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علوم وتكنولوجيا

معالج كمومي جديد من «آي بي أم»
أطلقت شركة IBM
معالجها الكمي األحدث
واألكثر تعقيدًا ،والذي
يعتبر نقطة تحول لتطوير
حواسيب كمومية
أحمد ماء العينين

ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة «آي بـ ـ ـ ــي إم»
األميركية منذ فترة على تطوير
حـ ـ ــواس ـ ـ ـيـ ـ ــب ك ـ ـم ـ ــوم ـ ـي ـ ــة ،ح ـي ــث
أعلنت عــن مـشــروع  ، IBM Qوهــي مبادرة
لتطوير أول حاسوب كمومي متاح تجاريًا.
وتتعاون الشركة مع مجموعة من الشركات
والجهات إلنجاز هذا املشروع .ونجحت آي
بــي إم فــي تطوير حــاســوب كمومي بقدرة
« 50كـيــوبــت» (وح ــدة لقياس البيانات في
ال ـحــوس ـبــة ال ـك ـمــوم ـيــة) ،وه ــي قـ ــدرة كــافـيــة
ل ـت ـج ـع ـل ــه أقـ ـ ـ ــوى ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـح ــواس ـي ــب
التقليدية.
وف ـ ــي إن ـ ـجـ ــاز جـ ــديـ ــد ،ق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة إن ـهــا
صممت شريحة للحوسبة الكمومية سوف
ت ـس ـمــح ألن ـظ ـم ــة ال ـك ــم ب ــال ـب ــدء ف ــي ال ـت ـفــوق
ع ـلــى أج ـه ــزة الـكـمـبـيــوتــر الـكــاسـيـكـيــة في
بعض املهام خالل العامني املقبلني .ويؤكد

خبراء الحاسوب ّ
الكمي أن املستقبل لهذه
الـحــوسـبــة املـتـقــدمــة ،إذ تختلف فــي أدائـهــا
ً
ع ــن أج ـه ــزة الـكـمـبـيــوتــر ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،ف ـبــدال
مــن معالجة املعلومات باستخدام البتات
ال ـث ـنــائ ـيــة ( 0أو  ،)1ي ـس ـت ـخــدم ال ـحــاســوب
الكمي البتات ّ
الكمية التي يمكن أن تكون في
الوقت نفسه  0أو 1أو هما معا ،وذلــك عبر
ُ
نــوع مــن الـتــأثـيــرات الـتــي ت ـعـ َـرف بالتشابك
وال ـت ــراك ــب ال ـك ـمــي .وت ــأت ــي ال ـشــري ـحــة الـتــي
تحمل اسم «إيغل» بقدرة  127كيوبت .ونجح
املهندسون في تطوير أنظمة تبريد متطور
تتيح للشريحة الـعـمــل بشكل جـيــد ،حيث
ع ــادة مــا يحتاج هــذا الـنــوع مــن املعالجات
إلى العمل في درجة حرارة منخفضة تصل
إلى  273درجة مئوية تحت الصفر .وبفضل
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـت ــي ط ــوره ــا امل ـه ـن ــدس ــون ،من
املتوقع أن تقوم الشركة خالل السنة القادمة
بـتـطــويــر شــريـحــة ب ـقــوة  433ك ـيــوبــت .ومــن
جـهــة أخـ ــرى ،نـجـحــت شــركــة غــوغــل سابقًا
فــي تحقيق «التفوق الكمي» ،وهــي النقطة
التي تصبح فيها حواسيب الكم قادرة على
تـجــاوز ق ــدرات الحواسيب العادية فــي أداء
الـعـمـلـيــات املـعـقــدة .وم ــن الـنــاحـيــة الـنـظــريــة،
يمكن أن يساهم اإلنـجــاز الجديد فــي تمكني
الحاسوب الكمومي من حل مسائل رياضية
م ـع ـق ــدة ف ــي م ـ ــدة زم ـن ـي ــة وج ـ ـيـ ــزة ،ف ــي حــن
تستغرق الحواسيب التقليدية آالف السنوات
ل ـح ــل ن ـف ــس املـ ـس ــائ ــل .وت ـط ـم ــح الـ ـع ــدي ــد مــن
الـشــركــات وال ــدول إلــى اسـتـخــدام الحواسيب

شريحة  Eagleمن آي بي أم تفتح آفاقًا جديدة لتفوق الحوسبة الكمومية

التي تعتمد على ميكانيكا الكم في أنظمتها،
إذ أع ـل ـنــت وك ــال ــة األمـ ــن ال ـقــومــي األمـيــركـيــة
أنـ ـه ــا س ـت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـش ـف ـيــر ال ـك ـم ــي فــي
عملية نقل البيانات الحكومية والعسكرية
الحساسة .ويمكن استخدام حواسيب الكم

كــأداة مستقبلية ملحاكاة الظواهر الطبيعية
وتوقع حالة الطقس واالضـطــرابــات الجوية
ب ــدق ــة عــال ـيــة وف ـه ــم ال ـت ـفــاعــات الـكـيـمـيــائـيــة
والـجــزيـئـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى تـطــويــر لقاحات
وعقاقير جديدة.

عالم االبتكار

روبوتات ألداء األعمال المنزلية
يعمل املـهـنــدســون فــي شــركــة ألـفــابــت-
الـ ـش ــرك ــة األم لـ ـغ ــوغ ــل -عـ ـل ــى ت ـطــويــر
روب ـ ـ ــوت ـ ـ ــات قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى أداء املـ ـه ــام
امل ـنــزل ـيــة ،م ـثــل م ـســح الـ ـط ــاوالت وف ــرز
القمامة ونقل األشياء .وتسعى الشركة
إلــى بناء روبــوتــات يمكنها التعلم من
ً
تلقاء نفسها ،ب ــدال مــن االض ـطــرار إلى
بــرمـجـتـهــا ب ــدق ــة ل ـحــل مـشـكـلــة واح ــدة
ف ــي بـيـئــة مـ ـح ــددة .وأش ـ ـ ــارت ال ـشــركــة،
فــي بـيــان نـشــرتــه عـلــى مــدونـتـهــا ،أنها
بــدأت في االعتماد على أسطول يضم
أكثر من  100نموذج أولــي للروبوتات
في مكاتبها .ونجحت هذه الروبوتات
ف ــي أداء م ـج ـمــوعــة م ــن املـ ـه ــام بـشـكــل
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل .وب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام م ـ ــزي ـ ــج مــن
تقنيات التعلم اآللي مثل التعلم املعزز
والتعلم التعاوني والتعلم من العرض
ال ـت ــوض ـي ـح ــي ،اك ـت ـس ـب ــت ال ــروب ــوت ــات
بـشـكــل م ـطــرد فـهـمــا أف ـضــل لـلـعــالــم من
حولها ،وأصبحت أكثر مهارة في أداء
املهام اليومية.
وتطمح الشركة إلــى زي ــادة مستويات
الــرفــاهـيــة وتـبـسـيــط امل ـهــام الــروتـيـنـيــة
فــي امل ـنــزل ،وتمكني كـبــار الـســن وذوي

ُ
ِّ
تعول فيسبوك على مجال الواقع االفتراضي لتطوير خدماتها املستقبلية ،وهذا
ما دفع بها إلى تغيير اسمها إلى «ميتا» .واختارت االسم الجديد ليتماشى مع
سياستها الرامية إلى إنشاء عالم افتراضي متكامل يعرف باسم «ميتافيرس».
االفتراضي بخصائص جديدة ،بهدف
وتطمح الشركة إلى تزويد منصة الواقع
ُ
توفير بيئة تحاكي العالم الحقيقي وتجعل املستخدم ينغمس أكثر في العالم
االفتراضي .وتعتبر خاصية اللمس من بني أهم امليزات التي تعمل الشركة على
ّ
دمجها في منصتها ،إذ أكد مارك زوكربيرغ ،مؤسس فيسبوك ،أن فريق مختبر
الشركة  Reality Labsيعمل على تصميم قفازات لخلق إحساس واقعي باللمس
في تطبيقات وألعاب امليتافيرس .ونشر زوكربيرغ فيديو له عبر صفحته على
ّ
فيسبوك وهو يعمل على تجربة القفاز الذي مكنه من ملس وتحريك أشياء ثالثية
األبعاد تظهر له في الواقع االفتراضي .كذلك قام بمصافحة أشخاص افتراضيني
والشعور بامللمس والضغط واالهـتــزاز .وأشــارت الشركة إلى أن فريقها البحثي
على تطوير نظام متكامل من املؤثرات املرئية واملسموعة والحسية ،من أجل
عمل ُ
ـاب الــواقــع االفـتــراضــي .وقــام
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الفريق بتزويد القفاز بتقنيات تسمح بتتبع حركة يد املستخدم بدقة عالية ،بحيث
تتمكن النظارة من محاكاة الحركة الحقيقية لليدين داخــل الــواقــع االفتراضي،
وكذلك موضعهما بالنسبة للعناصر االفتراضية بدقة .وقام املهندسون بتزويد
القفاز بمئات مــن املحركات الصغيرة فــي جميع أنـحــاء الـيــد ،بحيث تتحرك في
تناسق بطريقة تجعل مرتديها يشعر وكأنه يلمس األشياء االفتراضية.
ويقول مايكل أبراش ،كبير العلماء في مختبر  ،Reality Labsإن القفاز اللمسي ظل
قيد التطوير منذ عدة سنوات ،ومن املحتمل أن يكون القفاز واحدًا من العديد من
املنتجات املادية التي ستسمح للمستهلكني بدخول عالم امليتافيرس .وأوضــح
أبراش« :أن القفاز مجرد نموذج بحث أولي في الوقت الحالي ،ولم يحدد له تاريخ
إصدار بعد».

نظام ذكي الكتشاف
اإلصابات الدماغية

ي ـع ـم ــل بـ ــاح ـ ـثـ ــون م ـ ــن مـ ــركـ ــز أبـ ـح ــاث
«إن ـف ــان ــت» ف ــي كـلـيــة ك ــورك الجامعية
بــأيــرل ـنــدا ،بــال ـت ـعــاون م ــع بــاحـثــن من
جامعات أوروب ـيــة ،على تطوير نظام
ذك ــي قـ ــادر ع ـلــى اك ـت ـش ــاف اإلص ــاب ــات
الدماغية لدى املواليد ،من أجل تمكني
األطباء من التدخل في الوقت املناسب
وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة.
ويهدف املشروع الذي يحمل اسم -AI
 NICU-4إل ــى تـســريــع تصميم نـمــاذج
أولية يمكن نشرها في وحــدات رعاية
امل ــوال ـي ــد ،حـيــث سـيـعـمــل بــاح ـثــون من
 14دولــة أوروبـيــة على تطوير أجهزة
وأدوات ق ـ ــادرة ع ـلــى ق ـي ــاس امل ــوج ــات
الدماغية للمواليد وتحليل املؤشرات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي،
ب ـهــدف تـجـمـيــع ق ــاع ــدة ب ـيــانــات يمكن
استخدامها فــي تــدريــب أنظمة الذكاء
االصـطـنــاعــي عـلــى اكـتـشــاف إصــابــات
الــدمــاغ .الجدير بالذكر أن خمسة من
كل  1000طفل يولدون كل عام يعانون

التواصل االجتماعي

قفاز لمس األشياء في الواقع االفتراضي

جديد

االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة م ــن ال ـح ـفــاظ
ع ـلــى اسـتـقــالـيـتـهــم .م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
ن ـجــح ف ــري ــق م ــن ال ـبــاح ـثــن م ــن معهد
مــاســاتـشــوسـتــس للتقنية فــي تطوير
روبــوتــات تتعلم تنفيذ املهام اليومية
م ــن خـ ــال مــراق ـب ـت ـهــا لـلـبـشــر م ــن دون
ال ـحــاجــة إل ــى بــرمـجـتـهــا مـسـبـقــا .وقــد
ُ
ً
تـسـتـخــدم ه ــذه ال ــروب ــوت ــات مستقبال
فــي امل ـنــازل أو الـشــركــات بعد تدريبها
لتؤدي مهام املوظفني والعمال.

مستوحى من «البرنقيل»

من حالة مرضية مرتبطة باإلصابات
الدماغية الناتجة عن نقص األكسجني.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـه ــذه اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات أن ت ـك ــون
لـهــا نـتــائــج خـطـيــرة كــاملــوت أو الشلل
ال ــدم ــاغ ــي أو ت ــأخ ــر ال ـن ـم ــو .وفـ ــي هــذا
الـسـيــاق ،يـقــول الــدكـتــور جــون أوت ــول،
امل ـ ـشـ ــرف ال ـ ـعـ ــام ع ـل ــى امل ـ ـشـ ــروع الـ ــذي
حصل تمويل مــن االت ـحــاد األوروب ــي:
«يساهم التشخيص املبكر في تقليل
م ـخــاطــر إص ــاب ــات الـ ــدمـ ــاغ ،ويـمـكـنـنــا
اسـتـخــدام أنظمة الــذكــاء االصطناعي
لتحليل أنماط موجات الدماغ املعقدة
التي تشير إلى عالمات اإلصابة».

وول مارت تختبر
شاحنات ذاتية القيادة

تعتبر مهنة قيادة الشاحنات من بني
أكثر املهن شيوعًا في الواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة ،حـيــث يـمــارسـهــا أك ـثــر من
مـ ـلـ ـي ــون ــي ش ـ ـخـ ــص .ويـ ـحـ ـق ــق س ــائ ــق
الشاحنة متوسط دخــل يبلغ  42ألف
دوالر في السنة .وقد يرتفع هذا الراتب
فــي بعض الـشــركــات ،إذ تدفع شركات
ال ـ ـطـ ــرود والـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة ،مـثــل
«وول م ــارت» ،لسائقيها أج ـرًا سنويًا
يتراوح بني  60إلى  70ألف دوالر .وفي
ه ــذا ال ـص ــدد ،تـسـعــى بـعــض الـشــركــات
إل ــى تقليل مـصــاريـفـهــا الـسـنــويــة ،من
خ ــال االع ـت ـمــاد عـلــى شــاحـنــات ذاتـيــة
الـ ـقـ ـي ــادة ،ح ـيــث ش ــرع ــت ش ــرك ــة «وول
مـ ـ ــارت» ف ــي اخ ـت ـب ــار ش ــاح ـن ــات ذات ـيــة
ال ـق ـي ــادة ،وذلـ ــك بـعــد أن حـصـلــت على
موافقة لجنة الـطــرق السريعة بوالية
أركـنـســاس .وقــالــت «وول م ــارت» إنها
منذ أغسطس /آب املاضي ،وبالتعاون
مع شركة الخدمات اللوجستية الذكية

غراء عضوي إليقاف نزيف الجروح

ّ
طور فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITعجينة عضوية لألم الجروح
الصغيرة التي تنزف بغزارة مستوحى من الغراء الطبيعي الذي تنتجه املحارة البحرية
(البرنقيل) والتي تلتصق بالصخر .ويقول الباحث  ،Xuanhe Zhaoالــذي أجــرى الدراسة:
ً
«إن آلية غراء البرنقيل تقوم على مبدأين :أوال ،الدهون التي يحتوي عليها تطرد املاء من
السطح املعني ،ثم يلعب البروتني الالصق الحيوي دوره في التثبيت» .ولذلك فإن املعجون
الجديد له هاتان الخاصيتان :زيت السيليكون للجزء الدهني ،وشبكة من حمض األكريليك
وجزيئات الشيتوزان لجزء االلتصاق .وبحسب املؤلف ،فإن مجرد «ضغطة واحدة بسيطة»
ثوان فقط .باإلضافة إلى ذلك ،الغراء متوافق
من شأنها أن تقفل الجروح املفتوحة في بضع
ٍ
حيويًا ،حيث يوضح الباحث إنه« :يتسبب في حدوث القليل جدًا من االلتهاب ويتحلل في
غضون أيام قليلة من قبل الجسم».

«جاتيك»ّ ،
خصصت شاحنتي توصيل
ذات ـ ــي ال ـق ـي ــادة ل ـن ـقــل ط ـل ـبــات الـبـقــالــة
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت إلـ ــى امل ـت ــاج ــر الـقــريـبــة
ف ــي م ــدي ـن ــة ب ـن ـتــون ـف ـيــل ض ـم ــن م ـســار
م ــن  7أم ـي ــال يــوم ـيــا وملـ ــدة  12ســاعــة.
وتستخدم هذه الشاحنات نظام مسح
مجسات ّ
يزودها باملعلومات املرورية
الـ ـض ــروري ــة ،مل ـس ــاع ــدة ن ـظ ــام ال ـق ـيــادة
عـلــى تجنب االص ـط ــدام ــات ،مـمــا يقلل
مــن ع ــدد ال ـح ــوادث .وذك ــرت «جــاتـيــك»
أن املركبات ذاتية القيادة قد تخفض
ال ـت ـكــال ـيــف الـلــوجـسـتـيــة ب ـح ــوال ــي 30
فــي املــائــة ،كـمــا مــن شــأنـهــا أن تساهم
بشكل كبير في تخفيض مــدة تسليم
الـ ـبـ ـض ــائ ــع ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم ط ـل ـب ـه ــا ع ـبــر
اإلنترنت ،خصوصًا في موسم األعياد
الذي يشهد مبيعات قياسية.

سفينة تعمل بالطاقة الذرية لدراسة كوكب األرض
هشام حدانة

من أجل دراسة تأثير االحتباس الحراري،
م ــا الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون أف ـض ــل م ــن أن
يسافر الباحثون مع مختبراتهم في رحلة
حول العالم؟
ه ــذه فـكــرة عــن رج ــل األع ـمــال الـسـنـغــافــوري
آرون أوليفيرا ،الذي أطلق مشروع «األرض
 ،300 Earth ،»300وهـ ــي سـفـيـنــة ضخمة
طولها  300متر وارتفاعها  60مترًا ،قــادرة
ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب  22مـخـتـبـرًا عـلـمـيــا و160
ع ــامل ــا إلج ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـج ــارب .وس ـي ـت ــم ض ــم كــل
ه ــذه امل ـكــونــات فــي ال ـب ـنــاء ال ـك ــروي األس ــود

العمالق فــي السفينة ،وهــو هيكل بارتفاع
 13طابقًا ،شكله مستوحى من األرض ،فيها
يمكنهم جـمــع الـبـيــانــات وإجـ ــراء أبحاثهم
العلمية .ويهدف املشروع إلى دعم البحوث
والــوعــي حــول علم املحيطات وأزمــة املناخ.
وت ـع ـت ــزم ال ـس ـف ـي ـنــة اس ـت ـض ــاف ــة خـ ـب ــراء فــي
مجاالت متنوعة ،مما يتيح البحث متعدد
ال ـت ـخ ـص ـص ــات فـ ــي ق ـض ــاي ــا ت ـغ ـي ــر املـ ـن ــاخ.
وتـشـتـمــل الـسـفـيـنــة عـلــى مـهـبــط لـلـطــائــرات
العمودية وسطح للمراقبة .ومن املفترض أن
تستوعب أكثر من  400شخص ،بما في ذلك
 160عــاملــا و 20خبيرًا مقيمًا وطــاقــم ّ
مكون
من  165شخصًا .ومــن املفترض أن تشتغل

الـسـفـيـنــة بـنـظــام دف ــع م ـس ـتــدام بــانـبـعــاثــات
كربونية صفرية .ويقترح التصميم أن تعمل
بــواسـطــة مفاعل املـلــح املـصـهــور ،وهــو نوع
من مفاعل االنشطار الـنــووي الــذي يشتغل
ت ـح ــت ض ـغ ــط يـ ـق ــرب م ــن ال ـض ـغ ــط ال ـج ــوي
ً
بــدال من الضغط العالي للمفاعالت املبردة
ب ــامل ــاء .وس ـت ـك ــون سـفـيـنــة األبـ ـح ــاث Earth
 300هــي أول سفينة تـسـتـخــدم ه ــذا الـنــوع
مــن املـفــاعــات .وقــد تستغرق املــوافـقــة على
املفاعل مــن خمس إلــى سبع سـنــوات ،لذلك
يسعى املصممون إلى استخدام محرك دفع
يعتمد على الوقود األخضر الستخدامه في
غضون ذلك .ولدعم الرحلة.

