـمـــحـــت هـــــذه الـــطـــريـــقـــة بـــمـــقـــارنـــة نــســبــة 
ــلـــوكـــوز وارتـــبـــاطـــهـــا بـــشـــدة املــــــرض فــي  الـــغـ
املــجــتــمــع. كــمــا كــشــفــت الــــدراســــة عـــن تــأثــيــر 

ــفــــاع نــســبــة الــســكــر فـــي الـــــدم وتـــعـــزز كل  ارتــ
ــعــــدوى الــفــيــروســيــة،  مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الــ
مــنــذ ظــهــورهــا فــي الــرئــتــن إلـــى املضاعفات 
التنفسية  الضائقة  متالزمة  مثل  الخطيرة 
الــحــادة، وفشل األعــضــاء املتعدد أو حــوادث 

تخثر الدم.

أحمد ماء العينين

تــســعــى دراســـــــات إلــــى تــطــويــر تــقــنــيــات من 
شأنها أن تقي اإلنسان من األمراض املنقولة 
باحثون في جامعة  يعمل  إذ  البعوض،  من 
ــة كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة عـــلـــى تــصــمــيــم  ــ واليــ
نسيج مقاوم للدغات البعوض وال يحتوي 
على مبيدات حشرية. واعتمد الباحثون على 
قــيــاس أبعاد  نــمــوذج حــاســوبــي يعمل على 
رأس وفم البعوض املسؤول عن نقل الحمى 
الصفراء وتحليل آلية اللدغ التي يتميز بها. 
يحتوي  قــمــاش  تصميم  مــن  النظام  وتمكن 
للبعوض  على فتحات دقيقة جــدًا، ال يمكن 

تجاوزها، مما يقي اإلنسان من اللدغ. وأثبت 
االبتكار نجاحه وفعاليته بكفاءة عالية، إذ 
املشاركن  أحــد  ِقبل  مــن  القماش  اختبار  تــم 
املتطوعن، الذي ارتداه داخل قفص يحتوي 
على 200 بعوضة حية خالية من األمــراض. 
فــي منع وتوقيف  فعاليته  االبــتــكــار  وأثــبــت 
البعوض بنسبة 100 %. كما يمكن  لــدغــات 
اســـتـــخـــدام نــفــس الــتــقــنــيــة لــتــصــنــيــع قــمــاش 
قادر على مقاومة لدغات أنواع مختلفة من 
ــرى، يعمل باحثون  الــبــعــوض. مــن جــهــة أخــ
تطوير  على  األميركية  »بـــراون«  في جامعة 
يتميز  الغرافن،  أكسيد  من  قماش مصنوع 
للدراسة  الــبــعــوض. ووفــقــًا  لــدغــات  بمقاومة 

األميركية  الوطنية  األكاديمية  في  املنشورة 
للعلوم )PNAS( لم تتعّرض البشرة املغطاة 
ــرافـــن ألي لـــدغـــة، عــلــى عكس  ــغـ بــأكــســيــد الـ
البشرة التي كانت مكشوفة أو تلك املحجوبة 
ــادي.  وفـــي ســنــة 2019، اكتشف  ــ عــ بــقــمــاش 
ــتـــي تــنــتــقــل عــن   األمــــــــراض الـ

ّ
الـــبـــاحـــثـــون أن

طريق البعوض، مثل حمى الضنك والحمى 
إلى  »زيــكــا«، في طريقها  الصفراء وفيروس 
االنتشار على نطاق واسع في أنحاء العالم، 
مــا يشّكل خــطــرًا على نصف ســكــان األرض. 
ــه 

ّ
أن بالكمبيوتر  املــحــاكــاة  نــمــاذج  ــع 

ّ
وتــتــوق

بحلول عــام 2050 سيعيش 49% من سكان 
العالم في أماكن تشهد ظهور تلك الحشرات.

قماش مبتكر للحماية من البعوض

)Getty( الذكاء   االصطناعي   يكشف   دور   الغلوكوز   في   انتشار   فيروس   كورونا

يعمل باحثون في جامعة نانيانغ التكنولوجية NTU في سنغافورة على تطوير مستشعرات 
في  الــضــارة  البنفسجية  فــوق  لألشعة  الشخص  التعرض  درجــة  مراقبة  على  تعمل  ضوئية 
الوقت الحقيقي. ويمكن دمج هذه املستشعرات في املالبس الذكية واألجهزة القابلة لالرتداء. 
وأكد الفريق البحثي أن جهازهم املبتكر القابل لالرتداء سيكون مفيدًا للناس الذين يبحثون 
عن تجنب أضــرار أشعة الشمس، حيث يتميز باستجابة أســرع بـــ25 مرة وبحساسية أعلى 
الباحثون املستشعر  بـــ330 مــرة، مقارنة مع أجهزة االستشعار املتاحة في األســـواق. وصمم 
من رقاقة أشباه موصالت، باستخدام طبقات بلورية، باإلضافة إلى مزيج من مادة نيتريد 
الغاليوم )GaN( ومادة نتريد األملنيوم والغاليوم )AlGaN(. وأوضح الفريق الباحث أن هذا 
مــا يجعلها مثالية  بــأن تنحني بسهولة؛  للمادة  املــوصــالت يسمح  أشــبــاه  مــن هيكل  الــنــوع 

لالستخدام في أجهزة االستشعار املرنة.

مستشعر ضوئي مدمج بالمالبس الذكية
لقياس األشعة فوق البنفسجية
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