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شاشة بدقة 10 آالف بكسل
يعمل الباحثون في معهد سامسونغ  
 )SAIT( املــــتــــقــــدمــــة  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــاحـــثـــن مــــن جــامــعــة 
ســتــانــفــورد عــلــى تــطــويــر شـــاشـــة من 
آالف   10 دقـــتـــهـــا  تــبــلــغ   OLED نـــــوع 
)هــو أصــغــر عنصر منفرد في  بكسل 
البوصة  فــي  نقطية(  صــور  مصفوفة 
الــــواحــــدة، مـــا يــجــعــلــهــا 20 مــــرة أكــثــر 
دقـــة مــن شــاشــات OLED املــتــاحــة في 

األسواق.
العوامل  أحــد  البكسل  كثافة  وتعتبر 
الــرئــيــســيــة فــي جــــودة الــشــاشــة، حيث 
تساهم في توفير ألوان شديدة النقاء، 
وقد تكون كثافة 600 بكسل في البوصة 
بدقة  محتوى  لعرض  كافية  الــواحــدة 
4K على الشاشات التي يبلغ حجمها 
32 بوصة، إال أن هذه الدقة غير مثالية 
فـــي الــشــاشــات الــصــغــيــرة الــتــي تــكــون 
قريبة مــن الــعــن، مثل نــظــارات الواقع 
االفــتــراضــي والــواقــع املــعــزز، إذ تتميز 
التمييز  على  بقدرتها  البشرية  العن 
املشكل  هــذا  ولتجاوز  البكسالت.  بــن 

تــوصــل الــبــاحــثــون فــي دراســـة جديدة 
نــشــرت مــؤخــرًا فــي دوريــــة »ســايــنــس« 
ــدث تــقــنــيــات  ــ ــى فـــكـــرة اســـتـــخـــدام أحـ إلــ
شــاشــات  لتصميم  الشمسية  األلــــواح 
ذات كــثــافــة عــالــيــة. وتــوفــر هـــذه الــدقــة 
صور واقعية غير مسبوقة، وبالتالي 
ستخدمة في 

ُ
فهي مثالية للشاشات امل

نظارات الواقع االفتراضي. 
أطــلــق عليها  الــتــي  الــشــاشــات  وتتميز 
بقدرتها   OLED Metaphotonic اســـم 
على عرض ألوان أفضل من الشاشات 
ــة، كـــمـــا أن إنـــتـــاجـــهـــا أســـهـــل  ــيــ ــالــ الــــحــ
وأقـــل تكلفة، وبــحــســب الــبــاحــثــن، فــإن 
ــــى الــتــي أجـــريـــت في  االخـــتـــبـــارات األولـ
الــشــاشــات  إذ تتمتع  واعـــــدة،  املــخــتــبــر 
الــجــديــدة بــنــقــاوة ألـــــوان أعــلــى بكثير 
التقليدية.   OLED بــشــاشــات  مــقــارنــة 
ويـــتـــوقـــع الـــبـــاحـــثـــون أن تــســاهــم هــذه 
الــشــاشــات فــي إحـــداث ثـــورة فــي مجال 
الـــواقـــع االفـــتـــراضـــي، مـــن خـــالل توفير 
ــة ونـــقـــاوة  بــيــئــات افــتــراضــيــة أكـــثـــر دقــ
وبالتالي أقرب إلى الواقع. ولم تكشف 
التقنية  ســامــســونــغ عـــن مـــوعـــد طــــرح 
الجديدة في األســواق، ومن املرتقب أن 
تخضع للمزيد من التطوير واالختبار.

نظام إلكتروني 
للكشف وتحييد المسيرات

ــنـــت شـــــركـــــة »بـــــــوغـــــــاز ايــــجــــي«  ــكـ ــمـ تـ
الـــتـــركـــيـــة، املــخــتــصــة فــــي الــتــقــنــيــات 
الــدفــاعــيــة، مــن تطوير نــظــام للكشف 
عن الطائرات املسيرة والوقاية منها. 
الــشــركــة،  إدارة  رئــيــس مجلس  ــال  وقـ

فــــاتــــح أصــــــــــالن، أن شــــركــــتــــه تــعــمــل 
بــمــجــال إنـــتـــاج الـــوســـائـــط الــدفــاعــيــة 
ــيـــث تــــركــــز مــنــذ  ــنـــذ 3 ســـــنـــــوات، حـ مـ
فــتــرة عــلــى تــقــنــيــات طـــارد الــطــائــرات 
املطور من  النظام  أن  املسيرة. وذكــر 
»درع إيــلــتــر«،  ـــ قــبــل شــركــتــه، يــعــرف بــ
حــيــث يــعــمــل عــلــى اكـــتـــشـــاف ورصـــد 
الطائرات املسيرة، وتحييدها. ولفت 
ــــرى تــجــريــبــه فــي  ــــى أن الـــنـــظـــام جـ إلـ
بعض امليادين ملدة عام واحد، وأثبت 
مستوى عاليًا من األداء والقدرة على 
رصــــد وتــحــيــيــد الـــطـــائـــرات املــســيــرة. 
وحـــــول عــمــل الـــنـــظـــام، أفـــــاد أصــــالن: 
حيث  تلقائي،  بشكل  يعمل  »النظام 
ــائــــرات  ــدأ بـــحـــجـــب تــــــــــرددات الــــطــ ــبــ يــ

املسيرة فور اكتشافها«.

طائرات بدون طيار لدراسة البراكين

ر صوت يعمل  طورت شركة Ampere مكبِّ
نتجة 

ُ
امل )الكهرباء  الكهرومائية  بالطاقة 

ر الذي  كبِّ
ُ
من الطاقة املائية(. ويحتوي امل

مــولــد  عــلــى   Shower Power اســـم  يــحــمــل 
كـــهـــرومـــائـــي قـــــــادر عـــلـــى تـــحـــويـــل تــدفــق 
إلــى طاقة كهربائية يمكنها شحن  املياه 
ر الصوت الذي يعمل بتقنية  بطارية مكبِّ
ر ليتصل بأّي  م املكبِّ البلوتوث، حيث ُصمِّ
 اســتــحــمــام، ويــمــكــن تــخــزيــن 

ّ
رأس مــــرش

ـــولـــدة فــي بــطــاريــة بسعة 2500 
ُ
الــطــاقــة امل

مــيــلــي أمــبــيــر، أي مـــا يـــعـــادل 10 ســاعــات 
مستوى  بأقصى  املوسيقى  تشغيل  مــن 
للصوت. وأشــارت الشركة األميركية إلى 
ر الجديد مصنوع من البالستيك  أن املكبِّ
ــي املـــئـــة.  ــــره بــنــســبــة 100 فــ ــــدويـ ــاد تـ ــعــ املــ
للتحكم  أزرار  عــلــى  يــحــتــوي  فــإنــه  كــذلــك 
فــي الــصــوت، باإلضافة إلــى جهاز تحكم 
عــن ُبــعــد يعمل بــالــبــطــاريــة، ويــمــكــن رفــع 
الــــصــــوت وتــخــفــيــضــه وتــشــغــيــل مــقــاطــع 
املــوســيــقــى الســلــكــيــًا مـــن طـــريـــق الــهــاتــف 
الـــذكـــي أو مــخــتــلــف األجـــهـــزة الــتــي تــدعــم 
 Shower ر  مكبِّ وُعـــرض  البلوتوث.  تقنية 
الجماعي  الــتــمــويــل  مــنــصــة  عــلــى   Power
سعر  مــع  دوالرًا،   59 مــقــابــل   Kickstarter

دوالرًا.   99 إلـــــى  يـــصـــل  مـــقـــتـــرح  تـــجـــزئـــة 
وحــصــل املـــشـــروع عــلــى تــمــويــل إجــمــالــي 
قدره 200 ألف دوالر. ومن املتوقع أن يكون 
متوافرًا للطلب املسبق يوم 15 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي، عــلــى أن ُيــطــرح الــجــهــاز 

للبيع شهر ديسمبر/ كانون األول.

ابتكر باحثو مايكروسوفت Capacitivo، وهو نسيج ذكي مزود بأجهزة استشعار 
الــتــعــرف على األشــيــاء  الــذكــي  الــنــظــام  مرتبطة بــالــذكــاء االصــطــنــاعــي. ويستطيع 
للطبخ  اســتــخــدامــه القــتــراح وصــفــات  عــن طــريــق وضعها عليه، ويمكن  ببساطة 
املنسوجات  فــكــرة  وليست  الــطــاولــة.  على  هاتفك  وتــركــت  خــرجــت  إذا  تنبيهك  أو 
التفاعلية جديدة تماًما، غير أن التطوير كان مركزًا على االستخدام »الصريح«، 
أي كنظام تحكم بسيط لجهاز آخر. أما حاليًا، يعمل باحثو مايكروسوفت على 
نسيج ذكــي قــادر على التعرف على األشــيــاء املوضوعة عليه. وتــم عــرض نتائج 

.2020 UIST أبحاثهم في مؤتمر
الــنــســيــج املــســمــى Capacitivo عــلــى شــبــكــة مــن 12×12 مــســتــشــعــرًا. وبــهــذا  يــحــتــوي 
يستطيع الــنــظــام عــلــى الــتــعــرف عــلــى الــعــديــد مــن األشـــيـــاء مــثــل الــطــعــام واألطــبــاق 
واألشياء البالستيكية أو الورقية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لـ Capacitivo التفريق 
بن عدة أنواع من الفاكهة، مثل الكيوي واألفوكادو والجريب فروت. حتى أنه يجعل 
من املمكن تمييز السوائل في كوب املوضوع على الطاولة، مثل املاء الساخن أو املاء 
البارد أو الكوال أو الحليب. ومع ذلك، فإن النظام غير قادر على التعرف على األشياء 

املعدنية أو تلك ذات السماحية املنخفضة، مثل الكتب والبطاقات املصرفية.
نسيج  مــن  املستشعرات  إنــشــاء  يتم  حيث  مكلفة،  غير  تصنيعه  عملية  تعد  كما 
بسيطة.  مــكــواة  باستخدام  موصلة  غير  قطنية  ركــيــزة  على  لصقها  يتم  موصل 
زال الطبقة الزائدة، ثم توصل في أعمدة 

ُ
ويتم تقطيع املستشعرات إلى صفوف وت

بــاســتــخــدام خــيــط ومــاكــيــنــة خــيــاطــة. كــل شـــيء متصل بــدائــرة إلــكــتــرونــيــة تعالج 
العشوائي  التشابك  الجهاز  الذكاء االصطناعي. ويستخدم  اإلشــارات باستخدام 
للتعرف على األشياء، وهي تقنية من تقنيات التعلم اآللي مناسبة بشكل خاص 
لألشياء  تمييز  معدل  على  الباحثون  بها  وتحصل  الطاقة.  منخفضة  لألجهزة 

يقدر بـ 94.5% في اختباراتهم.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

مكبِّر صوت يعمل بالطاقة الكهرومائية

نسيج يتعرف على ما يوضع عليه

هشام حدانة

يكثر الحديث عن مساهمة قطاع 
ــران فــــي انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي  ــيــ ــطــ الــ
أكسيد الكربون، وبشكل عام من 
عواقب النشاط البشري. غير أنه من ناحية 
لثاني  طبيعية  بواعث  أيضًا  هناك  أخــرى، 
الــبــراكــن. حيث في  الــكــربــون، منها  أكسيد 
عام 2020، اندلع 60 بركانًا من أصل 1420 
أن  إلــى  التقديرات  في حالة نشطة. وتشير 
أقــل مــن 1% مــن االنــبــعــاثــات تــأتــي مــن هذه 
البراكن. ومع ذلك، من الصعب جدًا الحصول 
أخذ  لتعقيدات  بيانات حقيقية، نظرًا  على 
الــعــيــنــات، وبــالــتــالــي لــم يــتــم تحليل ســوى 
انبعاثات 500 بركان حتى اآلن. وباإلضافة 
إلـــى الــحــصــول عــلــى مساهمة الــبــراكــن من 
فإن  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  حيث 
حــســاب نسبة مــســتــويــات الــكــبــريــت وثــانــي 

أصبح بإمكان الطائرات 
المسيَّرة جمع بيانات 

عن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون من البراكين 
النشطة التي يتعذر 

الوصول إليها

البراكن هو  التي تنتجها  الكربون  أكسيد 
األهم. إذ إن معرفة هذه النسبة أمر ضروري 
من  بركاني  ثـــوران  حــدوث  احتمال  لتقدير 
عدمه، وهذه النسبة تساعد علماء البراكن 
الــبــركــان.  تــطــور سير صــهــارة  على تحديد 
غــيــر أن الــصــعــوبــة تــكــمــن فـــي مــكــان إجـــراء 
االختبارات، والــذي يكون عــادة بالقرب من 

منطقة النشاط قدر اإلمكان. 
 لــتــحــقــيــق 

ً
وتــــعــــد الـــــــــــدرون حـــلـــيـــفـــًا مـــفـــضـــال

ــك،  حــيــث اســتــخــدمــهــا بــاحــثــو كلية لندن  ذلــ
 ،Above وشارك في مشروع .)UCL( الجامعية
مــتــخــصــصــون فـــي عــلــم الـــبـــراكـــن وهــنــدســة 
ــتـــحـــدة والــــواليــــات  ــن املــمــلــكــة املـ الـــطـــيـــران مــ
وأملانيا  والسويد،  وإيطاليا  وكندا  املتحدة 

وغينيا الجديدة وكوستاريكا ونيوزيلندا.
وقام الباحثون بإجراء تعديالت على الطائرة 
بـــدون طــيــار، وتضمينها مــســتــشــعــرات غــاز 
مصغرة ومجسات للطيف الضوئي وأجهزة 

لجمع العينات يتم التحكم بها تلقائيًا.
وتمكن الباحثون من جمع بيانات قيمة عن 
استكشافها  يتم  لــم  التي  النشطة  البراكن 
مــن قــبــل، بــمــا فــي ذلـــك بــركــان جــزيــرة مــانــام 
ــر. ويـــقـــع الــــبــــركــــان فــــي شـــمـــال شـــرق  الـــخـــطـ
غينيا الجديدة ويبلغ قطره 10 كيلومترات 
ويرتفع نحو 1800 متر. وتحقق العلماء من 
أن الــبــركــان كــان مــن بــن أكــبــر بــواعــث ثاني 
أكسيد الكبريت في العالم، لكن لم يكن لديهم 
الكربون.   أكسيد  ثــانــي  إنتاجه  عــن  بيانات 
وتــمــكــن الـــطـــيـــارون مـــن جــمــع الــعــيــنــات عن 

بعد، من قيادة طــائــرات بــدون طيار عديدة 
مــســافــة  وعــــلــــى  مـــتـــر  ــاع 2000  ــ ــفــ ــ ارتــ عـــلـــى 
ســتــة كــيــلــومــتــرات. اســتــغــرقــت العملية عــدة 
الغاز  دورات وبــضــع ســاعــات ألخــذ عينات 
وتحليلها. وبالجمع بن هذه البيانات مع 

بيانات أخرى من األقمار الصناعية وأجهزة 
أكثر  الــتــوقــع  يصبح  األرضــيــة.  االستشعار 
دقة ويجعل من املمكن مراقبة حالة البراكن 
النشطة واتخاذ التدابير املناسبة في حالة 

حدوث ثوران عنيف مشتبه به.

أحمد ماء العينين

يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فـــي مــخــتــبــر X الــتــابــع 
ــي قــــادر  ــ ــلـــى تـــطـــويـــر نــــظــــام ذكــ لـــغـــوغـــل عـ
عــلــى رصــــد أعـــــراض االكـــتـــئـــاب، مـــن خــالل 
الدماغ باستخدام أجهزة  تحليل موجات 
ــيــــث يــســعــى  وخــــــوارزمــــــيــــــات خـــــاصـــــة، حــ
الــفــريــق إلــــى الــجــمــع بـــن تــقــنــيــات التعلم 
اآللــــــي والـــتـــخـــطـــيـــط الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــدمــاغ 
الــكــهــربــائــي في  الــنــشــاط  لــقــيــاس   )EEG(
الــــــدمــــــاغ وتـــشـــخـــيـــص املــــــــــرض. ويــــهــــدف 
املـــشـــروع الــجــديــد إلــــى الــتــوصــل لــطــريــقــة 
االكتئاب  أعــراض  أكثر موضوعية ملراقبة 

موجات  وجعل  دقيقة،  قياسات  وتطوير 
الــــدمــــاغ ســهــلــة الـــتـــفـــســـيـــر، بــحــيــث يــمــكــن 
والــعــالج.  التشخيص  لــدعــم  اســتــخــدامــهــا 
وطـــــورت الــشــركــة أجـــهـــزة جـــديـــدة ملــراقــبــة 
الــــدمــــاغ، تــشــبــه قــبــعــة الـــســـبـــاحـــة، وكــذلــك 
تــخــطــط  كـــمـــا  ــيـــانـــات.  ــبـ الـ لــتــحــلــيــل  أدوات 
الــتــكــنــولــوجــيــا ملجتمع  الـــشـــركـــة إلتـــاحـــة 
ــيـــة، عـــبـــر تـــوفـــيـــر بـــرامـــج  ــلـ ــقـ الـــصـــحـــة الـــعـ

وتطبيقات مفتوحة املصدر.
ــار الباحثون فــي شــركــة غــوغــل إلــى أنه  وأشـ
يمكن استخدام النظام في املراقبة املستمرة 
التغييرات  مــعــرفــة  يعني  مــمــا  للمستخدم، 
الــتــي تــحــدث لــلــمــريــض خـــالل فـــتـــرات زيـــارة 

الطبيب وكــذلــك تــوقــع حـــدوث نــوبــة اكتئاب 
ــي الـــوقـــت  ــاز فــ ــهـ ــجـ ــي املـــســـتـــقـــبـــل. ويـــعـــد الـ فــ
الحالي تجريبيًا، ولم يتم بعد املوافقة عليه 
مـــن طـــرف إدارة الـــغـــذاء والــــــدواء األمــيــركــيــة 
اإلشــارة  تجدر  الــســريــري.  لالستخدام  عليه 
إلـــى أن شــركــات عــديــدة تــعــمــل عــلــى تطوير 
أنظمة ذكية يمكنها تشخيص االضطرابات 
النفسية باستخدام الذكاء االصطناعي، وقد 
نجحت فيسبوك في تطوير نظام يعمل على 
ما  وتحليل  شبكته  على  املنشورات  تحليل 
يتم قوله وفعله في فيديوهات البث املباشر 
بشكل آني من أجل رصد املستخدمن ذوي 

امليول االنتحارية. 

الذكاء االصطناعي لتشخيص االكتئاب

استطاع الباحثون قياس نسب الغازات المنبعثة من البراكين النشطة

يعمل الباحثون في جامعة »ليدز« في اململكة املتحدة على تطوير لسان اصطناعي باالعتماد 
على الطباعة ثالثية األبعاد. كما استخدم الفريق املحاكاة الحاسوبية والنمذجة الرياضية 
إلنشاء قطعة مرنة تحاكي خصائص اللسان الحيوي. وخالل مرحلة التطوير قام الباحثون 
بأخذ مسحات رقمية من ألسن 15 إنسان بالغا، وقال مؤلف الدراسة الدكتور »إيفرين أندابلو 
العادي يأتي مع تحديات معمارية فريدة،  اإلنسان  إعــادة تشكيل سطح لسان  »إن  رييس«: 

ويمكن االستفاد من تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد لتجاوز هذه التحديات«.
آلية التذوق، وهي مفيدة في معرفة  ويــرى الباحثون أن الوصول ملحاكاة اللسان مهم لفهم 
محاربة  في  التقنية  هــذه  استخدام  املرتقب  ومــن  اللسان،  مع  واللعاب  الطعام  تفاعل  كيفية 
الغش في األطعمة واملستحضرات الصيدالنية التي يتم تناولها عن طريق الفم، وفي تطوير 

تقنيات غذائية جديدة.

لسان اصطناعي لفهم آلية التذوق
الطباعة ثالثية األبعاد..
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