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علوم وتكنولوجيا

إنترنت فضائي أوروبي لتعزيز السيادة الرقمية
مثلما تحرص الدول على
تقوية أمنها الغذائي،
فهي تسعى في نفس
الوقت إلى تعزيز أمنها
المعلوماتي السيادي
أحمد ماء العينين

يـفـتـقــر  57ف ــي امل ــائ ــة م ــن سـكــان
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـ ـخـ ــدمـ ــات اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
ولـهــذا السبب تعمل الـعــديــد من
ال ـش ــرك ــات ع ـلــى إنـ ـج ــاز م ـش ــاري ــع إلي ـصــال
اإلنـتــرنــت إلــى املـنــاطــق النائية فــي العالم،
حيث تطمح شركة «ستارلينك» ،اململوكة
لــرجــل األعـ ـم ــال إي ـل ــون م ــاس ــك ،إل ــى تــوفـيــر
اإلنترنت عبر األقمار االصطناعية إلى أي
نقطة على كــوكــب األرض ،خــاصــة األمــاكــن
التي ال تصلها خدمة اإلنترنت ،أو تتمتع
بخدمة سيئة عبر الوسائل التقليدية.
وفي هذا السياق ،ذكرت املفوضية األوروبية
أنها ستعمل مع عدد من الشركات للشروع
في دراســة جــدوى تستمر ملدة عــام ،بتكلفة
تـبـلــغ  7.1مــايــن يـ ــورو ،ل ــدراس ــة تصميم
وتـطــويــر وإط ــاق نـظــام ات ـصــاالت فضائي
مملوك ألوروب ــا .ويـهــدف املـشــروع الجديد
إلى تأمني االتصاالت الحكومية األوروبية،

وتــوفـيــر ات ـصــال عــالــي الـســرعــة باإلنترنت
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق الـ ـن ــائـ ـي ــة ب ــواسـ ـط ــة األقـ ـم ــار
االصطناعية.
وي ـس ـع ــى االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي إلـ ــى تـعــزيــز
سـ ـي ــادت ــه ال ــرق ـم ـي ــة وت ــوفـ ـي ــر اتـ ـص ــال آم ــن
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـتـجــاريــة واملــؤسـســات الـعــامــة ،باإلضافة
إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر اتـ ـ ـص ـ ــاالت اإلنـ ـت ــرن ــت عــال ـيــة
الـ ـس ــرع ــة ل ـل ـم ـن ــاط ــق ال ــريـ ـفـ ـي ــة والـ ـن ــائـ ـي ــة.
وم ــن املـتــوقــع أن تـبـلــغ الـتـكـلـفــة اإلجـمــالـيــة
لشبكة األقـمــار االصطناعية األوروب ـيــة 6
مليارات يورو ،حسب تقرير نشرته شبكة
بلومبيرغ.
وسـيــدخــل امل ـشــروع األوروبـ ــي فــي منافسة
مع عدد من الشبكات املوجودة في السوق،
أبرزها شبكة «ستارلينك» التي أطلقت أكثر
مــن  500قـمــر اصـطـنــاعــي فــي م ــدار األرض
خالل الفترة املاضية .ومن الناحية النظرية،
يمكن لهذه التقنية أن توفر اتـصــاال عالي
ال ـس ــرع ــة ،ألن األقـ ـم ــار االص ـط ـنــاع ـيــة تنقل
املعلومات بني بعضها البعض عبر الليزر.
وأش ــار «ج ــان إيــف لــو ج ــال» ،رئـيــس وكالة
ال ـف ـض ــاء ال ـفــرن ـس ـيــة ( ،)CNESأنـ ــه أصـبــح
مـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ع ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
مواكبة التطور التكنولوجي الــذي تحققه
بعض الــدول مثل الصني ،حيث تعمل هذه
األخيرة على تطوير شبكة اتصال كمومية
باستخدام األقمار االصطناعية .ونجحت
الصني في إجــراء اتصال فائق التأمني بني
محطتني أرضيتني تفصل بينهما مسافة

جديد
جهاز لمراقبة
التنفس أثناء الليل

يعمل الفريق الداخلي لشركة أمــازون
عـلــى تـطــويــر جـهــاز بحجم راح ــة اليد
يمكن استخدامه لتسجيل واكتشاف
ع ــام ــات تــوقــف الـتـنـفــس أث ـن ــاء الـنــوم
بــاسـتـخــدام الـ ـ ــرادار .ويـعـتـمــد الـجـهــاز
عـلــى الـمــوجــات المليمترية لتسجيل
أن ـمــاط ن ــوم المستخدمين والتنفس،
وذلـ ــك ب ـهــدف ال ـك ـشــف ع ــن الـتـفــاصـيــل
الــدقـيـقــة فــي ال ـحــركــات ال ـتــي يـمـكــن أن
تـ ـك ــون ن ــاج ـم ــة ع ــن ان ـق ـط ــاع الـتـنـفــس
أثناء النوم .ويحمل المشروع الجديد
االســم الــرمــزي  ،Brahmsومــن المتوقع
ً
أن يكون الجهاز متوافقا مــع مساعد
أليكسا الـصــوتــي ،وإل ــى جــانــب توقف
التنفس أثـنــاء ال ـنــوم ،تخطط الشركة
األمـيــركـيــة السـتـخــدام تقنيات الــذكــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي والـ ـتـ ـعـ ـل ــم اآللـ ـ ــي لـفـهــم
اض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـ ـن ـ ــوم األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وم ــن
ال ـم ـتــوقــع أن ي ـن ـمــو الـ ـس ــوق الـعــالـمــي
ألج ـهــزة مــراقـبــة ال ـنــوم الــذكـيــة بنسبة
ً
ً
 16%تقريبا سنويا ،ليصل إلــى 43.5

التكلفة اإلجمالية لشبكة اإلنترنت األوروبية  6مليارات يورو )(Getty

أكـثــر مــن  1000كـيـلــومـتــر .وم ــن املــرتـقــب أن
يـتــم تـطــويــر الـشـبـكــة األوروبـ ـي ــة م ــن طــرف
شــركــة إي ــرب ــاص ،بــال ـت ـعــاون م ــع مجموعة
مــن مشغلي خــدمــات اإلنـتــرنــت األوروبـيــن
وش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت وال ـش ــرك ــات الـعــامـلــة

صناعات مستقبلية

في مجال الفضاء ،أبرزها مؤسسة Thales
 Alenia Spaceالـفــرنـسـيــة املتخصصة في
ص ـن ــاع ــة األق ـ ـمـ ــار االص ـط ـن ــاع ـي ــة ومـ ـع ــدات
االت ـ ـص ـ ــاالت ،وش ــرك ــة  OHB SEاألمل ــان ـي ــة
لألنظمة الفضائية.

عالم االبتكار

مليار دوالر بحلول عام  .2026وقامت
الـعــديــد مــن الـشــركــات باالستثمار في
هــذا المجال ،إذ استحوذت شركة آبل
عـلــى شــركــة  Bedditالمتخصصة في
تطوير أجهزة تتبع النوم .وفــي نفس
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ،حـ ــاولـ ــت ب ـع ــض ال ـش ــرك ــات
ت ـط ــوي ــر أجـ ـه ــزة م ـش ــاب ـه ــة ،إذ أعـلـنــت
شركة نينتندو في عام  2014عن جهاز
غير قابل لــارتــداء يمكنه تتبع النوم
عبر الموجات الراديوية .وبعد أقل من
عامين ،قالت نينتندو إنها غير واثقة
ً
من أن الجهاز يمكن أن يصبح منتجا
ً
ً
قابال للتطبيق ،ولم يتم إطالقه مطلقا.

عصا ذكية للمكفوفين

عدسات ذكية لقياس المؤشرات الحيوية
يـعـمــل فــريــق بـحـثــي مـشـتــرك مــن مـعـهــد الـتـكـنــولــوجـيــا املـتـقــدمــة ( )ATIفــي جامعة
ساري البريطانية ،ومختبر الفيزياء الوطني ( )NPLالبريطاني ،وجامعة هارفارد
األميركية ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصني ،ومعهد نينغبو للتكنولوجيا
فــي جــامـعــة تشجيانغ الـصـيـنـيــة ،عـلــى تـطــويــر عــدســات الصـقــة ق ــادرة عـلــى قياس
املؤشرات الحيوية وتشخيص الحالة الصحية للمستخدم في الوقت الحقيقي.
وحسب ورقة البحث التي تم نشرها في مجلة  Cell Pressالعلمية ،تحتوي العدسات
الذكية على مستشعر ضوئي ُمصمم الستقبال املعلومات البصرية وتحسني الرؤية،
باإلضافة إلى مستشعر لقياس درجة الحرارة وتشخيص أمراض القرنية املحتملة،
وجـهــاز استشعار ق ــادر على قـيــاس مستوى الغلوكوز فــي ال ــدم عــن طــريــق تحليل
الدموع.
وفي هذا السياق قال «شغي جو» ،باحث مشارك في الدراسة« :على خالف العدسات
الالصقة الذكية التقليدية التي تتكون من مجسات صلبة ،يحتوي ابتكارنا على
طبقة استشعار فائقة الرقة يمكن تركيبها مباشرة على العدسة الالصقة ،للحفاظ
على اتصال مباشر مع الدموع ،كما أنها متوافقة حيويًا مع الجسم».
وأكد الفريق الباحث أن جائحة كوفيد  19ساهمت في إقبال املرضى واألطباء على
اسـتـخــدام أجـهــزة ذكـيــة يمكنها قـيــاس املــؤشــرات الحيوية وإرســالـهــا إلــى الجهات
املعنية لتشخيص الحالة الصحية في الوقت الحقيقي .ومن بني كل هذه األجهزة،
تحظى العدسات الالصقة الذكية باهتمام واسع ،بسبب قدرتها على الرصد املباشر
للمعلومات الفسيولوجية.
وتجدر اإلشــارة إلى أن العديد من األبحاث تعمل على تطوير عدسات ذكية يمكن
استخدامها في املجال الطبي ،حيث تمكن باحثون في معهد أولسان الوطني للعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ،فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،مــن تـطــويــر عــدســات الصـقــة يمكنها قياس
مستويات الغلوكوز فــي دم اإلنـســان فــي الــوقــت الحقيقي وبــدقــة عالية .وتحتوي
العدسات على أجهزة استشعار دقيقة ،باإلضافة إلى هوائيات وشاشة قادرة على
عرض النتائج في الوقت الحقيقي.
ك ـمــا يـمـكــن اس ـت ـخــدام ال ـعــدســات مل ـعــرفــة مــواع ـيــد ت ـن ــاول الـ ـ ــدواء ورصـ ــد ال ـعــامــات
البيولوجية عبر الهواتف الذكية .وتتميز كذلك بقدرتها على تنبيه املريض في حالة
ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم.

تعمل شركة «وي واك» البريطانية على
تـطــويــر عـصــا ذكـيــة يمكن استخدامها
م ــن ط ــرف املـكـفــوفــن وض ـع ــاف الـبـصــر.
وتتميز بقدرتها على اكتشاف املطبات
واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن الـ ـخـ ـط ــرة ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
املـ ــوجـ ــات ف ـ ــوق ال ـص ــوت ـي ــة ،ك ـم ــا يـمـكــن
ربطها مــع تطبيق على الـهــاتــف الذكي
بواسطة تقنية البلوتوث.
وتتميز العصا التي يبلغ سعرها 599
دوالرًا بــدع ـم ـهــا ال ـش ـب ـكــات الــاسـلـكـيــة
ون ـ ـظـ ــام املـ ــاحـ ــة ( .)GPSك ــذل ــك يـمـكــن
اس ـت ـخــدام ـهــا لـحـجــز سـ ـي ــارات األج ـ ــرة،
والتعرف إلى اتجاهات النقل العام في
عشرات املدن .كذلك تحتوي على مساعد
ص ــوت ــي ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ م ـج ـمــوعــة
متنوعة من األوامر الصوتية.
وتـ ـق ــدر مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة عــدد
املكفوفني حول العالم بنحو  36مليون
شخص ،ويمكن أن يساهم هذا النوع من
االبتكارات في تسهيل حياة املكفوفني.
تجدر اإلشارة إلى أن العديد من الجهات
تعمل على تطوير تقنيات مشابهة ،إذ
يـعـمــل الـبــاحـثــون فــي أكــاديـمـيــة «يــونــغ
غــورو» التركية على تطوير عصا ذكية

ق ــادرة على إرش ــاد املكفوفني .وتحتوي
العصا التي أطلق عليها اسم WeWalk
على أجهزة استشعار تعمل باملوجات
فوق الصوتية وتقوم بتحذير املستخدم
مــن ال ـعــوائــق الـقــريـبــة مــن خ ــال إص ــدار
اهتزازات في املقبض ،ويمكن ربطها مع
املساعدات الصوتية مثل مساعد غوغل
ومساعد أليكسا.

تقنية لمراقبة السكري
من تطوير سامسونغ

تعتبر عملية قياس نسبة السكر في
الدم من بين العمليات الروتينية التي
م ــن الـ ـض ــروري أن ي ـق ــوم ب ـهــا مــرضــى
السكري .ويتم عادة خالل هذه العملية
اسـ ـتـ ـخ ــدام آلـ ــة تـ ـق ــوم ب ــوخ ــز األص ـب ــع
السـتـخــراج قـطــرات ال ــدم بـهــدف قياس
نسبة السكر .وبحسب ب ــراءة اختراع
مـ ـس ــرب ــة ،ت ـع ـم ــل شـ ــركـ ــة س ــام ـس ــون ــغ
الكورية على تطوير جهاز استشعار
ي ـت ــم ارتـ ـ ـ ـ ــداؤه ع ـل ــى ال ـج ـس ــم ويـمـكـنــه
مراقبة المؤشرات الحيوية المختلفة،
بما في ذلك مستويات السكر في الدم
ل ــدى مــرضــى ال ـس ـكــر .ويـمـكــن للجهاز
قـ ـ ـي ـ ــاس ح ـ ـمـ ــض الـ ــاك ـ ـت ـ ـيـ ــك ودرجـ ـ ـ ــة
حــرارة الجسم وضغط الــدم ومستوى
الغلوكوز في الدم ،عن طريق استخدام
إبر دقيقة .ويمكن إرسال مختلف هذه
ال ـب ـيــانــات إل ــى ه ــات ــف ذك ــي أو ســاعــة

منافسة لسيارة تسال...

 Nioتطرح سيارة كهربائية مستقلة

ُ
ً
غالبا ما تلقب الشركة املصنعة  Nioبـ «تسال الصينية» ،حيث عرضت أخيرًا سيارة سيدان
كهربائية أنيقة تعد بالقوة والتحمل وبوظائف القيادة الذاتية .فبعد أن طرحت ثالث سيارات
دفــع ربــاعــي وسـيــارة  EP9فائقة األداء ،انتقلت الشركة الصينية  Nioإلــى تصنيع سيارات
السيدان الكهربائية الفاخرة بطرحها السيارة الكهربائية  ،ET7والتي يمكن تصنيفها كطراز
منافس لسيارات تسال .ورغم أن شكلها الخارجي ال يوحي بأصالة كبيرة ،غير أن السيارة
ً
ّ
املزجج بالكامل يسمح بمرور الضوء ليغمر الداخل كامال .كما
تعتبر أنيقة وسقفها الضخم
تمكنت  Nioمن دمج  33مستشعرًا مخصصًا للقيادة الذاتية بأكبر قدر ممكن من السرية .إذ
تحتوي السيارة على مجموعة من الكاميرات ورادارات ليدار طويلة املدى ورادارات املوجات
املليمترية وأجـهــزة استشعار تعمل باملوجات فــوق الصوتية .وسيتم تقديم ميزة القيادة
الذاتية بالكامل في شكل اشتراك.

ذكية .وال يــزال هذا الجهاز في مرحلة
التطوير واالختبار ،لذا من المستحيل
ً
ح ــال ـي ــا م ـعــرفــة م ــا إذا ك ــان ــت ال ـشــركــة
ً
الكورية تنوي حقا طرحه في األسواق.
وف ـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ت ـع ـم ــل بـعــض
األبـ ـح ــاث ع ـلــى ت ـطــويــر ط ــرق مـبـتـكــرة
تـتـيــح ق ـي ــاس نـسـبــة ال ـس ـكــر ف ــي ال ــدم،
إذ ق ــام ال ـبــاح ـثــون ف ــي جــامـعــة سـيــول
الوطنية في كوريا الجنوبية بتطوير
الصقة تقوم بمراقبة نسبة الغلوكوز
في الــدم عن طريق تحليل العرق .كما
يمكن لـهــذه الالصقة تــزويــد المريض
ب ـ ــال ـ ــدواء ف ــي ح ــال ــة ان ـخ ـف ــاض نـسـبــة
السكر في الجسم.

درونز تعمل بالطاقة الشمسية لخدمات الخرائط والمراقبة
هشام حدانة

صممت الـشــركــة األمـيــركـيــة الـنــاشـئــة XSun
طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية،
مـهـمـتـهــا رس ــم ال ـخ ــرائ ــط وم ــراق ـب ــة الـحـقــول
الــزراعـيــة .وتتميز الطائرة بعدم إحــداث أي
ض ــوض ــاء .ك ـمــا تـتـمـيــز بــاسـتـقــالـيــة كـبـيــرة
مما يجعلها محط اهتمام مجاالت عديدة.
وس ـع ــت ال ـشــركــة إل ــى تـحـقـيــق ت ـحــد جــديــد،
ي ـت ـم ـثــل فـ ــي ت ـص ـن ـيــع طـ ــائـ ــرة ب ـ ـ ــدون ط ـيــار
ت ـع ـمــل ب ــال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،وقـ ـ ـ ــادرة عـلــى
الـقـيــام بـمـهــام طــويـلــة وبــاسـتـقــالـيــة كاملة.
ونـجـحــت ال ـشــركــة ف ــي تـصـنـيــع درونـ ــز تــزن

 25كـلــغ ،ويبلغ طــول الجناحني  4.7أمـتــار.
وتستطيع الطيران بفضل الطاقة الشمسية
التي توفرها األلــواح الشمسية املثبتة على
جناحيها .وقــال مؤسس شركة « :XSunإن
دعم هيكل الطائرة بجناح مزدوج يزيد من
مـســاحــة سـطــح الـخــايــا الـكـهــروضــوئـيــة ،ما
يحسن قوة الرفع» ،كما أن الخاليا الشمسية
املستخدمة ليست من السليسيوم ،ولديها
اس ـت ـجــابــة ج ـي ــدة ل ـل ـضــوء امل ـن ـخ ـفــض .وتــم
اختبار  SolarXOneفــي شهر يوليو/تموز
املاضي ،حيث طــارت بنجاح ملدة  12ساعة،
وبمدى  600كيلومتر .ويمكن للطائرة التي
تــم تـصـنـيــع هيكلها مــن م ــواد مــرك ـبــة ،رفــع

حمولة  5كلغ إضافية .كما تحتوي الدرونز
عـلــى أج ـهــزة اسـتـشـعــار مـتـعــددة وكــامـيــرات
عالية الدقة .ويمكن استعمالها في مجاالت
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا رس ــم ال ـخ ــرائ ــط وامل ـســوحــات
ال ـط ـبــوغــراف ـيــة ،وال ـت ـق ــاط ال ـص ــور ال ـجــويــة،
ومــراقـبــة ق ــوارب الـصـيــد أو الـبـنــى التحتية
(خطوط القطار ،خطوط األنابيب) ،والزراعة
املستدامة .كما ذكر أن املؤسسات العاملة في
مجال نقل الكهرباء هي أيضًا من بني عمالئه
األوائل ،حيث تقوم الشركة بمراقبة خطوط
إمداد الكهرباء ملنع الحوادث ولتنفيذ حلول
إعادة تشغيل الشبكة الكهربائية عند وقوع
أحداث جوية استثنائية.

