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ُتظهر  �أن  كوكل"  "خر�ئط  خ��دم��ة  ت�ستطيع 
للم�ستخدمني فرتة و�سفوف �النتظار د�خل وخارج 
يف  زيارتها  يف  يرغبون  �لتي  و�ملتاجر  �ملطاعم 
موقع  ن�رشه  تقرير  بح�سب  وذل��ك  �لتوقيت،  نف�س 

.ZDNet
وت�سري �لتكنولوجيا �جلديدة، �لتي �نطلقت يف �لوقت 
ينتظرون  �لذين  �ملتاجر  رو�د  خلدمة  �ملنا�سب 
قدرة  �إىل  �ل�سود�ء"،  "�جلمعة  تخفي�سات  عرو�س 
�ملتعددة  �ال�ستخد�مات  من  �ال�ستفادة  على  كوكل 
للهو�تف �لذكية كي تطلق �خلدمات �الأخرى، و�لتي 
لال�ستفادة  �لتكنولوجيا  عمالقة  ت�سعى  �أن  ميكن 

منها ماديًا يف نهاية �ملطاف. 
لديها  �حلالية  �لتكنولوجيا  كوكل  ��ستغلت  وق��د 
وتعد  للزيار�ت،  �لتاريخية  �لبيانات  �إىل  ��ستناد�ً 
تلك �مليزة، �لتي �أُطلقت خالل �لعام �ملا�سي، مفيدة 
�زدح��ام  �أوق��ات  معرفة  يف  �لر�غبني  للم�ستهلكني 
على  �لقدرة  متتلك  مل  �أنها  �إال  �لتجارية،  �ملن�ساآت 
ومدى  �النتظار  ب�سفوف  متعلقة  بيانات  تو�سيح 

�الزدحام د�خل تلك �ملن�ساآت يف نف�س �لتوقيت.
ُيدِخل  �جل��دي��دة،  �خلدمة  خ��الل  فمن  حاليًا،  �أم��ا 

�لتي  �النتظار  ف��رتة  ع��ن  بيانات  �مل�ستخدمون 
لكي  �زدح��ام��ه؛  مدى  و�أي�سًا  �ملتجر  يف  ق�سوها 
"خر�ئط  خدمة  تفح�س  من  �ملت�سوقون  يتمكن 
نف�س  يف  �ملتجر  �زدح���ام  م��دى  ويعرفو�  كوكل" 

�لتوقيت. 
 كيفية جمع �لبيانات عن �ملتاجر

جمع  يف  �ملحمولة  �ل��ه��و�ت��ف  ����س��ت��خ��د�م  ي�سكل 
�أ�سلوبًا  باملتاجر  �النتظار  �سفوف  عن  �لبيانات 
ت�ستغل  �إذ  �ل��ذك��ي��ة،  �ل��ه��و�ت��ف  ال�ستخد�م  ج��دي��د�ً 
�لذكي  للهاتف  �لثنائية  �لوظيفية  �مليزة  كوكل 
يخدم  هاتفيًا  جهاز�ً  باعتباره  �ل�سعيدين:  على 
�مل�ستهلكني، و�أي�سًا جهاز�ً جلمع �لبيانات �ملتعلقة 

بالبيئة �حلالية للم�ستخدمني. 
وي�سبه هذ� �الأ�سلوب �لطريقة �لتي تعمل بها خدمة 
 ،Google’s Waze mapping service
�مل�ستخدمون  ُيدخلها  بيانات  يجمع  تطبيق  وهو 
ميكن  �لتي  �مل�سار�ت  �أف�سل  يحدد  لكي  �ملرور  عن 
�لتي  �جلهة  �إىل  للو�سول  �ل�سيارة  قائد  ي�سلكها  �أن 

يحددها.
تلك  من  �ملادية  �ال�ستفادة  �إىل  كوكل  ت�سعى  وقد 

�لتجزئة و�ملن�ساآت  �خلدمة عن طريق بيعها لتجار 
��سرت�تيجية  �خل��دم��ة  تلك  ُت�سكل  فيما  �الأخ���رى، 
ت�سويقية ذكية لعمالقة �لتكنولوجيا، مُتّكن �ملطاعم 
�جلديدة  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  م��ن  و�مل��ت��اج��ر 
�إليهم،  بالن�سبة  �زدحامًا  �الأكرث  �ل�ساعات  ليحددو� 
�لعمل  �أطقم  من  �حتياجاتهم  يحددون  وبالتايل 
�ل�رشكة  �أن  ذلك،  من  و�الأك��رث  �الأوق��ات.  تلك  خالل 
و�لبيانات  �لتوقع  �آالت  لدى  �ملعرفة  ت�ستخدم  قد 
�لتحليلية �ملتطورة بغر�س حتديد وتوقع م�ستويات 
من  �لنوع  ذل��ك  يكون  وق��د  باملتاجر،  �الزدح���ام 
�مل�ستهلكني  �سيجذب  الأنه  للغاية  ناجحًا  �خلدمات 

�لذين يبحثون عن �أف�سل �الأوقات لزيارة �ملتجر.
تطور �إنرتنت �الأ�سياء

يبدو  ن�سهده،  �لذي  �لتطور  من  �ل�سور  تلك  بف�سل 
�أن ثورة ما يعرف ب�"�إنرتنت �الأ�سياء" ت�سري بخطى 
�رشيعة، وعندما يتحقق ذلك، �ستتغري �أ�ساليب �حلياة 

و�لعمل و�ل�سفر و�لت�سلية و�أكرث من ذلك.
�إىل  بال�سبكة  �ملت�سلة  و�ل�سيار�ت  �ملنازل  فمن 
جانب  كل  �لذكية،  و�ملباين  �ملو��سالت  و�سائل 
من جو�نب �حلياة �سيتاأثر بتز�يد قدرة �مل�ستهلكني 

و�لتحكم  �الت�سال  على  و�حلكومات  و�ملن�ساآت 
باالأ�سياء من حولهم.

لنا  ت�سمح  ذكية"  "مر�يا  نتخيل  �أن  ميكننا  كما 
بتجربة �ملالب�س رقميًا، �أو ميكننا �أن نتخيل �أجهزة 
��ست�سعار بخطوط �لتجميع ت�ستطيع �أن تك�سف حتى 
�أ�سغر نق�س يف كفاءة �خلطوط وحتدد متى نحتاج 

�إ�سالح �ملعد�ت �لهامة �أو ��ستبد�لها. 
�أو حتى معد�ت زر�عية تعمل بال� GPS ميكنها �أن 
�أو  �أي�سًا،  �ملحا�سيل  �ل�سماد وحت�سد  وتن�رش  تزرع 
للم�ستخدمني  ي�سمح  �لبدنية  للياقة  لنتخيل متتبعًا 

باإر�سال �لبيانات �إىل �أطبائهم. 
�إن  بل  �لعلمي،  �خليال  ���رشوب  من  �رشبًا  لي�س 
نتحدث  بينما  حتدث  �لقادمة"  �ل�سناعية  "�لثورة 
�إير�د�ت  �أنها قد تعني توفري  �الآن، و�إنها كبرية حد 

جديدة لل�رشكات و�أي�سًا فر�س عمل جديدة
كامهي،  وج��ون��اث��ان  جرينوف  ج��ون  كتب  كما 
 Business ل�سحيفة  تابع  �أبحاث  مبركز  �لع�سو 
�الأ�سياء"  "�إنرتنت  عن  م�سرتكًا  تقرير�ً   ،Insider
�ملبهر  و�مل�ستقبل  �ملثري  �حلا�رش  خالله  �سارحًا 

الإنرتنت �الأ�سياء.

 فيديو غامض قد يعطل 
أي هاتف آيفون!

تأتي إلى لوس أنجلس
بأفخر سيارة مكشوفة

قطار صعيدي
 جيكس التقني الثالث

 "تحذف" نفسك من اإلنترنت 
بكبسة زر واحدة؟

�نت���رشت حتذي��ر�ت من م�ساه��دة ت�سجيل فيديو خطري عل��ى �أجهزة �أيف��ون و�آيباد قد 
ي��وؤدي �إىل تعطله��ا.  هذ� �لفيدي��و �لغام�س ومدته 5 ثو�ن فقط ي��وؤدي �إىل �إبطاء عمل 
هات��ف �آيفون وتوقفه عن �لعمل يف نهاي��ة �ملطاف، وهو يبدو وكاأنه مقطع من فيلم 
�لرع��ب "The Ring". وذك��رت �لتقارير �أن هو�تف �آيف��ون تعمل ملدة 10 ثو�ن بعد 
ت�سغي��ل هذ� �لفيديو قبل �أن تتوقف ع��ن �لعمل. ولي�س من �لو��سح حلد �الآن ما �ل�سبب 
�لكام��ن ور�ء تاأثري هذ� �لفيدي��و �لغام�س على �جلهاز، ولكن ُيعتقد �أن �مللف تالف �أو 
ر مع وجود �سو�ئب �سارة فيه. حل�سن �حلظ، ال يبدو �أن هنالك �أي �آثار طويلة  رمبا م�سفَّ
�الأم��د وميك��ن �إعادة ت�سغيل �لهاتف وبرجمة �الإعد�د�ت في��ه، وذلك من خالل �ل�سغط 
على زر �لت�سغيل وزر خف�س �ل�سوت يف وقت و�حد لهو�تف �آيفون 7، �أو �ل�سغط على 

زر �لت�سغيل و�لزر �لرئي�سي لبقية هو�تف �آيفون.

ج��اءت �رشك��ة مر�سيد���س �إىل معر���س لو�س �أجنل���س لل�سي��ار�ت باأفخ��ر �سيارة 
مك�سوفة يف تاريخ �ل�رشكة علما باأن Maybach S650 Cabriolet تعترب 
 Maybach أ���رشع و�أري��ح و�سيل��ة لتنفيذ �لرح��الت �لبعي��دة.  �سنعت �سي��ارة�
�جلدي��دة على قاعدة �سي��ارة مر�سيد�س AMG S65 �ملك�سوفة مع �أنها ح�سلت 
عل��ى مز�ي��ا رمزية عديدة. ف�سيعرف مثال من يركب ه��ذه �ل�سيارة �أنه و�قف على 
عتبة Maybach عندما يرى �سورة عالمة �ملاركة م�سقطة على �الأ�سفلت �أمام 
قدمي��ه وذلك �إ�سافة �إىل معامل ديكور �أخ��رى لهذه �ل�سيارة. وعالوة على �سار�ت 
�ملارك��ة ح�سلت هذه �ل�سي��ارة �ملك�سوفة على و�قيات �سدم��ات مزينة بالكروم 
و�إفريز من �لكروم على جانبي ج�سمها وبلور�ت من �رشكة Swarovsky تزين 

�الأ�سو�ء �الأمامية وكذلك �أقر��س 20 بو�سة م�سممة خ�سي�سا لعجالتها.

ب��د�أت مب��ادرة �سعي��دي جيك���س فعالياته��ا �ملعت��ادة لن���رش ثقاف��ة تكنولوجي��ا 
�ملعلوم��ات و�الت�س��االت يف �سعيد م���رش. وبدء�ً من �الأم�س �نطل��ق قطار �سعيدي 
جيك���س ليتجه يف رحلت��ه �إىل ع�رشة حمافظات يف �ل�سعيد بدء�ً من �لفيوم و�نتهاًء 
بالو�دي �جلديد. وتقدم �سعيدي جيك�س عدد من ور�س �لعمل �لعمل يف عدة جماالت 
تقنية. ت�ستهدف �سعيدي جيك�س يف هذه �ل�سنة �لو�سول الأكرث من �ألف �ساب وفتاة 
م��ن �ملهتم��ني يف �ملجاالت �لتقني��ة �ملتنوعة مثل �سناعة �ملحت��وى، �لعمل �حلر، 

ريادة �الأعمال، �مل�سادر �ملفتوحة و�لربجمة و�لت�سويق �الإلكرتوين.
تتبن��ى �سعيدي جيك���س بيئة تعاونية مع �ملفكرين �لتقني��ني لتطوير �أفكارهم من 
خ��الل �لتجرب��ة �لعملي��ة. وته��دف �ملب��ادرة �إىل ن�رش �لكف��اءة �لتقني��ة يف خمتلف 

حمافظات �ل�سعيد.

ق��ام موقع �سوي��دي بعر�س خدمة جدي��دة على زو�ر �الإنرتن��ت، �لر�غبني يف 
ح��ذف جمي��ع بياناته��م �لتي �سجلوه��ا على �أي مو�ق��ع �إلكرتوني��ة. بب�ساطة 
�سدي��دة، م��ا عليك �س��وى �أن تدخ��ل عن��و�ن بريدك �الإلك��رتوين وكلم��ة �ل�رش، 
وبكب�سة زر و�حدة ميكنك �إز�لة �أي معلومات مرتبطة بهذ� �لربيد، يف "كوكل" 
و"نتفليك���س" و"في�سب��وك" و"تويرت" و"�سناب�سات" و"�إي ب��اي" و"�أمازون" 
deseat." وغريها. ومن خالل بروتوكول �أمني ل�رشكة "كوكل"، يتيح موقع
me" م�سح جميع �ملعلومات �ملرتبطة بربيد �إلكرتوين ما، باأق�سى درجات 
�الأم��ن �الإلك��رتوين و�خل�سو�سية. ويق��ول �لفريق �ملوؤ�س�س للموق��ع �إن جميع 
�خلط��و�ت �لالزمة حلذف �أي معلوم��ات، يتم �تخاذها فقط من خالل �حلا�سب 

�ل�سخ�سي، ال خو�دم �الإنرتنت، ملزيد من �الأمان.

ية
ٔ
روبوت روسي ذو مهارات عالية للبعثات الفضاي

خيبة أمل بعد إخفاق تجارب على دواء جديد لعالج الزهايمر

كوكل Maps تطلق خدمة جديدة تخبرك بمدى ازدحام المتاجر والمطاعم قبل زيارتها

سيارة كهربائية صينية تحطم فيسبوك تطور أداة للرقابة تضمن عودتها إلى الصين
رقما قياسيا

كوكل يقرأ لغة الشفاه أفضل من البشر!

الصين تطلق أطول خط لالتصاالت الكمية في العالم

 FEDOR ك�س��ف �ملطورون ع��ن فيديو جديد يب��ني �ملهار�ت �لر�ئع��ة للروبوت
�ملحتم��ل �أن يكون جزء� من �لبعثات �لف�سائي��ة �لرو�سية �ملاأهولة �بتد�ء من عام 
FEDOR وهو ينفذ عدد� من �ملهام،  2021.  ُيظهر ت�سجيل �لفيديو �لروبوت 
مب��ا يف ذلك �إدخال �ملفتاح يف �لقفل و�إطفاء �لن��ار و�لدخول �إىل �ل�سيارة، وكذلك 
��ستخ��د�م �ملن�س��ار. ويظه��ر �لروب��وت يف �رشيط �لفيدي��و �لذي �أطل��ق يف �أكتوبر/
ت�رشي��ن �الأول، وه��و مي�س��ي ويقود �سي��ارة. ويف وقت �سابق من ه��ذ� �ل�سهر، �أطلق 
 FEDOR نائ��ب رئي���س �ل��وزر�ء �لرو�سي، دمي��رتي روغوزي��ن، على �لروب��وت
��س��م "�لروب��وت ر�ئد �لف�ساء". وق��ال روغوزين �إنه �أ�سدر �أم��ر� باعتماد �لروبوت 
يف برنام��ج �ملركبة �لف�سائي��ة �لرو�سية �ملاأهولة �جلديد، مم��ا ي�سري �إىل �إمكانية 

م�ساركة FEDOR يف �ختبار�ت �لطري�ن يف وقت مبكر من 2021. 
يذك��ر �أن تطوير هذ� �لروبوت كان مق��رر� يف �لبد�ية ��ستخد�مه يف �أعمال �الإنقاذ، 
حي��ث �أطل��ق ع��ام 2014. ولك��ن يف وقت الح��ق، �أعل��ن �ملهند�س��ون �أن �لروبوت 
�سيك��ون قادر� عل��ى �لعمل يف بيئات خمتلف��ة، كما ُيحتم��ل �أن ُي�ستخدم الأغر��س 

ع�سكرية ويف جمال �لتعليم وحتى �لبعثات �لف�سائية.

لكل  �سامل  م�سطلح  هي  �إذ  جديد�ً،  مفهومًا  لي�ست  �ل�سحابية  �حلو�سبة 
�سيء يخ�س �خلدمات �مل�ستندة �إىل �الإنرتنت، وهي موجودة منذ عقدين 
من �لزمان تقريبًا. ولكن �لطفرة �الأخرية يف �نت�سار ��ستخد�مها يف �ستى 
�لكبرية  �ملنظمات  وبروز دعم  �لنا�سئة  �ل�رشكات  قبل  �لعامل من  �أنحاء 
�لتكنولوجية،  �الأعمال  ت�رشيع  بهدف  لت�سخريها  �حلكومية  و�جلهات 

�أعادها للو�جهة.
لذ�، ما هي �حلو�سبة �ل�سحابية؟ وكيف ميكن �ال�ستفادة منها يف جمال 

ريادة �الأعمال و�مل�ساريع �لتجارية؟
�أكرث من تقدمي خدمات �لربجميات و�لبنية  ال متثل �حلو�سبة �ل�سحابية 

�لتحتية �لتكنولوجية وتخزين ومعاجلة �لبيانات عرب �النرتنت.  
�الإلكرتونية  �خلو�دم  �رش�ء  ميكنها  ال  �لتي  �ل�سغرية  �ل�رشكات  ت�ستطيع 
وحتمل تكاليف ت�سغيلها و�سيانتها، تخزين كميات هائلة من بياناتها 
حا�سوبية  قوة  تتطلب  �لتي  و�لربجميات  �لتطبيقات  بع�س  ت�سغيل  �أو 
�الإلكرتونية  خو�دمها  توفر  �لتي  �ل�سحابية"  "�ل�رشكات  عرب  عالية 

و�أجهزتها �لقوية لالإيجار.
C5 Cloud Par t"  قال ماركو�س باتي�ستي، �رشيك ورئي�س �سندو ق
ners"، �رشكة ت�ستثمر يف �مل�ساريع �لتي تركز على �حلو�سبة �ل�سحابية 

�ل�سحابية  �حلو�سبة  "تقدم  و�أفريقيا:  �الأو�سط  و�ل�رش ق  �أوروبا  يف 
لل�رشكات خيار و�سع بنيتها �لتحتية �لتقنية على 

تطبيقات  ُي�سّغل  ثالث،  طرف  بيانات  خ��و�دم 
�ل�رشكة عن بعد، دون �حلاجة ل�رش�ء خو�دم 

�ل��ب��ي��ان��ات و�مل���ع���د�ت �الإل��ك��رتون��ي��ة 
وتوظيف  �لفنية  �ل�سيانة  وتوفري 

�لربجميات  لت�سغيل  �أ�سخا�س 
و�لتطبيقات."

"توفر  باتي�ستي:  و�أ����س���اف 
لل�رشكات  �ل�سحابية  �حلو�سبة 

�إم��ك��ان��ي��ة ����س��ت��ئ��ج��ار �خل��دم��ات 
م��ث��ل حت��ل��ي��الت �ل��ب��ي��ان��ات من 
بت�سغيل  خمت�سة  �أخرى  �رشكات 
 Amazon مثل  �لربجميات 
 .IBM �أو   Google �أو 

عو�سًا عن �رش�ء �لرب�مج 
وت�����س��غ��ي��ل��ه��ا 
�أجهزة  على 

�ل�������������رشك������ة 
وب����ا�����س����ت����خ����د�م 

�لتي تقدم لها كل  �لتطبيقات  ��ستئجار  موظفيها، ت�ستطيع بكل ب�ساطة 
ما حتتاج عرب �سبكة �النرتنت."

جتنب  على  �لقدرة  تتيح  �ل�سحابية  �حلو�سبة  ب��اأن  باتي�ستي  وتابع 
غرفة  يف  حريق  ن�سوب  مثل  �لكو�رث  من  �لتعايف  لعو�قب  �ل�رشكات 
حتطم  �أو  �ملخزنة  �لبيانات  فقد�ن  �إىل  يوؤدي  ما  �الإلكرتونية  �خل��و�دم 
�ل�سحابية" م�سوؤولية  "�ل�رشكات  تتحمل  �إذ  زالزل،  �إثر  �ملكلفة  �الأجهزة 
عمل  تعطل  عدم  لك  وت�سمن  �الأو�ساع  تلك  مثل  مع  للتعامل  �لتخطيط 
�حلو�سبة  �إن  باتي�ستي  قال  �لنا�سئة،  �ل�رشكات  يخ�س  وفيما  �ل�رشكة. 
ل�رش�ء  �ملال  من  هائل  كم  ��ستثمار  �إىل  �حلاجة  من  تعفيها  �ل�سحابية 
ت�ستطيع  �إذ  �ل�رشكة،  لت�سغيل  �لتكنولوجية  �لتحتية  �لبنية  وتاأ�سي�س 
�أقل بكثري ال�ستخد�م �خلدمات عرب �النرتنت ح�سب  بب�ساطة دفع مبالغ 
حمددة،  زمنية  مرحلة  يف  �ملختلفة  �ل�رشكة  ملتطلبات  ووفقًا  �حلاجة 
بناًء  ت�ستاأجرها  �لتي  �الإلكرتونية  �خلو�دم  عدد  زيادة  باإمكانها  حيث 
�أو  م�سبقًا  ��سرتتها  �أجهزة  خ�سارة  دون  تقل�سها  �أو  �ل�رشكة  تو�سع  على 
حتديث  حتى  �أو  �لظروف  تقت�سي  ح�سبما  موظفني  ت�رشيح  �أو  توظيف 

�الأجهزة �الإلكرتونية مع م�سي �لوقت ملو�كبة �أحدث �لتطور�ت.
باأن  �لتكنولوجيا،  جمال  يف  �ال�ستثمار  �أخ�سائي  و��ستطرد 
�لنا�سئة  لل�رشكات  �لفر�سة  تتيح  �ل�سحابية  �حلو�سبة 
و�إجناح  �البتكار  حول  ومو�ردها  جهودها  برتكيز 
�ل�سلعة  �أو  �خلدمة  وتوفري  م�رشوعها 
حول  �لقلق  عن  عو�سًا  لزبائنها، 
�جلانب �لتقني لت�سغيل �ل�رشكة، 
بالتناف�س  ل��ه��ا  ي�سمح  م��ا 
بفر�س متكافئة مع �ل�رشكات 
وخّل�س  �ل�سو ق.  يف  �لكربى 
��ستخد�م  ف��ك��رة  باتي�ستي 
للحو�سبة  �لنا�سئة  �ل�رشكات 
�أردت  "�إن  بالقول:  �ل�سحابية 
�لبقرة.  �حلليب.. ال د�عي ل�رش�ء 
م���ز�رع  ي��دي��ر  م��ن  ه��ن��اك  �إذ 
�لبقر  وي��ح��ل��ب  �حل��ي��و�ن��ات 
�الأل��ب��ان،  منتجات  ويبيع 
�رش�ء  �سوى  عليك  وما 
يق�سي  م���ا 
من  حاجتك 

�لبقالة!"

�أعل��ن علماء �أن جت��ارب �أجريت عل��ى دو�ء جديد يهدف 
�إىل ع��الج �خلرف �ملعتدل �ل��ذي ي�سببه مر�س �لزهامير 

قد �أخفقت بعد �آمال �سابقة يف حتقيق �لنجاح.
بعق��ار  عوجل��و�  �لذي��ن  �ملر�س��ى  عل��ى  تظه��ر  ومل 
"�سوالنزوم��اب" �أي �أعر����س ت�س��ري �إىل تر�ج��ع ق�سور 
�الإدر�ك �ملعريف �لذي يعانون منه مقارنة باأولئك �لذي 
يتناول��ون عق��ار "بال�سيب��و". وكان��ت هن��اك حالة من 
�لرتق��ب لنتائج �لتجربة على �لعقار �جلديد بعد �الإعالن 

عن نتائج و�عدة يف �لعام �ملا�سي.
و�سمل��ت �ملرحل��ة �لثالث��ة م��ن �لتجربة �أك��رث من ثالثة 

�آالف مري�س بالزهامير.
وكان �لعق��ار �لطب��ي يه��دف �إىل من��ع تك��ون بروت��ني 
�الأميلويد �لذي ي�س��كل تر�سبات لزجة يف �أدمغة مر�سى 

�لزهامير.

و�س��اد �عتقاد ب��اأن ت�سكل ه��ذه �لرت�سبات ب��ني �خلاليا 
�لع�سبية يوؤدي �إىل تلف وموت خاليا �لدماغ يف نهاية 
�ملط��اف. وتخ�سع �لعديد من عقاقري مكافحة �الأميلويد 
لتجارب، غري �أن عقار �سوالنزوماب كان �الأكرث تطور�.

وكان ظه��ور تل��ك �لنتائج �لعقبة �لك��ربى �الأخرية �أمام 
�رشك��ة "�إيلي ليلي" �لتي كانت ت�سعى �إىل �حل�سول على 

ترخي�س الإنتاج �لدو�ء.
وقال ج��ون لي�سليرت، �ملدي��ر �لتنفي��ذي لل�رشكة "كانت 
نتائ��ج جت��ارب عق��ار �سوالنزوم��اب غري مرج��وة على 
�الإطال ق، ن�سع��ر بخيبة �أمل �أمام ماليني �ملر�سى �لذين 

ينتظرون عالجا حمتمال ملر�س �لزهامير".
وتق��در �رشك��ة "ليل��ي" حج��م ��ستثمار�ته��ا يف بح��وث 
ع��الج مر�س �خلرف خ��الل �ل25 عاما �ملا�سية بنحو 

3 مليار�ت دوالر.

وق��ال ني��ك فوك�س مدي��ر مرك��ز بحوث مر���س �خلرف 
بجامع��ة كوليدج لندن "�إنه��ا �نتكا�سة وخيبة �أمل، لكن 
ثمة جتارب �أخ��رى تظهر نتائج مب�رشة �أف�سل من عقار 

�سوالنزوماب".
وق��ال بي��رت روبرت���س، خب��ري عل��وم �الأدوي��ة بجامع��ة 
بري�ستول �لربيطانية، �إنه مل ينده�س من نتائج �لتجربة.
و�أو�س��ح بالق��ول "�مل�سكل��ة م��ن وجهة نظ��ري �أ�سا�سية 
للغاي��ة. م��از�ل ال يوجد �أي دليل مقن��ع ي�سري �إىل وجود 
عالق��ة و��سح��ة بني تر�سي��ب �الأميلويد وق�س��ور عملية 

�الإدر�ك لدى �لب�رش".
وقال��ت روك�سان��ا �أوكاري��ر، �أ�ستاذة ت�رشي��ح �الأع�ساب 
م��ن  ج��زء�  �إن  �لربيطاني��ة،  �ساوثهامبت��ون  بجامع��ة 
�مل�سكلة ق��د يكون �أن �الأميلويد البد من �إز�لته من �ملخ، 

ولي�س تفتيته فقط.

عملت �رشكة في�سبوك على تطوير برنامج للرقابة 
يتما�سى م��ع متطلبات �ل�سني بهدف �ل�سماح لها 
بالدخ��ول من جدي��د �إىل �لبالد بع��د حظر م�ستمر 
منذ �سبع �سن��و�ت، وفقا لتقرير �سحيفة نيويورك 
تامي��ز.  ورف�س��ت �سبك��ة للتو��س��ل �الجتماع��ي 
�الأك��رب يف �لع��امل تاأكي��د �و نف��ي وج��ود ه��ذه 
�لربجمي��ة �لتي ذك��ر �لتقري��ر �أن��ه مت �لعمل على 
تطويره��ا يف ظ��ل �رشي��ة تام��ة، �إال �أنه��ا �أ�سارت 
يف بي��ان �أن �ل�رشك��ة "تق�س��ي وقته��ا يف فه��م 
وتعّلم �ملزيد" حول �ل�س��ني، كما قالت �ملتحدثة 
با�س��م في�سبوك �أريل �أرياه �إن��ه مل يتم �تخاذ قر�ر 
ب�ساأن نهج �ل�رشكة يف �لبالد حتى �الآن. و�أ�سافت 
"نرك��ز يف �لوقت �لر�هن على م�ساعدة �ل�رشكات 
و�ملطوري��ن �ل�سيني��ني عل��ى �لتو�س��ع يف �أ�سو� ق 
جديدة خارج �ل�سني با�ستخد�م من�سة �الإعالنات 
�خلا�سة بن��ا". وجاء يف تقرير �سحيفة نيويورك 
تاميز �لذي ن�رشيف وقت �سابق ، نقال عن موظفني 
حاليني و�سابقني يف �ل�رشكة مل تك�سف �أ�سماوؤهم 
�إن في�سب��وك طورت، بدعم م��ن رئي�سها �لتنفيذي 
م��ارك زوكرب��رج، �لربجمي��ات �لتي متن��ع ظهور 

�مل�ساركات يف مناطق جغر�فية معينة.
كم��ا �ن��ه بالرغ��م م��ن �أن في�سبوك ط��ورت �الأد�ة 
�جلديدة �إال �أنها ال تعتزم حجب ر�سائل �مل�ساركة 
بنف�سها، كما �أن في�سبوك �ستعر�س هذه �لربجمية 
لتمك��ني �لط��رف �لثال��ث م��ن مر�قب��ة �لق�س���س 
و�ملو�سوع��ات �لر�ئجة �لتي ت��ربز خالل تبادلها 
يف م��ا بني �مل�ستخدم��ني عرب �ل�سبك��ة، و�سيكون 
للطرف �لثالث �ل�سلطة �لكاملة التخاذ قر�ر ب�ساأن 
�إمكاني��ة ظهور تلك �مل�ساركات عند �مل�ستخدمني 
�أو عدمه.  و�أكد �لتقرير عدم وجود ما ي�سري �إىل �أن 
في�سبوك عر�ست �لربنام��ج �جلديد على �ل�سلطات 
يف �ل�س��ني. وقال��ت �إن ه��ذه فك��رة ه��ي من بني 
�أف��كار كث��رية ناق�سته��ا �ل�رشك��ة يف م��ا يتعل��ق 

بدخول �ل�سني و�إنها قد ال ترى �لنور �أبد�.
فيم��ا �سب��ق لوكالة �الأنب��اء �ل�سيني��ة " �سينخو�" 
�أن ذك��رت �أن زوكرب��رج �جتم��ع يف مار�س/ �آذ�ر 
�ملا�سي ب� لي��و يون�سان قطب �لدعاية يف �ل�سني 
�ل��ذي قال �إنه ياأمل �أن تتمكن في�سبوك من تعزيز 
�ملبادالت وحت�سني �لتفاهم مع �رشكات �النرتنت 

�ل�سينية.

قام��ت �سي��ارة " Nio EP9 "�لكهربائي��ة �خلارق��ة �لت��ي ك�سف��ت 
عنه��ا موؤخر� �رشك��ة " NextEV " �ل�سينية بتجربة طريق �ل�سبا ق 
"نوربورغرين��غ".  و�ت�س��ح �أنه��ا ��ستطاعت �لتقدم عل��ى �لكثري من 

�سيار�ت �لبنزين �خلارقة )�سوبركار( �ملعروفة عامليا.
 "  Nio EP9 " �أن  �ل�سي��ارة �خلارق��ة �ل�سيني��ة  و�أعل��ن م�سمم��و 
�لكهربائية بحاجة �إىل 7 دقائق و5.12 ثو�ن لتجاوز �لطريق. وذلك 
 Dodge Viper SRTt10 " أ���رشع من �سيار�ت �سوبر كار مثل�
Ni t و"   "  Lexus LFA Nurburgring و"   "  ACR
san GTtR Nismo N " ، ناهي��ك ع��ن �سي��ار�ت �سوب��ر كار 

�لكال�سيكية �الأخرى.
وال ي�ستبعد �خل��رب�ء �أن ت�ستخدم �رشكة " NextEV " �ل�سينية هذ� 
�الإجن��از الإع��د�د �أول مودي��ل لها لالإنت��اج على دفع��ات ، وذلك على 

�لرغم من �أن �سعر " Nio EP9 " �سينطلق من 1.2 مليون دوالر.
وي��رى �لبع���س �أن هذ� �ل�سع��ر ميكن �عتب��اره �سعر� م��ربر� ، علما �أن 
حمركات �ل�سيارة �خلارقة ُتنتج قوة 1360 ح�سانا ، ما ميّكنها من 
�لت�سارع حتى 100 كلم يف �ل�ساعة خالل 2.7 ثانية ، �أي �أ�رشع من 

."  Ferrari Laferrari "

�أك��د خرب�ء يف جمال علم �للغ��ات �أن برنامج كوكل للذكاء �ال�سطناعي قادر على 
قر�ءة لغة �ل�سفاه �أف�سل من �لب�رش. 

فربنامج كوكل �لذي طوره فريق Google DeepMind بالتعاون علماء من 
جامع��ة �ك�سفورد يف��و ق بح�سب �خلرب�ء قدرة �لب�رش على ق��ر�ءة لغة �ل�سفاه بن�سبة 

ت�سل �إىل 35٪.
و�أ�س��ارو� �إىل �أن هذ� �لربنام��ج مت تطويره من خالل تدريبه على قر�ءة لغة �ل�سفاه 
يف 6 بر�م��ج تلفزيوني��ة عر�ست ب��ني عامي 2010 و2015، حي��ث �حتوت هذه 
�لرب�م��ج على حو�يل 5000 �آالف �ساعة من مقاط��ع �لفيديو �أي ما يقارب )118 
�أل��ف جملة(، وبعدها مت �ختبار خو�رزمياته على حتلي��ل �ملعلومات ولغة �ل�سفاه 
يف �لرب�م��ج �لتلفزيوني��ة �لتي عر�ست بني �سه��ري مار���س/�آذ�ر و�سبتمرب/�أيلول 
2016. وبع��د ��ستخ��د�م 200 مقطع فيديو مت �نتقاوؤه��ا ع�سو�ئيا ملقارنة قدرة 
�لربنام��ج �ملذك��ور بقدر�ت خ��رب�ء قر�ءة لغ��ات �ل�سف��اه، تبني للخ��رب�ء �أن �لب�رش 
ق��ادرون عل��ى ق��ر�ءة %12.4 فق��ط من ح��ركات �ل�سفاه بع��د لفظ �لكلم��ات، �أما 

برنامج كوكل فقادر على قر�ءة 46.8 % منها.

�أطلقت �ل�سني خطا لالت�سال �لكمي بطول 712 كيلومرت� ما يعني نقل �ملعلومات 
�حل�سا�س��ة باأم��ان، فيما يفرت�س �أن يتم متديد �خل��ط لي�سل �إىل نحو �ألفي كيلومرت 
تقريب��ا.  ويربط �خلط بني مدينة خف��ي، عا�سمة مقاطعة �نهوى، و�سانغهاي �لتي 
تع��ّد �ملرك��ز �ل�ساحلي �لتجاري، وق��د مت �ختبار عملها عن طري��ق نقل موؤمتر عرب 
�لفيدي��و بني �ملدينتني. وقد مت �النتهاء م��ن �إن�ساء هذ� �خلط بعد ثالث �سنو�ت من 
�لعم��ل، حي��ث �نطلق م�رشوع �سبكة �الت�ساالت �لكمي��ة لالألياف �لب�رشية يف عام 
2013، وهو خط بكني و�سنغهاي لالت�ساالت، و�لذي �سيقوم بتغطية م�ساحة يبلغ 
طوله��ا �ألف��ي كم لريبط ب��ني �لعديد من �ملدن م��ن �سمنها بك��ني وجينان وخفي 
و�سنغه��اي. وكان من �ملقرر �أن ينتهي �مل���رشوع باأكمله مع نهاية �سهر نوفمرب/

ت�رشين �لثاين ولكن مت تاأجيل �لتاريخ �إىل نهاية �لعام �حلايل حتى �الآن.
ويعتم��د �الت�س��ال �لكم��ي عل��ى ظاه��رة "�لت�ساب��ك �لكم��ي" �لت��ي ت�س��كل �أ�سا�سا 
للتكنولوجي��ات �لكمي��ة �حلديث��ة، وتلع��ب ه��ذه �لظاه��رة دور� هام��ا يف حماي��ة 

�الت�ساالت عرب بناء قناة �ت�سال على �أ�سا�س خط �الألياف �لب�رشية �لعادي.

كيفإنطالقاحذروا

ما هي فوائد الحوسبة السحابية للشركات الناشئة؟


