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استخدامات الذكاء 
االصطناعي في علم اآلثار

ــكـــهـــن  ــتـ ــــح بـــــرنـــــامـــــج ذكـــــــــي فـــــــي الـ ــــجـ نـ
بالكلمات والعبارات والجمل املفقودة 
مــــن ألــــــــواح مـــســـمـــاريـــة يـــصـــل عــمــرهــا 
إلـــى 4500 عـــام بــدقــة مــذهــلــة. واعــتــمــد 
اآللــي  التعلم  تقنيات  عــلــى  الــبــاحــثــون 
بتغذيته  قاموا  حيث  النظام،  لتطوير 
بنسخ عشرة آالف لوح مسماري. كما 
تـــم تــعــلــيــمــه كــيــفــيــة قـــــراءة 104 لــغــات، 
ــاع الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــنـــبـــؤ بــدقــة  ــتــــطــ واســ
بالكلمات والعبارات والجمل املفقودة، 
على غرار تلك الطريقة التي يقترحها 
جــــهــــاز الــــهــــاتــــف عــــنــــد إضـــــافـــــة مـــيـــزة 
وتحتوي  التلقائي.  الجمل  استكمال 
ــــواح األثـــريـــة عــلــى مــعــلــومــات حــول  األلـ
ــود إلــــى  ــ ــعـ ــ ــن تـ ــريــ ــهــ ــنــ ــــن الــ ــا بــ ــ بـــــــاد مــ
ــا بــــن 2500 عـــــام قـــبـــل املـــيـــاد  زمـــــن مــ
العوامل  وتسببت  املــيــاد.  بعد  و100 
الــجــويــة والــحــروب بــفــقــدان الكثير من 
هــذه األلـــواح الطينية، مما أعــاق قــدرة 
العلماء على اكتشاف أسرار الحضارة 
الــقــديــمــة، بسبب الــنــصــوص املــفــقــودة. 
وخال االختبارات األولية، تم اختبار 
ــاء األجــــــــزاء  ــ ــفـ ــ ــن طــــريــــق إخـ ــ ــام عـ ــظــ ــنــ الــ

ــواح األثـــريـــة، وأكــمــل  املـــوجـــودة مــن األلــ
الــنــمــوذج الــعــبــارات الــتــي تــم إخفاؤها 
بدقة تصل إلى 89%. ومن جهة أخرى، 
قامت شركة »ديب مايند« البريطانية 
التابعة لشركة غوغل باستخدام الذكاء 
االصطناعي لفك رموز النقوش التالفة 
املهندسون  القديمة. وقام  اليونان  من 
فـــي الــشــركــة بــتــدريــب شــبــكــة عصبية 
يطلق عليها »بيثيا« لتخمن الكلمات 
أو األحرف املفقودة من عشرات اآلالف 
مــن الــنــقــوش الــيــونــانــيــة الــتــي يــتــراوح 

عمرها بن 1500 و2600 عام. 

تقنية ضوئية جديدة 
لمعالجة روث األبقار

اململكة  فــي  اخــتــبــارات علمية  أظــهــرت 
املتحدة أن الضوء االصطناعي يمكنه 
أن يزيل امللوثات من روث الحيوانات، 
التقنية على إطاق  حيث تعتمد هذه 
صــاعــقــة ضــوئــيــة فــي روث الــبــقــر، مما 
يــســبــب فـــي تــفــكــيــك األمـــونـــيـــا الــســامــة 
وغاز امليثان. وتتشكل هذه »الصاعقة 
الــضــوئــيــة« مــن الــبــازمــا، وهـــو عــبــارة 
عن تيار من املادة يتم تسخينه بشدة 
الــذرات  حتى تنفصل اإللكترونات عن 
وتـــتـــفـــكـــك الـــجـــزئـــيـــات. وهــــــذا اإلجــــــراء 
يساعد على تحطيم جزئيات األمونيا 
إلنتاج نيتروجن نقي يتم امتصاصه 
ــة. إذا أصـــبـــحـــت هـــذه  ــ ــــزرعـ فــــي طــــن املـ
لن  فإنها  التكلفة،  قليلة  التكنولوجيا 
ــنـــاخ وتــحــســن رائــحــة  تــعــالــج تــغــيــر املـ
الريف فحسب، بل ستوفر أيضا فرصة 
ملــعــالــجــة تـــلـــوث الــــهــــواء فــــي املــنــاطــق 

الــحــضــريــة. وكــشــفــت تــحــلــيــات الـــروث 
نــجــاح الــتــجــربــة، حــســبــمــا نــشــر مــوقــع 
الطريقة  أن  اعــتــبــر  ــذي  والــ  ،iflscience
ــمــــزارعــــن الـــذيـــن  ــلــ ــي لــ ــ ــافـ ــ مـــكـــســـب إضـ
يـــســـتـــخـــدمـــون الـــنـــيـــتـــروجـــن كــســمــاد. 
وبناء على نتائج االختبارات، فإن هذه 
ــادرة عــلــى تحويل  ــ الــطــريــقــة لــلــعــاج قـ
90% من األمونيا إلى غاز النيتروجن، 
والــتــخــلــص مـــن 99% مـــن غـــاز املــيــثــان 
وهو من الغازات التي تزيد من اإلحرار 
مكسب  الطريقة  هــذه  أن  كما  املناخي. 
كبير لتربية األبقار بشكل يساهم في 

الحفاظ على البيئة.

تمثيل ضوئي اصطناعي بكفاءة عالية

كشفت شــركــة غــوغــل بشكل رســمــي عن 
هاتف بكسل 6، وهو أول هاتف يحتوي 
على معالج من تطوير الشركة األميركية، 
حــيــث اعــتــمــدت غــوغــل فــي الــســابــق على 
ــصــنــعــة من 

ُ
مــعــالــجــات ســنــابــدراغــون امل

طـــرف شــركــة كــوالــكــوم األمــيــركــيــة. وقــال 
ريــــك اوســـتـــرلـــوه نـــائـــب الـــرئـــيـــس األول 
لــقــطــاع األجـــهـــزة والــخــدمــات فــي غوغل 
بكسل  هـــاتـــف  أول  أطــلــقــت  الـــشـــركـــة  إن 
قــيــودًا  لــكــنــهــا واجـــهـــت  فـــي عــــام 2016، 
منعتها من االستفادة الكاملة من قدرات 
الهاتف، وهو ما دفعها لتطوير معالج 
بها  رقــاقــة( خــاص  )منظومة على   SoC
باسم Tensor لاعتماد عليه في هاتف 
بكسل 6. ويتميز معالج Tensor بدعمه 
والتعلم  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  لتقنيات 
اآللـــــي، مــمــا يــجــعــلــه قـــــادرا عــلــى تحليل 
الكام والتعرف على الوجوه بدقة أكبر 
ــنــافــســة. 

ُ
بكثير مــن هــواتــف الــشــركــات امل

ــيــــزة الـــتـــرجـــمـــة املـــبـــاشـــرة  كـــمـــا يــــدعــــم مــ
إلى لغات  الفعلي  الوقت  للنصوص في 
عــديــدة، بــاإلضــافــة إلـــى قــــدرات أكــبــر في 
االصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  اســتــخــدام 
فــي الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي وتسجيل 

الــفــيــديــو. وتـــم تصنيع املــعــالــج بــدقــة 5 
قــــادرا عــلــى أداء  نــانــومــتــر، مــمــا يجعله 
املــايــن مــن الــعــمــلــيــات املــعــقــدة فــي مــدة 
زمنية وجيزة. في املقابل، يستهلك طاقة 
غــوغــل طبقات  معالج  كما سيوفر  أقـــل. 
مقارنة   6 في هاتف بكسل  لألمان  أكثر 

بأي هاتف ذكي آخر.

تعتمد أنظمة القيادة الذاتية على الذكاء االصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية، 
وتحديد  بها  املحيطة  العناصر  إلــى  التعرف  للسيارات  التقنيات  هــذه  تتيح  حيث 
صنعة 

ُ
املسار الصحيح أثناء السير وتجاوز املطبات بسام. وقد بدأت الشركات امل

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. 
وبـــدأت بشكل رسمي في  املــجــال  هــذا  فــي  باالستثمار  قامت شركة سامسونغ  كما 
أعلنت شركة  السياق،  هــذا  الجنوبية. وفــي  الذاتية في كوريا  القيادة  اختبار نظام 
Zoox، شركة السيارات ذاتية القيادة اململوكة لشركة أمازون، أنها تختبر سيارتها 
القيادة  نظام  وتطوير  البيانات  لجمع  األميركية  مدينة سياتل  شــوارع  في  الذكية 

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.
التي تم تعديلها  الرباعي تويوتا هاياندر  الدفع  وتستخدم شركة Zoox سيارات 
بــأجــهــزة استشعار ونــظــام الــقــيــادة الــذاتــيــة مــع ســائــق بــشــري خلف عجلة الــقــيــادة. 
وتقوم الشركة أيضًا بتطوير سيارتها الخاصة، حيث كشفت عن سيارة أجرة ذاتية 
القيادة بالكامل العام املاضي. وتتسع السيارة ألربعة ركاب، كما تفتقر إلى عناصر 
كبيرة  ببطارية  تزويدها  وتــم  والــدواســات،  القيادة  عجلة  مثل  النموذجية  التحكم 
بسعة 133 كــيــلــوواط/ ســاعــة، وهــو حجم يــعــادل ضعف ذلــك املــدمــج فــي الــســيــارات 
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.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

أول معالج للهواتف الذكية من غوغل

»أمازون« تختبر السيارات ذاتية القيادة

هشام حدانة

الضوئي  التمثيل  تحظى عملية 
حـــالـــيـــًا بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر، حــيــث 
ــادة إنــتــاجــهــا  ــ يـــحـــاول عــلــمــاء إعــ
بــشــكــل مــصــطــنــع. وفـــي هـــذا االتـــجـــاه، طــور 
علماء من جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في 
إنتاجية  لزيادة  جديدة  طريقة  سنغافورة 
الــتــمــثــيــل الـــضـــوئـــي االصـــطـــنـــاعـــي. ويــمــكــن 
االصطناعي  الــضــوئــي  التمثيل  يصبح  أن 
االعتماد  الكهرباء من دون  لتوليد  مصدرًا 
الـــــــوقـــــــود األحـــــــــفـــــــــوري. كــــمــــا أن مــن  عــــلــــى 
ــًا جـــعـــل الــعــمــلــيــة مــربــحــة  ــــروري أيـــضـ ــــضـ الـ
طــاقــويــًا. ولـــهـــذا طـــور فــريــق مـــن الــبــاحــثــن 
طريقة لزيادة إنتاج الكهرباء التي ينتجها 

نوع من الطحالب الدقيقة.
ــب، مـــثـــلـــهـــا مــــثــــل جــمــيــع  ــالــ ــحــ ــطــ وتـــــقـــــوم الــ
الـــنـــبـــاتـــات، بــتــحــويــل ضـــــوء الـــشـــمـــس إلـــى 
الــضــوئــي.  التمثيل  مــن خـــال عملية  طــاقــة 
وتــتــم هــــذه الــعــمــلــيــة بــفــضــل وجــــود بعض 
وتــكــمــن   .Phycobiliprotein الــبــروتــيــنــات، 

تمتلك النباتات والطحالب 
القدرة على تحويل 

ضوء الشمس إلى 
طاقة وهو ما يعرف 

بالتمثيل الضوئي

مــيــزة الــطــحــالــب فــي أن طــيــف الــضــوء الــذي 
يمكنها امتصاصه أكبر بشكل ملحوظ من 
وبالتالي،  النباتات.  في  الكلوروفيل  طيف 
إلـــى  لـــلـــطـــحـــالـــب  الـــخـــصـــوصـــيـــة  ــذه  ــ هــ أدت 
في  املحتملة  التطبيقات  من  العديد  ظهور 
تحديات  أحد  ومن  الحيوية.  التكنولوجيا 
الــوصــول  الــضــوئــي االصــطــنــاعــي،  التمثيل 
إلى توليد الطاقة بكفاءة مثل خايا 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 
وتحسن  لتطوير  متواصل  اهتمام  يوجد 
تبلغ  وفيما  مــتــجــددة.  لكونها  إنتاجيتها 
كفاءة األلواح الشمسية التقليدية %20-15 
في املتوسط، تبلغ كفاءة التمثيل الضوئي 

االصطناعي حاليًا 4.5% فقط. 
مــن جامعة  الباحثن  مــن  لذلك شــرع فريق 
طريقة  تطوير  فــي  للتكنولوجيا  نانيانغ 
لـــــــزيـــــــادة إنــــتــــاجــــيــــة الـــتـــمـــثـــيـــل الــــضــــوئــــي 
االصـــطـــنـــاعـــي. ولــتــضــخــيــم كــمــيــة الــطــاقــة 
التمثيل  التي تنتجها الطحالب عن طريق 
Chen Yu- الــضــوئــي، طـــور الــفــريــق بــقــيــادة

مـــحـــاصـــرة  عـــلـــى  تـــعـــتـــمـــد  طـــريـــقـــة   Cheng
الطحالب الحمراء داخــل قطرة صغيرة من 
الكريستال السائل. وتكمن ميزة التقنية في 
حـــدوث ظــاهــرة بصرية خــاصــة جـــدًا، حيث 
للضوء،  الصغيرة  القطرة  تتعرض  عندما 
تنتشر مــوجــات الــضــوء على طــول السطح 
الــظــاهــرة  هـــذه  وتتسبب  لــلــقــطــرة.  املنحني 

الفيزيائية فــي إبــقــاء الــضــوء داخــل القطرة 
التمثيل  لعملية  يسمح  مما  أطـــول،  لفترة 
الــضــوئــي بــالــعــمــل لــفــتــرة أطــــول وبــالــتــالــي 
توليد املــزيــد مــن الــطــاقــة.  وهــكــذا، ستنتج 
الطحالب املحصورة داخل قطرة الكريستال 

الصغيرة طاقة على شكل إلكترونات حرة، 
أقطاب  باستخدام  ذلــك  بعد  التقاطها  يتم 

كهربائية وإنتاج تيار كهربائي.
وتولد هذه الطريقة طاقة أكبر بمقدار 2 إلى 

3 مرات على ما كانت عليه قبل.

أحمد ماء العينين

 computer( الحاسوبية  الرؤية  مجال  يهدف 
vision( إلى تصميم تطبيقات ذكية قادرة على 
اإلنــســان.  يفهمها  كما  الــصــور  فهم محتوى 
الــذي يشهده  الكبير  التقدم  الرغم من  وعلى 
الذكاء االصطناعي، لم تصل تطبيقات الرؤية 
الحاسوبية إلى مستوى حاسة البصر لدى 
اإلنــــســــان، حــيــث مـــن الــــضــــروري تــغــذيــة هــذه 
األنظمة بكمية هائلة من الصور لتكون قادرة 
إلى األشياء. وتطمح فيسبوك  التعرف  على 
من  الحاسوبية،  الــرؤيــة  أنظمة  تطوير  إلــى 
خال تصميم ذكاء اصطناعي قادر على فهم 

العالم كما يراه أي شخص من منظور ذاتي 
هذا  ولتحقيق  تمامًا.  مثلنا  معه  والتفاعل 
فيسبوك عن مشروع بحثي  الهدف، كشفت 
طويل األمد يدعى EGO4D، وتشارك فيه 13 
جامعة ومختبرًا من حول العالم. وقد جمعت 
الجهات املشاركة أكثر من 2200 ساعة فيديو 
 700 بمشاركة  ت من منظور شخصي 

َ
ل ُسجِّ

رؤوســهــم.  على  كــامــيــرا  ثبتوا  ممن  شخص 
ت املقاطع في 9 دول، وهي الواليات 

َ
ِقط

ُ
والت

والهند  وإيطاليا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
والـــيـــابـــان وســـنـــغـــافـــورة واملــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة. وتـــهـــدف فــيــســبــوك إلـــى تــدريــب 
االستجابة  على  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 

ألسئلة املستخدمن وطلباتهم. وتسعى إلى 
االســتــفــادة مــن بــيــانــات املــشــروع فــي تدريب 
الـــروبـــوتـــات عــلــى فــهــم الــعــالــم بــســرعــة أكــبــر. 
كـــذلـــك يــمــكــن ســـرعـــة الــتــعــرف إلــــى األجـــســـام 
مــن  الـــعـــديـــد  فــــي  مـــحـــوريـــًا  دورًا  تـــلـــعـــب  أن 
الــتــطــبــيــقــات، إذ يــمــكــن أن نــتــصــور روبــــوت 
يقوم بمهمة اإلنقاذ في مبنى محترق، فمن 
املنطقي أن تلعب سرعة تحديد األشياء دورًا 

كبيرًا في إنجاح عملية اإلنقاذ.
وكشفت فيسبوك عن مشروع EGO4D بعد 
أن قامت فــي وقــت سابق بالكشف عــن أول 
نــظــارة ذكــيــة مــن تصميمها بــالــتــعــاون مع 

شركة »راي بان«.

الذكاء االصطناعي قد يرى مثل اإلنسان

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

الضوء على  طوا 
ّ
الحية، وسل للبكتيريا  الدقة  عالية  املتحدة صــورًا  اململكة  التقط علماء من 

نوع  أن  الصور  وتكشف  للغاية.  صعبًا  بعضها  قتل  تجعل  التي  الواقية  الخارجية  الطبقة 
البكتيريا سالبة الغرام، وتمتلك غشاًء خارجيًا واقيًا، ال يمكن اختراقه بشكل موحد - فهي 
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 البروتن من الساسل السكرية املعروفة باسم غليكوليبيدات. ويمنع الغشاء الخارجي 
الصلب للبكتيريا سالبة الغرام املضادات الحيوية من اختراق جدار الخلية، ما يجعل مقاومة 
مضادات امليكروبات للبكتيريا مثل الساملونيا أمرًا خطرًا. وأظهرت الصور فجوات صغيرة 
في البقع التي ال تحتوي على بروتن مما يشير إلى أنه قد تكون هناك نقاط ضعف يمكن 

استهدافها باملضادات الحيوية.

التقاط أوضح صورة للبكتيريا الحية
نقاط ضعف على سطحها
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