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تحويل صفحات الويب 
إلى فيديو

الــروبــوت«  »صحافة  مصطلح  يعتبر 
بــيــن  مـــــن   )Robot – journalism(
ــة، ويـــعـــنـــي  ــثــ ــديــ ــحــ ــلـــحـــات الــ ــمـــصـــطـ الـ
االصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  استخدام 
فــــــــــي تـــــحـــــلـــــيـــــل وتــــــــحــــــــريــــــــر قــــصــــص 
إخــبــاريــة مـــن دون أي تــدخــل بــشــري. 
ويـــعـــمـــل الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات عــلــى 
تــطــويــر أنــظــمــة وبـــرامـــج ذكــيــة يمكن 
استخدامها لهذا الغرض، حيث نجح 
باحثون من جامعة طوكيو في ابتكار 
مدمجة  كاميرا  على  يحتوي  روبـــوت 
الذكية  الــخــوارزمــيــات  مــن  ومجموعة 
التي تمكنه من كتابة تقارير إخبارية.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، يــعــمــل الــبــاحــثــون 
ــبـــر الــــــذكــــــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــتـ ــــي مـــخـ فــ
التابع لشركة غوغل على تطوير أداة 
إلى  الــويــب  صفحات  تحويل  يمكنها 
الــتــي  مــقــاطــع فــيــديــو. وتــتــمــيــز األداة 
بــقــدرتــهــا   URL2Video اســــم  تــحــمــل 
الــصــفــحــة، مثل  عــلــى تحليل عــنــاصــر 
الــنــص والـــصـــور والــمــقــاطــع، إلنــشــاء 

فــيــديــو جـــديـــد، كــمــا يــمــكــنــهــا تــحــديــد 
مـــدة الــفــيــديــو ونــســبــة الــعــرض بشكل 
ــثـــون بــتــدريــب  ــبـــاحـ تـــلـــقـــائـــي. وقــــــام الـ
ــــات عـــبـــر تـــحـــلـــيـــل كــمــيــة  ــيـ ــ ــــوارزمـ ــــخـ الـ
الــويــب، وتستخرج  مــن صفات  هائلة 
الــنــصــوص  الــمــحــتــويــات، مــثــل:  األداة 
والصور وأنماط التصميم والخطوط 
واأللوان والتخطيطات الرسومية، من 
صفحات الويب، وتنظمها في سلسلة 
شكل  على  يحافظ  مما  اللقطات،  مــن 
وأســـلـــوب مــمــاثــل لــصــفــحــة الــمــصــدر.
ــارة إلـــى أن غــوغــل ليست  ــ تــجــدر اإلشـ
النوع  هــذا  على  تعمل  التي  الوحيدة 
مــــن الـــمـــشـــاريـــع، حـــيـــث قـــامـــت شــركــة 
“بـــــايـــــدو” الــصــيــنــيــة بــتــطــويــر نــظــام 
ذكـــي يــمــكــنــه تــصــمــيــم مــقــاطــع فيديو 
إخبارية مع الصوت عن طريق تحليل 

صفحات الويب.

نظام بديل لـ GPS يعمل 
تحت الماء

ــام الـــتـــمـــوضـــع الـــعـــالـــمـــي  ــظــ يـــعـــتـــبـــر نــ
الــمــهــمــة  الــتــقــنــيــات  بـــيـــن  مــــن   )GPS(
لــإنــســان تحديد األمــاكــن  الــتــي تتيح 
ــمــكــن الـــروبـــوتـــات والــمــركــبــات من 

ُ
وت

التنقل وتحديد المسارات الصحيحة 
بدقة فائقة، إال أن هذا النظام ال يعمل 
فــي أعــمــاق الــبــحــار والــمــحــيــطــات، ألن 
ــــات الــــــراديــــــو ال تـــنـــتـــقـــل بــشــكــل  ــــوجـ مـ
ــمــــاء.ولــــهــــذا الـــســـبـــب، قـــام  جـــيـــد فــــي الــ
ماساتشوستس  معهد  مــن  بــاحــثــون 
المتحدة  الــواليــات  فــي  للتكنولوجيا 
األمــــيــــركــــيــــة بـــتـــطـــويـــر نــــظــــام جـــديـــد 
لــلــمــاحــة مــصــمــم لـــاســـتـــخـــدام تحت 
ــــذي يحمل  الـــمـــاء. ويــتــمــيــز الــنــظــام الـ
لبطاريات  يحتاج  ال  بــأنــه   UBL اســم
للتشغيل، وإنما يعمل عن طريق عكس 

الباحثون  وقـــام  الصوتية.  ــارات  اإلشــ
بالتعاون مع مكتب األبحاث البحرية 
الــبــريــطــانــيــة، بــتــطــويــر نــظــام يعتمد 
 piezoelectric( على مواد كهرضغطية
materials( لعكس الموجات الصوتية 
الــمــاء واستخدامها  الــمــوجــودة تحت 
 UBL نظام  واجــتــاز  للطاقة.  كمصدر 
لمسافات  الضحلة  المياه  اخــتــبــارات 
، وســيــعــمــل 

ً
ــرا ــتـ ــمـ ــيـ ــتـ ــنـ تـــصـــل لــــــــ50 سـ

ــادة المسافة  الــبــاحــث على زيـ الــفــريــق 
ــة.  ــيـ ــدانـ ــيـ ــمـ قـــبـــل إجـــــــــراء الــــتــــجــــارب الـ
وأظــهــرت الــتــجــارب األولــيــة أنــه يمكن 
درجة  لقياس  النظام  استخدام  كذلك 

حرارة المحيط أو محتواه من الملح.
ويـــســـاعـــد الـــنـــظـــام الـــمـــاحـــي الــجــديــد 
تحت  الـــمـــوجـــودة  الــــروبــــوتــــات   UBL
الماء على تنفيذ عملها بشكل دقيق. 

الصين تطور شبكة الجيل السادس

ــــور بـــايـــونـــيـــكـــس«  ــيـ ــ ــة »كـ ــركــ تـــمـــكـــنـــت شــ
الــتــونــســيــة مـــن تــطــويــر يـــد اصــطــنــاعــيــة 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي في  ــذكــ تــعــتــمــد عــلــى الــ
عملية تحريك األصابع ونقل اإلشــارات 
ــنـــدســـون فــي  ــهـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. ونـــجـــح املـ
الطباعة  اليد باستخدام تقنية  تصنيع 

الثاثية األبعاد.
وتــخــطــط الـــشـــركـــة فـــي الـــبـــدء لــتــســويــق 
ــراف االصــطــنــاعــيــة  ــ مــنــتــجــاتــهــا مـــن األطــ
الــذكــيــة خــــال األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، 
ــواًل إلـــى عـــدد من  بــدايــة مــن تــونــس وصــ
دول القارة األفريقية، حيث ثاثة أرباع 
األشـــخـــاص الــذيــن فــي حــاجــة لــأطــراف 
الحصول  يستطيعون  ال  االصطناعية 

عليها، وفقًا ملنظمة الصحة العاملية.
وعـــلـــى خـــــاف األطــــــــراف االصــطــنــاعــيــة 
ــتـــاحـــة فــــي األســـــــــواق، يــمــكــن تــشــغــيــل  املـ
باستخدام  الجديدة  االصطناعية  اليد 
منها  لــكــي يستفيد  الــشــمــســيــة،  الــطــاقــة 

األشخاص في األماكن النائية كذلك.
وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة عـــلـــى تــــدريــــب تــقــنــيــن 
املــقــاســات  ــذ  أخـ مــن  لتمكينهم  محلين 
وطــبــاعــة أطـــراف تــتــاءم مــع تركيبة كل 
اليد االصطناعية على  جسم. وتحتوي 

نمو  مــع  وتكييفها  تركيبها  يتم  أجـــزاء 
الجسم.

ــيــــد  الــ ــــم طـــــــــرح  يـــــتـ أن  ــــب  ــقــ ــ ــرتــ ــ املــ ومـــــــــن 
االصــطــنــاعــيــة فـــي األســـــــواق األفــريــقــيــة 
ألــفــي دوالر وثــاثــة  يــتــراوح بــن  بسعر 
أقــل بحوالي  أمــيــركــي، وهــو  آالف دوالر 
ثـــاث مــــرات مــن األطـــــراف االصــطــنــاعــيــة 

اإللكترونية املستوردة من أوروبا.

قسم  مــع  بالتعاون  فيسبوك  لشركة  االصطناعي  الــذكــاء  قسم  فــي  الباحثون  يعمل 
تقنيات  استخدام  على  األميركية  ميلون  كارنيجي  بجامعة  الكيميائية  الهندسة 

الذكاء االصطناعي الستحداث طرق جديدة لتخزين الطاقة املتجددة.
ويهدف املشروع الذي يحمل اسم »أوبــن كاتاليست«، إلى تسريع عمليات املحاكاة 
اكــتــشــاف مــحــفــزات كهربائية جــديــدة يمكن  ألـــف مـــرة مــن أجـــل  بــمــقــدار  امليكانيكية 
زيتنيك، من  يقول الري  السياق،  هــذا  وفــي  الطاقة.  تقنيات تخزين  استخدامها في 
قسم الذكاء االصطناعي، لفيسبوك: »الشمس ال تشرق دائما، لذلك نحن في حاجة 
أيام  بعد  االستفادة منها  يمكننا  الطاقة، بحيث  لتخزين  أفضل  إيجاد طريقة  إلى 
أو أسابيع أو حتى أشهر، ولن نتمكن من ذلك إال بعد تطوير طرق جديدة لتخزين 

الطاقة«.
الرياح  وطــاقــة  الشمسية  الطاقة  لتحويل  الكيميائية  التفاعات  استخدام  ويمكن 
الــزائــدة إلــى أنــواع وقــود أخــرى يمكن تخزينها بسهولة أكبر، مثل الهيدروجن أو 
اإليثانول، إال أن هذه الطريقة تتطلب استخدام محفزات كيميائية نادرة ومكلفة مثل 
»الباتن«. وأشار زيتنيك إلى أن الهدف من املشروع الجديد هو اكتشاف محفزات 
بديلة منخفضة الكلفة، بهدف االستغناء عن الطرق التقليدية لتخزين الطاقة والتي 
تعتمد في معظم األحيان على البطاريات. ومن املرتقب أن يساهم النظام الجديد في 
املحتملة  املحفزات  املليارات من  العلماء على فحص  البحث ومساعدة  تسريع هذا 
الذرية، وقال  التفاعات  الذكاء االصطناعي للتنبؤ بدقة بشأن  كل عــام، باستخدام 
زيتنيك: »الحسابات التي تستغرق أيامًا من املختبرات الحديثة، يمكن أن تستغرق 

ثواني بمساعدة الذكاء االصطناعي«.
تطوير  على  فترة  منذ  تعمل  العاملية  التكنولوجيا  أن شــركــات  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
أنظمة ذكية يمكن استخدامها في مجال الطاقة، حيث نجحت غوغل في تخفيض 
كمية الطاقة املطلوبة لتبريد مراكز البيانات التابعة لها بنسبة 40 في املئة باالعتماد 

على الذكاء االصطناعي.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

أطراف بديلة تعمل بالطاقة الشمسية

فيسبوك تدعم الطاقات المتجددة

أحمد ماء العينين

ال تــــزال شــبــكــة الــجــيــل الــخــامــس 
لــاتــصــاالت مـــحـــدودة االنــتــشــار 
في دول العالم، إال أن بعض الدول 
والـــشـــركـــات بــــدأت فـــي الــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
ووضع معايير شبكة الجيل السادس التي 
البيانات  نقل  أن تصل ســرعــة  املــتــوقــع  مــن 
ــي الــثــانــيــة )ألـــف  فــيــهــا إلــــى 1 تـــيـــرابـــايـــت فـ
الصناعة  وزارة  تعكف  حيث  غيغابايت(، 
أقـــمـــار اصطناعية  الــصــيــنــيــة عــلــى تــطــويــر 
شبكة  لتوفير  استخدامها  يمكن  ومــعــدات 

الجيل السادس على نطاق واسع.
وأطـــلـــقـــت الـــصـــن بــنــجــاح مـــا ُوصـــــف بــأنــه 
الــــعــــالــــم الخـــتـــبـــار  ــــي  ــي فـ ــاعـ ــنـ ــمـــر صـ أول قـ
إذ يحتوي   ،6G الــســادس الجيل  اتــصــاالت 
الــقــمــر االصــطــنــاعــي الــجــديــد عــلــى مــعــدات 
ــاالت تــــدعــــم مــــوجــــات »تـــيـــراهـــيـــرتـــز«  ــ ــــصـ اتـ
عالية التردد، وهي موجات قادرة على نقل 
السرعات  من  بكثير  أكبر  البيانات بسرعة 

أطلقت الصين أول قمر 
 ،6G صناعي تجريبي
الختبار االتصاالت من 

الفضاء باستخدام طيف 
تردد تيراهيرتز

الـــتـــي تـــوفـــرهـــا شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس.
 UESTC وأشــار »لو تشوان«، رئيس معهد
االصطناعية  األقمار  صناعة  لتكنولوجيا 
الصينية، إلى أن هذه التكنولوجيا تسمح 
باستخدام ترددات التيراهيرتز على نطاق 
األقمار  اإلنترنت عبر  لتوفير شبكة  واســع 
االصطناعية. كما يمكن استخدامها لرصد 
الكوارث وحرائق الغابات عن بعد، ومراقبة 

املياه والفيضانات الجبلية.
وســيــتــم اخــتــبــار عــــدد مـــن تــطــبــيــقــات املـــدن 
البيئة وتتبع  إلى حماية  الذكية باإلضافة 

املحاصيل الزراعية.
التكنولوجيا  هـــذه  تــكــون  أن  املــتــوقــع  ومـــن 
أسرع بنحو 100 مرة من 5G، مما يتيح نقل 
الــبــيــانــات بــســرعــات فــائــقــة، بــاإلضــافــة إلــى 
توفير وقت تأخر أقل من 100 ميكروثانية.

تجدر اإلشارة إلى أن العديد من الجامعات 
ــلـــى تـــطـــويـــر مـــعـــدات  والــــشــــركــــات تـــعـــمـــل عـ
خــــاصــــة بــشــبــكــة الـــجـــيـــل الـــــســـــادس، حــيــث 
 ،2018 سنة  الفنلندية،   Oulu جامعة  قامت 
بالكشف عن خطتها لتطوير تقنية الجيل 
الـــســـادس، بــمــا فــي ذلـــك املــــواد والــهــوائــيــات 
ــا لــلــجــامــعــة، ال تـــزال  ــ

ً
ــق والـــبـــرمـــجـــيـــات. ووفــ

فـــي مــهــدهــا، ويــجــب أن تتغلب   6G تــقــنــيــة
على العديد من العقبات التقنية في البحث 
األساسي وتصميم املعدات قبل أن تصبح 

التكنولوجيا متاحة تجارًيا.
وقـــالـــت شــركــة ســامــســونــغ إنــهــا تــتــوقــع أن 
يــتــم تــســويــق شــبــكــات الــجــيــل الـــســـادس في 
وقـــــت مــبــكــر مــــن عـــــام 2028. كـــمـــا تــوقــعــت 

أن تــصــبــح هـــذه الــشــبــكــات ســـائـــدة بحلول 
عــام 2030، وذلــك حسب ما جــاء في الورقة 
الكورية  الشركة  التي تحدد رؤيــة  البحثية 
االتــصــاالت.  تكنولوجيا  مــن  الــقــادم   للجيل 
و  Verizon أميركيون  مشغلون  انضم  كما 

 US Cellularو  T-Mobile US و   AT&T
 Next ــن تـــحـــت ســـتـــار ــريــ إلـــــى مــشــغــلــن آخــ
 6G تـــطـــويـــر  تـــوجـــيـــه  بـــهـــدف   ،G Alliance
وترسيخ أميركا الشمالية كرائد عاملي في 

التكنولوجيا.

هشام حدانة

بأكثر من 1300 حصان وسرعة قصوى تبلغ 
 NIO EP9 313 كــم/ســاعــة، تستحوذ ســيــارة
على لقب أسرع سيارة كهربائية خارقة في 
العالم، حيث تحمل الرقم القياسي في حلبة 
نــوربــورغــريــنــغ الــشــهــيــرة فــي أملــانــيــا وعلى 
ريكارد  بــول  في حلبة  كذلك  القياسي  الرقم 
السيارات  أن شركة  الرغم  في فرنسا. وعلى 
NextEV غير معروفة عامليًا بعد، إال أن هذه 
ببطولة  فـــازت  الصينية  الــتــجــاريــة  الــعــامــة 
بنموذج   2014 عـــام  فــي  األولــــى   Formula E
لسيارتها الكهربائية ذات مقعد واحد والتي 

قادها املتسابق Nelson Piquet Jr. وبناًء على 
إنتاج  البدء في  الشركة  قــررت  النجاح،  هــذا 
جدير  بــــأداء  استثنائية،  كهربائية  ســيــارة 
بــســيــارات فــيــراري وبــــورش والمــبــورغــيــنــي، 
ومن املرجح أن تنتشر مبيعاتها في أرجاء 
للسيارة  الفنية  املــواصــفــات  وتــثــيــر  الــعــالــم. 
 من 

ً
NIO EP9 اإلعجاب، حيث تعتمد هيكا

الكربون،  ألياف  من  واحــدة مصنوعًا  قطعة 
وتــبــلــغ ســرعــتــهــا الــقــصــوى 313 كــم/ســاعــة، 
وتــصــل فـــي مــــدة 2.5 ثــانــيــة مـــن 0 إلــــى 100 
كـــم/ســـاعـــة، ومـــن 0 إلـــى 200 كــم/ســاعــة في 
املقارنة، فإن سيارة  ثــواٍن. وعلى سبيل   7.5
 ،Mission E املــســتــقــلــة  الــكــهــربــائــيــة  ــــورش  بـ

تــنــتــقــل ســرعــتــهــا مـــن 0 إلـــى 100 كــم/ســاعــة 
 NIO في أقــل من 3.5 ثـــواٍن. وتستمد سيارة
EP9 قــوتــهــا بــواســطــة أربـــعـــة مــحــركــات كل 
منها مــزود بصندوق تــروس. ويعادل جهد 
ــًا، وهـــي  ــانـ املـــحـــركـــات 1360 حـــصـ مـــجـــمـــوع 
قابلة  فولتًا   777 شدتها  ببطاريات  مـــزودة 
قطع بها مسافة تصل 

ُ
للتغيير، ويمكن أن ت

املصنعة،  للشركة  وفقًا  كيلومترًا.   427 إلــى 
يستغرق استبدال البطاريات ثماني دقائق 
فــقــط، كــمــا ويــســتــغــرق شحنها بــالــكــامــل 45 
ــم تــصــنــيــع ســتــة نـــمـــاذج فــقــط من  دقــيــقــة. وتـ
دوالر  مــلــيــون   1.2 يــبــلــغ  بــســعــر   NIO EP9

للنسخة الواحدة. 

NIO EP9: أسرع سيارة كهربائية في العالم

تكتسب   تقنية   6G   الزخم   مع   عودة   الجهات   الفاعلة   الرئيسية   للتصنيع

كشفت شركة »سوزوكي« اليابانية عن جهاز تم تصميمه لجمع الباستيك الدقيق وتصفيته 
من مياه املحيطات والبحار. وذكــرت الشركة أن الجهاز الجديد قابل للتركيب ضمن محركات 
القوارب الخارجية. وتقوم آلية عمله على جمع الباستيك من املياه بعد دخولها إلى محركات 
القوارب الخارجية لتبريدها. وتضاعف إنتاج العالم من الباستيك في األعوام العشرين األخيرة 
إلى حوالي 400 مليون طن سنويًا، حيث تنتهي نسبة 32% منها في املحيطات. وبمرور الوقت 
إلى قطع صغيرة ال تتجاوز 5  للحرارة، وتتحول  الباستيكية بعد تعرضها  املخلفات  تتآكل 
مليمترات؛ تسمى بالباستيك الدقيق، لتحملها التيارات وتدخل في أجساد الكائنات البحرية. 
وقد تنتقل إلى اإلنسان عند تناوله للمأكوالت البحرية. كما يعمل باحثون من جامعة فيرمونت 
بالتعاون مع جامعة تافتس على تطوير روبوتات بيولوجية قابلة للبرمجة، يمكن استخدامها 

في تنظيف النفايات املشعة وجمع املواد الباستيكية الدقيقة في املحيطات.

ابتكار جهاز لجمع البالستيك الدقيق
لمجابهة تلوث المحيطات
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