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 �أوقفت �رشكة �سام�سونغ مبيعات جهاز "غاالك�سي 
7" �جلديد ب�سبب تقارير عن �نفجار بطاريته  نوت 
يف خطوة غري عادية من جانب �رشكة �لتكنولوجيا 

�لعمالقة.
وقالت �ل�رشكة �إن هناك م�سكلة يف �لبطارية، لكنها 

مل تذكر مزيد� من �لتفا�سيل.
لكن �إذ� كانت خلية �لبطارية من نوع ليثيوم-�أيون 
�أو �أن خطاأ �سغري� يف  ت�سحن ب�رشعة كبرية للغاية 
�لت�سنيع قد مر دون فح�ص �سديد من جانب �ل�رشكة 
فقد يوؤدي هذ� �إىل حدوث متا�ص كهربائي، وبالتايل 

��ستعال �لنار.
ودعت كلري غر�ي، خبرية يف تخزين �لطاقة وتعمل 
بجامعة كامربيدج، �إىل �إيجاد بد�ئل �أكرث �أمانا من 

�لليثيوم.
وقالت: "�عتقد �أنه يجب على �ملرء �أن ي�سعر بالقلق 
يف  �أمانا  �أكثثرث  تكنولوجيا  �إيجاد  باجتاه  ويدفع 

�لبطاريات".
�أن يتم �لرتكيز على هذ� �ملحور  "ينبغي  و�أ�سافت: 

يف �أبحاث وتطوير هذه �ل�سناعة".
و�أردفت: "بالرغم من �أنه يتم �كت�ساف معظم عيوب 

هذه  فثثاإن  �الأولثثيثثة،  �الخثثتثثبثثار�ت  خثثالل  �لت�سنيع 
�لعملية لي�ست مع�سومة من �خلطاأ".
لكنها �أ�سارت �إىل �أنه ال د�عي للذعر.

وقالت: "جميعنا يو�جه خماطر يف حياتنا – نقود 
قابلة  �سو�ئل ع�سوية  �ل�سيار�ت ونحن جنل�ص فوق 
�أكرث  �أخثثرى  تكنولوجيا  و�سائل  هناك  لال�ستعال. 

�أمنا".
�رشكة  تقول  �ل�سائعة  �ال�سباب  يخ�ص   ما  ويف 
حالة   35 عن  �إال  �الإبثثالغ  يتم  مل  "�إنه  �سام�سونغ 
��ستعال فقط يف �أجهزة غاالك�سي نوت 7 يف جميع 

�أنحاء �لعامل بعد بيع 2.5 مليون جهاز".
قبل  مثثن  �مل�ستخدمة  �أيثثثون  ليثيوم  بثثطثثاريثثات 
�سناعة  يف  �ال�ستخد�م  �سائعة  �سام�سونغ  �رشكة 

�لتكنولوجيا – فما �لذي يجعلها خطرة؟
كيفية  عن  �ملعلومات  بع�ص  نعرف  �أن  �ملهم  من   
)مهبط  �لكاثود  على  بب�ساطة  حتتوي  فهي  عملها، 
�لد�ئرة  �لد�ئرة �لكهربائية( و�الأنود )م�سعد يف  يف 

�لكهربائية( ومادة �لليثيوم.
ع�سوي  ب�سائل  و�مل�سعد  �ملهبط  بني  �لف�سل  يتم 

ي�سمى �الإلكرتوليت ومادة م�سامية ت�سمى �لفا�سل.
بني  �ل�سائل،  د�خل  �لفا�سل،  عرب  �لليثيوم  ينتقل 

�الثنني.

�ل�سحن �ل�رشيع
 �إذ� كانت �لبطارية ت�سحن ب�رشعة كبرية، وينتج عن 
�الأنود،  حول  �لليثيوم  يتجمع  �حلثثر�رة،  توليد  ذلك 

�الأمر �لذي قد يوؤدي �إىل حدوث متا�ص كهربائي.
ل�سحن  نظام  لديك  يكون  ما  "عادة  غثثر�ي:  تقول 

�لبطارية يتحكم يف معدل �ل�سحن".
"تتح�سن جودة �لبطاريات با�ستمر�ر، لذ�  وت�سيف: 
ال تكون م�سطر� ل�سحنها ب�رشعة – و�إذ� فعلت ذلك 

ف�ستتكون طبقات �لليثيوم".
يجعل  قد  �لذي  �ل�سبب  هو  هذ�  �أن  �إىل  غر�ي  ت�سري 

�سحن �لبطارية جتربة بطيئة ب�سكل حمبط.
يف  تت�سبب  �أن  ميكن  �لتي  �الأخرى  �لعيوب  وت�سمل 
حدوث متا�ص كهربائي، �لتلوث �لناجم عن �ل�سظايا 
�لثقوب  �أو  �الإنتاج  عملية  �أثناء  للمعدن  �ل�سغرية 
ت�سبح  ال  قد  و�لتي  �لبطارية،  �إغثثالق  يف  �لدقيقة 
�لبطارية عدة مر�ت حيث  و��سحة حتى يتم �سحن 

تتمدد وتنكم�ص �ملو�د.
تقول غر�ي: "�أ�سبح �لت�سنيع موحد� ب�سكل �أكرب عما 

كان عليه قبل 10 �أو 15 عاما".
بني  �جلمع  يف  م�سكلة  هناك  يكون  قد  ذلثثك،  ومع 
خاليا �لبطارية لتوليد �ملزيد من �لطاقة، وهذ� �أمر 
حتتوي  �لتي  فالبطاريات  متز�يد.  نحو  على  �سائع 

منا�سبة  تكون  �ملثال،  �سبيل  على  خلية،   12 على 
الأجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة.

�خلاليا  من  �أكرب  عدد�  و�سعت  "كلما  غر�ي:  تقول 
�سويا كلما ز�د �حتمال تعطل بع�سها".

�الأمر  لكن  تظهر،  عيوب  هناك  تز�ل  "ال  وت�سيف: 
دون  كبري  عدد  �إنتاج  يجري  �إذ  حتد،  �إنه  يتح�سن. 

�حلاجة �إىل ظهور خطاأ و�حد".
عالمات يجب �النتباه �إليها

 هناك عالمات قد ت�سري �إىل �أن �لبطارية على و�سك 
�لعطل، ح�سب �رشكة "غيك �سكو�د" �ملتخ�س�سة يف 

توفري و�إ�سالح �لبطاريات.
�ل�رشكة على موقعها على �سبكة �النرتنت:   وتقول 
�النتفاخ  يف  �لبطارية  تبد�أ  �الأحيان،  بع�ص  "يف 
�لد�خلية  �خلاليا  تتمزق  �إذ  متاما،  تتعطل  �أن  قبل 

وتتك�رش".
مل  �إذ�  د�ئما.  يحدث  ال  �النتفاخ  "لكن  وت�سيف:   
�ساخنا  �أ�سبح  �جلهاز  �أن  تالحظ  قد  ذلثثك،  يحدث 
قليال �أكرث من �ملعتاد - لكن دعونا نكون �سادقني، 
فهو�تفنا تكون �ساخنة �إىل حد ما �أثناء �ال�ستخد�م 

�لعادي على �أي حال".
وتو�سي �ل�رشكة بالتخل�ص من �أي بطاريات تظهر 

عليها هذه �لعالمات.

 "بريزما" الروسي يشتغل اآلن 
بدون إنترنت

سويسرية تطلق 
ساعة روبوت

تصمم روبوتا
 قتاليا جديدا

68 مليون من حسابات 
خدمة دروب بوكس

�أعلن �لقائمون على تطبيق "بريزما" �أن �لتطبيق �سيمكن �مل�ستخدمني من تعديل 
�ل�سور دون �حلاجة لالت�سال باالإنرتنت.

�لتو��سثثل �الجتماعثثي تطبيثثق  �نت�ثثرش موؤخثثر� بثثني م�ستخدمثثي مو�قثثع  وقثثد 
ت�سميمثثات  �إىل  �ل�سثثور  يحثثول  �لثثذي  �لتطبيثثق  وهثثو   ،)prisma("بريزمثثا"
.iOS لر�سومات خمتلفة.. و�سعد �لتطبيق �رشيعا ليحتل �سد�رة �لبحث يف متجر

 هثثذ� ويتيح هذ� �لتطبيق �لرو�سي مل�ستخدميه عثثدة ت�ساميم جلعل �ل�سورة تبدو 
وكاأنهثثا لوحثثة مر�سومة، وتلثثك �لت�ساميثثم م�ستوحاة مثثن �أ�ساليثثب )�ستايالت( 

فنانني كبار �أمثال فان غوخ وبيكا�سو.
 و�أكثثد خمت�سون �أن م�ستخدمي تطبيق "بريزما" لن يحتاجو� لالإنرتنت بعد �الآن 

ملعاجلة �ل�سور ولكن �رشعة �ملعاجلة تعتمد يف نف�ص �لوقت على قوة �لهاتف.

 " L Epee " ل�سوي�رشيثثة بالتعثثاون مثثع �رشكثثة� " MB&F " قامثثت �رشكثثة 
بت�سميثثم �ساعثثة طاولة ذ�تية �حلركة �أطلق عليها ��سثثم " Balthazar " وت�سم 

�ل�ساعة 618 قطعة.
وقثثد �أ�سيفثثت �إىل �آلية �ل�ساعة وظيفة �لتعرف على منزلثثة �لقمر يف ن�سفي كرته 

كليهما.
وعينثثا �لروبثثوت عبارة عن �سا�ستثثني م�سنوعتني على �سثثكل ُرملانني )م�سندين 
 "Balthazar" أو حّمالتثثني( مثثن �لياقوت. و��ستخدمت يف ت�سميم �آليثثة �ساعة�
تقنيثثات فريثثدة مثثثل زخرفثثة  Cotes de Geneve " ، ومعاجلثثة �ل�سلثثوع، 
وتلميثثع �ملثثر�آة، و�ملعاجلة با�ستخثثد�م تيار�ت �لرمثثل، و�لت�سكيثثل بالكب�ص على 

�ل�ساخن وغريها من �لتكنولوجيات �لتي ت�ستخدم عند ت�سنيع �ساعات �ليد.

 قامثثت �رشكثثة "كال�سينكثثوف" �لرو�سيثثة بت�سميثثم منظومثثة "�سور�تنيثثك" )"رفيثثق 
�لدرب"( �لقتالية �لذ�تية �لقيادة.

و�لروبوت �جلديد عبارة عن عربة مدرعة بو�سعها �لقيام باال�ستطالع و�لدعم �لناري 
للوحد�ت، وذلك بالتعاون مع طائر�ت من دون طيار.

ويزود �لروبوت بنظام قيادة كمبيوتري و�أجهزة �ت�سال �رشي وو�سائل ك�سف ور�سد. 
وقد تن�سب على من�سته �أية وحدة قتالية مبقدورها �لتعاون مع روبوتات �أخرى، مبا 

يف ذلك �لطائر�ت من دون طيار.
وقثثال مدير عام �رشكثثة "كال�سينكثثوف" �أليك�سثثي كريفوروت�سكو يف حديثثث �أدىل به 
لوكالثثة "تا�ثثص" �لرو�سية �إن �لروبوت �جلديثثد خم�س�ص للقيثثام باال�ستطالع و�لدعم 
�لناري للوحد�ت و�أد�ء �لدوريات وحماية �ملن�ساآت �لهامة وكذلك �إز�لة حقول �الألغام.

 ك�سثثف موقع مذربورد �أن قر�بة - -68،680،741ح�ساب يف خدمة دروب بوك�ص 
DROPBOX  �نك�سف فيها �لربيد �الإلكرتوين وكلمات �ملرور. و�أ�سار �ملوقع �إىل 
ح�سولثثه على ملفات تت�سمثثن �لبيانات �مل�رشبة و�لتي �أكد �سحتها موظف كبري يف 
�رشكثثة دروب بوك�ص وقد رف�ص �الف�ساح عن ��سمه، وكانت �مللفات قيد �لتد�ول يف 
قاعدة بيانات للملفات �مل�رشبة �لتي يجري بيعها على مو�قع م�سبوهة. وكان حجم 
ملفثثات �لبيانات �مل�رشبثثة �لذي ح�سل عليه �ملوقع من خدمثثة �لتبليغ بالت�رشيبات 
- وهثثو موقثثع - Leakbase -،  مثثن دروب بوك�ص يعثثادل 5 غيغابايت تت�سمن 
ح�سابثثات �أكثثرث من 60 مليون م�سرتك باخلدمة. وقالثثت "دروب بوك�ص" "يف �سياق 
بحثنثثا عن �أيثثة تهديد�ت �أمنية جديدة علمنا عن ت�رشيثثب ملعلومات م�ستخدمني من 

عناوين بريدية وكلمات �رش، ونعتقد �أن ذلك قد ح�سل عام 2012" .

خدمة جديدة من أمازون.. اضغط الزر يصلك الطلب!

كيف تحمي كاميرا حاسوبك 
المحمول من االختراق؟

لماذا تنفجر بطاريات الهواتف المصنوعة من الليثيوم؟

"Spin" جهاز تحكم من دون أزرار

الرجال أكثر تعلقًا بهواتفهم من النساء

تقنية جديدة السترجاع الذهب من النفايات االلكترونية

سامسونغ تعوض مستخدمي "الهواتف المتفجرة"

�أطلقثثت �رشكثثة �أمازون خدمثثة تكنولوجية جديثثدة للم�ستهلكني مثثن �أجل طلب ما 
يحتاجثثه �ملنثثزل من خالل �أزر�ر "د��ثثص" Dash �اللكرتونية �لتي ميكن و�سعها 
يف جميثثع �أنحثثاء �ملنثثزل.  وميكثثن للمت�سوقني �حل�سثثول على جميثثع �حتياجات 
�ملنثثزل غثثري �ملتوفرة عثثرب �ل�سغط على هثثذه �الأزر�ر، حيث يو�سع �لثثزر �ملنا�سب 
للمنتج يف �الأماكن �ملرتبطة به. على �سبيل �ملثال، يو�سع زر د��ص بجانب �أكو�ب 
�لقهثثوة من �أجل �إعادة طلب �لن�سكافيه، وزر �آخر على طاولة �لكمبيوتر لطلب حرب 
للطابعة، وكذلك �الأمر بالن�سبة ل�سفر�ت �حلالقة يف �حلمام. ويعمل �لزر من خالل 
�ل�سغثثط عليثثه ليتم �إر�سثثال �لطلب عرب �سبكثثة و�ي فاي �ملنثثزل �إىل �أمازون، حيث 
ي�ستلثثم �مل�ستهلك �لطلب يف �ليوم �لتايل. كما ميكن و�سع �أزر�ر د��ص �لتكنولوجية 
علثثى �الأجهثثزة �ملنزليثثة مثثثل �لغ�سثثاالت و�لطابعثثات.  يذكر �ن �ثثرشكات �سناعة 
�لتكنولوجيثثا �لكثثربى مثل �سام�سونثثغ وبو�ص، تعمل على �إطثثالق منتجات جديدة 

ليتم �إي�سالها عرب خدمة �أزر�ر د��ص �لثورية.

 ُيعثثّد موقع �لتو��سثثل �الجتماعي  تويرت من 
�أبثثرز �ملو�قثثع �لتي متكنك مثثن �لو�سول 

باأعمالك وتعريثثف ن�ساطك �إىل �لعمالء 
�ملحتملثثني يف جميثثع �أنحثثاء �لعثثامل 
و�ملنتجثثات  باخلدمثثات  و�ملهتمثثني 
�لتثثي تقدمهثثا، وهناك فر�سثثة كبرية 
وحقيقيثثة لل�ثثرشكات للتو��سثثل مثثع 
�لعمالء �ملحتملثثني بغ�ص �لنظر عن 

�أماكن تو�جدهم.
فر�سثثة  �ملوقثثع  لثثك  يتيثثح  كمثثا   
�أو  �الأ�سخا�ثثص  مثثع  �لتو��سثثل 
�ملنظمثثات �أو �ل�ثثرشكات �لتي متلك 
ح�سابثثات يف �ملوقثثع باالإ�سافثثة 
يف  يحثثدث  مثثا  �كت�سثثاف  �إىل 
�ملعلومثثات  وتبثثادل  �لعثثامل 
ب�سثثكل فثثوري و�رشيع مثثا يفيدك 
�لت�سويقيثثة  خططثثك  تعديثثل  يف 

و�ال�سرت�تيجيثثة، كمثثا يجعلك على 
�إطثثالع مبجريات �الأحو�ل �الإقت�سادية 

�لعاملية �لتي قد توؤثر يف ن�ساط �رشكتك، لذ� بات موقع تويرت 
�أكرث من موقع للتو��سل �الجتماعي.

ويثثرى �لقائمثثون على تويثثرت �أن �لعديثثد من �مل�ستخدمثثني ال يكتفون 
باكت�سثثاف �ملعلومثثات يف تويثثرت، بثثل يبنثثون ت�رشفاتهثثم وفقثثا لتلثثك 

�ملعلومثثات، �الأمر �لذي يوفر فر�سثثا كبرية لقطاع �الأعمال، وخا�سة �مل�ساريع 
�ل�سغثثرية ومتو�سطثثة �حلجثثم للو�سثثول �إىل �أكرب عثثدد ممكن مثثن �مل�ستخدمني 

وتطوير �لعملية �ل�رش�ئية ملنتجاتهم وخدماتهم.
 �إال �أن �الأ�سلوب �ملتبع حالًيا للت�سويق عرب تويرت و�ل�سبكات �الجتماعية �الأخرى 
يفر�ص على �مل�ساريع �ل�سغرية و�لكبرية تبني منهج �أكرث ��سرت�تيجية، ويعتمد 
على بناء عالقات �أقوى بامل�ستخدمني للنجاح بت�سويق �خلدمات و�ملنتجات.

ويعد �ل�سوق �ل�سعودي �أف�سل �الأ�سو�ق �الإقليمية للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
بف�سل �قت�ساد �ململكة �ملتني و�لن�سط، و�لنمو �ل�سكاين �ملتز�يد و�لقوة �ل�رش�ئية 
�لعالية وتنوع �الحتياجات. ولكن �لتحدي �الأكرب �أمامها هو �لو�سول �إىل �أكرب 

عدد ممكن من �مل�ستهلكني باأقل تكلفة ممكنة.
وت�سثثارك تويرت جمموعثثة من �الأفكار �ملتعلقثثة باال�ستخثثد�م �الأف�سل للمن�سة 

�الإعالمية و�الجتماعية لتعزيز �مل�ساريع وتنميتها:
�سارك باملحادثات وتفاعل مع �الآخرين

الإي�سثثال  تويثثرت  ��ستخثثدم 
و�لروؤيثثة  �ملعلومثثات 
ب�رشكتثثك  �خلا�سثثة 
و�لتي ال ميكن لعمالئك 
�أي  يف  يجدوهثثا  �أن 
ه �أ�سئلة  مكان �آخثثر. َوجِّ
و��ستمثثع  ملتابعيثثك 
لتعليقاتهثثم  جيثثًد� 
�أجب  ثثثم  ومالحظاتهثثم 
�لتثثي  �لتغريثثد�ت  علثثى 
ن�ثثرش  و�أعثثد  تخ�سثثك، 
�الإيجابيثثة  �لتغريثثد�ت 
حتديثثًد� و�سعهثثا �سمثثن 
قائمتثثك �ملف�سلثثة ووجه 

�ل�سكر لكل من يدعمك.
ال تتجاهثثل �أي تغريثثد�ت 
تعامثثل  ولكثثن  تنتقثثدك 
مع �مل�سكلثثة �مل�سار �إليها 
قيمثثة  ردود  عثثن  و�بحثثث 
�إىل حمادثاتثثك. وقثثد  و�أ�سفهثثا 
حتتثثاج الإجر�ء بع�ص �ملحادثات ب�سكل منفثثرد بعيًد� عن �سبكة 

�الإنرتنت من خالل �لتو��سل �ملبا�رش مع �أ�سحاب تلك �ملحادثات.
�أوجد لنف�سك �سوًتا م�سموًعا ور�قب كل ما يحدث من حولك

ال تقلثثق مثثن �إطثثالق �لعنثثان ل�سخ�سيتثثك �أو �سخ�سيثثة موظفيثثك، �إذ تختلثثف 
�جتاهثثات �الأعمال بطبيعة �حلال، وينبغي عليك �إيجثثاد �أ�سلوب ينا�سب طبيعة 
�أعمالك وعمالئك. ويجب �أن تر�قب �حلو�ر�ت �لتي تن�رش على تويرت �لتي تخ�ص 
�رشكتثثك ومنتجاتثثك ومناف�سيك لتكثثون على �طالع علثثى �ملحادثات وت�سارك 

فيها بنف�سك.
�هتم بن�رش �الأخبار �ملنا�سبة يف �لوقت �ملنا�سب

توجثثد طبيعثثة �لتو��سثثل �ملبا�ثثرش لتويثثرت حياة ق�سثثرية الأي حمتثثوى، ولذلك 
�حر�ثثص على ن�رش تغريد�تك ب�سكل متو��سل حول �ملو��سيع ذ�ت �ل�سلة بعملك 
�أو منتجك �أو خدماتك، وحاول �مل�ساركة يف �الجتاهات و�ملو��سيع �لتي تدور 

يف فلك �رشكتك وقطاع عملك.
�سارك تغريد�تك مع �الآخرين و�ساعف من تاأثري ر�سالتك

يهتثثم �لنا�ص ب�سثثكل �أكرب بامل�ساركة مثثع �ملحتوى �ملثري و�ملمتثثع و�ل�سادق، 
وي�سمل ذلك �إ�سافة �سورة �أو �سوؤ�ل �أو غري ذلك.

 �أ�سبثثح �خثثرت�ق �لكامري� �ملدجمة يف �الأجهثثزة �ملحمولة �أمر� 
�سائعثثا يف بع�ثثص �ملناطثثق، بينما يبحث كثثثريون عن �لطرق 
�الأن�سثثب حلمايثثة �أجهزتهثثم. فاذ� كنثثت من م�ستخدمثثي نظام 
ت�سغيثثل وينثثدوز فثثان، �خلطثثو�ت �لتاليثثة كفيلثثة، بثثاأن توفثثر 
�حلمايثثة  حلا�سوبثثك : 1. ��سغثثط يف �آن و�حثثد علثثى زر �سعثثار 
Windows وحرفR ، �ستظهر لك �سا�سة الإدخال �الأو�مر.
2. �كتثثب �الأمر �لتايل  devmgmt.msc و��سغط على زر 
�لتاأكيثثد Enter. بعثثد ذلك �ستظهر �سا�سثثة الإد�رة �الأجهزة. 3. 
�بحثثث يف قائمة �الأجهثثزة عن "�أجهزة معاجلثثة �ل�سور" ومن 
ثثثم �نتقل �إىل ��سثثم �لكامري� �لتي متتلكهثثا. 4. ��سغط على ��سم 
�لكامري� بالزر �الأميثثن للفاأرة ومن ثم �خرت �الأمر "�إيقاف". 5. 
�إذ� مل تكثثن ت�ستخدم �لكامري� على �الإطثثالق ميكنك �ختيار �أمر 
"�إز�لثثة".  �ما �إذ� كنت بحاجة ال�ستخد�م �لكامري� مرة �أخرى، 
فثثكل ماعليثثك هو �عثثادة تطبيق  �خلطثثو�ت �ل�سابقثثة ولكن قم 

باختيار �أمر "ت�سغيل".

كافة  ��ستبد�ل  �إىل  يهدف  للتحكم،    "Spin" جهاز 
حتى  �أو  �ملعي�سة  غرف  يف  �ملتناثرة  �لتحكم  �أجهزة 
ويتو�فق  لالإ�سار�ت  وفقًا  �جلهاز  يعمل  �أريكتكم.  على 
مع �أجهزة �لتلفزيون و�أنظمة �الإ�ساءة �لذكية، وحتى 

�الأجهزة �لتي توفر �لبث عرب �الإنرتنت.
 هذ� جهاز حتّكم يحوي ت�سعة و�أربعني زر�ً.. بالتاأكيد 
�الأقمار  بقنو�ت  للتحكم  و�آخر  للتلفزيون  و�حد  لديكم 
�ل�سناعية و�آخر لالأجهزة �الأحدث من تلفزيون "�آبل".. 
ال�ستبد�ل  �أي�سًا  ُي�ستخدم  �لذي   "Spin" جهاز  هذ� 
ميكنك  زر،  �أي  على  يحتوي  وال  �الأجثثهثثزة  هثثذه  كل 
�لذكية  و�الإ�ساءة  بالتلفزيون  �لتحّكم  ��ستخد�مه  عرب 
ميزة  حتوي  �لتي  و�الأجهزة  �لال�سلكية  و�ل�سماعات 
باالأ�سعة  �لتو��سل  حتى  �أو  �لبلوتوث،  فاي" �أو  "و�ي 
�أجهزة  �لعادة  يف  ت�ستخدمها  و�لتي  �حلمر�ء  حتت 

�لتحّكم �لعادية.
 ��ستخد�مها قد يكون بلف جهاز �لتحكم �أو �لنقر عليه، 
ميكنك �أن ت�ستخدمه لت�سغيل �لتلفزيون مب�سح �جلانب 

ت�ستخدمه  �أن  وميكنك  هكذ�،  باإ�سبعك  منه  �خللفي 
لت�سغيل �لفيديو �ملعرو�ص �أو تقدميه �أو تاأخريه، لرفع 
�ل�سوت يجب �أن تلف �جلهاز �إىل �ليمني، ولتخفي�سه 
�إىل �لي�سار، ميكنك �أن ت�سعر باهتز�ز د�خل �جلهاز مع 
كل درجة �سوت ترفعها �أو تخّف�سها، و�إن ت�ساءلتم عن 
�لفائدة من �حل�سول على �الإ�ساءة �لذكية فهي تكمن 
�أو  وخف�سها  �الإ�ساءة  لرفع  هذه  مثل  �أجهزة  بوجود 

لتغيري لونها..
�لتطبيق  بثثا�ثثسثثتثثخثثد�م   "SPIN" بثثرجمثثة  ميكنك   
�لذي  �لتحكم  بجهاز  باال�ستعانة  �أو  له  �ملخ�س�ص 
ترغب بالتخّل�ص منه، وميكن لهذ� �جلهاز تذّكر �أو�مر�ً 

عديدة يبلغ عددها مائة و�أربعني
�أعد�د  "Spin" �لكثري من �ملناف�سني مع منو   يو�جه 
�لتحّكم  ميكنه  جهاز  �بتكار  حتثثاول  �لتي  �ل�رشكات 
و�أخرى  �جل�سد  ت�ستعني بحركة  �لتي  منها  �سيء،  بكل 
مثل جهاز "Echo" من �رشكة "�أمازون" �لذي يعمل 

باالأو�مر �ل�سوتية

 ك�سفثثت نتائثثج جتربثثة �أجريثثت عن طريثثق جامعات 
فورت�سبثثورغ ونوتنغهثثام ترنت، بتكليثثف من �رشكة 
كا�سرب�سكثثي الب بثثاأن �مل�ساركني �لذيثثن و�سعو� يف 
غرفثثة �نتظار مبفردهثثم مل ي�ستغرقو� �سوى 44 ثانية 
يف �ملتو�سط قبل مل�ثثص هو�تفهم. ودّلت �لتجربة على 
�أن �لرجثثال مل يتحملثثو� �النتظثثار حتثثى لن�سثثف هذ� 
�لوقت، حيث بلغ متو�سط فثثرتة �النتظار للرجال 21 

ثانية فقط مقارنة بفرتة 57 ثانية للن�ساء.
و�أ�سثثاف "مبعنى �آخثثر، مل نعد نطيثثق �النتظار بعيد�ً 
عنهثثا علثثى �الإطثثالق. �إن مثثا تتيحثثه هثثذه �الأجهثثزة 
�لذكية من �رشعة يف �إعطثثاء �ملعلومات و�ال�ستجابة 
�لفوريثثة جتعلها �لرفيق �لرقمثثي، و�سلة �لو�سل �لتي 
تربطنثثا بالعامل �خلارجي �أكثثرث من جمرد كونها �أد�ة 
�أو و�سيلثثة تكنولوجيثثة".  وكمثثا ت�سثثري در��سثثة �أخرى 

�إ�سافيثثة �أجرتها تلك �جلامعات، �إىل �أن هذ� �الندفاع 
للتحقثثق مثثن هو�تفنثثا قثثد يكثثون ناجتًا �خلثثوف من 
فقثثد�ن وتفويثثت �أي �سثثيء �أو حثثدث عندمثثا ال نكون 
مت�سلني باالإنرتنثثت. ومن خالل ��ستطالع م�ساحب، 
�أقثثر �مل�ساركون �لذين ��ستخدمو� هو�تفهم باأن لديهم 
م�ستثثوى �أعلى من حالثثة �خلوف هذه.  ونثثّوه ��سرتيد 
كارولو�ثثص، من جامعثثة فورت�سبورغ بالقثثول "كلما 
�زد�دت فثثرتة ��ستخثثد�م �مل�ساركثثني لهو�تفهم، كلما 
تنامثثى لديهثثم �ل�سعور بالقلثثق خ�سيثثة �أن يفوتهم �أيًا 
مثثن �الأحد�ث �ملهمة بالن�سبة لهم عندما ال تكون تلك 
�لهو�تثثف بحوزتهم".  وكما تو�سلثثت �لدر��سة �إىل �أنه 
كلمثثا ��ستخدمنا هو�تفنا لوقت �أطثثول، كلما �أ�سبحنا 
�أكثثرث توتثثر�ً. ولكثثن �ملثري للده�سثثة، �أنثثه عندما �سئل 
�مل�ستطلعثثون عثثن م�ستثثوى �سعادتهم �لكلثثي، مل يكن 

هناك فرق بني �مل�ستخدمثثني �العتياديني ونظر�ئهم 
�الأكثثرث تعلقثثًا بهو�تفهم. ولذلثثك فاإن �لتوتثثر �لناجم 
عثثن ��ستخثثد�م �لهاتف �لذكثثي ال يبدو باأن لثثه تاأثري 
كبثثري علثثى م�ستثثوى �سعادتنثثا ب�سثثكل عثثام.  وخالل 
فثثرتة �النتظار، �لتي ��ستمرت لع�ثثرش دقائق، ��ستخدم 
�مل�ساركثثون هو�تفهثثم �لذكيثثة لن�سف �ملثثدة تقريبًا. 
وعلثثى غر�ر بحث كا�سرب�سكي الب �ل�سابق، فنحن يف 
هذ� �لع�رش نعتمد ب�سثثكل كبري على �الأجهزة �ملتنقلة 
كاأدو�ت،  ن�ستخدمهثثا  حيثثث  الأدمغتنثثا،  كامتثثد�د 

وبالتايل ل�سنا بحاجة �إىل تذكر �حلقائق بعد �الآن.
 فمعظم �مل�ستطلعني، على �سبيل �ملثال، مل ي�ستطيعو� 
تذكثثر رقم هاتف �رشيكهم �حلثثايل، ولكنهم ال يز�لون 
يتذكثثرون رقم منزلهم منثثذ �أن كانو� يف �لعا�رشة من 

�لعمر.

 �كت�سف �لباحثون تقنية جديدة ميكن �أن ت�ساعد على تطوير �أ�ساليب ال�ستخر�ج 
�ملعثثادن �لثمينثثة و�إنقثثاذ حثثو�يل 300 طن مثثن �لذهب �مل�ستخثثدم يف جمال 

�اللكرتونيات �سنويا.
ويعتقثثد �لباحثثثون �أن �لنفايثثات �لكهربائيثثة حتتثثوي على ما ي�سثثل �إىل 7% 
مثثن جممثثل �لذهب يف �لعثثامل، مبا يف ذلثثك �لهو�تثثف �لنقالة و�أجهثثزة �لتلفاز 

و�لكمبيوتر.
 وال يعتثثرب ��ستخثثر�ج �لذهب من �لهو�تثثف �لنقالة ظاهرة جديثثدة، حيث كانت 
�ل�ثثرشكات تقوم بذلك منثثذ �سنو�ت، ولكن تعتثثرب �الأ�ساليب �حلاليثثة غري فعالة 

وميكن �أن تكون خطرة على �ل�سحة ب�سبب ��ستخد�م مو�د كيميائية �سامة.
 لثثذ� طور �لباحثون من جامعة �أدنربة طريقة ��ستخر�ج جديدة ال ت�ستخدم هذه 
�ملثثو�د �لكيميائية �ل�سامة، وميكثثن �أن تكون لها فو�ئثثد �قت�سادية و�جتماعية 
حمتملثثة. و�الأ�سلثثوب ينطوي علثثى و�سع لوحات �لثثد�رة �لكهربائية يف حم�ص 
خفيف من �أجل حل �الأجز�ء �ملعدنية. وبعد ذلك تتم �إ�سافة �سائل زيتي يحتوي 
علثثى مركثثب كيميائي ال�ستخر�ج �لذهب منها. وياأمثثل �لباحثون �أن تعمل هذه 

�لطريقة على حت�سني طرق ��سرتد�د �لذهب من �لنفايات �اللكرتونية.

 �أ�سثثدرت �رشكثثة �سام�سونثثغ �لكوريثثة �جلنوبية بيانثثا ر�سميا حول �آليثثة تعوي�ص 
�مل�ستهلكثثني �لذيثثن ��سثثرتو� �لهو�تثثف �لتي تعر�سثثت لالنفجثثار �ذ مت ت�سجيل 35 
حالة �حرت�ق بطاريات. وجاء �سحب هو�تف "غاالك�سي نوت 7" �ملطورة من قبل 
�سام�سونثثغ بعثثد تقارير عن �نفجار بع�ص هثثذه �لهو�تف �أثنثثاء �سحنها. وقد �أقرت 

�ل�رشكة �لكورية �جلنوبية بامل�سكلة، و�أوقفت مبيعات هاتفها �جلديد.
و�أعلنثثت �سام�سونغ عن �آليثثة لتعوي�ص �مل�ستخدمني �لذين ��سثثرتو� �لهاتف �جلديد 
تتمثل يف خيارين: �الأول هو تبديل هو�تف "غاالك�سي نوت 7" لدى �مل�ستخدمني 
باأخرى جديدة ال تعاين من م�سكلة �نفجار �لبطارية، �بتد�ء من �ال�سابيع �ملقبلة.

 �أمثثا �خليثثار �لثاين فهو تبديل هاتف "غاالك�سي نثثوت 7" فور� بهاتف "غاالك�سي 
�إ�ص 7" �أو "غاالك�سي �إ�ص 7 �إيدج"، باالإ�سافة �إىل تعوي�ص �مل�ستخدم ماليا عن كل 

�مللحقات �لتي ��سرت�ها و�خلا�سة بهاتف "غاالك�سي نوت 7".
 يذكثثر �ن �سام�سونثثغ  تلقت �رشبثثة قا�سية جر�ء ق�سية �نفجثثار هو�تفها، و�أ�سارت 

تقارير �إىل �أنها خ�رشت 7 مليار�ت دوالر من قيمتها �ل�سوقية،

اختراقكالشينكوف شركةتطبيق
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