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نظام ذكي لتشخيص 
أمراض العيون

إلــى استغالل  تسعى بعض األبــحــاث 
ــــي فــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ـــــــــــــدرات الـــــــذكـــــــاء االصـ

ُ
ق

ــون فـــي  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ ــيــــص أمــــــــــــــراض ال تــــشــــخــ
مراحلها املبكرة، إذ نجح باحثون من 
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
واملــــركــــز الـــطـــبـــي بــمــديــنــة مــونــتــيــري 
يعمل  تطبيق  تطوير  فــي  املكسيكية 
على الهواتف الذكية، ويتميز بقدرته 
عـــلـــى تــشــخــيــص أنــــــــواع مــــحــــددة مــن 
أمراض العني باالعتماد على تقنيات 
ــة  ــ ــــي دراســ ــنــــاعــــي. وفــ ــاء االصــــطــ ــ ــذكـ ــ الـ
ــدة، نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد  ــ ــديـ ــ جـ
 QIMR Berghofer األبحاث األسترالي
في تطوير نظام قادر على تشخيص 
َرق )الغلوكوما(، وهو مرض 

َّ
مرض الز

بالعني،  الضغط  ارتفاع  نتيجة  ينشأ 
فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة 
يــعــالــج  ــم  لــ الــــبــــصــــري. وإذا  الـــعـــصـــب 
املــرض، يحدث تلف كلي في العصب 
الــعــني قدرتها  الــبــصــري وبــذلــك تفقد 
على اإلبصار. واعتمد الباحثون على 

النظام  لتطوير  اآللــي  التعلم  تقنيات 
ــاونـــوا مـــع شــركــة  ــعـ ــد، حــيــث تـ ــديـ الـــجـ
املتخصصة  األسترالية   Max Kelson
بــتــكــنــولــوجــيــا الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي، 
لتقييم  خــــوارزمــــيــــات  طـــــورت  والـــتـــي 
ــــرض،  الــــصــــور بـــســـرعـــة واكـــتـــشـــاف املـ
بــعــد أن تـــم تــدريــبــهــا عــلــى مــجــمــوعــة 
مــن الــصــور ألشــخــاص مصابني بهذا 
ــــذي يــعــد الــســبــب الــرئــيــســي  ــــرض الـ املـ
الثاني للعمى في العالم، ويؤثر على 
3.5 فــي املــئــة مــن الــســكــان الــذيــن تبلغ 
ــار  ــر. وأشــ ــثـ ــا أو أكـ ــاًمـ أعـــمـــارهـــم 40 عـ
ماكغريجور،  ستيوارت  البروفيسور 
 QIMR Berghofer معهد  في  الباحث 
الــدراســة، إلى أن النظام  واملشارك في 
الجديد قادر على تحليل آالف الصور 
فـــي مـــدة زمــنــيــة وجـــيـــزة، وتشخيص 
ــة تــضــاهــي  ــدقــ مــــــرض الـــغـــلـــوكـــومـــا بــ
ــا عــالــيــا. ــبـ ــدربــــني تـــدريـ ــاء مــ ــبــ دقـــــة أطــ

مرحاض ذكي ينتج الطاقة
فــي معهد »أولــســان«  بــاحــثــون  يعمل 
الوطني للعلوم والتكنولوجيا بكوريا 
الجنوبية على تطوير مرحاض يتميز 
بقدرته على تحويل فضالت اإلنسان 
إلـــى طــاقــة. ويــحــتــوي املــرحــاض الــذي 
يحمل اسم BeeVi على مضخة تقوم 
بإرسال البراز إلى خزان تحت األرض، 
ما يقلل من استخدام املياه، وبمجرد 

وصــولــه إلــى الــخــزان، تــقــوم الكائنات 
إلى  النفايات  بتفكيك  الدقيقة  الحية 
غـــاز املــيــثــان، الــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 
لتشغيل املوقد وغالية املاء وغيرها من 
األجهزة. . وأشار الفريق الباحث إلى 
أن الشخص العادي ُيخرج نحو 500 
غرام من الفضالت يوميا؛ وهي كمية 
إلــى 50 ليتر مــن غاز  يمكن تحويلها 
امليثان، وبوسع هذه الكمية أن تساعد 
على توليد 0.5 كيلوواط من الكهرباء. 
من جهة أخرى، تسعى بعض الشركات 
املتخصصة في مجال التكنولوجيا إلى 
تقنيات جديدة يمكن دمجها  تطوير 
أعلنت  املستقبل، حيث  في مراحيض 
ــكــــرون« املــتــخــصــصــة فــي  ــيــ شـــركـــة »مــ
صناعة بطاقات وأقراص التخزين، عن 
خطتها لتطوير مراحيض قادرة على 
تحليل فضالت اإلنسان وتنبيهه في 

حالة ظهور عالمات ألمراض معينة.

التعرف إلى الوجه للحد من إدمان األلعاب

يعمل باحثون أملان على تطوير طائرات 
الـــــــوزن،  ــار )درونـــــــــــز( خـــفـــيـــفـــة  ــيــ دون طــ
يمكنها تــحــديــد مــكــان الــبــشــر مــن خــالل 
صراخهم، ما يجعلها مناسبة في مهام 
ــد درب الــبــاحــثــون  الــبــحــث واإلنـــقـــاذ. وقـ
خوارزميات الذكاء االصطناعي لتمكني 
التي  إلــى األصـــوات  التعرف  مــن  النظام 
يـــصـــدرهـــا الــشــخــص املـــعـــرض لــلــخــطــر، 
الدرونز  كالصراخ أو التصفيق. ويمكن 
يتعذر  التي  املناطق  وتغطية  الــوصــول 
الــوصــول إليها بشكل أفــضــل مــن رجــال 
اإلنــقــاذ على األرض أو أنــواع أخــرى من 
إجــــراء مسح  أيــضــا  املــركــبــات. ويمكنها 
شـــامـــل لــلــمــكــان وتــــزويــــد فـــريـــق اإلنـــقـــاذ 
الحقيقي.  الــوقــت  فــي  الضحايا  بموقع 
وأشارت »ماكارينا فاريال«، وهي باحثة 
في معهد Fraunhofer FKIE األملاني، إلى 
التقنيات  مـــن  الـــنـــوع  ــذا  أن اســتــخــدام هـ
فــي مــهــام الــبــحــث واإلنـــقـــاذ سيمّكن من 
استغالل الوقت بشكل أفضل والوصول 
إلى الضحايا في أقرب وقت، حيث يمكن 
 واحــدة إحــداث فرق كبير في هذا 

ً
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النوع من العمليات.
ــعــــض الـــــــــــدول خـــــــالل الـــســـنـــة  وبـــــــــــدأت بــ

ــرات فــي  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــتــــخــــدام الـ الــــجــــاريــــة بــــاســ
مــهــام الــبــحــث واإلنـــقـــاذ، حــيــث اخــتــبــرت 
الطائرات  إمكانات  البريطانية  البحرية 
تنفيذ  فــي   Minerva طــــراز  مــن  ــرة  ــســيَّ

ُ
امل

عمليات إنقاذ في عرض البحر، وعملت 
مالوي  شركتي  مــع  بالتعاون  البحرية 
إيــرونــوتــيــكــس وبــالنــك إيــروســيــســتــمــز، 
عــلــى تــحــديــد مـــوقـــع بـــحـــارة يــواجــهــون 

خطر الغرق في عرض البحر.

التي  الكمومية  الحواسيب  تطوير  العالم  حــول  عديدة  وجامعات  شركات  تواصل 
تتميز بقدرتها على حل املعادالت املعقدة وتحليل كميات هائلة من املعلومات في 
فترة زمنية وجيزة، إذ يمكن استخدامها كأداة مستقبلية ملحاكاة الظواهر الطبيعية 
وتوقع حالة الطقس واالضطرابات الجوية بدقة عالية وفهم التفاعالت الكيميائية 
رياضية  مسائل  وحــل  وعقاقير جديدة  لقاحات  تطوير  إلــى  باإلضافة  والجزيئية، 

وفيزيائية معقدة.
وفــي اختراق علمي جديد، نجح باحثون من مركز هــارفــارد -إم آي تــي- في تطوير 
محاٍك كمومي قابل للبرمجة تبلغ قوته 256 بتا كميا )كيوبت: وحــدة لقياس قوة 
الــحــواســيــب الــكــمــومــيــة(. ويــمــثــل اإلنـــجـــاز الــجــديــد خــطــوة رئــيــســيــة نــحــو بــنــاء آالت 
تعلقة بعلوم املواد وتقنيات 

ُ
كمومية واسعة النطاق يمكن استخدامها في األبحاث امل
االتصال واألنظمة املالية والعديد من املجاالت األخرى.

وفــي هــذا السياق يــقــول ميخائيل لــوكــني، أســتــاذ الفيزياء واملــديــر املــشــارك ملــبــادرة 
ــد املــؤلــفــني الــرئــيــســيــني لـــلـــدراســـة: »يــنــقــلــنــا هـــذا اإلنـــجـــاز إلــى  هـــارفـــارد الــكــمــيــة وأحــ
مستويات جديدة كليا في عالم الكم، وسيمكننا من دراسة الحاالت الكمية الغريبة 
للمادة التي لم يتم تحقيقها من قبل بشكل تجريبي. وتوفر هذه التجارب معلومات 
العلماء في  أن تساعد  املــواد ويمكن  الكامنة وراء خصائص  الكم  مهمة عن فيزياء 

توضيح كيفية تصميم مواد جديدة بخصائص مثيرة.
كيوبتا   51 قوتها  تبلغ  منصة  مــن  محسنة  نسخة  الــجــديــد  الــحــاســوب  ويستخدم 
ذرات  بالتقاط  للباحثني  القديم  النظام  إذ سمح   ،2017 عــام  فــي  الباحثون  طــورهــا 
أحــاديــة  باستخدام مجموعة  بشكل معني  وترتيبها  الــبــرودة  شــديــدة  الــروبــيــديــوم 
البعد من أشعة الليزر املركزة بشكل فردي تسمى مالقط بصرية. ومن جهة أخرى، 
تطمح بعض الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا إلى تطوير حاسوب كمومي 
أم« عــن خطتها لتطوير حــاســوب كمومي  بــي  إذ كشفت شركة »آي  فائقة،  بــقــدرات 
إلــى تصميم حاسوب كمومي متكامل متصل  الخطة  بسعة 1000 كيوبت. وتهدف 
عبر السحابة، مما يسمح ألي شخص حول العالم ببرمجته واالستفادة من قدراته. 
ومــن املتوقع أن يتم تصنيع الــحــاســوب الـــذي أطــلــق عليه اســم »كــوانــتــام كــونــدور« 

بحلول نهاية سنة 2023.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

استخدام الدرونز في مهام اإلنقاذ

أقوى حاسوب كمومي في العالم

أحمد ماء العينين

أطــلــقــت بــعــض الــــــدول مـــبـــادرات 
ــو إلــــــى تـــرشـــيـــد اســـتـــخـــدام  ــدعــ تــ
الــهــاتــف وتــقــلــيــص مــــدة الــلــعــب، 
ــة »أوبــــــــــو« الــصــيــنــيــة  ــركــ حـــيـــث كـــشـــفـــت شــ
)Oppo( عن نظام يساعد على التخلص من 
إدمـــان األلــعــاب على الهاتف الــذكــي ويمنع 
املستخدمني من إنفاق الكثير من املال على 
األلــعــاب. في هــذا الصدد، فرضت الحكومة 
الصينية حظرًا على األلــعــاب، حيث منعت 
الالعبني الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من 
الساعة 10 مساًء و8  األلــعــاب بني  ممارسة 
صباًحا. وبــدأت شركة »تنسنت« الصينية 
الوجه  إلــى  التعرف  تقنية  على  باالعتماد 

ملنع القّصر من التحايل على هذا الحظر.  
وقــامــت الــشــركــة فــي الــســابــق بــإنــشــاء نظام 
قبل  ستخدمني 

ُ
امل عمر  مــن  بالتحقق  يــقــوم 

ــاب، إال أن فــئــة مـــن األطـــفـــال  ــعــ تــشــغــيــل األلــ
كــانــت تــســتــخــدم حــســابــات أنــشــأهــا الــكــبــار 

بدأت بعض الشركات 
الُمصنعة للهواتف 

الذكية باتخاذ إجراءات 
للحد من انتشار إدمان 

ألعاب الفيديو

ــررت الــشــركــة  لــلــتــحــايــل عــلــى الــحــظــر، لـــذا قــ
تعزيز نظامها، بحيث بات على أي شخص 
يلعب بــعــد الــعــاشــرة مــســاًء بــحــســاب ألحــد 
إلى  الــتــعــرف  أن يخضع الخــتــبــار  البالغني 
الــــوجــــه. وســـتـــكـــون خـــاصـــيـــة الـــتـــعـــرف إلـــى 
ــه إلـــزامـــيـــة أيـــضـــا لــتــغــيــيــر إعـــــــدادات  الــــوجــ
اللعب  نظام »التحكم األبــوي« لتغيير مدة 
املسموح بها، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام 
منظمة صينية لحماية األطفال برفع دعوى 
بجعل  واتهمتها  “تنسنت”،  على  قضائية 
الفيديو  ألــعــاب  على  »مــدمــنــني«  القاصرين 
وبعدم التحقق بجدية من عمر املستخدمني 
وقت اللعب. كما أصدرت الحكومة مجموعة 
من القواعد التي يجب أن يلتزم بها ناشرو 
عقوبات شديدة  يواجهوا  ال  األلعاب حتى 

مثل إلغاء تراخيصهم التجارية.
وكــشــفــت الــصــني فــي وقـــت ســابــق عــن نظام 
يــعــمــل عــلــى تــأكــيــد مــعــلــومــات الــهــويــة قبل 
ــاب،  ــعـ أن يــتــمــكــن املــســتــخــدم مـــن شـــــراء األلـ
وذلك لتقييد عمليات شراء بعض األلعاب 
ـــا لــعــمــر املــســتــخــدم، بــحــيــث لـــن يتمكن 

ً
وفـــق

ــمــــارهــــم عــن  املـــســـتـــخـــدمـــون الــــذيــــن تـــقـــل أعــ
ثمانية أعوام من إنفاق أكثر من 7 دوالرات 
في معاملة واحــدة، بينما تقتصر عمليات 
الشراء املسموحة لهم ملدة شهر كامل على 

28 دوالرا. 
تتراوح  الذين  املستخدمون  لن يتمكن  كما 
أكثر  إنفاق  من  عاما  و18   16 بني  أعمارهم 
من 57 دوالرا في الشهر على األلعاب. وتم 
تــقــيــيــد وقـــت الــلــعــب عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة 

األسبوع،  أيــام  في  دقيقة   90 بما مجموعه 
وثالث ساعات في عطالت نهاية األسبوع.

الـــتـــعـــرف دورًا هـــامـــا في  وتــلــعــب خــاصــيــة 
نظام املراقبة، كما تستخدم كوسيلة لضبط 

املــجــرمــني. وحــســب وســـائـــل إعــــالم صينية 
تمكنت الشرطة من ضبط أحد املجرمني من 
خــالل تقنية التعرف إلــى الــوجــه، وذلــك من 

بني 60 ألف شخص أثناء حفل موسيقي.

هشام حدانة

يــعــمــل الــتــمــثــيــل الـــضـــوئـــي الــطــبــيــعــي على 
تــحــويــل ذرات املـــاء بــوجــود ضـــوء الشمس 
إلى أكسجني )O2( مع تخزن طاقة كيميائية 
في مركبات عضوية. وال تعتبر هذه اآللية 
فعالة للغاية في النباتات، غير أن إمكانية 
تحويل ضــوء الشمس إلــى وقــود كيميائي 
عمليا  للتطوير  وقابلة  اقتصادية  بطريقة 
أمر مثير لالهتمام للغاية لتقليل االعتماد 
على الوقود األحفوري. وحاول علماء على 
الضوئي  التمثيل  إنتاج  إعــادة  مــدى عقود 
الطبيعي بكفاءة أعلى وتكلفة زهيدة، غير 

أنه اتضح أن خطوة إنتاج O2 صعبة للغاية 
وال تــــزال تــمــثــل تــحــديــا كــبــيــرًا عــلــى طــريــق 

التمثيل الضوئي االصطناعي.
 Nature ــشــر فــي مجلة

ُ
ن وفــي تقرير حــديــث 

Catalysis، وصف البروفيسور كيفني سيفوال، 
من مختبر EPFL للهندسة الجزيئية للمواد 
الكهروضوئية )LIMNO(، مزيجا  النانوية 
مــن بــولــيــمــرات أشــبــاه املــوصــالت، املعروفة 
والتي  البالستيكية،  اإللــكــتــرونــيــات  بــاســم 
برهنت على كفاءة أكسدة املاء إلى أوكسجني 
عن طريق ضوء الشمس. على عكس األنظمة 
تستخدم  والتي  سابقا،  تطويرها  تم  التي 
مــواد غير عضوية مثل أكاسيد املعادن أو 

األداء  بمعايير  تفي  ال  والــتــي  السيليكون، 
مــواد  فــإن  بالتصنيع،  الخاصة  التكلفة  أو 
البوليمر املوصوفة في البحث الجديد لها 
خــصــائــص قــابــلــة لــلــتــعــديــل عــلــى املــســتــوى 
الجزيئي. وهذا األمر يسمح بتصنيع أجهزة 
قابلة للتطوير على نطاق صناعي وبتكلفة 
منخفضة. بالنظر إلى إمكانات هذه الطريقة، 
يمكن للنظام الذي طوره البروفيسور كيفن 
في تطوير  كبير  أن يساعد بشكل  سيفوال 
مجال اإللكترونيات القائمة على البوليمر، 
وتحديد مسار واعــد إلنتاج وقــود شمسي 
اقتصادي وفعال وقابل للتطوير للوصول 

إلى التمثيل الضوئي االصطناعي.

تطوير أوراق اصطناعية من بوليمرات أشباه الموصالت

للحد   من   إدمان   األلعاب،   فرضت   الصين   نظامًا   لتأكيد   معلومات   الهوية 

بعد الكشف عن طراز ما قبل اإلنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، أطلقت BMW رسميا 
النارية على مقعد منخفض  الدراجة  اسم CE04. وتحتوي  سكوتر كهربائية جديدة تحمل 
وعناصر انسيابية مستقلة وذات تصميم طويل للغاية. ويتوافر فيها صندوق جانبي لتخزين 
الخوذة، باإلضافة إلى وحدة أمامية مائلة للغاية تضفي ملسة رياضية. ويقابل السائق شاشة 
فإنها تحتوي على شاحن  كبيرة بقياس 10.2 بوصات تحتوي على مساعد مالحي. كذلك 
باإلضافة  أيضا مجموعة مالبس وخـــوذات،   BMW الذكي. وصممت شركة للهاتف   USB-C
إلى أحذية متناسقة مع ألوان السكوتر. وقدمت الشركة نسختني لدراجتها الكهربائية، األولى 
تبلغ قوتها 11 كيلوواط أو 15 حصانا. أما الثانية، فقوتها تعادل 15 كيلوواط )20 حصانا(، 
 BMW CE04 والسرعة القصوى لكليهما تبلغ 120 كم/ساعة. وتستخدم الدراجة الكهربائية

بطارية بقوة 60.6 أمبير، تسمح لها بقطع مسافة 130 كيلومترًا.

BMW دراجة كهربائية جديدة أطلقتها
سرعة 130 كيلومترًا
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