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تكنولوجيا جديدة لمحاربة 
التحرش

تخصصة في مجال 
ُ
تسعى الشركات امل

التقنيات  استخدام  إلــى  التكنولوجيا 
االصطناعي  الــذكــاء  وأنظمة  الحديثة 
فــــــي مـــــحـــــاربـــــة الـــــتـــــحـــــرش الـــجـــنـــســـي 
عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي، مــن خـــال االســتــفــادة من 
فــي تحديد  اآللـــي  التعلم  خــوارزمــيــات 
الجنسي.  التحرش  وأساليب  عــبــارات 
وتــــحــــتــــوي أغــــلــــب مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
ــمــــة يــمــكــنــهــا  ــلــــى أنــــظــ االجــــتــــمــــاعــــي عــ
ــتـــحـــرش، حــيــث أعــلــنــت  الــكــشــف عـــن الـ
شركتا تويتر وفيسبوك أن اإلجراءات 
التي اتخذوها من أجل تقليل التحرش 
اإللـــكـــتـــرونـــي قــــد ســــاعــــدت كـــثـــيـــرًا فــي 
منصة  تعتمد  كما  الظاهرة.  من  الحد 
التي   Deep Text أداة  عــلــى  إنــســتــغــرام 
لتحديد  االصطناعي  الذكاء  تستخدم 
الكلمات املؤذية، ويمكن لــأداة التعلم 
للمستخدم  إذ أصــبــح  الـــوقـــت،  بــمــرور 
الــقــدرة عــلــى تــحــديــد إذا كــانــت كلمات 
أم ال. وقــامــت شركة  لــه  معينة مــؤذيــة 

Spot األميركية بتطوير تطبيق رد آلي 
التبليغ عن  املوظفني من خاله  يمّكن 
عــن هويتهم،  الكشف  بـــدون  الــتــحــرش 
بالتعامل  للموظف  تصريحًا  ويعطي 
مــع املـــوقـــف. ويــفــضــل بــعــض املوظفني 
اســتــخــدام بــعــض الــتــطــبــيــقــات املــتــاحــة 
على متجر »غوغل باي«، مثل تطبيق 
التحرش  حـــاالت  عــن  لــإبــاغ   ،stop it
والسلوك غير الائق واألفعال السيئة 
غير املــرغــوب فيها فــي الــعــمــل، إذ يتم 
إرسال تنبيهات للمديرين واملسؤولني 
بـــســـريـــة تــــامــــة، مــــا يـــســـمـــح ألصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل بـــاتـــخـــاذ اإلجـــــــــــراءات بــســرعــة 

وبشكل استباقي.

الغرافين لتأمين البيانات ضد 
االختراقات األكثر تطورًا

ــائــــق  طـــــــور بــــاحــــثــــون أمــــيــــركــــيــــون رقــ
الـــغـــرافـــني لــتــولــيــد مــفــاتــيــح الــتــشــفــيــر. 
بهذه  التنبؤ  املستحيل  مــن  وسيكون 
املــفــاتــيــح بــاســتــخــدام هــجــمــات الــذكــاء 
االصــطــنــاعــي، وهـــي واحــــدة مــن نقاط 
الــســيــلــيــكــون. وتعتمد  رقـــائـــق  ضــعــف 
ــن أنـــظـــمـــة الـــتـــشـــفـــيـــر عــلــى  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
املستنسخة  غير  الفيزيائية  الوظائف 
تــولــد  ــتــــي  الــ ــق  ــائــ ــرقــ الــ ـــــي  وهـ  ،)PUF(
أن  مــن  الــرغــم  التشفير. وعــلــى  مفاتيح 
شكل الرقائق يظهر بنفس املظهر، إال 
استجابات  تــولــد  منها  واحــــدة  كــل  أن 
ــات  ــ ــــافـ ــتـ ــ ــفـــة نــــاتــــجــــة عــــــن االخـ ــلـ ــتـ مـــخـ

الداخلية لعملية التصنيع. ويتيح هذا 
نــظــريــًا تــأمــني الــبــيــانــات، حــيــث إن كل 

رقاقة PUF فريدة من نوعها.
ــك، أثــــنــــاء تــــســــرب الـــبـــيـــانـــات،  ــ ــ ومـــــع ذلـ
يــســتــطــيــع الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي مسح 
ــمـــوذج  بــــيــــانــــات الـــتـــشـــفـــيـــر وإنـــــشـــــاء نـ
السيليكون.   PUF رقــاقــة  بعمل  يتنبأ 
للخطر،  مفتاح جديد  أي  يعرض  مما 
ــر تــغــيــيــر الــشــريــحــة، أو  ــ ويــتــطــلــب األمـ
املشكلة،  هذه  ولحل   .

ً
كاما الكمبيوتر 

تـــحـــول الـــبـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة واليـــة 
بنسلفانيا إلى استخدام الغرافني.

وأظــهــر الــبــاحــثــون أن رقــاقــة PUF من 
اإللكترونية  الهجمات  تقاوم  الغرافني 
بالذكاء االصطناعي. ويمكن  املرتبطة 
تــغــيــيــر قــيــمــة مــقــاومــتــهــا الــكــهــربــائــيــة، 
ــادة بــرمــجــتــهــا. فـــإذا  ــإعــ مــمــا يــســمــح بــ
ــاء هــجــوم  تــمــكــن أي شــخــص مـــن إنـــشـ
قادر على التنبؤ باملفاتيح، فلن تكون 

.PUF هناك حاجة الستبدال شريحة

عدسات الصقة لتشخيص األمراض

ــال الــصــحــة  ــجــ ــــي مــ ــثــــون فـ يـــســـعـــى بــــاحــ
ــى ابــتــكــار تــقــنــيــات وأســالــيــب جــديــدة  إلـ
الجلد  الــتــهــاب  ومــراقــبــة  عـــاج  يمكنها 
باحثون  يعمل  إذ  )األكــزيــمــا(،  الــتــأتــبــي 
من جامعة »نورث وسترن« في الواليات 
املــتــحــدة عــلــى تــطــويــر مــســتــشــعــر نــاعــم 
يمكن ارتداؤه لقياس مقدار الحكة التي 
تــســبــبــهــا األكـــزيـــمـــا عــــن طـــريـــق تــحــلــيــل 

حركة اليد.
ويــرى الفريق الباحث أن هذا النوع من 
ــبـــاء مـــن تتبع  االبـــتـــكـــارات ســيــمــكــن األطـ
ــة ومـــراقـــبـــة  اســـتـــجـــابـــة املــــريــــض لــــأدويــ
تفاقم املـــرض. وفــي هــذا االتــجــاه، يقول 
ــلــــدارســــة الـــدكـــتـــور  املــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي لــ
شواي ستيف شو، األستاذ املساعد في 
ــــراض الــجــلــديــة وطـــب األطــفــال  قــســم األمـ
بكلية الطب بجامعة نورث وسترن: »من 
املترقب أن يساعدنا الجهاز الجديد في 
تــحــديــد مــقــدار الــحــكــة ومــوضــعــهــا بدقة 
أكــبــر، ويــعــد هــذا مهمًا ملــراقــبــة تــطــورات 
املرض عند األطفال بشكل خاص، حيث 
عن  التعبير  الغالب  فــي  يستطيعون  ال 
الذكي  املستشعر  ويعتمد  مــعــانــاتــهــم«. 

ملراقبة  اآللـــي  التعلم  خــوارزمــيــات  عــلــى 
ــــدار الـــحـــكـــة.  ــقـ ــ ــيــــد وتــــحــــديــــد مـ ــة الــ ــركــ حــ
ــمـــح الــــجــــهــــاز الــــجــــديــــد لــــآبــــاء  وســـيـــسـ
العاج  نجاعة  مــدى  بمراقبة  واألطــبــاء 
وتــفــاقــم املـــرض فــي وقــت مبكر، كما أنه 
ســيــمــكــن شــــركــــات األدويـــــــــة مــــن قــيــاس 
فوائد العاجات الجديدة. وقد تم قبوله 
في برنامج أداة اكتشاف األدوية التابع 

إلدارة الغذاء والدواء األميركية.

األجهزة  في  استخدامًا  األكثر  البطاريات  بني  من  ليثيوم-أيون  بطاريات  تعتبر 
اإللكترونية املحمولة، إذ تتميز بقدرة عالية على إنتاج الكهرباء، وال تتأثر بعدد 
دورات إعادة الشحن، باإلضافة إلى سعرها املنخفض، إال أن مشكل انخفاض كفاءة 
البطارية بعد مرور فترة من الزمن يدفع الشركات إلى البحث عن تطوير بطاريات 
ليثيوم-أيون  بطاريات  أغلب  تتميز  أطــول، حيث  لفترة  الصمود  يمكنها  جديدة 
الحالية بعدد دورات شحن ال يتجاوز 1500 دورة شحن. وفي هذا السياق، يعمل 
الظفر يحتوي على  مهندسون من شركة IBM على تطوير معالج دقيق بحجم 
50 مليار ترانزستور، وال يزيد حجمه عن 2 نانومتر، ما يجعله مثاليًا لتشغيل 
الهواتف الذكية وتخفيض استهاك الطاقة، حيث تزداد كفاءة املعالج وتنخفض 

نسبة استهاكه للطاقة كلما ازداد عدد الترانزستورات فيه.
ومن املتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة أداء أعلى بنسبة 45%، كما ستقلل من 
استخدامها  يتم  التي  نانومتر   7 مقارنة بشرائح  بنسبة %75،  الطاقة  استهاك 
ــرائـــدة. ويــمــكــن أن تـــدوم بــطــاريــات الــهــواتــف  حــالــيــًا فــي أغــلــب الــهــواتــف الــذكــيــة الـ
املحمولة 4 مرات أطول، كما يمكنها تقليل البصمات الكربونية ملراكز البيانات، 

من خال االعتماد على شرائح أكثر كفاءة في استهاك الطاقة.
وفي هذا الصدد، يقول داريو جيل، مدير شركة أبحاث IBM: »تم تصنيع الشريحة 
الجديدة بدقة 2 نانومتر، وهو ما يمثل قفزة هائلة إلى األمام بالنسبة للمعالجات 
ــدمــجــة فــي الــهــواتــف الــذكــيــة. كما سيسمح بــوجــود املــزيــد مــن الــتــرانــزســتــورات 

ُ
امل

وتحقيق إنجازات جديدة في مجال الذكاء االصطناعي والتشفير«. 
الــنــمــاذج األولــيــة مــن الشريحة فــي مختبر أبحاث  وقــامــت شــركــة IBM بتصنيع 
Albany في الواليات املتحدة، ومن املتوقع أن تدخل الشرائح الجديدة حيز اإلنتاج 

في أواخر عام 2024.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

مستشعر لمتابعة عالج »األكزيما«

شريحة بتقنية 2 نانومتر لتحسين أداء البطارية

أحمد ماء العينين

أبحاث  مركز  من  باحثون  يعمل 
لكلية  الــتــابــع   ،)CORE( الــعــيــون 
ــة  ــ ــرؤيــ ــ ــوم الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــبـــــصـــــريـــــات وعـ
بــجــامــعــة واتــــرلــــو الـــكـــنـــديـــة، عـــلـــى تــطــويــر 
عــدســات الصــقــة لتتبع وقــيــاس املــؤشــرات 
الـــحـــيـــويـــة وتـــشـــخـــيـــص بـــعـــض األمــــــــراض 

كالسكري والسرطان.
واعتمد الفريق الباحث على آخر اإلنجازات 
ــــي مـــجـــال  ــــم تــحــقــيــقــهــا فـ ــتــــي تـ الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
ــال االســتــشــعــار  تــكــنــولــوجــيــا الـــنـــانـــو ومـــجـ
ــر عـــــدســـــات الصـــقـــة  ــتـــطـــويـ الــــبــــيــــولــــوجــــي لـ
يمكنها مراقبة الحالة الصحية للمستخدم 
واكـــتـــشـــاف بــعــض األمــــــراض فـــي مــراحــلــهــا 

األولية. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول لــيــنــدون جــونــز، 
مدير مركز أبحاث العيون: »بفضل التطور 
ــذي حــقــقــتــه الــبــشــريــة في  ــ الــتــكــنــولــوجــي الـ
الدقيقة،  الــبــطــاريــات  النانو ومــجــال  مــجــال 

يشهد مجال وسائل 
التشخيص الطبي تطورًا 

سريعًا بفضل ابتكارات 
جديدة وأبحاث في 

تقنيات النانو

ا من تصميم جيل جديد من العدسات 
ّ
تمكن

الــتــي يمكنها رصــد ضغط العني  الــاصــقــة 
لــلــكــشــف عـــن الــجــلــوكــومــا، وحــتــى تصوير 
للكشف  العني  في شبكية  الدموية  األوعية 
املبكر عــن أمـــراض مثل ارتــفــاع ضغط الــدم 

والسكتة الدماغية والسكري والسرطان«.
ويعتبر مرض الجلوكوما من بني األمراض 
ــاع  ــفــ ــي تـــنـــشـــأ نـــتـــيـــجـــة الرتــ ــتــ الـــخـــطـــيـــرة الــ
الضغط بالعني، فيحصل نتيجة ذلك تلف 
ــــذي إذا  فـــي أنــســجــة الــعــصــب الــبــصــري، والـ
العصب  فــي  كلي  تلف  يعالج، سيحدث  لــم 
الــبــصــري، وبــذلــك تفقد الــعــني قــدرتــهــا على 

اإلبصار.
ــه يــمــكــن  ــ ــــى أنــ وأشــــــــار الـــفـــريـــق الـــبـــاحـــث إلــ
االعتماد على هذا النوع من االبتكارات في 
تزويد الجسم بجرعات من األدوية، ما يزيد 
من مدة بقاء الدواء على سطح العني ويقلل 
من اآلثار الجانبية املعروفة لبعض األدوية، 
الشيخوخي  النظر  عــاج قصر  يمكنه  كما 

وإبطاء تطور قصر النظر لدى األطفال.
وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من األبحاث 
تــعــمــل عــلــى تــطــويــر عـــدســـات ذكـــيـــة يمكن 
استخدامها في املجال الطبي ولتشخيص 
بعض األمراض أو قياس مؤشرات حيوية، 
حــيــث تــمــكــن بـــاحـــثـــون فـــي مــعــهــد أولـــســـان 
كوريا  في  والتكنولوجيا،  للعلوم  الوطني 
ــن تـــطـــويـــر عــــدســــات الصــقــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــ
دم  الغلوكوز في  قياس مستويات  يمكنها 
عالية.  وبدقة  الحقيقي  الوقت  في  اإلنسان 
استشعار  أجهزة  على  العدسات  وتحتوي 

دقــيــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى هــوائــيــات وشــاشــة 
ــائـــج فــــي الـــوقـــت  ــتـ ــنـ ـــرض الـ ــ ــلـــى عـ قــــــــادرة عـ

الحقيقي. 
مــن معهد  فــريــق بحثي مشترك  يعمل  كما 
جامعة  فــي   ،)ATI( املتقدمة  التكنولوجيا 

ســـاري الــبــريــطــانــيــة، عــلــى تــطــويــر عــدســات 
الصقة قادرة على قياس املؤشرات الحيوية 
وتحسني الرؤية وتشخيص أمراض القرنية 
املــحــتــمــلــة، وقــيــاس مــســتــوى الــغــلــوكــوز في 

الدم عن طريق تحليل الدموع.

هشام حدانة

ــقـــريـــب، قـــد يـــكـــون كـــل ما  فـــي املــســتــقــبــل الـ
هاتفك  أو  سيارتك  لــون  لتغيير  تحتاجه 
الذكي يتوفر في حبر مصنوع من أصباغ 
ليتحول  بالضوء،  تنشيطها  يتم  خاصة 
ـــق قـــلـــيـــلـــة. وفـــي  ــائـ ــي غـــضـــون دقــ ــون فــ ــلــ الــ
ــــور بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد  ــــاه، طـ ــــجـ ــــذا االتـ هـ
 ،)MIT( لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مــاســاتــشــوســتــس 
نظامًا يسمى ChromoUpdate، يعتمد على 
بــواســطــة  يــتــم تنشيطها  أصـــبـــاغ خــاصــة 
ضــــــوء مــــرئــــي أو جــــهــــاز عــــــرض ضـــوئـــي 
 .)UV( بنفسجية  الــفــوق  بــاألشــعــة  يعمل 

وقــبــل ذلـــك بــســنــوات، طـــور الــفــريــق نفسه 
 .PhotoChromeleon ُسمي  نظامًا مشابهًا، 
ويعتمد النظام على استخدام حبر يتكون 
من أصباغ أساسية )ســمــاوي وأرجــوانــي 
وأصـــفـــر( عــلــى الــســطــح املــســتــهــدف. ومــن 
ــة فــــوق  ــعــ ــر لــــأشــ ــبــ ــريــــض الــــحــ ــعــ خـــــــال تــ
تتشبع   ،LED مــصــبــاح مـــن  الــبــنــفــســجــيــة 

األصباغ بالكامل. 
وبــعــد ذلــــك، يــتــم تــعــديــل أو إزالــــة التشبع 
بشكل انتقائي، وصواًل إلى إبراز الصورة 
بالشكل املرغوب فيه. ويشتغل هذا النظام 
بجهاز عرض يعمل بالضوء املرئي، حيث 
جــــاءت عــمــلــيــة الــتــحــويــل بــطــيــئــة لــلــغــايــة. 

نظام  يقدمه  الــذي  الجديد  التطور  ويبرز 
جــهــاز  ــدام  ــخــ ــتــ اســ فــــي   ChromoUpdate
البنفسجية،  فــوق  بــاألشــعــة  يعمل  عــرض 
يــســمــح بــتــغــيــيــر مــســتــويــات الـــضـــوء على 
السطح. وبهذا يتم التحكم في مستويات 
التصميم  إلى  للوصول  البكسات،  تشبع 
ــة. حـــيـــث يـــتـــم إنـــشـــاء  ــ ــوبـ ــ ــرغـ ــ بــــــاأللــــــوان املـ
ــود في  ــ ــ مــعــايــنــة لــلــرســم بـــاألبـــيـــض واألسـ
ثــواٍن، أو نموذج ملون في دقائق. وتدعم 
اختبار  أو  تخيل  إمكانية  التنفيذ  سرعة 
ــة. إذ يـــمـــكـــن عـــرض  ــولـ ــهـ الـــتـــصـــامـــيـــم بـــسـ
التصميم الــذي يظهر به أي سطح حسب 

البيئة املحيطة به. 

حبر يسمح بتغيير لون األسطح بفعل الضوء

)Getty( عدسة   الصقة   لتتبع   وقياس   المؤشرات   الحيوية   وتشخيص   األمراض

من  هولندا  في  للتكنولوجيا«  »دلفت  وجامعة  »روتشستر«  جامعة  من  بحثي  فريق  تمكن 
مــادة تتسم  لتشكيل  األبــعــاد  الطباعة ثاثية  واعــتــمــدوا على  الطحالب.  مــن  تصنيع مابس 
باملرونة والقدرة على الصمود. وبحسب الباحثني، يمكن استخدام هذه املادة في تطبيقات 
باإلضافة  دقيقة،  على طحالب  تحتوي  واألزيـــاء، حيث  والطب  الطاقة  قطاعات  في  مختلفة 
إلى »السليلوز البكتيري«، وهو مركب عضوي تنتجه وتفرزه البكتيريا، يتميز بالعديد من 
الخصائص امليكانيكية الفريدة، بما في ذلك مرونته وصابته وقوته وقدرته على االحتفاظ 
بشكله، حتى عند االلتواء. ونتج من املزج بني هذه املكونات مادة فريدة تتميز بجودة التمثيل 
الضوئي للطحالب وقوة السليلوز البكتيري، ما يجعل املادة صلبة ومرنة، كذلك فإنها صديقة 
للبيئة وقابلة للتحلل البيولوجي، ولن تحتاج إلى غسلها كثيرًا مثل املابس التقليدية، ما 

يقلل من استهاك املياه.

مالبس مصنوعة من خاليا الطحالب
الطباعة ثالثية األبعاد
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