
علوم وتكنولوجيا
20

قارب كهربائي طائر
تطوير  مــن   Candela شــركــة  تمكنت 
قارب كهربائي طائر يعمل بدعم من 
تقنيات الذكاء االصطناعي، ويتميز 
 
ً
التنقل بسرعة 50 ميال بقدرته على 

ه قادر على 
ّ
بحريًا في الساعة. كما أن

تقليل احتكاكه باملياه بنسبة تصل 
إلى 80 % عن طريق االرتفاع عن املاء.

ويبلغ سعر القارب الذي يحمل اسم 
Candela C-7 حوالي 250 ألف دوالر 
الــشــركــة املصنعة  ــرت  ــ أمــيــركــي. وذكـ
 
ّ
أن التي تتخذ من السويد مقرًا لها، 

نظام الرقائق املزود به القارب يوفر 
تجربة قيادة صامتة وسرعة عالية. 
 هيكل القارب الطائر مصنوع 

ّ
كما أن

ــا يــجــعــل  ــمـ ــــون، مـ ــربـ ــ ــكـ ــ ــــاف الـ ــيـ ــ ــــن ألـ مـ
ــه أقـــل بكثير مــقــارنــة بــالــقــوارب  وزنــ
التقليدية. وأشارت الشركة املصنعة 
 الــنــظــام الــكــهــربــائــي لــلــقــارب 

ّ
إلـــى أن

يساعد في تقليل الضوضاء مقارنة 
ــه ال يلوث 

ّ
بــالــقــوارب األخـــرى، كما أن

باحتوائه  ويتميز  البحرية.  البيئة 
عــلــى لـــوحـــات تــحــكــم  تــعــمــل بــنــظــام 

الــلــمــس، مــا يــقــلــل مــن تــلــف املفاتيح 
تتسبب  أن  يمكن  الــتــي  الــكــهــربــائــيــة 
فــى تعطل الــقــارب. وأشـــارت الشركة 
ــارب  ــقــ الــ  شـــكـــل 

ّ
أن إلــــــى  الــــســــويــــديــــة 

ــه الــخــفــيــف يقلالن  االنــســيــابــي ووزنــ
من احتكاكه مع املاء وتأثير األمواج 
التي تضربه، مما يقلل من استهالك 
الطاقة بنسبة 80 % مقارنة بالقوارب 

العادية التي تعمل بالديزل.

أكبر خريطة ثالثية 
األبعاد للكون

قــامــت شــركــة »إنــفــيــديــا« بــالــتــعــاون 
ــز الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــحـــوســـبـــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــع املـ ــ ــ مـ
 )NERSC( الــطــاقــة  ألبــحــاث  العلمية 
ــات املــــــتــــــحــــــدة، بـــتـــشـــغـــيـــل  ــالـــــــواليـــــ بـــــ
يعتبر  ــــذي  -الـ  Perlmutter حـــاســـوب 
ـــب فــي  ــيــ ــواســـ ــحـــ مــــــن بــــــن أســــــــــرع الـــ
ثالثية  خريطة  أكبر  إلنــشــاء  العالم- 
األبعاد للكون املرئي باالعتماد على 
طلق 

ُ
وأ االصطناعي.  الذكاء  تقنيات 

عالم  اســم  الــعــمــالق  الكمبيوتر  على 
بــيــرملــوتــر«  »ســـول  الفلكية  الــفــيــزيــاء 
الـــــذي حــــاز عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل بعد 
ـــظـــلـــمـــة، وتـــأمـــل 

ُ
اكـــتـــشـــافـــه لـــلـــمـــادة امل

الكون،  أن تساعد خريطة  »إنفيديا« 
بــمــجــرد اكــتــمــالــهــا، الــبــاحــثــن على 
مــعــرفــة املـــزيـــد عـــن الـــطـــاقـــة املــظــلــمــة. 
ــًا إلنــفــيــديــا، ســيــقــوم أكـــثـــر من  ــقـ ووفـ
بتشغيل  الــعــالــم  حـــول  بــاحــث   7000
نــظــام »بــيــرملــوتــر« بــهــدف الــنــهــوض 
بــالــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة وعـــلـــوم املـــنـــاخ. 
بقدرته  العمالق  الحاسوب  ويتميز 
عــلــى مــعــالــجــة الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يتم 
الطيفي  التحليل  أداة  مــن  التقاطها 
نوع  وهــي   ،)DESI( املظلمة  للطاقة 
التي يمكنها  الكونية  الكاميرات  من 

ــا يــصــل إلــــى 5000 مــجــرة  الـــتـــقـــاط مـ
يـــحـــتـــوي  تــــعــــريــــض واحــــــــــد، إذ  فـــــي 
الحاسوب على أكثر من 6000 وحدة 
ــات مـــن »إنــفــيــديــا«  ــومــ مــعــالــجــة رســ
يــجــعــلــه  مـــمـــا   ،Tensor Core  A100
العمليات  قــادرًا على حساب مالين 
في الثانية الواحدة. وقد أثبت الذكاء 
االصطناعي إمكاناته في استكشاف 
ــفـــضـــاء، إذ اســـتـــخـــدم الــعــلــمــاء في  الـ
بجامعة  الــفــلــك  لــعــلــم   Manoa مــعــهــد 
»هاواي« الذكاء االصطناعى إلنتاج 
أكبر خريطة ثالثية األبعاد للنجوم 
واملجرات والنجوم الزائفة في العالم. 
باستخدام  الخريطة  الــفــريــق  وطـــور 
مــســح ضــوئــي لــثــالثــة أربــــاع السماء 

.Pan-STARRS أنتجه مرصد

الذكاء االصطناعي للحّد من التدخين

ــازون« عـــن خاصية  ــ ــ كــشــفــت شــركــة »أمـ
الذكي،  الهاتف  كاميرا  تتيح استخدام 
لتقييم  االصطناعي،  الــذكــاء  وتقنيات 
ــان، حــيــث  ــ ــسـ ــ ــــدى اإلنـ صـــحـــة الـــحـــركـــة لـ
تقوم الكاميرا بالتقاط حركات اإلنسان 
في وضعيات مختلفة ملدة تتراوح بن 
5 و10 دقـــائـــق، لــتــقــوم خــــوادم أمــــازون 
ــاء تــمــريــن  ــ ــشـ ــ ــركــــات وإنـ بــتــحــلــيــل الــــحــ
والحركة  الــتــوازن  لتحسن  مخصص 

ووضعية الجسد.
 Halo خدمة 

ّ
وأشــارت »أمــازون« إلى أن

 مــســتــخــدم نــحــو 10 مقاطع 
ّ

تــقــدم لــكــل
فــيــديــو تــتــراوح بــن تــمــريــنــات بسيطة 
وكــامــلــة مخصصة الحــتــيــاجــاتــه. وتــم 
إطـــالق Halo فــي أغــســطــس/ آب 2020، 
كــمــزيــج مــن ســـوار لــيــاقــة بــدنــيــة بسعر 
اشــتــراك صحية  99.99 دوالرًا وخــدمــة 

بقيمة 3.99 دوالرات شهريًا.
ــــه عــلــى  ــــوائـ ــتـ ــ ــــاحـ ويــــتــــمــــيــــز الـــــــســـــــوار بـ
حساس  مثل:  الحساسات،  من  العديد 
ــيـــاس درجــــة  ــقـ الــــتــــســــارع، وحــــســــاس لـ
ــــاس تـــتـــبـــع نــبــضــات  ــــسـ ــرارة، وحـ الـــــــحـــــ
الــقــلــب، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــيــكــروفــونــات 
مدمجة تعمل على تحليل نبرة صوت 

املــســتــخــدم لــتــحــديــد حــالــتــه الــعــاطــفــيــة 
 
ّ
على مـــدار الــيــوم. وأكـــدت »أمــــازون« أن

التي  واملــقــاطــع  الصوتية  التسجيالت 
يـــجـــرى تــســجــيــلــهــا بـــواســـطـــة كــامــيــرا 
الــهــاتــف، يــجــرى حــذفــهــا مــبــاشــرة بعد 
ـــرســـل أّي بــيــانــات إلــى 

ُ
ت تــحــلــيــلــهــا وال 

ــك بــهــدف حماية  ــــوادم الــشــركــة، وذلــ خـ
 Halo خــصــوصــيــة املــســتــخــدم. وتـــوفـــر
إلى  يشبه  الجسم  فــي  للدهون  فحصًا 

حّد كبير فحص الحركة الصحية.

ــاء االصــطــنــاعــي بــمــســاعــدة الــبــشــر في  ــذكــ مـــن املــرتــقــب أن تــســاهــم الـــروبـــوتـــات والــ
الوطنية  اإلدارة  إذ تسعى  الفضائية،  املهمات  تكلفة  الفضاء وتخفيض  استكشاف 
األميركية للمالحة الجوية والفضاء )ناسا( إلى دمج تقنيات الذكاء االصطناعي في 
الجيل الجديد من املركبات الفضائية واألقمار االصطناعية. كما يعمل الباحثون في 
»املعهد الفدرالي السويسري« في زيوريخ وجامعة »زيوريخ للعلوم التطبيقية« على 
تطوير روبوت قادر على التنقل على سطح القمر واستكشافه. وفي دراسة حديثة، 
تعمل وكــالــة اســتــكــشــاف الــفــضــاء الــيــابــانــيــة JAXA بــالــتــعــاون مــع شــركــة »ســونــي« 
وجامعة »دوشيشا« على تطوير روبوت بحجم كرة البيسبول، يتميز بقدرته على 

التنقل على سطح القمر ودراسة التربة وجمع بيانات عن الغبار القمري.
 هدفها من وراء وضع هذا الروبوت الجديد على 

ّ
وأشــارت الوكالة اليابانية إلى أن

سطح القمر هو التقاط صور لتربة القمر، ثم إرسالها مرة أخرى إلى مركز التحكم 
في املهمة لتحليلها. ويتميز الروبوت القمري بحجمه الصغير ووزنه الخفيف. كما 
يتمتع بخاصية التحول وتغيير الشكل بعد وصوله إلى سطح القمر، مما يساهم 

في تقليل الحجم أثناء نقله إلى القمر.
وتعمل شركة »سوني« على تطوير تقنيات التصوير والتحكم بالروبوت، من خالل 
توفير كاميرات ومستشعرات قادرة على التقاط صور عالية الجودة. ومن املرتقب أن 
يساهم الروبوت في جمع معلومات مهمة حول القمر، قبل أن تقوم وكالة استكشاف 

الفضاء اليابانية بإرسال مركبة جوالة ضخمة إلى سطح القمر بحلول عام 2029.
ومن جهة أخرى، تعمل بعض األبحاث على تطوير تقنيات مشابهة، إذ تعمل وكالة 
الفضاء األوروبــيــة »إيــســا« على تطوير روبــوت في شكل كــرة ال يتعدى قطرها 46 
سنتيمترًا، يمكن استخدامها في استكشاف الكهوف على سطح القمر. ويتم تطوير 
وكالة  دراســة  من  كجزء  األملانية،  »فورتسبورغ«  جامعة  من  فريق  ِقبل  من  الجهاز 

الفضاء األوروبية حول استكشاف الكهوف القمرية.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

تقييم الصحة الحركية بالهاتف الذكي

كرة روبوتية الستكشاف القمر

أحمد ماء العينين

يـــعـــمـــل مـــخـــتـــصـــون فــــي جــامــعــة 
»واليـــــة بــنــســلــفــانــيــا« األمــيــركــيــة 
ــادر  عـــلـــى تـــطـــويـــر نـــظـــام ذكـــــي قــ
على التنبؤ بمدى قابلية الشخص للتوجه 
نحو تعاطي املخدرات. ويمكن خوارزميات 
ــــج إعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل  ــرامــ ــ الــــنــــظــــام اقــــــتــــــراح بــ
مــخــصــصــة لـــأشـــخـــاص املـــعـــرضـــن لخطر 
 بشكل كبير.

ً
االتجاه نحو اإلدمان ُمستقبال

الصحة  الــســيــاق، كشفت منظمة  هــذا  وفــي 
ــلـــى الــــذكــــاء  الـــعـــاملـــيـــة عــــن نــــظــــام يــعــتــمــد عـ
االصـــطـــنـــاعـــي، قـــــادر عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
اســتــشــارة رقــمــيــة ألولــئــك الــذيــن يــحــاولــون 
الــتــبــغ. ويتميز النظام  اإلقــــالع عــن تــدخــن 
الوجه وتقييم  بقدرته على تحليل تعابير 
الــحــالــة الــعــاطــفــيــة لــلــمــســتــخــدم فـــي الــوقــت 
املعلومات  معالجة  إلــى  باإلضافة  الفعلي، 
الــصــوتــيــة واملــرئــيــة والــنــصــيــة املــقــدمــة من 
تفاعلي.  بشكل  واالســتــجــابــة  املستخدمن 

يسعى باحثون إلى 
استخدام الذكاء 

االصطناعي لمراقبة 
صحة اإلنسان ومساعدته 

في اإلقالع عن التدخين!

ــــالع عـــن الــتــدخــن الـــيـــوم أكــثــر  وأصـــبـــح اإلقـ
 املدخن أكثر 

ّ
أهمية من أي وقت مضى، ألن

بـــكـــوفـــيـــد – 19 مــقــارنــة  ــة  ــابـ لـــإصـ عـــرضـــة 
بــغــيــره. ويــواجــه املــدخــنــون خــطــرًا أكــبــر من 
غــيــرهــم بــنــســبــة  تــصــل إلــــى 50% بــالــوفــاة 
بسبب الفيروس، فقد أظهرت دراسة نشرت 
 
ّ
أن األميركية«  الطبية  الجمعية  »مجلة  في 

ــانـــوا أكـــثـــر عــرضــة  األشــــخــــاص املـــدخـــنـــن كـ
ــّراء اإلصــابــة بــالــفــيــروس بمقدار  لــلــوفــاة جــ
باملرضى  مــقــارنــة  وذلـــك  تقريبًا،  الضعفن 

غير املدخنن.
وطّورت النظاَم الذي يحمل اسم »فلورنس«، 
ــة »ســـــــــــول مــــــــاشــــــــن«، وهـــــــــي شــــركــــة  ــ ــركــ ــ شــ
االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  متخصصة 

مقرها في نيوزيلندا. 
ــقـــدرة عــلــى وضـــع خطة  ويــمــتــلــك الــنــظــام الـ
ــز الــتــي  ــلـــى الــــحــــواجــ ــلـــب عـ ــتـــغـ لــــإقــــالع والـ
وضــعــهــا الـــوبـــاء، وتــقــديــم الــدعــم عــلــى مــدار 
الــيــوم بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة. وســيــدعــم أيضًا 
ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والـــصـــيـــنـــيـــة والــفــرنــســيــة  الـ

والروسية واإلسبانية قريبًا.
 
ّ
ــارت منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة إلـــى أن ــ وأشـ

في  التبغ  املائة من مدخني  في   60 حوالى 
يريدون  هم 

ّ
إن يقولون  العالم  أنحاء  جميع 

 نــصــفــهــم فقط 
ّ
اإلقــــــالع عـــن الـــتـــدخـــن، لـــكـــن

التي  األدوات  إلــى  الــوصــول  إمكانية  لديهم 
النظام  هــذا  يكون  أن  ويمكن  يحتاجونها، 
الـــجـــديـــد مـــن بـــن الـــحـــلـــول الــنــاجــعــة لــلــحــّد 
ــان الــتــدخــن. وأكــــدت شــركــة »ســول  مــن إدمــ
 نظامها يحافظ على خصوصية 

ّ
ماشن« أن

ستخدم، إذ ال يحتفظ باملعلومات املقدمة 
ُ
امل

وال يــشــاركــهــا مــع جــهــات أخــــرى، ويطمس 
هوية صاحب املعلومات.

ومـــن جــهــة أخــــرى، تــســعــى بــعــض الــجــهــات 
الحّد  في  الحديثة  التقنيات  استخدام  إلى 
ــان املـــخـــدرات بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا،  ــ مـــن إدمـ

إذ تــســتــخــدم الـــصـــن تــكــنــولــوجــيــا الـــواقـــع 
ــز تـــأهـــيـــل مــدمــنــي  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــــي فـ ــــراضـ ــتـ ــ االفـ
 املــــخــــدرات بــشــنــغــهــاي ملـــســـاعـــدة املــدمــنــن 
فـــي اإلقــــــالع عـــن املــــخــــدرات وتـــحـــديـــد نــوع 
الـــعـــالج الــــذي يــحــتــاجــونــه ملــســاعــدتــهــم في 

تغيير حياتهم.

هشام حدانة

ملعرفة  طريقة سريعة وسهلة  علماء  اختبر 
ما إذا كان الشخص يحمل أجساما مضادة 
لــفــيــروس كــورونــا بــعــد تــعــّرضــه لــلــمــرض أو 
بــعــد أخـــذه الــلــقــاح. واعــتــمــدت فــكــرتــهــم على 
الــتــراص  اخــتــبــارات  تقليد  أو  إعـــادة تفسير 
املستخدمة   )Hemagglutination( الـــدمـــوي 

لتحديد فصائل الدم.
وفي هذا السياق، قام علماء من جامعة جونز 
لتحديد  اختبار يستخدم  بتكييف  هوبكنز 
ــان واســتــعــمــالــه  ــ ــــسـ فـــصـــائـــل الــــــدم لـــــدى اإلنـ
لــلــكــشــف عــــن األجــــســــام املــــضــــادة لــفــيــروس 

كوفيد  مستضادات  تحليل  ويشبه  كوفيد. 
من حيث املبدأ العام، تحليل اختبار فصائل 
ــدم. إذ عــلــى األلـــــواح املــخــصــصــة الخــتــبــار  ــ الـ
بتثبيت  الــعــلــمــاء  ــام  قــ  ،ABO ــــدم الـ فــصــائــل 
بروتن االندماج، والذي يمكنه ربط مستقبل 
)RBD( لبروتن سبايك S لفيروس كورونا. 
إذ يحتوي على منطقة صغيرة تتعرف على 
مستقبالت الخلية ACE2 والتي يتم توجيه 
غالبية األجسام املضادة ضدها. فبعد إذابة 
البروتينات بقطرة ماء، وإضافة قطرة  هذه 
مــن دم املــريــض، وفــي حــالــة وجـــود األجــســام 
املـــــضـــــادة، يــتــشــكــل تــكــتــل حــبــيــبــات مــرئــيــة 
للعن املجردة على اللويحة. ويعتبر الركام 

املــتــكــون نــتــيــجــة تـــرابـــط األجـــســـام املـــضـــادة 
لفيروس كورونا مع بروتن االندماج الذي 
تعرف عليها باإلضافة لخاليا الدم الحمراء. 
وتظهر النتيجة بعد بضع دقائق مع تحريك 

طفيف ملكونات لوحة الفحص.
 200 العلماء  اختبر  النتائج،  من  وللتأكد 
بــــالزمــــا تــــم اســـتـــخـــراجـــهـــا مــــن أشـــخـــاص 
من  عينة  و200  بكورونا  إصابتهم  ثبتت 
أشـــخـــاص أصـــحـــاء. وبــســبــب عــــدم وجـــود 
عينات دم تحت تصرفهم، أعادوا تكوينها 
عــن طــريــق خــلــط الــبــالزمــا املــحــتــويــة على 
األجسام املضادة مع مجموعة خاليا الدم 

الحمراء من فصيلة O سالب. 

فحص سريع لألجسام المضادة لكورونا في الدم

تطوير نظام ذكي يساعد من يرغب في اإلقالع عن التدخين

قام فريق دولي يضم باحثن من جامعة كامبريدج وإكستر في اململكة املتحدة، وأيضًا من 
الهند وسويسرا وسنغافورة والواليات املتحدة، بنشر دراسة في مجلة Nature، التي قد تمنح 
طبقة  على  تحتوي  أقــراصــًا  الفريق  واختبر  امليكانيكي.  الصلب  الــقــرص  لـــأداء  كبيرة  دفعة 
الحراري.  للتأكد من مقاومتها لالحتكاك والتآكل واالستقرار  الغرافن  أربــع طبقات من  إلى 
وتجاوزت نتائج االختبارات كل التوقعات، حيث استنتجوا أن طبقة واحدة من الغرافن تقلل 
األكسدة بمقدار 2.5 مرة. واألفضل من ذلك، قيام باحثي كامبريدج بتطبيق طبقة غرافن على 
أقراص صلبة مصنوعة من الحديد والبالتن. وتمكنوا بعد ذلك من اختبار طريقة تسجيل 
مغناطيسي بمساعدة الحرارة تسمى )HAMR(. ومن املعروف أن األقراص من دون الغرافن ال 
تتحمل درجات حرارة عالية، إذ استطاعوا، باستخدام القرص الجديد، تخزين 10 تيرابايت 

في البوصة املربعة، أي 10 مرات أكثر مما هو عليه اآلن.

أقراص صلبة تخزن بيانات أكثر بعشر مرات
مصنوعة من الغرافين...
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