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روبوت لمراقبة المنزل 
وترفيه المستخدم

كــشــفــت شــركــة »أمـــــــازون« عـــن روبـــوت 
الــذكــاء  بتقنيات  مـــزود  التحكم  ذاتـــي 
ــنــــاعــــي ومـــصـــمـــم لــلــمــســاعــدة  االصــــطــ
ــــدعــــى »أســـــتـــــرو«. ويــتــمــيــز  املـــنـــزلـــيـــة ُي
الروبوت الذي يبلغ سعره 1000 دوالر 
بقدرته على التجول في أرجــاء املنزل 
والتحكم في األجهزة املنزلية، والقيام 

بمجموعة من املهام بسالسة عالية.
ــة إلــــى  ــيــ ــركــ ــيــ وأشــــــــــــارت الــــشــــركــــة األمــ
أنـــهـــا قـــامـــت بـــاالســـتـــفـــادة مـــن خــبــرات 
ــوا بــتــطــويــر  ــ ــامـ ــ ــن قـ ــ ــذيـ ــ املـــهـــنـــدســـن الـ
الــــروبــــوتــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي تــنــقــل 
املنتجات عبر مستودعاتها. ومزجوا 
ــات مــــــع الـــخـــصـــائـــص  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ هــــــــذه الــ
املـــــوجـــــودة فــــي مـــنـــتـــجـــات »أمـــــــــازون« 
الـــشـــهـــيـــرة، مــثــل املـــســـاعـــدات الــرقــمــيــة 
وأجــهــزة املــراقــبــة املــنــزلــيــة، ليتم جمع 
ــزات فـــي الـــروبـــوت  ــيــ مــخــتــلــف هــــذه املــ
»أســتــرو« بقدرته  الــجــديــدة. و يتمتع 
ــنــــزل والـــتـــعـــرف عــلــى  عـــلـــى مـــراقـــبـــة املــ
ــرا مـــدمـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الـــــــوجـــــــوه بــــفــــضــــل كـ

تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي، 
ــزل  ــنــ ــا يـــتـــيـــح لــــــه الــــتــــنــــقــــل فــــــي املــ ــمــ مــ
كما  للضيوف.  املــشــروبــات  وتــوصــيــل 
ستخدم وإطالعه 

ُ
يمكنه التحدث مع امل

على أخبار الطقس واألخبار العاجلة 
دمج به.

ُ
عبر مساعد »أليكسا« امل

ويــأتــي الــروبــوت بحجم يــقــارب حجم 
كــلــب صــغــيــر، إذ يــحــتــوي عــلــى شاشة 
باللمس،  تعمل  بوصات   10 بمقياس 
ــرامـــج  ــبـ ويــمــكــنــهــا عـــــرض األفـــــــالم والـ
استخدامها  يمكن  كما  التلفزيونية. 
إلجراء املكاملات واالجتماعات املرئية، 
وقالت »أمازون« إنها ستطرحه للبيع 

في وقت الحق من هذا العام.

الذكاء االصطناعي 
لمواجهة المخاطر 

السيبرانية
أدوات  تــطــويــر  إلـــى  الــبــاحــثــون  يطمح 
ذكية تساعد خبراء األمن الرقمي على 
اتخاذ القرارات بفاعلية أكبر والتنبؤ 
بالتهديدات بهدف إيقاف االختراقات 
املحتملة، وقطع اتصال أفراد معينن 
ــبــــل حـــــــــدوث االخـــــتـــــراق  بـــالـــشـــبـــكـــة، قــ

وانتشار الفيروس فيها.
ــذا الــــصــــدد، تــســتــخــدم شــركــة  ــ ــــي هـ وفـ
ــوفــــت« تـــقـــنـــيـــات الــتــعــلــم  ــروســ ــكــ ــايــ »مــ
ــــات ضـــــــارة  ــيـ ــ ــــجـ ــرمـ ــ اآللـــــــــــي إلنـــــــشـــــــاء بـ
ُيـــمـــكـــن االســــتــــفــــادة مــنــهــا فــــي تـــدريـــب 
الهجمات  توقع  على  الحماية  أنظمة 
ــة. وذكــــــــــــر الــــبــــاحــــثــــون  ــيـــ ــ الـــــســـــيـــــبـــــرانـ
أنـــهـــم قـــامـــوا بــبــنــاء بـــرنـــامـــج لــتــولــيــد 
الضارة باستخدام تقنية  البرمجيات 

الــتــعــلــم الــعــمــيــق املـــعـــزز، أطــلــقــوا عليه 
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ــيـــق هـــــــذا الــــــهــــــدف، تـــعـــاونـــت  ــقـ ــتـــحـ ولـ
ــكــــروســــوفــــت« مــــع مـــعـــهـــد بــيــرال  ــايــ »مــ
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الســـتـــخـــدام 
شبكة توليدية تنافسية )GAN( تقوم 
أشكال  إنشاء  على  البرنامج  بتدريب 
التي  الضارة  البرمجيات  مختلفة من 
 ،)IDS( التسلل  كــشــف  نــظــام  تتخطى 
ومع مرور الزمن تقوم الشبكة بتطوير 
الحماية  نظام  يجعل  مما  أساليبها، 
يــتــعــلــم أســـالـــيـــب االخــــتــــراق الــجــديــدة 

ويصبح أذكى مع الوقت.

كاميرا لتحديد مكان وعمق األورام

يــعــمــل بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة »زيـــــــورخ« 
السويسرية على تطوير نظام ذكي يتيح 
للطائرات بدون طيار التحليق بسرعات 
عــالــيــة فـــي األمــــاكــــن الـــتـــي تــحــتــوي على 
ــوائـــق كــثــيــرة، مــثــل الــغــابــات  مــطــبــات وعـ
ــــي والــــــكــــــهــــــوف. وعـــــلـــــى خــــالف  ــانــ ــ ــبــ ــ واملــ
خريطة  تثبيت  تتطلب  الــتــي  الــطــائــرات 
بشكل مسبق، يعمل النظام الجديد على 
بيئات  فــي  التنقل  الــطــائــرة على  تــدريــب 

معقدة دون الرجوع إلى الخرائط.
ولــــهــــذا الـــــغـــــرض، اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون 
ــيــــات تــســمــح لــلــطــائــرة بــالــعــمــل  خــــوارزمــ
كيلومترًا   40 إلــى  بــأمــان بسرعات تصل 
فــي الــســاعــة دون االصـــطـــدام بـــأي عقبة. 
تدخل  أي  برمتها  العملية  تتطلب  ولـــم 
تقنيات  على  بالكامل  واعــتــمــدت  بــشــري 
ــة والـــــكـــــامـــــيـــــرات  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــــاسـ ــــحـ الــــــــرؤيــــــــة الـ
ــدمــجــة فــي الــــدرون. 

ُ
ــدوارة امل ــ الــربــاعــيــة الــ

ــة الـــتـــي نــشــرت  ــ ــدراسـ ــ وحـــســـب نـــتـــائـــج الـ
الــعــلــمــيــة،   Science Robotics مــجــلــة  فـــي 
قــــام الـــبـــاحـــثـــون بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى شبكة 
ــة تــــقــــوم بـــتـــدريـــب  ــيـ ــاعـ ــنـ ــطـ عـــصـــبـــيـــة اصـ
الطيران، باالعتماد  النظام على محاكاة 
على الــقــوة الــحــاســوبــيــة. وســاهــمــت هذه 

الوقت  مــن  الكثير  اختصار  فــي  الطريقة 
والــجــهــد. وخـــالل االخــتــبــارات املــيــدانــيــة، 
نجحت الطائرة في التحليق بسرعة 18 
كيلومترًا في الساعة وتجاوزت الحواجز 
بدقة عالية. وعند وصولها إلى سرعة 36 
الطائرات  تمكنت  الساعة  فــي  كيلومترًا 
مــن إكــمــال املــســار دون أن تــصــطــدم بــأي 

عقبة في 60% من الحاالت.

نجح فريق من املهندسن في نقل الطاقة الكهربائية باستخدام شعاع ليزر عالي 
الكثافة لعدة كيلومترات بطريقة آمنة. وتم تطوير هذه التقنية التي تحمل اسم 

»أوبتيكال بيمينغ« من طرف شركة أميركية تدعى »باوراليت«.
العالم،  أبــراج شبكة 5G حــول  التقنية في تشغيل  إلــى استخدام  وتطمح الشركة 
مكلفًا  الكهربائية  الكابالت  يكون مد خطوط  النائية حيث  األمــاكــن  في  ال سيما 
إريكسون  السويدية  االتــصــاالت  شركة  مــع  بالتعاون  بالفعل  بــدأت  وقــد  للغاية. 

إلجراء االختبارات األولية.
وتتكون تقنية »أوبتيكال بيمينغ« من باعث وجهاز استقبال، حيث يأخذ الباعث 
الطاقة عبر  بنقل  ليزر يقوم  إلى شعاع  الشبكة ويحولها  الكهربائية من  الطاقة 
مسافات طويلة، ليصل الشعاع إلى مستقبالت كهروضوئية تعمل على تحويل 

.5G الليزر إلى طاقة كهربائية لتشغيل أبراج شبكة
شبكات  بإنشاء  ستسمح  الالسلكية  الطاقة  تقنية  إن  السويدية  الشركة  وتقول 
على مساحات كبيرة دون االعتماد على تركيبات كهربائية من أي نوع، مما يوفر 

تغطية لشبكات 5G في أي جزء من العالم.
وعــلــى الــرغــم مــن أن شــعــاع الــلــيــزر قـــوي جـــدًا لــدرجــة تسببه فــي أضــــرار جسيمة 
أن  أكدتا  إريكسون و»بــاوراليــت«  أن شركتي  إال  اإلنــســان،  ألنسجة أعضاء جسم 
تقنية اإلشعاع الضوئي آمنة، الحتواء النظام على شعاع ثانوي مخفض الكثافة 
يحيط بشعاع الليزر، مهمته تحديد األجسام التي تعترض مساره، بهدف إيقاف 

شعاع الليزر الرئيسي في حالة االرتطام مع أي جسم.
وتخطط الشركة األميركية إلى طرح التكنولوجيا خالل السنوات القليلة املقبلة، 
ومن املتوقع استخدامها في نقل الطاقة إلى أي جهاز يتطلب طاقة كهربائية في 

املواقع البعيدة، بما في ذلك محطات االستشعار أو أنظمة اإلضاءة.
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة غوغل بدأت تعتمد على أشعة الليزر لتوصيل شبكة 
اإلنترنت إلى الدول األفريقية الفقيرة، حيث أطلقت مشروعها الجديد الذي يحمل 

اسم Taara. كما بدأت إجراء االختبارات األولية في دول أفريقيا الجنوبية.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

درونز تتجاوز المطبات بدقة عالية

نقل طاقة الكهرباء عبر شعاع الليزر

هشام حدانة

قبل عدة سنوات، كشف األستاذ 
الباحث إدواردو شاربون النقاب 
كاميرا  وهــي   ،SwissSPAD2 عــن 
سابقة  كــانــت  يومها  الــقــوة.  فائقة  مبتكرة 
أصغر  وحساب  تتبع  على  لقدرتها  علمية 
ــــن طــريــق  جــســيــم لـــلـــضـــوء )الــــفــــوتــــون(. وعـ
احتساب وقت رحلة الفوتون أثناء انتقاله 
مــن الــكــامــيــرا إلـــى الــجــســم والــعــكــس، يمكن 

إنتاج صور ثالثية األبعاد وقياس عمقها.
وفي ذلك الوقت، أرسل الباحث الذي يعمل 
املتقدمة في  الكمية  الهندسة  مدير مختبر 
EPFL السويسرية نموذجًا من الكاميرا إلى 
بأميركا.  دارتــمــوث  كلية  في  زميله  مختبر 
الوثيق نجاحهما  الــتــعــاون  عــن هــذا  ونتج 
بدقة  األورام وتحديد موقعها  في تصوير 
في األنسجة البشرية. وتحقق هذا اإلنجاز 
ــيـــزر أحــمــر  ــوء لـ ــ ــا بـــإســـقـــاط ضـ ــامـ عـــنـــدمـــا قـ

طور علماء ألول 
مرة طريقة مزدوجة 

للكشف عن الورم 
وتحديد موقعه في 

األنسجة بدقة بفضل 
كاميرا مبتكرة

التقاط  النسيج، في نفس وقــت  اللون على 
الصورة بالكاميرا. 

الــضــوء  الــلــون مــن  وقـــال إدواردو: »إن هـــذا 
يمكنه اختراق األنسجة بعمق، بعد حقنها 
بمادة فلورية تلتصق بأنسجة الورم فقط«.

ــك بــــاخــــتــــالف تــصــرف  ــ ــكـــن تــفــســيــر ذلــ ــمـ ويـ
جسيمات الضوء عند وصولها إلى الورم، 
إذ إنــهــا تــتــصــرف بــشــكــل مــخــتــلــف عــمــا لو 
اصطدمت بجسم آخر. واستغل العاملان هذا 
التناقض لتأسيس طريقتهما، إذ وجدا أن 
للعودة   

ً
قليال أطــول  وقتًا  يستغرق  الضوء 

إلى نقطة انطالقه بعد اصطدامه بأنسجة 
: »هذا 

ً
الــورم. وعلق األستاذ على ذلك قائال

بما  مهم  لكنه  نانوثانية،  من  أقــل  التأخير 
ــادة تــكــويــن صـــورة  ــ يــكــفــي الســتــخــدامــه إلعـ

ببعدين أو ثالثة أبعاد«. 
في الواقع، هذا التأخير الضئيل يجعل من 
املمكن إعــادة بناء شكل الــورم بدقة كبيرة، 
وعلى نطاق أوسع سمكه، وتحديد موقعه 

بدقة في الجسم. 
الــورم، يتأخر الضوء جزئيًا  وبعد اختراق 
للعودة، ألن طاقته أصبحت أقل بقليل من 
الطاقة التي وصل بها. وكلما توغل الضوء 
فـــي عــمــق األنـــســـجـــة، اســتــغــرق وقــتــًا أطـــول 
يمكن  الوقت  فروقات  وباستغالل  للعودة، 
حساب ورسم الشكل ثالثي األبعاد للورم. 

وحتى اآلن، كان على العلماء االختيار بن 
العمق أو تحديد املوقع، إال أن هذه الطريقة 

املبتكرة تجمع بن األمرين معًا.
يقوم الجراحون حاليًا بتحديد موقع الورم 

بــاســتــخــدام فــحــوصــات الــتــصــويــر بــالــرنــن 
غرفة  دخولهم  بمجرد  ولكن  املغناطيسي، 
صعوبة.  أكــثــر  املهمة  تــكــون  قــد  العمليات، 
وتهدف هذه التقنية الجديدة إلى مساعدة 

 عندما يتعلق األمــر بإزالة 
ً
األطــبــاء، خاصة

الـــنـــوع من  »بـــهـــذا  الـــبـــاحـــث:  ــال  ــ وقـ األورام. 
الصور، يمكننا التأكد من أننا استخرجنا 

كل الورم وأنه لم يتبق منه أي جزء«.

أحمد ماء العينين

تــســتــغــل واليـــــة نـــيـــفـــادا األمـــيـــركـــيـــة تــقــنــيــات 
الذكاء االصطناعي للحد من حوادث السير، 
ــة مـــن كـــثـــرة الـــحـــوادث  حــيــث تــعــانــي الــــواليــ
غالبًا  التي  السريعة  الطرقات  على  املرورية 
ــة وبــشــريــة  ــاديــ ــا تــنــجــم عــنــهــا خـــســـائـــر مــ مــ
الــهــدف، يعمل قسم  هــذا  بــاهــظــة. ولتحقيق 
ــابـــع إلدارة  ــتـ الـ الـــســـريـــعـــة  ــطــــرق  الــ دوريــــــــات 
الــســالمــة الــعــامــة فــي الـــواليـــة، بــالــتــعــاون مع 
 ،Waycare اإلقــلــيــمــيــة وشـــركـــة الــنــقــل  لــجــنــة 
إلدارة  ذكــيــة  حــلــول  تطوير  فــي  املتخصصة 
ــــرور، عــلــى تــطــويــر مــجــمــوعــة مــن األنظمة  املـ

التي يمكنها خفض حــوادث االصــطــدام في 
املواقع األكثر عرضة للحوادث الخطرة.

ــيــــات  ونــــجــــح الـــفـــريـــق فــــي تـــطـــويـــر خــــوارزمــ
ــــن خـــالل  ــيــــات مـ قـــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم تــــوصــ
من  بتجميعها  تقوم  التي  البيانات  تحليل 
املــرور،  ثالثة مــصــادر، وهــي كالتالي: حركة 
وأجهزة استشعار السرعة التي تم وضعها، 
واملـــركـــبـــات املــتــصــلــة عــبــر تــقــنــيــات إنــتــرنــت 
البيانات  هـــذه  األشـــيـــاء. ومـــن خـــالل تحليل 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الــتــعــلــم اآللــــــي تــمــّكــن 
توضح  دوريـــة  توصيات  تقديم  مــن  الفريق 
ــتـــرات الــزمــنــيــة الـــتـــي تــتــعــرض  ــفـ املــــواقــــع والـ
لــنــســبــة حـــــوادث أكـــبـــر وبــالــتــالــي املــســاهــمــة 

في تحديد أولــويــات دوريـــات شرطة املــرور. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك انخفاضا 
ــدام على  ــطــ ــوادث االصــ ــ بــنــســبــة 18% فـــي حــ
طول املعابر املختارة في التجربة، باإلضافة 
إلــى أن نسبة املــركــبــات التي تــجــاوزت الحد 
األقـــصـــى لــلــســرعــة انــخــفــضــت بــنــســبــة %43 

خالل فترات اإلجراءات الوقائية.
ــاء  ــة الــــذكــ ــمـ ــظـ ــم أنـ ــاهـ ومــــــن املــــتــــوقــــع أن تـــسـ
االصـــطـــنـــاعـــي فــــي تـــطـــويـــر أنـــظـــمـــة الـــقـــيـــادة 
بشكل  السير  حــوادث  من  والتقليل  الذاتية، 
عــام، إذ تعتمد هــذه األنظمة على مجموعة 
مــن الــتــقــنــيــات واملــســتــشــعــرات الــتــي يمكنها 

تحليل وقراءة البيئة املحيطة بالسيارة.

الذكاء االصطناعي للحد من حوادث السير

الباحثان إدواردو شاربون وكالوديو بروشيني يناقشان مجاالت الكاميرا

انــتــجــت شــركــة OmniVision أصــغــر كــامــيــرا بــالــعــالــم والــتــي دخــلــت مــوســوعــة غينيس لــأرقــام 
القياسية. إذ تحتوي الكاميرا على أدق مستشعر تصوير في العالم تم تصنيعه باالعتماد على 
تقنية النانوتكنولوجي. وتقارن أبعاد املستشعر الصغير بحجم ذرة الرمل، إذ إن طول الكاميرا 
وعرضها أصغر من 1 مليمتر: 0.675 مم * 0.675 مم. كما تبلغ دقة املستشعر الخاص بها 200 
* 200 بكسل وبزاوية تصوير واسعة Wide Angle تبلغ 120 درجة. وتستطيع الكاميرا تصوير 
األشياء املوجودة على مسافة 4 أمتار بدون أي تشوه في الصورة، ومع استهالك للطاقة محدود 
جدًا يبلغ 25 ملي واط. كما يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ومن 
املتوقع استخدام هذه الكاميرا إلجراء فحوصات طبية، للمخ وأمراض العيون وأمراض القلب 
والشراين الصغيرة التي ال يتجاوز قطرها املليمتر الواحد. كما يمكن استخدامها في املناظير 

الطبية وعمليات القسطرة وفحص األوعية الدقيقة وإجراء الجراحات املعقدة.

تصنيع كاميرا رقمية بحجم ذرة رمل
بتقنية النانوتكنولوجي..
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