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ج��زءاً  التكنولوجيا  اأ�صبحت  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف 
املالب�س  من  فبدًء  اليومية.  حياتنا  من  يتجزاأ  ال 
احل�صا�صات  ببع�س  خ�صي�صًا  امل��زودة  الريا�صية 
التمارين  ممار�صة  اأثناء  االأداء  ملراقبة  االإلكرتونية 
ال�صغرية  ال�صوفية  بالقبعات  م��روراً  الريا�صية، 
االإ�صارات احليوية لالأطفال  �صاأنها متابعة  التي من 
حديثي الوالدة، و�صواًل لالأدوات االإلكرتونية القابلة 
مع  حتى  اأو  املالب�س  مع  ُتدمج  التي   – ل��الرت��داء 
جلودنا نحن الب�رش – القادرة على ر�صد املوؤ�رشات 

احليوية الأج�صادنا.
للتكنولوجيا،  الالنهائية  اال�صتخدامات  ورغ��م 
الثمن  غالية  لالرتداء  القابلة  االأجهزة  معظم  فاإن 
املتحركة  االأج���زاء  لكرثة  نظراً  معقد  ت�صنيعها  و 

املوجودة بها.
وهناك خيار وحيد ل�صنع مكونات رخي�صة بكميات 
االإلكرتونية  االأجهزة  طباعة  خالل  من  وذلك  كبرية 
با�صتخدام طريقة ت�صبه كثرياً طرق الطباعة التقليدية 

ولكن مع اإ�صافة اأحبار وظيفية كهربية خا�صة. 
ولكن تلك ال�صناعة الواعدة – املعتمدة على طباعة 
الثمن  رخي�صة  اأجهزة  الإنتاج  االإلكرتونية  االأج��زاء 
ا�صت�صعار  واأجهزة  بطاريات  على  حتتوي  مرنة،  و 
دجمها  ميكن  ل��الرت��داء  قابلة  اإلكرتونية  ودوائ���ر 
مليارات  بها  ُي�صتثمر  التي   – الذكية  االألب�صة  مع 
الدوالرات - بها عيب رئي�صي وهو اأن االإلكرتونيات 

املطبوعة ه�صة للغاية.
 ما هو احلرب املغناطي�صي؟

الباحثون يف خمترب جوزيف وانغ للهند�صة   يعكف 
لهذه  حل  تطوير  على  كاليفورنيا  بجامعة  النانوية 
امل�صكلة؛ وهو عبارة عن حرب يحتوي على جزيئات 

مغناطي�صية.
 The New الذي ن�رشته �صحيفة  التقرير  وبح�صب 
اأي��ة  ح���دوث  ح��ال��ة  يف  ف��اإن��ه   ،York Times
احلرب  بخا�صية  املطبوعة  االأجهزة  تلك  يف  ك�صور 
بع�صها  جذب  على  اجلزيئات  �صتعمل  املغناطي�صي، 

البع�س ل�صد الفجوة التي حدثت نتيجة الك�رش.
 مواد حتتوي على خ�صائ�س م�صابهة

 وقد راأينا �صابقًا خ�صائ�س م�صابهة لتلك املوجودة 
 - ال��ب��ورون  نرتيد  األ��واح  يف  املغناطي�صي  باحلرب 
مركب فائق ال�صالبة وهو اأ�صبه يف تركيبه اإىل مادة 
الغرافني  ت�صبه  فهي  نف�صها  ل��واح  االأ اأم��ا  الكربون، 
لواح غري مو�صلة  ولكن على عك�س الغرافني، فهذه االأ
نف�صها  اإ�صالح  ت�صتطيع  التي  النانوية  للكهرباء- 
البطاريات  ويف  ن�صفني،  اإىل  ُك�����رشت  واإن  حتى 
هذه  يف  امليزة  ولكن  االأخرى،  االأ�صياء  من  وغريها 

االأحبار هي قابليتها للطباعة. 
 ركزت الدرا�صة، التي ن�رش موقع The verge جزء 
منها، على ت�صنيع ح�صا�صات ميكن دجمها مع املواد 
ت�صنيع  عنه  �صينتج  الذي  االأمر  وهو  �صُت�صنع  التي 
ي�صل  �صقوق  اأي  اإ�صالح  على  ق��ادرة  ذكية  األب�صة 

طولها 3 ملليمرتات خالل 50 مللي ثانية.
التي ن�صمع  الذكية  االألب�صة  وعادًة ما حتتوي جميع 
عنها هذه االأيام – مثل القم�صان وال�رشاويل الق�صرية 
التي تر�صد بع�س البيانات املهمة عن �صحتنا اأثناء 
يف  و  االأقم�صة.  يف  مثبتة  ح�صا�صات  –على  الرك�س 
االأمر  وهو  احل�صا�صات  هذه  ُتطبع  ال  االأحيان،  اأغلب 

الذي يرفع من تكلفتها و�صالبتها.
 The New York Times �صحيفة  وبح�صب 
،اأعرب اإمياي باندودكار – الدار�س يف خمترب د.وانغ 

"�صنع  يف  رغبته  عن   – الدرا�صة  هذه  ُمعدي  واأحد 
االإن�صان.  جلد  كثرياً  ت�صبه  لالرتداء  قابلة  اأجهزة 
نريد  ذاتيًا،  اال�صت�صفاء  على  والقادر  للتمدد  القابل 
االإلكرتونيات  على  الذاتي  االإ�صالح  ق��درة  اإ�صفاء 
املطبوعة". ويحتوي احلرب الذي ابتكره د. باندودكار 
نوع  – وهو  النيودمييوم  مغناطي�س  على  وزم��الوؤه 
ال�صلبة  االأق��را���س  يف  امُل�صتخدم  املغناطي�س  من 

والثالجات باهظة الثمن.
ب�صكل  "عملنا  باندودكار  د.  يقول  ال�صدد،  هذا  ويف 
املغناطي�س  النوع من  اأ�صا�صي يقوم على �صحق هذا 

اإىل جزيئات بالغة ال�صغر ودجمها مع احلرب".
 مدى فاعلية احلرب

على  الباحثون  اأق��دم  احل��رب،  فاعلية  من  وللتاأكد   
املدمج  املطبوعة  االأجهزة  بع�س  يف  ك�صور  اإحداث 
اأماكن  اأرب��ع��ة  يف  االأح��ب��ار  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  عليها 
 –  New Atlas ملوقع  وفقًا   – وتبني  خمتلفة، 
اإ�صالح  من  للك�رش متكنت  تعر�صت  التي  االأجزاء  اأن 

نف�صها ذاتيًا.
على  ُمدجمة  دائ��رة  على  التجارب  اإح��دى  ا�صتملت 
 ،LED بلمبة  �صغرية  بطارية  تو�صيل  قمي�س  كم 
اخلامات  تلك  من  القمي�س  وقما�صة  الدائرة  وكانت 
اأجزاء  اأحد  يف  قطع  حدوث  اأعقاب  ويف  املطبوعة. 
اىل  ال�صوء  عاد  التيار،  انقطاع  وبالتايل  الدائرة 
التاأمت  اأن  بع�س  قليلة  ثوان  يف  اأخرى  مرة  اللمبة 

االأجزاء املقطوعة ذاتيًا.
ت�صل  الأحبار  مُيكن  باندودكار،  د.  لتقديرات  وفقًا 
من  م��ئ��اٍت  اإح��ي��اء  فقط  دوالرات   10 اإىل  قيمتها 
اإىل  ح��اج��ة  يف  ن��ك��ون  ل��ن  اإذ  ال�صغرية؛  االأج��ه��زة 
االإلكرتونية حال ك�رشها الأن  التخل�س من االأجهزة 

احلرب �صيجعلها ُت�صلح نف�صها خالل ثواٍن قليلة مما 
�صيقلل من عدد االأجهزة التي ن�صطر للتخل�س منها 

جراء ك�رشها.
 تفاعل البلمرة

 تعتمد حماوالت ابتكار املواد القادرة على اإ�صالح 
نف�صها ذاتيًا على تفاعل كيميائي ُيعرف با�صم تفاعل 
البلمرة. وعلى الرغم من اأن هذا االأمر له فوائد كثرية 
يف اإعادة دمج االأجزاء املك�صورة مع بع�صها البع�س 
مرة اأخرى، من خالل بع�س الروابط الكيميائية، فاإن 
له بع�س  البلمرة  القائم على  الذاتي  االإ�صالح  نظام 
العوامل  ببع�س  اال�صتعانة  االأمر  يتطلب  اإذ  العيوب؛ 
اخلارجية مثل احلرارة، باالإ�صافة اإىل اأن هذا النظام 
 ، االأجهزة  يف  الكبرية  الك�صور  اإ�صالح  ي�صتطيع  ال 
اأيام  اأو  ل�صاعاٍت  ت�صل  قد  فرتة  ي�صتغرق  اأن  وميكن 

كي ُت�صلح هذه الك�صور نف�صها.
جامعة  يف  الهند�صة  اأ�صتاذ   – ب��او  جينان  تقول 
�صتانفورد -وهي لي�صت ع�صوا يف فريق هذه الدرا�صة 
يد�صن مفهومًا  املمغنطة  اجلزيئات  ا�صتخدام  –" اإن 
مع  باملقارنة  و  ال��ذات��ي.  االإ���ص��الح  لعملية  جديداً 
الطرق ال�صابقة، تعترب هذه الطريقة ب�صيطة و�رشيعة 
وال تتطلب اإ�صافة بع�س العوامل االأخرى اخلارجية 
كاحلرارة اأو ال�صوء اأو غريها من املواد الكيميائية".

االأحبار  م�صاألة  الزالت   ،The verge ملوقع  وفقًا 
التي  االأف�صل  الن�صب  اإىل  للو�صول  التقييم  قيد 
االإلكرتونية  االأجهزة  خمتلف  يف  ا�صتخدامها  مُيكن 
االأحبار  هذه  اأن  باندودكار  د.  ويعتقد  املطبوعة. 
اأن تدخل يف �صناعة جميع  ميكن لها يف امل�صتقبل 
االأ�صياء بدًء من االألواح ال�صم�صية و�صواًل اإىل االأجهزة 

الطبية القابلة للزرع.

تسرد قائمة مطولة لمنتجاتها التي لن 
تحصل على أي دعم بحلول عام 2017

يحذرك عندما يأخذ 
أحدهم لقطة شاشة للقصة

تستعد التخاذ 
إجراءات حقيقية ضد بيع السلع المزيفة

تعمل على لغة تصميم جديدة 
تدعى “مشروع نيون”

ق��ررت ال�رشكة ن�رش قائم��ة ملنتجاتها القدمي��ة والبالية، التي ل��ن حت�صل على دعم، 
اأو بعب��ارٍة اأخ��رى؛ ما تدعو به م�صتخدمي تلك املنتج��ات يقررون �رشاء اجليل اجلديد 
منها. وعلى الرغم من مرونة اأبل يف دعم منتجاتها القدمية، لكن من املعروف اأن كل 
منتج لديه وقته ليزول، خا�صة اأن هناك اأجهزة توقفت ال�رشكة عن اإنتاجها منذ اأكرث 
م��ن �صبع �صنوات. وعن املنتجات املذكورة يف القائمة، فاإنها لن حت�صل على حتديث 

اأو دعم بعد 31 دي�صمرب 2016.
وم��ن بني املنتج��ات امُلدرج��ة يف القائمة ولن حت�ص��ل على دعم ال�رشك��ة مع بداية 
2017: ماك بوك برو 15/17 بو�صة )2011(، وماك ميني )2009(، وماك 13 
بو�ص��ة )2009(. اإذا كنت��م متلك��ون اأح��د تل��ك االأجه��زة؛ قد يك��ون هذا ه��و التوقيت 

املنا�صب للتفكري يف ترقيتها. 

انت�رشت موؤخراً تقارير تفيد باأن ان�صتغرام يحذر امل�صتخدمني عرب اإ�صعار 
عندم��ا ياأخ��ذ اأحدهم لقط��ة �صا�صة لل�ص��ورة، لكن هناك الكث��ري من �صوء 
الفه��م حيث اأن هذا االأمر يحدث فقط عندما تكون لقطة ال�صا�صة لل�صورة 
�صم��ن الق�صة، اأي تلك ال�صور التي �صتحذف تلقائيًا بعد مرور 24 �صاعة 

على ن�رشها.
البع���س اأ�ص��ار اأي�ص��ًا اإىل اأن املي��زة تعمل م��ع الر�صائل املبا���رشة ذاتية 

احلذف التي قدمتها ان�صتغرام موؤخراً كذلك.
ال اأع��رف مل��اذا ح�صل �ص��وء الفهم، م��ن املنطقي جداً اأن �ص��ورك عندما 
تك��ون خ�صو�صيتها عامة اأن يتمك��ن اأي �صخ�س من اإلتقاط لقطة �صا�صة 

لها وال يجب اأن متانع ذلك طاملا اأنك حددت خ�صو�صيتها عامة.

ق��ررت �رشك��ة امازون اأن تتخذ اإج��راًء حقيقيًا للتخل�س منها وع��دم عودة بيعها 
جم��دًدا عل��ى موقعها. ذكر امل�ص��در اأن اأمازون �صتقوم باإن�ص��اء ِفَرق يف الواليات 
املتحدة واأوروبا، من �صاأنها اأن متنع هذا النوع من املنتجات املزيفة، وظهورها 
عل��ى موقعها. واخلط��ة ت�صمل وجود عالم��ة ت�صجيل ت�صم��ن اأن جميع املنتجات 
النا�صئ��ة التي ُتب��اع على املوقع مت اإنتاجها بالفعل ِم��ْن ِقَبل ال�رشكة التي ت�صوق 
لها. اأتى ذلك القرار بعد اأن عانت ال�رشكة – وكانت تعاين يف كل مرة – من كرثة 
البالغ��ات �ص��د املنتجات املزيف��ة، خا�صة يف عطالت االأعياد، وه��و ما اأدى اإىل 
تعلي��ق ح�صابات. ومن املقرر اأن يتم تفعيل هذا القرار ب�صكٍل حقيقي عام 2017، 
حيث ت�صتهدف اأمازون االآالف من ال�رشكات الكربى لت�صجيل عالماتهم التجارية 

ملرة واحدة، وِمْن َثم يح�صلون على اإذن البيع.

 تعم��ل مايكرو�صوف��ت االآن على تطوي��ر م�رشوع ُيدَعى “ني��ون NEON” ويدعوه 
البع�س داخل ال�رشكة ب� “مرتو ″2، وهي لغة ت�صميم جديدة قادمة مع حتديث ريد 
 ،MDL2 صت��ون 3، الذي من املقرر اإطالق��ه يف 2017. ي�صتند م�رشوع نيون على�

وهو ما ي�صمح بت�صميم واجهات ا�صتخدام اأكرث �صهولة وب�صاطة.
مت تطوي��ر امل���رشوع مل��دة �صنة – على االأق��ل – لكن مل يت��م االإف�ص��اح اإال عن قليٍل 
م��ن التفا�صيل. ومع ن��درة املعلومات، �صت�صيف اللغة اجلدي��دة املزيد من املميزات 

والت�صميمات االن�صيابية لنظام الت�صغيل.
يذك��ر اأن حتدي��ث ري��د �صتون 3 ق��ادم يف الن�صف الث��اين من ع��ام 2017، لكن من 
املمك��ن الو�ص��ول اإليه مبك��ًرا خالل �صه��ري اأبريل وماي��و، فقط ملن ه��و من�صم اإىل 

..Insider program برنامج

فولكسفاغن تطلق حملة لسحب سياراتها من روسيا

"سفينة أبل الفضائية" تتأهب لإلقالع عام 2017 

الحبر المغناطيسي.. الحل األمثل إلصالح كسور األجهزة اإللكترونية ذاتيًا
ماذا تعرف عنه؟..

"بورش" تعرض موديل 911 كاسبرسكي تطلق نظام تشغيل "ال يمكن اختراقه"
الذي يبهر بسرعته

كوكل بكسل ستحقق نحو3 مليارات دوالر في 2017

تقنية تحول آيفون إلى جهاز تصوير طيفي 

اأعلنت فولك�صفاغن عن اإطالق حملت �صحب ل�صياراتها �صت�صمل اأربعة موديالت من 
�صي��ارات ماركتي فولك�صفاغن و�صكودا وذلك علما باأن حجم هذه احلملة متوا�صع 
ول��و اأنه��ا تتعلق باأم��ان االأطف��ال.  فقد وجه��ت ال�رشك��ة االأملانية بالغ��ا ر�صميا 
اإىل الوكال��ة الفيدرالي��ة املعني��ة ب�ص��وؤون املراقب��ة الفنية واملعاي��ري يوؤكد اإطالق 
احلمل��ة املذك��ورة التي �صت�صم��ل 401 ن�صخة م��ن �صيارات غولف وجيت��ا العائدة 
لفولك�صفاغ��ن . ويق��ول الب��الغ الر�صمي اإن مثب��ت مقب�س قفل االأم��ان الذي مينع 
فت��ح باب ال�صيارة من قبل طفل قد يخرب بفع��ل ت�صوهه داخليا بفعل اإخراجه من 
القال��ب بعد ت�صكيله من جراء عملية البثق. وقد يوؤدي الت�صوه الداخلي املذكور اإىل 
ف�صل االأمان نتيجة الهتزاز �صديد مثال وبالتايل اإىل اإمكان فتح الباب من الداخل. 
و�صيبل��غ وكالء ال�رشكة الر�صميون اأ�صح��اب ال�صيارات اخلا�صعة لل�صحب ب�رشورة 
تق��دمي �صياراته��م اإىل املراكز املرخ�صة لها ال�صيانة بغي��ة اإجراء اأعمال االإ�صالح 
ع��ن ط��رق اإر�صال مذكرات اأو هاتفيا. وعند احلاجة يج��ب تبديل قفل باب ال�صيارة 
اخلا�صع��ة لالإ�ص��الح اإذا اأكد اختب��ار طريقة عمل قفل االأمان ع��دم اأدائه لوظيفته 

بالطريقة املطلوبة. وتنفذ كل االأعمال املذكورة جمانا.

على  تعتمد  جديدة  تقنية   Jaguar Land Rover �رشكة  طورت 
ليتمكنوا من حتديد مالك  امل�صي،  الوجه وحتليل طريقة  متييز مالمح 

ال�صيارة عندما يقرتب منها، لتفتح االأبواب له.
فيما جرى ن�رش تفا�صيل هذه التقنية موؤخراً يف براءة اخرتاع ل�"جاكوار 

الند روفر"، ولكنهم مل يو�صحوا متى �صتكون هذه التقنية ُمتاحة.
التقاط  ليمكنها  ال�صيارة،  اأبواب  �صباك  خلف  كامريات  �صُتثبت  حيث 
بجانب  يتحركون  الذين  لالأ�صخا�س  فيديو  ت�صجيل  اأو  ثابتة  �صورة 
يف  املخزنة  بال�صور  �صورهم  تقارن  ثم  عندها،  يقفون  ثم  ال�صيارة 

كمبيوتر ال�صيارة، ويف حالة التطابق �صوف ُتفتح لك اأبواب ال�صيارة. 
عن  التنقيب  عناء  ال�صائقني  على  توفر  اأن  اخلا�صية  لهذه  وميكن 
املفاتيح يف حقائبهم عند االقرتاب من ال�صيارة، كما �صت�صاعدهم اأكرث 

عندما يكون معهم الكثري من اأكيا�س الت�صوق. 
براءة اخرتاع

ال�رشكة  قدمته  اخ��رتاع  ب��راءة  طلب  يف  التقنية  هذه  تفا�صيل  ُن�رشت 
ال�صيارة  الكامريات على جانبي  تلك  تثبيت  كيفية  فيه  ت�صف  حديثًا، 
اأو  اإذا جاء من االأمام  بزوايا معينة متكنهم من التقاط حركة ال�صائق 

من اخللف، كما لو كانوا ي�صريون على ر�صيف على �صبيل املثال.
ف��ي��م��ا ���رشح��ت ال�����رشك��ة يف ب���راءة 
ال�صيارة  "يجب على �صائق  اخرتاعها: 

متكن  خا�صة،  ت�صجيل  عملية  اإمتام 
ب�صورة  االحتفاظ  م��ن  ال�صيارة 

متحركة  واأخ��رى  لوجهه  ثابتة 
وجهه  وتعابري  ي��دي��ه  حل��رك��ة 

ال�صيارة،  م��ن  االق���رتاب  عند 
تقنية  ا���ص��ت��خ��دام  و�صيتم 

متييز احلركات واالإ�صارات 
ال���ع���ق���ل���ي���ة امل���م���ي���زة 

بال�صور  ل�صاحبها 
املخزنة بال�صيارة".

�صيارات بال مقاب�س 
على االأبواب

ال�رشكة  وتو�صح 
ال���ن���ظ���ام  اأن 

يعمل  اأن  ميكن 
م����ع م��ف��ت��اح 

ال����ص���ل���ك���ي 
�����ص����غ����ري 

ا�صتخدام  اأن  كما  االأمان،  من  املزيد  ل�صمان  ال�صائق،  جيب  يف  معلق 
خا�صية ت�صوير الفيديو ملطابقة حركة اجل�صم املميزة لل�صائق، تقطع 
احلا�صوب  خداع  يف  يفكرون  قد  الذين  الل�صو�س  هوؤالء  على  الطريق 

بحمل �صورة ثابتة ملالك ال�صيارة.
كما تخطط ال�رشكة ال�صتخدام كامريات اإ�صرتيو�صكوبية، والتي �صتنتج 
ال�صيارة من قيا�س امل�صافة بينها  االأبعاد، مما �صيمكن  �صورة ثالثية 
وبني االأ�صخا�س املحيطني بها، وهو ما ي�صاعدها على حتليل حركتهم، 
�صيارات من  فيه  الذي ت�صدر  الوقت  ياأتي  قد  اأنه  ال�رشكة  كما تو�صح 
ال�صيارة  تفتح  اأن  املمكن  فمن  االإط��الق،  على  لالأبواب  مقاب�س  دون 

اأبوابها مبجرد اأن تدرك اقرتاب ال�صائق منها.
اإجراءات لالأمان

ال�صيارة  اأب��واب  من  باب  كل  يف  التحكم  لفكرة  اأي�صًا  ال�رشكة  تخطط 
منفرداً اأو التحكم يف اأكرث من باب باعتبارها وحدة واحدة، فيمكن من 
خالل الفيديو ت�صجيل تعبري ج�صدي ما، كالتلويح باليد اأو التحية اأو اأي 

اإ�صارة اأخرى يقوم بها ال�صائق لدى اقرتابه اأو و�صوله لل�صيارة.
االإ�صارات  بني  للتمييز  تعقيداً  واأكرث  ثابت  جت�صيد  ا�صتخدام  ميكن  اأو 
على  تتعرف  اأن  لل�صيارة  ميكن  كما  ال�صيارة،  اأب��واب  لفتح  املختلفة 
اأكرث من م�صتخدم، مما يتيح جلميع اأفراد 

االأ�رشة م�صاركتها.
فيما تعتقد �رشكة جاجوار اأن اخرتاعها 
اجلديد �صيجعل ال�صيارة اآمنة اأكرث من 
ن�صي  اإذا  ُم��الءم��ة  واأك��رث  قبل،  ذي 
اأن  خا�صة  مفاتيحهم،  ال�صائقون 
فكرة الربط بني ال�صيارة و�صائقها 
واأداوؤه�����ا  �صماتها  ح��ي��ث  م��ن 
وتطوير هذه االإمكانيات خلدمة 
متطلبات هذا ال�صخ�س، َمْطَلب 
وه��دف  ال�صوق  م��ن  متزايد 

للمطورين.
وت��ق��ول ال�����رشك��ة اخ��ريا 
بيع  مت  ح���ال  يف  ،اإن����ه 
م�صح  ميكن  ال�صيارة، 
الت�صجيل  ب��ي��ان��ات 
وا�صتبدالها  القدمية 
اخلا�صة  باجلديدة 

باملالك اجلديد.

م��ن املتوقع اأن تفتت��ح اأبل ع��ام 2017 مقرها اجلديد 
"احلرم 2" امل�صهور با�صم "حرم اأبل ال�صفينة الف�صائية" 

ب�صبب ال�صكل الدائري للمبنى الرئي�صي.
و�صيحت�ص��ن املق��ر اجلدي��د اأكرث م��ن 12 األ��ف موظف، 
وتبل��غ م�صاح��ة املكات��ب جمتمع��ة 2.8 ملي��ون ق��دم 
مرب��ع )0.26 كيلومرت مربع( وم�صاحة احلرم )0.712 
كيلوم��رت مربع(. وحول حرم ال�رشك��ة الرئي�صي الدائري 
�صتك��ون هناك مبان اأخرى ت�ص��م مركزا للزوار، ومقهى 
لالأبح��اث  اأخ��رى  ومب��اين  اأب��ل،  ملنتج��ات  ومتج��را 
والتطوي��ر، ومركزا للياق��ة البدني��ة للموظفني مب�صاحة 

مئة األف قدم مربع )9290 مرتا مربعا تقريبا(.
كم��ا اأن�صاأت اأبل �صالة كبرية حتت االأر�س خارج احلرم 
الرئي�ص��ي حتمل ا�صم "م�رشح اأبل" ت�ص��م األف مقعد، اإىل 
جان��ب قاع��ات مفتوح��ة فوق �صط��ح املبن��ى الرئي�صي، 

و�صي�صمل احليز الكبري و�صط احلرم نافورة مياه والعديد 
من املقاهي ال�صرتاحة املوظفني.

ويف فيدي��و جدي��د مت ت�صوي��ره بكامريا عالي��ة اجلودة 
حلق��ت به��ا طائرة م�ص��رية، يظهر �صطح املق��ر الرئي�صي 
واأ�صط��ح املب��اين االأخرى مث��ل مبنى مواق��ف ال�صيارات 
ال�صخ��م ال��ذي يت�ص��ع لع�رشي��ن األ��ف �صي��ارة، مغط��اة 
جميعها باألواح الطاقة ال�صم�صية، حيث تقول ال�رشكة اإن 

احلرم �صيعمل بكامله بالطاقة املتجددة.
ُيذك��ر اأن موؤ�ص���س اأب��ل الراح��ل �صتيف جوب��ز كان اأعلن 
عن ه��ذا احلرم ال�صفين��ة الف�صائية ع��ام 2006 وبداأت 
اأعم��ال البن��اء في��ه اأواخ��ر ع��ام 2013. وم��ن املنتظر 
اأن يكتم��ل بن��اوؤه مطلع 2017، وهو يبع��د تقريبا 1.6 
كيلوم��رت �رشق املق��ر احلايل الأب��ل يف كوبرتينو بوالية 

كاليفورنيا.

ك�صفت �رشكة كا�صرب�صكي الرو�صية املخت�صة 
بتطبيق��ات االأمن واحلماية م��ن الفريو�صات، 

النقاب عن نظام ت�صغيل يحمل ا�صم 
اأو.اأ���س" قالت  "كا�صرب�صك��ي 

لالخ��رتاق،  مق��اوم  اإن��ه 
واإنه��ا عمل��ت 14 عاما 

لتطوي��ره م��ن ال�صف��ر 
االعتم��اد  م��ن  ب��دال 
نظ��ام  ن��واة  عل��ى 
املفت��وح  لينوك���س 

امل�صدر.
وال تتوافر حاليا الكثري 

ح��ول  التفا�صي��ل  م��ن 
نظام الت�صغي��ل اجلديد، اإال اأن 

ال�رشكة وع��دت بن�رش بيان �صحفي 
خالل ب�صعة اأ�صابيع من االآن، م�صرية اإىل اأنه 
مت ت�صمي��م النظ��ام لل�صبكات م��ع املتطلبات 
وه��و  البيان��ات،  الأم��ن  الالزم��ة  الق�ص��وى 
ي�صتهدف البنية التحتي��ة االأ�صا�صية واإنرتنت 

االأ�صياء.

ن��واة  اإىل  الت�صغي��ل  نظ��ام  وي�صتن��د 
عل��ى جعل  تعتم��د  "مايكروكرين��ل"، وه��ي 
الوظائ��ف  عل��ى  حتت��وي  الن��واة 
الرئي�صي��ة فق��ط، بينم��ا يتم 
و�ص��ع باق��ي الوظائ��ف 
ترك��ب  وح��دات  يف 
عل��ى الن��واة لت�صهيل 
وظائ��ف  اإ�صاف��ة 
جدي��دة، ومب��ا يتيح 
م��ني  للم�صتخد

تخ�صي�س النظام.
اأن  ال�رشك��ة  وتعت��رب 
اأو.اأ���س"  "كا�صرب�صك��ي 
واجه��ة  ي�ص��م  ال  ال��ذي 
للقر�صن��ة  قاب��ل  غ��ري  ر�صومي��ة، 
عمليا ب�صب��ب �صعوبة احل�ص��ول على و�صول 
غري م�رشح به، واأن مثل هذا الو�صول يحتاج 
اإىل ك���رش التوقيع الرقم��ي ل�صاحب احل�صاب، 
وه��و اأمر ممك��ن فق��ط با�صت�خ��دام حا�ص��وب 

كمي.

عر�ص��ت �رشكة بور�س �صي��ارات �صباق على قاع��دة �صيارة 
كوبي��ه بور���س 911 الت��ي م��ن املخط��ط اأن ت�ص��ارك يف 
�صباق��ات التحمل يف فئة �صي��ارات GTE مبا فيها �صباق 

ليمان الذي �صي�صتغرق 24 �صاعة. 
وو�ص��ف رئي���س فرع �صي��ارات ال�صب��اق يف ال�رشكة، فرانك 
املخ�ص�ص��ة   ،911 بور���س  �صي��ارة  فاليزي��ر  �صتيف��ني 
لل�صباق��ات باأنه��ا "�صي��ارة جدي��دة اإطالق��ا" �صمم��ت كل 
اأجزائها مب��ا فيها جمموعة التعليق واجل�صم ووحدة القدرة 
ابتداء من ال�صفر. ويعترب مكان تركيب حمرك هذه ال�صيارة 
اأم��ام حمور العجالت اخللف��ي ولي�س فوقه كم��ا كان عليه 
يف �صيارة اجليل ال�صابق نقطة االختالف اجلذري بني كلتا 

ال�صيارتني.
يذك��ر ان ال�رشكة زودت �صيارته��ا مبنظومة اإنذار باحتمال 
اال�صطدام تعمل ب��رادار خا�س يخ�ص�س لتعرف ال�صيارات 
ال�رشيعة االأخرى حتى يف اأوقات الليل. ويعود اأمن ال�صائق 
اإىل ا�صتخدام هيكل اأمان جديد ومقعد ذي اأحزمة اأمان ذات 

�صت نقاط لربطها.

جنح��ت ك��وكل يف جذب االنتب��اه اإىل هاتفها الذكي اجلديد “ك��وكل بك�صل” حيث 
كان��ت التقييم��ات املبداأية ع��ن الهات��ف اإيجابية كله��ا تقريًبا، وبالت��ايل اأ�صبح 

مبثابة مناف�س مبا�رش لهاتف اآيفون 7 من اأبل.
وطبًق��ا ل�رشكة امل��ال واالأعمال مورج��ان �صتانلي ال�صهرية ف��اإن مبيعات هاتفي 
ك��وكل بك�صل وك��وكل بك�صل اإك�س اإل ُمتوقع اأن ترتاوح ب��ني 5 اإىل 6 مليون وحدة 
خ��الل ع��ام 2017 القادم، م��ا يعني حتقي��ق ال�رشكة دخل ي�ص��ل اإىل 3.8 مليار 
دوالر خ��الل العام، وتوقعت ال�رشكة اأن يبلغ الدخل خالل ال�صهور الثالثة االأخرية 

من 2016 حوايل 2 مليار دوالر نتيجة بيع حوايل 3 مليون وحدة من الهاتف.
بالطب��ع م��ازال هذا بعي��د جًدا عن االأرق��ام التي حُتققها اأبل م��ع اآيفون، ففي عام 
2016 فق��ط ا�صتطاع��ت االأمريكية حتقيق دخل يبلغ 137 ملي��ار دوالر تقريًبا 
نتيج��ة بي��ع 212 ملي��ون هاتف اآيفون خالل الع��ام نف�صه، بينم��ا ُيتوقع اأن تبلغ 
مبيعات ال�رشكة من الهاتف 45.5 مليون وحدة خالل ال�صهور الثالث االأخرية من 
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ابتك��ر فري��ق من الباحثني مبرك��ز اأبحاث "يف تي تي" بفنلن��دا اأول جهاز حممول 
للت�صوي��ر الطيف��ي يف العامل، وذلك م��ن خالل حتويل كامريا هات��ف "اآيفون" اإىل 
ن��وع جدي��د من اأجه��زة اال�صت�صعار الب�رشي. وميك��ن للتقنية اجلدي��دة فتح الباب 
عل��ى م�رشاعيه اأمام اإدخال مزايا الت�صوير الطيف��ي يف االأجهزة التي ي�صتخدمها 
امل�صتهل��ك الع��ادي وبتكلفة منخف�ص��ة، مما ي�صم��ح با�صتخدام الهات��ف املحمول 
الختب��ار ج��ودة الغ��ذاء اأو اإج��راء بع���س الفحو�س الطبي��ة. وت�صتخ��دم كامريات 
الت�صوي��ر الطيفي، التي عادة تك��ون باهظة الثمن، يف اإج��راء عمليات اال�صت�صعار 
لالأغرا���س ال�صناعي��ة والبيئي��ة والطبية وغريه��ا، كما ت�صتخ��دم اأي�صا يف جمال 
الفح���س الطبي وحتليل املواد الغذائية. وتقول الباحث��ة اآنا ري�صانني، التي تراأ�س 
فري��ق الدرا�ص��ة يف مركز االأبحاث الفنلندي، اإن االأجه��زة الذكية اليوم لديها قدرة 
كب��رية على معاجل��ة بيانات ال�ص��ور وا�صتخدام تقني��ات احلو�صب��ة ال�صحابية يف 
التعام��ل مع بيانات الت�صوير الطيفي. واأو�صحت اخ��ريا اأن مزايا التقنية اجلديدة 
�صتظه��ر للم�صتهل��ك يف جم��ال التطبيقات ال�صحي��ة، مثل ابت��كار هواتف حممولة 

ميكنها التحقق من وجود ورم �رشطاين اأو التاأكد من �صالحية طعام ما.

مايكروسوفتأمازونأبل

صور السيلفي هي مفتاح السيارة في المستقبل 

انستغرام


