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

خا�شة عليها:
١. احلببمببات الببدعببائببيببة امُلببعببتببمببدة عببلببى قببرب 
التي  الا�شلكية  الإر�شال  اأجهزة  ُتعد  امُل�شتخدم 
ُت�شمى  ما  اأو   – املحمولة  الهواتف  مع  تتوا�شل 
بال beacons – واحدة من اأبرز عامات ع�رض 

اإنرتنت الأ�شياء. وباتت تلك الأجهزة تغزو املتاجر 
الُكرى حول العامل مع ات�شاع ا�شتخداماتها، حيث 
ُينتظر اأن يبلغ عدد الأجهزة امُل�شتخدمة منها يف 
املتاجر حول العامل اىل ٣،٥ مليون جهاز بحلول 
العام ٢٠١٨، ُمقارنة ب٩٦ األف جهاز فقط العام 
حاليا  الأجهزة  تلك  وُت�شتخدم   .٢٠١٥ املا�شي 
الُكرى  املتاجر  من  �شل�شلة   ٢٥ عن  يزيد  فيما 
اإ�شعارات  اإر�شال  وظائفها  وتت�شمن  ال�شهرية، 
املحمولة  هواتفهم  على  للُم�شتخدمني  تنبيهية 
عند عبورهم اأمام اأحد املتاجر اإذا ما كان املتجر 
كان  �شلعة  على  خا�شة  ترويجية  عرو�ص  ُيقدم 
فكر  اأو  قبل  بها من  اهتماما  ابدى  قد  امُل�شتخدم 
ا�شتخدمتها  كما  املحمول،  هاتفه  عر  ب�رضائها 
تتبع عربات  الأق�شام يف  ُمتعددة  املتاجر  بع�ص 
حتليل  بهدف  الُعماء،  ي�شتخدمها  التي  الت�شوق 
�شلوكهم ومعرفة الأق�شام التي جتتذب اهتمامهم 
الرتويجية  العرو�ص  تاأثري  درا�شة  وكذلك  اأكببر، 
الإلكرتونيات  متاجر  �شل�شلة  ا�شتخدمت  عليهم. 
ُمكافئة  يف  كذلك  التقنية   BestBuy ال�شهرية 
كوبونات  مبنحهم  متاجرها  دخول  على  الُعماء 

تخفي�ص.
املاب�ص  جتببربببة  وتقنية  الببذكببيببة  املببرايببا   .٢

اإلكرتونيا
بداأت ُموؤخرا عدة متاجر، من بينها متاجر “رالف 
لورين” يف نيويورك، يف ا�شتخدام تقنية املرايا 
املاب�ص  جتربة  للزبائن  ُتتيح  والتي  الذكية 
الذكية،  املراآة  تلك  يف  اأنف�شهم  اىل  النظر  مُبجرد 
عدة  وجتربة  ماب�شهم  خلع  اىل  احلاجة  ودون 
األوان  جتربة  التقنية  تلك  وُتتيح  اأُخرى،  ماب�ص 
ُمتلفة من كل قطعة ماب�ص، حتى ولو كانت غري 
متوفرة باملتجر يف ذلك الوقت، ما ُيكن الزبائن 
من جتربة تركيبات ل نهائية من املاب�ص حتى 

ي�شلوا اىل ما ُينا�شبهم باأقل جمهود.
٣. زر اأمازون الذكي لل�رضاء الفوري

Amazon Dash Bu t اأمبببازون زر   ُيعد 
الُعماء  ولء  لزيادة  ال�رضكة  اأطلقته  الذي   ton
اأكر  من  وواحدة  بل  ُكليا،  ُمبتكرة  و�شيلة  لديها 
جمال  يف  الأ�ببشببيبباء  اإنببرتنببت  مفهوم  تطبيقات 
الذي  الببزر،  ياأتي  ابتكارا.  الإلكرتونية  التجارة 
زر  لكل  تقريبا  اأمببريببكببيببة  دولرات   ٥ ُيكلف 

ي�شرتدها امُل�شتخدم مرة اأُخرى عند اإمتام عملية 
ال�رضاء الوىل، يف �شورة زر يحمل �شعار امُلنتج 
بجوار  الببزر  تثبيت  ويتم  �بببرضاوؤه،  يتوىل  الببذي 
معجون  الغ�شيل،  م�شاحيق  مثل  املطلوب  امُلنتج 
الوىل  للمرة  الزر  �شبط  وبعد  وغريها،  الأ�شنان 
يحتاج امُل�شتخدم فقط اىل �شغط الزر مرة واحدة 
ليتوىل الزر تلقائيا اإمتام عملية طلب املزيد من 
امُلنتج املطلوب عندما ُيقارب على النفاذ لي�شل 
امُلنتج اىل باب بيت امُل�شتخدم دون اأي تدخل من 

جانب امُل�شتخدم.
٤. رفوف املتاجر الذكية

يف  الزبائن  ال�شابقة  التقنيات  ُت�شاعد  حني  يف 
جتعل  �شهولة،  اأكر  �رضاء  جتربة  على  احل�شول 
اأكببر  املتاجر  ُمببديببري  حياة  الذكية  الببرفببوف 
�شهولة. وُتتيح التقنية اجلديدة التي بداأت تدخل 
على  احل�شول  املتاجر  ملديري  حديثا  اخلدمة 
مزون  نفاذ  قببرب  اىل  ُت�شري  فورية  تنبيهات 
وكذلك  متاجرهم،  رفوف  على  املعرو�شة  ال�شلع 
امُل�شتخدمني،  �شلوك  حول  باإح�شائيات  ُتزودهم 

واإقبالهم على �رضاء �شلع ُمعينة.

تكشف أحدث 
هواتفها الذكية

"الجديد" يتيح الرسم وإضافة 
"اإليموجي" 

لإلخفاء 
في روسيا

فلكية كبيرة في البحث عن 
حياة على كواكب أخرى

تعتببزم �رضكة "األفابببت"، وهي ال�رضكببة الأم لغوغل، اأن تطببرح، ر�شميا، اأحدث 
هواتفهببا الذكية. وبح�شب توقعات متابعني، �شتقببوم "األفابت"، بطرح هاتفني 
ذكيببني، يحمببل اأولهما ا�شم "بيك�شببل"، والثاين "بيك�شل اإك�ببص اإْل". وذكر موقع 
"فببان مينيببت" الفرن�شببي اأن �رضكة "اإت�ببص تي �شي" هي التببي تتوىل ت�شنيع 
هواتببف غوغببل، لكن �شعار ال�رضكببة التايوانيببة �شيتم تعوي�شببه بحرف "جي" 
يف اإ�شببارة اإىل غوغببل. وبعدما كان ع�شبباق الهواتف الذكية ياأملببون اأن تطرح 
غوغببل هاتفهببا باأ�شعار منا�شبة، بخبباف ال�رضكات الأخببرى، رجحت م�شادر 
اإعاميببة اأن يبداأ ال�شعر من 649 دولرا، اأي اأنه �شيكون قريبا من اأ�شعار "اأبل" 
و"�شم�شونببغ". وكان مببن بببني الذين ن�رضوا �شببور للهاتف اجلديببد على موقع 

اإيفان با�ص اأمور الهواتف  "تويرت" ال�شحفي  الأمريكي املتخ�ش�ص يف 

يطلببق تطبيببق "وات�شبباب"، للرتا�شببل الفببوري، حتديثا يتيببح مل�شتخدميه 
اإمكانيببة الكتابة والر�شم علببى ال�شور ومقاطع الفيديو، ف�شا عن اإ�شافة 

الإيوجي اإليها.
ويكببن مل�شتخدمي اأندرويد ال�شتفادة من املزايا اجلديدة، على اأن تكون 

متاحة على "اآيفون"، عما قريب، وفق ما نقل موقع "فانرتيبيت".

وي�شعببى التطبيق الذي ي�شتخدمه اأكببر من مليار �شخ�ص حول العامل، اإىل 
جماراة تطبيقات مناف�شة مثل "�شناب �شات" و"ما�شنجر".

اخببرتع العلماء الرو�ص ن�شيجا جديدا من �شاأنه جعل الآليات احلربية غري 
مرئية بالن�شبة اإىل ال�شاح الذكي الذي ي�شتخدمه العدو الفرتا�شي.

عبباوة على ذلك يكن ا�شتخدام هببذه التكنولوجيا املخ�ش�شة لاأغرا�ص 
اأي�شببا، كا�شتعمالهببا للحببد مببن تاأثببري  الع�شكريببة يف املجببال الطبببي 
الإ�شعاعببات ال�شببادرة عببن الأجهببزة الطبيببة، واإن هببذه املببادة اجلديدة 
�شت�شمببح اأي�شا بخف�ص التاأثري ال�شلبي الناجت عببن اإ�شعاع بع�ص الأجهزة 

الطبية اأو التخل�ص منه نهائيا كالت�شوير باأ�شعة اإك�ص.
وقببال ناطببق با�شم �رضكة "اللكرتونيببات الرو�شية" اإن الفكببرة الرئي�شية 
للتكنولوجيببا اجلديببدة تكمن يف ت�شكيببل اأغ�شية من �شاأنهببا زيادة تخفي 
املن�شاآت والأهببداف الع�شكرية �شواء اأكان هذا يف طيف املوجات املرئية 

اكت�شببف فريببق من علماء الفلببك كوكبا ي�شبه الأر�ص ويدور حببول اأقرب جنم من 
ال�شم�ببص، فيما يرجح اأن يكببون خطوة كبرية يف اجلهود الرامية ملعرفة اإن كانت 
توجد حيبباة يف كواكب اأخرى من الكون. ومنح القرب الن�شبي للكوكب املعروف 
با�شببم "بروك�شيما بببي" العلماء فر�شة للتقاط �شورة لببه ت�شاعدهم يف التحقق 
اإن كان فيببه غاف جوي وميبباه، وهما عن�رضان يعتقد اأنهما �رضوريان لوجود 
حيبباة. وجبباء يف بحث، يف جملة "نيت�رض" اأن درا�شببات م�شتقبلية قد تك�شف عما 
اإذا كان للكوكببب غاف جببوي يحتوي على مواد كيميائية تدل على وجود حياة 
مثببل امليثان. وح�شل علماء الفلك على اأول معلومببات ب�شاأن وجود كوكب يدور 
حببول النجم املعتم املجبباور لل�شم�ص يف 2013 لكنهم احتاجببوا ر�شدا اإ�شافيا 

وا�شتخدموا اأدوات اأكر دقة لقطع ال�شك باليقني.

دراسة تكشف عن مادة تقلل نسبة إنجاب الذكور

"فيسبوك" يتحول إلى سوق للتجارة اإللكترونية

كيف يغير انترنت األشياء من سوق التجارة اإللكترونية في العالم 

ما الذي اكتشفه الياباني أوسومي الفائز بنوبل الطب؟

وداعًا للسيلفي.. صورتك 3D في كوريا الجنوبية

هل سيتحول الروبوت الى مجرم خطير 

خل�شببت درا�شببة اأجريببت موؤخرا واأ�ببرضف عليها جمموعببة من الأطببباء والباحثني 
يف جامعببة ما�شببي يف ولنغتون بنيوزيلنببدا، اإىل اأن الرجال الذيببن تعر�شوا ملادة 
"الديوك�شببني" تقببل ن�شببب اإجنابهم للذكببور. وتعتر مببادة "الديوك�شببني" مزيجا 
كيماويببا �شامببا كان �شائعببا يف فرتة من الفببرتات يف املبيببدات الزراعية. واأجرى 
الباحثببون، فحو�شببات لرجال ون�شبباء كانوا يعملون يف الفببرتة بني عامي1969 
و1984 يف م�شنببع يف نيوزيلنببدا كان ينتببج مببا عببرف با�شم مبيببدات فينوك�شي 
الزراعيببة، وهببي كيماويببات ت�شتخدم ملنببع منو الأع�شبباب ال�شارة. وقالببت اأندريا 
مانتغيببو، باحثببة يف ال�شحببة العامببة يف جامعة ما�شببي يف ولنغتببون بنيوزيلندا 
"هذه الدرا�شة التي اأجريت على جمموعة من املنتجني ال�شابقني ملبيدات زراعية 
ملوثة بالديوك�شني تعزز جمموعة من الدرا�شات التي ر�شدت هذا التاأثري."روقالت 
"وجدت هذه الدرا�شة اأدلة على اأن التاأثري مرتبط بالكمية، واأي�شا اأن الأمر مرتبط 
بالرجببال ولي�ص الن�شاء." وبالن�شبة لاآببباء الذين حوت دماوؤهم ن�شبة تركيز تفوق 
20بيكوغراما يف الغرام وقت الولدة كان معدل جن�ص املواليد 0.47 ، ما يعني 

اأن احتمال اإجناب هوؤلء الرجال لاإناث يفوق احتمال اإجنابهم للذكور.

ت�شويق  عن  ال�شيارات  ل�شناعة  اليابانية  تويوتا  �رضكة  اأعلنت 
�رضح  وقببد  دولر،   400 ب�شعر  احلجم  �شغري  جديد  روببببوت 
فومينوري كاتاوكا، مدير عام امل�رضوع من �رضكة تويوتا خال 
موؤمتر �شحايف يف طوكيو اأن هذا الروبوت ل يفعل �شيئا �شوى اأنه 
قادر على الرثرة وتبادل الأحاديث ب�شوت مرتفع مع ال�شائقني. 
اأثناء املوؤمتر باحلديث مع جمموعة من عائلة  وقام فومينوري 
هذه الروبوت اجلديد الذي �شيكون برفقة ال�شائقني يف ال�شيارات، 
امللطف  بدور  ويقوم  القيادة،  اأثناء  وحدتهم  يف  ي�شليهم  حيث 
�شعره  يبلغ  الذي  واجلهاز  والأحببزان.  الكتئاب  ومزيل  العاطفي 
بال�شبط ما يعادل 390 دولراً ي�شل طوله اإىل 10 �شنتيمرتات، 
�شغري  روبببوت  اأول  وهو   Kirobo "كريوبو"  الب  دمية  وي�شبه 
عدة  قبل  طوكيو  جامعة  طورته  قد  كانت  اليابان  يف  احلجم 
hope و اأو   kibo ال�شم بجمع املقطعني  �شنوات، و�شمي بهذا 

اأبحاث الف�شاء وغريها. اأغرا�ص  robot وا�شتخدم يف 
ت�شلية  يف  قيمته  تكمن  اجلديد  الروبوت  اأن  فومينوري  وذكببر 

الإن�شان.. ولديه ذكاء طفل يف اخلام�شة من عمره.
وقال: "اأثناء رحلة بال�شيارة من البيت اإىل العمل اأو العك�ص فهو 
�شيكون اأف�شل رفيق، رغم اأن ال�شائق �شيكون عليه اأن يتحمل كل 

�شيء، فالروبوت لن يقود لك ال�شيارة..."
لك  يقدم  ال�شيارة،  �شيكون معك يف  الروبوت  فاإن  وب�شكل مب�شط 
ن�شائح قد ل تخطر على بالك، ليغري اجتاه مزاجك اإذا كان متعكرا، 
ال�شخ�شي  فهو عر رفقته امل�شتمرة معك يعمل على حفظ هواك 
ال�شتف�شارات  بع�ص  على  الرد  بل  لحقا؛  م�شاعدتك  له  ليكون 
العوي�شة، كاأن يخرك من الأف�شل اأن تذهب اإىل املطعم الفاين 

بدل عن ذاك. ولبد اأنه يعرف الأ�شباب من خرات �شابقة.
وقد بداأت ال�رضكة ت�شويق اجلهاز هذه ال�شنة وهناك طلبيات كبرية 

يف اليابان اأما يف اخلارج فلن يتم ت�شويقه قبل العام املقبل.
املناطق  على  جتريبي  ب�شكل  الروبوت  البدء  يف  تويوتا  وطبقت 
اأفعال  ردود  ملعرفة  اليابان  و�شط  واآيت�شي  طوكيو  يف  املحيطة 

امل�شتهلكني حوله.
مت�شلني  وبلوتوث،  وميكروفون  بكامريا  جمهزا  اجلهاز  وياأتي 
به مع تطبيق خا�ص، وهو يحّول راأ�شه باجتاه الأ�شوات للتعرف 

عليها والتفاعل معها، وت�شكيل ردود الأفعال عر الكام.
اأمورا يف �شميم عمل  العادة ت�شمم  اأنها يف  وقد ذكرت ال�رضكة 
ال�شيارة وجتويدها، لكن هذه املرة اأرادت اأن تفعل �شيئا له ميزة 

عاطفية وتفاعلية.
الروبوت كان  �شهدها  بر�ص،  اأ�شو�شيتد  وخال مقابلة مع وكالة 

ينقل راأ�شه يينا وي�شارا بني املحرر وال�شيد فومينوري، وعندما 
ب�شوؤال  اأجاب  با�شمه،  يخره  اأن  الروبوت  من  فومينوري  طلب 

للرجل؛ عن نوع ال�شيارة التي يتلكها، ما اأثار �شحك اجلميع.
الوجوه،  على  التعرف  يت�شمن خا�شية  ل  اجلهاز  اأن  اإىل  وي�شار 
فقط ي�شتطيع الرثرة، ولهذا فح�شب ال�رضكة فهو م�شمم للتفاعل 
قبل  من  ال�شتخدام  تعدد  يتحمل  ول  غري  ل  واحببد  �شخ�ص  مع 

الأ�شخا�ص.
متعة  اإىل  القيادة  جتربة  حتويل  اإىل  تهدف  اإنها  تويوتا  وتقول 
عاطفية ولي�ص جمرد روتني، وهو جزء من م�رضوع م�شتقبلي يف 
تغيري فكر ال�شياقة، كذلك عك�ص ال�شورة النمطية عن الروبوتات 

بو�شفها با م�شاعر وميفة.

لل�شمبباح  �شوقببا  "في�شبببوك"  �رضكببة  اأطلقببت 
مل�شتخدميببه بالبيببع وال�ببرضاء حمليببا، يف اإطببار 
اإيجبباد  الجتماعببي  التوا�شببل  �شبكببة  حماولببة 

�شبببل جديببدة لاإبقبباء على الببزوار. 
اجلديببدة  امليببزة  تظهببر  و�شببوف 
باأ�شفببل  "متجببر"  كاأيقونببة 
و�شت�شمببح  "في�شبببوك"،  تطبيببق 
الأ�شيبباء  بعر�ببص  للم�شتخدمببني 
للبيببع يف اجلببوار اأو البحببث عببن 

املعرو�ص منها.
ال�رضكببة  اإن  "في�شبببوك"  وقالببت 

لببن ت�شهببل ال�شببداد اأو الت�شليببم ولن 
ت�شتقطع مبالغ من قيمة املعامات.

واأو�شحت يف تدوينة اأن اخلدمة اجلديدة �شتنطلق 

يف الوليببات املتحببدة وبريطانيببا ونيوزيلنببدا، 
مل�شتخدمببي اأجهببزة "اأيفببون" و"اأندرويببد" على 
مدى الأيببام القليلببة املقبلة، واأنهببا �شتتاح على 

ن�شخة �شطح املكتب خال اأ�شهر.
وقالت ال�رضكة اإن اأكر من 450 
مليببون �شخ�ص يببزورون بالفعل 
التببي  "في�شبببوك"  جمموعببات 
تعر�ببص اأ�شيبباء للبيببع اأو ال�رضاء 

كل �شهر.
اأكببدت  املا�شببي  والعببام 
عببدة  تختببر  اأنهببا  "في�شبببوك" 
مزايا اإعانية ت�شمح للم�شتخدمني 
بالت�شوق مبا�رضة عر تطبيقها، يف م�شعى ملزيد 

من النخراط يف التجارة الإلكرتونية.

فاز العببامل الياباين يو�شينوري اأو�شومي بجائزة 
نوبببل للطب لعببام 2016 ، بعد جتاربببه الرائدة 
التببي ك�شفببت عببن كيفيببة تخل�ببص اخلايببا مببن 
مكوناتهببا املعطوبببة وجتديد نف�شهببا للمحافظة 

على وظائفها احليوية.
لكيببف  جديببد  منببوذج  اإىل  اأو�شومببي  وتو�شببل 
تعيد اخلليببة تدوير حمتواها، وهببو جمال علمي 
معببروف با�شببم "اأوتوفجي" اأو الإلتهببام الذاتي، 
الأمببر الببذي �شي�شاعد على �رضح مببا الذي يحدث 

يف عدد كبري من الأمرا�ص.
وتعتر "اأوتوفجي" اأو اللتهام الذاتي اآلية تدمري 
طبيعيببة تفببكك ب�شببورة منظمببة املكونببات غري 
ال�رضوريببة اأو املعطوبببة داخببل اخلليببة وت�شمح 
بعمليببة تقوي�ص منظببم واإعادة تدويببر مكونات 

اخللية.
معهببد  يف  الأ�شتبباذ  هببوغ،  كري�شببرت  وقببال 
كارولين�شببكا بال�شويد اإن عمببل اأوه�شومي �شاعد 

يف تف�شببري عمليات اأ�شا�شيببة يف التطور الب�رضي 
بببدءا بالنمببو ومببرورا بال�شيخوخببة و�شببول اإىل 

ال�شت�شام لاأمرا�ص.
م�شيفببا "يف املراحل املبكببرة جدا من منو املرء 

تتجببدد اأع�شبباوؤك وج�شببدك بالكامببل با�شتمرار 
مببن  تتخل�ببص  لأن  لذلببك حتتبباج  تنمببو.  لأنببك 
الأغرا�ببص القديببة وتنتج بنية جديببدة، كل هذا 

بوا�شطة اآلية اللتهام الذاتي."

"طبببع التماثيببل" تنت�رض يف كوريببا اجلنوبيببة اأ�شبحت �شببور "ال�شيلفي" اأو 
ال�شببور الذاتية، عادة قديببة يف كوريا اجلنوبية، بعد اأن منحت تقنية الطباعة 
ثاثية الأبعاد، الكوريني فر�شة لتوثيق اللحظة عر طباعة متاثيل وجم�شمات 

ت�شبههم.
وللح�شببول على متثببال م�شغر ي�شبببه �شاحبه، يدخل الفببرد اإىل غرفة �شغرية 
مزودة مبائة كامريا احرتافية، ليتم م�شحه من كل اجلهات وحتويله اإىل ن�شخة 
رقميببة قابلببة للطباعة بوا�شطة طابعببة ثاثية الأبعاد. وقببال مدير الأ�شتوديو 
الببذي يقببدم هذه اخلدمة، كيببون جونغ: "باإمكاننببا التقاط �شببورة الأطفال اأو 
احليوانات الأليفة يف حلظات، لأننا ن�شتخدم كامريات عالية الإداء.. يف العادة 
تاأخذ عملية �شنع التماثيل من ا�شبوعني اإىل اأربعة، لكن بف�شل تقنية الطباعة 
ثاثيببة الأبعبباد يكننا القيام بذلببك يف يوم واحد اأو يومببني". ومل جتذب هذه 
التقنيببة الكوريببني فح�شب، بل دفعببت ال�شياح الأجانب اأي�شببًا اإىل طلب متاثيل 

ت�شبههم، ل�شيما اأن هذا الأمر ي�شتغرق وقتًا ق�شرياً ن�شبيًا.

حببذر باحثببون ومتخ�ش�شببون يف جمببال "الببذكاء ال�شناعببي" مببن "الروبببوت" 
موؤكديببن اأنه �شيتحول قريبًا اإىل "جمرم خطري" ل يكن ردعه. واأو�شح اخلراء اأن 
الروبوتببات �شتتمكببن يف امل�شتقبل من التعلم من جتاربهببا، ما قد يجعلها عر�شة 
ملخالفببة القوانببني، واأ�شافببت ال�شحيفببة اأنببه حال قببررت الروبوتببات اأن ت�شبح 

عنا�رض اإجرامية، �شيكون من امل�شتحيل توجيه التهم له.
واأورد كل مببن اأميتبباي اإيتزيببوين واأورين اإيتزيوين يف ورقة بحثيببة من املقرر اأن 
ُتن�ببرض يف دورية "فاندربيلت لقانون الرتفيه والتكنولوجيا" مثال على ال�شيارات 

ذاتية القيادة لإظهار الأخطاء التي يكن اأن تنجم عن "الروبوت".
يذكر اأن عدداً من كريات ال�رضكات حول العامل، مثل فولك�ص فاغن ومايكرو�شوفت 
يعمببل فيها عديد مببن الروبوتببات، والتي تقوم بببكل املهببام وامل�شوؤوليات داخل 
م�شانعهببا، بينمببا ت�شيطر على اخلببراء واملهتمني ماوف كبرية ب�شبباأن �شيطرة 
الببذكاء ال�شناعببي علببى الإن�شببان، وذلك كمببا تخيلتببه ال�شينما يف عببدد كبري من 
الأفببام ال�شينمائية، والتي ت�شورت اأنه يكن للببذكاء ال�شطناعي، اأو الروبوتات 

والآليني، ال�شيطرة على العامل لي�شبح خارج حتكم الب�رض.

خطوةنسيجغوغل

الجورنال – متابعة 

روبوت عاطفي من تويوتا يرافقك في السيارة

واتساب

تت�شابببق �رضكات �شناعة ال�شيببارات لإنتاج �شيارات كهربائية، 
يف ظببل �شعببى العببامل اأىل التخلي عببن املببواد الهيدروكربونية 

امل�شببة للتلوث والتحول اإىل الطاقة اخل�رضاء النظيفة.
ويراهن بع�ص �رضكات ال�شيارات على خايا وقود الهيدروجني 

لت�شبح م�شدر الطاقة يف امل�شتقبل.
لكببن �رضكببة ني�شببان اليابانية على قناعببة باأن وقببود الكحول 
الإيثيلببي احليببوي امل�شتخرج مببن ق�شب ال�شكببر اأو الذرة يكنه 
اأي�شببا اإنتبباج طاقببة كهربائيببة نظيفببة مببن دون اأي انبعاثات 

كربونية.
وك�شفببت ال�رضكة موؤخرا عببن منوذج �شيارة تعمببل بخلية وقود 
الأك�شيببد ال�شلب يف الرازيل، حيث يتاح وقود الكحول الإيثيلي 
يف جميببع حمطببات الوقببود، يف تناق�ص وا�شح مببع م�شخات 

وقود الهيدروجني.

هل يصبح كحول اإليثلين وقود 
المستقبل للسيارات الكهربائية؟


