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يرجح اأن يتوقف قريبا ا�ستخدام الغازات الكيمائية 
اإذا  التكييف،  واأج��ه��زة  التربيد  يف  امل�ستخدمة 
ا�ستطاع ممثلو الدول التو�سل اإىل اتفاق يف رواندا 

الأ�سبوع اجلاري.
ويلتقي يف العا�سمة الرواندية كيغايل ممثلو 150 
دولة، يف حماولة لالتفاق على حظر �رسيع لغازات 

HFC  غازات الهيدروفلوروكربون.
بهدف  الهيدروفلوركربونية  الغازات  وا�ستخدمت 
لكنها  الأوزون،  تلحق بطبقة  التي  الأ�رسار  تقليل 
من  اأعلى  حراري  احتبا�س  م�ستويات  يف  ت�سببت 

تلك التي ي�سببها غاز ثاين اأك�سيد الكربون.
الدول املجتمعة منق�سمة حول توقيت ومدى  لكن 

�رسعة وقف ا�ستخدام تلك الغازات.
واأدى اخلوف من ات�ساع ثقب الأوزون فوق القارة 
بروتوكول  اإىل  التو�سل  اإىل  اجلنوبية  القطبية 

مونرتيال ب�ساأن املناخ عام 1987.
غازات  ا�ستخدام  وقف  هو  الرئي�سي  الهدف  وكان 
ت�سمى الكلوروفلوروكربون CFCs، والتي تو�سل 
الأوزون،  طبقة  تاآكل  يف  ال�سبب  اأنها  اإىل  العلماء 
الأ�سعة  خطر  من  واحليوانات  الب�رس  حتمي  التي 

فوق البنف�سجية.
وا���س��ت��ب��دل ال��ع��ل��م��اء ت��ل��ك ال���غ���ازات ب��غ��ازات 
يف  وامل�ستخدمة  امل�سنعة،  الهيدروفلوروكربون 

تقوم  والتي  ال��ه��واء،  تكييف  واأج��ه��زة  الثالجات 
بنف�س الوظيفة دون اإحداث �رسر بطبقة الأوزون.

واكت�سف  جيد،  ب�سكل  البديلة  ال��غ��ازات  وعملت 
اأول  اجل��اري  العام  من  �سابق  وق��ت  يف  العلماء 

التئام يف طبقة الأوزون.
لكن هناك اأثرا �سلبيا مهما ظهر لتلك الغازات، األ 

وهو تفاقم ارتفاع حرارة الأر�س.
واإىل جانب ذلك فاإن تلك الغازات هي الأ�رسع منوا 
يف ال�ستخدام، من بني الغازات امل�سببة لالحتبا�س 
اأجهزة  على  الطلب  تزايد  ي��وؤدي  حيث  احل��راري، 
تكييف الهواء يف الدول ذات القت�ساديات النا�سئة 
الهيدروفلوروكربون  غازات  ا�ستخدام  زيادة  اإىل 

بن�سبة ما بني 10: 15 يف املئة �سنويا.
وحذر العلماء، عرب اللجنة الدولية ملكافحة التغري 
املناخي، من خطورة غازات الهيدروفلوروكربون 

على ارتفاع حرارة الأر�س.
ولقى هذا التحذير �سدى لدى احلكومات، كما حظي 
املناخي،  للتغري  باري�س  موؤمتر  خالل  باأهتمام 
الذي ا�ستهدف كبح ارتفاع حرارة الأر�س، اإىل اأقل 

من درجتني موؤيتني خالل القرن اجلاري.
ويقول خرباء اإن �رسعة منو هذه الغازات يزيد من 

�رسورة وقف ا�ستخدامها.
املوافقة  يتم  اأن  يتوقع  التفاو�س،  من  عام  وبعد 

على تعديل بروتوكول مونرتيال، بهدف التخل�س 
من هذه الغازات، خالل الجتماعات املنعقدة يف 

العا�سمة الرواندية كيغايل.
احلكومة  معهد  م��ن  زايلكا"  "دورويد  وي��ق��ول 
ميكن  الربوتوكول  "تعديل  امل�ستدامة:  والتنمية 
طن  مليار   100 يعادل  مما  للتخل�س  ي��وؤدي  اأن 
متت�سف  بحلول  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  غاز  من 
القرن احلايل، وبنهاية القرن �سوف نتجنب ارتفاع 

حرارة الأر�س ن�سف درجة".
النا�سئة،  البديلة  الغازات  من  الع�رسات  وهناك 
وغ��ازات  الأمونيا  مثل  طبيعية  بدائل  بينها  من 
اأك�سيد  ث��اين  غ��از  وللمفارقة  ال��ه��ي��دروك��رب��ون، 

الكربون.
وتوجد ثالجات تعتمد على هذه البدائل بالفعل يف 

بع�س الدول املتقدمة.
ق�سرية  املربدة  الغازات  من  جديدا  جيال  اأن  كما 

العمر ت�سمى هيدروفلورولفني قادم يف الطريق.
لكن الدول املجتمعة يف كيغايل منق�سمة حول مدى 

�رسعة التخل�س من غازات الهيدروفلوروكربون.
وتدفع نحو 100 دولة، من بينها الوليات املتحدة 
ا�ستخدامها  وق��ف  اإىل  الأورب���ي،  الحت��اد  ودول 
اأكرب  اأح��د  وه��ي  الهند  لكن   ،2021 ع��ام  بحلول 
ا�ستخدامها  ا�ستمرار  تف�سل  الغازات  م�سنعي هذه 

حتى عام 2031.
"غابي درينكووتر" من منظمة كري�ستيان  ويقول 
فيما  جيدا  اأداءا  مونرتيال  برتوكول  حقق   " اإي��د: 

يتعلق باإجناز الأهداف ب�رسعة وكفاءة".
طموح،  هدف  هناك  يكون  اأن  "نتمنى  واأ�ساف: 
الغازات  تلك  ا�ستخدام  لوقف  قريب  زمني  وموعد 
من جانب كل الأطراف املعنية. وكلما كان وقف 

ال�ستخدام مبكرا كلما كان ذلك اأف�سل لكوكبنا".
لكن الوقف املبكر ل�ستخدام تلك الغازات �سيحتاج 
على  الفقرية  الدول  مل�ساعدة  كبرية،  متويالت  اإىل 

تطبيقه.
وعلى غري العادة يتفق ن�سطاء يف جمايل ال�سناعة 
والبيئة على الوقف املبكر ل�ستخدام تلك الغازات، 
غري  وم��ت��ربع��ني  احل��ك��وم��ات  بع�س  وع��ر���س��ت 
يف  للت�رسيع  دولر،  مليون   80 مبلغ  حكوميني 

م�سار عملية وقف ال�ستخدام.
املربدة  الغازات  ت�سفر  اأن  يف  اأمل  هناك  اأن  كما 

اجلديدة عن ابتكار اأجهزة تربيد اأكرث كفاءة.
الجتماعات  يف  امل�ساركة  ال��دول  وزراء  وو�سل 
التو�سل  ب��ه��دف  �سابق  وق��ت  يف  كيغايل  اإىل 
الكثري  هناك  اذ  املفاو�سات،  و�ست�ستمر  لتفاق، 
املتوا�سل  البحث  اإىل  حتتاج  التي  التفا�سيل  من 

حتى الن.

عارضة أفقية
 ذكية في العالم

 قد تطلق ألعاب بالي
 ستيشن على الجواالت 

 تنفي سرقة موظفيها صور 
زبائنها من النساء

 Samsung Galaxy C9 
بشاشة مقاس 6 بوصة

قدم��ت �رسك��ة Forza اأول عار�س��ة ريا�سية اأفقي��ة )ثابت( يف الع��امل قادرة 
Tec h  تلقائيا على ح�ساب عدد التمرينات املنجزة من خاللها، وفقا لتقارير
Crunch. ه��ذا ول يختل��ف املظه��ر اخلارجي للعار�س��ة الأفقية الذكية عن 
العوار���س املعتادة، اإل اأنها حتتوي على اأجه��زة ا�ست�سعار مدجمة فيها متّكنها 
م��ن ح�س��اب ع��دد التمرينات املك��ررة، ون�سب��ة حرق ال�سع��رات احلراري��ة اأثناء 
التدري��ب. ويتم نقل جميع املعلومات اإىل تطبي��ق خا�س مقدم من قبل ال�رسكة 
امل�سنع��ة، يقدم كذلك اقرتاحات لتمارين اأخرى ميكن ممار�ستها على العار�سة 
الأفقي��ة. يذكر اأي�سا اأن هذا اجلهاز الريا�سي ي�ستطيع حمل اأج�سام ي�سل وزنها 
اإىل 150 ك��غ. و�سنع��ت العار�سة الأفقية من الألومني��وم ومواد �سلبة، وميكن 

تفكيكها خالل اأقل من 30 ثانية. 

يب��دو اأن نينتندو لي�ست �رسك��ة الألعاب الوحيدة التي �ستوفر األعابها على 
اجلوالت، فح�سب تقرير من جريدة وول �سرتيت ينوي ق�سم بالي �ستي�سن 
�س�سة للجوالت بحلول مار�س  يف �س��وين اإطالق خم�سة اأو �ستة األعاب مخُ

.2018
كم��ا كانت �سوين قد اأعلنت يف بداية هذا الع��ام عن اإن�ساء جمموعة با�سم 
ForwardWorks اله��دف منها اإط��الق حمتوى بالي �ستي�سن على 

اجلوالت.
فيم��ا ل توجد حتى الن معلومات كافية عن حمتوى بالي �ستي�سن الذي 
�سخ م�سغرة من  �سيتوفر على اجلوالت، اأو �ستكون األعاب جديدة كلًيا اأم نخُ
األع��اب بالي �ستي�سن املوجودة حالًي��ا، لكن ما هو متعارف عليه اأّن هذه 

اأك��دت اآب��ل اأنها قامت بالتحقيق يف حادثة �رسقة �س��ور زبائنها وتبادلها فيما 
ب��ني موظفني عائدين لها يف متج��ر بكوينزلند يف اأ�سرتاليا، وقالت اإنها مل جتد 

اأي دليل على وقوع الأمر.
وكان��ت اآبل قد اأقالت عددا من موظفيه��ا يف متجر يف بريزبن بولية كوينزلند 
بع��د التقري��ر الذي ن�رسه موق��ع " Courier Mail" والذي يزع��م اأن عددا من 
املوظف��ني �رسق��وا ع���رسات ال�سور غ��ري الالئقة لبع���س العمالء م��ن الن�ساء من 
خ��الل الهواتف املوجودة يف ال�سيانة، ف�سال عن التقاط �سور من داخل املتجر 

ملناطق ح�سا�سة لبع�س الزبائن ثم تبادلها فيما بينهم.
وقال��ت ال�رسك��ة الأمريكية يف بي��ان ر�سمي، اإنها ف�سلت ع��ددا من موظفيها يف 

املتجر ب�سبب �سلوكهم الذي "يتعار�س مع قيم ال�رسكة".

اأعلن��ت �سام�سوجن يف وق��ت �سابق عن فئة هواتف ذكية جدي��دة با�سم جالك�سي 
 Galaxy و Galaxy C5 س��ي، وك�سفت عن جهازين �سمن ه��ذه الفئة با�سم�
C7. لكن موؤخًرا ظهرت الكثري من ال�سائعات حول هاتف جديد �سمن هذه الفئة 
با�سم Galaxy C9 قبل اأن يظهر موؤخًرا على موقع جلنة الت�سالت ال�سينية 

.TENAA
 Full HD الهات��ف �سياأت��ي ب�سا�س��ة كبرية مقا���س 6” بو�س��ة بدقة و�س��وح
م��ن نوع �سوب��ر اأمولد، بالإ�ساف��ة اإىل موا�سفات تقنية متو�سط��ة ت�سمل معالج 
كوالك��وم 652 مع ذاك��رة ع�سوائية �سعة 6 جيجابايت وذاك��رة تخزين داخلية 
�سع��ة 64 جيجاباي��ت قابلة للزي��ادة با�ستخ��دام بطاقات التخزي��ن اخلارجية 

microSD ح�سب موقع جلنة الت�سالت.

في روسيا فقط.. روبوت بيد بشرية

استكمال االستعدادات الطالق مركبة شينزو 11 
الصينية المأهولة الى الفضاء الخارجي

األمم المتحدة تتجه لحظر الغازات الدفيئة "األسرع نموا"

غوغل تنشئ فهرست بحث خاص بمواقع الهواتف الذكية

حائز جائزة نوبل: ال خوف على البشرية من روبوتات النانو

13  ألف كلم من كابل انترنت بين غوغل وفيسبوك

يعم��ل علماء م��ن جامعة �سم��ارا الرو�سية على تطوي��ر روبوت��ات ف�سائية بذراع 
خا�سة �سوف ت�سبه يد الإن�سان، وفقا للمركز ال�سحفي التابع جلامعة �سمارا.

ويتم العمل حاليا يف اجلامعة الوطنية للبحوث يف �سمارا على نظام روبوت معقد 
وعلى جهاز للتحكم به، طوره العلماء ليعمل على اأ�سا�س اأجهزة ا�ست�سعار الألياف 
ال�سوئية.  و�ستكون اأ�سابع الروبوت امليكانيكية قادرة على تكرار جميع حركات 

اأ�سابع امل�سغل الذي �سيمكنه ال�سيطرة عليها والتحكم بها عن بعد.
ويق��وم املهند�س��ون ب�سنع جلد ا�سطناعي م��زود باأجهزة ا�ست�سع��ار مدجمة، مما 
�سيعط��ي الأي��دي ال�سطناعي��ة القدرة عل��ى تلقي معلوم��ات اإ�سافي��ة عن طريق 

اللم�س وال�سعور.
و�ست�ساع��د ه��ذه الروبوتات ب�س��كل كبري على احلد م��ن املخاطر عل��ى حياة رواد 

الف�ساء خارج كوكب الأر�س، فهي قادرة على اأداء املهام بدل منهم.
يذك��ر اأن جامع��ة �سمارا احلكومية تاأ�س�ست خالل احل��رب العاملية الثانية يف عام 
1942 حتت ا�سم "معهد الطريان يف كويبي�سيف"، ويف هذا املعهد بداأت الدرا�سات 

الأوىل يف اأكتوبر 1942.

eh" �سيارة  "اأودي" الأملانية متاما عن ت�سنيع  تخلت �رسكة 
" الكهربائية.  tron R 8

كان  الذي  التجميع  خط  من  ال�سيارة  تلك  ت�سحب  اأنها  واأك��دت 
يطلق ال�سيارات الكهربائية بكميات حمدودة خالل �سنة واحدة.

املتدين  الطلب  يف  ال�سيارة  ت�سنيع  عن  التخلي  �سبب  ويكمن 
 100 اإل  منه  يباع  مل  اأنه  العلم  مع  املوديل  هذا  على  للغاية 
ن�سخة فقط. وذلك على الرغم من الدعاية املكثفة والك�سف عنه 

عام 2015 يف معر�س جنيف لل�سيارات.
اإل يف  هذا وقد بلغ �سعر ال�سيارة الأويل مليون يورو ومل تباع 

ال�سوق الأوروبية.
القوية  الكهربائية   " اأ�س  موديل  ت�سال  ان"  بالذكر  اجلدير  من 
 100 �رسعة  حتى  ثانية   3.9 خالل  تت�سارع  التي  وال�رسيعة 

كيلومرت يف ال�ساعة اأرخ�س من "اودي R 8 " ب�سبعة اأ�سعاف.
�ستتوقف  اآبل  �سيانة  مراكز  اأن  اإىل  التقارير  اآخر  اأ�سارت  كما 
Ma h اإ�سافة اإىل حوا�سب ،iPhone 4  عن ا�ستقبال هواتف
اإن�س   13 ب�سا�سة   2010 نهاية  مع  امل�سنوعة   Book Air
وبح�سب موقع Mac Otakara الياباين فاإن قائمة الأجهزة 
ا اجليل الثالث من  التي �ستتوقف اآبل عن ا�ستقبالها تت�سمن اأي�سً
 AirPort Time اإ�سافة اإىل ،AirPort Extreme جهاز

.2009 Capsule امل�سنوع يف منت�سف 
قائمتني  اآب���ل  وت��وّف��ر 

التي  لأجهزتها 
ل�����ن ي��ت��م 

لالأجهزة  م�س�سة  الأوىل  ال�سيانة  مراكز  داخل  ا�ستقبالها 
على  م�سى  التي  الأجهزة  على  وحتتوي   Vintage القدمية 
اإنتاجها فرتة ترتاوح ما بني 5 اإىل 7 �سنوات، والثانية لالأجهزة 
اأو  ر�سمي  ب�سكل  توقفت  التي   obsolete ال�سالحية  نتهية  مخُ
م�سى اأكرث من 7 �سنوات على اإطالقها ر�سمًيا. كما توفر ال�رسكة 

ة لالإطالع على هذه القوائم يف كل بلد على حدة. �سفحة خا�سّ
كما ان جميع الأجهزة املذكورة يف القائمة �ستن�سم اإىل قائمة 
بني  ما  الفرتة  يف  اأخُنتجت  لأنها   Vintage القدمية  الأجهزة 
اآبل  لكن  فقط،  باليابان  ة  خا�سّ قائمة  وهي  و2010،   2009
ا يف الوليات املتحدة  بن�سبة كبرية �ستعتمد نف�س القائمة اأي�سً
اآ�سيا  قارة  دول  وبقية  كندا،  اإىل  اإ�سافة  واأ�سرتاليا،  الأمريكية، 

والقاّرة الأوروبية.
iPhone 4 CDMA قبل  اآبل عن دعم هواتف  فيما تخّلت 
 Macbook برو  بوك  ماك  حا�سب  اإىل  اإ�سافة  تقريًبا،  �سهر 
املزّود   iMac وحوا�سب   ،2008 نهاية  مع  ال�سادر   Pro
 Mac miniب�سا�سة 20 اإن�س وال�سادرة يف منت�سف 2009، و

وMac mini server ال�سادران يف منت�سف 2010.
القدمية،  الأجهزة  قائمة  اإىل  الأجهزة  هذه  اإدخ��ال  بعد  اخريا 
اآبل  �سيانة  مراكز  اإىل  التوجه  �ستخدميها  مخُ مبقدور  يكون  لن 
لإ�سالح اأي عطل فيها لأنها اأ�سبحت قدمية جًدا اإل يف بع�س 
MacBook Air على  احلالت النادرة؛ فحوا�سب 
منذ  حتديث  على  حت�سل  مل  املثال  �سبيل 
عزز  يخُ ما  وه��و  تقريًبا،  ي��وم   585
جديد  جيل  �سدور  فر�سة 
ال�����رسك��ة  م���وؤمت���ر  يف 

القادم.

اعلن��ت وكال��ة �سينخ��وا ال�سيني��ة الر�سمي��ة لالنب��اء ان 
ال�س��ني �ستنطل��ق مركب��ة ف�سائية تق��ل رائ��دي ف�ساء، 
وذلك يف خطوة تاأمل البالد يف ان تتكلل باإن�ساء حمطة 
مداري��ة موؤهلة دائمة بحلول عام 2022. وكان الرئي�س 
ال�سين��ي �سي جينبينغ دع��ا اىل ان تفر�س البالد نف�سها 
كق��وة ف�سائي��ة، وجنحت ال�س��ني يف اختب��ار �سواريخ 
م�سادة لالقم��ار ال�سطناعية ا�سافة اىل ال�ستخدامات 
املدني��ة للف�ساء اخلارجي. وتق��ول ال�سني اإن برناجمها 
الف�سائ��ي م�س���س لالغرا���س ال�سلمي��ة، ولك��ن وزارة 
الدفاع المريكية ت�س��ري اىل القدرات ال�سينية املتنامية 
من��ع  اىل  ته��دف  بن�ساط��ات  تق��وم  بك��ني  اإن  وتق��ول 
مناف�ساتها من ا�ستخدام ال�سلحة الف�سائية يف الزمات.
ونقلت �سينخوا عن وو بينغ من برنامج ال�سني الف�سائي 

قول��ه لل�سحفي��ني يف العا�سمة ال�سيني��ة "اإن جمموعة 
التحلي��ق الف�سائ��ي بو�س��ع جي��د، وق��د انتهين��ا تقريبا 
من ال�ستع��دادات ال�رسورية قبيل الط��الق." و�ستلتحم 
مركب��ة �سين��زو 11 بع��د انطالقه��ا يف ال�ساع��ة 2330 
م��ن م�ساء الح��د بتوقيت غرينت�س مبخت��رب تيانتونغ 2 
الف�سائي، حيث �سيق�سي الرائدان جينغ هايبينغ وت�سني 
دون��غ فرتة �سهر واح��د يختربان خالل��ه اجهزة املخترب 
الف�سائ��ي ويجريان جتارب علمية. ومن املقرر ان ي�سل 
الرائدان اىل املحطة بعد م�سي يومني من انطالقهما من 
مرك��ز جيو�س��وان الواقع يف �سحراء غوب��ي. ويقود رائد 
الف�س��اء جينغ البالغ من العمر 50 عاما hالذي �سبق له 
ان حلق يف الف�ساء مرتني hالرحلة اىل املخترب املداري 

الذي اطلق يف ايلول / �سبتمرب املا�سي.

مع توجه العامل اأكرث واأكرث ل�ستخدام الهواتف الذكية 
يف ت�سف��ح الإنرتنت، قوقل ق��ررت مواكبة هذا التوجه 
م��ن خالل ف�سل فهر�س واأر�سي��ف البحث لديها بحيث 
يك��ون هن��اك فهر�س خا���س مبن�سة الهوات��ف الذكية 
ويك��ون اأ�سا�س��ي بينم��ا ي�سب��ح فهر���س بح��ث اأجهزة 

الكمبيوتر ثانويًا.
خالل الأ�سهر القليلة القادمة وبح�سب حملل اجتاهات 
ف��اإن   Gary Illyes قوق��ل  يف  املواق��ع  م���رسيف 
اأر�سي��ف حمرك البحث اخلا���س مبواقع الويب واأجهزة 
الكمبيوت��ر �سيك��ون اأق��ل حتديث��ًا مقارن��ة بالأر�سيف 
والفهر�س اجلديد الذي �سيتم اإن�سائه ويتعلق بالهواتف 

الذكية.
ه��ذا يعن��ي اأن��ه �سيك��ون هن��اك فهر�سني ل��دى قوقل، 
الأول هو احلايل املعروف الذي يوؤر�سف مواقع الويب 
واملوباي��ل مع��ًا لكنه �سيتخ�س�س فق��ط مبواقع الويب 
اأي املوجه��ة لأجه��زة الكمبيوت��ر ويت��م البح��ث في��ه 

عربه��ا، والثاين �سيك��ون خا�س بالهوات��ف املحمولة 
بحي��ث يوؤر�س��ف املواق��ع املخ�س�س��ة للت�سف��ح م��ن 
الهواتف ويتم البحث فيه عربها. كانت قوقل قد بداأت 
اختب��ار اإن�ساء هذا الفهر���س اجلديد اخلا�س بالهواتف 
املحمول��ة الع��ام املا�س��ي، لك��ن الآن اأ�سب��ح الأم��ر 
ر�سميًا ويج��ري العمل على تطبيقه خالل ب�سعة اأ�سهر 
و�ستك��ون ل��ه الأولوية بدًل م��ن فهر�س مواق��ع الويب 

والكمبيوتر.
ه��ذه اخلطوة الكبرية ت�سب يف توج��ه قوقل اأكرث نحو 
ع���رس مواق��ع الهوات��ف الذكي��ة وقام��ت بالعديد من 
الأ�سياء �سابقًا مثل اإعطاء اأولوية يف الأر�سفة للمواقع 
التي تدع��م الهواتف الذكية، وقدم��ت ميزة ال�سفحات 
ال�رسيعة – الت��ي اأ�سبح موقع عامل التقنية يدعمها – 
وهي م�سابهة لفكرة املقالت الفورية على في�س بوك.
لي��زال هن��اك الكث��ري م��ن التفا�سي��ل املجهولة مثل 
طامل��ا اأن فهر���س مواق��ع املوبايل ه��و الأ�سا�سي، هل 

ه��ذا يعني اأنه لن ي�ستخ��دم اإطالقًا عند البحث فيه من 
الكمبيوت��ر؟ وهل �سيت�سم��ن فقط املواق��ع املتجاوبة 
وتدع��م ال�سا�س��ات ال�سغ��رية؟ وم��ا ه��و احل��د الزمني 
الفا�س��ل يف �رسع��ة الأر�سف��ة ب��ني فهر�س��ي املوبايل 

والكمبيوتر؟.
كم�ستخ��دم ه��ذا الأمر �سينعك���س بالفائ��دة عليك لأنه 
يح�س��ن جترب��ة الت�سف��ح وعر���س النتائ��ج و�رسع��ة 

الأر�سف��ة للمواقع املوجهة للهوات��ف الذكية. وميكن 
املوباي��ل  مواق��ع  قوق��ل  تعام��ل  اأن  نتوق��ع  اأن 
بخوارزمي��ات ترتي��ب متلف��ة ع��ن مواق��ع الويب 
تاأخ��ذ بع��ني العتبار عنا�رس جدي��دة مثل و�سوح 
ع��رب  ال�ستخ��دام  و�سهول��ة  وال�سفح��ات  الرواب��ط 

ال�سا�س��ات ال�سغ��رية.  ه��ذا التوجه الكب��ري من قوقل 
نح��و دعم من�سة الهواتف املحمول��ة ي�ساعد كثرياً من 
ي�ستخ��دم تلك الأجهزة فق��ط لت�سفح والبحث يف قوقل 

ول ميلكون اأي جهاز كمبيوتر.

���رسح العامل "ب��ن فريينغا" خالل موؤمتر �سحفي يف معه��د كارولين�سكا ال�سويدي، 
ب��اأن ل خ��وف يف امل�ستقب��ل على الب�رسي��ة من الث��ورة احلا�سلة يف جم��ال تطوير 
روبوتات النانو. و�سدد فريينغا على اأن تلك الروبوتات التي يعمل على تطويرها ل 
ت�سكل خطرا على الب�رسية واأن ل خوف من خروجها عن ال�سيطرة، طاملا انها لي�ست 

قادرة على العمل ب�سكل م�ستقل دون م�سدر خارجي للطاقة.
ويف اإجاب��ة ع��ن اأ�سئلة ال�سحفيني قال فريينغ��ا" ل اأ�ستطيع القول اإنني اأ�ستيقظ كل 
ليل��ة خوف��ا من اأن تفعل تل��ك الآلت اجلزيئية �سيئ��ا ما، فهي اأول غ��ري قادرة على 
التحك��م الذات��ي يف الوق��ت احلايل، والنقط��ة الثانية هي اأن تل��ك الآلت تتوقف عن 
العم��ل ما مل نزودها مب�سدر تاأخذ منه الطاقة، من املمكن ان نتو�سل يف امل�ستقبل 
م��ن �سن��ع روبوتات قادرة على العم��ل ب�سكل م�ستقل، لكن م��ا ابتكرناه منها حتى 
الآن غ��ري ق��ادر على ذل��ك". جدير بالذك��ر اأن ثالث��ة علماء يف جم��ال الكيمياء هم 
"بيري �سوفاج" و"فريزر �ستودارت" و"برنارد فريينغا" حازوا على جائزة نوبل يف 

الكيمياء لتطويرهم اأول روبوتات نانوية حيوية �سغرية احلجم.

م��ن املق��رر اأن تدخل غوغل وفي�سب��وك يف �رساكة ملد كابل انرتن��ت بحري يربط بني 
لو���س اأجنلو���س وهون��غ كونغ ليك��ون بذلك اأطول واأ���رسع كابل انرتن��ت عرب املحيط 
اله��ادئ. ويه��دف امل�رسوع امل�س��رتك بني عمالقي النرتن��ت و"با�سيفي��ك ليت داتا 
كوميونيكي�س��ن" الت��ي تدي��ر �سب��كات الكاب��الت يف نيوي��ورك و"ت��ي اأي �ساب��كام" 
املتخ�س�س��ة يف تكنولوجي��ا الت�س��الت البحرية يف الوليات املتح��دة، اإىل حت�سني 

�رسعة الت�سال بني القارتني.
وم��ن املق��رر اأن ي�سبح امل�رسوع قيد العم��ل يف �سيف الع��ام 2018، وتقدر �رسعته 
ب���120 تريابايت يف الثانية الواحدة، و�سيكون بذلك اأ�رسع بحوايل ال�سعف من كابل 

النرتنت عرب املحيط الهادئ املتاح حاليا واملدعوم اأي�سا من �رسكة غوغل.
كم��ا �سيك��ون ه��ذا الكاب��ل اجلديد ال��ذي يحمل ا�س��م "با�سيف��ك ليت كاب��ل نتوورك" 
واملع��روف اخت�سارا با�سم "ب��ي اإل �سي اإن" واملمتد على اأكرث من 12800 كيلومرت، 
م��ن اأط��ول الكابالت يف العامل، و�سيزيد من قدرة النط��اق الرتددي مل�ستخدمي غوغل 

يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ. 

ظهورآبلأول

"أودي" تتخلى عن سيارتها الكهربائية

سوني

اأثن��اء �سفرك عرب اأي مطار، قد حتت��اج للجلو�س يف املطار 
لبع���س الوقت حتى ياأتي وقت رحلتك، ويف خالل جلو�سك 
�سيكون احل�س��ول على فر�سة لدخول الإنرتن��ت اأمًرا جيًدا، 
لذل��ك يف هذا املقال �سنعر�س ما ي�سبه الدليل الذي يعر�س 
كلم��ات �رس ال�سبكات يف املط��ارات. هذه الطريقة التي قام 
 Anil بتطويره��ا املتخ�س���س يف عل��وم اأم��ان الكمبيوتر
Polat، حي��ث ق��ام با�ستخ��دام خرائط جوج��ل والتعديل 
عليه��ا بحي��ث ي�سيف اأيقون��ة للكثري من املط��ارات بحيث 

ميكنك ال�سغط على املطار ومعرفة كلمة ال�رس.
اخلريط��ة عن��د فتحه��ا �ست�ساه��د فيه��ا الكث��ري م��ن �س��ور 
الطائرات الزرقاء، ومبجّرد ال�سغط على اأي اأيقونة، �ستظهر 
معلوم��ات ال�سبكة على اجلانب، والتي ت�سم عادًة تفا�سيل 
مث��ل ه��ل ال�سبك��ة مفتوح��ة اأم ل، واإن مل تك��ن مفتوح��ة 
�سيت��م تق��دمي كلمة ال�رس لك دون احلاج��ة اىل طرح ال�سئلة 

ملعرفتها .

طريقة تمكنك من معرفة كلمات 
سر الشبكات في مطارات العالم


