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تطوير خاليا شمسية 
عالية الكفاءة

عتبر عملية تحويل الطاقة الشمسية 
ُ
ت

ــى كـــهـــربـــاء، عــمــلــيــة مــكــلــفــة لــلــغــايــة  ــ إلـ
مـــن الــنــاحــيــة املـــاديـــة، ألنــهــا تستخدم 
كما  الثمن.  باهظة  تكنولوجيا  حاليًا 
أن الــخــايــا الــشــمــســيــة املــصــنــوعــة من 
السيليكون ليست فعالة بدرجة  مــادة 
كــافــيــة، حــيــث ال تستطيع تــحــويــل كل 
إلــى  تمتصها  الــتــي  الشمسية  الــطــاقــة 
كــهــربــاء، وهـــو مــا يجعل ســعــر الطاقة 
ــريـــاح أو  الــشــمــســيــة أغــلــى مـــن طــاقــة الـ
ــار، يعمل  الــطــاقــة املــائــيــة. فــي هــذا اإلطــ
ــــي جـــامـــعـــة كـــويـــنـــزالنـــد  الــــبــــاحــــثــــون فـ
تطوير  على  األسترالية  للتكنولوجيا 
ــة وســـهـــلـــة  ــيــــصــ ــة رخــ ــيـ ــمـــسـ ــا شـ ــ ــايـ ــ خـ
اإلنتاج، من خال تصميم مادة نانوية 
فعالية  أكثر  الشمسية  الخايا  تجعل 
السيليكون.  على  القائمة  الخايا  من 
الــفــريــق إلــى أن حقن »خايا  وتــوصــل 
 Perovskite( »البيروفسكايت الشمسية
الجديدة  النانوية  باملادة   )solar cells
ــا- قــــد حــقــق  ــهـ ــتــــي تــعــمــل كــمــحــفــز لـ -الــ

ــــراري لـــهـــذه الـــخـــايـــا.  ــــحـ االســــتــــقــــرار الـ
وأظـــهـــرت »الــخــايــا املــحــقــونــة« كــفــاءة 
الــطــاقــة الشمسية  عــالــيــة فـــي تــحــويــل 
ــى كـــهـــربـــاء، بــنــســبــة تــــجــــاوزت %21  إلــ
حقنها  يتم  لــم  الــتــي  بالخايا  مقارنة 
بــاملــحــفــز الـــنـــانـــوي. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
يقول البروفيسور جو شابتر، األستاذ 
املشارك في الدراسة: »تمكنا من تطوير 
ألواح شمسية أرخص وأكثر كفاءة من 
األلواح املصنوعة من مادة السيليكون 
ارتــفــاعــًا كبيرًا في  الــتــي شهد سعرها 

السنوات األخيرة«.

بطاريات مصنوعة من الخشب
ــراون  ــ ــة بــ ــعـ ــامـ يـــعـــمـــل بــــاحــــثــــون فــــي جـ
األمــيــركــيــة عــلــى تــطــويــر مــــادة ُمشتقة 
مـــن األشـــجـــار يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
ــة، بـــهـــدف  ــبـ ــلـ بــــطــــاريــــات الــــحــــالــــة الـــصـ
جعلها أكثر أمانًا وأقل ضررًا بالبيئة 
ــات الـــحـــالـــيـــة. وتــحــتــوي  ــاريـ ــطـ ــبـ مــــن الـ
بـــطـــاريـــات الــلــيــثــيــوم أيـــــون، الـــتـــي يتم 
ــاد عــلــيــهــا فـــي أغـــلـــب األجـــهـــزة  ــمـ ــتـ االعـ
اإللــكــتــرونــيــة، على اإللــكــتــرولــيــت الــذي 
بني  الليثيوم  أيــونــات  بتوصيل  يــقــوم 
للبطارية.  والسالبة  املوجبة  األقــطــاب 
ــيـــت  ــتـــرولـ ــكـ ــن أن اإللـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ وعــــلــــى 
أنه  إال  جيد،  بشكل  همة 

ُ
امل بهذه  يقوم 

ــة ويـــمـــكـــن أن يــتــســبــب فــي  ــامـ ــادة سـ ــ مــ
اشـــتـــعـــال الـــبـــطـــاريـــة، فـــي حـــالـــة وقـــوع 
ولـــجـــعـــل  قــــصــــيــــرة.  كـــهـــربـــائـــيـــة  دارة 
ــًا، قــــام الــفــريــق  ــانــ الـــبـــطـــاريـــات أكـــثـــر أمــ
الباحث بتعويض اإللكتروليت بمادة 
صــلــبــة غــيــر قــابــلــة لــاشــتــعــال وأكــثــر 
أن  املحتمل  ومــن  االستخدام  في  أمانًا 
أقــل ضــررًا بالبيئة، حيث قاموا  تكون 

ــادة تــتــكــون مـــن مـــزيـــج من  ــ بــتــطــويــر مـ
شتقة 

ُ
الــنــحــاس والــبــولــيــمــر امل أنــابــيــب 

من الخشب. وتعتبر هذه املــادة رقيقة 
للغاية ومــرنــة، مثل الـــورق، ومــع ذلــك، 
فــإنــهــا تــتــمــيــز بــمــوصــلــيــة جـــيـــدة. وفــي 
هــذا الــصــدد يــقــول املــؤلــف املــشــارك يو 
كــي، أســتــاذ فــي كلية بـــراون للهندسة: 
»تمكن فريقنا من تطوير مادة تسمى 
ــة، وهـــي  ــويــ ــانــ ــنــ ــلـــوز الــ ــيـ ــلـ ــاف الـــسـ ــ ــيـ ــ ألـ
لــأيــونــات.  عالية  موصلية  ذات  مـــادة 
كــمــا تــتــمــيــز بــكــونــهــا صــديــقــة للبيئة، 
الكلي  الــتــأثــيــر  تقليل  فــي  وســتــســاهــم 

لتصنيع البطاريات على كوكبنا«.

البرمجة باالعتماد على اللغات الطبيعية

كــشــفــت شــركــة فــيــســبــوك ســنــة 2019 عن 
رة تحت اسم 

ّ
خطتها إلطــاق عملة مشف

»لـــيـــبـــرا«، لــكــنــهــا واجـــهـــت مــعــارضــة من 
الــجــهــات املــنــظــمــة، عــلــى خلفية مــخــاوف 
املشروع  واملــوثــوقــيــة. وفقد  األمــن  بشأن 
ــن الــداعــمــني  مــنــذ ذلــــك الـــحـــني الـــعـــديـــد مـ
الــرئــيــســيــني، بــمــا فــي ذلـــك فــيــزا وماستر 

كارد وباي بال.
ويبدو أن فيسبوك ما زالــت مصّرة على 
اقتحام عالم العمات الرقمية، إذ أعلنت 
بــرنــامــج تجريبي مــحــدود الختبار  بــدء 
التي تحمل  الرقمية الجديدة  محفظتها 
اســم »نــوفــي«، وهــي محفظة يــجــري من 
خـــالـــهـــا الـــتـــعـــامـــل بـــالـــعـــمـــات الــرقــمــيــة 
املشفرة مثل بيتكوين وغيرها. ويجري 
حاليًا اختبار املحفظة من طرف مجموعة 
صــغــيــرة مــن املــســتــخــدمــني داخـــل كــل من 
ــات املـــتـــحـــدة وغـــواتـــيـــمـــاال بــهــدف  ــواليــ الــ
تمكني األفراد من إرسال التحويات عبر 
الحدود. وأشــار ديفيد ماركوس، رئيس 
املدفوعات في فيسبوك، في تغريدة على 
منصة تويتر إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ 
الوظائف  الختبار  التجريبي  البرنامج 
األساسية لهذه الخدمة، وقياس القدرات 

الــتــشــغــيــلــيــة الــخــاصــة بــرعــايــة الــعــمــاء. 
ــرى فــيــســبــوك أن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات  ــ وتـ
في  يساهم  أن  شأنه  مــن  »البلوكتشني« 
تحقيق درجة عالية من األمان، وسيمكن 
ــــرع  ــــات بـــشـــكـــل أسـ ــــوعـ ــــدفـ ــــن إرســـــــــال املـ مـ
وأرخـــــص، ولـــن يــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 

وسطاء إلجراء التحويات.

مع استمرار نمو صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يــزداد الطلب على 
أنــواعــًا مختلفة من  البيانات  مــراكــز  واســـع. وتشمل  نــطــاق  البيانات على  مــراكــز 
الشبكات.  وأنظمة  الخارجية  التخزين  الــخــوادم ووحـــدات  ذلــك  فــي  بما  املــعــدات، 
التبريد، تصل  الطاقة لتشغيل وحــدات  املــراكــز كميات كبيرة من  وتستهلك هــذه 
إلــى 8% مــن إجــمــالــي اســتــهــاك الــطــاقــة الــعــاملــي. ويــتــم حاليًا تبريد معظم مراكز 
تخفيض  طريق  عن  تبريده  يجري  الــذي  الخارجي،  الــهــواء  باستخدام  البيانات 
درجة حرارته إلى درجات حرارة أقل من 35 درجة مئوية. وتطمح بعض الشركات 
الرائدة في مجال التكنولوجيا إلى خفض تكلفة الطاقة الازمة لتبريد الخوادم، 
من خال االعتماد على تقنيات تبريد مبتكرة، حيث كشفت شركة مايكروسوفت 
عن خطتها الستخدام الحمامات السائلة القائمة على الفلوروكربون في عملية 
املــراكــز كميات ضخمة  إذ تستهلك  العذبة،  املياه  بــداًل من  البيانات  تبريد مراكز 
من املاء تتراوح بني 3 و5 مايني غالون من املياه يوميًا. وصرحت الشركة بأنها 
تخطط لاعتماد على أساليب تبريد مختلفة، بهدف التقليل من استهاك املياه. 
كما أعلنت الشركة عن خطط إضافية بشأن االستدامة، وتحديدًا بشأن استهاك 
الوقود، حيث أوضحت أنها تخطط لخفض استهاك الوقود بشكل كبير وتقليل 
املقبلة. واستخدمت شركات  السنوات  البيانات في  الكربون من مراكز  انبعاثات 
العمات املشفرة التبريد القائم على الحمام السائل في السنوات األخيرة لتعدين 
البيتكوين والعمات املشفرة األخرى. وتسمح هذه التقنية لشركة مايكروسوفت 
التي  املساحة  مقدار  تقليل  وبالتالي  إحكامًا،  أكثر  بشكل  معًا  األجهزة  بتجميع 

تشغلها، باملقارنة مع تقنية التبريد القائمة على الهواء.
وبدأت شركة مايكروسوفت في اإلسراع بتنفيذ مخططاتها لتقليل استهاك املياه 
العالم، حيث تطمح إلى اعتماد  التي تشغلها حول  البيانات  والوقود في مراكز 
الطاقة النظيفة بنسبة 70% بحلول عام 2023 عبر محطات الطاقة الشمسية. كما 
تخطط لتقليل املياه املستخدمة في مراكز بياناتها بنسبة 95% بحلول عام 2024، 

وتخفيض انبعاثات الكربون التشغيلية بنسبة 75% في السنوات الـ11 القادمة.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

محفظة للعمالت الرقمية من فيسبوك

تقنيات جديدة لتبريد مراكز البيانات

أحمد ماء العينين

كــشــفــت شــركــة IBM عـــن مــشــروع 
طـــــــمـــــــوح يـــــــهـــــــدف إلــــــــــــى تـــمـــكـــني 
ــة  ــ ــــجـ ــــرمـ ـــــني مــــــــــن بـ ــتـــــــخـــــــدمــ ــســـــ ـــــ

ُ
امل

الــتــطــبــيــقــات وصــفــحــات الـــويـــب بــاالعــتــمــاد 
عــلــى الــلــغــات الــطــبــيــعــيــة الــتــي يــتــحــدث بها 
البشر، مثل العربية واإلنجليزية والفرنسية 
ــلـــى فــهــم  ــقــــوم الــــنــــظــــام عـ ــيـــث يــ ــا، حـ ــرهــ ــيــ وغــ
الــلــغــات وتــحــويــلــهــا إلـــى شــيــفــرات برمجية 
الشركة  وأطلقت  فهمها.  للحواسيب  يمكن 
مــشــروعــهــا  عــلــى   CodeNet اســــم  األمــيــركــيــة 
الــجــديــد الـــذي يــحــتــوي عــلــى قــاعــدة بيانات 
مــن 14 مليون عينة من  أكــثــر  ضخمة تضم 
لاستخدام،  القابلة  البرمجية  التعليمات 
مــن 4000 مشكلة  أكــثــر  بــحــل  والــتــي تسمح 
الــبــيــانــات من  بــالــبــرمــجــة. وتــتــألــف  متعلقة 
بلغة  و%24   ++C بلغة  الشيفرات  مــن   %59
ــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــافـ بـــايـــثـــون و5% بــلــغــة جـ
شــيــفــرات مكتوبة بـــ 52 لــغــة بــرمــجــة أخـــرى. 
ويــمــكــن أن يــســاهــم هـــذا الــنــظــام فــي تسهيل 

يحتاج اإلنسان إلى تعلم 
لغة برمجة إلنشاء 

تطبيقات ويب... فهل 
يمكن ذلك باالعتماد 
على اللغة الطبيعية؟

البرمجة التي تعتبر عملية صعبة وتحتاج 
الــدراســة  ملــهــارة كبيرة وســاعــات كثيرة مــن 
واملـــمـــارســـة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــدريـــب أنــظــمــة 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي عــلــى تــطــويــر الــبــرامــج 
ــل 

ّ
والــتــطــبــيــقــات مـــن دون الــحــاجــة إلـــى تــدخ

ــلـــى بــنــاء  ــن عـ ــطــــوريــ ــدة املــ ــاعــ ــســ بــــشــــري، ومــ
أنظمة قادرة على توليد وتحليل الشيفرات 
 CodeNet نظام  على  وباالعتماد  البرمجية. 
يمكن ألي مستخدم، كيفما كانت خبرته في 
مجال البرمجة، تطوير تطبيقات وصفحات 
الويب بخطوات سهلة وبسيطة، حيث يكفي 
دقيقًا  وصــفــًا  األم  بلغته  بالكتابة  يــقــوم  أن 
ليقوم  تــطــويــره،  فــي  يــرغــب  الــــذي  للتطبيق 
العبارات إلى كود برمجي.  النظام بتحويل 
فعلى سبيل املثال، يمكن كتابة: »أريد إنشاء 
صفحة إنترنت بخلفية زرقاء مع دمج شعار 

املوقع الخاص في الجزء العلوي«.
ــن املـــتـــوقـــع أن تــــشــــارك مــايــكــروســوفــت  ــ ومـ
ــاريــــع مـــشـــابـــهـــة، خـــصـــوصـــًا بــعــد  ــــي مــــشــ فـ
استحواذها على منصة البرمجة الشهيرة 
بيانات  قاعدة  على  تحتوي  التي   ،GitHub
ضــخــمــة لــلــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة مــفــتــوحــة 
املصدر. من جهة أخــرى، نجح فريق بحثي 
مـــن جــامــعــة رايــــس األمــيــركــيــة، فـــي تطوير 
بلغة  التطبيقات  بــرمــجــة  عــلــى  قـــادر  نــظــام 
ستخدم بإخبار 

ُ
»الجافا«، ويكفي أن يقوم امل

الـــنـــظـــام بـــنـــوع الــتــطــبــيــق الـــــذي يـــرغـــب في 
بتحديد   BAYOU نــظــام  لــيــقــوم  تــطــويــره، 
جمل البرمجة الضرورية إلنشاء التطبيق. 
 BAYOU يـــقـــوم الـــتـــقـــنـــيـــة،  الـــنـــاحـــيـــة  ومـــــن 

لــحــوالــي 1500  الــبــرمــجــة  تعليمات  بــقــراءة 
تطبيق أندرويد، التي تحتوي على حوالي 
اعتمد  الجافا، حيث  100 مليون كود بلغة 
لتغذية  اآللــة  تعلم  تقنيات  على  الباحثون 

الــنــظــام بــالــشــيــفــرات الــبــرمــجــيــة وتــعــلــيــمــه 
كيفية صياغة األكواد. وقد حصل املشروع 
ــن الــجــيــش األمـــيـــركـــي ومــن  عــلــى تــمــويــل مـ

شركة غوغل.

هشام حدانة

الشهيرة  الضوئية  األقــراص  عندما ُصنعت 
)CD ،DVD ،Blu-ray( كان تقدير عمر تخزين 
 للغاية. غير أن الواقع 

ً
البيانات فيها متفائا

أظهر أن حفظ البيانات ملدة طويلة على هذه 
الوسائط أمر غير مؤكد تمامًا. ولهذا السبب 
إلى إيجاد حلول للحفاظ  تسعى مختبرات 
عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــيـــانـــات ألطــــول 
فــي تقنيات  البحث  فترة ممكنة. وقــد جــرى 
مختلفة، ومحاولة الجمع بني األبعاد لزيادة 
الــكــثــافــة. وبــاســتــخــدام تقنية كــتــابــة جــديــدة 
ن 500 

ِّ
تعتمد على ليزر خماسي األبعاد، خز

تــيــرابــايــت مــن الــبــيــانــات فــي قـــرص زجــاجــي 
بحجم القرص املضغوط. وقد صمم باحثون 
ــتـــون فــــي املــمــلــكــة  ــبـ ــامـ ــهـ ــعـــة ســـاوثـ ــامـ فــــي جـ
املتحدة قرصًا زجاجيًا بحجم قرص الليزر، 
يستطيع تخزين 500 تيرابايت من البيانات. 
مــرة مما يوفره  بـــ 10000  أكــثــر  وهــي كثافة 
فـــي هــذه  تــخــزيــن  قـــرص Blu-Rays. ويــمــكــن 
السعة ما يعادل 125 مليون صورة. ويتميز 
الوسيط أيضًا بتحمله درجات حرارة تصل 
إلـــى 1000 درجــــة، ويــــدوم 13.8 مــلــيــار سنة 
ــفــظ بــه فــي ظــروف 

ُ
دون أن يــتــدهــور، إذا احــت

املــآثــر وزيــــادة الكثافة  جــيــدة. لتحقيق هــذه 
بذات القدر، اعتمد املختبر على كتابة خايا 

التخزين بناًء على الهياكل النانوية. ويذكر 
الــفــريــق أن كــتــابــة هـــذه الــهــيــاكــل بــاســتــخــدام 
بعدان  منها   ،)5D( األبــعــاد  خماسي  الليزر 
بصريان وثــاثــة أبــعــاد مكانية أخـــرى. وفي 
ــم، نـــســـخ الـــعـــلـــمـــاء بــهــذه  ــهـ ــاراتـ ــبـ ــتـ ــاء اخـ ــنــ أثــ
الطريقة 6 غيغابايت من البيانات في عّينة 
السيليكا بقياس بوصة واحــدة.  مــن زجــاج 
الكتابة،  فــي ســرعــة  السلبي  الــجــانــب  ــاء  وجـ
كيلوبايت/  230 الــلــيــزر  ذروة  بــلــغــت  حــيــث 
أن سرعة  غير  ســرعــة ضعيفة،  وهــي  ثانية. 
لعمليات  أولــويــة  بــالــضــرورة  ليست  النسخ 
 500 حفظ  ويستغرق  األجـــل.  طويل  تخزين 

تيرابايت من البيانات حوالى 60 يومًا. 

قرص زجاجي يعد بتخزين البيانات لمدة 13.8 مليار سنة

نظام   CodeNet   يسمح   ألي   شخص   بتطوير   تطبيقات   الويب   بخطوات   سهلة

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة »ميتا«، عن تصميم جلد اصطناعي للروبوتات 
لدعم تطوير »ميتافيرس« الخاص بالشركة. وابتكر باحثو الذكاء الصناعي بالتعاون مع علماء 
من جامعة كارنيغي ميلون، »جلدا« باستيكيا بسماكة أقل من 3 ملليمترات. وتحتوي املادة 
 ReSkin على جزيئات تنتج مجااًل مغناطيسيًا. وتسمح ،ReSkin الغير مكلفة، واملعروفة باسم
»الشعور« باألشياء ملعرفة مقدار القوة التي يجب استخدامها أو تقليل استخدامها  للروبوتات بـ
ألداء املهام، مثل إمساك األشياء الصغيرة أو تحريكها. ويمكن استخدام الجلد ألكثر من 50 ألف 
تفاعل، مع وجود دقة زمنية عالية تصل إلى 400 هرتز، ودقة مكانية تبلغ ملليمترا واحدًا بدقة 
90%. ويساعد هذا االبتكار في بناء مشروع الواقع االفتراضي »ميتافيرس« )metaverse(، الذي 

يهدف إلى السماح لأشخاص بالدخول إلى عالم افتراضي.

»جلد« يمّكن الروبوتات من الشعور
من تصميم شركة »ميتا«
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