تكنولوجيا 9
الخميس  11كانون الثاني  2018العدد 3367

إعداد إيفا الشوفي

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

تقرير

مائية
روبوتات
ّ
لكشف أسرار القطب الجنوبي

يحتاج حتمًا إلى فهم عميق لهيكليات
هذه الكمبيوترات وإلى لغات برمجة
مـحــددة .لذلك جــرى تطوير ،وال يــزال،
عــدد مــن الــواجـهــات املفتوحة املصدر
مــن قـبــل مــراكــز أب ـحــاث رائ ــدة فــي هــذا
املجال لتسهيل تصميم الخوارزميات
بــالـشـكــل الـ ــذي يـمـكــن تشغيلها على
ه ـ ــذه الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــرات .ي ـم ـك ـن ـن ــا هـنــا

ُتستخدم الكمبيوترات
الخارقة لحل مشاكل
مثل التنبؤ بالطقس،
دراسة الفضاء،
التنقيب عن النفط...

صمم أول كمبيوتر
خارق في ستينيات
القرن الماضي على
يد Simor Crey
بــاسـتـثـنــاء وجـ ــود كـمـبـيــوتــر خ ــارق
ف ــي جــام ـعــة امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه لـلـعـلــوم
وال ـت ـق ـن ـي ــة فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــةُ ،ي ــدع ــى
«ش ــاه ــن  »2ص ـم ـم ـتــه ش ــرك ــة IBM
األميركية ،وهــو َّ
مكون من 197,568
نواة ( )CPUو  790تيرابايت كحجم
ذاكرة ( )RAMويستعمل في مجاالت
املوارد والطاقة والعلوم البيولوجية،
مزر في هذا
فإن وضع الدول العربية ٍ
امل ـج ــال .لـكــن ه ــذا ال يـعـنــي الــوقــوف
مـ ـتـ ـف ــرج ــن ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل فــي

الـ ـح ــدي ــث ع ـ ّـم ــا يـ ـع ــرف بـ ـ ـ (OpenMP
 (Open Multi-Processingو (MPI
ً
 .(Message Passing Interfaceع ــادة،
نـنـطـلــق م ــن خ ــوارزمـ ـي ــات حــاســوبـيــة
م ـك ـتــوبــة ب ـطــري ـقــة تـسـلـسـلـيــة واحـ ــدة
مصممة للتشغيل على وحدة املعالجة
املركزية ،ونقوم بتغييرها لتعمل على
كمبيوترات متعددة النواة ،هذه النقلة
هــي فــي أغـلــب األح ـيــان صعبة وأكـثــر
تعقيدًا وتحتاج إلــى إملــام بما يعرف
بالبرمجة املـتــوازيــة ولـغــات البرمجة
بطبيعة الحال.
إذًا ،الكمبيوترات الخارقة هي عبارة
عــن كمبيوترات تمتلك م ــوارد هائلة
ج ـدًا ،تستخدم ملعالجة كـ ّـم هائل جدًا
من البيانات ،ولها القدرة على تخزين
ّ
كم هائل جدًا من البيانات واملعلومات.

م ــع ان ـت ـهــاء م ــوس ــم األعـ ـي ــاد ،ع ــاد «بــابــا
ن ــوي ــل» إلـ ــى ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ف ــي حني
ات ـج ـه ــت س ـب ـعــة روب ـ ــوت ـ ــات م ــائ ـي ــة إل ــى
ال ـق ـطــب ال ـج ـنــوبــي .ف ـقــد أع ـل ـنــت جــامـعــة
واشنطن نهاية الشهر الفائت عن شراكة
جديدة بني كلية البيئة ومختبر الفيزياء
التطبيقية في الجامعة وامللياردير بول
ألــن فيالنثروبيز ،بهدف إرس ــال سبعة
روبــوتــات مائية ذاتـيــة القيادة للغوص
ملـ ـ ـ ــدة سـ ـن ــة أس ـ ـفـ ــل الـ ـقـ ـط ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الكتشاف األســرار الكامنة تحت الجرف
الـجـلـيــدي الـعــائــم فــي أنـتــاركـتـيـكــا ،الــذي
يـحـمــل ف ــي غــافــه الـجـلـيــدي الـكـثـيــر من
الجليد ،الذي إذا ما انهار يمكن أن يؤدي
الى ارتفاع مستوى البحار أمتارًا عدة.
في الواقع ،ال نملك الكثير من املعلومات
عن القطب الجنوبي «الذي يعد أحد أكبر
األمور املجهولة ملستقبل مناخ األرض»،
إذ يقول عالم الجليد واألستاذ املساعد
ف ــي ع ـل ــوم األرض وعـ ـل ــوم ال ـف ـض ــاء فــي
جامعة واشنطن ،نــوت كريستيانسون،
ف ــي بـ ـي ــان ل ـل ـجــام ـعــة إن ـ ــه «لـ ـي ــس لــديـنــا
تـقــريـبــا أي مـعـلــومــات عــن املـنـطـقــة التي
يتدفق فيها النهر الجليدي فوق املحيط،
حيث تبلغ سماكة الجليد بني  300و500
م ـتــر .ل ـيــس ه ـنــاك اخـ ـت ــراق ل ـل ـضــوء ،من
املستحيل التواصل مع أي أجهزة ،وهذه
البيئة صعبة للغاية على الروبوتات».
وعليه ،ستكون املهمة محفوفة باملخاطر
نظرًا إلى البيئة الصعبة التي ستوضع
بها الروبوتات.

المشروع الجديد
سيقوم على نشر
شبكة روبوتية في نصف
الكرة الجنوبي ،حيث تعد
البيئة أكثر تحديًا

هذه الروبوتات البحارة تدعى seaglider
وقد اخترعها علماء املحيطات في جامعة
واش ـن ـط ــن ف ــي مـنـتـصــف الـتـسـعـيـنـيــات،
بدعم مــن مؤسسة العلوم الوطنية ،وال
تزال تبني نماذج بحوث من الروبوتات
املائية .منذ عام  2008قام باحثو جامعة
واش ـن ـط ــن بـتـكـيـيــف  Seagliderلـلـعـمــل
ت ـح ــت ال ـج ـل ـي ــد ،وكـ ــانـ ــوا يـسـتـخــدمــونــه
ألخــذ عينات مــن تحت الجليد البحري
ف ــي ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي .وف ــي ع ــام ،2014
استخدم  seagliderوغيرها من التقنيات
ف ــي امل ـح ـيــط املـتـجـمــد ال ـش ـمــالــي لتعقب
ت ـف ـكــك ج ـل ـيــد ال ـب ـح ــر ال ـص ـي ـف ــي .وت ـق ــول
جامعة واشنطن في بيانها إن املشروع
الجديد سيقوم على نشر شبكة روبوتية
مماثلة في نصف الكرة الجنوبي ،حيث
تعد البيئة أكثر تحديًا ألن الروبوتات

هذه الروبوتات البحارة تدعى  seagliderوقد اخترعها علماء
المحيطات في جامعة واشنطن في منتصف التسعينيات

*مهندس ودكتور في مجال علوم
الكمبيوتر وأنظمة تكنولوجيا املعلومات -
باحث في الوكالة الفرنسية للطاقة الذرية
والطاقات البديلة

ّ
الـغــرب ،إذ إن على الجامعات كافة،
وال سـيـمــا ف ــي ل ـب ـنــان ،إدخ ـ ــال م ــواد
تعليمية عديدة حول هذا املوضوع،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـق ـي ــام ب ـم ـشــاريــع،
وإن ك ــان ــت ب ـس ـي ـطــة ،ل ـك ـن ـهــا تـشـكــل
ان ـط ــاق ــة ال بـ ــأس ف ـي ـه ــا ،خـصــوصــا
ّ
أن بــاإلم ـكــان ال ـيــوم ش ــراء الـعـشــرات
مــن شــرائــح الكمبيوترات الصغيرة
املتدنية الثمن مثل ال ،RaspberryPi
وربـطـهــا ببعض لتشكيل كمبيوتر
خ ــارق صـغـيــر يـمـكــن اسـتـعـمــالــه في
التعليم والـبـحــث .ال يجب أن نغفل
أيـ ـض ــا وج ـ ـ ــود شـ ــرائـ ــح إل ـك ـت ــرون ـي ــة
أخ ــرى مثل الـ ـ  GPUوالـ ـ  FPGAذات
ال ـت ـص ـم ـيــم امل ـخ ـت ـل ــف ،ولـ ـك ــن يـمـكــن
إدراج ـه ــا عـلــى قــائـمــة ال ـشــرائــح ذات
الـحــوسـبــة ال ـفــائ ـقــة .ه ــذا األمـ ــر ُيـ َـعـ ّـد
ف ــي غــايــة األه ـم ـي ــة ،وه ــو ال يـحـتــاج
إلــى ميزانيات ضخمة ،بــل إلــى قــرار
وإرادة ل ـن ـت ـم ـكــن أقـ ـل ــه مـ ــن مــواك ـبــة
التكنولوجيا امل ــوج ــودة فــي العالم
وتمكني الطالب من الدخول إن أرادوا
هذا امليدان.

ي ـجــب أن ت ـغــامــر ف ــي ت ـج ــاوي ــف املـحـيــط
امل ـع ـقــدة لـلـغــايــة ال ـتــي شـكـلـتـهــا األلـ ــواح
الجليدية وغير املعروفة إلــى حد كبير.
وق ــد ابـتـكــر الـفــريــق خــوارزم ـيــات مالحة
ج ــدي ــدة ل ـ ـ  seagliderواخ ـت ـب ــروه ــا فــي
املـ ـح ــاك ــاة ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن أن ال ــروب ــوت ــات
يمكنها التنقل والعودة بأمان .وتقضي
الخطة بــأن تغوص الــروبــوتــات العائمة
داخل الكهوف الجليدية وخارجها مرات
عدة في اليوم في الصيف ،وتطفو على
السطح بــن كــل رحـلــة لترسل البيانات
إلى الشاطئ .وبمجرد أن يتجمد سطح
املحيط في الشتاء ،ستستمر الروبوتات
فــي إج ــراء الـقـيــاســات بـمـفــردهــا ،لترسل
البيانات في وقت الحق في الربيع ،وفق
بيان الجامعة.
يقول كريج لي ،أستاذ في علم املحيطات
ف ــي م ـخ ـت ـبــر ال ـف ـي ــزي ــاء ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة فــي
ج ــام ـع ــة واشـ ـنـ ـط ــن إن «ه ـ ــذا االخ ـت ـب ــار
ال ـع ــال ــي الـ ـخـ ـط ــورة دلـ ـي ــل ع ـل ــى م ـف ـهــوم
اسـتـخــدام التكنولوجيا الــروبــوتـيــة في
بيئة بحرية محفوفة باملخاطر» .الجرف
ال ـج ـل ـيــدي ه ــو ال ـج ــزء ال ـعــائــم م ــن الـنـهــر
الجليدي الذي يمتد من البحر الداخلي،
والــذي يقع على الطبقة السفلية .معظم
القارة القطبية الجنوبية ال تظهر حتى
اآلن ذوبانًا سطحيًا خطيرًا ،لكن العلماء
يعتقدون بأن الذوبان يحدث في األنهر
الجليدية الــداخـلـيــة ،حيث تلتقي املياه
امل ـح ـي ـط ـي ــة ال ــدافـ ـئ ــة ن ـس ـب ـيــا بــال ـجــانــب
السفلي .يشرح كريستيانسون أننا «لم
نـتـمـكــن يــومــا م ــن ال ـغ ــوص بـعـمــق كبير
فــي كـهــف جـلـيــدي ،حـيــث يلتقي الـجــرف
ال ـج ـل ـي ــدي الـ ـع ــائ ــم بـ ـق ــاع الـ ـبـ ـح ــر ،وإذا
تـمـكـنــا م ــن ال ـق ـيــام ب ــذل ــك ،ف ـســوف نـكــون
قــادريــن على جمع أطـنــان مــن البيانات
الجديدة .فكثيرًا ما ال نعرف حتى ما هي
تضاريس قاع البحر تحت هذا الجرف،
ما يؤثر على تدفق املياه ودرجة الحرارة
وغ ـيــرهــا مــن ال ـعــوامــل ال ـتــي تـتـحـكــم في
معدل الذوبان».
وقـ ــد ن ـق ــل م ــوق ــع scientific american
أن ــه ع ـلــى م ــدى  40عــامــا ازدادت ســرعــة
ذوب ــان الـجــرف الجليدي «بــايــن آيــانــد»
إلــى  ،%75وإذا ذاب تمامًا سـيــؤدي إلى
رفــع مستوى البحر ليغرق جميع املــدن
الساحلية على كوكب األرض ،وبالتالي
ف ــإن ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة لـجـمــع بـيــانــات
عــن درج ــة ال ـحــرارة الرئيسية والضغط
وتركيبة املـيــاه وقـيــاس االض ـطــراب هي
وض ــع ال ــروب ــوت ــات م ـبــاشــرة ف ــي الـبـحــر
أسفل الجرف.
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