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 Internet بعد اأن بات مفهوم “اإنرتنت الأ�شياء ٠
من  بداية  حولنا،  من  �شئ  كل  of things” يغزو 
اأ�شبح  نرتديها،  التي  بالأحذية  وانتهاًء  ال�شيارات 
ُمقبلون  نحن  الذي  العامل  �شكل  ُندرك  اأن  �رضوريا 
عليه. ُتعد التجارة الإلكرتونية واحدة من املجالت 
الأ�شياء،  التي حتمل ُفر�شا هائلة لإنرتنت  امُلت�شعة 
حيث تعتمد التجارة الإلكرتونية ب�شكل خا�ص على 
وتغريات  بل  واإهتماماتهم،  الأ�شخا�ص  طبيعة  فهم 
امُلنتج  لهم  لُتقدم  حلظة  كل  يف  ال�شخ�شي  مزاجهم 
حتقيق  وبالتايل  املزاجية،  احلالت  لتلك  امُلنا�شب 
اأمثلة  ع��دة  التايل  القائمة  وت�شم  الأك���ر.  الربح 
مل�شة  اإ�شفاء  يف  الأ�شياء  اإنرتنت  جنح  ملجالت 

خا�شة عليها:
١. احلمالت الدعائية امُلعتمدة على قرب امُل�شتخدم

مع  تتوا�شل  التي  الال�شلكية  الإر�شال  اأجهزة  ُتعد 
 beacons – اأو ما ُت�شمى بال  الهواتف املحمولة 

الأ�شياء.  اإنرتنت  ع�رض  عالمات  اأبرز  من  واحدة   –
حول  الُكرى  املتاجر  تغزو  الأجهزة  تلك  وباتت 
العامل مع اإت�شاع اإ�شتخداماتها، حيث ُينتظر اأن يبلغ 
حول  املتاجر  يف  منها  امُل�شتخدمة  الأجهزة  عدد 
 ،٢٠١٨ العام  بحلول  جهاز  مليون   ٣،٥ اىل  العامل 
ُمقارنة ب٩٦ األف جهاز فقط العام املا�شي ٢٠١٥.
 ٢٥ عن  يزيد  ما  يف  حاليا  الأجهزة  تلك  وُت�شتخدم 
وتت�شمن  ال�شهرية،  ال��ُك��رى  املتاجر  من  �شل�شلة 
للُم�شتخدمني  تنبيهية  اإ�شعارات  اإر�شال  وظائفها 
اأحد  اأم��ام  عبورهم  عند  املحمولة  هواتفهم  على 
ترويجية  ُيقدم عرو�ص  املتجر  اإذا ما كان  املتاجر 
خا�شة على �شلعة كان امُل�شتخدم قد ابدى اإهتماما 
املحمول،  هاتفه  عر  ب�رضائها  فكر  اأو  قبل  من  بها 
الأق�شام  ُمتعددة  املتاجر  بع�ص  اإ�شتخدمتها  كما 
الُعمالء،  ي�شتخدمها  التي  الت�شوق  عربات  تتبع  يف 
بهدف حتليل �شلوكهم ومعرفة الأق�شام التي جتتذب 

العرو�ص  تاأثري  درا���ش��ة  وكذلك  اأك��ر،  اإهتمامهم 
متاجر  �شل�شلة  اإ�شتخدمت  عليهم.  ال��رتوي��ج��ي��ة 
كذلك  التقنية   BestBuy ال�شهرية  الإلكرتونيات 
مبنحهم  متاجرها  دخول  على  الُعمالء  ُمكافئة  يف 

كوبونات تخفي�ص.
٢. املرايا الذكية وتقنية جتربة املالب�ص اإلكرتونيا

“رالف  متاجر  بينها  من  متاجر،  عدة  ُموؤخرا  بداأت 
املرايا  تقنية  اإ�شتخدام  يف  يورك،  نيو  يف  لورين” 
للزبائن جتربة املالب�ص مُبجرد  ُتتيح  والتي  الذكية 
ودون  الذكية،  امل���راآة  تلك  يف  اأنف�شهم  اىل  النظر 
مالب�ص  ع��دة  وجتربة  مالب�شهم  خلع  اىل  احلاجة 
ُمتلفة  األ��وان  جتربة  التقنية  تلك  وُتتيح  اأُخ��رى، 
من كل قطعة مالب�ص، حتى ولو كانت غري متوفرة 
باملتجر يف ذلك الوقت، ما ُيكن الزبائن من جتربة 
تركيبات ل نهائية من املالب�ص حتى ي�شلوا اىل ما 

ُينا�شبهم باأقل جمهود.

٣. زر اأمازون الذكي لل�رضاء الفوري
ُيعد زر اأمازون Amazon Dash Button الذي 
و�شيلة  لديها  الُعمالء  ولء  لزيادة  ال�رضكة  اأطلقته 
ُمبتكرة ُكليا، بل وواحدة من اأكر تطبيقات مفهوم 
الإلكرتونية  التجارة  جم��ال  يف  الأ�شياء  اإن��رتن��ت 
اأمريكية  اإبتكارا. ياأتي الزر، الذي ُيكلف ٥ دولرات 
عند  اأُخرى  مرة  امُل�شتخدم  ي�شرتدها  زر  لكل  تقريبا 
يحمل  زر  �شورة  يف  الوىل،  ال�رضاء  عملية  اإمت��ام 
الزر  تثبيت  ويتم  �رضاوؤه،  يتوىل  الذي  امُلنتج  �شعار 
الغ�شيل،  م�شاحيق  مثل  املطلوب  امُلنتج  بجوار 
للمرة  الزر  �شبط  وبعد  وغريها،  الأ�شنان  معجون 
مرة  الزر  �شغط  اىل  فقط  امُل�شتخدم  يحتاج  الوىل 
واحدة ليتوىل الزر تلقائيا اإمتام عملية طلب املزيد 
من امُلنتج املطلوب عندما ُيقارب على النفاذ لي�شل 
تدخل من  اأي  دون  امُل�شتخدم  بيت  باب  اىل  امُلنتج 

جانب امُل�شتخدم.

تطوير قوارب ذاتية القيادة ثورية 
في أمستردام

تصنع نسخة رقمية 
لكل شخص!

تخترع سيارة كهربائية 
قابلة للطي

ثغرة في هواتف شاومي الصينية 
تعرضها لالختراق

 يطمح م�رضوع ROBOAT لت�شميم قوارب ذاتية القيادة متعددة املهام لإطالق 
قوراب ذاتية القيادة   يف املمرات املائية املزدحمة يف اأم�شرتدام وكذلك التخل�ص 
م��ن الدراجات ال�شدئ��ة يف القنوات املائية. كما اأقيم ه��ذا امل�رضوع بالتعاون بني 
معه��د ما�شات�شو�شت���ص للتكنولوجي��ا )MIT(، ومعه��د اأم�ش��رتدام مرتوبوليت��ان 
للحل��ول املتقدمة )AMS(، حيث �شيبداأ امل�رضوع يف عام 2017 وملدة 5 �شنوات 
م��ن اأجل اإنتاج قوارب ذاتي��ة ثورية للعمل �شمن املم��رات املائية املزدحمة. فيما 
ق��ال كارلو راتي، اأ�شتاذ التقني��ات احل�رضية يف معهد ما�شات�شو�شت�ص للتكنولوجيا 
:"يه��دف امل���رضوع لإن�ش��اء اأ�شطول م��ن الق��وارب الذاتية القي��ادة لنق��ل الب�شائع 
والأ�شخا�ص، ويكن اأي�شا اأن ت�شاهم يف اإن�شاء البنية التحتية املوؤقتة مثل اجل�شور 

واملن�شات التي يكن جتميعها وتفكيكها يف غ�شون �شاعات".

 تعم��ل وكالة "لوكا" الرو�شي��ة على م�رضوع اأ�شمت��ه "Replika" يكن من اإن�شاء 
ن�شخ رقمية من الب�رض با�شتخدام تقنيات الذكاء ال�شطناعي .

وت�شتطي��ع هذه الن�شخ الرقمي��ة اإذا �شحت ت�شميتها "بالروبوت" اأن تتعلم من الب�رض 
."vc.ru" طرق وميزات الت�شال والتوا�شل، بح�شب املوقع الرو�شي

ويك��ن لهذه الن�شخ الرقمية من الب���رض اأن ت�شبح �شديقا اأو رفيقا �شخ�شيا اأو حتى 
مدرب��ا خا�ش��ا، اإذ اإنه��ا �شتك��ون قادرة عل��ى اإج��راء املحادثات وحتدي��د املواعيد 
والعث��ور على املعلومات على �شبكة الإنرتن��ت، والدرد�شة مع الأ�شدقاء وحتفيزهم 

لأداء املهام.
ويعم��ل "Replika" عل��ى اأ�شا�ص و�شع �شبكة ع�شبية ت�شاع��ده على الت�شال مع 

امل�شتخدم وطرح الأ�شئلة وتلقي الإجابات. 

ظه��رت على مواق��ع الإنرتنت �شورة لراءة اخرتاع وا�شط��ة نقل غريبة تن�شب فكرة 
و�شعه��ا ل�رضكة فورد التي با�شتطاعتها ت�شميم �شيارة كهربائية ذات قاعدة يكن 

طيها لبيعها يف اأ�شواق نامية.
تتلخ���ص اأهم ميزة لهذا امل�رضوع يف ت�شميم قاع��دة هذه ال�شيارة على �شكل حرف 
X ، م��ع زي��ادة عدد املفا�شل، مما �شي�شمح بطي هذه ال�شيارة، الأمر الذي يقل�ص 

طولها �شعفني تقريبا.
جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأن هذه ال�شيارة لن ت��زود مبقود عادي بل �شت��زود مبقود �شبيه 
مبق��ود الدراج��ة وبعجالت �شبيهة بتل��ك العائدة للدراجات الهوائي��ة، وهي تت�شف 
باأطر �شيقة وقطر كبري. يقال اإن هذه العجالت الكرى ذكرت بع�ص اخلراء مبوديل 

.1903 اأنتج يف عام  Ford A الذي 

وج��د اخلب��ري الأمن��ي الهولن��دي "تاي���ص بروينين��ك" ثغ��رة خط��رية يف برنام��ج 
هات��ف XIAOMI MI4 ت�شمح لل�رضك��ة امل�شنعة باخ��رتاق الهاتف. واأكت�شف 
"بروينين��ك" اأن��ه م��ن �شمن الرام��ج امللحقة بنظ��ام الت�شغي��ل الأ�شا�شي لهاتف 
XIAOMI MI4 ، هن��اك تطبيق يدع��ى AnalyticsCore، ي�شمح لل�رضكة 
امل�شنع��ة باخ��رتاق برنام��ج الت�شغي��ل الرئي�ش��ي للهات��ف. وحول كيفي��ة ا�شتغالل 
ال�رضك��ة لذل��ك التطبي��ق، اأو�شح اخلبري، اأنه بع��د اأن قام بدرا�شة رم��وز واآلية العمل 
العك�شي��ة للتطبي��ق املذكور، اكت�شف اأن بوا�شطة ذل��ك الرنامج املوجود م�شبقا من 
بني تطبيقات اجلهاز، تقوم ال�رضكة ومن دون علم امل�شتخدم، اأو ا�شت�شارته، بتحميل 
ملف��ات ت�شمح لها ب�شكل يومي بالدخول اإىل نظ��ام الت�شغيل الرئي�شي للهاتف، كما 

يكنها القيام بتحديث النظام، اأو حتميل برامج اأو تطبيقات دون علم امل�شتخدم

روبوتات نانو تتحول إلى "طبيب" يمكن تناوله !

مشاكل "نوت 7" سببها رغبة سامسونغ بمنافسة آيفون

كيف يغير إنترنت األشياء من سوق التجارة اإللكترونية في العالم ؟!

" Genesis " هونداي تكشف عن موديل فاخر لماركة

وكالة الفضاء الروسية تبدأ تجارب محاكاة هبوط 
البشر على سطح القمر

تحديث لعبة بوكيمون جو يدعم تصوير الموقع

ا�شب��ح من املمكن ان يتم تخيل جي�شًا من الروبوتات املجهرّية ال�شغرية التي 
يت�شع مليارات منها داخل ملعقة �شغرية.

وتتجه��ز تل��ك الروبوت��ات لُتحقن يف اأك��ر املناطق احل�شا�ش��ة يف اجل�شم، مثل 
العق��ل والقل��ب، لإي�شال الأدوي��ة مبنتهى الدق��ة اإىل الأماكن الت��ي حتتاجها، 

كجي�ص من اأطباء جراحيني يعملون داخل اجل�شم.
ورغ��م اأن هذا اجلي���ص من روبوتات النانو ال�شغرية هو اأق��رب للخيال منه اإىل 
احلقيق��ة، اإل اأن��ه ق��د ي�شبح واقع��ًا قريبًا بف�ش��ل جهود املهند���ص الطبي براد 
نيل�ش��ون واأفراد من فريقه، الذين عملوا على تطوير تلك التقنية لعقد من الزمن 
ح  يف املعه��د الف��درايل ال�شوي���رضي للتكنولوجي��ا. ويف حدي��ث ل�شبكتن��ا، اأو�شّ
نيل�ش��ون التقني��ة قائاَل: "نحن ن�شن��ع الروبوتات املجهرية الت��ي تتم قيادتها 

داخل اجل�شم با�شتخدام جمالت مغناطي�شية توّلد خارجه."
و�شّب��ه نيل�ش��ون روبوت��ات النان��و الت��ي �شممها ببكتريي��ا اإي. ك��ولي، والتي 
تتنق��ل يف جمرى الدم يف اجل�شم با�شتخدام ذيل. وحُتّرك الروبوتات عن طريق 

ال�شيطرة على الذيل من خارج اجل�شم.

الو�شول  يتم  خالله  من  بحث،  حمرك  هو  قوقل  اأن  عليه  املتعارف  من 
اإىل املواقع وال�شفحات على �شبكة النرتنت، لكن يبدو اأن القائمني عليه 
ن�شمع ونقراأ بني  اأكر من جمرد حمرك بحث، حيث  اأن يجعلوه  يريدون 
يقدمها  التي  اجلديدة  واخلدمات  اخل�شائ�ص  بع�ص  عن  والآخ��ر  احلني 
�رضد  نحاول  ،�شوف  التقرير  هذا   يف  البحث،  اإطار  خارج  ل��زواره  قوقل 
لنا  قوقل  يقدمها  والتي  بالبحث  متعلقة  الغري  الإ�شافية  اخلدمات  اأهم 

كخدمات اإ�شافية،ومن ابرزها  
نف�ص  يف  امل�شلية  ولكن  الب�شيطة  اللعبة  تلك   Tic-Tac-وهي  لعبة، 
الوقت، قد ت�شعر بامللل وتريد ق�شاء بع�ص الدقائق لرتوح عن نف�شك، لكنك 
باأ�ص فقوقل حتت اخلدمة، فقط يتم كتابة  ل جتد رفيق يلعبها معك، ل 
عبارة )Tic-Tac-Toe( يف مربع البحث يف قوقل و�شوف تظهر لك 
اللعبة مبا�رضة عر املت�شفح، ابداأ اللعب �شد الذكاء الإ�شطناعي، يكنك 

اختيار م�شتوى ال�شعوبة اأو اللعب مع �شديق يجل�ص بجوارك.
خدمة  هنالك  اأن  واأعلم  ال�رضيعة،  الرتجمة  خدمة  قوقل  يف  ويوجد  كما 
خا�شة بالرتجمة مقدمة من قوقل، لكن ماذا لو اأردت ترجمة كلمة ب�شكل 
اأو  اأي كلمة  �رضيع، قوقل يوفر لك هذه اخلا�شية، يكنك معرفة ترجمة 
عبارة مبا�رضة من على �رضيط العنوان اأو مربع البحث، ماعليك اإل كتابة 
عبارة )English to Arabic( يف حمرك البحث متبوعة بالكلمة اأو 
لغة  اأي  اخرت  اأو  العربية  اإىل  الإجنليزية  من  ترجمتها  تريد  التي  اجلملة 

اأخرى.
�رضيع  موؤقت  تريد  كنت  اإذا  املوؤقتة،  ال�شاعة  خدمة  اي�شا  توجد  فيما 
يف  دقائق   10 ق�شاء  تريد  كنت  اإن  مثاًل  ذلك،  لك  يوفر  فقوقل  وب�شيط 
ت�شفح الفي�ص بوك مثاًل وتريد �شاعة موؤقتة كي تنبهك عند اكتمال الوقت، 
يكنك العتماد على بحث قوقل، اكتب )timer( يف مربع البحث ثم قم 
بتغيري الوقت كما تريد، وحني ي�شل الوقت اإىل النهاية �شوف يرن اجلر�ص 

من داخل قوقل نف�شه.
يحتاج  منا  فالكثري  قوقل  طريق  عن  الأم���وال  حتويل  اي�شا  ويكن 
ملعرفة �شعر ال�رضف بني العمالت املختلفة، وهنالك العديد من املواقع 
املتخ�ش�شة التي توفر خا�شية حتويل الأموال، لكن اأب�شط طريقة هي اأن 
اإن  ما  موقع،  اإىل  الدخول  دون  مبا�رضة  البحث  حمرك  عر  املال  حتول 
اأداة  لك  تظهر  حتى   )money converter( عبارة  قوقل  يف  تكتب 
حتول الأموال مبا�رضة يف �شفحة البحث، يكنك اإدخال اأي مبلغ وحتديد 

العملة )من واإىل( و�شتظهر لك النتائج مبا�رضة امام عينيك.
 بال�شافة اىل مامت ذكره  يكن اي�شا معرفة حالة الطق�ص

مبا�رضة  اأخ��رى  مدينة  اأي  اأو  مدينتك  يف  الطق�ص  حالة  تعرف  واأن 
)باللغة  املدينة  ا�شم  كتابة  اإل  ماعليك  قوقل،  يف  البحث  �شفحة  عر 
الجنليزية( متبوعة بكلمة )forecast( و�شوف تظهر لك درجة احلرارة 

وحالة واجتاه الريح لنف�ص اليوم والأيام التالية كذلك.

ق����ال م�����ش��در م��ط��ل��ع يف ���رضك��ة 
����ش���ام�������ش���ون���غ ل�����ش��ن��اع��ة 
امل�شاكل  اأن  الإلكرتونيات 
لنفجار  اأدت  ال��ت��ي 
"نوت  ب��ط��اري��ات 
�شببها   "7
رغ���ب���ة 

 .7 اآي��ف��ون  مناف�شة  يف  ال�����رضك��ة 
امل�شدر  عن  اإع��الم  و�شائل  ونقلت 
�شفحات  تداولت  اأن  بعد   " قوله: 
ال�����ش��ائ��ع��ات ع��ن موعد  الإن���رتن���ت 
اإ�شدار اآبل لهاتف اآيفون 7 اجلديد، 
تغريات  عليه  تطراأ  لن  الهاتف  واأن 
من  �شابقاته  عن  متيزه  جوهرية 
���ش��ارع��ت �رضكة  اآي��ف��ون،  ه��وات��ف 
ن�شختها  اإن��ت��اج  اإىل  �شام�شونغ 
نوت  غالك�شي  هاتف  من  اجلديدة 
�رضكة  مبناف�شة  منها  رغبة  يف   ،7

اآبل".
وبح�شب امل�شدر فاإن رغبة ال�رضكة 
 ،7 اإ���ش��دار ن��وت  يف الإ�����رضاع يف 

جديدة  ميزات  اإ�شافة  وحماولتها 
متيزه عن اآيفون 7، اأدت يف الأ�شهر 
الأخرية اإىل ت�شكيل �شغط كبري على 
راحوا  الذين  ال�رضكة،  يف  العاملني 
الأ�شبوع  مدار  اأيام على   7 يعملون 
جودة  يف  رمبا  اأثر  ما  راح��ة،  دون 
احلوادث  من  �شل�شلة  وبعد  املنتج. 
الهواتف  تلك  اإىل احرتاق  اأدت  التي 
اأثناء �شحن البطارية، اأطلقت �رضكة 
�شبتمر/ من  الثاين  يف  �شام�شونغ 
هواتفها  ل�شرتجاع  حملة  اأي��ل��ول 
اأ�شواق  من  النوع  هذا  من  املباعة 
اجلنوبية  كوريا  منها  دول،   10

والوليات املتحدة.

اأقام��ت �رضكة "هون��داي" الكوري��ة اجلنوبية يف 
مو�شك��و حف��ل تق��دمي مودي��ل فاخ��ر ملاركتها " 
Genesis "حيث قدمت" Genesis " �شيدانها 

." G 90 "الفاخرة
 كم��ا ا�شبح��ت رو�شي��ا �شوق��ا رابع��ة ملارك��ة " 
Genesis " الفاخ��رة التي كان قد ك�شف عنها 

واأمري��كا  اجلنوبي��ة  كوري��ا  م��ن  كل  يف 
ال�شمالي��ة وال�رضق 

الأو�شط. وتبداأ مبيعات " Genesis " يف رو�شيا 
م��ن �شي��دان " G 90 " الفاخ��رة الت��ي ا�شتغرقت 

عملية ت�شميمها 4 اأعوام.
كم��ا  

وتعر���ص " Genesis " عل��ى  رو�شي��ا 3 ن�ش��خ 
ملحركات بنزين 

 " Genesis " وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن مارك��ة
مودي��الت   6 اإط��الق  تن��وي 

بحلول عام 2020.

ب��داأت وكال��ة الف�ش��اء الرو�شي��ة "رو�شكوزمو���ص" و�رضك��ة اإنرجي��ا ل�شناع��ة 
املركب��ات الف�شائية RSC"، اإجراء حم��اكاة لهبوط الإن�شان على �شطح القمر 

با�شتخدام  من�شة فريدة من نوعها.
وا�شتخ��دم الباحث��ون من�شة "�شيل��ن" Selen، وهي من�شة فري��دة من نوعها 

حتاكي جاذبية القمر اأ�رضفت على بنائها �رضكة "اإنرجيا" يف عام 1970.
وم��ن املتوق��ع اأن تقدم ه��ذه التج��ارب فوائد للتخطي��ط للمراح��ل املقبلة من 
الرنام��ج الف�شائ��ي للوكال��ة الرو�شية، حي��ث اأعلن��ت رو�شكو�شمو�ص يف وقت 
�شاب��ق عن نيتها بدء اإطالق رحالت ماأهول��ة �شنوية اأو ن�شف �شنوية اإىل القمر 
ما بني 2025 و2045 فيما ك�شفت �رضكة "اإنرجيا" عن خطتها لبناء مركبات 
ف�شائي��ة تك��ون قادرة على نق��ل الأ�شخا���ص والإمدادات ب��ني القمر واملحطة 

الف�شائية الدولية.

Pok Niantic واملط��ّورة للعبة ال�شهري بوكيمون جو -  اأ�ش��درت �رضكة
mon GO حتديًثا طال اللعبة على نظامي ت�شغيل اأندرويد و iOS، ويف 
ه��ذا التحدي��ث ح�شلت اللعب��ة على بع�ص املمي��زات والإ�شاف��ات اجلديدة، 

ناهيك عن جمموعة التح�شينات املنتظرة .
كم��ا ومت اإ�شاف��ة خيار ت�شوي��ر املوقع، اأي عن��د اإ�شطي��اد بوكيمون يكن 
للم�شتخ��دم ت�شوي��ر امل��كان وعر���ص املعلوم��ات اخلا�شة به عل��ى �شا�شة 
اإ�شطي��اد  الآن  امل�شتخدم��ني  اإمكاني��ة  وه��ي  الأخ��رى  املي��زة  الهات��ف. 
Pokémon GO Plus، ه��ذا فيم��ا يخ���ص  اأداة  البوكيمون��ات ع��ر 
ال�شاف��ات اجلديدة، اأما التح�شنيات والإ�شالحات فقد �شملت اإ�شالح اخللل 
ال��ذي يت�شبب بتوق��ف �شا�شة التحميل حتى لو مت اإع��ادة ت�شغيل اللعبة، ومت 

اإ�شالح بطء عر�ص الكامريا خالل النتقال اإىل املعارك.

مختصرات فوردغرائب

قوقل ليس محركا للبحث فقط.. هناك الكثير من الخدمات 
التي يوفرها فيما عدا االخيرة

روسيا


