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أصغر جهاز محمول 
لتوفير اإلنترنت الفضائي

تــعــتــبــر تــقــنــيــة اإلنـــتـــرنـــت عــبــر األقـــمـــار 
الناجعة  الحلول  االصطناعية من بني 
الـــتـــي يــمــكــن االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لتوفير 
النائية،  املــنــاطــق  فــي  اإلنــتــرنــت  شبكة 
عــلــى طبق  التقنية  هـــذه  تعتمد  حــيــث 
)الـــطـــبـــق نــفــســه املــســتــخــدم الســتــقــبــال 
ــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة(، قـــادر  ــقـ إشــــــــارات الـ
ــارات من  ــ عــلــى إرســــال واســتــقــبــال اإلشــ
الـــقـــمـــر االصـــطـــنـــاعـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
جــهــاز تــضــمــني اإلشـــــارة )مــــــودم(. وقــد 
قــامــت شــركــة »ون ويــــب«، املتخصصة 
ــتــــرنــــت عـــبـــر األقـــمـــار  ــات اإلنــ ــدمــ ــي خــ فــ
االصـــطـــنـــاعـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
قـــمـــر   900 بــــتــــصــــنــــيــــع  إيــــــــــــربــــــــــــاص، 
اصطناعي. وتطمح الشركة إلى توفير 
اإلنترنت لـ31% من سكان األرض. ومن 
جهة أخرى، تطمح شركات االتصاالت 
عبر األقــمــار االصطناعية األخــرى إلى 
املــنــافــســة بشكل قـــوي فــي هـــذا املــجــال، 
إذ طــرحــت شــركــة zoleo جــهــازا جديدا 
صـــغـــيـــر الــــحــــجــــم، يـــعـــمـــل مــــع شــبــكــات 

اإلنترنت الفضائي، ويتم تشغيله عبر 
تطبيق على الهاتف الذكي، ويمكن ربط 
الجهاز والهاتف عبر تقنية البلوتوث. 
وعلى خالف شبكة اإلنترنت الفضائي 
طبق  على  تعتمد  التي  السرعة  عالية 
اســتــقــبــال الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، يتيح 
إلى  الــوصــول  إمكانية  الجديد  الجهاز 
خدمات بسيطة، مثل إرسال واستقبال 
البريد اإللكتروني. ويبلغ وزن الجهاز 
ــقـــط، ويـــعـــمـــل فــــي درجــــة  150 غــــرامــــا فـ
حـــــرارة تــشــغــيــل تـــــراوح بـــني 20 درجـــة 
مئوية تحت الصفر و55 درجة مئوية. 
كــمــا يــمــكــن شــحــن الـــجـــهـــاز فـــي درجـــة 
ــراوح بـــني صــفــر و45 درجـــة  ــ ــ ــرارة تـ ــ ــ حـ
ــادرة على  ــ مــئــويــة، ويــعــمــل بــبــطــاريــة قـ

العمل ملدة 200 ساعة.

أسرع درون في العالم
يــتــم اســتــخــدام الـــطـــائـــرات بــــدون طيار 
)الدرونز( في تطبيقات مختلفة، حيث 
ــذه األجـــــهـــــزة فــــي تــطــويــر  ــ ســـاهـــمـــت هــ
مــــجــــال الـــتـــصـــويـــر مـــــن خــــــالل تــمــكــني 
املــصــوريــن مــن الــتــقــاط مــقــاطــع فيديو 
ــور مــــن ارتــــفــــاعــــات عـــالـــيـــة. قــــررت  ــ وصــ
الدخول  أخيرًا  اليابانية  شركة سوني 
إلــــى مـــجـــال درونـــــــز، حــيــث كــشــفــت عن 
الــوصــول  على  بقدرتها  تتميز  طــائــرة 
كيلومترا  تبلغ 90  إلــى سرعة قصوى 
فـــي الــســاعــة خـــالل 3.5 ثــــوان فــقــط، ما 
يجعلها األســــرع فــي الــعــالــم، كــمــا تعد 
أول طائرة قادرة على حمل كاميرا ذات 
إذ يمكنها حمل كاميرات  كــامــل،  إطــار 
إلــى A7r و Sony Alpha A9 باإلضافة 

الشهيرة.  الكاميرات  من  وغيرها   A7s
وأطلقت سوني اســم Airpeak S1 على 

طائرتها الجديدة التي تتميز بقدرتها 
الثبات والطيران باستقرار حتى  على 
مع رياح بسرعة 70 كيلومترا بالساعة، 
كما يمكنها امليل حتى زاوية 55 درجة. 
محدودة  طيران  مــدة  الطائرة  وتمتلك 
عند 22 دقيقة فقط، وفي حال تحميلها 
بالكامل تنخفض املدة حتى 12 دقيقة 
فقط. وبفضل املواصفات العالية التي 
تــتــمــيــز بــهــا الــــطــــائــــرة، تــطــمــح ســونــي 
إلـــى اســتــهــداف املــحــتــرفــني والــشــركــات 
املـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــــجـــــال الـــســـيـــنـــمـــا 
الــطــائــرة حوالي  والــتــصــويــر، إذ تكلف 
املبلغ  هـــذا  يــتــضــمــن  وال  دوالر،   9000

الكاميرا وحاملها.

أول شبكة كمومية بالعالم من »توشيبا«

الصحة  نــشــرتــه منظمة  تــقــريــر  حــســب 
مـــرض  ُيـــعـــتـــبـــر   ،2020 ســـنـــة  الـــعـــاملـــيـــة 
االكـــتـــئـــاب مـــن بـــني أكــثــر االضـــطـــرابـــات 
الــنــفــســيــة شــيــوعــا، حــيــث يــصــيــب أكثر 
مـــن 300 مــلــيــون شــخــص حـــول الــعــالــم 
بدرجات متفاوتة، ويــؤدي هذا املرض 
إلــى انتحار أكثر من 800 ألــف شخص 
كــل ســنــة. ومــع تــزايــد حـــاالت االنتحار 
في العالم، يسعى الباحثون إلى ابتكار 
االكــتــئــاب في  طــرق حديثة لتشخيص 

مراحله املبكرة.
وفي دراسة جديدة، يعمل باحثون في 
تطبيق  تطوير  على  ماريالند  جامعة 
مـــا مكتئبا  كــــان شــخــص  إذا  يــكــتــشــف 
صوته،  نبرة  في  التغييرات  على  بناًء 
إذ يتغير تنسيق كالمه عندما يصاب 
األشــخــاص  يستطيع  وال  بــاالكــتــئــاب، 
بسرعة،  التفكير  باالكتئاب  املصابون 
ــعـــدل تـــحـــّدثـــهـــم يــتــبــاطــأ فــي  كـــمـــا أن مـ

فترات مختلفة.
ويعتمد التطبيق الجديد على شبكات 
بقدرتها  تتميز  اصــطــنــاعــيــة  عصبية 
وأكــدت  املستخدم.  تحليل صــوت  على 
ــاذة  ــبـــــي ويـــــلـــــســـــون، أســـــتـــ كـــــــــــارول إســـ

ــنــــدســــة  ــة وهــ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــــهــــنــــدســــة الــ
الــكــمــبــيــوتــر فـــي جــامــعــة مـــاريـــالنـــد، أن 
االختبار  مرحلة  فــي  يـــزال  ال  التطبيق 
ـــن املـــرتـــقـــب أن يــســاعــد  والـــتـــطـــويـــر، ومـ
ــاء فــــي مـــتـــابـــعـــة حــــالــــة املـــريـــض  ــ ــبـ ــ األطـ
باالكتئاب  يــصــاب  ال  حــتــى  ومعاينته 

الشديد وربما يقرر االنتحار.

نجحت شركة غوغل في تطوير نظام ذكي قادر على تصميم شرائح الحاسوب 
فــي مـــدة زمــنــيــة ال تــتــعــدى ســت ســـاعـــات، وهـــي مـــدة زمــنــيــة أقـــل بكثير مــن التي 
يستغرقها املهندسون، حيث عادة ما تتطلب عملية التصميم أسابيع وشهورا. 
التالي  الجيل  التعلم اآللي للمساعدة في تصميم  وتستخدم غوغل خوارزميات 
 ،Tensor ستخدمة في مجال الذكاء االصطناعي التي تحمل اسم

ُ
من املعالجات امل

قديمة،  ملعالجات  آالف مخطط   10 مــن  بأكثر  الــنــظــام  بتغذية  الــبــاحــثــون  قــام  إذ 
أقل  إلى تصميم مخططات بمساحة أصغر وأســالك  التوصل  النظام في  ونجح 
تاحة في األسواق. ويعتبر تصميم 

ُ
وتستهلك طاقة أقل باملقارنة مع املعالجات امل

والشرائح،  املعالجات  تصنيع  عملية  في  املراحل  أهــم  بني  من  الشريحة  مخطط 
حــيــث ُيــتــيــح وضــــع أجـــــزاء مــثــل وحـــــدات املــعــالــجــة املـــركـــزيـــة ووحــــــدات مــعــالــجــة 
املكونات  مثالي، ويعد وضع هذه  السيليكون بشكل  والذاكرة على  الرسوميات 
الطاقة وسرعة  استهالك  في  يؤثر  ألنــه  أمــرًا مهما  الصغيرة  اللوحات  هــذه  عبر 
أنــه تــم اســتــخــدام النظام مــن أجــل تطوير أحــدث  املعالجة. وأشـــارت الشركة إلــى 
نسخة من رقاقات وحدة معالجة Tensor الخاصة بغوغل. وتم نشر نتائج البحث 
الجديد في دورية Nature العلمية، ومن املتوقع أن يكون لهذا االختراق العلمي 

آثار كبيرة في قطاع أشباه املوصالت.
مجال  فــي  استخدامها  يتم  التي  املعالجات  أشهر  بــني  مــن   Tensor معالج  وُيــعــد 
البيانات  مــن  معينة  أمـــور  واستنتاج  تحليل  على  بقدرته  يتميز  إذ  اآللـــة،  م 

ّ
تعل

 Deep« العميق التعلم  وُيــعــرف  اإلنــســان.  تــدخــل  إلــى  الــحــاجــة  الضخمة مــن دون 
نــمــوذج حسابي من  ـــه 

ّ
إن والــحــواســيــب، حيث  اآلالت  تــدريــب  أنــه  Learning« على 

تــزود  الــبــدائــيــة، وبــنــاًء عليه عندما  املــكــونــات  خــاللــه تتمكن الحواسيب مــن فهم 
اعتماًدا  املختلفة  املهام  أداء  ُيمكنها  املطلوبة  واملعلومات  بالبيانات  الحواسيب 
على االستنتاج املنطقي، ومع الزيادة في هذه املعلومات التي تحصل عليها اآللة، 

تتمكن بعد ذلك من التَعلم واكتساب الخبرات.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

تطبيق يشخص حالة االكتئاب

تصميم المعالجات بالذكاء االصطناعي

أحمد ماء العينين

ــاف  ــيــ ــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون األلــ اســ
ــا يــعــد حــدثــا  الـــضـــوئـــيـــة، وهــــو مـ
ــبـــوق فــــي مــــجــــال بــنــاء  ــر مـــسـ ــيـ غـ

شبكة اإلنترنت الكمومي.
مــن بني  الكمومية  االتــصــال  وتعتبر شبكة 
التقنيات التي تتيح نقل البيانات بواسطة 
الـــفـــوتـــونـــات الـــضـــوئـــيـــة بـــطـــريـــقـــة يــصــعــب 
فـــك تــشــفــيــرهــا أثـــنـــاء عــمــلــيــة االتــــصــــال، إذ 
تعتمد على االتصال عبر الوحدات الذرية، 
وتــســتــخــدم مــفــتــاحــا خــاصــا بتشفير وفــك 
تشفير الــرســائــل، مــا يضمن أمــن االتــصــال 
ويتيح ملستخدمي الشبكة تبادل املعلومات 
بــشــكــل آمــــن. واعــتــمــد الــبــاحــثــون فــي شركة 
توشيبا على هذه التقنية لتجربة أحد أكثر 
وهو  شهرة،  الكمومية  الشبكات  تطبيقات 
التشفير الكمي أو التشفير القائم على الكم 
دي”،  كيه  “كيو  بروتوكول  باسم  املــعــروف 
الــشــبــكــات الكمية  الـــذي يعمل عــلــى تــعــزيــز 
إلنشاء مفاتيح أمان يستحيل اختراقها، ما 

تمكن باحثون من 
مختبر توشيبا في بريطانيا 
من نقل بيانات رقمية عبر 

شبكة كمومية تمتد 
لـ600 كيلومتر

يعني أنه يمكن للمستخدمني واملؤسسات 
مثل  آمـــن،  بشكل  السرية  املعلومات  تــبــادل 
الصحية.  السجالت  أو  املصرفية  البيانات 
ــعــــض الــــتــــحــــديــــات  وواجـــــــــــه الــــبــــاحــــثــــون بــ
األلــيــاف  الكمية عبر  املــعــلــومــات  نقل  أثــنــاء 
الــضــوئــيــة، مــثــل تــقــلــبــات درجــــات الـــحـــرارة، 
التي تتسبب في تمدد األلياف وانقباضها، 
ما دفعهم إلى االعتماد على تقنية جديدة 
ــم »اســــتــــقــــرار الـــنـــطـــاق  ــ أطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا اســ
ــال  ــي تــقــنــيــة يــتــم فــيــهــا إرســ املــــــــزدوج«، وهــ
إشــارتــني داخـــل األلــيــاف الضوئية بــأطــوال 
مــوجــيــة مــخــتــلــفــة بـــهـــدف إلـــغـــاء الــتــقــلــبــات 
الفعلي.  الــوقــت  فــي  األلــيــاف  البيئية داخـــل 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال مــيــركــو بيتالوجا، 
عالم األبحاث في مختبر البحث والتطوير 
التابع لشركة توشيبا: »توصل فريقنا إلى 
االعتماد  املمكن  للغاية، ومن  نتائج مثيرة 
التقنية نفسها إلنشاء روابــط اتصال  على 
آمنة بني مدن مثل لندن وباريس وبروكسل 

وأمستردام ودبلن«.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــعــديــد مــن الــــدول مثل 
ــزمــــن إلنـــشـــاء  ــا والــــصــــني تـــســـابـــق الــ ــيــ روســ
الصني  نجحت  إذ  كمومية،  اتــصــال  شبكة 
في تحقيق رقم قياسي في مجال االتصال 
الكمي، من خالل إرسال فوتونات متشابكة 
مـــن الـــفـــضـــاء بـــاســـتـــخـــدام قــمــر اصــطــنــاعــي 
كمي إلى مدينتني في الصني، تبلغ املسافة 
الــنــهــج  كـــيـــلـــومـــتـــر. وحــــــول  بــيــنــهــمــا 4600 
ــذي اســتــخــدمــه الــصــيــنــيــون، قـــال الــفــريــق  الــ
ــتـــابـــع لـــشـــركـــة تــوشــيــبــا إن كــل  الــبــحــثــي الـ

فالصينيون  وسلبيات،  إيجابيات  له  نهج 
االصطناعية  األقــمــار  تقنيات  اســتــخــدمــوا 
إلى جانب األلياف الضوئية لتحقيق النقل 

لهذه املسافات البعيدة، لكن إدخال األقمار 
يصعب  لــحــدود  الكلفة  يــرفــع  االصطناعية 

معها توسيع نطاقه.

هشام حدانة

انــطــلــق يـــوم 16 يــونــيــو/ حــزيــران الحالي 
معرض Vivatech 2021 للشركات الناشئة 
واالبـــــتـــــكـــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــــي مــركــز 
ــــاي« بـــفـــرنـــســـا. ويــتــبــنــى  ــــرسـ ــعــــارض »فـ املــ
ــان وقــت  ــ ــذه الــســنــة شـــعـــار »حـ ــعـــرض هــ املـ
إعــــادة الــتــواصــل«، حــيــث يــرمــز إلـــى إعـــادة 
الــصــلــة مـــا بـــني الـــنـــاس والــبــيــئــة والــنــمــو. 
ويهتم املشاركون في هذا املعرض بتقديم 
مشاريع مستقبلية للطاقة من دون ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون، بــاإلضــافــة إلـــى محاولة 
ــكـــوكـــب  ــلــــى الـ ــيــــق بـــــني الــــحــــفــــاظ عــ ــتــــوفــ الــ

والـــرفـــاهـــيـــة والــتــنــمــيــة، بــفــضــل الــكــهــربــاء 
والــحــلــول املــبــتــكــرة والـــخـــدمـــات. ومـــن بني 
 ،BeFC املــــعــــرض شــــركــــة فــــي  ــاركــــني  ــشــ املــ
الــتــي تــقــتــرح تــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن الـــورق 
واإلنزيمات إلنتاج طاقة مستدامة، حيث 
أصــبــح دمـــج اإللــكــتــرونــيــات فـــي األجــهــزة 
الــطــبــيــة الــتــي تــســتــخــدم ملـــرة واحـــــدة، بما 
املحمولة، مهما  الطبية  األجــهــزة  ذلــك  فــي 
تدوير  إعـــادة  وقــد تصعب  متزايد.  بشكل 
مصادر الطاقة املستخدمة، لكونها سامة 
أو خــطــرة عــلــى الــبــيــئــة. كــمــا أنـــه غــالــبــا ما 
يكون تطوير أجهزة آمنة وصديقة للبيئة، 
عقبة أمام انتشار هذه األجهزة أو األجهزة 

ــتـــي تــســتــخــدم ملـــريـــض واحـــــــد. ويـــهـــدف  الـ
في  اإللكترونيات  دمــج  إلــى   BeFC ابتكار
األجهزة الطبية التي تستخدم ملرة واحدة 
وجعلها أكــثــر فــائــدة. فــبــداًل مــن املحفزات 
النبيلة ذات األساس املعدني،  الكيميائية 
تقنية محفزات  الــنــاشــئــة  الــشــركــة  تــقــتــرح 
بيولوجية لتحويل الركائز الطبيعية مثل 
ويقلل  كهرباء.  إلى  واألكسجني  الغلوكوز 
ذلــك مــن تكاليف إعـــادة الــتــدويــر، لتصبح 
أكــثــر احـــتـــرامـــا لــلــبــيــئــة بــاســتــعــمــال املــــواد 
 BeFC والــوقــود املــســتــدام. وتقترح شــركــة
الــطــاقــة مع  إلنــتــاج   مستداما وبيئيا 

ً
حــال

تقليل تأثيرها على البيئة. 

توليد الكهرباء من الورق واإلنزيمات

نقل   البيانات   بواسطة   الفوتونات   الضوئية   بطريقة   يصعب   فك   تشفيرها

نحو  التكتيكي«  التدخل  »قمر  يسمى  اصطناعيا  قمرًا  األميركية  الفضائية  القوات  أطلقت 
الــفــضــاء، والـــذي مــن املــقــرر أن يساهم فــي تطوير قــدراتــهــا ملــواجــهــة الــتــهــديــدات الــقــادمــة من 
تم إطالقه عبر صــاروخ  املــذكــور،  القمر االصطناعي  أن   ،»Spacenews« الفضاء. وذكــر موقع
»Pegasus XL«، من قاعدة »فاندنبرغ« بوالية كاليفورنيا. وقالت القوات الفضائية األميركية، 
إن عملية اإلطالق تمت بنجاح، وإن القمر االصطناعي استقر في املدار املخطط له. وأوضحت 
الــذي  التكتيكي«  التدخل  »إطـــالق  لبرنامج  مهمة  أول  هــي  املــذكــور،  القمر  إطـــالق  عملية  أن 
تعمل عليه القوات الفضائية األميركية منذ عام 2019، ويهدف إلى تطوير قــدرات مواجهة 
التهديدات القادمة من الفضاء. ومن املتوقع أن يلعب القمر االصطناعي دورًا أشبه بالرادار، 
من أجل التدخل الطارئ ضد أية تهديدات يتعرض لها املدار. وحرصت الواليات املتحدة على 

عدم كشف أي تفاصيل حول وظائفه.

قمر اصطناعي لمواجهة التهديد الفضائي

التدخل التكتيكي
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