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يتعلق  وفيما  االنتهاء،  على   2016 العام  اأو�شك 
الرئي�شية  املنتجات  كل  تقريبًا  التكنولوجيا،  بعامل 
نهاية  قبل  لل�رشاء  متاحة  �شتكون  عنها  اأُعلن  التي 

العام.
املجيء،وهناك  على  ق��ارب   2017 ال��ع��ام  لكن 
االأرجح  على  �شُتطرح  التي  االأدوات  من   جمموعة 

بحلول العام القادم.
S8 غاالك�سي  �سام�سونغ  هاتف   .1

من  للتعايف  �شام�شونغ  ل�رشكة  فر�شة  اأول  تاأتي 
هاتفها  اإطالق  مع   7 نوت  غاالك�شي  هاتف  كارثة 
الرائد اجلديد، غاالك�شي S8، يف ربيع العام 2017.
اأعلنت  اجل��ه��از،  ه��ذا  عن  الكثري  نعرف  ال  وبينما 
جديداً  رقميًا  م�شاعداً  �شيت�شمن  اأن��ه  �شام�شونغ 
Viv، م�شغل الذكاء اال�شطناعي الذي  مدعومًا من 

ا�شرتته �شام�شونغ يف وقت �شابق من هذا العام. 
�شنعوا  الذين  االأ�شخا�ص  نف�ص  هم   Viv وموؤ�ش�شو 

�شريي )Siri( اخلا�ص ب�رشكة اآبل.
للطي؟ قابل  �سام�سونغ  هاتف   .2

اأجهزة  �شنع  على  تعمل  �شام�شونغ  كانت  ل�شنوات، 
العام  هو  يكون  رمبا   2017 لكن  لالنحناء،  قابلة 
هيئة  على  االأوىل  للمرة  فعاًل  ذلك  فيه  نرى  ال��ذي 
هاتف جوال. قدمت ال�رشكة موؤخراً على طلب براءة 
قادم  باأنه  تكهنات  اأثار  مما  اجلهاز،  لهذا  اخرتاع 

قريبًا.
8؟ نوت  غاالك�سي   .3

اأن  بعد  موؤكد،  غري  نوت  هواتف  م�شتقبل  ي��زال  ال 
هذا   7 نوت  غاالك�شي  هاتفها  �شام�شونغ  �شحبت 

العام وهو اأمر مل يحدث من قبل.
كانت هناك بع�ص التقارير املنت�رشة التي تفيد باأن 
يف  نوت  هواتف  عن  متامًا  تتخلى  رمبا  �شام�شونغ 
2017، ولكن اإذا عادت مرة اأخرى فتوقع اأن يكون 

ذلك يف اخلريف.
جديد باد  �آي   .4

ت�شكيلة  م��ن  اأب��ل  �رشكة  ���دِّث  ُتَ اأن  املتوقع  م��ن 
وفقًا   ،2017 العام  ربيع  بحلول  باد  اآي  اأجهزتها 

ملارك غورمان من جملة بلومربغ.
على  االأ�شا�ص  يف  اجلديد  االإ�شدار  تركيز  و�شيكون 
اإدخال ت�شينات على  ، مع   )Pro( اإنتاج برو  خط 

القلم وعلى اأحجام ال�شا�شة.
جديدة ماك  �آي  �أجهزة   .5

بينما كان جهاز اآي ماك ُمدث بالتقنيات اجلديدة 
عالية اجلودة ل�شا�شات العر�ص يف ال�شنوات االأخرية، 

فقد مر وقت طويل منذ قامت اأبل بعمل تديث كبري 
يف جهاز الكمبيوتر. يقول غورمان من بلومربغ اإن 
 USB-C منفذ  اإ�شافة  اعتبارها  يف  و�شعت  اأبل 
جديد اإىل ت�شكيلة اآي ماك، وهو ما يبدو معقواًل الأن 
حوا�شيب ال�رشكة االأخرى تتبنى هذا املعيار اجلديد 
اأي�شًا. ومع ذلك، ال توجد اأي تقارير موثوقة امل�شدر 

تفيد بتوقيت �شدور جهاز اآي ماك اجلديد.
8 �آيفون   .6

هاتف  �شيكون  وال�شائعات،  التقارير  ملختلف  وفقًا 
اآيفون القادم تديثًا كبرياً للمنتج.

يقال اإن جهاز اآيفون 8 �شيكون ُم�شممًا من الزجاج 
كليًا، و�شيمتلك �شا�شة LED ع�شوية للح�شول على 
الرئي�شية،  ال�شفحة  زر  به  يكون  ولن  اأف�شل،  �شور 
اأكرث  اأخرى  واأ�شياء  جديداً،  ال�شا�شة  حجم  و�شيكون 

من ذلك. 
اإ�شافة  على  تعمل  اأب��ل  �رشكة  اأن  ذكرنا  اأننا  كما 
خ�شائ�ص تكنولوجية جديدة مثل الواقع املعزز يف 
اجلهاز -كاأنك تلعب بوكيمون غو، ولكن ُقم بتطبيق 
ولكن  االأخ��رى-  التطبيقات  اأنواع  جميع  على  ذلك 

رمبا لن يكون هذا يف الهاتف القادم.
العا�رش، لذا  اآيفون  2017 عيد ميالد  العام  �شي�شهد 

لالحتفال  الطرق  بكل  اأبل  �رشكة  تنطلق  اأن  توقع 
بهذه املنا�شبة.

"بك�سل" جوجل  لهاتف  حتديث   .7
حققت جوجل قفزة كبرية هذا العام باأول هاتف لها 

على االإطالق وهو هاتف بك�شل.
تخطط  عما  تقارير  اأي  وجود  عدم  من  الرغم  على 
العام  �شُيطرح  الذي  بك�شل  هاتف  ب�شاأن  جوجل  له 
املتعلقة  ال�رشكة  طموحات  للتو  بداأت  فقد   ،2017
اأن تتوقع هاتف  اأكرث من املعقول  باالأجهزة.  وهو 

بك�شل اآخر من جوجل يف خريف العام 2017.
يعمل  جوجل  من  جديد  حممول  كمبيوتر   .8

باإ�سد�ر خا�ص من نظام �أندرويد
تخطط جوجل للقيام باإ�شالح جذري الأنظمة ت�شغيل 
كروم واأندرويد، لكي يتم ا�شتخدامهم على املزيد من 

االأجهزة.
جديد  نوع  بت�شغيل  اأندروميدا  ت�شغيل  نظام  �شيقوم 
�شنعتها  التي  املحمولة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  م��ن 

.Android Police جوجل، وفقًا ملوقع
خريف  يف  الكمبيوتر  ط��رح  يتم  اأن  املتوقع  وم��ن 
مل�شتقبل  جوجل  روؤي��ة  ُيظهر  واأن   2017 العام 

 .Chromebook اأجهزة

ويقال اإن الكمبيوتر املحمول �شيعمل كلوح اإلكرتوين 
)تابلت(، وجهاز كمبيوتر ممول )البتوب( تقليدي، 

و�شيكون له الكثري من القدرات االأخرى اخلفية.
جوجل من  ُمقدمة  ذكية  �ساعة   .9

اأخرت جوجل تديثها الكبري لنظام ت�شغيل �شاعات 
ومن   ،2017 العام  حتى   Android Wear
اأي�شًا،  �شاعة خا�شة بها  ال�رشكة  اأن تطلق  املتوقع 

.Android Police وفقًا ملوقع
�شتكون تلك ال�شاعات الذكية الدائرية فر�شة جوجل 
الكمبيوتر  اأجهزة  عامل  يف  جديد  اهتمام  الإدخ��ال 
القابلة لالرتداء، وهو جمال ظلت �رشكة اآبل ُمهيمنة 

عليه لفرتة طويلة حتى االآن.
مايكرو�سوفت  من  جديدة  ن�سخة   .10

Surface Pro
2016 على ن�شخة جديدة من  العام  مل نح�شل يف 
هي  هذه  اأن  يعني  ما   –  Surface Pro اأجهزة 
�شنة ميالدية ال يكون فيها تديث منذ ظهور  اأول 

 .Surface Pro
تديث  اإطالق  يف  متاأخرة  مايكرو�شوفت  �شتكون 
اأن  جداً  املعقول  فمن  لذلك   ،2017 العام  بحلول 

نتوقع واحداً.

تدعم البث المباشر 
  4k بدقة

يحولون النفايات النووية 
إلى بطاريات ألماس 

تطور تقنية تبلغ تلقائيا 
بالمواد غير الالئقة 

بصدد تطوير نسخة أكبر 
وبشاشة من "إيكو" 

اأعلنت �رشكة غوغل نقلة جديدة يف خدمة م�شاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب" 
من خالل دعمها البث املبا�رش للفيديو بتقنية 4كي فائقة الو�شوح وذلك بعد 
�شت �شنوات من دعم املن�شة لرفع وعر�ص الفيديوهات بهذه الدقة املرتفعة.
وكان��ت املن�ش��ة ب��داأت بتوفري الدع��م للفيديوهات بدقة 4ك��ي الأول مرة يف 
2010 لك��ن تل��ك الدقة مل تك��ن وا�شعة االنت�شار وتتطل��ب كامريات ت�شوير 
باهظ��ة الثم��ن، كم��ا اأن ال�شا�ش��ات الق��ادرة عل��ى عر���ص تلك الدق��ة مل تكن 
منت���رشة اأي�شا. لكن حاليا بعد مرور �شتة اأع��وام اأ�شبحت �شا�شات احلوا�شيب 
والتلفزيون��ات الداعمة لدقة 4كي متاحة ب�شهول��ة وباأ�شعار معقولة، كما اأن 
كث��ريا من الهواتف الذكي��ة املوجودة حاليا يف االأ�شواق ق��ادرة على ت�شوير 

مقاطع فيديو بهذه الدقة.

طور باحث��ون من جامعة بري�شتول الربيطانية و�شيلة لتحويل كتل الغرافيت 
امل�شع -وهي نفايات تنتجها املفاعالت النووية- اإىل اأملا�ص �شناعي قادر 
عل��ى توليد الكهرباء. وي�شتطي��ع هذا االأملا�ص اإنتاج تي��ار �شغري باإمكانه اأن 
يدوم الآالف ال�شنني، وميكن ا�شتخدام مثل هذه البطاريات "طويلة العمر" يف 
مركب��ات الف�ش��اء، واالأجهزة التي تزرع يف ج�شم االإن�ش��ان مثل اأجهزة �شبط 
نب�ش��ات القلب، ويف جماالت اأخرى حيث يكون عمر البطارية الطويل م�شاألة 
حيوي��ة. جدير بالذكر ان��ه بالرغم من اأن هذا التيار الكهربائي اأ�شعف من اأن 
ي�شغ��ل هاتف��ا ذكيا عل��ى �شبيل املثال لك��ن ميكن يف املقاب��ل ا�شتخدامه يف 
بع���ص التطبيقات ال�شغ��رية حيث يكون م��ن ال�شعب اأو امل�شتحي��ل ا�شتبدال 

البطارية.

قال املدير يف �رشكة في�شبوك خواكني كانديال اإن ال�رشكة تعمل على تقنية تبلغ 
تلقائي��ا عن املواد غ��ري الالئقة يف الب��ث املبا�رش بالفيدي��و، لت�شتمر يف جهود 

متنامية ال�شتغالل الذكاء اال�شطناعي يف مراقبة املحتوى.
  كم��ا اعتم��دت في�شب��وك ع��ادة يف الغال��ب عل��ى امل�شتخدم��ني يف االإبالغ عن 
املن�ش��ورات غري الالئق��ة التي يفح�شها بعد ذلك موظف��ون بال�رشكة ملطابقتها 

"باملعايري املجتمعية".
 فيم��ا قالت ال�رشكة اإنه��ا ت�شتخدم اأي�شا النظام االآيل ملعاجلة ع�رشات املاليني 
م��ن البالغ��ات التي تفح�شها اأ�شبوعي��ا، وملعرفة البالغ��ات املتكررة، وتوجيه 
املحت��وى املبلغ عن��ه اإىل املراجعني اأ�شحاب اخل��ربات املنا�شبة يف املو�شوع 

ذي ال�شلة.

تعم��ل �رشكة اأمازون حاليا عل��ى تطوير مكرب �شوت ذكي �شبيه مب�شاعدها ال�شوتي 
"اإيك��و"، لكن��ه ميتاز باأنه ياأتي م��ع �شا�شة مدجمة، وذل��ك يف ماولة لال�شتفادة 
م��ن النج��اح الكب��ري الإيك��و، ولتك��ون عل��ى ق��در املناف�شة م��ع غوغل الت��ي طرحت 
ال�شه��ر املا�شي م�شاعدها ال�شوت��ي الذكي "غوغل هوم". وذك��رت وكالة بلومبريغ 
االإخباري��ة، نقال ع��ن م�شدرين مطلعني، اأن اجله��از اجلديد �شيتمت��ع ب�شا�شة مل�شية 
بقيا�ص �شبع بو�شات، وهو تغيري كبري مقارنة مبكرب ال�شوت اأ�شطواين ال�شكل احلايل 
"اإيكو" الذي يتم التحكم به عن طريق ال�شوت فقط. ويتزامن تو�شع اأمازون يف جمال 
االأجه��زة املنزلي��ة الذكية م��ع تزايد املناف�شة م��ن �رشكة غوغل الت��ي اأطلقت ال�شهر 
املا�ش��ي جهازها "غوغل ه��وم" القائم على م�شاعدها الذك��ي "غوغل اأ�شي�شتانت"، 

واآبل التي ي�شاع اأنها تعمل على مكرب �شوت ذكي خا�ص بها.

"سوالرستراتوس" أول طائرة شمسية تصل الى حافة الفضاء

نجاح تجربة سماع صوت نمو نبات الذرة 

في مقِدمتها سامسونغ وجوجل..

 10 منتجات الكترونية جديدة في 2017

باحثون يتوصلون لتجميد الماء 
عند درجة الغليان 

فيس بوك تخطط إلضافة ميزة 
االستكشاف من سناب شات آلخر األخبار

قريبا .. اطالق روبوتات غواصة في البحر 

أبل تفقد أحد كبار المهندسين في فريق عمل “أبل ووتش”

ك�شف��ت �رشكة "SolarStratos" عن خططها الإط��الق طائرة تعمل بالطاقة 
ال�شم�شية قريبا نحو حافة الف�شاء لتحلق على ارتفاع يفوق 75 األف قدم. 

واأو�شحت "SolarStratos" اأن خطتها تكمن يف قيام الطائرة مبهمة مدتها 
خم���ص �شاعات ت�شل فيها اإىل الف�شاء وتع��ود حيث �شيتعر�ص كل من الطائرة 

وقائدها لدرجات حرارة �شديدة الربودة و�شغوط منخف�شة للغاية.
و�شيت��م الك�شف عن الطائرة وحظرية الطائرات ر�شميا يف ال�شابع من دي�شمرب/

كانون االأول، فيما �شيتم اإر�شال البعثة اإىل الف�شاء يف عام 2018.
وي�شل طول الطائرة اإىل 8.5 مرت فقط، وتعمل عن طريق مرك كهربائي بقوة 
32 كيل��وواط وبطارية ليثي��وم اأيون 20 كيلوواط بال�شاعة، يتم �شحنها عرب 
اخلالي��ا ال�شم�شية املتواج��دة على �شطح الطائرة عل��ى م�شاحة 22 مرتا مربعا 
وتغط��ي كام��ل اجلناحني. و�شيت��م بناء الطائ��رة التي تت�ش��ع ل�شخ�شني والتي 

."PC-Aero " ميكنها ال�شفر ملدة 24 �شاعة متوا�شلة من قبل �رشكة

-�رشكة   Snapchat �شات  �شناب  تطبيق  على  القائمون  فاجئ 
ا�شم  حملت  جديدة  نّظارات  عن  اأعلنوا  عندما  اجلميع   -.Snap Inc
Spectacles، وهي نّظارات ذكية لت�شجيل الفيديو من خالل عد�شات 
على  ف��وري  ب�شكل  املقطع  وم�شاركة  نف�شها  النّظارة  على  موجودة 

ح�شاب امل�شتخدم يف التطبيق.
فالبع�ص وجد  بالظهور،  بعدها  فيما  االإنرتنت  االأحاديث على  وبداأت 
اأنها خطوة كبرية من �رشكة ت�شهد ُمناف�شة قوية من مارك زوكربريج 
Mark Zuckerberg وتطبيق ان�شتجرام Instagram، والبع�ص 
االآخر وجد اأنها خطوة عادية وال داعي لها اأبًدا. لكن االإطالق الر�شمي 

التنفيذي  ورئي�شها   Snap Inc �رشكة  اأن  اأثبت  للنّظارة 
ال�  ذو  امللياردير   ،Evan Spiegel �شبيجل  اإيفان 

26 ربيًعا فقط، كانوا على حق متاًما عند اإطالقها 
ر�شمي  منتج  ك��اأول  بها  باخلروج  التفكري  اأو 

لل�رشكة بعيًدا عن التطبيق.
لت�شويق  ج��ًدا  ب�شيطة  قواعد  اتبعت  ال�رشكة 
حولها،  الت�شويق  واإث��ارة  اجلديدة  النّظارات 
ال�شخمة  املبالغ  تلك  تبذل  مل  اأنها  حتى  بل 
اأجهزة  اإطالق  التي تبذلها �رشكات كبرية عند 

الذكية  النّظارات  اأن  ا  خ�شو�شً جديدة، 
اإال  احل��ايل  يومنا  يف  لها  وج��ود  ال 

ن���ّظ���ارات جوجل  م��ن خ���الل 
اأي   ،Google Glass
جديد  ب��اب  فتحت  اأن��ه��ا 
يف جمال االأجهزة الذكية 

القابلة لالرتداء.
- �شيا�شة ون بل�ص والندرة 

تكثف احل�شور
بل�ص  ون  ���رشك��ة  ف��اج��ئ��ت 
ال�شينية   OnePlus
الكبرية  ال�رشكات  ُمعظم 
عندما جنحت يف احل�شول 

��ة من  ع��ل��ى ح�����شّ
الهواتف  �شوق 
عند  ال���ذك���ي���ة 
اإطالق هاتفها 
On  االأول-

وال�شعر  العالية،  املوا�شفات  ذات  املّيزات  فاإىل جانب   ،Plus One
اجلهاز  توّفر  ح�رشت  عندما  ال�رشكة  مع  احلظ  لعب  جًدا،  امُلنخف�ص 
كبرية،  اإعالمية  �شجة  واأثار  كبرًيا  رواًجا  القى  الذي  الدعوات  بنظام 

جعلت اقتناء اجلهاز من االأمور الهاّمة للكثريين.
التي   Spectacles ون��ّظ��ارات   Snap Inc مع  تكرر  االأم��ر  نف�ص 
فللح�شول  ا،  اأي�شً ُمددة  مناطق  يف  مدودة  بكمية  ال�رشكة  وّفرتها 
على النّظارات اجلديدة يجب متابعة خارطة الو�شول، فال�رشكة وّفرت 
اآلة واحدة فقط لبيع النّظارة، وهي اآلة متجولة تنتقل من مكان لالآخر، 
كما تتوي على كمية مدودة، وبالتايل لي�ص كل من ح�رش �شيح�شل 
على النّظارات اجلديدة. هذا بدوره كان كفياًل بعد و�شول 
بداأ  العك�شي  النف�شي  فالعامل  مكان،  الأول  االآل��ة 
امل�شتخدم  اأن  �شحيح  بالتحرك،  البع�ص  عند 
اأن اخلوف من عدم  اإال  النّظارة،  لي�ص بحاجة 
الكثريين  احل�شول عليها يف امل�شتقبل دفع 

للخروج بحًثا عن االآلة.
جوجل  ن��ّظ��ارة  ع��ب��اءة  م��ن  اخل���روج   2-

Google Glass
على  اللحظة  هذه  تنجح جوجل -حتى  مل 
ناجح  ب��ن��م��وذج  اخل����روج  يف  االأق����ل- 
لنّظاراتها Google Glass التي تبدو 
جمهولة امل�شري حتى يومنا هذا، وهو ما 
البع�ص يتحدثون عن ف�شل نّظارات  جعل 
ب�رشكة  اأ�شوة  �شدورها  قبل  �شات  �شناب 
جوجل، لكن �شبيجل كان له راأي ُمغاير متاًما.
منذ اللحظة االأوىل التي اأُعلن فيها عن النّظارات 
اجلديدة، اأ�رّش امل�شوؤولون يف Snap Inc على 
اعتبارها جُمّرد لعبة للت�شلية، ولي�شت جهاز تقني 
�شقف  اآيل  ب�شكل  انخف�ص  وهنا  ل��الرت��داء،  قابل 
يدروا  اأن  دون  امُل�شتخدمون  واأخرج  التوقعات، 
 Spectacles ن��ّظ��ارة 
جوجل  عباءة  من 
جنحت  ب��ع��دم��ا 
�شبيجل  لعبة 
للمرة  النف�شية 

الثانية.

 متكن علماء من الواليات املتحدة من �شماع �شوت منو 
�شيق��ان الذرة من خ��الل تقنية خا�شة من تطويرهم يف 
خطوة قد ت�شاهم يف تقليل اخل�شائر الناجتة عن انك�شار 

�شيقان الذرة ب�شبب الرياح.
وقال قائد فريق البح��ث من جامعة نيويورك دوغال�ص 
كوك اإن �شوت منو �شيقان الذرة ي�شبه �شوت انك�شارها، 
مو�شح��ا اأنه��م بات��وا يعتق��دون االآن اأن من��و النب��ات 
ي�شاحبه مالي��ني من االنك�شارات الدقيقة داخله، وهذه 
االنك�شارات تدفع النبات اإىل اإ�شالح املناطق املنك�رشة.
وا�شتخدم الباحثون ما يعرف مبكربات �شوتية تالم�شية 
تعمل مبا يع��رف بالكهرباء االن�شغاطية ل�شماع �شوت 
نب��ات ال��ذرة، ماولني بذل��ك فهم ما يح��دث على وجه 

الدقة عند انك�شار �شيقان الذرة ومنوها.
امليكاني��كا  يف  املتخ�ش�ش��ون  الباحث��ون  واأو�ش��ح 
احليوي��ة اأن انك�ش��ار املادة ي�شبه زل��زاال جمهريا، حيث 
يطل��ق التحرر املفاج��ئ للتذبذب��ات الداخلي��ة موجات 

�شوتية تنبعث يف كل االجتاهات.
ومل ي�شتبع��د الباحث��ون اأن تك��ون اآلي��ة من��و ع�ش��الت 
االإن�شان م�شابهة لعملي��ة النمو لدى النبات، حيث قالوا 
اإن �رشوخ��ا �شئيلة احلج��م تن�شاأ يف ع�ش��الت االإن�شان 

عند رفعه اأثقاال وعملية اإ�شالح الع�شالت تقويها.
وتب��ني لهم اأي�ش��ا اأن اأوراق الذرة ت�شاه��م ب�شكل خا�ص 
خالل النمو ال�رشيع يف ا�شتقرار ال�شيقان، واأن هذا الدور 
امله��م الأوراق ال��ذرة يجعل من املج��دي لعلماء االأحياء 

تطوير اأنواع تتمتع باأوراق اأكرث تمال للظروف اجلوية 
واأقل عر�شة للت�شاقط اأثناء فرتة النمو.

ويعت��رب نبات الذرة اأهم احلب��وب يف الواليات املتحدة، 
حيث يبلغ م�شول��ه نحو 350 مليون طن �شنويا، لكن 
باالإم��كان زيادة املح�شول ب�ش��كل وا�شح اإذا مل تت�شبب 
الري��اح يف ك�رش كمي��ات كبرية من �شيق��ان هذا النبات 

املعروفة بطولها.
وعر���ص الباحث��ون نتائ��ج اأبحاثه��م يف موؤمت��ر اأقي��م 
االثن��ني املا�ش��ي يف مدين��ة هونولولو بوالي��ة هاواي 
تت اإ���رشاف اجلمعية االأمريكي��ة لل�شوتيات، م�شريين 
اإىل اأن هن��اك اأبحاث��ا من��ذ نح��و مئ��ة عام لع��الج هذه 

امل�شكلة ولكن نتائج هذه اجلهود العلمية قليلة.

اكت�ش��ف باحث��ون م��ن معه��د ما�شات�شو�شت�ص 
للتقني��ة االأمريك��ي اأن امل��اء املح�ش��ور داخل 
اأنابيب كربون نانوي��ة باإمكانه فعليا التجمد 
عن��د درج��ة ح��رارة عالية تت�شب��ب يف الو�شع 

الطبيعي بو�شوله اإىل حالة الغليان.
ورغ��م اأن االأبحاث ال�شابقة طامل��ا اأظهرت اأن 
درجت��ي غليان وجتم��د املاء تتغ��ريان عندما 
يح���رش يف حي��ز �شغري، لك��ن ه��ذه التغريات 
يف احل��رارة كان��ت ت��رتاوح غالبا ح��ول ع�رش 
درج��ات مئوية، وذل��ك قبل اأن تدخ��ل اأنابيب 

الكربون النانوية يف االختبار.
ت�شب��ه اأنابي��ب الكرب��ون النانوي��ة يف بنيته��ا 
يقا���ص  قطره��ا  لك��ن  العادي��ة  االأنابي��ب 
بالنانومرت ال��ذي يعادل جزءا من مليون جزء 
من امليليمرت، اأو اأ�شغر بنحو مئة األف مرة من 

قطر �شعرة االإن�شان.
واأنابي��ب الكرب��ون النانوي��ة الت��ي ا�شتخدمت 
خالل جت��ارب معه��د ما�شات�شو�شت���ص قطرها 
اأك��رب قلي��ال فق��ط م��ن عر���ص ع��دد قلي��ل من 

جزيئ��ات امل��اء. والأن املاء املح�ش��ور �شمن 
اأنابي��ب الكربون النانوي��ة ميكنه الو�شول اإىل 
حالة جتمد �شلبة يف درجة حرارة اأعلى بكثري 
م��ن االأوعية االأخ��رى، فاإن ه��ذا االكت�شاف قد 
يقود اإىل ابتكارات مث��ل اأ�شالك مليئة باجلليد 

توجد �شمن درجة حرارة الغرفة.
ولفه��م كي��ف تت���رشف جزيئ��ات امل��اء عن��د 
ح�رشه��ا يف حي��ز �شغري مثل هذا ف��اإن فريق 
البح��ث املك��ون م��ن خم�ش��ة اأف��راد ا�شتخ��دم 
االأقط��ار،  خمتلف��ة  نانوي��ة  كرب��ون  اأنابي��ب 
م�شريي��ن اإىل اأن اخت��الف طفي��ف يف احلج��م 
ُيرتج��م اإىل مراح��ل تغ��ري خمتلف��ة يف نق��اط 

درجة التجمد.
فاأنابي��ب النان��و الت��ي ت��رتاوح اأقطارها بني 
1.05 نانوم��رت و1.06 نانوم��رت نت��ج عنها 
اختالف بع���رشات درجات احلرارة حول نقطة 
التجمد الظاهرية، االأمر الذي اأثار ده�شة فريق 
البح��ث ال��ذي ن���رش نتائجه موؤخ��را يف دورية 

"نيت�رش نانوتكنولوجي".

ي��وم جدي��د، ن�شخ جدي��د.. في�ص ب��وك ال تتوقف ع��ن ن�شخ �شناب 
 Discover ش��ات حت��ى تقتله. واليوم م��ع ميزة اال�شتك�ش��اف�

حيث تعتزم ال�شبكة االجتماعية اإ�شافتها الآخر االأخبار.
بح�ش��ب Business Insider ف��اإن في���ص ب��وك توا�شلت مع 
���رشكات ترفي��ه واإعالم ك��ربى موؤخراً يف ماول��ة منها لو�شع 
متواه��ا الإ�شتك�شاف��ه �شم��ن اآخ��ر االأخب��ار. هذا يعن��ي اأن اآخر 
االأخب��ار ل��ن يكتف��ي بعر���ص مت��وى اأعجب ب��ه اأ�شدقائ��ك اأو 
�شارك��وه، بل حت��ى متوى م��ن �شفحات وجه��ات تعتقد في�ص 

بوك اأنها قد تهمك.
Colle -  هذه امليزة �شتظهر كتبويب �شمن اآخر االأخبار يدعى
tions وتعم��ل بنف�ص الطريق��ة التي تقدمها �شناب �شات حيث 
تعر�ص مقاالت و�شور وفيديوهات وغريها من اأ�شكال املحتوى 

التي تقدمها اجلهات التي �شتتعاقد معها في�ص بوك.
�شه��دت ميزة اال�شتك�شاف على �شناب �شات منو كبري يف التفاعل 
معها حيث مت��ت م�شاهدة فيديوهاتها اأك��رث من ع�رشة مليارات 

مرة ويتم ا�شتخدامها من قبل 150 مليون م�شتخدم يوميًا.
ومن املتوقع اأن تقلد في�ص بوك �شناب �شات حتى بنوع املحتوى 
املعرو���ص يف املي��زة حي��ث يتوزع م��ا بني املحت��وى املعريف 

املعلوماتي املفيد واملحتوى الرتفيهي.

يخط��ط البنتاغون لن�رش جمموعة من "الروبوت��ات الغوا�شة" يتحكم بها عن بعد، 
وذل��ك بعد اأن اأثبتت الطائرات بال طيار فعاليتها كاأهم عن�رش من عنا�رش احلرب 
يف وقتن��ا احل��ايل.  وقال��ت �شحيف��ة "The Washington Post" اإن وزارة 
الدف��اع االأمريكي��ة تن��وي توظي��ف ثالث��ة ملي��ارات دوالر الإجراء بح��وث علمية، 
والقي��ام باأعمال ت�شميم واختبارات يف جمال منظومات غري ماأهولة تعمل تت 

�شطح املاء روبوتات غوا�شة.
يذك��ر ان �رشكة "بوينغ" االأمريكي��ة  قدمت غوا�شة غري ماأهولة قادرة على العمل 
م�شتقل��ة طوال �شه��ور عديدة يبلغ طولها 15.6 مرت، و ال تتاج هذه الغوا�شة اإىل 
اأي دعم من ال�شفن ال�شطحية االأمر الذي يخف�ص تكاليف ا�شتثمارها اليومي ب�شكل 
ملح��وظ.  كم��ا ت�شتطيع غوا�شة اأخ��رى طولها 4.9 اأمتار قدمته��ا �رشكة "جرنال 

دانيميك�ص" اإطالق روبوتات �شغرية بوزن 6.8 كيلوغرام فقط.
فيم��ا قال خ��رباء اإن على م�شمم��ي الروبوت��ات الغوا�شة التغلب عل��ى �شعوبات 
كث��رية لتاأمني عم��ل هذه االأجهزة يف و�شط يت�شف بطاب��ع عدواين اأكرث بكثري من 

ذلك الذي تعمل فيه الطائرات بال طيار.

خ���رشت �رشك��ة اأبل اأح��د كبار امل�شوؤول��ني التنفيذي��ني يف فريق عم��ل من�شة اأبل 
ووت���ص، اأال وهي يوك��ي مات�شوكا، التي كانت تعمل يف قط��اع تطوير الروبوتات، 
ف�ش��اًل ع��ن كونه��ا موؤ�ش�ص م�ش��ارك ملن�ش��ة “اإك���ص الب”، وعمل��ت بفعالية على 
ت مات�شوكا اإىل اأبل يف وق��ٍت �شابق من هذا العام  من�ش��ة “ني�ش��ت Nest”. ان�شمَّ
 ،HealthKit كمهند�ش��ة يف فريق الرعاي��ة ال�شحية، وعملت على تطوير كل من
وCareKit، وResearchKit. كم��ا اأنها اأحد امل�شاركني الرئي�شيني يف تطوير 
من�شة اأبل ووت�ص، واأجهزة اال�شت�شعار التي تقي�ص الن�شاط البدين، ومعدل �رشبات 
القل��ب. والي��وم تغادر مات�شوكا ال�رشكة بعد �شتة اأ�شه��ر فقط. وعلى الرغم من عدم 
ًبا م��ن يوكي ق��ال اإنها تخطط  تعلي��ق ال�رشك��ة عل��ى رحيله��ا، اإال اأن م�ش��دًرا مقرَّ
الإط��الق �رشكة نا�شئة خا�ش��ة بها يف هذا القطاع، مما ي�شتدعي عدم وجودها مع 

اأي �رشكة مناف�شة.
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