
9 جورنالوجيا Thu. 27 Sep. 2016 issue no 216
الخميس 27 تشرين االول 2016 العدد 216

مل تكن الأ�سهر القليلة امُلنق�سية من الأ�سهر ال�سعيدة 
 ،Alphabet األفابت  الأم  و�رشكتها  جوجل  على 
يف  ال�����س��ادرة  الأرق���ام  �سالبة  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
رياح  ُهناك  اأن  اإل  الأخ��ر،  للربع  امل��ايل  التقرير 

عاتية تع�سف داخل األفابت بكل تاأكيد.
األفابت   – جديدة  �رشكة  اإن�ساء  اأن  جميًعا  ونذكر 
الأُخرى مثل جوجل، ني�ست،  ال�رشكات  – وُمعاملة 
�رشكات  اأنها  على  الكثر  وغرها  اإك�س  ُمتربات 
فرعية كان يهدف اأوًل لزيادة ال�ستقاللية املادية 
لكل �رشكة، فبعد اإعادة الهيكلة اأ�سبحت كل �رشكة 
ُيكنها  وبالتايل  لألفابت  زبون  اأنها  على  ُتعامل 
حتتاج  كما  ُم��دد،  مبقدار  متويل  على  احل�سول 
خدمات  يف  ال�سهرية  ال�سرتاكات  ر�سوم  دفع  اإىل 

ال�رشكة الأُخرى.
بالأ�سل  – اململوكة  ني�ست  اأرادت مثاًل �رشكة  فلو 
للتخزين  جوجل  خدمة  من  ت�ستفيد  اأن   – جلوجل 
ال�سرتاك  ثمن  دف��ع  اإىل  بحاجة  فهي  ال�سحابي، 
�سيء  اأي  هناك  يعد  فلم  اخلدمة،  تلك  يف  ال�سهري 

باملجان لل�رشكات الداخلية وامل�ساريع النا�سئة.
هذه اخلطوة اأتت بثمارها بكل تاأكيد كما راأينا يف 
اأو  جوجل  األفابت،  اأن  يبدو  لكن  املالية،  النتائج 
ال�سبب  ولهذا  متاًما،  را�سية  لي�ست  �سئت  ما  �سّمها 
ا�ستغّلت الفرتة املا�سية للتخفيف من الأحمال التي 

ُتعيق التقّدم بقوة حيث بداأت حملة تنظيف وا�سعة 
�سملت جميع الأق�سام تقريًبا.

�سابًقا مب�رشوع جوجل  Access -ُعرف  م�رشوع 
حتت  يعمل  ال���ذي   –  Google Fiber ف��اي��رب 
كبرة  ُم�سكالت  من  ُيعاين  ُمبا�رشًة  األفابت  مظّلة 
توفر  اإىل  تهدف  كانت  امل�����رشوع  فبداية  ج���ًدا، 
الب�رشية  الألياف  عرب  بالإنرتنت  �رشيع  ات�سال 
ال�رشكة  اأن  اإل   ،Fiber Optics  ) ال�سوئية   (
ات�سال  �رشعات  لتوفر  حالًيا  تتجه  يبدو  ما  على 
 Wirless الال�سلكي  الت�سال  تقنيات  عالية عرب 
الألياف  با�ستخدام  التطوير  تكاليف  ارتفاع  ب�سبب 

ال�سوئية.
كما طالب لري بيج – اأحد موؤ�س�سي جوجل واملدير 
– القائمني على م�رشوع  األفابت  ل�رشكة  التنفيذي 
Access بتخفي�س عدد املوظفني من 1000 اإىل 
يبدو  وبالتايل  امُلرتفعة.  التكاليف  من  للحد   500
الطريق  اأو  الآن  حتى  �سبيلها  جتد  مل  جوجل  اأن 
�سمن  عالية  ب�رشعات  ات�سال  لتوفر  الأم��ث��ل 

تكاليف معقولة جًدا.
طوين  اللبناين  اأ�س�سها  التي   ،Nest ني�ست  اأم��ا 
يف  للعمل  انتقل  وال��ذي   Tony Fadel فا�سل 
باأف�سل  متر  ل  الأُخ���رى  هي  اأنها  فيبدو  جوجل، 
الأحوال. ف�رشكة جوجل اأعلنت عن امُل�ساعد الرقمي 
Google Home الذي يبدو اأن ني�ست مل ُت�ساهم 
اأن ني�ست  اإىل  اأبًدا لتظهر تقارير فيما بعد ُت�سر  به 

اإطالق  يف  ف�سلت  لأنها  كبرة  �سغوطات  تعي�س 
ُمنتج قوي بعد ان�سمامها اإىل جوجل.

اأ�س�سها  التي  �رشكته  ُمغادرة  بعد  فيما  قرر  طوين 
اإدارة  وي��رتك  فقط  بيج  ل��الري  ُم�ست�ساًرا  لُي�سبح 
عن  قليلة  اأي��ام  قبل  لن�سمع  اآخ��ر،  ل�سخ�س  ني�ست 
جوجل  يف  للعمل  ني�ست  ُمهند�سي  ُمعظم  انتقال 
مظّلة  حتت  ني�ست  �رشكة  يف  عملهم  عن  ا  عو�سً

األفابت.
اإك�س  األفابت  اأ�سبحت  التي  اإك�س  جوجل  ُمتربات 
ا هي الأُخرى يف ماأزق ح�سبما ُت�سر  فيما بعد اأي�سً
هذه  ف��اإن   ،Recode موقع  وبح�سب  التقارير. 
امُلنتجات  م�سادر  اأهم  من  كانت  التي  امُلختربات 
ُمنتج  توفر  يف  الراهن  الوقت  يف  ُتعاين  اجلديدة 

ا�ستهالكي ُيكن طرحه يف الأ�سواق.
�رشكة  فلدينا  الفا�سدة  األفابت  ح��روف  اآخ��ر  اأم��ا 
تطوير  عن  امل�سوؤولة   Boston Dynamics
الروبوتات، فاألفابت عر�ست ال�رشكة للبيع بالفعل 
وتلّقت  اجل��اري،  العام  من  م��ار���س/اآذار  �سهر  يف 
دون  تويوتا  م��ن  اأي��ار/م��اي��و  يف  وح��ي��ًدا  ا  عر�سً

تاأكيدات حتى الآن حول النتيجة النهائية.
م�ساريعها  ف��اإن  جديد  من  جوجل  اإىل  وبالعودة 
بداية  فبعد  الأُخ���رى،  هي  ُتعاين  ا  اأي�سً الفرعية 
اأن تلك  ال�رشكة  اأعلنت  اأو ثالثة،  رائعة قبل عامني 

امل�ساريع يف طريقها اإىل الزوال ب�سكل كامل.
م�رشوع  اآخر  اأو  العنقود  اآخر  ُيعترب   Ara م�رشوع 

نظًرا  تطويره  عن  �ستتخلى  اأنها  جوجل  اأعلنت 
اأ�سبح  الهدف  نحو  فالجتاه  ال�سعوبات،  لبع�س 
جمال  يف  اأك��رب  ب�سكل  التعّمق  بعد  �سعوبة  اأك��ر 

الهواتف ذات الواحدات القابلة للتغير.
عائلة  ف��اإن  ال��ه��وات��ف  ع��ن  باحلديث  وا���س��ت��م��راًرا 
هذه  حتى  جمهوًل  م�سًرا  تواجه  ا  اأي�سً نيك�سو�س 
اللحظة، حيث اأفادت التقارير اإىل اأن جوجل ترغب 
لتتخلى  التجارية  عالمتها  حتمل  هواتف  بطرح 

بذلك عن نيك�سو�س.
 2 بيك�سل  حا�سب  ف���اإن  نيك�سو�س  غ���رار  وع��ل��ى 
جوجل  اأعلنت  حيث  امل�سر  نف�س  لقى  املحمول 
اإنتاج كميات جديدة  اأو  اأنها �ستتوقف عن تطويره 
منه، وهو ما يفتح باب التكهنات فمن املتوقع اأن 
نرى اجليل اجلديد من هذه احلوا�سب خالل املوؤمتر 
القادم. اأخًرا ولي�س اآخًرا لدينا تطبيق Allo الذي 
التي  القليلة  الأ�سهر  خالل  بتوفره  جوجل  وعدت 
ف�سلت  اللحظة  حتى  لكنها  امُلطورين،  موؤمتر  تلي 
يف اإطالقه للعموم، ليبقى Duo وحيًدا يف متاجر 
ن�سيان  دون  �ستور،  واآب  بالي  جوجل  تطبيقات 

تغير ا�سماء و�سعارات التطبيقني اأكر من مّرة.
جوجل  يف  كبرة  تغيرات  �ستحمل  التغير  رياح 
واألفابت، وهذا يعني اأن �سوف نرى ُمنتجات جديدة 
دائًما،  تاأكيد، فهذا ما تعودناه  ال�رشكتني بكل  من 
اأكتوبر/ت�رشين  �سهر  يف  جوجل  موؤمتر  و�سيحمل 

الأول القادم راية التغيرات القادمة. 

عن أول روبوت قناص في الجيش 
الروسي

اإللكترونية قد تساعد في 
مكافحة السمنة

تبدأ في إطالق كروس 
"كودياك"

تعلن عن نظارة الواقع 
Mi VR االفتراضي

�سهد معر���س "اإنرتبوليتك�س – 2016" للتقنيات احلديثة الذي يقام حاليا 
يف مو�سك��و الك�س��ف عن اأول قنا���س اآيل خفيف �سي�ستخ��دم لإطالق النران 
يف ظ��روف معارك امل��دن. وك�سفت �رشك��ة " Lobaev Arms " الرو�سية 
املتخ�س�سة يف ت�سنيع بندقيات القن�س الفائقة الدقة يف املعر�س عن اأول 

روبوت قنا�س لها.
وق��ال ناطق با�سم ال�رشكة اإن الروب��وت التكتيكي اجلديد تعلم ت�سلق ال�سالمل 
واإط��الق النران من ال�سبابيك. ومت ت�سميمه خ�سي�سا خلو�س معارك املدن 
ومكافح��ة الإرهابي��ني. وبو�س��ع الروبوت انتظ��ار هدفه م��دة 30 �ساعة. ثم 

يجب بعدئذ اأن تغّر بطاريته.

خل���س باحث��ون يف بريطاني��ا ونيوزيلن��دا اإىل فائ��دة جدي��دة متمل��ة 
لل�سجائ��ر الإلكرتوني��ة ب��ني الراغب��ني يف الإقالع عن التدخ��ني، األ وهي 
التحك��م يف ال�سهية واحلد من زيادة الوزن الت��ي عادة ما ت�ساحب الكف 

عن التدخني.
وقال الباحث��ون يف تقرير ن�رشته دورية )نيكوتني اآند توباكو ري�سر�س( 
اإن النيكوت��ني املوج��ود يف ال�سجائ��ر هو ما يحد م��ن رغبة املدخنني يف 
الإف��راط يف تناول الطعام، واقرتحوا ا�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية التي 
حتت��وي عل��ى النيكوتني دون التبغ للم�ساع��دة يف منعهم من الإفراط يف 

تناول الطعام اأثناء ماولة الإقالع عن التدخني.

ك�سف��ت �رشك��ة "�سك��ودا" الت�سيكية ع��ن �سي��ارة كرو�س �سابع��ة من طراز 
"كودياك"، والتي بداأ اإنتاجها على دفعات، و�ستنطلق مبيعاتها الأوروبية 
 Active " يف مطلع العام القادم. وهناك 3 ن�سخ لل�سيارة اجلديدة، وهي
" و" Ambition " و" Style " ف�سال عن 5 مركات، منها مركان 
ديزل ب�سعة لرتين يولدان قوة 150 ح�سانا و190 ح�سانا، و3 مركات 
بنزي��ن ترب��و، منها م��ركان ب�سعة 1.4 ل��رت يولدان ق��وة 125 ح�سانا 

و150 ح�سانا، ومرك تربو ب�سعة لرتين يولد قوة 180 ح�سانا.
و�سم��ن اأجه��زة نق��ل احلرك��ة �سن��دوق ال�رشع��ة امليكانيك��ي ال�سدا�س��ي 

.)DSG( و�سندوقا ال�رشعة الأوتوماتيكيان ال�سدا�سي وال�سباعي

 Mi اأعلن��ت �رشكة  �ساومي ر�سمًي��ا عن نظارة واقع افرتا�س��ي جديدة با�سم
VR يف ث��اين ماولة من ال�سينية لخرتاق �سوق الواقع الفرتا�سي الذي 
ظهر مع نظارة اأوكولو�س ريفت، وكانت �ساومي اأطلقت Mi VR Play يف 
م باحلركة كما تدعم  وقت �سابق. نظارة �ساومي اجلديدة تاأتي مع ذراع حتكُّ
العديد من اأجهزة �ساومي الذكية �سمن فئة Mi من الهواتف الذكية، وحتديًدا 
ا، وهاتفي Mi 5s و  هات��ف Mi Note 2 الذي اأطلقته ال�رشك��ة اليوم اأي�سً
Mi 5s Plus واأخًرا Mi 5.  مازال الوقت مبكًرا للحكم على نظارة الواقع 
الفرتا�س��ي اجلدي��دة من �ساومي، لكن عندما تع��رف اأّنها �ستكلف 29 دولر 

اأمريكي فقط لل�رشاء يكون قرار اقتنائها اأ�سهل من اأي �سيء اآخر.

إيقاف الدعم لتطبيق سكايب لـ 85% من هواتف ويندوز 

رياح التغيير تعصف في ألفابت وجوجل

كيف يتم التعرف على كابالت أبل األصلية؟

هل يشهد المستقبل القريب بشرا خارقين؟

رغم التعثر.. بالكبيري تواصل إصدار الهواتف

هبوط غير مسبوق في مبيعات آيفون7 رغم تدهور سامسونغ

�س��ارت وات���س اب على خطى �سكايب بدف��ع امل�ستخدمني للرتقية عل��ى اأحدث اأنظمة 
ت�سغيله��ا وذلك من اأجل ال�ستفادة م��ن خدمات تطبيق املحادثات املرئية خا�ستها 
�سكاي��ب، حيث اأعلنت ال�رشكة �سابًقا ومع اأوائل اأيام العام اجلديد 2017 �سيتم وقف 
الدع��م لتطبيقه��ا هذا على ن�سخة وين��دوز فون 8 وكذلك كل اأجه��زة اأندرويد العاملة 
بنظ��ام 4.0.3 فاأق��ل، اأما عل��ى النظام الآخ��ر iOS �ستوا�س��ل مايكرو�سوفت الدعم 
لتطبيقه��ا وحتدي��ًدا الدعم لن�س��خ iOS 8.0 فاأحدث. كما اأن ال�رشك��ة �ستوقف الدعم 
لتطبي��ق �سكايب ل� %85 من هواتف ويندوز فون، ولي�س هذا فح�سب بل تعّدى الأمر 
لإيقاف الدعم لإ�سدارات اأنظمة ت�سغيل اأخرى �سنذكرها لحًقا من خالل هذه ال�سطور، 
وبذل��ك كٍل م��ن اإ�سدار ويندوز فون 8 وويندوز فون 8.1 وبع�س هواتف ويندوز 10 
موباي��ل مل يتمكنوا خالل الأ�سهر القادمة من الإ�ستفادة من خدمات تطبيق �سكايب، 
ول��ن يكون للم�ستخدم��ني القدرة على حتمي��ل التطبيق من املتجر. جدي��ر بالذكر ان 
مايكرو�سوف��ت عمدت على نقل مكاملات الفيدي��و يف التطبيق اإىل بنية تعتمد اأ�سا�ًسا 

على نظام ال�سحابة و�سيتم تطبيق هذا الأمر مع اأوائل العام املقبل .

اكُت�سفت ج�سيمات نا�سئة عن تلوث الهواء داخل عينات من اأن�سجة للمخ 
الب�رشي، وذلك وفقا ملا جاء يف درا�سة علمية جديدة. ويكن ت�سور اأن 
ت�سه��م جزيئات اأك�سي��د احلديد الأ�س��ود اأو ما يعرف با�س��م "املغنتيت" 
امل�ستبه يف �سميتها يف الإ�سابة مبر�س اخلرف "الزهاير"، على الرغم 
م��ن عدم توف��ر الأدلة على ذلك. وو�س��ف باحثون نتائج تل��ك الدرا�سة 
باأنه��ا "�سادمة لدرج��ة ميفة"، كما اأنها تث��ر �سل�سلة من الت�ساوؤلت 
ب�ساأن املخاطر ال�سحية لتلوث الهواء. وكانت درا�سات �سابقة قد ركزت 
عل��ى تاأثر تلوث اله��واء على الرئتني والقلب. لكن هذا البحث يقدم اأول 
دلي��ل على اأن ج�سيمات "املغنتيت" الدقيق��ة، والتي يكن اأن تن�ساأ عن 
التل��وث، قد جت��د طريقها اإىل املخ. ويف وقت �ساب��ق من العام اجلاري، 
ح��ذرت منظمة ال�سح��ة العاملية م��ن اأن تلوث الهواء ي��وؤدي اإىل ثالثة 

ماليني حالة وفاة مبكرة كل عام.
 وت�س��ر التقدي��رات اإىل اأن نح��و خم�سني األ��ف �سخ�س يوت��ون �سنويا 
يف بريطاني��ا، ب�سب��ب عوامل مرتبطة بتلوث اله��واء. واأ�رشف على هذه 
الدرا�س��ة علم��اء من جامع��ة لنك�س��رت الربيطانية، ون���رشت يف دورية 
 .)PNAS( �وقائ��ع الأكاديية الوطنية للعلوم، املعروف��ة اخت�سارا ب
وحل��ل فريق البحث عينات من اأن�سجة املخ من 37 �سخ�سا، بينهم 29 
عا�سوا وماتوا يف مك�سيكو �سيتي، وهي مدينة ت�ستهر بارتفاع معدلت 
التل��وث، وكانت اأعمارهم ما بني 3 اأع��وام اإىل 85 عاما. اأما الثمانية 

الآخ��رون فكان��وا م��ن مدين��ة مان�س�س��رت الربيطاني��ة، وكان��ت 
اأعماره��م ت��رتاوح ب��ني 62 اإىل 92 عام��ا، وم��ات بع�سهم 

باأمرا���س تفاوتت حدته��ا لتلف اجله��از الع�سبي. وكانت 
الربوفي�س��ور بابرا مار، امل�رشفة على الدرا�سة، قد اكت�سفت 
جزيئ��ات املغنتيت يف عينات م��ن الهواء، جمعت من على 

جان��ب طري��ق مزدحم يف لنك�سرت، وخ��ارج اإحدى مطات 
تولي��د الطاق��ة. وا�ستبهت مار يف اإمكاني��ة وجود جزيئات 

م�سابه��ة يف عين��ات م��ن املخ، وه��و ما ح��دث بالفعل. 
وتقول م��ار: "الأمر �سادم لدرج��ة ميفة. حني فح�س 
الأن�سجة ن��رى اجل�سيمات موزعة ب��ني اخلاليا، وحينما 

ت�ستخ��رج املغنتيت �ستجد مالي��ني اجل�سيمات، ماليني يف 
غ��رام واح��د من ن�سي��ج امل��خ، ومعنى ه��ذا اأن هن��اك مليون 

فر�سة حلدوث ال�رشر". وكانت درا�سة اأخرى قد ك�سفت اأن هذه 
اجلزيئ��ات له��ا �سكل مميز، م��ا يقدم دليال حا�سم��ا على اأ�سلها. 

ويك��ن اأن يتك��ون املغنتيت ب�س��كل طبيعي يف املخ بكمي��ات �سئيلة، 
لك��ن اجل�سيمات التي تتكون به��ذه الطريقة يكون �سكلها خ�سنا، بدرجة 
متيزه��ا عن غرها. وعلى العك�س م��ن ذلك، فاإن اجلزيئات التي وجدت 

يف الدرا�س��ة مل تك��ن فقط هائلة الع��دد، واإمنا اأي�سا ناعم��ة وم�ستديرة، 
وه��ي خ�سائ�س يكن اأن تنت��ج فقط يف درجات ح��رارة مرتفعة، مثل 

مرك �سيارة اأو اأنظمة الكبح.
وقالت الربوفي�سور مار: "هذه اجل�سيمات لها �سكل كروي وبها بللورات 

حول �سطحها".
واأ�ساف��ت: "ه��ذه هي اأول مرة ن��رى فيها ج�سيمات ناجت��ة عن التلوث 
داخل امل��خ الب�رشي". واأردف��ت: "هذه نتائج جدي��دة. اإنها جمال جديد 
للبح��ث فيم��ا اإذا كانت ج�سيم��ات املغنتيت يك��ن اأن ت�سب��ب اأو تفاقم 
اأمرا���س تل��ف اجله��از الع�سبي" ويف مقاب��ل كل ج�سيم م��ن املغنتيت 
يتك��ون ب�س��كل طبيع��ي، وج��د الباحثون نح��و 100 ج�سي��م نا�سئ عن 
التلوث. ول تقدم النتائج منوذجا ب�سيطا. فبينما كان الأ�سخا�س الذين 
خ�سع��وا للدرا�سة من مان�س�س��رت لديهم م�ستويات مرتفعة من املغنتيت، 
وج��د نف���س امل�ست��وى من املغنتي��ت اأو رمب��ا اأعل��ى يف الأ�سخا�س من 

مك�سيكو �سيتي.
ووج��د اأعل��ى م�ستوى من هذه امل��ادة ال�سامة يف �سخ���س من مك�سيكو 
�سيت��ي، يبلغ من العمر 32 عاما، وال��ذي لقي حتفه بعد ذلك يف حادث 

�سر.

الكابالت  من  بالعديد  الإلكرتونية  املتاجر  تزخر 
البيانات  وم��زام��ن��ة  لل�سحن  التكلفة  منخف�سة 
باأجهزة اأبل اجلوالة املزودة بنظام "اآي اأو اإ�س".وقد 
مقارنة  النفقات  بع�س  توفر  من  امل�ستخدم  يتمكن 
هذه  من  الكثر  اأن  غر  الأ�سلية،  الكابالت  ب�رشاء 
ت�ستمل  اأنها  اأو  مقلدة  تكون  قد  الرخي�سة  املنتجات 
اأنه  اأبل  �رشكة  معتمدة.واأو�سحت  غر  مكونات  على 
الأ�سلية  املنتجات  على  التعرف  للم�ستخدم  يكن 
بوا�سطة  اإنتاجها  يتم  التي  املعتمدة،  والكابالت 

ال�رشكات الأخرى من خالل بع�س العالمات املميزة.
الكابالت  على  يظهر  امل�سل�سل:  وال��رق��م  الطباعة 
وو�سلة  جانب  من   USB بو�سلة  املزودة  الأ�سلية 
املطبوع  الن�س  الآخر،  اجلانب  من   Lightning
 Designed by Apple in California"
م�سمم  اأنه  مبعنى   "Assembled in China
جتميعه  ومت  كاليفورنيا  يف  اأب��ل  �رشكة  بوا�سطة 
 18 م�سافة  على  الربازيل،  اأو  فيتنام  اأو  ال�سني  يف 
يظهر  الن�س  هذا  وبعد   ،USB و�سلة  من  �سنتيمرتا 

خانة.املالم�سات   12 من  املكون  امل�سل�سل  الرقم 
 Lightning والأبعاد:متتاز املالم�سات يف قاب�س
باأنها م�سنوعة من قطعة واحدة وتكون على م�ستوى 
الغالف  اأبعاد  وتبلغ  بها.  املحيطة  املواد  مع  واحد 
ويظهر  ملم.  x 7ر7   12 القاب�س  خلف  البال�ستيكي 
للرمادي. مائل  معدين  بلون  نف�سه  القاب�س  مالم�س 
واإذا ظهرت م�ساحات غر م�ستوية اأو اأبعاد متلفة اأو 
كان القاب�س باألوان مغايرة، فاإن كل هذه العالمات 

ت�سر اإىل اأن املنتجات مقلدة اأو مزيفة.

قد تبدو فكرة زرع رقائق يف اأدمغة الب�رش من اأجل منحهم 
ذاك��رة خارق��ة غريب��ة وم�ستوح��اة من اأح��دث اأفالم 

لك��ن اخلي��ال العلمي،  و
ن يكن اأن  يك��و

م�ستقب��ل  ل�سال��ح  الق��ادم  البت��كار 
الأع�س��اب  علم��اء  اأح��د  الب���رش. 
ه��ذه  جترب��ة  لب��دء  ي�ستع��د 
امل�ستقبلي��ة  التكنولوجي��ا 
عل��ى الب���رش، حي��ث اخُتربت 
الذاك��رة بنج��اح عل��ى  رقائ��ق 
الفئ��ران ومن املمك��ن اأن ت�سبح 
متوف��رة جتاري��ا يف ي��وم م��ن الأي��ام، 
وبالتايل ق��د يتمكن اأي �سخ�س من تعزيز 

قدرات ذاكرته عرب التكنولوجيا احلديثة.
ثي��ودور برغ��ر،  الدكت��ور  اأم�س��ى  وق��د 
جامع��ة  يف  الطبي��ة  الهند�س��ة  اأ�ست��اذ 
ه��ذه  وم�سم��م  كاليفورني��ا  جن��وب 
الرقاق��ات، ال�سنوات ال��� 20 املا�سية 
يف تطوي��ر اأجه��زة ا�سطناعية متلفة 
الإ�سارات  حتاك��ي 
يف  الكهربائي��ة 
درا�س��ة  اأج��ل  م��ن  الدم��اغ 
مر���س الزهاي��ر. ويه��دف 
م���رشوع البحث اإىل حتويل 
الق�س��رة  الذكري��ات 

الأمد اإىل ذكريات طويلة الأجل وتعزيز الذاكرة ب�سكل عام.
فالدماغ ير�سل منطا من الإ�سارات الكهربائية على �سكل رمز 
فري��د من نوعه من اأجل حتويل الذكري��ات الق�سرة الأمد اإىل 
ممت رقاق��ة الدماغ لإر�سال اإ�سارات  اأخ��رى طويلة الأمد، و�سُ
كهربائي��ة تتنا�سب م��ع النمط املوجود يف الدم��اغ، من اأجل 

ماكاة العملية الطبيعية بغية تعزيز قدرة الذاكرة.
وق��د اخُتربت الرقائ��ق هذه على الق��ردة والفئ��ران، فاأظهرت 
النتائ��ج حت�سن الذاك��رة لدى كال النوع��ني. ويتعاون الدكتور 
برغ��ر الآن م��ع براي��ان جون�س��ون، رج��ل الأعمال ال��ذي باع 
�رشكت��ه Braintree ل�سالح PayPal مقابل 800 مليون 
دولر، م��ن اأجل تطوير بحث جدي��د لإنتاج هذه الرقاقات يف 
امل�ستقب��ل. ويرك��ز امل�رشوع عل��ى ت�سميم مناذج م��ن اأجهزة 
ال��زرع الدماغي��ة عند الب���رش بدعم مايل من ال�سي��د جون�سون 
ي�س��ل حل��وايل 100 مليون دولر. وقد ب��داأ الباحثون باإجراء 

جتارب على مر�سى ال�رشع يف امل�ست�سفيات.
وبه��ذا ال�سدد قال الدكتور برغر: "نحن جنري اختبارات على 
الب���رش حاليا والنتائ��ج الأولية جيدة، و�س��وف نوا�سل العمل 

من اأجل ت�سويق املنتج اجلديد".
وياأمل امل�رشوع ا�ستخ��دام الرقائق املبتكرة لتح�سني الذاكرة 
ل��دى الأ�سخا�س امل�ساب��ني باأمرا�س مزمنة مث��ل الزهاير، 

قبل تطبيقها على الأ�سخا�س الأ�سحاء.

توا�س��ل �رشك��ة بالكب��ري  اإ�سداره��ا لهوات��ف ذكية عامل��ة بنظ��ام الت�سغيل 
 ،"DTEK60" اأندروي��د"، حي��ث ك�سفت، هاتفه��ا الثالث الذي يحمل ا�س��م"
 "DTEK60" ويحتوي لأول مرة على ميزة قارئ ب�سمات الأ�سابع. ويتوفر
عل��ى �سا�س��ة م��ن قيا���س 5.5 اإن���س بدق��ة QHD وبكثاف��ة 534 بيك�س��ل 
بالإن���س، مع معالج من �رشك��ة كوالكوم رباعي الأنوي��ة، و�رشيحة ر�سوميات 
م��ن ن��وع Adreno 530 ب��رتدد 624 ميغاهرتز. ويعم��ل الهاتف بوا�سطة 
4 جيغاباي��ت م��ن ذاك��رة الو�سول الع�سوائ��ي و32 جيغا باي��ت من م�ساحة 
التخزي��ن الداخلية قابل��ة للتو�سع عرب منفذ "ميكرو اإ���س دي"، وبطارية ب�سعة 
3000 ميل��ي اأمبر. اأما فيما يخ�س جودة ال�سورة، فاإنه يتوفر على كامرا 
خلفي��ة بدق��ة 21 ميغابيك�سل قادرة على الت�سوي��ر بدقة 4K مبعدل 30 اإطار 
يف الثاني��ة م��ع فال�س LED وتقني��ة الرتكيز ال�رشي��ع، بالإ�سافة اإىل كامرا 
اأمامي��ة بدقة 8 ميغابيك�س��ل بفتحة عد�سة f2.2. وطرح��ت بالكبري الهاتف 
اجلدي��د يف 8 اأ�سواق، وه��ي كندا وفرن�سا واأملانيا واإ�سباني��ا واإيطاليا وهولندا 
واململك��ة املتحدة والوليات املتحدة، ب�سع��ر ي�سل اإىل 499 دولر اأمركي اأو 

اإ�سرتليني. 475 جنيه 

تراجع��ت مبيعات هواتف اآيف��ون للربع الثالث على التوايل هذا العام، على الرغم من 
امل�ساكل التي عانتها �رشكة �سام�سونغ ب�سبب اخللل يف اأحدث منتجاتها من الهواتف 
النقالة نوت 7.  وقالت �رشكة اأبل، والتي تعد الأغلى �رشكة يف العامل من حيث القيمة 
ال�سوقي��ة، اإنها باعت نحو 45.5 مليون هات��ف يف الربع الثالث من هذا العام لغاية 
24 �سبتم��رب. وبلغ��ة الأرقام، فاإن مبيعات ال�رشك��ة انخف�ست عن الفرتة ذاتها من 
الع��ام املا�س��ي بن�سب��ة 5 باملئة حيث بلغت مبيعات اأبل نح��و 48.1 مليون جهاز ، 
رغ��م جتاوز الرقم تقديرات املحللني. فق��د اأطلقت �رشكة اأبل منوذجني من منتجاتها 
م��ن هواتف اآيفون 7 واأيفون 7 بال�س قبل اأ�سبوع��ني من نهاية الربع الثالث. وتقول 
�رشك��ة اأب��ل اإن حج��م مبيعاتها خ��الل الربع الثالث يعك���س م�ساأل��ة العر�س والطلب 
م��ع هاتفها اأيف��ون 7 بال�س –والتباطوؤ ال��ذي ي�سهده �سوق الهوات��ف الذكية يف ظل 

املناف�سة القوية من �رشكات تطرح منتجات اأرخ�س �سعرا.
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