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قناع يُشخص كورونا 
في 90 دقيقة

ــثـــون فــــي مـــجـــال الــصــحــة  ــاحـ يــطــمــح بـ
إلى تطوير أدوات يمكنها الكشف عن 
فــيــروس كــورونــا فــي وقــت وجــيــز. وقد 
ذكية  أداة  تطوير  فــي  الباحثون  نجح 
بفيروس  املصابني  تشخيص  يمكنها 
كــــورونــــا فــــي غـــضـــون ســـاعـــة واحــــــدة، 
الحيوية  الــعــامــات  تحليل  خـــال  مــن 
فريق  وتــوصــل  الـــدم.  اختبار  وبيانات 
بــحــثــي مـــن مــعــهــد Wyss فـــي جــامــعــة 
هارفارد بالتعاون مع باحثني من معهد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
تصميم قناع وجه يحتوي على أجهزة 
اكتشاف  عند  لونها  يتغير  استشعار 
وجود فيروس SARS-CoV-2 في نفس 
 
ّ
املريض. وأشار الفريق الباحث إلى أن

قناع الوجه يعطي نتائج في غضون 90 
دقيقة بمستويات دقة مماثلة الختبارات 
الــتــشــخــيــص الــقــيــاســيــة الــقــائــمــة على 
الحمض النووي مثل تفاعل البوليمراز 
املتسلسل )PCR(. ويحتوي القناع على 

أنزيمات تتفاعل مع املواد الكيميائية 
 ،2-SARS-CoV املــوجــودة فــي فــيــروس
وفي هذا املوضوع يقول الدكتور »بيتر 
 Wyss نجوين«، عالم األبحاث في معهد
بجامعة هارفارد: »نجحنا في تطوير 
جـــهـــاز اســـتـــشـــعـــار صــغــيــر قـــائـــم عــلــى 
البيولوجيا االصطناعية يعمل مع أي 
قناع للوجه، ويجمع بني الدقة العالية 
الختبارات تفاعل البوليميراز املتسلسل 
)PCR( والتكلفة املنخفضة الختبارات 
التقنية  هــذه  دمــج  ويمكن  املستضد«. 
العلماء  الــتــي يستعملها  املــابــس  فــي 
املــواد الخطرة أو  الذين يتعاملون مع 
مسببات األمراض في املختبرات، وتم 
تصنيع نماذج أولية معملية فقط حتى 
مع  التعاون  إلــى  الفريق  ويطمح  اآلن. 
مصانع عاملية إلنتاج األقنعة بكميات 

كبيرة.

رقاقة لقياس مستويات 
التوتر من قطرة دم

يمكنها  صغيرة  شريحة  علماء  طـــّور 
قــيــاس مــســتــويــات الــتــوتــر فـــي الــوقــت 
الفعلي عــن طــريــق قــيــاس الــهــرمــونــات 
فــي قــطــرة دم. يــشــارك الــكــورتــيــزول في 
إدارة اإلجــهــاد من قبل الجسم، في رد 
وجه  على  الخطر  مــع  والتكيف  الفعل 
ــنـــب مــع  ــا إلــــــى جـ ــبـ ــنـ الــــخــــصــــوص. وجـ
هرمونات التوتر األخرى، فإنه يساهم 
في العديد من جوانب صحتنا، واألهم 
مـــن ذلــــك، الـــنـــوم. وتــعــتــبــر املــســتــويــات 

املــرتــفــعــة جــــدًا مــنــه غــيــر نـــافـــعـــة، ألنــه 
ــــى ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الــتــوتــر  يــــــؤدي إلـ
وبالتالي زيادة خطر اإلصابة بنوبات 
القلبية وغيرها من  النوبات  أو  الهلع 
املــشــكــات الــصــحــيــة. وحــالــيــا، يتطلب 
قياس مستويات الكورتيزول عمليات 
معملية باهظة الثمن وتستغرق وقتا 
شرت 

ُ
ن التي  دراستهم،  . وخــال 

ً
طويا

 ،Science Advances نتائجها في مجلة
سعى الباحثون بقيادة جامعة روتجرز 
)نيو جيرسي( إلى إيجاد طريقة ملراقبة 
ــيـــزول فـــي الــحــيــاة  ــكـــورتـ مــســتــويــات الـ
الــيــومــيــة وتــمــكــني املـــرضـــى مـــن تلقي 
الــعــاج فــي الــوقــت املــحــدد. وتستطيع 
هذه التكنولوجيا تحليل الكورتيزول 
من سوائل أخرى غير الدم، مثل البول 
أو الــلــعــاب، مــمــا يــبــســط املــهــمــة بشكل 
أكبر. كما يمكن التخلص من استخدام 
األدوات الضخمة، وربما قريبا سيكون 
من املمكن مراقبة الحالة باستخدام آلة 

صغيرة يتم ارتداؤها على املعصم.

شبكة 5G لتحسين حركة المرور

قد يتم اعتماد تقنية االتصال الضوئي 
ــع، بعدما  Li-Fi قــريــبــا عــلــى نــطــاق واســ
ــة الــفــرنــســيــة الــنــاشــئــة  صــمــمــت الـــشـــركـ
يــمــكــن   Li-Fi شــــريــــحــــة   Oledcomm
كما سيتم  الذكية.  الهواتف  في  دمجها 
االســتــغــنــاء عــن مــفــتــاح USB الــــذي كــان 

ضروريا حتى اآلن.
خال املؤتمر العاملي للجوال هذا العام، 
قدمت شركة Oledcomm شريحة جديدة 
لاتصاالت الاسلكية. وتشتهر الشركة 
 Light اختصار( Li-Fi بنظامها لاتصال
لشبكة  بــديــلــة  تــقــنــيــة  وهــــي   ،)Fidelity
بــداًل من  الضوء  والتي تستخدم   Wi-Fi
مــوجــات الـــراديـــو. عـــادة، يجب أن تكون 
أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر واألجــــهــــزة األخــــرى 
لتتمكن  خــــاص   USB بــمــحــول مــجــهــزة 
مــن االتــصــال بنقطة وصــول Li-Fi. غير 
أن الشركة تمكنت من تصغير تقنيتها 
 Gigabit إلنشاء شريحة صغيرة تسمى
ويـــدمـــج   .)Optical Front End )OFE
الـــجـــهـــاز مـــصـــدر ضــــوء لــنــقــل الــبــيــانــات 
وصــمــامــات   ،)LED أو   VCSEL ــيـــزر  )لـ
ثــنــائــيــة ضــوئــيــة لــاســتــقــبــال، ومــعــالــج 

اإلشـــــــارات.  ملــعــالــجــة   ASIC إلـــكـــتـــرونـــي
وتـــوفـــر هــــذه الــشــريــحــة ســـرعـــات تــبــادل 
املعلومات تصل إلى واحد جيجابت في 
الــثــانــيــة عــلــى مــســافــة تــصــل إلـــى خمسة 
صغيرا  الشريحة  حجم  ويعتبر  أمــتــار. 
بــمــا يــكــفــي لــيــتــم دمــجــهــا مـــبـــاشـــرة في 
والهواتف  املحمولة  الكمبيوتر  أجــهــزة 
ــهــــزة الــلــوحــيــة وبــالــتــالــي  الــذكــيــة واألجــ

.Li-Fi توسيع استخدام تقنية لـ

تعد أجهزة تنظيم ضربات القلب من بني األجهزة التي يستخدمها مايني املرضى 
حول العالم، وهي عبارة عن أجهزة صغيرة يتم غرسها داخل جسم املريض وتعمل 
نــبــضــات كهربائية.  تــولــيــد  بــاالعــتــمــاد عــلــى  الــقــلــب وتنظيم ضــربــاتــه  عــلــى تنشيط 
وتتطلب األجهزة املستخدمة حاليا أن تخاط على عضلة القلب بإجراء جراحي ومن 
ثم إزالتها بعملية أخرى، وهو األمر الذي يثير القلق من احتمال ظهور مضاعفات 

تشمل العدوى وتلف األنسجة والجلطات الدموية.
وفي دراسة جديدة، نجح باحثون من جامعتي نورث وسترن وجورج واشنطن في 
تطوير أول جهاز لتنظيم ضربات القلب السلكي ومن دون بطاريات، وقابل للزرع 
بالكامل، ويتحلل في الجسم عندما ال تكون هناك حاجة إليه. وتم تصنيعه من مواد 

متوافقة بيولوجيا.
هوائي  مــن  الطاقة السلكيا  يستمد  الجديد  الجهاز  أن  إلــى  الباحث  الفريق  وأشـــار 
خــارجــي بــاســتــخــدام بــروتــوكــوالت االتــصــال بــاملــجــال الــقــريــب )NFC(، وهــي نفسها 
يلغي  مــا  تــمــاس،  دون  اإللــكــتــرونــي  للدفع  الذكية  الــهــواتــف  فــي  ستخدمة 

ُ
امل التقنية 

الحاجة إلى البطاريات الضخمة واألجهزة الصلبة.
وفي هذا الصدد، يقول جون روجرز، الباحث الرئيسي في الدراسة: ال يعتمد الجهاز 
الجديد على توصيل خيوط عبر الجلد من أجل إزالتها جراحيا بعد انقضاء الحاجة 
في  النتائج  التكاليف وتحسني  مزايا إضافية، مثل خفض  إليها، وبالتالي تعطي 
رعاية املرضى، حيث يتم زرعه على سطح القلب ويمكن تفعيله عن بعد، وبعد مرور 
أسابيع يبدأ في الذوبان والتحلل من تلقاء نفسه، وبالتالي ال توجد ثمة حاجة إلى 

اإلزالة الفيزيائية ألقطاب الجهاز.
الفريق الباحث أنه من خال تغيير تكوين وسمك الجهاز، يمكن التحكم في  وأكــد 

العدد الدقيق لأليام التي يظل فيها الجهاز يعمل قبل أن يتحلل. 
وتواجه أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية بعض التحديات، حيث أكدت إدارة 
الغذاء والدواء األميركية )FDA(، أن أجهزة تنظيم ضربات القلب تحتوي على ثغرات 
أمنية تتيح للقراصنة تسريع استهاك البطارية أو تعديل نبضات قلب املريض، ما 

يضع حياة املريض في خطر حقيقي.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

Li-Fi هواتف ذكية مزودة بتقنية

جهاز بدون بطارية لتنظيم القلب

أحمد ماء العينين

ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــوي أنـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
استشعار  أجــهــزة  على  الحديثة 
ــادرة عــلــى تــحــديــد  ــ ــيـــرات قــ ــامـ وكـ
املحيطة  الطريق  حالة  وبالتالي  األجــســام 
تدعم  معالجات  على  وباالعتماد  باملركبة. 
مختلف  تحليل  يمكن  االصطناعي  الــذكــاء 
ــلــتــقــطــة ونــقــلــهــا الســلــكــيــا عبر 

ُ
الــبــيــانــات امل

ــــى الــســحــابــة  ــامــــس، إلــ ــيـــل الــــخــ شـــبـــكـــة الـــجـ
اإللكترونية لتنبيه السيارات املوجودة في 
املنطقة، عند وقوع حادث أو وجود عوائق 

على الطريق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت شــركــة كــوالــكــوم 
وإنتاج معالجات  املتخصصة في تصميم 
الــهــواتــف الــذكــيــة عــن تقنية جــديــدة تعمل 
ــامــــس، وتــتــيــح  ــخــ ــيـــل الــ ــكـــات الـــجـ ــبـ ــبـــر شـ عـ
لــلــســيــارات الـــتـــواصـــل فـــي مـــا بــيــنــهــا أثــنــاء 
ــادل املـــعـــلـــومـــات  ــ ــبـ ــ ــرق وتـ ــطــ الـــســـيـــر عـــلـــى الــ

توفر شبكة الجيل 
الخامس لالتصاالت 

إمكانية التواصل 
المعلوماتي ما بين 
السيارات في الوقت 

الحقيقي

ــع بــصــورة آنــيــة، بهدف  ــواقـ والــخــرائــط واملـ
تــعــزيــز الــســامــة واألمـــــان، وتــحــســني حركة 
ــــادي مــخــاطــر  ــفـ ــ املــــــــــرور، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـ

االصطدام والوقوف املفاجئ.
 )latency( وتتيح سرعة االستجابة العالية
الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا شــبــكــة الــجــيــل الــخــامــس 
مهمة  معلومات  على  الحصول  للسيارات 
عن حركة املرور بعد قطع مسافة ال تتجاوز 
الجيل  شبكة  توفر  املقابل  فــي  متر،   0.001
الرابع املعلومات بعد قطع مسافة 2.8 متر، 
وهو األمر الذي يعكس مدى كفاءة السرعة 

وقدرة شبكات الجيل الخامس.
ــيــــس قــســم  ــائــــب رئــ ــــي«، نــ ــمـ ــ وقـــــــال »جـــــــون سـ
الـــهـــنـــدســـة فــــي كــــوالــــكــــوم، إن الـــبـــاحـــثـــني فــي 
كوالكوم يتصورون أن االتصال بني السيارات 
يساعد في وقف االصطدامات، بينما ستوفر 
االتـــصـــاالت بــني الــســيــارة واملــشــاة تنبيهات 
السامة ملن يعبرون الطرق. وقدم الباحثون 
في شركة كوالكوم عرضا توضيحيا للتقنية 
األولي  النموذج  الجديدة، من خال تشغيل 
الــتــجــريــبــي فـــي اخـــتـــبـــار مـــيـــدانـــي. ونــجــحــت 
أن  التي واجهت بعض املطبات في  السيارة 
األمــتــار  أخـــرى خلفها بمئات  تخطر ســيــارة 
حول االنسداد. كما زودتها بخريطة ثاثية 
ــاد عـــالـــيـــة الــــدقــــة فــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي  ــ ــعـ ــ األبـ
وتوصيات أخرى للمساعدة في التنقل، ومن 
املرتقب اختبار التقنية في الصني وستصل 
إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة والــعــديــد مـــن الـــدول 
األخرى العام املقبل. ومن جهة أخرى، تعمل 
بعض الشركات العاملية على اختبار تقنيات 

مشابهة، إذ تعمل شركة نوكيا، املتخصصة 
فـــي تــقــنــيــات االتـــصـــال، بــالــتــعــاون مـــع مــركــز 
البحوث الفنية في فنلندا، على تطوير نظام 
التواصل بني  القيادة  يتيح للسيارات ذاتية 
بعضها البعض عبر شبكة الجيل الخامس. 

 نــظــامــهــا الــجــديــد 
ّ
وأشــــــارت الــشــركــة إلــــى أن

الطريق  مــن معرفة حالة  الــســيــارات  سُيمكن 
التي من  املعلومات  املــرور ومختلف  وحركة 
شــأنــهــا أن تــزيــد مـــن مــســتــوى الــحــمــايــة من 

الحوادث واألمان أثناء التنقل.

هشام حدانة

ارتــفــع عــدد األشــخــاص الــذيــن يعانون من 
نقص الغذاء خال جائحة كوفيد-19 إلى 
الــواليــات  أكثر مــن 45 مليون شخص فــي 
ــدة األمــــيــــركــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك 15  ــحــ ــتــ املــ
مــلــيــون طــفــل. وتــطــمــح الــشــركــات الـــرائـــدة 
ابتكار حلول  التكنولوجيا إلى  في مجال 
ــاهــــرة، حــيــث  حـــديـــثـــة ملـــواجـــهـــة هـــــذه الــــظــ
كـــشـــفـــت شــــركــــة غــــوغــــل عــــن مــــوقــــع جــديــد 
يــســاعــد فــي الـــوصـــول إلـــى أمــاكــن املــتــاجــر 
الطعام باملجان.  تــوفــر  الــتــي  واملــؤســســات 
 Find Food Support مـــوقـــع  ــتـــوي  ويـــحـ

عــلــى أداة تــحــديــد مـــواقـــع الـــطـــعـــام الــتــي 
تــدعــمــهــا خــرائــط غــوغــل، وتــعــمــل الشركة 
 No Kid مثل  ربحية  غير  مجموعات  مــع 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة   ،FoodFinderو  Hungry
أكثر  لتجميع  األمــيــركــيــة،  الــزراعــة  وزارة 
مــن 90 ألـــف مــوقــع يــدعــم الــغــذاء املجاني 

في جميع الواليات الخمسني.
ــد بـــمـــثـــابـــة ثــمــرة  ــديـ ــجـ ــع الـ ــوقــ ويـــعـــتـــبـــر املــ
مشروع Project Delta الذي تم إطاقه من 
 X moonshot في قسم Food for Good فريق
التابع لشركة ألفابت، الشركة األم لغوغل، 
وهو مشروع يهدف باألساس إلى تقديم 
حلول ذكية  لتحسني االتصال بني موزعي 

األغـــذيـــة لــلــحــد مــن هـــدر الــطــعــام. وتعتبر 
قضية هدر الطعام من بني القضايا التي 
تشغل بال العالم، ووفقا لألرقام الصادرة 
عــن هيئة األمـــم املــتــحــدة، ُيــهــَدر نحو ثلث 
ــام، أي نحو  األغــذيــة املنتجة عــاملــيــا كــل عـ
إلى تريليون  1.3 مليار طن، بقيمة تصل 
دوالر سنويا، في املقابل، تشير التقديرات 
فــي تقرير حــالــة األمـــن الــغــذائــي والتغذية 
 مــا يــقــارب 690 مليون 

ّ
فــي الــعــالــم، إلــى أن

ــوا يـــعـــانـــون الـــجـــوع فـــي عــام  ــانـ شــخــص كـ
2019، أي بزيادة قدرها 10 مايني نسمة 
مــقــارنــة بــعــام 2018، وتــصــل إلــى نحو 60 

مليون نسمة خال فترة خمس سنوات.

غوغل تدعم األمن الغذائي في المجتمع

)Getty( توفر شبكة الجيل الخامس والذكاء االصطناعي اآلمان للمركبات

التربة  حفر  على  بــقــدرتــه  يتميز  روبـــوت  تطوير  على  كاليفورنيا  جامعة  فــي  بــاحــثــون  يعمل 
والتحرك تحت سطح األرض. واستوحى الفريق الباحث فكرة تصميمه من جذور نباتات الكرم، 
النامي من جذور  الطرف  غــرار  الحفر، ويتكون من جــزء متحرك على  في  أسلوبها  إذ يحاكي 
النبات، في حني يظل باقي جسم الروبوت في حالة سكون. وتم تزويد الروبوت بفوهة أمامية 
تطلق الهواء إلى األمام أثناء عملية الحفر لتمكينه من التحرك بسهولة.  ويؤكد الباحثون أن 
هذه النوعية من الروبوتات تستخدم في تطبيقات متعددة، ال سيما في املجاالت التي تتطلب 
ــمــّكــن هذه 

ُ
الــتــآكــل. وت التربة وقــيــاس مــعــدالت  الــرمــال الجافة لسحب عينات  الحفر فــي طبقات 

التقنية املزارعني من تحليل التربة وقياس الرطوبة والحرارة وجمع كميات هائلة من البيانات 
الدقيق  التشخيص  في  وللمساعدة  قــرارات صحيحة،  االصطناعي التخاذ  بالذكاء  وتحليلها 

للتأثيرات املناخية واآلفات الزراعية.

روبوت يتحرك تحت سطح األرض
تحليل التربة

جديد

Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة


