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مروحية الستكشاف 
المريخ

يعمل المركز الوطني الصيني لعلوم 
مروحية  تطوير  على   )CAS( الفضاء 
هــلــيــكــوبــتــر يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
ــــخ. وتـــــأتـــــي هــــذه  ــريـ ــ ــمـ ــ اســــتــــكــــشــــاف الـ
الخطوة بعد مـــرور أشــهــر مــن هبوط 
مــركــبــة روبــوتــيــة صينية عــلــى سطح 
ــــظــــهــــر صـــــورة 

ُ
الــــكــــوكــــب األحــــــمــــــر. وت

مـــوقـــعـــه  ــلــــى  عــ  CAS ــــز ــــركـ مـ ــا  نــــشــــرهــ
الرسمي أن النموذج المصغر للطائرة 
يشبه في شكله طائرة »إنجنيويتي« 
التي طورتها وكالة الطيران والفضاء 
مركبتها  لــرحــلــة  )نـــاســـا(  األمــيــركــيــة 
ــار  الــفــضــائــيــة »بــرســيــفــيــرنــس«. وأشــ
الهليكوبتر  أن  إلــى  الصيني  الــمــركــز 
االستكشافات  لمتابعة  أداة  ستكون 
الــفــضــائــيــة عــلــى كــوكــب الــمــريــخ، ولــم 
 من التفاصيل. وال يتعدى 

ً
يورد مزيدا

كيلوغرام.   2.1 الجديدة  الطائرة  وزن 
ــيـــز بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــحــلــيــق  ــتـــمـ وتـ
بـــيـــن 5 و10  ــراوح  ــ ــتــ ــ يــ ــاع  ــ ــفــ ــ عـــلـــى ارتــ
إلى  أن تصل سرعتها  أمــتــار، ويمكن 

الــدقــيــقــة، وتبلغ  حــوالــي 300 متر فــي 
الــمــدة الــقــصــوى لــكــل رحــلــة 3 دقــائــق. 
الهليكوبتر  قامت  السياق،  هــذا  وفــي 
»إنــجــنــيــويــتــي« بـــأولـــى رحــاتــهــا من 
ــيــــســــان.  مـــركـــبـــة نــــاســــا فـــــي إبــــريــــل/نــ
وحلقت على ارتــفــاع ثــاثــة أمــتــار عن 
ناجح  تطوير بشري  أول  في  السطح 
لـــطـــائـــرة تــحــلــق خـــــارج نـــطـــاق كــوكــب 
إلى  األبــحــاث  بعض  وتطمح  األرض. 
ابــتــكــار تــقــنــيــات جـــديـــدة الســتــكــشــاف 
ــثـــون فــي  ــاحـ الــــمــــريــــخ، حـــيـــث يــعــمــل بـ
لناسا  الــتــابــع  الــنــفــاث  الــدفــع  مختبر 
ومـــعـــهـــد كــالــيــفــورنــيــا لــلــتــقــنــيــة عــلــى 
تطوير كلب آلي قادر على استكشاف 
ــقـــل عــبــر  ــنـ ــتـ الـــكـــهـــوف الـــمـــريـــخـــيـــة والـ
يـــحـــتـــوي  إذ  ــرة،  ــ ــ ــوعـ ــ ــ الـ ــاريــــس  ــتــــضــ الــ
ــات  ــاســ ــة مــــــن الــــحــــســ ــمــــوعــ عــــلــــى مــــجــ
تجنب  له  تتيح  التي  والمستشعرات 
األنسب  المسارات  واختيار  العقبات 

وإنشاء خرائط افتراضية.

نظارات ذكية 
من شاومي

كـــشـــفـــت شــــركــــة شــــاومــــي عــــن نـــظـــارة 
 Xiaomi Smart اســــــم  تـــحـــمـــل  ــة  ــيــ ذكــ
Glasses، تشبه إلى حد كبير النظارات 
العادية، إال أنها تحتوي على كاميرا 
للمستخدم  تــتــيــح  ُمــدمــجــة  وشـــاشـــة 
عــرض الــرســائــل واإلشــعــارات وإجــراء 
وترجمة  الصور  والتقاط  المكالمات 
الــنــصــوص فــي الــوقــت الفعلي. وتــرى 
الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة أنــــه بـــإمـــكـــان هــذه 
الـــنـــظـــارة أن تــحــل مــحــل الـــهـــاتـــف في 
يــــوم مــــا، حــيــث تــحــتــوي عــلــى مــعــالــج 
الـــنـــواة، ولـــوحـــة تعمل  ARM ربـــاعـــي 
الاسلكية  الشبكة  ووحــدات  باللمس 
والــبــلــوتــوث، بــاإلضــافــة إلـــى بــطــاريــة 
وكاميرا بدقة 5 ميغابكسل. كما أنها 

تـــدعـــم نـــظـــام األنـــــدرويـــــد، األمـــــر الـــذي 
من  العديد  لتشغيل  مثالية  يجعلها 
الــتــطــبــيــقــات.ويــحــتــوي نــظــام الــنــظــارة 
على خــوارزمــيــات قـــادرة على ترجمة 
الــمــيــكــروفــون  يلتقطه  الــــذي  الـــصـــوت 
أخــرى تظهر على شريحة  لغات  إلــى 
ميليمتر.   2.02×2.4 بــقــيــاس  عــــرض 
نموذج  بمثابة  الــجــهــاز  هــذا  ويعتبر 
أولـــي، ولــم تكشف شــاومــي عــن موعد 
طرحه في األسواق أو عن أي تفاصيل 
حــــول الــثــمــن. تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن 
شـــركـــة فــيــســبــوك قـــامـــت خــــال األيــــام 
الــمــاضــيــة بــالــكــشــف عـــن أول نــظــارة 
ذكـــيـــة مــــن تـــطـــويـــرهـــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
النظارات  لصناعة  بــان«  »راي  شركة 

الشمسية والطبية. 

طعام من غاز الكربون والطاقة الشمسية

تــفــاقــمــت ظــاهــرة الــعــنــف املــنــزلــي بشكل 
كـــورورنـــا، حيث  خــال جائحة  ملحوظ 
أفاد تقرير ملنظمة الصحة العاملية، بأن 
ــاالت الــعــنــف خــال  ــ  فـــي حـ

ً
هـــنـــاك زيــــــادة

إلى   %50 مــن  تــتــراوح  بنسبة  الجائحة 
60% بناًء على مكاملات االستغاثة التي 
جريها النساء عبر الخطوط الساخنة 

ُ
ت

ملنظمات املرأة.
ولهذا السبب تسعى بعض الجهات إلى 
ابتكار تقنيات حديثة قادرة على تحديد 
حاالت العنف وإباغ الشرطة في الوقت 
املناسب. وفي هذا الصدد تستعد شرطة 
والية كوينزالند األسترالية لبدء تجربة 
االصطناعي  الــذكــاء  عــلــى  يعتمد  نــظــام 

لتحديد مرتكبي جرائم العنف املنزلي.
مــجــمــوعــة  الـــجـــديـــدة  األداة  وتــســتــخــدم 
مــن الــخــوارزمــيــات وبــيــانــات مــن النظام 
الحاسوبي )Qprime( الخاص بالشرطة، 
الستحداث طريقة لتقييم املخاطر التي 
العنف  جــرائــم  مــرتــكــبــي  جــمــيــع  يمثلها 
املــنــزلــي والــعــائــلــي املــحــتــمــلــن. وقــــد تم 
ثاث  منذ حوالي  الخوارزميات  تطوير 
في  العملية  الــتــجــارب  ســنــوات وستبدأ 
العام  نهاية  قبل  الشرطة  دوائـــر  بعض 

الـــجـــاري. وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول »بــن 
ــارتـــن«، رئــيــس الــشــرطــة بــاإلنــابــة في  مـ
لن  اآلن فصاعدًا  »مــن  واليــة كوينزالند: 
ننتظر مكاملة هاتفية حتى تصل حادثة 
الـــعـــنـــف املـــنـــزلـــي إلـــــى جـــريـــمـــة مـــروعـــة، 
استخدام  على  الجديدة  أداتــنــا  ستعمل 
بـــحـــوادث  لــلــتــبــؤ  الــتــحــلــيــلــيــة  األدوات 
ــار عــنــاصــر الـــشـــرطـــة في  ــبــ الــعــنــف وإخــ

الوقت املناسب«.

تعمل الشركات املصنعة للهواتف الذكية وشركات االتصاالت على تطوير تقنيات 
جـــديـــدة يــمــكــنــهــا تــعــويــض خــدمــة الــرســائــل الــنــصــيــة الــقــصــيــرة SMS، إذ ساهمت 
املثال تطبيق واتساب وماسنجر في  الفوري، منها على سبيل  التراسل  تطبيقات 

.SMS القضاء بشكل سريع على شعبية خدمة
عن   GSMA املحمول  الهاتف  لشبكات  الدولية  الجمعية  كشفت  السياق،  هــذا  وفــي 
 ،Rich Communication Services لعبارة  اخــتــصــارًا   ،RCS بــاســم  يــعــرف  بــروتــوكــول 
ويــمــكــن تــعــريــف هـــذا الــبــروتــوكــول ببساطة بــأنــه الــبــديــل األحــــدث ملعايير الــتــراســل 
واملميزات، مثل  الخصائص  كبير من  لعدد  يقدم دعمًا  القديمة SMS/MMS، حيث 

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ومعلومات حول املوقع الجغرافي.
أعلنت شركات  أن  بــروتــوكــول RCS، خصوصًا بعد  تـــزداد شعبية  أن  املرتقب  ومــن 
االتصاالت األميركية مثل AT&T وT-Mobile عن إضافة تطبيق رسائل غوغل الذي 

يدعم البروتوكول بشكل مدمج في هواتف أندرويد الجديدة.
وعلى خاف معايير التراسل القديمة، يدعم بروتوكول RCS مشاركة الصور بجودة 
 GIF عالية إلــى جــانــب دعــم املــكــاملــات الصوتية واملــرئــيــة، مــع إمكانية إرســـال صــور
شبكة  على  باالعتماد  العمل  للبروتوكول  يمكن  كما  امللصقات.  حتى  أو  املتحركة 

الواي-فاي تمامًا مثل تطبيقات التراسل الفورية.
مما   ،P2P للند  الند  تشفير  يدعم  عالية، حيث  بدرجة حماية  البروتوكول  ويتميز 
اختراقها  الصعب  من  ويجعل  املستخدمن،  بن  تبادلة 

ُ
امل البيانات  بتأمن  يسمح 

حتى من طرف شركات االتصاالت.
ــات RCS فـــي تــطــبــيــق الـــرســـائـــل على  ــدمـ ــامـــت غـــوغـــل فـــي وقــــت ســـابـــق بـــدمـــج خـ وقـ
هواتف األندرويد، وتسعى إلى التعاون مع شركات الهواتف في العالم لتبني هذا 
الــبــروتــوكــول. وقــد بــدأت بالفعل بعض الـــدول األروبــيــة والــيــابــان باستخدام خدمة 

.RCS الرسائل

الذكاء االصطناعي عالم االبتكار

Qprime للتنبؤ بالعنف المنزلي

نهاية حقبة الرسائل القصيرة

هشام حدانة

اســــتــــخــــدم  الــــســــنــــن  آالف  مــــنــــذ 
ــان املــــيــــكــــروبــــات إلنـــتـــاج  ــ ــســ ــ اإلنــ
األطعمة مثل الخمائر واألجبان. 
الصالح  البروتن  إنتاج  يعد  املقابل،  وفــي 
لـــأكـــل الـــبـــشـــري بــاســتــغــال ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــكــــربــــون املــــتــــواجــــد فــــي الــــهــــواء والـــطـــاقـــة 
الشمسية مفهومًا حديثًا. وفي هذا االتجاه، 
أثـــبـــت فـــريـــق دولـــــي مـــن الــبــاحــثــن أن مثل 
ــغـــذاء جــــاءت أكــثــر  هـــذه الــطــريــقــة إلنـــتـــاج الـ
البروتن  إذ إن  النباتات،  كــفــاءة مــن زراعـــة 
مــنــتــج بــســعــرات حـــراريـــة عــالــيــة مـــع تقليل 
ـــي. وعــلــى الـــرغـــم من  ــ مـــن اســـتـــخـــدام األراضــ
أن مــا بــن 30 إلــى 40% مــن سطح اليابسة 
ُيستخدم للزراعة، إال أن واحدًا من كل عشرة 
أشـــخـــاص يــعــانــي مـــن ســــوء الــتــغــذيــة. مما 
يرشح الطريقة لتحل أزمة نقص الغذاء مع 
تقليل األراضي الزراعية، وبالتالي الحفاظ 
حاليًا  يوجد  وبالفعل  البيئية.  النظم  على 
إنــتــاج غــذائــي مــشــتــق مــن الــكــتــلــة الحيوية 
امليكروبية، تستغله بعض الشركات إلنتاج 

تسعى بعض األبحاث إلى 
إيجاد طرق غير تقليدية 

إلنتاج الغذاء بفاعلية أكبر 
من اإلنتاج الزراعي

 single-cell( الــخــلــيــة  أحــــاديــــة  بـــروتـــيـــنـــات 
protein( انطاقًا من الطحالب أو الفطريات 
هذه  إنتاج  يتم  املقابل،  وفــي  البكتيريا.  أو 
املــيــكــروبــات عـــادة مــن املــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
األحفوري  الوقود  حتى  أو  الغلوكوز،  مثل 

مثل امليثان.
غير أن فريقا دوليا من الباحثن متعددي 
التخصصات يذهب إلى أبعد من ذلــك، من 
خــــال ابـــتـــكـــار طــريــقــة مــتــوافــقــة تــمــامــًا مع 
التنمية املستدامة، وهي إنتاج البروتينات 
أحادية الخلية باستخدام الطاقة الشمسية 
آلية  تفسير  ويمكن   .)photovoltaic-driven(

اإلنتاج بأربع مراحل كاآلتي:
وتحويلها  الشمسية  الطاقة  التقاط  يتم   -
إلى كهرباء بواسطة األلواح الكهروضوئية.

ــة الــكــهــربــائــيــة  ــاقـ ــذه الـــطـ - يـــتـــم تـــحـــويـــل هـــ
إلـــى طــاقــة كــيــمــيــائــيــة عـــن طــريــق الــتــحــويــل 
الــكــهــروكــيــمــيــائــي وتــخــزيــنــهــا فـــي مــتــبــرع 

إلكتروني أو مركب كربوني.
ــكـــروبـــي هـــــذه الــطــاقــة  ــيـ - يـــخـــزن الـــنـــمـــو املـ

الكيميائية في الكتلة الحيوية.
- يتم تصفية الخليط من النيوكليوتيدات 
واألحـــــمـــــاض الـــدهـــنـــيـــة والـــكـــربـــوهـــيـــدرات 

واالحتفاظ بالبروتينات.
حــــصــــولــــهــــم  أن  الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون  وأظـــــــــهـــــــــر 
ــة مـــكـــافـــئـــة مـــــن الـــــبـــــروتـــــن، تــم  ــيـ ــمـ ــلــــى كـ عــ
مــقــارنــة  مـــن األرض  فــقــط  بــاســتــغــال %10 
ــــذي يــعــتــبــر من  بـــمـــزارع فــــول الـــصـــويـــا، والــ
حاليًا.  فاعلية  األكــثــر  الــزراعــيــة   املحاصيل 
ويـــبـــدو أيـــضـــًا أن الــقــيــمــة الـــغـــذائـــيـــة كــانــت 

ــفــــوائــــد وفـــق  ــتــــازة، حـــيـــث تــــم إثــــبــــات الــ ــمــ مــ
املــاشــيــة،  بتغذية  متعلقة  ســابــقــة  دراســــات 
حيث يتم تسويق هذه املنتجات على نطاق 
واســع في االتحاد األوروبـــي. وقــال دوريــان 
ليجر، املؤلف األول لهذه الدراسة، إنه يأمل 

أيضًا  امليكروبي مفيدًا  البروتن  »أن يكون 
كمكمل ألنظمتنا الغذائية، حيث إنه مصدر 
الــجــودة ويتضمن جميع  عــالــي  لــلــبــروتــن 
الفيتامينات  وكــذلــك  األمــيــنــيــة،  األحــمــاض 

واملعادن«.

أحمد ماء العينين

تطمح شركة  »إكس« وهي إحدى الشركات 
لغوغل-  األم  الشركة  »ألفابت«-  لـ  التابعة 
اتصال جديدة تجمع  تقنيات  ابتكار  إلى 
بن السرعة في نقل البيانات وبن التكلفة 
ــاه، تــعــمــل  ــ ــجــ ــ ــذا االتــ ــ ــي هــ ــ املـــنـــخـــفـــضـــة. وفــ
الــشــركــة عــلــى مــشــروع يــهــدف إلـــى تــزويــد 
ماين األشخاص في قارة أفريقيا بشبكة 
الليزر.  أشعة  عبر  السرعة  عالية  إنترنت 
وأطــلــقــت الــشــركــة قــبــل أســابــيــع مــشــروعــًا 
ــارا«، وهو  تجريبيًا جــديــدًا يحمل اســم »تـ
مشروع يعتمد على تقنية تسمح بتوفير 

االتــــصــــال بـــاإلنـــتـــرنـــت عــبــر أشـــعـــة الــلــيــزر 
ــرنـــت عبر  ــتـ بــســرعــة تــضــاهــي ســـرعـــة اإلنـ
األلـــيـــاف الــضــوئــيــة. وقـــام املــهــنــدســون في 
الشركة باختبار التقنية التي تحمل اسم 
الحر«  الفضاء  فــي  البصرية  »االتــصــاالت 
 )Free Space Optical Communications(
مــن خـــال إنــشــاء خــط بــصــري لــيــزري بن 
نــقــطــتــن، إحـــداهـــمـــا فـــي مــديــنــة بــرازافــيــل 
بجمهورية الكونغو، مرورًا بنهر الكونغو، 
وصـــــواًل إلــــى الــنــقــطــة الــثــانــيــة فـــي مــديــنــة 
كينشاسا بالكونغو الديمقراطية. وخال 
فــتــرة االخــتــبــارات الــتــي اســتــمــرت ملـــدة 20 
يـــومـــا، نــجــحــت الــشــركــة فـــي نــقــل بــيــانــات 

إلى  بسرعة تصل  تــيــرابــايــت،   700 بحجم 
20 غيغابايتًا في الثانية الواحدة. وبلغت 

دقة التقنية %99.9. 
اإلنترنت  أن مستخدمي  املهندسون  وأكد 
فـــي كــيــنــشــاســا لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن التمييز 
بن خدمة اإلنترنت عبر التقنية الجديدة 
ــيــــاف الــضــوئــيــة.  وبــــن الـــتـــي تـــوفـــرهـــا األلــ
ــاالت الـــبـــصـــريـــة فــي  ــ ــــصـ ــد تــقــنــيــة االتـ ــعـ وتـ
الفضاء الحر أقل تكلفة من تقنية األلياف 
من  الخنادق  حفر  تتطلب  التي  الضوئية 
أجــــل إيـــصـــال األســــــاك إلــــى املــــنــــازل. كما 
في  السرعة  ناحية  من  كفاءة  أكثر  تعتبر 

نقل البيانات. 

إنترنت السلكية عالية السرعة في المناطق النائية

  ( Getty )  إنتاج   بروتينات   انطالقًا   من   ثاني   أكسيد   الكربون   والطاقة   الشمسية

على  قريبًا  محررة جينوميًا ستطل  أول طماطم  أن   ،»NHK« اليابانية  اإلذاعـــة  هيئة  أعلنت 
 )Sanatech Seed( »موائد املستهلكن في اليابان. وأوضحت الهيئة أن شركة »ساناتيك سيد
أكملت  العالم،  في  البشري  لاستهاك  أول طماطم محررة جينوميا  إطــاق  وراء  تقف  التي 
استعدادها إلطاق الطماطم في األســواق بعد موافقة وزارة الصحة اليابانية. وأضافت أنه 
الغذائية  العناصر  مــن  أعــلــى  نسبة  على  ليحتوي  الطماطم  مــن  الجديد  الصنف  تحرير  تــم 
املعروفة باسم GABA والتي يعتقد أنها تساعد في خفض ضغط الــدم. وأوضــح تاكيشيتا 
تاتسو، مدير شركة »ساناتيك سيد«، أن النوع الجديد من الطماطم سيعبأ في علب تزن 3 
كيلوغرامات، وأن كل عبوة من الطماطم تحتوي ملصقًا كتب عليه »تم تحسينها باستخدام 

تقنية تحرير الجينوم«. 

إنتاج أول طماطم محّسنة جينيًا
على موائد اليابانيين...
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