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مسبار من تطوير نيسان
تعمل شركة نيسان بالتعاون مع وكالة 
استكشاف الفضاء اليابانية )جاكسا( 
عــلــى تــطــويــر مــســبــار قـــمـــري. وتــطــمــح 
ــفــــادة مــــن الــخــبــرة  ــتــ ــــى االســ الـــشـــركـــة إلـ
املاضية  السنوات  راكمتها خــال  التي 
في تطوير مركبات قــادرة على التنقل 
بــســاســة عــلــى ســطــح الــقــمــر ودمــجــهــا 
مــع مــعــرفــة جــاكــســا بــأبــحــاث املــركــبــات 
ــكــــار  ــتــ ــــز االبــ ــــركـ الـــــجـــــوالـــــة. ويـــــجـــــري مـ
الســتــكــشــاف الــفــضــاء الــتــابــع لجاكسا 
تـــجـــارب أولـــيـــة لــلــمــســبــار، حــيــث أشـــار 
»تــوشــيــوكــي نــاكــاجــيــمــا«، املــديــر الــعــام 
لــقــســم هــنــدســة املـــركـــبـــات املــتــقــدمــة في 
نيسان، إلى أن شركة نيسان وجاكسا 
املشتركة  األبــحــاث  ملــواصــلــة  تخططان 
حــول املــشــروع ملــدة عــام آخــر. ويحتوي 
املـــســـبـــار الـــجـــديـــد عـــلـــى مــجــمــوعــة من 
ــاز  ــيـ ــتـ ــح لـــــه اجـ ــيـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــات الـ
الــتــضــاريــس الــصــخــريــة لــلــقــمــر، حيث 
التحكم  قامت نيسان بتزويده بتقنية 
ــتـــي طـــورتـــهـــا مــــن خـــال  فــــي املــــحــــرك الـ
مثل  الــكــهــربــائــيــة،  للمركبات  إنــتــاجــهــا 

LEAF وكذلك تقنية التحكم في جميع 
فــي  ــــودة  ــــوجــ املــ  4ORCE-e الـــعـــجـــات 
سيارة Ariya الكهربائية. تعمل نيسان 
على تطوير تقنية 4ORCE-e لتحسني 
أدائــهــا في األراضـــي الرملية والظروف 
الــقــاســيــة األخـــــرى، بــهــدف ضــمــان عــدم 
ــر.  ــمـ ــقـ ــلــــى ســــطــــح الـ ــلـــق املــــســــبــــار عــ ــعـ تـ
في  التحكم  أدوات  إن  الــشــركــة  وتــقــول 
القوة الدافعة يمكن أن تقلل من دوران 
العجلة وفــقــا لــظــروف الــســطــح. ويمنع 
ذلــك عجات العربة الجوالة من الحفر 
كما  للقمر،  الصخرية  التضاريس  فــي 
يساعد املسبار في الحفاظ على الطاقة.

الذكاء االصطناعي 
لتشخيص وعالج االكتئاب

ــثــــون بـــريـــطـــانـــيـــون عــلــى  ــاحــ يـــعـــمـــل بــ
تــطــويــر مــنــصــة تــعــتــمــد عــلــى تقنيات 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي وألــعــاب الفيديو 
ومراقبته  االكتئاب  مرض  لتشخيص 
ــم ابــــتــــكــــار املــنــصــة  ــ بـــشـــكـــل دقــــيــــق. وتــ
 )Thymia( »ثــيــمــيــا«  اســـم  الــتــي تحمل 
ــاب الــدكــتــورة  مـــن طــــرف عــاملــة األعـــصـ
الفيزياء  وعالم  موليمباكيس،  إميليا 
الــنــظــريــة الــدكــتــور ســتــيــفــانــو جــوريــا. 
ــيـــص  ــتـــشـــخـ وعــــــلــــــى خـــــــــاف طـــــــــرق الـ
اإلجــابــة  يــتــم خــالــهــا  الــتــي  التقليدية 
املــرض،  لتشخيص  االستبيانات  عــن 
يــســتــخــدم الـــبـــاحـــثـــون ألــــعــــاب فــيــديــو 
تــعــتــمــد عـــلـــى عـــلـــم الـــنـــفـــس الــعــصــبــي 
والـــلـــغـــويـــات والــتــعــلــم اآللـــــي، للكشف 
املبكر عــن عــامــات االكــتــئــاب. وجــاءت 
ــكـــرة ابـــتـــكـــار »ثـــيـــمـــيـــا« بـــعـــد إصـــابـــة  فـ
ــلــــدكــــتــــورة إمــيــلــيــا  صـــديـــقـــة مـــقـــربـــة لــ
مــولــيــمــبــاكــيــس بـــاالكـــتـــئـــاب، وفــشــلــت 

طــــــرق تـــقـــيـــيـــم االكــــتــــئــــاب الــتــقــلــيــديــة 
فــــي تــشــخــيــص حــالــتــهــا فــــي املـــراحـــل 
بكرة للمرض. وتعتمد املنصة على 

ُ
امل

لتشخيص  الـــبـــيـــانـــات  مـــن  مــجــمــوعــة 
االكتئاب، حيث تعمل على تحليل كام 
ستخدم ومراقبة التعبيرات الدقيقة 

ُ
امل

ونظرة العني التي يمكن أن تساعد في 
تتّبع الحالة املزاجية للشخص.

وتعمل املنصة على جمع البيانات من 
بمجموعة  ومقارنتها  املــرضــى،  آالف 
تدريب  بهدف  مصابة،  غير  معيارية 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي عــلــى تشخيص 

املرض بدقة.

روبوتات بيولوجية ذاتية التكاثر

ــد الـــوطـــنـــي  ــهـ ــعـ يـــعـــمـــل بــــاحــــثــــون فــــي املـ
في  البيئة  لـــوزارة  البيولوجية  للموارد 
كوريا الجنوبية، على تطوير نظام ذكي 
قـــادر عــلــى تــحــديــد وتمييز الــحــيــوانــات 
ــددة بــــاالنــــقــــراض عــلــى  ــهــ ــبـــاتـــات املــ ــنـ والـ
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، مــــن خـــــال االعـــتـــمـــاد 
عــلــى تــقــنــيــات الــتــعــلــم اآللــــي فـــي تــدريــب 
الخوارزميات على التمييز بني الكائنات 
ــددة بـــاالنـــقـــراض حــتــى وإن كــانــت  ــهــ املــ
متشابهة بشكل كبير. واستخدم املعهد 
الــوطــنــي لــلــمــوارد الــبــيــولــوجــيــة الــنــظــام 
الذكي لتمييز ببغاوات األمــازون، وهي 
واحـــدة مــن األنــــواع املــهــددة بــاالنــقــراض 
ــا، ألن  ــدهــ ــديــ ــحــ ــة تــ ــوبـ ــعـ ــة بـــصـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ املـ
العديد منها متشابه شكليا مع بعضها 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــبــــعــــض. وخـــــــال الــــتــــجــــارب األولـ الــ
نجحت تقنيات التعلم اآللي في تحديد 
27 نوعا مختلفا من ببغاوات األمازون، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــبـــبـــغـــاوات ذات الـــــرأس 
األصفر والببغاوات زرقاء الخد، وبلغت 

دقة النظام 92 في املائة.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول تــشــوي جونغ 
الـــوطـــنـــي:  املـــعـــهـــد  فــــي  ــؤول  ــ ــسـ ــ املـ وون، 
تقنيات  اســتــخــدام  إلـــى  فريقنا  »يــطــمــح 

الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي عــلــى نــطــاق واســع 
املــهــددة باالنقراض  فــي تحديد األنـــواع 
بسرعة وبــدقــة«. مــن جهة أخـــرى، تعمل 
ــات عــــلــــى اســــتــــخــــدام  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ بــــعــــض الـ
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فـــي مــجــال حماية 
الباحثون  يعمل  حــيــث  الــبــريــة،  الــحــيــاة 
بجامعة  البيولوجية  الــعــلــوم  كلية  فــي 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ ــيــــة عـ ــتــــرالــ ــد األســ ــ ــايـ ــ أديـ
مزيج من الطائرات بدون طيار والذكاء 
ــاء مــســتــعــمــرات  ــ ــاعــــي، إلحـــــصـ ــنــ ــطــ االصــ

الطيور املهددة باالنقراض.

ــــون 8 جــني 1«  كشفت شــركــة كــوالــكــوم رســمــيــا عــن معالجها الــجــديــد »ســنــاب دراغـ
الذي  املعالج  العام، وهو  لهذا   Snapdragon Tech Summit السنوي  مؤتمرها  خال 
الــهــواتــف الذكية فــي عــام 2022 بنظام  أقــوى  الــشــركــات املصنعة فــي  ستعتمد عليه 
أندرويد. ويقدم الجيل الجديد من معالجات كوالكوم للهواتف الذكية الرائدة مزايا 
وتحديثات متنوعة على مستوى التصوير واألداء ومعالجة البيانات والرسوميات، 
والتأمني اإللكتروني والذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامس 5G، حيث يعتبر 
املــايــني من  أداء  قـــادرا على  نانومتر، مما يجعله   4 بــدقــة  تــم تصنيعه  أول معالج 

العمليات الحسابية في فترة زمنية وجيزة.
املعالج  الرسمي، يقدم  الشركة األميركية على موقعها  الــذي نشرته  البيان  وحسب 
املــاضــي )ســنــاب دراغـــــون 888(،  بــالــجــيــل  مــقــارنــة  أقــــوى بنسبة %20  أداًء  الــجــديــد 
باإلضافة إلى قدرة أعلى على ترشيد استهاك بطارية الهواتف بنسبة 30%. كما 
يحتوي على بطاقة متطورة ملعالجة الرسوميات Adreno GPU قادرة على معالجة 

أسرع بنسبة %30.
وزودت كوالكوم معالجها بمودم Snapdragon X65 لشبكات الجيل الخامس، وهو 
مودم يعزز من قدرة هواتف أندرويد في االتصال بشبكات 5G بسرعات فائقة، من 
6GHz-sub، ويقدم  الترددي  الحيز  mmWave وكذلك  املليمترية  املوجات  دعم  خال 
سرعة نقل للبيانات بحد أقصى يصل إلى 10 غيغابت في الثانية الواحدة. ويتيح 
املعالج لكاميرا الهاتف التقاط 240 صورة بدقة 12 ميغابكسل في ثانية واحدة، مع 
التقاط حتى 30  إمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K وتقنية HDR. كما يمكن 
صورة لنفس املشهد ودمجها في صورة واحدة للحصول على أكبر قدر ممكن من 
اإلضــاءة في ظروف التصوير الليلي، إلى جانب عدد من مزايا الذكاء االصطناعي 
 Auto-Exposure ومــيــزة   Auto- Face Detection لــلــوجــوه  الــتــلــقــائــي  االلــتــقــاط  مــثــل 

املتطورة لضبط اإلضاءة بشكل تلقائي في الصور.
ــان، يــحــتــوي املــعــالــج عــلــى وحــــدة مخصصة لحماية  ــ وعـــن تــقــنــيــات الــحــمــايــة واألمــ
 Android إلى جانب دعم ميزة أندرويد األمنية ،Trust Management Engine البيانات

Ready SE، ما يسمح بتخزين البيانات الرقمية الحساسة بشكل آمن.

عالم الذكاء االصطناعي صناعات مستقبلية

تحديد الحيوانات المهددة باالنقراض

معالج بدقة تصنيع 4 نانومتر

أحمد ماء العينين

هــارفــارد  لجامعة  ــة  دراسـ حسب 
تافتس  جامعتي  مــع  بــالــتــعــاون 
ــشـــــرت فــي  ـــ

ُ
ــيــــرمــــونــــت الــــتــــي ن وفــ

الــروبــوتــات  تتميز  العلمية،   PNAS دوريـــة 
 Xenobots( زينوبوتس  باسم  عرف 

ُ
ت -التي 

3.0(- بقدرتها على التكاثر الذاتي بطريقة 
تختلف عــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات، حيث 
يــمــكــنــهــا الــســبــاحــة فـــي بــيــئــتــهــا الــصــغــيــرة 
فيها.  الــفــرديــة  الخايا  مــن  مــئــات  وتجميع 
وبـــعـــد بــضــعــة أيــــــــام، تــصــبــح الــــروبــــوتــــات 
الـــجـــديـــدة مـــثـــل »اآلبـــــــــاء« وتـــتـــحـــرك مــثــلــهــا 
تماما، ويمكن لهذه األخيرة أن تكرر نفس 

العملية مرارًا وتكرارًا.
ــصــمــمــة 

ُ
وتــتــكــون هــــذه الــكــائــنــات الــحــيــة امل

بــالــكــمــبــيــوتــر مـــن خــايــا جــذعــيــة للضفدع 
 .)Xenopus laevis( املــخــالــب  ذي  األفــريــقــي 
ــــرى فــيــهــا  ــتـــي يـ ــرة األولـــــــى الـ ــ ــذه هــــي املــ ــ وهــ
العلماء هذا النوع من التكاثر، الذي يسمى 

يعمل باحثون على 
تطوير روبوتات حية 

قادرة على التكاثر بشكل 
ذاتي، مبرمجة بالكمبيوتر 

من خاليا جدعية

»الــتــكــاثــر الـــحـــركـــي« فـــي كــائــنــات مــتــعــددة 
الخايا، حيث ُيعرف التكاثر الحركي على 
مستوى الجزيئات، ولكن لم تتم ماحظته 
الكائنات  أو  الخايا  من قبل على مستوى 

الحية الكاملة.
وفي هذا الصدد، يقول مايكل ليفني، أستاذ 
واملسؤول  تافتس  في جامعة  األحــيــاء  علم 
املــشــارك فــي الـــدراســـة: »ال تــعــد الــروبــوتــات 
التي يبلغ حجمها مليميترًا واحدًا،  الحية 
روبوتات تقليدية وال نوعا من الحيوانات، 
يمكن  للبرمجة  قابلة  كائنات حية  ولكنها 
ــي مــجــال  ــداث طـــفـــرة فــ ــي إحــــــ أن تـــســـاهـــم فــ
العاج  توفير  خــال  مــن  التجديدي،  الطب 
الـــدوائـــي املــبــاشــر واملــخــصــص لــإصــابــات 
الــرضــحــيــة والــعــيــوب الــخــلــقــيــة والــســرطــان 

والشيخوخة«.
وتم تمويل البحث من طرف وكالة مشاريع 
الـــبـــحـــوث املـــتـــطـــورة الـــدفـــاعـــيـــة األمــيــركــيــة 
يــمــكــن اســتــخــدام روبـــوتـــات  DARPA. كــمــا 
»كسينوبوت« في تطبيقات عديدة، ومنها: 
تــنــظــيــف الـــنـــفـــايـــات املـــشـــعـــة، وجـــمـــع املــــواد 
ونقل  املحيطات،  في  الدقيقة  الباستيكية 
األدويــــة داخـــل األجــســام الــبــشــريــة، أو حتى 
السفر إلى شرايني اإلنسان إلزالة الترسبات 

وتدمير الخايا السرطانية.
وكـــــان الـــفـــريـــق نــفــســه قـــد أعـــلـــن فـــي يــنــايــر/

»زينوبوتس«  أنه طور   2020 الثاني  كانون 
حــــيــــة، حــيــث  روبــــــوتــــــات  أول  بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
اعــتــمــد الــبــاحــثــون عــلــى خــايــا جــذعــيــة من 

الــروبــوت  لتطوير  األفــريــقــي  الضفدع  جنني 
وتحويله إلى آلة يمكن برمجتها ألداء مهام 
مـــتـــعـــددة. وعـــلـــى خــــاف الــنــســخ األولـــــى من 
من  الجديد  الجيل  برمجة  يمكن  الــروبــوت، 
هذه الروبوتات الدقيقة على التكاثر وتكوين 

نــســخ مـــن نــفــســهــا، والـــحـــركـــة بــشــكــل ذاتــــي. 
املائية  البيئات  فــي  تعيش  أن  يمكنها  كما 
أو  أيـــام  لــعــدة  دون وجـــود مغذيات إضافية 
أسابيع، حيث تأتي محملة مسبقا بمصدر 

غذائها من رواسب الدهون والبروتني.

هشام حدانة

نــجــح بــاحــثــون فــي تصنيع حــبــر بيولوجي 
إنتاجه  تــم  الحيوية،  الطباعة  فــي  ُيستخدم 
عن طريق إعــادة برمجة بكتيريا اإلشريكية 
القولونية. ويستطيع هذا الحبر الحيوي أن 
ينتج عقاقير جديدة أو يصنع مواد للعاج 
الـــذاتـــي. والــطــبــاعــة الــحــيــويــة ثــاثــيــة األبــعــاد 
أنــمــاط الخلية في  )3D(، هــي طــريــقــة إنــتــاج 
مساحة محددة باستخدام تقنيات الطباعة 
ثــاثــيــة األبــــعــــاد، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى وظــيــفــة 
املــطــبــوع. كما  الــبــنــاء  الخلية وبقائها داخـــل 
األبــعــاد  ثاثية  الحيوية  الطباعة  تستخدم 

طــريــقــة الــطــبــقــة تــلــو الــطــبــقــة لــتــرســب املــــواد 
وتكوين   )bioinks( مغذيات  بــاســم  املــعــروفــة 
الباحثون  األنسجة. واستطاع  هياكل تشبه 
بريغهام،  ومستشفى  هـــارفـــارد  جــامــعــة  مــن 
ــكــــروبــــي« جــــديــــد واعــــــد.  ــيــ تـــطـــويـــر »حــــبــــر مــ
واختبروا طريقة جديدة باستخدام بكتيريا 
برمجتها  فـــي  ونــجــحــوا   .Escherichia coli
لتجميع مونومرات البروتني وتكوين ألياف 
نــانــويــة، تنتظم فــي شــبــكــات بــعــد ذلـــك. ومــن 
خــال دمجها مــع املكونات األخـــرى، تمكنوا 
من الحصول على هيدروجيل، يتم استخدامه 
من خال طابعة ثاثية األبعاد. باإلضافة إلى 
ذلك، أدخل الباحثون في أحبارهم ميكروبات 

أخرى لإشريكية القولونية، تمت برمجتها 
ــــرى بخصائص  ــــواد أخـ ــــرة إلنـــتـــاج مـ هــــذه املـ
خــــاصــــة، حـــيـــث تـــمـــكـــنـــوا مــــن طـــبـــاعـــة املـــــواد 
ــن، وهــو دواء مضاد  نتج مركب أزوريـ

ُ
التي ت

للسرطان، في وجود مواد كيميائية معينة، 
 A مــــادة بيسفينول مــــواد تحبس  إنــتــاج  أو 
املسببة لخلل الــغــدد الــصــمــاء، املــوجــودة في 
البيئة من دون الحاجة إلى منتجات إضافية. 
وفقا للباحثني، يمكن لهذا الحبر الحيوي أن 
يعيد إنتاج نفسه، وبالتالي يمكن استخدامه 
إلنشاء مواد للترميم الذاتي، حيث يكون نقل 
املواد الخام أمرًا معقدًا، على سبيل املثال في 

الرحات الفضائية أو على القمر أو املريخ.

»حبر حيوي« يفتح آفاقًا في الطب والفضاء

برمجة   خاليا   جذعية   للتكاثر   بشكل   ذاتي   يختلف   عن   النباتات

أن تبدأ شركته »نيورالينك« في زرع  إيلون ماسك  األميركي  األعمال  امللياردير ورجــل  يأمل 
الرقاقات اإللكترونية في أدمغة البشر اعتبارًا من العام املقبل.  وتعمل شركة »نيورالينك« التي 
أسسها ماسك عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز 
نشاط الدماغ في وقت واحد. كما تكون لها تطبيقات طبية مثل عاج إصابات الحبل الشوكي 
الخطيرة واالضطرابات العصبية. وقال ماسك عن خطط شركة »نيورالينك« خال 2022، إن 
شركته »تعمل بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من االختبارات، ونؤكد 
فقط أنها آمنة وموثوق بها للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان«. وأضاف: »نأمل أن 
نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خال العام املقبل، والذين سيكونون من األشخاص الذين 
يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي«، موضحا أنه بانتظار 

موافقة إدارة الغذاء والدواء األميركية.

زرع الرقاقات في رأس البشر
تحفيز نشاط الدماغ

جديد

Thursday 9 December 2021
الخميس 9 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  5  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2656  السنة الثامنة


