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نظارات لعالج الزهايمر
هـــــاْيـــــَمـــــر مـــــن بــن 

َ
يـــعـــتـــبـــر مـــــــرض الـــــز

األمـــــراض املــنــتــشــرة فــي الــعــالــم، حيث 
أميركي  أربعة مالين  أكثر من  يعاني 
مـــن هــــذا املـــــرض، ولـــهـــذا تــعــمــل بعض 
ــلـــى تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات مــن  ــاث عـ ــ ــحـ ــ األبـ
شـــأنـــهـــا أن تـــخـــفـــف مــــن مــضــاعــفــاتــه. 
وفي هذا السياق، يعمل الباحثون في 
جــامــعــة أوتـــاجـــو فـــي نــيــوزيــلــنــدا على 
تــطــويــر نـــظـــارات ذكــيــة تــنــتــج نبضات 
إلثــارة  الجلد  على  صغيرة  إلكترونية 
وتــحــفــيــز الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، ويــمــكــن 
ــذا االبــتــكــار فــي تخفيف  أن يــســاهــم هـ
مــضــاعــفــات مــــرض الــزهــايــمــر. وأشــــار 
“يـــوســـف أوزجـــــور كـــاكـــمـــاك”، الــبــاحــث 
الــرئــيــســي وأســتــاذ فــي قــســم التشريح 
في جامعة أوتاجو، إلى أن االختبارات 
واعــدة،  نتائج  أظهرت  للجهاز  األولية 
نظام  أول  لتطوير  الطريق  يمهد  مما 

كــهــربــائــي غــيــر جــراحــي يمكن  تحفيز 
العالم الستهداف مناطق  ارتـــداؤه في 
حــاســة الـــشـــم، حــيــث إنــــه مـــن املــعــروف 
أن هــذه املنطقة من الــدمــاغ تعاني من 
خــلــل وظــيــفــي فــي املـــراحـــل املــبــكــرة من 
مـــرض الــزهــايــمــر ومـــرض بــاركــنــســون. 
مليون   13.8 يــصــاب  أن  املــتــوقــع  ومـــن 
شــخــص فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة بعمر 
الـ65 وما فوق بخرف الزهايمر بحلول 
الــزهــايــمــر.  لجمعية  وفــقــا   ،2050 عـــام 
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن شــركــة أمــيــركــيــة 
تــطــويــر  عـــلـــى  تـــعـــمـــل   Kernel ــدعــــى  تــ
شريحة دقيقة يمكن زرعها في الدماغ 
ــذيـــن يــعــانــون  ملـــســـاعـــدة األشــــخــــاص الـ
ــرة - مــثــل مــرض  ــذاكـ مــن مــشــاكــل فــي الـ
هــاْيــَمــر وأشــكــال أخــرى مــن الخرف، 

َ
الــز

السكتة  الذين عانوا من  أولئك  وكذلك 
الدماغية أو إصابات في الدماغ- على 

استعادة قدرات التذكر.

نظام لحماية الحيتان 
المهددة باالنقراض

سايمون  جامعة  فــي  الباحثون  يعمل 
فــــريــــزر الـــكـــنـــديـــة عـــلـــى تـــطـــويـــر نــظــام 
تحذير يمنع السفن املتواجدة بالقرب 
مــن الــحــيــتــان املـــهـــددة بــاالنــقــراض من 
الــنــظــام على  االصــطــدام بــهــا. ويعتمد 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي، حيث  ــذكــ تــقــنــيــات الــ
ــوم بــتــحــلــيــل وتـــصـــنـــيـــف أصــــــوات  ــقــ يــ
الوقت  في  تنبيهات  الحيتان وإرســال 
بإبطاء  إلخطارها  السفن  إلــى  الفعلي 
أو تغيير مسارها عندما تكون حيتان 
ــــوع مــــن الـــحـــيـــتـــان املـــهـــددة  األوركــــــــا )نــ
بــــاالنــــقــــراض( فــــي املـــنـــطـــقـــة. وأشــــــارت 
واملــشــرفــة  البيئة  عــاملــة  جــــوي«،  »روث 

عـــلـــى الــــــدراســــــة، إلـــــى أن فـــريـــقـــهـــا قـــام 
بتطوير نظام يراقب األصوات الواردة 
مــن شبكة مــن املــيــكــروفــونــات الــتــي تم 
تثبيتها في بحر ساليش، وباالعتماد 
الحجم  هائلة  بــيــانــات  مجموعة  على 
الباحثون  َجَمَعها  الحيتان  ألصـــوات 
فـــي وقــــت ســـابـــق، يـــقـــوم نـــظـــام الـــذكـــاء 
ــاعــــي بـــتـــصـــنـــيـــف األصــــــــوات  ــنــ ــطــ االصــ
وتحديد الصوت الذي تصدره حيتان 
مــن ضربات  األوركـــا، بهدف حمايتها 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــامـ ــ ــلــــة. وقـ ــقــــاتــ الـــســـفـــن الــ
الــكــنــديــة بـــدعـــم املــــشــــروع بــمــبــلــغ 568 
املـــتـــوقـــع  ومــــــن  أمــــيــــركــــي،  دوالر  ألــــــف 
ــام  ــلـــول عـ ــاء مــــن تــــطــــويــــره بـــحـ ــهــ ــتــ االنــ
تقنيات  مــن  االســتــفــادة  ويمكن   .2022
أنظمة  تطوير  في  االصطناعي  الذكاء 
ــات قـــــــادرة عـــلـــى اســتــكــشــاف  ــ ــوتــ ــ وروبــ
أعماق  في  البحرية  الكائنات  ومراقبة 
املــحــيــطــات وتــســريــع وتـــيـــرة األبــحــاث 

املتعلقة بالحياة البحرية.

فانيلين لتصنيع بطاريات غير ضارة بالبيئة

كشفت وزارة الطاقة األميركية عن خطتها 
لبناء شبكة إنترنت كمومية في غضون 
ــة. وتــــنــــدرج هـــذه  ــادمــ ــقــ ــنــــوات الــ الــــــــ10 ســ
الكمومية  املبادرة  قانون  الخطوة ضمن 
الوطنية، إذ تعتبر االتصاالت الكمومية 
العادية.  الشبكات  أمانا من  أسرع وأكثر 
األميركية  القومي  األمـــن  وكــالــة  وأعلنت 
ــا ســتــعــتــمــد عــلــى  ــهــ ــابــــق أنــ فــــي وقــــــت ســ
البيانات  نقل  الكمي في عملية  التشفير 

الحكومية والعسكرية الحساسة.
ــرة »الــنــقــل اآلنـــي  وحــقــق الــعــلــمــاء ألول مـ
الـــكـــمـــي« ملـــســـافـــات طـــويـــلـــة، مـــمـــا يــمــهــد 
الــطــريــق لشبكات غــيــر قــابــلــة لــالخــتــراق، 
حيث أنشأ باحثون من معهد كاليفورنيا 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ووكـــالـــة نـــاســـا ومــخــتــبــر 
ــيــــرمــــي الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــســـرعـــات شــبــكــة  فــ
بينهما  يفصل  مختبرين  بــن  كــمــومــيــة 
44 كيلومترا. وأشار الباحثون إلى أنهم 
نــجــحــوا فـــي نــقــل الــبــيــانــات بــدقــة بلغت 
90%، وهي دقة عالية بالنسبة للشبكات 
ــة لــــربــــط األجــــهــــزة  ــمـ ــمـ ــة املـــصـ ــيـ ــومـ ــمـ ــكـ الـ
أجهزة  ذلــك  فــي  بما  املتقدمة،  الكمومية 
العديد  أن  ُيــذكــر  الكمومية.  االســتــشــعــار 

مــن الــــدول مــثــل روســيــا والــصــن تسابق 
إذ  كمومية،  اتصال  شبكة  إلنشاء  الزمن 
رقــم قياسي  فــي تحقيق  الــصــن  نجحت 
جـــديـــد فـــي مـــجـــال االتــــصــــال الـــكـــمـــي، من 
ــات مــتــشــابــكــة مــن  ــونـ ــوتـ ــال فـ ــ ــ خـــــالل إرسـ
الفضاء باستخدام قمر اصطناعي كمي 
الــصــن، تبلغ املسافة  إلـــى مــديــنــتــن فــي 

بينهما 1400 كيلومتر.

يــعــمــل الــبــاحــثــون فــي مختبر الــدفــع الــنــفــاث الــتــابــع لــنــاســا ومــعــهــد كاليفورنيا 
للتقنية على تطوير كلب آلي قادر على استكشاف الكهوف املريخية والتنقل عبر 
التضاريس الوعرة، حيث يحتوي الروبوت الذي أطلق عليه اسم »أو سبوت« على 
واختيار  العقبات  تجنب  له  تتيح  التي  واملستشعرات  الحساسات  من  مجموعة 
املسارات األنسب وإنشاء خرائط افتراضية لألنفاق والكهوف املريخية وإرسالها 

إلى العلماء على األرض.
ويتميز بقدرته على التحرك بسرعة أكبر واستعادة توازنه بعد الوقوع، إذ يعتبر 
أخف بنحو 12 مرة تقريبا من مركبات املريخ التقليدية. كما يمكنه رصد املناطق 
والحركية  والحرارية  البصرية  الحساسات  من  باستخدام مجموعة  به  املحيطة 
على  الــبــيــانــات  هـــذه  معالجة مختلف  وتــتــم  الــلــيــدار.  بتقنية  تعمل  وحــســاســات 

حاسوب مدمج في الروبوت وإرسالها إلى املراكز التابعة لوكالة الفضاء.
ويعد »أو سبوت« نسخة معدلة من الكلب الروبوتي »سبوت« الذي طورته شركة 
مختلف  مع  التعامل  على  قدرته  من  للتأكد  اختباره  ويتم  ديناميكس،  بوسطن 
األنفاق واملمرات والعوائق والتضاريس التي تشبه تضاريس املريخ. وقد يمنح 

العلماء فرصا جديدة الكتشاف أدلة على قابلية الحياة خارج األرض.
ومن املرتقب أن تساهم الروبوتات والذكاء االصطناعي في مساعدة البشر على 
اكتشاف الفضاء وتخفيض تكلفة املهمات الفضائية، حيث تسعى وكالة اإلدارة 
في  االصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  دمــج  إلــى  والــفــضــاء  الجوية  للمالحة  األميركية 

الجيل الجديد من املركبات الفضائية واألقمار االصطناعية. 
الكواكب،  على  التنقل  يمكنها  روبــوتــات  تطوير  على  األبــحــاث  تعمل بعض  كما 
حيث يعمل الباحثون في املعهد الفدرالي السويسري في زيورخ وجامعة زيورخ 
للعلوم التطبيقية على تطوير روبوت قادر على التنقل على سطح القمر عن طريق 
القفز بداًل من السير مشيا. ويتم حاليا اختبار الروبوت الذي يحمل اسم »سبيس 
بوك« في املركز األوروبــي ألبحاث الفضاء وتقنياته في هولندا وهو مركز تابع 

لوكالة الفضاء األوروبية.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

ناسا: شبكة كمومية غير قابلة لالختراق

كلب آلي الستكشاف المريخ

هشام حدانة

الفانيلن  اســتــخــدام  يــصــبــح  قـــد 
لــتــقــلــيــص الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة من 
ا قريبا. 

ً
صناعة البطاريات ممكن

يـــأتـــي هـــــذا بـــعـــد االكـــتـــشـــاف الــــــذي قـــــام بــه 
للتكنولوجيا  غراتس  جامعة  من  باحثون 
ــشــرت نــتــائــج دراســتــهــم في 

ُ
فــي الــنــمــســا. ون

كــشــفــوا  إذ   ،Angewandte Chemie مــجــلــة 
ــيـــســـي لــنــكــهــة  ــلـــن، املــــكــــون الـــرئـ ــيـ ــانـ ــفـ أن الـ
إلكتروليت جيد لالستعمال  الفانيليا، هو 
ويمكن  الكهربائية.  التخزين  بطاريات  في 
إليها  توصل  التي  االكتشافات  تساعد  أن 
الــبــصــمــة البيئية  فـــي تــخــفــيــف  الــبــاحــثــون 
الخاصة  وتــلــك  أيـــون،  الليثيوم  لــبــطــاريــات 
بـــمـــزارع الــطــاقــة الــشــمــســيــة وطــاقــة الــريــاح. 
وتمت التجارب فقط في املختبر، وما زالت 
تــحــتــاج إلــــى اخـــتـــبـــارات إضــافــيــة للتحقق 

مادة الفانيلين يمكنها 
أن تحل محل المعادن 

الثقيلة واألتربة النادرة 
التي تدخل في تصنيع 

البطاريات

التصنيع  ملرحلة  العملية  نقل  إمكانية  من 
والتسويق على نطاق واسع. 

وبفضل هذا االكتشاف، قد يكون من املمكن 
التقليدية  اإللــكــتــرولــيــتــات  اســتــبــدال  قــريــبــا 
ــاريـــات الــتــدفــق  الـــتـــي تـــوجـــد عـــــادة فـــي بـــطـ
الدائر، أو تدفق األكسدة واالخــتــزال. ولهذا 
الغرض، سيحل الفانيلن محل الفاناديوم، 
ــو مــــعــــدن نــــــــادر يـــتـــمـــيـــز بــحــســاســيــتــه  ــ ــ وهـ
املنخفضة للتآكل. ويتمثل دوره في توفير 
ــي عــمــلــيــة يــتــم  ــ األكـــــســـــدة واالخـــــــتـــــــزال، وهــ
الــكــهــربــاء أو تخزينها  مــن خــاللــهــا تــولــيــد 
ــة. غـــيـــر أن عـــــدة عـــوائـــق  ــاريــ بـــواســـطـــة بــــطــ
مرتبطة به، منها أن املعدن يأتي من مناجم 
تعدين أرضية نادرة في جنوب أفريقيا أو 
املعدن  أن  إلى  أو الصن. باإلضافة  روسيا 

شديد التآكل ملكونات البطارية األخرى.
ا لستيفان سبيرك، األستاذ في معهد 

ً
ووفق

املــنــتــجــات الــحــيــويــة وتــكــنــولــوجــيــا الــــورق 
بجامعة غراتس واملؤلف الرئيسي للدراسة، 
فــــإن بـــطـــاريـــات تــدفــق األكـــســـدة واالخـــتـــزال 
الفانيلن تسمح بسعة تخزين  املكونة من 
مــيــغــاواط/ســاعــة  إلـــى 800  تــصــل  أن  يمكن 
)MWh(. وهذا الحل من املرجح أن يعزز من 

نشر الطاقات املتجددة. 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــبــــاحــــث أن هــــــذا الـ ــدعــــي الــ ــمـــا يــ كـ
ملولدات  أيضا  مناسبا  سيكون  البطاريات 
ــيـــات ومـــحـــطـــات  ــفـ ــتـــشـ الـــــــطـــــــوارئ فـــــي املـــسـ
الــالزمــة لصنع  الفانيلن  الــطــاقــة. وإلنــتــاج 

لالستيالء  حاجة  هناك  ليست  البطاريات، 
على جميع حبوب الفانيليا من السوق. إذ 
يقول ستيفان سبيرك: »من املمكن استخدام 
نفايات صناعة الورق إلنتاج كميات كبيرة 
مادة  إلــى  العالم  كما يشير  الفانيلن«.  من 
حــيــوي  ــــزيء  ــ جـ وهـــــو   ،)lignin( الـــلـــجـــنـــن 

الخشب. حيث  فــي  بشكل طبيعي  مــوجــود 
كـــل عــــام، تــنــتــج صــنــاعــة الـــــورق مـــا بـــن 50 
إلى 100 ميغا طن، ويتم حرق 98% من هذا 
الباحثون  اقترح  ويعتبر  السنوي.  اإلنتاج 
حال جيًدا لتوفير منفذ ملواد غير مستغلة 

إلى حد كبير.

أحمد ماء العينين

يسعى باحثون في مجال الذكاء االصطناعي 
إلـــى تــطــويــر روبـــوتـــات يــمــكــنــهــا الــتــعــلــم من 
املهندسون في شركة  اإلنــســان، حيث تمكن 
للروبوتات  يتيح  نظام  OpenAI من تطوير 
التعلم من اإلنسان من خالل تقليد حركاته. 
كما قام الباحثون في مختبر علوم الحاسوب 
بــتــطــويــر   )CSAIL( االصـــطـــنـــاعـــي  والــــذكــــاء 
نظام C-Learn، وهو نظام يتيح ألي شخص 
)حــتــى وإن كـــان ال يــعــرف الــبــرمــجــة( تعليم 
الروبوت عن طريق تقديم عرض توضيحي 
ملهمة معينة، وبعد ذلك يمكن للروبوت نقل 

كتسبة إلى روبوتات أخرى. وفي 
ُ
املهارات امل

املنبثقة  »آيــكــا«،  السياق، كشفت شركة  هــذا 
عن معهد لوزان االتحادي للفنون التطبيقية 
في سويسرا، عن نظام ذكي يتيح للشركات 
ــات الــصــنــاعــيــة  ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ تــســهــيــل بـــرمـــجـــة الـ
املهمات  مــع  التكيف  عــلــى  قــدراتــهــا  لتعزيز 
إلى  السويسرية  الشركة  وأشــارت  الجديدة. 
أن برمجة الروبوتات الصناعية تعد عملية 
مكلفة جدًا وتستغرق أسابيع قبل الوصول 
إلى النتائج املرغوبة. وفي هذا الصدد يقول 
لـــوكـــاس هـــوبـــر الــشــريــك املـــؤســـس لــلــشــركــة: 
املهمات  مــن  أن %80  إلـــى  الــتــقــديــرات  تشير 
الــصــنــاعــيــة لــيــســت مــبــرمــجــة أوتــومــاتــيــكــيــا، 

تجهيزاتها  ألن  أو  الــشــديــد  لتعقيدها  إمـــا 
التقارير  التكلفة. وحسب  الروبوتية باهظة 
تكاليف  ثلثي  تــعــادل  البرمجة  تكاليف  فــإن 
ــفـــادة من  ــتـ الــتــشــغــيــل الــفــعــلــي، ويــمــكــن االسـ
الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي فــــي تــســهــيــل بــرمــجــة 
أداء  مــن  وتمكينها  الــصــنــاعــيــة  الـــروبـــوتـــات 
»آيكا« على  مهام جديدة. وال يقتصر نظام 
الروبوتات الصناعية فحسب، لكنه يتوافق 
كذلك مع الروبوتات التعاونية، أي تلك التي 
ترصد التفاعالت مع بيئتها والبشر حولها، 
االستجابة  مــن  الــجــديــد  الــنــظــام  يمكنها  إذ 
على نحو أفضل لحركات املشغلن والتكيف 

مع املهمات الجديدة.

روبوتات صناعية ذكية تتعلم من اإلنسان

  ( Getty )  الفانيليا   قد   تستخدم   كإلكتروليت   في   البطاريات   الكهربائية

حصلت الشركة األميركية Nuro على الضوء األخضر من سلطة خدمات التوصيل بدون سائق 
في كاليفورنيا، وذلك لتوفير خدمات التوصيل وتسليم املنتجات أو الوجبات لألشخاص إلى 
منازلهم أو مكاتبهم. وقال ستيف جوردون، مدير قسم املركبات اآللية: »يعتبر منح تصريح 
خطوة مهمة في تطور املركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا. وسنستمر في املحافظة على 
سالمة سير السيارات مع األخــذ في االعتبار تطور هذه التكنولوجيا«. فمنذ أربــع سنوات، 
تختبر شركة Nuro سيارة R2، وهي مركبة كهربائية صغيرة مستقلة غير مرتفعة. كما أنها ال 
تحتوي على مقود أو مقاعد، وتعد روبوتا حقيقيا مخصصا فقط لتوصيل املنتجات اليومية. 
وتقتصر حاليا سرعتها القصوى على 40 كم/ساعة، ولن ُيسمح لها بالسير سوى في طرق 

محددة، وفي طقس جيد فقط، وكل ذلك في منطقة محددة في قلب وادي السيليكون.

كاليفورنيا: مركبات ذاتية القيادة
خدمات توصيل الطلبات
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