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استخدامات الذكاء 
االصطناعي في كرة القدم

الــــذكــــاء  تـــقـــنـــيـــات  ــكـــن أن تــــســــاهــــم  ــمـ يـ
ــســتــقــبــل القريب 

ُ
االصــطــنــاعــي خـــال امل

فــي إحـــداث طفرة نوعية فــي عالم كرة 
الـــقـــدم، مـــن خــــال تــمــكــن املـــدربـــن من 
املــلــعــب  الـــاعـــبـــن داخــــــل  أداء  تــحــلــيــل 
بشكل دقيق، وتقدير حــدث معن مثل 
التزحلق على  الــركــل أو  أو  الــتــمــريــرات 
الـــكـــرة، وتــتــبــع ومــراقــبــة الــاعــبــن بعد 
إصـــابـــتـــهـــم ووضــــــع تـــوصـــيـــات لـــراحـــة 
الــبــعــض منهم قــبــل الــتــعــرض إلصــابــة 
ما بسبب اإلرهاق. ويتم االعتماد على 
الــكــامــيــرات الــحــديــثــة وأجــهــزة التعقب 
GPS وخوارزميات الرؤية القادرة على 
تتبع حركة الاعب والكرة معًا لتوليد 
كميات هائلة من البيانات والتي يمكن 
الذكاء  أنظمة  تــدريــب  فــي  استخدامها 
االصــطــنــاعــي الكــتــشــاف طـــرق وأنــمــاط 
يـــصـــعـــب عــــلــــى املــــــدربــــــن اكـــتـــشـــافـــهـــا. 
ويمكن للباحثن عن املواهب االعتماد 
عــلــى الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فـــي تحليل 
الــشــبــاب وتوقع  الــاعــبــن  طريقة لعب 
مدى نجاحهم في املستقبل، بناء على 

تحليل كميات هائلة من مقاطع الفيديو 
ملــبــاريــات الــاعــبــن. وفــي هــذا االتــجــاه، 
نــجــحــت جــامــعــة لـــوبـــورو الــبــريــطــانــيــة 
فـــي تــطــويــر نـــظـــام يـــقـــوم بــتــقــيــيــم أداء 
الاعبن عن طريق تحليل بيانات يتم 
تجميعها من كاميرات ذكية. كما قامت 
Scisports بتطوير نظام قادر على تبع 
بشراء  األنــديــة  وتوصية  الاعبن  أداء 
العبن معينن لتحسن جودة الفريق. 
أكثر  متابعة  الشركة  نظام  ويستطيع 
ــب. ويـــمـــكـــن أن  ــ مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون العــ
في  أيــضــًا  االصطناعي  الــذكــاء  يساعد 
وضع استراتيجيات الفرق وتحسينها 
واتــخــاذ قـــرارات لتغيير قــواعــد اللعبة 
بــــداًل مـــن اعــتــمــاد املـــــدرب عــلــى خبرته 
في اتخاذ هــذه الــقــرارات، أو عن طريق 

تحليل بيانات الخصوم يدويًا.

آلة طيران ثورية بسرعة 
250 كم/ساعة

أعــلــنــت مــؤســســة أبـــحـــاث روســـيـــة عن 
تصميم نموذج لطائرة غريبة الشكل، 
إذتحتوي على أربع أسطوانات تشبه 
خــيــوط الــحــيــاكــة كــنــظــام دفــــع، لكنها 
مشروع  هــو   Cyclocar VTOL تطير! 
أشخاص  لستة  يتسع  طــائــر  تاكسي 
ــة الــــروســــيــــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ تــــعــــمــــل عــــلــــيــــه املـ
ــذه  ــمـــى هـ لــــأبــــحــــاث املـــتـــقـــدمـــة. وتـــسـ
ــة.  ــدوارة مــــراوح دوريـ ــ األســطــوانــات الـ
وال يعتبر هذا النظام اختراعًا جديدًا، 
ولــكــنــه نـــظـــام دفــــع قــلــيــل االســـتـــخـــدام 
أثـــبـــت بـــالـــفـــعـــل جـــــدارتـــــه. يـــتـــم وضـــع 
ــة ذات طـــــول مــتــغــيــر  ــ ــروحـ ــ املـ مــــــــراوح 

مــبــاشــرة فــي أســطــوانــة دوارة قطرها 
1.5 مــتــر. كــمــا يــمــكــن ملــــراوح املــروحــة 
تغيير ميلها بشكل مستقل لتتناسب 
مـــــع درجــــــــة الـــــرفـــــع والـــــســـــرعـــــة، دون 
الــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر ســـرعـــة املـــحـــرك. 
في الوقت الحالي، تم بنجاح اختبار 
نموذج أولي يبلغ وزنه 60 كلغ أثناء 
ــــع، مــــع مـــثـــل هـــذا  ــــواقـ الــــطــــيــــران. فــــي الـ
 %100 كهربائية  بــمــحــركــات  الــنــظــام، 
ــد كـــهـــربـــائـــي يــعــمــل بـــالـــوقـــود.  ــولــ ومــ
ومــن املــقــرر أن تصل الطائرة فــي عام 
2022 إلـــى ســرعــة قــصــوى تــبــلــغ 250 
كــم/ســاعــة بــمــدى يــصــل إلـــى 500 كم 

وبحمولة 600 كجم.

غرسات طبية عصبية قابلة للتحلل

األمــيــركــيــة   Mojo vision شــركــة  تــعــمــل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر عــــدســــات ذكــــيــــة الصــقــة 
الحقيقي  العالم  عن  تعرض معلومات 
ستخدم، إذ 

ُ
وتعزيز ما يمكن أن يراه امل

تــرتــبــط الــعــدســة بــاإلنــتــرنــت، مــا يعني 
أنــــــه يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدمــن الــــوصــــول 
الفوري تقريبًا إلى املعلومات استنادًا 
التي  العدسة  إلــى محيطهم. وتحتوي 
ما زالت في مرحلة التطوير واالختبار 
عـــــلـــــى شــــــاشــــــة إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة دقــــيــــقــــة 
بالكمبيوتر،  للرؤية  صور  ومستشعر 
باإلضافة  للحركة،  استشعار  وأجهزة 
إلـــى راديــــو الســلــكــي منخفض الــطــاقــة. 
ويــمــكــن ربــطــهــا الســلــكــيــًا بــجــهــاز يتم 
تحليل  ومهمته  الــرقــبــة،  على  ارتــــداؤه 
ومــعــالــجــة الــبــيــانــات الــتــي تــتــدفــق من 

العدسة.
ــتـــشـــارك الـــشـــركـــة مـــع مـــركـــز فيستا  وتـ
لــلــمــكــفــوفــن وضــــعــــاف الـــبـــصـــر، وهـــي 
مـــؤســـســـة غـــيـــر ربـــحـــيـــة تـــقـــوم بـــإعـــادة 
الــتــأهــيــل ألكــثــر مــن 3000 مــن األطــفــال 
والبالغن املكفوفن أو ضعاف البصر 
كــل عـــام. وتطمح الــشــركــة إلــى تحسن 
ــر، مــن  ــ ــــصـ ــبـ ــ ــاف الـ ــ ــعـ ــ ــة لـــــــدى ضـ ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ الـ

خـــال الــتــحــكــم فــي خــصــائــص التباين 
التكبير  واإلضــــــاءة، وتــوفــيــر خــاصــيــة 
والـــتـــصـــغـــيـــر. كـــمـــا ســـتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة 
ــغـــذاء والـــــــدواء األمــيــركــيــة،  الـ مـــع إدارة 
 للتأكد مــن تــوافــق الــعــدســة مــع قــواعــد 

السامة الصحية.

تحتوي ساعة آبل على مستشعرات قادرة على قياس ضغط الدم وحساب نبضات 
الــقــلــب وتــتــبــع الــحــالــة الــصــحــيــة للُمستخدم فــي الــوقــت الــحــقــيــقــي. وأظـــهـــرت بعض 
الدراسات الحديثة مدى نجاعة هذه الساعة في الكشف عن بعض األمراض الخطيرة 
بكرة، حيث أثبت باحثون من جامعة كاليفورنيا قدرة ساعة آبل على 

ٌ
في مراحلها امل

تشخيص »الرجفان األذيني« بدقة بلغت 97 في املائة. وحسب تقارير حديثة، تعمل 
شركة آبل على تطوير نماذج جديدة من ساعتها الذكية، ومن املتوقع أن تكون قادرة 
على قياس درجة الحرارة وتحديد نسبة السكر في الدم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن 
أصبحت ميزة قياس درجة حرارة الجسم جزءًا أساسيًا من اكتشاف فيروس كورونا، 
وأدى ذلك إلى زيــادة الطلب على أجهزة قياس درجــات الحرارة. وتعتمد آبل حاليًا 
إذ  يدويًا،  الغلوكوز  بإدخال مستويات  للمستخدمن  التي تسمح  التطبيقات  على 
الــدم وإجـــراء اختبار دقيق  إلــى وخــز أصابعهم لسحب   

ً
عـــادة يحتاج املستخدمون 

 عن هذه العملية الروتينية 
ً
لنسبة الغلوكوز. كما تطمح آبل إلى االستغناء مستقبا

املؤملة، من خال تقديم حل غير جراحي يمكنه تحليل الدم عبر الجلد.
باحثو  تمكن  حيث  مشابهة،  تقنيات  تطوير  على  األبــحــاث  مــراكــز  بعض  وتعمل 
الجنوبية من تطوير الصقة ذكية تقوم بمراقبة  الوطنية في كوريا  جامعة سيول 
نسبة الغلوكوز في الدم عن طريق تحليل العرق. وتعمل الاصقة على تزويد جسم 
املريض بالدواء لخفض مستويات السكر في الدم عند ارتفاعه. وقد حصل اإلصدار 
السادس من ساعة آبل على تحديثات تتعلق بقياس مستويات األكسجن في الدم، 
إذ يمكن لهذه الخاصية أن تساهم في مراقبة الحالة الصحية لأشخاص املصابن 
بفيروس كــورونــا. ويــرى الخبراء في مجال الصحة أن الكشف املبكر عن انخفاض 
مستويات األكسجن في الدم يمكن أن يساهم في إنقاذ حياة الكثيرين. كما قامت 
قــادرًا على  الساعة، بحيث يكون  املوجود في  القلب  الشركة بتحديث تطبيق رســم 

مراقبة جسم املستخدم للتعرف على األمراض املشابهة لإلنفلونزا.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

عدسات الصقة ذكية لتعزيز الرؤية

ساعة »آبل« لقياس السكر في الدم

هشام حدانة

الطبية  الــغــرســات  لبعض  يمكن 
أجهزة  لــســنــوات، منها  تـــدوم  أن 
ــلــــب عــلــى  ــقــ تـــنـــظـــيـــم ضـــــربـــــات الــ
سبيل املثال. أما البعض اآلخر فيصبح غير 
بسبب  قصير،  وقــت  بعد  لاستخدام  قابل 
عــيــوب فــنــيــة. فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال دييغو 
العلوم والتقنيات  فــي كلية  غــزي، األســتــاذ 
»بــــخــــصــــوص   :EPFL فـــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
األجهزة  تستخدم  العصبية،  التعويضات 
الــحــالــيــة مــــواد أكــثــر نــحــافــة وأكــثــر مــرونــة، 
لتكون متوافقة مع الخصائص امليكانيكية 
أكثر هشاشة  املــخ. وهــذا يجعلها  ألنسجة 
ــــل مــتــانــة. وعــنــدمــا تــتــوقــف عـــن الــعــمــل  وأقـ
يجب إزالتها. في هذه املرحلة تصبح اإلزالة 
لم تكن مستحيلة، وتتطلب في  إن  صعبة، 

جميع الحاالت تدخا جراحيا«.
العقبات، يعمل  التغلب على هــذه  مــن أجــل 

طّور باحثون واجهة 
عصبية تتحلل في جسم 

المريض بعد عملها 
لعدة أشهر لتسمح 

لألنسجة بالنمو مرة أخرى

الــعــلــمــاء عــلــى تــطــويــر عــمــلــيــات زرع طبية 
ــم يـــصـــطـــدمـــون  ــهــ قـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــلـــل. غـــيـــر أنــ
جــًدا لأجهزة،  القصير  االفتراضي  بالعمر 
ــار مــــــواد مــعــيــنــة، مـــمـــا يــحــد  ــيـ ــتـ بــســبــب اخـ
ــول ديـــيـــغـــو غـــيـــزي:  ــقــ ــن تــطــبــيــقــاتــهــا. ويــ مــ
»الــــواجــــهــــات الــقــابــلــة لــلــتــحــلــل الــحــالــيــة ال 
فقط  يسمح  وهـــذا  ــام.  أيــ لبضعة  إال  تعمل 
ومؤخرًا،  للغاية«.  مــحــدودة  باستخدامات 
تـــطـــويـــر واجـــهـــة  فــــي   EPFL ــلـــمـــاء نـــجـــح عـ
بوليمرات  مــن  بالكامل  مصنوعة  عصبية 
ما يجعلها  أشهر،  عــدة  بعد  للتحلل  قابلة 
وطويلة  متوسطة  لتطبيقات  جيدًا  خــيــارًا 
ــل، مـــثـــل مـــراقـــبـــة نـــشـــاط الــــصــــرع لـــدى  ــ ــ األجـ
املرضى، أو في إطار إعادة التأهيل العصبي 

بعد وقوع حادث ما. 
ــثـــون أيـــضـــًا أنـــــه بــمــجــرد  ــاحـ ــبـ كـــمـــا الحـــــظ الـ
األنسجة  تنمو  الجسم،  من  الواجهة  اختفاء 
مرة أخرى وتعود إلى مكانها الطبيعي. وفي 
هذا الصدد، قال دييغو غزي: »هذا ليس هو 
التقليدية خاملة  الغرسات  عــادة، ألن  الحال 

بشكل عام وال تتفاعل مع األنسجة«.
ــاء الــتــطــويــر، ســعــى الــعــلــمــاء لــابــتــعــاد  ــنـ وأثـ
الواجهة  إجـــراءات جراحية عند زرع  أي  عن 
الــعــصــبــيــة، كــفــتــح فــي الــجــمــجــمــة، حــيــث يتم 
أجــهــزة صغيرة  الـــدمـــاغ، وهـــي  فــي  تثبيتها 
مــكــونــة مـــن أقـــطـــاب كــهــربــائــيــة لــتــحــفــيــزه أو 
تسجيل نشاطه. فعلى سبيل املثال، تستخدم 
كــعــاجــات ضــد مـــرض بــاركــنــســون والــصــرع 
أجل  من  أو  وغيرها،  القهرية  واالضطرابات 

فهم أفضل للدماغ. ونجحوا في تحقيق ذلك 
من خال إنشاء جهاز ُيزرع في نظام األوعية 

الدموية بداًل من أنسجة املخ. 
تطوير  إمكانية  املبتكرة  الطريقة  وتوضح 
أن  غــيــر جــراحــيــة تستطيع  بــدائــل عصبية 

تــتــفــاعــل مـــع أنــســجــة الــجــســم مـــن دون أي 
تــأثــيــر ســلــبــي. كــمــا يمكن لــهــذا االبــتــكــار أن 
يعزز األبحاث العلمية للتقنيات العصبية 
وتــطــبــيــقــاتــهــا لــــدى املـــرضـــى وزيـــــــادة عــدد 

األشخاص الذين يمكنهم االستفادة منها.

أحمد ماء العينين

يعمل مهندسون في شركة فيسبوك على 
تطوير أداة ُيمكن استخدامها في الكشف 
عـــن الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو الـــتـــي يتم 
العميق  التزييف  تقنية  بواسطة  إنتاجها 
)Deepfake(، إذ عادة ما يكون هذا املحتوى 
شديد الواقعية ومن الصعب التمييز بينه 
وبن املحتوى الحقيقي، ما يسهل إمكانية 
ـــزيـــفـــة 

ُ
ــار امل ــ ــبــ ــ ــي نـــشـــر األخــ ــ ــتــــخــــدامــــه فـ اســ

والتأثير على الرأي العام. وقد أدى ظهور 
إلـــى تسهيل  الــذكــاء االصــطــنــاعــي  تقنيات 
ــفــبــرك. وتــعــاون 

ُ
عملية إنــتــاج املــحــتــوى امل

ــع بــاحــثــن  مـــهـــنـــدســـو شـــركـــة فـــيـــســـبـــوك مــ
التي  األداة  لتطوير  ميشيغن  جامعة  مــن 
لتحديد  العكسية  الــهــنــدســة  عــلــى  تعتمد 

الصور واملقاطع املفبركة.
وقد استثمرت شركة فيسبوك وحدها أكثر 
األدوات.  هــذه  لتطوير  دوالر  10 ماين  مــن 
وقامت الشركة في وقت سابق بالكشف عن 
طــرف شبكات  من  استخدامها  يمكن  أدوات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــســلــطــات للتحقق 
مــن املــحــتــوى والــتــأكــد مــن صــحــة الــوســائــط 
الــرقــمــيــة املــنــشــورة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

االجتماعي واملواقع اإللكترونية. 
ــدول والــجــهــات  ــ ــت الــعــديــد مـــن الـ ــ وقـــد أدركـ

ــذي تــشــكــلــه تــقــنــيــات »الــتــزيــيــف  ــ الــخــطــر الـ
ــة »داربـــــــا«  ــالــ الـــعـــمـــيـــق«، حـــيـــث كــشــفــت وكــ
األمــيــركــيــة عــن مــشــروع يــهــدف إلــى تطوير 
بـــن مــقــاطــع  الــتــمــيــيــز  قــــــادرة عــلــى  أدوات 
الــفــيــديــو الــحــقــيــقــيــة واملـــزيـــفـــة. ومــــن جهة 
أخــرى، قامت شركة غوغل في وقــت سابق 
بـــالـــكـــشـــف عــــن مـــنـــصـــة تـــجـــريـــبـــيـــة تــســمــى 
Assembler، وهــي عــبــارة عــن مجموعة من 
لتحديد  استخدامها  يمكن  الــتــي  األدوات 
الصور التي تم التعديل عليها باستخدام 
املنصة  الــعــمــيــق. وتــجــمــع  الــتــزيــيــف  تقنية 
ستخدمة في الكشف 

ُ
العديد من التقنيات امل

عن األساليب الشائعة للتاعب بالصور.

الهندسة »العكسية« لمحاربة التزييف العميق

غرسات   طبية   عصبية   يتم   زرعها   في   األوعية   الدموية   وليس   في   الدماغ

 Airion شركة  مع  بالتعاون   ،)AFRL( األميركية  الجوية  الــقــوات  أبحاث  مختبر  باحثو  يعمل 
الحشرات  أو  الطيور  مثل  بجناحيها  الــرفــرفــة  يمكنها  صغيرة  طــائــرات  تطوير  على   ،Health
وتغيير سرعتها وتحقيق قدرة مناورة تشبه ما تفعله الحشرات في ساحات املعارك. ويمكن 
االعتماد على تقنيات الرؤية الحاسوبية )computer vision(، لتمكن الطائرات من تحليل الصور 
والتعرف إلى األشياء في مقاطع الفيديو بشكل تلقائي. وتتميز الطائرة الجديدة بقدرتها على 
التقاط صور عالية الجودة وإرسالها السلكيا إلى القاعدة العسكرية. وتسعى الواليات املتحدة 
العسكرية  البحوث  وكالة  تعمل  العسكري، حيث  املجال  في  الــدرونــز  استخدام  إلــى  فترة  منذ 
)داربا(، على تطوير درونز ذكية تتميز بقدرتها على القيام بعمليات عسكرية وإلحاق الضرر 
الوكالة بتمويل شركة »فلير سيستمز« بمبلغ 39.6 مليون دوالر من أجل  بالعدو. كما قامت 

تزويد الجيش األميركي بطائرات درونز صغيرة ال يتجاوز حجمها 6.6 بوصات.

درونز عسكرية تناور كالحشرات
بتقنية الرؤية الحاسوبية
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