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سيارة ذكية من تطوير آبل
قدمت شركة آبل براءة اختراع جديدة 
تتعلق بسيارة ذكية. وحسب تفاصيل 
البراءة، من املتوقع أن تحتوي السيارة 
على شاشات افتراضية في الداخل بداًل 
بـــراءة  التقليدية. وتــشــيــر  الــنــوافــذ  مــن 
االختراع إلى أن الكراسي في السيارة 
ستتحرك لتتناسب مع الصور املرئية، 
 .4D مــثــل تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة غـــامـــرة
وجرى تداول الصور املبدئية للسيارة 
نتظرة التي ظهرت فيها بشكل يشبه 

ُ
امل

ـــأرة الــحــاســوب الــخــاص  إلـــى حـــد مـــا فـ
بــالــشــركــة، حــيــث ســخــر مــنــهــا البعض 
»التابوت«. وتعتزم الشركة  وشبهها بـ
األمــيــركــيــة دمـــج حــركــات الــســيــارة في 
التجربة االفتراضية لزيادة االنغماس، 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات  مــــن خـــــال االعــ
ــزة  ــهـ ــل أجـ ــثـ مــــن مــــصــــادر مـــخـــتـــلـــفـــة، مـ
ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ــار الـــداخـ ــعـ ــتـــشـ االسـ
الفرامل وعجلة  ذلك  في  بما  للسيارة، 
القيادة ونظام التعليق، باإلضافة إلى 
خــرائــط العالم والــكــامــيــرات واألجــهــزة 
األخــــــــرى إلنــــشــــاء تـــجـــربـــة افـــتـــراضـــيـــة 

ــن نـــوعـــهـــا. وتـــشـــيـــر الــعــديــد  ــدة مــ ــريــ فــ
مــن الــتــقــاريــر إلـــى أن شــركــة آبـــل تعمل 
سيارة  تطوير  على  طويلة  فــتــرة  منذ 
ذاتــيــة الــقــيــادة، حــيــث نــشــرت صحيفة 
Digitimes التايوانية تقريرًا يشير إلى 
أن شركة آبل تعمل بالتعاون مع شركة 
TSMC عــلــى تــطــويــر شــريــحــة خــاصــة 
ــادة، ويـــقـــدم  ــيــ ــقــ ــة الــ ــيــ بـــالـــســـيـــارات ذاتــ
عن  الــنــادرة  املعلومات  بعض  التقرير 
ســيــر الــعــمــل املــســتــمــر ضــمــن مــشــروع 
الـــســـيـــارات املــســتــقــلــة لــلــشــركــة املسمى 

 .Project Titan

طريقة المشي تحدد الشخص 
المصاب بالقلق

يــــــعــــــمــــــل بــــــــاحــــــــثــــــــون فـــــــــــي جـــــامـــــعـــــة 
»كــــــــاركــــــــســــــــون« األمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــلـــى 
قـــادر على تحديد  تطوير نــظــام ذكــي 
الــذيــن يعانون مــن القلق،  األشــخــاص 
باالعتماد  املشي  طريقة  تحليل  عبر 
ــــب على  ــــركَّ

ُ
ــزة اســتــشــعــار ت ــهـ عــلــى أجـ

ستخدم. وشارك في الدراسة 
ُ
أطراف امل

التي نشرت في دورية »سينسورس« 
العلمية 80 متطوعًا، مألوا في البداية 
استبيانًا لقياس مشاعر القلق لديهم. 
وبعد ذلــك، كــان عليهم إكمال اختبار 
ــدة دقــيــقــتــن حــول  ــتـــوازن واملـــشـــي ملـ الـ
مسار 6 أمتار في أثناء ارتــداء تسعة 
على  وبناًء  للتنقل.  استشعار  أجهزة 
البيانات التي ُجمَعت من االستبيان، 
توصل الباحثون إلى أن الشباب الذين 
أبــلــغــوا عـــن قــلــقــهــم يــمــشــون بــطــريــقــة 
تشبه إلى حد بعيد كبار السن الذين 
يخشون السقوط. ووجدوا أن الشباب 
ــــون صــــعــــوبــــة فــي  ــهــ ــ ــواجــ ــ ــقــــن يــ ــلــ ــقــ الــ

االلــتــفــاف بــأثــنــاء املــشــي، كــذلــك لديهم 
توازن أسوأ من أولئك الذين ال يعانون 
اآللــي  التعلم  نظام  وتمكن  القلق.  مــن 
مـــن تــشــخــيــص األشـــخـــاص املــصــابــن 
بالقلق بدقة 75%. ويعتقد الباحثون 
بناًء على النتائج أنهم إذا تمكنوا من 
جــمــع بــيــانــات عــن املــزيــد مــن األفــــراد، 
. وســاهــمــت 

ّ
أدق نــمــاذجــهــم  فــســتــكــون 

جــائــحــة »كــوفــيــد – 19« وتــداعــيــاتــهــا 
في ازديـــاد عــدد األشــخــاص املصابن 
التكاليف  تـــراوح  الـــذي  القلق  بــمــرض 
السنوية لعاجه بن 42 مليار دوالر 

و53 مليار دوالر.

خاليا »شمسية« تنتج الكهرباء ليًال

ــن 70 مـــلـــيـــون شــخــص  ــ يـــعـــانـــي أكــــثــــر مـ
حــول العالم مــن مــرض الــتــوحــد، وتظهر 
أعــــراض هـــذا املـــرض عــنــد أغــلــب األطــفــال 
ــى بــعــض  ــعــ ــســ فــــــي ســــــن الــــــرضــــــاعــــــة. وتــ
األبحاث إلى استغال التقنيات الحديثة 
فـــــي تـــشـــخـــيـــص الــــتــــوحــــد فـــــي مـــراحـــلـــه 
تحسن  على  املــرضــى  ومساعدة  املبكرة 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــيـ ــمـ ــاديـ مـــهـــاراتـــهـــم األكـ
ــا مــركــز مكافحة  ــراهـ وحــســب دراســـــة أجـ
 ،)CDC( مـــنـــهـــا  ــة  ــ ــايــ ــ ــوقــ ــ والــ األمـــــــــــــراض 
يميل األطـــفـــال املــصــابــون بــالــتــوحــد إلــى 
ــع الــــروبــــوتــــات بـــطـــريـــقـــة ال  ــتــــجــــاوب مــ الــ
ــى املــتــحــركــة  ــدمــ ــع الــ ــتـــجـــاوبـــون بـــهـــا مــ يـ
ــفــــة. ويــــــرى بـــرايـــن  ــيــ أو الـــحـــيـــوانـــات األلــ
ســكــاســيــاتــي، أســـتـــاذ عــلــوم الــحــاســوب 
والعلوم اإلدراكية والهندسة امليكانيكية 
الناجح  التفاعل  أن هذا  في جامعة ييل، 
يعود إلــى كــون الــروبــوتــات تشبه البشر 
وال تصدر أحكامًا. وأجــرى سكاسياتي 
ــرًا دراســـــــــة شــــــــارك فــيــهــا  ــ ــيـ ــ وزمــــــــــاؤه أخـ
روبــــوت اســمــه »جــيــبــو« يــبــدو كمصباح 
مكتبي صغير بــرأس دائـــري يتحرك في 
جميع االتجاهات. وعمل الروبوت يوميًا 
 واألشخاص 

ً
ملدة شهر كامل مع 12 طفا

ــم. اعــتــمــد  ــهــ ــة بــ ــايـ ــنـ ــعـ ــــن الـ ــؤولــــن عـ ــســ املــ
»جــيــبــو« ســـلـــوك الــتــحــديــق االجــتــمــاعــي 
بالعن  كالتواصل  مــهــارات  يشمل  الـــذي 
ــاه املـــــشـــــتـــــرك. وقـــــــــدم الـــتـــقـــيـــيـــم  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واالنــ
واملشورة في ست ألعاب تفاعلية شغلت 
عــلــى شــاشــات، وجـــد الــبــاحــثــون فيها أن 
املهارات  تحسن  في  تساعد  الروبوتات 
الــتــعــلــيــمــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــألشــخــاص 

املصابن بالتوحد.

إن مسألة الحماية من بن األمور التي تشغل بال مستخدمي الشبكة العنكبوتية، إذ 
توجد العديد من الطرق التي تتيح للقراصنة اختراق الحسابات والعبث بالبيانات 
الحساسة لبعض الشركات بسهولة تامة، حيث يوجد أكثر من 15 مليار كلمة مرور 
أكثر.  يدفع  للبيع ملن  )Dark Web( معروضة  املظلم«  »اإلنترنت  مسروقة في شبكة 
ابتكار طرق  في  القراصنة  ينجح  الفيروسات،  استخدام مضادات  من  الرغم  وعلى 
تمكنهم من استغال الثغرات املوجودة في األنظمة واألجهزة الذكية، وهذا ما دفع 

بعض الشركات مثل غوغل إلى تطوير ميزات حديثة للرفع من مستوى األمان.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة غوغل رؤيتها ملستقبل رقمي دون استخدام كلمات 
كلمات  استخدام  عــن  التخلي  علنة، 

ُ
امل خططها  بحسب  الشركة،  تريد  حيث  املـــرور، 

املـــرور بشكل نهائي فــي عــام 2023، وهــي رؤيــة تشاركها فيها أكثر مــن 200 شركة 
تكنولوجية وجهة حكومية ومؤسسات خاصة.

 Fast IDentity( »وتعمل غوغل بالتعاون مع  تحالف »الهوية السريعة على اإلنترنت
تقديم طرق  على  التكنولوجيا  شــركــات  على تشجيع    –FIDO اخــتــصــارًا–  )Online
جديدة لتسجيل الدخول إلى الحسابات دون كلمة مرور، للتقليل من املشكات التي 
يواجهها املستخدمون في إنشاء وتذكر أسماء املستخدمن وكلمات املرور املتعددة.
وحسب مدير مشروع أمن املصادقة في شركة غوغل ورئيس تحالف FIDO »سام 
تسجيل  مــن  املستخدمن  لتمكن   2023 عــام  بحلول  الشركة  تخطط  سرينيفاس«، 
الدخول إلى التطبيقات أو مواقع الويب عبر هواتفهم املحمولة من طريق إلغاء قفل 
أجهزتهم، أو املوافقة على عمليات تسجيل الدخول عبر نافذة منبثقة من هواتفهم 
إلى  املستخدم  يحتاج  لــن  بــذلــك،  القيام  وبمجرد  املكتب.  أجــهــزة سطح  ملستخدمي 
هاتفه مرة أخرى، وحتى إذا فقد هاتفه، ستجري مزامنة مفاتيح املرور الخاصة به 

بشكل آمن مع هاتفه الجديد عبر عملية النسخ االحتياطي السحابي.
ويطمح تحالف FIDO إلى تطوير معايير مصادقة مفتوحة ومجانية بحيث يمكن 
دون  الــدخــول  لتسجيل  إمكانات جديدة  املستخدمن  ملنح  أكبر  بسهولة  اعتمادها 

كلمة مرور بشكل أكثر ساسة وأمان.

عالم الروبوت عالم االبتكار

روبوت لمساعدة مصابي طيف التوحد

نهاية حقبة كلمات المرور

هشام حدانة

طـــــور بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة نــيــو 
ــاوث ويــلــز فـــي أســتــرالــيــا نــوعــًا  ســ
ــة  ــراريــ ــحــ ــا الــ ــخــــايــ ــن الــ ــ ــدًا مـ ــ ــديـ ــ جـ
الكهرباء  إنتاج  يمكنها  التي  الكهروضوئية 
ـــشـــرت 

ُ
ــذا االكــــتــــشــــاف، الـــــــذي ن ــ ــلــــيــــل. هــ فــــي الــ

يفتح   ،ACS Photonics مجلة  فــي  تفاصيله 
ــام الــعــديــد مـــن الــتــطــبــيــقــات مثل  ــ الــطــريــق أمـ
ــداد الــطــاقــة لــألجــهــزة الــحــيــويــة كــأجــهــزة  ــ إمــ
عتبر األرض 

ُ
تنظيم ضربات القلب وغيرها. ت

ن 
ُ

سخ
َ
ت ألنــهــا  وذلـــك  للطاقة،  طبيعيا  خــزانــا 

بــفــعــل أشــعــة الــشــمــس أثـــنـــاء الــنــهــار، وتعيد 
إصــــــــدار جـــــزء مــــن هـــــذه الـــــحـــــرارة املـــتـــراكـــمـــة 
الشمسية  الطاقة  هــذه  وتنبعث  الليل.  أثــنــاء 
الــلــيــلــيــة عـــلـــى شـــكـــل أشـــعـــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
)IR(. ويـــتـــراوح طــولــهــا املــوجــي مــا بــن 780 
نانومترا ومليون نانومتر. وتنبعث األشعة 
الكهرومغناطيسية تحت الحمراء تلقائيًا من 

توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية في 

الليل! هل أصبح اآلن ممكنًا 
بعد اكتشاف استغالل 

األشعة تحت الحمراء؟

جميع األجسام، باإلضافة إلى األرض، وهي 
مرتبطة بالحرارة. وتمت صياغة هذه العاقة 
مـــن خــــال قـــانـــون إشـــعـــاع الــجــســم األســـــود، 
 Planck’s( املعروف أيضًا باسم قانون بانك
الكهرومغناطيسية  األشــعــة  وتــتــكــون   .)law
ــقـــوم هــذه  ــات. وتـ ــونـ ــوتـ ــن فـ تــحــت الـــحـــمـــراء مـ
األخـــيـــرة بــنــقــل طــاقــتــهــا إلــــى األجـــســـام الــتــي 
ــــذرات  »تــصــطــدم بـــهـــا« عـــن طـــريـــق تــحــريــك الـ
املكونة لها. وُيعد التصوير الحراري باألشعة 
لهذه  املثيرة  التطبيقات  أحــد  الحمراء  تحت 
بتحديد  التقنية  هــذه  تسمح  حيث  األشــعــة، 
درجــة حــرارة األجــســام واألشــيــاء من دون أي 
تامس، وذلك عن طريق قياس األشعة تحت 

الحمراء املنبعثة.
ومــــن هــــذا املــنــطــلــق، قــــرر عــلــمــاء مـــن جــامــعــة 
األشعة  استغال  أستراليا  فــي  ويلز  ســاوث 
تــحــت الـــحـــمـــراء املــنــبــعــثــة مـــن األرض أثــنــاء 
طاقة  إلى  وتحويلها  للطاقة،  الليل كمصدر 
كهربائية باستخدام جهاز يتكون من أشباه 
املوصات يسمى الصمام الثنائي اإلشعاعي 
ديـــودًا إشعاعيًا  الباحثون  الــحــراري. وطـــّور 
حراريًا، مصنوع من مواد معروفة تستخدم 
تزال  الليلية. وال  الرؤية  نظارات  في  بالفعل 
كــمــيــة الــكــهــربــاء الــتــي يــنــتــجــهــا هـــذا الــنــظــام 
بــاأللــواح  مقارنة  للغاية،  منخفضة  الــثــوري 
الــشــمــســيــة الــتــقــلــيــديــة والـــتـــي تــنــتــج كــهــربــاء 
أكثر بـ 100000 مرة. ورغم أن تقنية استخدام 
الطاقة الشمسية الليلية ال تزال في بدايتها، 

يقول الدكتور مايكل نيلسن، أحد مؤلفي هذا 
البحث: »حتى لو لم يتم تسويق هذه التقنية 
قــريــبــًا، فــإن مــجــرد الــوقــوف أمـــام بــدايــة فكرة 
للباحث.  للغاية بالنسبة  أمر مثير  متطورة 
ومن خال االستفادة من معرفتنا بتصميم 

واســتــعــارة  وتحسينها  الــشــمــســيــة  الــخــايــا 
املواد املستخدمة في تصنيع أجهزة الكشف 
املتوسطة، نأمل  الــحــمــراء  عــن األشــعــة تحت 
إحــراز تقدم سريع نحو تحقيق حلم الطاقة 

الشمسية الليلية«.

أحمد ماء العينين

نــجــح بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج في 
تــشــغــيــل حــــاســــوب بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى طــاقــة 
ــســتــمــدة مــن الطحالب 

ُ
الــتــركــيــب الــضــوئــي امل

إنتاج  النظام في  املزرقة، واستمر  الخضراء 
الــطــاقــة 6 أشــهــر مــتــتــالــيــة. وحــســب الــدراســة 
ــوم الـــطـــاقـــة  ــ ــلـ ــ ــــي دوريـــــــــة »عـ ــرت فـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
الــــتــــي ن

والبيئة«، قامت شركة آرم )Arm( الرائدة في 
الفريق  بتزويد  الدقيقة،  املعالجات  تصميم 
الباحث بمعالج Arm Cortex M0 + املتوافق 
مع نظام الطاقة الجديد، كما صنعت اللوحة 
التجارب  وخـــال  بــالــحــاســوب.  الخاصة  األم 

األولية، استخدم الباحثون نوعًا من الطحالب 
الــخــضــراء املـــزرقـــة والــتــي يطلق عليها اســم 
وهو   ،)Synechocystis( »سينكوسيستيس« 
من األنــواع غير السامة، والتي تحصل على 

الطاقة من التركيب الضوئي. 
وفــــي ظـــل ظـــــروف مــعــمــلــيــة مــثــالــيــة، تمكن 
ــا يـــزيـــد قــلــيــا عــلــى 4  ــاج مـ ــتـ الـــنـــظـــام مـــن إنـ
ميكروواط لكل سنتيمتر مربع. واستمرت 
الــطــحــالــب فـــي تــفــكــيــك الـــغـــذاء االحــتــيــاطــي 
لــتــولــيــد تــيــار أصــغــر نــســبــيــًا، حــتــى عندما 
ــأداء  ــعــالــج بـ

ُ
ــام امل كــانــت األنـــــوار مــطــفــأة. وقــ

مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة خــال 
ِرك 

ُ
45 دقيقة، تلتها 15 دقيقة استراحة، وت

املعالج في ضوء املختبر، وتمكن من العمل 
على تنفيذ املهمة ألكــثــر مــن 6 أشــهــر، مما 
القائمة  البسيطة  الــبــطــاريــات  أن  على  يــدل 
أجهزة  تشغيل  على  ــادرة  قـ الطحالب  على 
من  الــنــظــام  ويــتــكــون  الــبــدائــيــة.  الكمبيوتر 
مواد يمكن الحصول عليها بسهولة وغير 
الــتــدويــر، مما يعني  مكلفة وقــابــلــة إلعـــادة 
العديد  في  جديد  من  استخدامها  إمكانية 
مــن األجــهــزة الصغيرة الــتــي تــنــدرج ضمن 
مــجــال إنــتــرنــت األشـــيـــاء. ويــأمــل الباحثون 
أن تــســاعــد أنــظــمــة مــثــل هـــذه فـــي اســتــبــدال 
الثمن،  باهظة  الليثيوم  أيــونــات  بــطــاريــات 

والتي تستخدم مواد خطرة على البيئة.

أول حاسوب يعمل بطاقة التركيب الضوئي

صمام   ثنائي   إشعاعي   حراري   لحصاد   الطاقة   الشمسية   المعاد   انبعاثها   في   الليل 

كشفت شركة غوغل النقاب عن »تطور ثوري« في مجال تسهيل التواصل بن الناس عبر لغات 
مختلفة باستخدام نظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات األخرى في مدى رؤية املستخدم. 
تستطيع  لنظارة  اختباريًا  نموذجًا  آي/أو«  غوغل  »مطوري  مؤتمر  الشركة خال  وعرضت 
عرض الترجمة مكتوبة من اللغات األخرى في مدى رؤية املستخدم في أثناء أي محادثة مع 
شخص آخر. وأطلقت غوغل على هذه التقنية »الترجمة الفورية النصية«، حيث ُعِرض خال 
املؤتمر فيديو لتوضيحها دون املزيد من التفاصيل. إال أن النظارة من الخارج تشبه النظارة 
. ُيذكر أن تكنولوجيا دمج املحتوى الرقمي 

ً
التقليدية ذات اإلطــار، باستثناء أنها أكبر قليا

في بيئة خارجية، سواء على شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية املستخدم تعرف باسم 
الواقع املعزز »أيه.آر«. واملعروف أن شركات أخرى كذلك مثل آبل وفيسبوك تعمل على تطوير 

نظارات ذكية باستخدام  تكنولوجيا الواقع املعزز.

غوغل تطور نظارة للترجمة النصية
باستخدام الذكاء االصطناعي
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