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دور الذكاء االصطناعي 
في الخدمات اللوجستية

تــــزايــــدت أهــمــيــة الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
ــات  ــدمــ الــــخــ إدارة  ــــي  فــ كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل 
ــد،  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ الــــلــــوجــــســــتــــيــــة وســــــاســــــل الـ
ــات الــتــي  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد االضـ
ــــال  ــل الــــــتــــــوريــــــد خـ ــ ــــاســ أصـــــــابـــــــت ســ
الشركات  وبـــدأت  املاضيتني.  السنتني 
الــعــاملــيــة فـــي االعــتــمــاد بــشــكــل مــتــزايــد 
في  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  تقنيات  على 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، إذ تــســاعــد  الــــخــــدمــــات 
ــت  ــيـــل وقــ ــلـ ــقـ ــي تـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــــذكـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــــظـ األنـ
وتـــكـــلـــفـــة تـــتـــبـــع الـــبـــضـــائـــع وتــحــســني 
وإرســالــهــا  الــشــحــنــات  معالجة  عملية 

وتسليمها.

الذكاء االصطناعي  أنظمة  أثبتت  وقد 
وتــقــنــيــات الــتــعــلــم اآللــــي قــدرتــهــا على 
تــســلــيــم  ــــي  فـ املــــــورديــــــن  أداء  تـــحـــســـني 
ــنـــات، وتـــقـــلـــيـــل مـــخـــاطـــرهـــم فــي  الـــشـــحـ
بالشركات،  الخاصة  التوريد  ساسل 
التقنيات  هــذه  تساعد  أن  يمكن  حيث 
فــــي تــحــســني الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة  
للخدمات  ويمكن  التخزين.  وعمليات 
التعلم  على  تعتمد  الــتــي  اللوجستية 
اآللـــي تــوقــع الــظــروف واملــشــكــات غير 
املــتــوقــعــة، مــمــا يــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر من 
احتمالية حدوث أي أخطاء في توريد 
الـــشـــحـــنـــة ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا وتــســلــيــمــهــا. 
كــمــا يــســاعــد الــتــعــلــم اآللـــــي الــشــركــات 
عــلــى تــوقــع الــتــحــديــات واالحــتــيــاجــات 
املستقبلية، كتوقع وتتبع طلب السوق 
الجديدة.  املنتجات  على  االستهاكية 
ــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، نــجــحــت شــركــة  وعـ
أمــــــازون فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات 
االعتماد  عبر  الجائحة  فرضتها  التي 
ــادرة عــلــى التنبؤ  عــلــى أنــظــمــة ذكــيــة قــ

بحاجيات الزبون وتوجهات السوق.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة ماكنزي، 
الــــذكــــاء  ــلــــى  املـــعـــتـــمـــديـــن عــ أن أوائــــــــــل 
ــوا بــاســتــراتــيــجــيــة  ــظـ االصـــطـــنـــاعـــي حـ
والخدمات  النقل  قطاع  فــي  استباقية 
اللوجستية، كما استفادوا من هوامش 

ربح تزيد على %5.

تقنية تتنبأ بمشاكل الصيانة 
في السيارات

تـــســـعـــى الــــشــــركــــات املـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
مــجــال صــنــاعــة الــســيــارات إلـــى تــزويــد 
يمكنها  بتقنيات  ــســتــقــبــل 

ُ
امل ســـيـــارات 

الــتــنــبــؤ بــمــشــاكــل الــصــيــانــة فــي الــوقــت 
ــــب. وقـــــــد نــــجــــح بــــاحــــثــــون مــن  ــــاسـ ــنـ ــ املـ
جــامــعــة »كــلــيــمــســون« األمـــيـــركـــيـــة في 
التعرف  لــلــســيــارة  مـــادة تتيح  تــطــويــر 
عــلــى مــوضــع األضــــرار وتــحــديــد مكان 

العطب الذي تعرضت له بدقة كبيرة.
ــــي دراســــــــة جـــــديـــــدة، تـــعـــمـــل شــركــة  وفــ

بورش األملانية على تطوير نظام ُيوفر 
تـــحـــذيـــرات صــيــانــة مــبــكــرة، مـــن خــال 
تحليل البيانات التي يتم تجميعها من 
دمجة في السيارة. كما 

ُ
املستشعرات امل

ُيمكن للنظام بعد ذلك تحذير السائق 
مـــــن احــــتــــمــــال حــــــــدوث عــــطــــل وشــــيــــك. 
ــذه املـــعـــلـــومـــات  ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ ــكـــن اســ ــمـ ويـ
ــرات الـــخـــدمـــة وتــنــبــيــه  ــتـ لــتــخــصــيــص فـ
ــكــــونــــات مــعــيــنــة،  الـــفـــنـــيـــني لـــفـــحـــص مــ
السامة.  الــوقــت، ويزيد من  يوفر  مما 
وتعمل بــورش على رفــع مختلف هذه 
الــبــيــانــات إلـــى الــســحــابــة اإللــكــتــرونــيــة، 
بهدف تحليلها وتسهيل التعرف على 
املشكات املستعصية وإصاحها، مع 
مالكي  مــع  البيانات  مشاركة  إمكانية 

سيارات بورش اآلخرين.

نظام الكتشاف أدوية جديدة من غوغل

تــعــمــل شـــركـــة »كــوبــيــونــيــكــس« الــكــنــديــة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر روبـــــــوت قــــــادر عـــلـــى حــقــن 
العضات  فــي  األشــخــاص بشكل مباشر 
دون اســـتـــخـــدام اإلبــــــرة، وذلــــك مـــن خــال 
ــاح بـــســـرعـــة عــالــيــة  ــقــ ــلــ ضـــغـــط ســــائــــل الــ
ــد. ويــحــتــوي  ــلـ ــن اخــــتــــراق الـــجـ تــمــكــنــه مــ
الــروبــوت الــذي يحمل اســم »كوبي« على 
مستشعرات LiDAR، وهي نفس التقنية 
القيادة  ذاتية  املركبات  التي تستخدمها 
لــــرســــم خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، حـــيـــث يـــقـــوم 
األبعاد  نــمــوذج ثاثي  بإنشاء  الــروبــوت 
لجسم املريض ويحدد من خال برنامج 
ذكــــاء اصــطــنــاعــي املـــوقـــع األمـــثـــل للحقن 
أو  بــاإلبــر  للوخز  الــحــاجــة  دون  باللقاح، 

التامس. 
الروبوت  األولية، نجح  التجارب  وخــال 
في إجــراء أول حقن عضلي آلــي مستقل، 
وفـــي هـــذا الــصــدد يــقــول »تــيــم الســويــل«، 
الــشــريــك املـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة »كـــوبـــيـــونـــيـــكـــس«: »تـــــم تــجــهــيــز 
بــدون  الحقن  »كــوبــي« الســتــخــدام تقنية 
إذ يقوم باستخدام كاميرا مدعمة  إبــرة، 
بالذكاء االصطناعي للتأكد من شخصية 
املريض، ثم يأخذ الروبوت قنينة اللقاح 

ويــضــعــهــا داخــــل ذراعــــه اآللـــيـــة، وبــعــدهــا 
يــنــفــثــه إلـــى جــســم الــشــخــص. ومـــن خــال 
ــى أن  ــ ــة إلـ ــار، تــطــمــح الـــشـــركـ ــكــ ــتــ ــذا االبــ ــ هـ
تــســاهــم فــي حــمــايــة الــعــامــلــني فــي مجال 
ــن خـــــال تــحــقــيــق  الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، مــ
ــافــــة إلـــى  الـــتـــبـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي، بــــاإلضــ
في  النقص  وتــعــويــض  التكاليف  تقليل 

العاملني، خصوصا في املناطق النائية.

يموت مايني األشــخــاص سنويا حــول العالم بسبب تلوث الــهــواء في املــنــازل أو 
أجهزة  تطوير  إلــى  الــشــركــات  بعض  تطمح  السبب  ولــهــذا  بــهــم،  املحيطة  البيئة 
ستخدم في الحاالت 

ُ
قادرة على قياس جودة الهواء في الوقت الحقيقي وتنبيه امل

الضرورية.
وفي هذا السياق، كشفت شركة أمازون عن جهاز قادر على قياس ومراقبة جودة 
الهواء في األماكن املغلقة، من خال تحديد املواد الجسيمية مثل الغبار واملركبات 
الــعــضــويــة املــتــطــايــرة وأول أكــســيــد الــكــربــون فــي الـــهـــواء وقــيــاس درجــــة الــحــرارة 

والرطوبة.
ويعمل الجهاز الجديد الذي يحمل اسم  Smart Air Quality Monitor بالتوافق مع 
أسئلة من  ستخدم بطرح 

ُ
امل يقوم  أن  “إيكو”، حيث يكفي  أليكسا وجهاز  تطبيق 

قبيل: ما هي جودة الهواء في املنزل؟ ليقوم املساعد الصوتي بتقديم معلومات 
اليومية وإنشاء  الازمة لتحسني الصحة  الهواء واإلجـــراءات  دقيقة حول جــودة 
بيئة معيشية مائمة. وفي حال بلوغ جودة الهواء مستوى متدنيا في املنزل، يقوم 
الضرورية،  اإلجـــراءات  اتخاذ  من  يتمكن  ستخدم حتى 

ُ
امل بتنبيه  أليكسا  تطبيق 

سواء كان ذلك بفتح النافذة أو تشغيل مروحة. وسمحت أمازون بالطلب املسبق 
لجهاز Smart Air Quality Monitor بثمن 69.99 دوالرا أميركيا. ومن املرتقب أن يتم 

شحنه للعماء في شهر ديسمبر. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، تعمل بــعــض الــشــركــات الـــرائـــدة فــي مــجــال التكنولوجيا على 
تطوير تقنيات مشابهة، حيث قامت غوغل في وقت سابق من هذا العام بتحديث 
جهاز Nest Hubs في أجزاء من أميركا لعرض بيانات حول جودة الهواء في الهواء 
الطلق. كما قامت شركة أميركية ناشئة تدعى Sprimo Labs بتطوير جهاز صغير 
يمكن ربطه بالهاتف الذكي من خال منفذ الشحن، والذي يقدم قراءات في الوقت 
استشعار  يمكنه  كما  باملستخدم.  املحيطة  املنطقة  فــي  الــهــواء  لــجــودة  الحقيقي 
السموم واملواد الكيميائية كاملركبات العضوية املتطايرة، إضافة إلى تقدير درجة 

الحرارة والرطوبة.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

روبوت يقوم بتلقيح البشر

جهاز يقيس جودة الهواء من أمازون

أحمد ماء العينين

تـــــــعـــــــمـــــــل بــــــــعــــــــض الــــــــشــــــــركــــــــات 
والجامعات العاملية على تطوير 
أنـــظـــمـــة ذكـــيـــة يــمــكــنــهــا تــســهــيــل 
األبـــحـــاث فـــي مـــجـــال صــنــاعــة األدويـــــــة، من 
خال تسريع وتيرة ابتكار األدوية الجديدة 
مع تقليل الحاجة إلى االختبارات املعملية 

التي تستهلك الكثير من املال والوقت. 
وفي هذا السياق، كشفت »ألفابت”، الشركة 
عـــن شــركــة جـــديـــدة تستخدم  لــغــوغــل،  األم 
ــالـــيـــب الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي الكــتــشــاف  أسـ
ــة، عــبــر بــنــاء نــمــاذج يمكن أن تتنبأ  ــ األدويـ

بكيفية تفاعل األدوية مع الجسم.
ــة الــــجــــديــــدة املــســمــاة  ــركـ ــشـ وســتــســتــفــيــد الـ
Isomorphic Laboratories، من نجاح شركة 
أداة  أشـــهـــر  قــبــل  ــورت  ــ طـ الـــتـــي   DeepMind
على  بــاالعــتــمــاد  الــبــروتــيــنــات  ببنية  تتنبأ 
أعلنت  والتي  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات 
أنـــهـــا نــجــحــت فـــي الــتــنــبــؤ بـــأشـــكـــال جميع 

ربما لم يبَق مجال 
لم يخترقه الذكاء 

االصطناعي، من الطب 
إلى التعليم وصوًال إلى 

عالم صناعة األدوية

البروتينات تقريبا في جسم اإلنسان.
الــجــديــدة من  الــشــركــة  أن تستفيد  ويــمــكــن 
عمل DeepMind على بنية البروتني ملعرفة 
كيف يمكن أن تتفاعل البروتينات املتعددة 

مع بعضها البعض.
ــيـــس هـــاســـابـــيـــس«، الــرئــيــس  ــمـ وأشـــــــار »ديـ
التنفيذي لشركة DeepMind إلى أنه يطمح 
إلـــى إعــــادة تــخــيــل عملية اكــتــشــاف األدويــــة 
بالكامل من األلــف إلــى الياء من خــال نهج 
الـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعـــي. وأضــــــاف: »لـــقـــد أبـــرز 
الوباء العمل الحيوي الذي يقوم به العلماء 
واألطباء كل يوم لفهم األمراض ومكافحتها. 
ونعتقد أن االعتماد على الذكاء االصطناعي 
يمكن أن يساعد العلماء في االرتقاء بعملهم 
ــي، وتــــســــريــــع عــمــلــيــة  ــالــ ــتــ ــى املــــســــتــــوى الــ ــ إلــ

اكتشاف الدواء بشكل كبير«.
وسيعمل »هاسابيس« أيضا مديرًا تنفيذيا 
األولــيــة،  املرحلة  خــال   Isomorphic لشركة 
ــــد ال تــــطــــّور الـــشـــركـــة األدويــــــــة الــخــاصــة  وقـ
بـــهـــا، لــكــنــهــا ســتــبــيــع نــمــاذجــهــا لــلــشــركــات 

املتخصصة في صناعة األدوية.
ويــســتــغــرق الــبــاحــثــون فـــي مــجــال صــنــاعــة 
األدوية عشرات السنوات لتطوير أو ابتكار 
دواء جديد، وتصل تكلفة هذه األبحاث إلى 
مايني الدوالرات، حيث ارتفعت كلفة إطاق 
عقار جديد في السوق من 200 مليون دوالر 
حاليا.  دوالر  مليار   2.5 إلــى  سنة   30 منذ 
ــة  وتــعــانــي أكــثــر مــن 90 فــي املــئــة مــن األدويـ
السريرية  التجربة  مــراحــل  إلــى  التي تصل 
مــن الفشل. ومــن جهة أخـــرى، بــدأت العديد 

االصطناعي  الــذكــاء  بتوظيف  الجهات  مــن 
فــــــي مـــــجـــــال صــــنــــاعــــة األدويـــــــــــــة وتــــطــــويــــر 
اللقاحات، حيث تمكن باحثون في جامعة 
»فــلــيــنــدرز« بــجــنــوب أســتــرالــيــا مــن تطوير 

لــقــاح فــعــال لــأنــفــلــونــزا، بــاالعــتــمــاد بشكل 
كـــامـــل عــلــى الـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعـــي، وحــصــل 
املـــشـــروع عــلــى تــمــويــل مــن املــعــهــد الــوطــنــي 

األميركي للحساسية واألمراض املعدية.

هشام حدانة

ــقــــرار مـــن جميع  بــيــنــمــا يــجــتــمــع صــانــعــو الــ
 COP26 أنحاء العالم في غاسكو بقمة املناخ
اتــفــاقــيــات مناخية جــديــدة، يواصل  إليــجــاد 
العلماء تطوير حلول قد تجعل عالم الغد أكثر 
اقتراح لفريق  كفاءة. ومن بني هذه الحلول، 
علمي تصنيعه أللواح شمسية كهروضوئية 
بكفاءة مضاعفة وبكلفة أقل من تلك املوجودة 
حــالــيــا فــي الـــســـوق. مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، اهتم 
 )GaAs( الباحثون بمادة زرنيخيد الغاليوم
ــلـــة، حـــيـــث تــوقــعــوا  ــي مــــــادة شـــبـــه مـــوصـ ــ وهـ
الشمسية  الخايا  فاعلية  رفــع  على  قدرتها 

للضوء  امتصاصها  بفضل  الكهروضوئية، 
أن  غير  الخاصة.  الكهربائية  وخصائصها 
للغاية،  مكلف  الغاليوم  زرنيخيد  استخدام 
وهـــو يــســتــخــدم بــشــكــل رئــيــســي للتطبيقات 
الــفــضــائــيــة. ولــلــتــغــلــب عــلــى الــكــلــفــة الــعــالــيــة، 
ــن الــجــامــعــة الــنــرويــجــيــة  ــتـــرح بـــاحـــثـــون مـ اقـ
للعلوم والتكنولوجيا طريقة جديدة لصنع 
الــخــايــا الــشــمــســيــة. وتــعــتــمــد فــكــرتــهــم على 
استخدام GaAs في هيكل مصنوع من أساك 
بــداًل من ركيزة سميكة، مما يجعله  نانوية 
من  صــغــيــر  جـــزء  ســـوى  لغليفه  يستهلك  ال 
املــــادة املستخدمة عــــادة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
قــال هيلج ويــمــان، أســتــاذ فــي قسم األنظمة 

للعلوم  النرويجية  بالجامعة  اإللــكــتــرونــيــة 
تكنولوجيا  تطبيق  يعيق  ما  »إن  والتقنية: 
ــا هـــــو تــكــلــفــة  ــيــ ــالــ ــد الــــغــــالــــيــــوم حــ ــيــ ــيــــخــ زرنــ
تصنيعها. ولتقليل الكلفة إلى الحد األدنى، 
يــتــم وضـــع طبقتني جــنــبــا إلـــى جــنــب: طبقة 
ــــاك مــتــنــاهــيــة الــصــغــر فــوقــهــا طبقة  مـــن أسـ
الحصول  ويمكن   .»)Si( تقليدية  سيليكون 
عليها بعملية صناعية تقوم على ترسيبها 
ــلـــز عــضــوي  ــالــــة الـــبـــخـــار بـــواســـطـــة فـ مــــن حــ
ا للباحثني، يمكن أن يؤدي 

ً
)MOCVD(. وفق

دمج بنية أساك متناهية الصغر GaAs على 
كــفــاءة نظام  إلــى تحسني   Si طبقة سليكون 

الخلية الكهروضوئية بنسبة 40%. 

ألواح شمسية ذات كفاءة مضاعفة وبأقل تكلفة

)Getty( نظام يعتمد على الذكاء االصطناعي للكشف عن أدوية جديدة

أعلنت شركة جيلي الصينية عن إطاق شاحنة كهربائية جديدة. ويأتي إطاق Homtruck من 
جيلي في الوقت الذي أعلن فيه عدد من صانعي السيارات عن شاحناتهم الكهربائية الخاصة. 
وتستخدم الشاحنة عدة خيارات لتزويدها بالطاقة منها امليثانول الهجني والكهرباء النقية.

واســتــثــمــرت شــركــة جــيــلــي مــنــذ عـــدة ســنــوات فــي الــبــطــاريــات الــتــي تــعــمــل بــاملــيــثــانــول، حيث 
بعض نماذجها تحتوي حاليا على هذا الخيار من الطاقة. كما يمكن أيضا تبديل بطاريات 
الداخلية تشتمل  إن املقصورة  الشركة  الشحن. وقالت  إلى  الحاجة  Homtruck، مما يقلل من 
وتــم تصنيع  مفرد وثاجة ومنطقة مطبخ وغسالة صغيرة.  ومــرحــاض وسرير  على حمام 
Homtruck على أمل تزويدها بالقيادة الذاتية. وقالت الشركة إن الشاحنة قادرة على استخدام 
بعض ميزات القيادة الذاتية جزئيا. وخال الرحات الطويلة، تستطيع الشاحنات التواصل 

مع بعضها البعض للحفاظ على السرعة واملسافة اآلمنة.

شركة »جيلي« تطلق شاحنة كهربائية
تحتوي على بطاريات ميثانول
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