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علوم وتكنولوجيا

تمثيل ضوئي اصطناعي بكفاءة عالية
تمتلك النباتات والطحالب
القدرة على تحويل
ضوء الشمس إلى
طاقة وهو ما يعرف
بالتمثيل الضوئي
هشام حدانة

تحظى عملية التمثيل الضوئي
ح ــالـ ـي ــا ب ــاهـ ـتـ ـم ــام كـ ـبـ ـي ــر ،حـيــث
ي ـح ــاول ع ـل ـمــاء إع ـ ــادة إنـتــاجـهــا
بـشـكــل مـصـطـنــع .وف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،طــور
علماء من جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في
سنغافورة طريقة جديدة لزيادة إنتاجية
الـتـمـثـيــل ال ـض ــوئ ــي االص ـط ـن ــاع ــي .ويـمـكــن
أن يصبح التمثيل الـضــوئــي االصطناعي
مصدرًا لتوليد الكهرباء من دون االعتماد
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود األحـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوري .ك ـ ـمـ ــا أن مــن
ال ـ ـضـ ــروري أي ـض ــا ج ـع ــل ال ـع ـم ـل ـيــة مــربـحــة
طــاقــويــا .ول ـه ــذا ط ــور فــريــق م ــن الـبــاحـثــن
طريقة لزيادة إنتاج الكهرباء التي ينتجها
نوع من الطحالب الدقيقة.
وتـ ـ ـق ـ ــوم ال ـ ـط ـ ـحـ ــالـ ــب ،م ـث ـل ـه ــا مـ ـث ــل ج ـم ـيــع
الـ ـنـ ـب ــات ــات ،ب ـت ـحــويــل ض ـ ــوء ال ـش ـم ــس إل ــى
طــاقــة مــن خ ــال عملية التمثيل الـضــوئــي.
وت ـتــم ه ــذه الـعـمـلـيــة بـفـضــل وجـ ــود بعض
ال ـبــروت ـي ـنــات .Phycobiliprotein ،وتـكـمــن

مـيــزة الـطـحــالــب فــي أن طـيــف ال ـضــوء الــذي
يمكنها امتصاصه أكبر بشكل ملحوظ من
طيف الكلوروفيل في النباتات .وبالتالي،
أدت هـ ـ ــذه ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ل ـل ـط ـح ــال ــب إل ــى
ظهور العديد من التطبيقات املحتملة في
التكنولوجيا الحيوية .ومن أحد تحديات
التمثيل الـضــوئــي االصـطـنــاعــي ،الــوصــول
إلى توليد الطاقة بكفاءة مثل خاليا الطاقة
الشمسية .ويتم استخدام الطحالب الدقيقة
بالفعل في تصنيع بعض األلواح الشمسية.
وعلى الرغم أن العملية الطبيعية لتحويل
ضوء الشمس إلى كهرباء بطيئة جدًا ،فإنه
يوجد اهتمام متواصل لتطوير وتحسني
إنتاجيتها لكونها مـتـجــددة .وفيما تبلغ
كفاءة األلواح الشمسية التقليدية 15-%20
في املتوسط ،تبلغ كفاءة التمثيل الضوئي
االصطناعي حاليًا  ٪4.5فقط.
لذلك شــرع فريق مــن الباحثني مــن جامعة
نانيانغ للتكنولوجيا فــي تطوير طريقة
ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة إن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـض ــوئ ــي
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي .ول ـت ـض ـخ ـيــم ك ـم ـيــة ال ـطــاقــة
التي تنتجها الطحالب عن طريق التمثيل
الـضــوئــي ،ط ــور الـفــريــق بـقـيــادة Chen Yu-
 Chengط ــريـ ـق ــة ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى م ـح ــاص ــرة
الطحالب الحمراء داخــل قطرة صغيرة من
الكريستال السائل .وتكمن ميزة التقنية في
ح ــدوث ظــاهــرة بصرية خــاصــة ج ـدًا ،حيث
عندما تتعرض القطرة الصغيرة للضوء،
تنتشر مــوجــات الـضــوء على طــول السطح
املنحني لـلـقـطــرة .وتتسبب ه ــذه الـظــاهــرة

طحالب محصورة داخل قطرة صغيرة من الكريستال تولد طاقة أكبر ()Getty

الفيزيائية فــي إبـقــاء الـضــوء داخــل القطرة
لفترة أط ــول ،مما يسمح لعملية التمثيل
ال ـضــوئــي بــالـعـمــل لـفـتــرة أطـ ــول وبــالـتــالــي
توليد املــزيــد مــن الـطــاقــة .وه ـكــذا ،ستنتج
الطحالب املحصورة داخل قطرة الكريستال

صناعات مستقبلية

ن ـ ـجـ ــح ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ذك ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي ال ـت ـك ـه ــن
بالكلمات والعبارات والجمل املفقودة
مـ ــن ألـ ـ ـ ــواح م ـس ـم ــاري ــة ي ـص ــل ع ـمــرهــا
إل ــى  4500ع ــام بــدقــة مــذهـلــة .واعـتـمــد
الـبــاحـثــون عـلــى تقنيات التعلم اآللــي
لتطوير النظام ،حيث قاموا بتغذيته
بنسخ عشرة آالف لوح مسماري .كما
ت ــم تـعـلـيـمــه كـيـفـيــة ق ـ ــراءة  104لـغــات،
واسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـب ــؤ بــدقــة
بالكلمات والعبارات والجمل املفقودة،
على غرار تلك الطريقة التي يقترحها
ج ـ ـهـ ــاز الـ ـه ــات ــف عـ ـن ــد إض ـ ــاف ـ ــة م ـي ــزة
استكمال الجمل التلقائي .وتحتوي
األلـ ــواح األث ــري ــة عـلــى مـعـلــومــات حــول
ب ـ ـ ــاد م ـ ــا ب ـ ــن الـ ـنـ ـه ــري ــن ت ـ ـعـ ــود إل ــى
زمـ ــن م ــا ب ــن  2500عـ ــام ق ـب ــل امل ـي ــاد
و 100بعد امل ـيــاد .وتسببت العوامل
الـجــويــة وال ـحــروب بـفـقــدان الكثير من
هــذه األل ــواح الطينية ،مما أعــاق قــدرة
العلماء على اكتشاف أسرار الحضارة
الـقــديـمــة ،بسبب الـنـصــوص املـفـقــودة.
وخالل االختبارات األولية ،تم اختبار
الـ ـنـ ـظ ــام عـ ــن ط ــري ــق إخ ـ ـفـ ــاء األجـ ـ ـ ــزاء

عالم االتصاالت

كشفت شــركــة غــوغــل بشكل رسـمــي عن
هاتف بكسل  ،6وهو أول هاتف يحتوي
على معالج من تطوير الشركة األميركية،
حـيــث اعـتـمــدت غــوغــل فــي ا ُلـســابــق على
مـعــالـجــات س ـنــابــدراغــون املـصـنـعــة من
ط ــرف شــركــة كــوالـكــوم األمـيــركـيــة .وقــال
ريـ ــك اوسـ ـت ــرل ــوه ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس األول
لـقـطــاع األج ـه ــزة وال ـخــدمــات فــي غوغل
إن ال ـش ــرك ــة أط ـل ـقــت أول ه ــات ــف بكسل
ف ــي عـ ــام  ،2016لـكـنـهــا واجـ ـه ــت ق ـيــودًا
منعتها من االستفادة الكاملة من قدرات
الهاتف ،وهو ما دفعها لتطوير معالج
( SoCمنظومة على رقــاقــة) خــاص بها
باسم  Tensorلالعتماد عليه في هاتف
بكسل  .6ويتميز معالج  Tensorبدعمه
لتقنيات ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي والتعلم
اآلل ـ ــي ،م ـمــا يـجـعـلــه ق ـ ــادرا ع ـلــى تحليل
الكالم والتعرف على الوجوه ُبدقة أكبر
بكثير مــن هــواتــف الـشــركــات املـنــافـســة.
ك ـم ــا ي ــدع ــم مـ ـي ــزة ال ـت ــرج ـم ــة امل ـب ــاش ــرة
للنصوص في الوقت الفعلي إلى لغات
عــديــدة ،بــاإلضــافــة إل ــى ق ــدرات أكـبــر في
اسـتـخــدام تقنيات الــذكــاء االصطناعي
فــي الـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي وتسجيل

تعتمد أنظمة القيادة الذاتية على الذكاء االصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية،
حيث تتيح هــذه التقنيات للسيارات التعرف إلــى العناصر املحيطة بها ُوتحديد
املسار الصحيح أثناء السير وتجاوز املطبات بسالم .وقد بدأت الشركات املصنعة
للسيارات في اختبار أنظمة القيادة الذاتية في العديد من املدن العاملية ،إذ حصلت
شركة آبل على تصريح يتيح لها اختبار سيارة ذاتية القيادة في والية كاليفورنيا.
كما قامت شركة سامسونغ باالستثمار فــي هــذا املـجــال وب ــدأت بشكل رسمي في
اختبار نظام القيادة الذاتية في كوريا الجنوبية .وفــي هــذا السياق ،أعلنت شركة
 ،Zooxشركة السيارات ذاتية القيادة اململوكة لشركة أمازون ،أنها تختبر سيارتها
الذكية في شــوارع مدينة سياتل األميركية لجمع البيانات وتطوير نظام القيادة
الذاتية في أجواء الشتاء القاسية.
وأشــارت الشركة إلى أن نظام القيادة الذاتية يواجه بعض الصعوبات في األحوال
الجوية السيئة مثل األمطار والضباب .كما يمكن أن تساهم الثلوج واألمطار الغزيرة
في حجب الرؤية عن أجهزة استشعار املركبة في السيارة ،مثل الكاميرات والليدار.
وقد يؤثر هذا األمر بشكل مباشر على قدرة هذه األجهزة على قراءة الفتات الطرق
وتحديد العناصر املحيطة بالسيارة.
وتستخدم شركة  Zooxسيارات الدفع الرباعي تويوتا هايالندر التي تم تعديلها
بــأجـهــزة استشعار ونـظــام الـقـيــادة الــذاتـيــة مــع ســائــق بـشــري خلف عجلة الـقـيــادة.
وتقوم الشركة أيضًا بتطوير سيارتها الخاصة ،حيث كشفت عن سيارة أجرة ذاتية
القيادة بالكامل العام املاضي .وتتسع السيارة ألربعة ركاب ،كما تفتقر إلى عناصر
التحكم النموذجية مثل عجلة القيادة والــدواســات ،وتــم تزويدها ببطارية كبيرة
بسعة  133كـيـلــوواط /ســاعــة ،وهــو حجم يـعــادل ضعف ذلــك املــدمــج فــي الـسـيــارات
الكهربائية املتوفرة في األسواق .ويمكن حجز املركبة بواسطة تطبيق ،في عدد من
املدن األميركية ،بما فيها سان فرانسيسكو والس فيغاس ،كخطوة أولى قبل تعميم
التجربة في باقي الواليات.

استخدامات الذكاء
االصطناعي في علم اآلثار

الصغيرة طاقة على شكل إلكترونات حرة،
يتم التقاطها بعد ذلــك باستخدام أقطاب
كهربائية وإنتاج تيار كهربائي.
وتولد هذه الطريقة طاقة أكبر بمقدار  2إلى
 3مرات على ما كانت عليه قبل.

أول معالج للهواتف الذكية من غوغل

«أمازون» تختبر السيارات ذاتية القيادة

جديد

الـفـيــديــو .وت ــم تصنيع املـعــالــج بــدقــة 5
نــانــومـتــر ،مـمــا يجعله قـ ــادرا عـلــى أداء
املــايــن مــن الـعـمـلـيــات املـعـقــدة فــي مــدة
زمنية وجيزة .في املقابل ،يستهلك طاقة
أق ــل .كما سيوفر معالج غــوغــل طبقات
أكثر لألمان في هاتف بكسل  6مقارنة
بأي هاتف ذكي آخر.

املــوجــودة مــن األل ــواح األثــريــة ،وأكـمــل
الـنـمــوذج الـعـبــارات الـتــي تــم إخفاؤها
بدقة تصل إلى  .%89ومن جهة أخرى،
قامت شركة «ديب مايند» البريطانية
التابعة لشركة غوغل باستخدام الذكاء
االصطناعي لفك رموز النقوش التالفة
من اليونان القديمة .وقام املهندسون
ف ــي ال ـشــركــة ب ـتــدريــب شـبـكــة عصبية
يطلق عليها «بيثيا» لتخمني الكلمات
أو األحرف املفقودة من عشرات اآلالف
مــن الـنـقــوش الـيــونــانـيــة الـتــي يـتــراوح
عمرها بني  1500و 2600عام.
تقنية ضوئية جديدة
لمعالجة روث األبقار

نقاط ضعف على سطحها

التقاط أوضح صورة للبكتيريا الحية

ّ
التقط علماء من اململكة املتحدة صــورًا عالية الدقة للبكتيريا الحية ،وسلطوا الضوء على
الطبقة الخارجية الواقية التي تجعل قتل بعضها صعبًا للغاية .وتكشف الصور أن نوع
ً
غشاء خارجيًا واقيًا ،ال يمكن اختراقه بشكل موحد  -فهي
البكتيريا سالبة الغرام ،وتمتلك
في الواقع تحتوي على نقاط أقوى وأضعف على أسطحها .ويتكون الغشاء الخارجي لدى
هذه البكتيريا من شبكات كثيفة من اللبنات البروتينية .وفيما بينهما ،توجد «بقع» خالية
من البروتني من السالسل السكرية املعروفة باسم غليكوليبيدات .ويمنع الغشاء الخارجي
الصلب للبكتيريا سالبة الغرام املضادات الحيوية من اختراق جدار الخلية ،ما يجعل مقاومة
مضادات امليكروبات للبكتيريا مثل الساملونيال أمرًا خطرًا .وأظهرت الصور فجوات صغيرة
في البقع التي ال تحتوي على بروتني مما يشير إلى أنه قد تكون هناك نقاط ضعف يمكن
استهدافها باملضادات الحيوية.

أظ ـهــرت اخ ـت ـبــارات علمية فــي اململكة
املتحدة أن الضوء االصطناعي يمكنه
أن يزيل امللوثات من روث الحيوانات،
حيث تعتمد هذه التقنية على إطالق
صــاعـقــة ضــوئـيــة فــي روث الـبـقــر ،مما
يـسـبــب ف ــي تـفـكـيــك األم ــون ـي ــا الـســامــة
وغاز امليثان .وتتشكل هذه «الصاعقة
الـضــوئـيــة» مــن ال ـبــازمــا ،وه ــو عـبــارة
عن تيار من املادة يتم تسخينه بشدة
حتى تنفصل اإللكترونات عن الــذرات
وت ـت ـف ـكــك الـ ـج ــزئـ ـي ــات .وهـ ـ ــذا اإلجـ ـ ــراء
يساعد على تحطيم جزئيات األمونيا
إلنتاج نيتروجني نقي يتم امتصاصه
ف ــي ط ــن املـ ــزرعـ ــة .إذا أص ـب ـح ــت هــذه
التكنولوجيا قليلة التكلفة ،فإنها لن
ت ـعــالــج تـغـيــر امل ـن ــاخ وت ـح ـســن رائ ـحــة
الريف فحسب ،بل ستوفر أيضا فرصة
مل ـعــال ـجــة تـ ـل ــوث ال ـ ـهـ ــواء ف ــي امل ـنــاطــق

الـحـضــريــة .وكـشـفــت تـحـلـيــات ال ــروث
ن ـجــاح ال ـت ـجــربــة ،حـسـبـمــا نـشــر مــوقــع
 ،iflscienceوال ــذي اعـتـبــر أن الطريقة
م ـك ـس ــب إضـ ــافـ ــي لـ ـلـ ـم ــزارع ــن ال ــذي ــن
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ال ـن ـي ـت ــروج ــن ك ـس ـمــاد.
وبناء على نتائج االختبارات ،فإن هذه
الـطــريـقــة لـلـعــاج قـ ــادرة عـلــى تحويل
 %90من األمونيا إلى غاز النيتروجني،
والـتـخـلــص م ــن  %99م ــن غ ــاز املـيـثــان
وهو من الغازات التي تزيد من اإلحرار
املناخي .كما أن هــذه الطريقة مكسب
كبير لتربية األبقار بشكل يساهم في
الحفاظ على البيئة.

الذكاء االصطناعي قد يرى مثل اإلنسان
أحمد ماء العينين

يهدف مجال الرؤية الحاسوبية (computer
 )visionإلى تصميم تطبيقات ذكية قادرة على
فهم محتوى الـصــور كما يفهمها اإلنـســان.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الــذي يشهده
الذكاء االصطناعي ،لم تصل تطبيقات الرؤية
الحاسوبية إلى مستوى حاسة البصر لدى
اإلنـ ـس ــان ،حـيــث م ــن الـ ـض ــروري تـغــذيــة هــذه
األنظمة بكمية هائلة من الصور لتكون قادرة
على التعرف إلى األشياء .وتطمح فيسبوك
إلــى تطوير أنظمة الــرؤيــة الحاسوبية ،من
خالل تصميم ذكاء اصطناعي قادر على فهم

العالم كما يراه أي شخص من منظور ذاتي
والتفاعل معه مثلنا تمامًا .ولتحقيق هذا
الهدف ،كشفت فيسبوك عن مشروع بحثي
طويل األمد يدعى  ،EGO4Dوتشارك فيه 13
جامعة ومختبرًا من حول العالم .وقد جمعت
الجهات املشاركة أكثر من  2200ساعة فيديو
َ
ُس ِّجلت من منظور شخصي بمشاركة 700
شخص ممن ثبتوا كــامـيــرا على رؤوسـهــم.
ُ َ
والت ِقطت املقاطع في  9دول ،وهي الواليات
املتحدة واململكة املتحدة وإيطاليا والهند
وال ـي ــاب ــان وس ـن ـغ ــاف ــورة وامل ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة .وت ـه ــدف فـيـسـبــوك إل ــى تــدريــب
أنظمة الذكاء االصطناعي على االستجابة

ألسئلة املستخدمني وطلباتهم .وتسعى إلى
االسـتـفــادة مــن بـيــانــات امل ـشــروع فــي تدريب
الــروبــوتــات عـلــى فـهــم الـعــالــم بـســرعــة أكـبــر.
كــذلــك يـمـكــن ســرعــة ال ـت ـعــرف إل ــى األج ـســام
أن ت ـل ـعــب دورًا مـ ـح ــوري ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
الـتـطـبـيـقــات ،إذ يـمـكــن أن ن ـت ـصــور روب ــوت
يقوم بمهمة اإلنقاذ في مبنى محترق ،فمن
املنطقي أن تلعب سرعة تحديد األشياء دورًا
كبيرًا في إنجاح عملية اإلنقاذ.
وكشفت فيسبوك عن مشروع  EGO4Dبعد
أن قامت فــي وقــت سابق بالكشف عــن أول
ن ـظــارة ذكـيــة مــن تصميمها بــالـتـعــاون مع
شركة «راي بان».

