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شركة DJI تدخل مجال 
السيارات ذاتية القيادة

ــتــخــصــصــة فــي 
ُ
امل  DJI كــشــفــت شـــركـــة

تصنيع طــائــرات الــدرونــز عــن خطتها 
لدخول مجال السيارات ذاتية القيادة، 
ــاج  ــتــ مــــن خـــــال تـــطـــويـــر الـــبـــحـــث واإلنــ
الــقــيــادة املستقلة  واملــبــيــعــات ألنــظــمــة 
واملــســتــشــعــرات الــخــاصــة بــالــســيــارات 
ــة. وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة  ــيــ ــذكــ الــ
ــذه الــتــقــنــيــات  عــلــى تــوفــيــر مــخــتــلــف هــ
 DJI واألجهزة تحت العامة التجارية
الــســيــارات  تعتمد  حيث   ،Automotive
ــة الــــقــــيــــادة عـــلـــى املـــســـتـــشـــعـــرات  ــ ــيـ ــ ذاتـ
والــبــرمــجــيــات أكــثــر مــن أي شـــيء آخــر، 
ــار الـــبـــيـــئـــة  ــعــ ــتــــشــ وذلـــــــــك مـــــن أجـــــــل اســ
وتـــفـــســـيـــر مــــا تــعــنــيــه هـــــذه الـــبـــيـــانـــات 
القرارات بناًء على ما تلتقطه  واتخاذ 
املــســتــشــعــرات لــلــمــســاعــدة فـــي تــوجــيــه 
الـــســـيـــارة. وراكـــمـــت شـــركـــة DJI خــبــرة 
املستشعرات  تطوير  مجال  فــي  هائلة 
تحتوي  إذ  الذاتية،  بالقيادة  الخاصة 
طـــائـــرات الــــدرونــــز عــلــى مــجــمــوعــة من 
املــســتــشــعــرات الــتــي تــتــيــح لــهــا التنقل 

وتأتي  بها.  املحيطة  البيئة  واكتشاف 
الــخــطــوة بعد قــيــام مجموعة من  هــذه 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة بــالــتــركــيــز بشكل 
ــة  ــيـ ــلـــى مــــجــــال الــــســــيــــارات ذاتـ ــبــــر عـ أكــ
حيث  الكهربائية،  والسيارات  القيادة 
تــســتــعــد شـــركـــة Nio الــصــيــنــيــة لــلــبــدء 
ببيع سياراتها الكهربائية في أوروبا 
فــي وقــت الحــق مــن هــذا الــعــام. ويمكن 
ألف   120 نحو  إنــتــاج  ملصنعها حاليًا 
سيارة سنوًيا، وهو أقل بكثير من 500 
التي تم تصنيعها  ألف سيارة تيسا 

في عام 2020.

روبوتات تشعر باأللم
يــعــمــل بــاحــثــون فـــي جــامــعــة نــانــيــانــغ 
للتكنولوجيا بسنغافورة على تطوير 
جـــلـــد اصـــطـــنـــاعـــي قـــــــادر عـــلـــى تـــزويـــد 
والشعور  اللمس  بحاسة  الــروبــوتــات 
باأللم. ويمكن أن يساهم هذا االبتكار 
ــــن تـــفـــادي  ــــي تـــمـــكـــن الـــــروبـــــوتـــــات مـ فـ
بردة  والقيام  تواجهها  التي  األخــطــار 
اإلنــســان عند  لـــردة فعل  فعل مشابهة 
تـــعـــرضـــه لــــألــــم. واعـــتـــمـــد الـــبـــاحـــثـــون 
مستقبات  من  مستوحاة  تقنية  على 
الجلد  يتميز  البيولوجية، حيث  األلــم 
ــه عـــلـــى مــجــمــوعــة  ــوائـ ــتـ ــاحـ الـــبـــشـــري بـ
مـــن مــســتــقــبــات الــلــمــس الــبــيــولــوجــيــة 

باأللم  الــخــاصــة  العصبية  والــنــهــايــات 
نطلق، 

ُ
امل هذا  ومن  واللمس،  والضغط 

قام الباحثون بتطوير جلد اصطناعي 
يــحــتــوي عــلــى مــســتــقــبــات إلــكــتــرونــيــة 

تحاكي وظائف الجلد الحقيقي.
التي  السابقة  التقنيات  خــاف  وعــلــى 
يعتمد  املركزية،  املعالجة  على  تعتمد 
ُعــقــد استشعار  االبــتــكــار الــجــديــد على 
ملعالجة  االصطناعي  بــالــذكــاء  مدعمة 
»األلم« الناشئ عن ضغط قوة جسدية 
واالستجابة لها في كل جزء من الجلد. 
كما يسمح النظام أيضا لإلنسان اآللي 
الخاصة  األضـــرار  باكتشاف وإصـــاح 
به عند اإلصابة الطفيفة دون الحاجة 
إلـــى تــدخــل بــشــري. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ــدام بــــاســــو«، بـــاحـــث فــي  ــ ــنــ ــ يـــقـــول »أريــ
الدراسة:  جامعة نانيانغ ومشارك في 
ــكـــي تــعــمــل الــــروبــــوتــــات مــــع الــبــشــر  »لـ
بــشــكــل جـــيـــد، مــــن الـــــضـــــروري ضــمــان 
تــفــاعــلــهــا مــعــنــا بـــأمـــان، ولــهــذا السبب 
الشعور  إضــافــة خــاصــيــة  عــلــى  عملنا 

باأللم للروبوتات الجديدة«.

هيدروجيل إلصالح األنسجة الممزقة

االصطناعية  العصبية  الــشــبــكــة  قــفــزت 
فــرع   ،DeepMind شــركــة  طــورتــهــا  الــتــي 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي لــغــوغــل، قــفــزة إلــى 
األمام لحل أحد أكبر التحديات في علم 
الشكل ثاثي  أال وهــو تحديد  األحــيــاء، 
األبـــعـــاد لــلــبــروتــن املـــكـــون مـــن تسلسل 
األحــــمــــاض األمـــيـــنـــيـــة. وتـــفـــوق بــرنــامــج 
على   ،AlphaFold املــســمــى   ،DeepMind
ــر فـــي مــســابــقــة  أكـــثـــر مـــن 100 فـــريـــق آخــ
لتوقع بنية البروتن املقامة كل سنتن 

.»CASP« والتي تسمى
ــالــــم املـــعـــلـــومـــات  ــــون مــــولــــت، عــ وقـــــــال جــ
الحيوية بجامعة مارياند في كوليدج 
بــارك، الــذي شــارك في تأسيس مسابقة 
CASP منذ عام 1994، لتحسن األساليب 
الحسابية للتنبؤ ببنية البروتن: »لقد 

تم حل املشكلة«.
ــــى حــــــســــــاب بـــنـــيـــة  ــلـ ــ وتــــــعــــــد الــــــــقــــــــدرة عـ
ــن تــســلــســل األحـــمـــاض  ــنـــات مــ ــيـ ــبـــروتـ الـ
كبير  اخــتــراق  بمثابة  وحــدهــا  األمينية 
لــعــلــوم الــحــيــاة والــطــب. كــمــا أن هـــذا من 
شـــأنـــه أن يــســهــل إلــــى حـــد كــبــيــر الــعــمــل 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى فـــهـــم أفـــضـــل لــهــيــكــل 

األدويــة  اكتشاف  الخايا وتسريع  بناء 
األولى  للمرة  غوغل  الجديدة. وشاركت 
 AlphaFold برنامج  من  سابقة  بنسخة 
أنه  غير   .2018 عــام   CASP مسابقة  فــي 
التعلم  الــعــام تغلبت شــبــكــة  هـــذا  خـــال 
ــــى حــــد كــبــيــر عــلــى  الــعــمــيــق لــلــشــركــة إلـ
جـــمـــيـــع بــــرامــــج الــــفــــرق األخــــــــــرى. وقــــال 
نتائج  حققت  إنــهــا  املــشــاركــون  العلماء 
مــذهــلــة يــمــكــن أن تــنــذر بـــثـــورة فـــي علم 

األحياء البنيوي.

تعمل العديد من األبحاث على تطوير روبوتات يمكن استخدامها في مهمات البحث 
واإلنقاذ. وتعتبر الثعابن واألفاعي من بن أبرز الزواحف التي يطمح الباحثون إلى 

دراستها وتطوير روبوتات تحاكي قدراتها املثيرة.
األميركية على  ميلون  كارنيجي  في جامعة  الباحثون  يعمل  دراســة جــديــدة،  وفــي 
أعــمــاق املحيطات والقيام  الــغــوص فــي  قــادر على  تطوير روبـــوت على شكل ثعبان 

بمهام تفقد السفن والغواصات في حال تعرضها ألي أضرار.
وقام الفريق الباحث بإجراء مجموعة من االختبارات باستخدام الروبوت في حمام 
سباحة، حيث نجح الروبوت في السباحة تحت املاء بساسة. وأثبتت االختبارات 
بواسطة  فيديو  مقاطع  بالتقاط  قــام  كما  وتوجيهه.  الــروبــوت  فــي  التحكم  سهولة 

كاميرا مثبتة على رأسه.
والــغــواصــات  السفن  فــي فحص  األميركية  البحرية  إلــى مساعدة  املــشــروع  ويــهــدف 
وغيرها من املركبات البحرية بحثًا عن األضرار وإجراء الصيانة الروتينية. ويمكن 
استخدامه كذلك في فحص األنابيب تحت املاء بحثًا عن التلف أو االنسداد ومراقبة 

محطات النفط البحرية.
وال توجد خيارات كثيرة أمام البحرية األميركية لفحص ومراقبة السفن واملركبات 
البحرية، حيث تتطلب هذه املسألة إرسال فريق من الغواصن إلى موقع السفينة أو 
الكثير من الجهد  االنتظار لحن عودتها إلى امليناء. وجميع هذه الخيارات تكلف 

واملال والوقت.
ويحتوي الروبوت على أجهزة استشعار تتيح له إباغ الطاقم بشكل فوري بوجود 
أي تلف يهدد سامة السفينة، ويمكنه إرسال البيانات إلى امليناء أو القاعدة البحرية 

من أجل اتخاذ اإلجراءات الازمة في الوقت املناسب.
وفي السياق نفسه، تمكن باحثون من جامعة ستانفورد األميركية من تطوير روبوت 
إلــى 32 كيلومترًا في الساعة، ويبلغ طوله 72  آلــي على شكل ثعبان، تصل سرعته 
مترًا. ويتميز بقدرة عالية على التسلل بمرونة داخل الحفر الضيقة وااللتفاف حول 
املقابض باستخدام هيكله. ويمكنه الكشف عن التسربات السامة وإيقاف الحرائق 

في األماكن التي يصعب الوصول إليها.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

هيكل البروتين بالذكاء االصطناعي

روبوت ثعبان يصلح المركبات البحرية

هشام حدانة

الرخوة  األنسجة  تمزقات  تنتج 
ــــوط أو  ــقـ ــ ــسـ ــ بــــســــبــــب حـــــــــــوادث الـ
الــتــزلــج أو غــيــرهــا مــن الــحــوادث 
الــحــاالت، يواجه  املنزلية. وفــي جميع هــذه 
ــراح مــهــمــة صــعــبــة فـــي إعــــادة  الــطــبــيــب الـــجـ
ما يكون  املصابة، وغالبًا  األجــزاء  توصيل 
ذلــك باستعمال خــيــوط جــراحــيــة قــد تتلف 

األنسجة أكثر مما تشفيها. 
قــال دومينيك بيوليتي، األستاذ  وفــي ذلــك 
ــلــــوزان  فــــي كـــلـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــات الـــهـــنـــدســـيـــة بــ
السويسرية، »إن النتائج التي يتم الحصول 
عليها من خال الخياطة الجراحية ليست 
ــة الـــتـــي يــتــم  ــجـ ــًا، ألن األنـــسـ ــ ــمـ ــ مـــرضـــيـــة دائـ
إصـــاحـــهـــا، مــثــل الـــغـــضـــروف أو الــقــرنــيــة، 
تــواجــه صــعــوبــة فــي بــقــائــهــا مــلــحــومــة معًا 

بطريقة متجانسة«. 
ــــت  ــاولـ ــ وخـــــــــــال الــــــســــــنــــــوات املــــــاضــــــيــــــة، حـ

ابتكر باحثون مادة 
هالمية قابلة للحقن، 

تلتحم باألنسجة الرخوة 
لربط التمزقات الناجمة 
عن الصدمات الرضحية

مــجــمــوعــات بــحــثــيــة مــخــتــلــفــة حــــول الــعــالــم 
تــطــويــر مـــــواد الصـــقـــة لــأنــســجــة الـــرخـــوة، 
ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ ــــوط املـ ــغـ ــ ــاوم الـــــضـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
تتعرض لها في الجسم. كما درس العلماء 
فـــي مــخــتــبــر دومــيــنــيــك بــيــولــيــتــي إمــكــانــيــة 
تصنيع مادة حيوية قابلة للحقن تلتصق 
ـــشـــرت نــتــائــج 

ُ
ــد ن بــاألنــســجــة املــخــتــلــفــة. وقــ
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ويحتوي الهام على أكثر من 85٪ من املاء، 
بــاإلضــافــة إلـــى مــيــزة مـــزدوجـــة تــتــمــثــل في 
كــونــه قــابــا للحقن فــي أي مــكــان مــن جسم 
اإلنــســان، ولــه خصائص الصقة. وفــي ذلك، 
الدكتوراه  قال بيمان كرامي، زميل ما بعد 
من مختبر جراحة  الحيوية  امليكانيكا  في 
ــــادة تــكــمــن في  ــذه املـ الــعــظــام: »إن أصـــالـــة هـ
سائلة،  تكون  حقنها،  فعند  حالتها.  تغير 
وتــتــصــلــب عــنــد تــعــرضــهــا لــلــضــوء لتعزيز 

التصاقها باألنسجة«. 
ولتحقيق ذلك، طور العلماء تركيبة مبتكرة 
اللصق  للتحكم بشكل مستقل في خــواص 
ذلــك تصنيع  من  ونتج  للهام.  وامليكانيكا 
هــيــدروجــيــل مــتــعــدد االســتــخــدامــات يمكن 
استخدامه كغراء ملختلف األنسجة الرخوة 

في جسم اإلنسان.
واســتــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون جـــزيـــئـــات مــســؤولــة 
الهام  فــي  بالبوليمر  األنسجة  ارتــبــاط  عــن 
 ،DOPA األولـــي. حيث أضــافــوا مــادة تسمى
وتــســتــخــرج مــن بــلــح الــبــحــر. وفـــي ذلـــك قــال 

ــــادة،  دومــيــنــيــك بــيــولــيــتــي: »بــفــضــل هــــذه املـ
بأي  بقوة  يلتصق  أن  البحر  بلح  يستطيع 
مادة، عضوية أو غير عضوية«. كما أضافوا 
حمضا أمينيا ينتجه جسم اإلنسان بشكل 
بــيــمــان كــرامــي أن: »هــذيــن  طبيعي. ويــؤكــد 
الجزيئن يوفران ميزة عدم إحداث تفاعات 
في الجسم، على عكس بعض املواد الاصقة 

الطبية، مما يجعل هامنا متوافقًا حيويًا«. 
وأضاف: »لقد أظهرت تجاربنا في املختبر 
ــذا الـــهـــيـــدروجـــيـــل يــلــتــصــق بــأنــســجــة  ــ أن هـ
ــغـــضـــروف  ــاريـــف والـ مــخــتــلــفــة مـــثـــل الـــغـــضـ
والكلى  والرئتن  والكبد  والقلب  املفصلي 
الــقــرنــيــة، لــهــذا نعتبر أنــنــا صنعنا  وحــتــى 

نوعًا من الهام الشامل«.

أحمد ماء العينين

تــعــد الــشــبــكــة الــكــمــومــيــة مـــن بـــن تــقــنــيــات 
ــال الـــتـــي تــنــقــل الـــبـــيـــانـــات بــواســطــة  االتــــصــ
فــــوتــــونــــات ضـــوئـــيـــة بـــطـــريـــقـــة يــصــعــب فــك 
تـــشـــفـــيـــرهـــا، حـــيـــث تــعــتــمــد عـــلـــى االتـــصـــال 
عــبــر الـــوحـــدات الـــذريـــة وتــســتــخــدم مفتاحا 
ما  الــرســائــل،  وفـــك تشفير  خــاصــا بتشفير 
ويتيح ملستخدمي  االتــصــال  يضمن سرية 
وقد  آمـــن.  بشكل  املعلومات  تــبــادل  الشبكة 
األميركية في  الــقــومــي  األمـــن  أعلنت وكــالــة 
التشفير  على  أنــهــا ستعتمد  ســابــق،  وقــت 
الحكومية  البيانات  نقل  عملية  في  الكمي 

والــعــســكــريــة الــحــســاســة. وفـــي إنـــجـــاز يعد 
األول مــن نــوعــه، تمكن بــاحــثــون مــن معهد 
QuTech فــي هــولــنــدا مــن إنــشــاء أول شبكة 
إنــتــرنــت كــمــومــيــة مــتــعــددة الــُعــقــد، ويمهد 
هذا الطريق أمام شبكة اإلنترنت الكمومية 
الــواســعــة الــنــطــاق الــتــي كــانــت الــحــكــومــات 
ونجح  عــقــود.  منذ  بها  يحلمون  والعلماء 
الــفــريــق الــبــاحــث فـــي تــطــويــر نــظــام يعتمد 
عــلــى الـــُعـــقـــد الــوســيــطــة الـــتـــي نــســتــخــدمــهــا 
فـــي شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت الــحــالــيــة، كــمــا صمم 
من  الكمومية  بالشبكة  خاصا  بــروتــوكــوال 
أجــــل ربــــط اتــــصــــاالت عــبــر مـــســـافـــات أكــبــر. 
ربط  إمكانية  الجديد  الــبــروتــوكــول  ويــوفــر 

عدة أجهزة في آن واحــد. وفي هذا الصدد، 
يقول ماتيو بومبيلي، وهو طالب دكتوراه 
في معهد QuTech وعضو في فريق البحث: 
من  مجموعة  الكمومية  اإلنترنت  »ستفتح 
االتـــصـــاالت غير  مــن  الــجــديــدة،  التطبيقات 
القابلة لاختراق والحوسبة السحابية مع 
ضبط  إلــى  الكاملة،  املستخدم  خصوصية 

الوقت بدقة عالية.«.
تربط  أن  الكمومية  اإلنترنت  لشبكة  يمكن 
أجـــــهـــــزة كـــمـــومـــيـــة صــــغــــيــــرة مــــعــــًا إلنــــشــــاء 
مـــجـــمـــوعـــة كـــمـــومـــيـــة كـــبـــيـــرة تــتــمــتــع بــقــوة 
ــيـــب  حــــوســــبــــة أكــــبــــر مـــــن أجـــــهـــــزة الـــحـــواسـ

العماقة الكاسيكية األكثر تطورًا.

شبكة إنترنت كمومية األولى من نوعها في العالم

حقن   هيدروجيل   لربط   تمزقات   األنسجة   الرخوة   في   جسم   اإلنسان

يسعى الباحثون في مجال البيئة إلى استغال تقنيات الذكاء االصطناعي في إعادة تدوير 
النفايات بكفاءة أكبر، حيث يتم إنتاج أكثر من 2.1 مليار طن من املخلفات في العالم كل عام، 
ومع ذلك تتم إعادة تدوير 16٪ منها فقط. ويمكن أن يساهم الذكاء االصطناعي في تسهيل 
عملية فرز النفايات، حيث أطلقت شركة تدعى WinGo Deposit، ومقرها في التفيا، أول نظام 
لجمع املهمات في العالم باالعتماد على الذكاء االصطناعي والرؤية الحاسوبية، مما يجعل 
الــروبــوت على  املــواد املختلطة. ويحتوي  التعامل مع  كــفــاءة، حتى عند  أكثر  التدوير  إعــادة 
مستشعرات بصرية يمكنها التعرف بسرعة إلى املخلفات أثناء مرورها على حزام ناقل، ليقوم 
الروبوت بفرز مختلف العناصر باستخدام منصة ذكية خاصة، والتي يمكنها التعرف إلى 
األنسجة واأللــوان واألشكال واألحجام املختلفة وحتى مسميات العامات التجارية، ويقوم 

النظام الذكي بتحديث نفسه باستمرار.

بتقنيات الذكاء االصطناعي
رجل آلي لفرز النفايات
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