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44 والية،  265 متجر عرب  �أمريكا وحدها هناك  يف 
يعمل يف كل متجر �أكرث من 100 موظف ما يرفع عدد 
موظفي مبيعات �آبل يف �أمريكا �إىل �أكرث من 30 �ألف 

موظف ما بني دو�م كامل و جزئي.
�آبل  موظفي  و�شهاد�ت  �لتقارير  من  �لكثري  حتدثت 
عن  �ليوم  �شنعرفكم  فيها،  للعمل  ر�ئعة  �رشكة  �أنها 
�لتفا�شيل �ليومية كما يرويها �أحد موظفي �ملبيعات 

�لذي عمل الأكرث من عامني.
sp e �ملبيعات، ملوظفي  وظيفيني  م�شميني   هناك 

.genius cialist و 
�لالزمة  �ملعلومات  تقدمي  وظيفته   specialist �لـ 
�الأجهزة  حــول  �لــزبــون  ��شتف�شار�ت  عن  و�الإجــابــة 

�ملعرو�شة و�رشح كيفية ��شتخد�مها.
�أما عن كيفية �لتقدم للعمل يف �لوظيفة ي�رشح كيف 
�أر�د  وبعدها   Best Buy متاجر  يف  يعمل  كــان 
�ملوجود  �لطلب  بتعبئة  قام  �آبل،  يف  للعمل  �الإنتقال 
يف  ظهرت  �لتي  �الأ�شئلة  عن  و�أجــاب  �آبل  موقع  على 

ياأتي  حتى  �الإنتظار  عليه  وبعدها  �لتقدم  ��شتمارة 
�الإت�شال من �آبل.

�إىل  بالتوجه  قرر  لذ�  �أحــد،  يت�شل  ومل  ��شبوعني  مر 
�إىل  تقدم  بالفعل  هناك،  �مل�شوؤولني  ومقابلة  �ملتجر 
حدث  هناك  �شيكون  �نــه  �أخــربه  �لــذي  �ملتجر  مدير 

لتعيني موظفني جدد لذ� عليه �لتو�جد فيه.
�حلدث  و��شتهل  مر�شحًا   40 هناك  كــان  �أنــه  يقول 
�آبل وبعدها قدمت  بعر�ض مقطع فيديو عن �جناز�ت 
�مل�شتخدمني  معرفة  عــن  كتابية  �متحانات  لهم 
�ملكتبية  �لتطبيقات  مثل  وتطبيقاتها  �آبل  مبنتجات 
مثل  وغريها   Pages، KeyNote، Numbers

.Time Machine Aperture و 
بعد عدة �أيام من �الإنتهاء من هذ� �المتحان �لكتابي 
موعد  لتحديد  �ملتجر  مدير  من  هاتفية  مكاملة  تلقى 
عليه  مقابالت  �شتة  من  و�حــدة  هذه  كانت  مقابلة. 

خو�شها.
�شخ�شي  ب�شكل  �ملر�شح  �ملتجر  يف  مدير  كل  يقابل 
�إىل  يخل�شون  ثم  ومن  �ملنطقة  مدير  يقابله  وبعدها 
�إىل  �جلديد  �ملوظف  يخ�شع  بتعيينه.  نهائي  قــر�ر 

برنامج تدريبي خا�ض يعترب كتدريب �أ�شا�شي وي�شتمر 
قبل  من  كثب  �ملتدربني عن  مر�قبة  يتم  �أيام  لع�رشة 

مدير �ملوظفني يف �ملتجر ومدير �ملتجر نف�شه.
بعد �الإنتهاء من �الأيام �لع�رشة مت �إخ�شاع �ملوظفني 
بع�ض  مع  يلعبون  حيث  تدريبي  مع�شكر  �إىل  �جلــدد 
بع�شهم  على  و�لتعرف  للتاأقلم  �جلليد  ك�رش  تدريبات 
و�جناز�تها  �آبل  تاريخ  عن  �شيء  كل  على  و�الإطــالع 
�الأ�شهم  �ل�رشكة و�ملنافع وخيار�ت  وبر�جمها وروؤية 
من  �شهر  هناك  باالإجمال  للموظفني.  �شتقدم  �لتي 

�لتدريب قبل بدء �لعمل �لفعلي.
�أما �مل�شمى �لوظيفي �لثاين وهو �لـ genius فيتميز 
على  �شاحبه  ويح�شل  كامل  عمل  بدو�م  يكون  باأنه 
مدفوعة  يــوم   14 ملــدة  رحلة  مثل  �إ�شافية  مز�يا 
�إىل  للخ�شوع  كاليفورنيا  يف  �آبل  مقر  �إىل  �لتكاليف 
�أعلى  تكون  �أجورهم  �أن  �إىل  �إ�شافة  خا�ض،  تدريب 

عادة.
يك�شب �لـ genius عادة ما بني 25e30 دوالر يف 
�شاعة �لعمل ح�شب خربته ومدة عمله يف �ملتجر حتى 
�ملتجر  تاأ�شي�ض  منذ  �ملتو�جدين  �لقد�مى  بع�ض  �أن 

يتقا�شون 40 دوالر يف �ل�شاعة.
يتقا�شون  فاإنهم   specialist ـــ  �ل موظفي  �أمــا 
�شحي  تاأمني  ولديهم  �لعمل،  �شاعة  يف  دوالر   12
وخيار�ت �حل�شول على �أ�شهم يف �ل�رشكة حتى 10% 
من �لدخل لربع �شنة، �إ�شافة �إىل �خل�شومات �خلا�شة 
ل�شنة و�حدة،  %25 من �شعر منتج و�حد  مثل خ�شم 
�شعر �ملنتجات الأ�شدقاء وعائلة �ملوظف  %15 من 
لثالثة منتجات يف �ل�شنة. و ح�شم غري حمدود 10% 

على �أي منتج يف �أي وقت.
�أف�شل جتربة بيع  �آبل بزبائنها وتقدم لهم  كما تهتم 
مبيعاتها  مبوظفي  تهتم  فاإنها  ممكنة،  فني  ودعــم 
�إطالق �الأجهزة. يقول �ملوظف  �أي�شًا خا�شة يف يوم 
جمانية  غــد�ء  وجبات  لهم  قدمت  �ل�رشكة  �أن  مثاًل 
�إطــالق  يــوم  يف  �ملتاجر  مبيعات  موظفي  لكامل 

�الأجهزة.
قد يعترب �أ�شوء �شيء يو�جهه موظف �ملبيعات يف �آبل 
هو عملية �إعادة ترتيب �الأجهزة وم�شحها من ب�شمات 
�لتايل منتظمة  �ليوم  تبدو يف �شباح  �الأ�شابع حتى 
ونظيفة، هذه �لعمل تتطلب حتى 3 �شاعات من �لعمل.

تطلق محول لتوصيل يد تحكم 
باليستيشن مع الكمبيوتر

تعتذر للسعوديين عن ترجمة 
"داعش"

 microLED قد تستخدم شاشات
في اآليفون مستقبال

سناب شات تجعل الحصول على 
Geofilters أكثر سهولة

�أعلنــت �رشكة �شوين عن �إطالق حمــول USB ال�شلكي ليد �لتحكم بالبالي�شتي�شن 
DUALSHOCK 4 و�لتي ت�شمح بتو�شيل يد �لتحكم �لال�شلكية بالكمبيوتر 
�أو �ملاك عرب �لبلوتوث و�للعب عن بعد بدون كابالت. كل ما يحتاجه �لالعب هو 
تنزيل تطبيق PS4 Remote Play على جهاز �لكمبيوتر �شو�ء بنظام ويندوز 
�أو OS X وميكــن ��شتخد�مــه لالإت�شــال مع جهاز �لبالي�شتي�شــن 4 وتو�شيل يد 
�لتحكــم �لال�شلكية مع �لكمبيوتر عرب منفذ USB الإجر�ء �الإقرت�ن عرب �لبلوتوث 
بو��شطة هذ� �ملحول �جلديد. وتتو�فق وحدة �لتحكم �لال�شلكية �جلديدة مع خدمة 
��شــرت�ك PS Now �لتــي �شتتوفــر يف بع�ض دول �لعامل و�لتــي ت�شمح لالعبني 
بتنزيــل �لتطبيق و�لو�شول �إىل مكتبة �ألعاب كبرية قو�مها حاليًا 400 لعبة من 

�ألعاب بالي�شتي�شن �لقدمية ولعبها مبا�رشة عرب �لكمبيوتر. 

�عتــذرت �رشكة مايكرو�شوفت لل�شعوديني، بعــد �أن قامت خدمة �لرتجمة "بينغ" 
�لتابعــة لها برتجمة كلمة "د�ع�ــض" بالعربية �إىل "�ل�شعوديــة" باالإجنليزية، ما 
�أثــار حملة على مايكرو�شوفت يف و�شائل �لتو��شــل �الجتماعي مت �ملطالبة من 
خاللهــا مبقاطعــة مايكرو�شوفت  . مــن جانبه، قال نائب رئي�ــض مايكرو�شوفت 
يف �ل�شعوديــة، ممــدوح جنار: "ب�شفتــي موظفــا يف مايكرو�شوفت، فاأنــا �أعتذر 
�شخ�شيــا لل�شعــب �ل�شعــودي وللمملكة، عن هــذ� �خلطاأ �لغري مق�شــود". و�أو�شح 
جنار �أن �خلطاأ حدث ب�شبب �الآلية �لتي يتبعها بينغ يف �لرتجمة، �إذ يقوم بتوفري 
بد�ئــل يف ترجمة كلمة معينة، بناء على �ملقرتحات �لتي ي�شيفها �مل�شتخدمون 
�أنف�شهــم كما قامت مايكرو�شوفت بت�شحيح �خلطاأ خالل �شاعات، وبد�أت حتقيقا 

يف �الأ�شباب �لتي �أدت �إليه.

ظهــرت تقاريــر جديــدة ُت�شــري �إىل �أّن �آبــل �شتعتمــد علــى تقنيــة microLED يف 
�الآيفونــات �مل�شتقبليــة ولي�ض OLED. �لرئي�ض �لتنفيــذي ل�رشكة Innolux �لتي 
ُتطــّور �شا�شات microLED، قال "�أّن تقنيــة �رشكته هي من �شتحل حمل �شا�شات 
LCD علــى �لهو�تــف �لذكية ولي�ض تقنيــة OLED، يف �إ�شارة �إىل هو�تف �آيفون 
�لتــي تعتمد على تقنيــة TFTeLCD حالًيا وُتخطط �آبل لالنتقال �إىل تقنية �أخرى 
م�شتقبــاًل. لكن هناك رغبة �شديدة  من �لرئي�ض �لتنفيذي يف زيادة �الهتمام بالتقنية 
�لتــي ُتطورها �ل�رشكة �لتي ير�أ�شها، لكن هناك عو�مل �أخرى تزيد من �إمكانية حدوث 
m e لتي ُتطــور تقنية� LuxVue  هــذ� �الأمــر. هناك مثــاًل �أّن �آبل ��شتحوذت علــى
croLED منذ عّدة �شنو�ت، وحتى �أّن بع�ض �لتقارير ُت�شري �إىل وجود خمترب �رشي 

لتطوير �لتقنية �ملذكورة ل�شالح �آبل يف تايو�ن.

�أطلقت �شناب �شات قبل �أ�شهر ميزة Geofilters لطلب فالتر خم�ش�شة حيث ميكن 
للم�شتخدمــني طلــب فلرت حلفلــة زو�ج �و تخرج �و غريها مع حتديــد �ملكان و�لوقت 

مقابل �أ�شعار تبد�أ من  5 دوالر وترتفع كلما ز�د �لوقت و �أت�شع �ملوقع .
يف �ل�شابق كان من يرغب باحل�شول على فالتر Geofilters يحتاج للقيام بعمل 
ت�شميمــه �خلا�ــض �أمــا �الآن فقد و�شعــت �شناب �شــات �لكثري من �لقو�لــب �جلاهزة 
باالإ�شافــة الأدو�ت �لر�شم و�لكتابة ليتمكن �مل�شتخدم من طلب �لفلرت �خلا�ض به يف 

وقت �أ�رشع .
�ي�شــًا �طلقــت �شناب �شات حتديثًا �ليــوم للتطبيق على �ندرويــد و iOS حمل مز�يا 
لتن�شيــق �خلــط مثل و�شــع خط و�خلــط �ملائل كمــا ميكنك تعيــني �لكتابــة لت�شبح 

متحركة مع �ل�شورة كما هو �حلال مع �لرموز �لتعبريية .

الجيل الجديد من بذالت الفضاء الستكشاف المريخ: 
طبقة ثانية من الجلد البشري!

أولمبياد طوكيو تأتي 
 8K مع أجهزة تلفاز

كيف يبدو العمل في متجر آبل؟

ما  الذي يفعله مرض الزهايمر بالدماغ

تقدم تقنية لمنع األخرين من إختالس النظر لشاشة حاسبك!

زرع المعلومات مباشرة في الدماغ ممكن

"فيزا" كارت أصبحت خاتمًا ذكيًا 

مــع تقــدم �لعلم وغزو �الإن�شان للف�شاء �خلارجي، عمــل �لعلماء على تطوير �لبذلة 
�لف�شائيــة �لتي حتمي ر�ئد �لف�شاء وت�شاعده على تنفيذ مهامه �ملختلفة، لذلك مت 
تطويــر بذلــة ف�شاء �أ�شبه بالبذلة �ل�شحرية بداًل من �لبالون �لذي كان يتو�جد ر�ئد 
ا لت�شبح  �لف�شــاء بد�خله بب�شاطــة �لبذلة بعد �لتطويــر ميكنها �أن تنكم�ــض تلقائًيّ
�شبيهة بـ”�جللد �لثاين” جل�شم ر�ئد �لف�شاء لتعطيه حماية كاملة، و�شيق مقا�شها 
ا حرية �حلركة ال�شتك�شاف �لكو�كــب. وُيعتقد �أن هذه �لبذلة �شتكون  �شيعطيــه �أي�شً
منا�شبــة لهبوط �أول رجل على �شطح �ملريــخ للتجول على �أر��شيه ب�شهولة. عملية 
�لتطويــر �حلديثــة لرو�د �لف�شاء �شتجعلــه �أكرث خفة ولن يو�جــه �مل�شاكل �لقدمية 
�لتي كان يو�جهها، خا�شة �أن �ملالب�ض قابلة للتمّدد و�النكما�ض. �لبذلة �ل�شحرية 
م�شنوعة من لفائف من مادة SMA وهي مو�د م�شنوعة من �ملطاط و�الأ�رشطة 
�لقما�شيــة و�لتي تتفاعل مبا�رشة مــع درجات �حلر�رة، و�أثبتــت �لتجارب فاعلية 
� يف �لف�شــاء حيث ت�شتطيــع حتمل �ل�شغط ما بــني 60 �إىل 160  هــذه �لبذلــة جًدّ

درجة مئوية.

طّور خــرب�ء بريطانيون هياكل حديثة للطائر�ت مزودة مبا يطلق عليه “�جللد 
�لذكــي” �ل�شبيه بجلــد �الإن�شان و�لذي �شيمّكن قائد �لطائــرة من �حل�شول على 
� عن �رشعة �لرياح ودرجة �حلــر�رة و�الإجهاد و�حلركة عن  تقاريــر �رشيعة جــًدّ
طريــق �آالف مــن �أجهزة �ال�شت�شعــار متناهية �ل�شغري، وبهــذ� ميكن تفادي �أي 
 BAE م�شــاكل حمتملة قبل �أن ت�شبح كبــرية. ويوؤكد مركز “�أنظمة بي �إيه �إي
Systems” للتقنيــة �ملتقدمــة علــى �أن “�جللد �لذكــي” مفهوم جديد ميثل 
�لثــورة �لتكنولوجية �حلديثة ويقلل من �حلاجــة �إىل �لفح�ض �ملنتظم للطائرة 
علــى �الأر�ض بل ويحدد �الأجــز�ء �لتي البد من ��شتبد�لها يف �لطائرة يف �لوقت 
�ملنا�شــب ويزيــد من كفــاءة �شيانة �لطائــر�ت وحت�شني �ل�شالمــة و�الأمان يف 
جمال �لطري�ن بالكامل. وعن �آلية عمل نظام “�جللد �لذكي” �أو�شح �ملركز �أنه 

يتــم تثبيت �أجهــزة ��شت�شعار متناهية �ل�شغــر م�شابهة يف حجمها 
ا، �أي  لروؤو�ــض حبات �الأرز، بل �أقل من جزيئات �لغبار �أي�شً

�أقل مــن حــو�يل 0.002 بو�شة مربعــة، وتعتمد على 
م�شــدر طاقــة خا�ض بهــا، وحينما تقــرتن بنظام 

�إر�شــال  ت�شغيلهــا تكــون قــادرة علــى 
�الإ�شــار�ت للُقمــرة �لرئي�شيــة كما 

جلد  ير�شل 

�الإن�شــان مــا ي�شعر بــه �إىل مخ 
�الإن�شان. من ناحيتها قالت ليديا 

ة هايد، �لر�ئــدة يف �لبحث و�لتطوير، �إن  لفكر �
جاءتها حينمــا كانت ت�شتحم، ور�أت �أن جمفف �ل�شعر ي�شتخدم جهاز ��شت�شعار 
عــن ُبعد الإيقاف ت�شغيله يف حالة �إنهاكــه، ومن وقتها وهي ت�شعى �إىل تطبيٍق 
عملــٍيّ لهــذ� �ملبد�أ لعمــل �أجهــزة �ال�شت�شعــار �لرخي�شة على طائــر�ت �شخمة 
غاليــة �لثمن لتقــوم بوظائف متعددة. و�أكــدت على �أن �لفكــرة ميكن تطبيقها 
ا ملر�قبة حالة �إنهاك �ملركبات وقيا�ض  يف �لطائر�ت و�ل�شيــار�ت و�ل�شفن �أي�شً

درجة �حلر�رة و�الأ�رش�ر �ملحتملة نتيجة �لعو�مل �خلارجية.
وجاء يف بحث تكنولوجيا �جليل �لقادم للمن�شات �جلوية �لتي تقوم بتطويرها 
�أنظمــة “بي �إيــه �إي” �أن فكرة �إن�شــاء من�شات لت�شعر ب�شــورة م�شابهة ل�شعور 
�لب�ــرش �أو �حليو�نات بد�أت تتبلور من خالل جمع �آالف من �ملخرجات �خلا�شة 

�ال�شت�شعــار  وحتليل �لبيانات �لكبرية لتنقل �ل�شناعة باأجهــزة 
نقلــة  علمية ومهنيــة جديدة. ومن �ملتوقع �لربيطانيــة 

مدنية  تطبيقات  �أف�شل لتو�شيــع �ملفهوم �ملكت�شف �إن�شاء 
�ملثــال حديثــًا “للجلــد �لذكي”،  �شبيــل  فعلــى 

يوجــد ميكــن روؤيــة من�شــات يف  �مل�شتقبــل 
ت�شتطيــع  روبوتــات  م عليهــا  لقيــا �

ويف  تعقيــًد�  �أكــرث  نف�ض مبهــام 
�لوقــت تنخف�ض عمليــة �ل�شيانة 

�لدورية.

بــد�أت كاًل مــن �رشكتــي �شــوين وبانا�شونيــك يف �الإ�شتعــد�د 
الأوملبيــاد طوكيــو �لتــي تقام خــالل عــام 2020، عن طريق 
 NHK 8 �إىل �جلانب �الإ�شــرت�ك معK تطويــر �أجهــزة تلفــاز
و�أخريــن لتطويــر تقنيــة بــث حمتــوى �الأوملبيــاد 8k لهــذه 
�الأجهزة. كما يرغب عمالقة ت�شنيع �أجهزة �لتلفاز يف �ليابان 
�أن تكون تقنية �لبث يف �الألعاب �الأوملبية �ملرتقبة يف طوكيو 
عــام 2020 غري تقليديــة ومبهرة، حيث تاأتــي كاًل من �شوين 
وبانا�شونيــك ب�شا�شــات 8K لتدعــم بــث �الألعــاب �الأوملبيــة 

بعر�ض مميز.
�نتهــت �الألعــاب �الأوملبيــة �لتــي �أقيمــت يف ريــو موؤخــر�ً، �إال 
�أن �الألعــاب �الأوملبيــة يف طوكيــو �شت�شهــد تطــور �أكــرب لبــث 
�الأحــدث و�لفعاليات يف �ليابان، حيث ت�شــرتك كاًل من �شوين 
وبانا�شونيــك مــع حمطــة NHK و�ــرشكات �أخــرى لتطوير 

حمتوى �لفيديو 8Kتقنيــة جديــدة باإمكانيات لعر�ض 

 �لعملية حتدث هنا بالق�رشة �لدماغية، حيث تتو�جد 
نقل  عــن  �ملــ�ــشــوؤولــة  �لع�شبية  �لــقــنــو�ت  مــلــيــار�ت 
وتتم  �لدماغ..  عرب  �لكهربائية  �ملوجات  تريليونات 
عملية �لنقل يف �لع�شب من كل خلية الأخرى من خالل 
كيلوغر�م  عن  وزنــه  �لع�شبي.يزيد  �ال�شتباك  نقاط 
�أبرز  يعترب  لكنه  جمعدة..  هالمية  هيئته  بقليل  و�حد 
عندما  باالأخ�ض  و�أروعها  و�أهمها  �الأجــز�ء  مكونات 
�لدماغ  يعمل  ال  عندما  �ملنا�شبولكن  بال�شكل  يعمل 
مدّمرة  تكون  �أن  ميكن  �لنتائج  فــاإن  منا�شب  ب�شكل 
�أما  �شليم  �شخ�ض  دمــاغ  هو  �لي�شار  على  �لدماغ   ..
�ليمني فهو م�شاب مبرحلة متقدمة من  �لدماغ على 
كيفية  يظهر  عر�شي  مقطع  �لزهامير.وهذ�  مر�ض 
بال�شو�ئل..  �ملليئة  �لفجو�ت  وتو�شع  �لدماغ  �نكما�ض 
�ملري�ض  قدرة  لي�شل  �لزهامير  مر�ض  يفعله  ما  هذ� 
Hi e" �لتفكري و�لتخطيط، وهذ� �جلزء يدعى   على 
�آمون، �لذي ينكم�ض مع هذ�  pocampus" �أو قرن 
�ملر�ض، و�لع�شو �مل�شابه حل�شان �لبحر يعد م�شوؤواًل 

�لتي  �أول �الأجز�ء  �لذكريات �جلديدة، وهو  عن تكوين 
هذ�  يح�شل  كيف  �لزهامير.ولكن  بفعل  تــ�ــرشرت 
حيث  �لدماغية،  بالق�رشة  هنا  حتدث  �لعملية  كله؟ 
�لع�شبية �مل�شوؤولة عن نقل  �لقنو�ت  تتو�جد مليار�ت 
وتتم  �لدماغ..  عرب  �لكهربائية  �ملوجات  تريليونات 
عملية �لنقل يف �لع�شب من كل خلية الأخرى من خالل 
كيماوية  مــو�د  متر  حيث  �لع�شبي،  �ال�شتباك  نقاط 
ت�شمى باملو�شالت �لع�شبية يف �لفجوة بهذه �لنقاط 
لتن�شاأ لدى �ل�شخ�ض �ل�شليم ذ�كرة جديدة.لكن بالن�شبة 
 eبيتا" ��شمه  بروتينًا  فــاإن  �لزهامير  مر�شى  لدى 
�آخر  بروتني  يتحلل  بينما  بالتكون،  يبد�أ  �أميلويد" 
�لبالك و��شتباكات بروتينية  "تاو" ليبد�أ تكون  ��شمه 
بالدماغ، و�لتي متنع مرور �ملو�د �لكيماوية �مل�شوؤولة 
�خلاليا  لتبد�أ  �الأع�شاب،  بني  �ملعلومات  نقل  عن 
تثبت  �أن  دون  �جلديدة  �لذكريات  وتعلق  بال�شمور 
بالدماغ وتزول �لقدرة على �لتفكري و�لتخطيط وتتغري 
�أهم  �شلوكيات �الإن�شان و�شخ�شيته.. ليتحلل تدريجيًا 

�حلا�شب ك�شفت  ت�شنيــع  عمــالق 
 Sure View �شا�شــات  عــن   HP
�لتــي تقدمهــا بتقنيــة جديدة الأجهــزة �حلا�شب 
�ملحمــول، ملنــع �الأخرين مــن م�شاهــدة �شا�شة 
�حلا�شــب �أو مــا يتم عر�شه علــى جهاز �حلا�شب 

�ملحمول �خلا�ض بك.
لــن حتتاج �إىل �أكرث مــن زر ب�شيط يف �مل�شتقبل، 
ملنــع �الأخريــن مــن �لنظــر �إىل �شا�شــة �حلا�شب 
�خلا�ــض بك، حيــث ميكن لتقنيــة HP �جلديدة 
�لتــي يتم تن�شيطها عــن طريق هذ� �لزر �أن تعمل 
علــى قطــع جمــال �لروؤيــة يف �لزو�يــا �خلا�شة 
ب�شا�شــة �حلا�شــب، لتعيــق �ختال�ــض �لنظــر �إىل 
�شا�شــة �حلا�شــب �ملحمول من �جلانبــني. تعمل 
�شا�شــة  تاأتــي يف  �لتــي  HP �جلديــدة  تقنيــة 

منــع  طريــق  عــن   Sure View
�إطــالق �الإ�شاءة يف �الأطــر�ف �جلانبية 
للحا�شب، لذ� �شيكون �ملحتوى �لذي يعر�ض على 
�شا�شــة �حلا�شــب �ملحمــول ظاهر ب�شــكل �أو�شح 
للم�شتخدم �لــذي يو�جه �حلا�شب ب�شكل م�شتقيم، 
�أو يف جمال روؤيــة ينح�رش يف زو�ية 70 درجة 
فقط، بينما يتــم قطع �الإ�شاءة بن�شبة %95 يف 
�جلانبني. وقد عرفت هــذه �خلا�شية يف �ل�شابق 
عــن طريــق فالتر يتــم �رش�ئها ل�شا�شــة �حلا�شب 
�ملحمول، و�لتي تدعم �خلا�شية ذ�تها عن طريق 
ل�شــق �لفالتــر حلمايــة خ�شو�شيــة �مل�شتخــدم 
مبوؤثــر�ت خا�شــة، �إال �أن هــذه �لفالتــر كان لها 
�جلانــب �ل�شلبي حيث ي�شعــب �إز�لتها من �شا�شة 
 HP حلا�شــب �ملحمــول غالبــًا. �إال �أن خا�شية�

�لتــي تقدمهــا �ليوم لعمــالء �ل�رشكــة يف �شا�شة 
�ملحمــول،  �حلا�شــب  الأجهــزة   Sure View
�أو �خت�شــار يف لوحــة  تدعــم �مل�شتخــدم بــزر 
�ملفاتيح للت�شغيل �أو �الإيقاف يف �لوقت �ملف�شل 
للم�شتخــدم. تقنيــة �شا�شــة Sure View �لتي 
 ،3M ليوم �شممت بال�رش�كة مع� HP تقدمهــا
�لتي قدمت يف �لفرتة �ملا�شية لالأ�شو�ق �لفالتر 
�لال�شقة �لتي تقدم �خلا�شية ذ�تها. ومن �ملقرر 
�أن تتوفــر �شا�شات Sure View يف �ثنان من 
منــاذج حا�شبات HP يف �شهر �شبتمرب، على �أن 
 EliteBook 1040 تاأتــي يف كاًل من حا�شب
و�أي�شــًا EliteBook 840، كمــا تتميــز هــذه 
�ل�شا�شــات بدقــة و�شــوح 1080 بيك�شل وتدعم 

�أي�شًا خا�شية �للم�ض.

ــل علمــاء �إىل تقنية  لــزرع �ملعلومات  تو�شّ
و�ملهــار�ت يف دماغ �الإن�شــان مبا�رشًة، 
من دون �حلاجة ال�شتذكارها �أو حفظها، 
“هوليــوود”. �أفــالم  طريقــة  علــى  �أي 

تطويرهــم  عــن  �لباحثــون  �علــن  فلقــد 
نظــام حمــاكاة يعمــل علــى تغذيــة �لدمــاغ 

مبا�ــرشة باملعلومــات وتعليــم مهــار�ت جديــدة يف 
غ وقــت ق�شري.كما قد در�ــض �لعلماء �الإ�شــار�ت �لكهربائية يف  مــا د

جمموعتني من قادة طائر�ت متدربني، بعدما متت تغذية جمموعة مبعلومات 
حتاكــي قيــادة طائــرة حقيقيــة، فيما تعلمــت �ملجموعــة �الأخــرى بالطريقة 
�لعادية، ليتو�شــل �لباحثون �إىل نتيجة مفادها �أن �الأ�شخا�ض �لذين مت مدهم 
بهذه �ملعلومات قد قامو� باملهمة �أف�شل من �ملجموعة �لثانية بن�شبة 33 يف 
�ملائة.فيمــا �أو�شــح �لدكتور مو�ثيو فيليب�ض �أن “نظامنــا هو �الأول من نوعه، 

باعتباره نظام حتفيز للدماغ �لب�رشي”.

ك�شفــت �رشكــة "فيز�" �أن خامتها �ملبتكــر "NFCRing" �لذي يجعل من عملية 
دفــع �لفو�تــري و�حل�شابــات  �أمر� �شهال وفريــد� �شيكون متاحا جلميــع �لزبائن يف 
�ال�شهــر �لقادمــة . وكانت �ل�رشكة قد �أ�شدرت ن�شخا خا�شــة من خامت �لدفع �لذي 
ميكــن للريا�شيني �مل�شاركني يف دورة �الألعاب �الأوملبية يف ريو 2016 �رتد�وؤه، 
وهــو مزود ب�رشيحــة �شغرية �آمنة ويتيــح �لدفع مبجرد نقره علــى �أي جهاز دفع 
مــزود بتقنيــة �الت�شــال NFC، وال يتطلــب "NFCRing" ��شتخــد�م بطارية 
�أو �إعــادة �شحــن، وهو مقاوم للمــاء حتى عمق ي�شل �ىل 50 مــرت�. و�أعلنت �رشكة 
فيــز� �أنها �أتاحت طلبات �ل�رش�ء علــى �ملوقع �الإلكرتوين للمنتج بحو�يل 40 جنيه 
��شرتليني �أي ما يعادل نحو 53 دوالر�، وهو متوفر بجميع �ملقا�شات، يف �نتظار 

طرحه يف �الأ�شو�ق بحلول �شهر دي�شمرب/كانون �الأول �ملقبل. 
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بريطانيون يطورون هياكل طائرات شبيهة بجلد اإلنسان!


