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اجل���وال،  الهاتف  يف  ال��ب��ط��اري��ات  ن��ف��اد  يعد 
من  الإنرتنت،  اإىل  الو�صول  على  القدرة  وعدم 
بالتكنولوجيا،  للمغَرمني  املعروفة  املخاوف 
خرائط  عن  ال�صتغناء  ي�صتطيعون  ل  والذين 

غوغل للتحرك. 
اأكرب: هل لالعتماد  العلماَء تخوٌف  لكن، ي�صغل 
على نظم املالحة عواقب على الإدراك الب�رشي؟
الب��ت��ك��ارات  ه���ذه  ت��ب��دو  الأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 
التكنولوجية مفيدة، ولكن يثري �صتيفان رو�ش، 
اأ�صتاذ اجليوماتك�ش يف جامعة لفال، مفارقة 
مهمة يف ع�رشنا هذا؛ مع القدرة على ا�صتخدام 
لالأفراد  يعد  مل  املالحية،  امل�صاعدة  اأنظمة 
القدرة على حتليل البيئة التي يوجودون فيها. 
غوغل  خرائط  اأن  يعتقدون  هم  حال،  اأية  على 

حتدد لهم الطريق الذي ينبغي اأن ي�صلكوه.
ويف  اخل��رائ��ط،  مع  قط  نعاين  نكن  مل  "نحن 
الوقت نف�صه، فاإن ال�صخ�ش العادي مل يكن اأبداً 
ذا قدرة حمدودة على التنقل يف فراغ من دون 

م�صاعدة".
اأنه لي�ش فقط حتركاتنا هي التي  ويذكر رو�ش 
متزايد،  نحو  على  خوارزمية  لإرادة  تخ�صع 
الجتماعية  العلوم  يف  الأبحاث  اأظهرت  ولكن 

اأن هناك خطراً من الفقر الفكري.
وي�صيف: "هناك الكثري من البحوث التي تبني 
اأن هذه الربامج قد توؤثر يف ا�صتقالليتنا، عندما 
تزيل عدداً من ال�صلوكيات التي يعدها ال�صخ�ش، 

الذي ي�صمم احلل، غري مرغوب فيها". 
فلن  عليك،  العمل  بت�صهيل  �صنقوم  كنا  "اإذا 
تن�صيط  �صلكَته،  قد  ال��ذي  الطريق  اأب��داً  تتذكر 
نقوم  ل  ال���ذي  امل��ك��اين،  والإدراك  ال��ذاك��رة 
حتديد  بنظام  ن�صرت�صد  عندما  با�صتخدامه 

املواقع".
اأنظمة غري ق�درة على الت�أقلم؟

على  امل�صاعدة  اأنظمة  اأن  اإىل  رو���ش  واأ���ص��ار 
الإدراك  مع  �صيئ  ب�صكل  تتكيف  املالحة 

تعمل  املواقع  حتديد  واأنظمة  الب�رشي، 
مع امل�صافة، يف حني يعمل الدماغ 

الب�رشي بالأحرى مع املعامل.
ما  �صخ�صًا  ت�صاأل  كنت  اإن 

عن طريقك يف املدينة، 
فلن جتد الكثري من 

الذين  النا�ش 
ي���ق���ول���ون 

ل�������ك: 

"ام�ِش 150 مرتاً، ثم ُدْر 30 درجة اإىل الغرب"، 
النا�ش �صوف يقولون لك: "اإذهب اإىل �صتاربك�ش 

املقبل، وادخل ميينًا".
وقد وّثق هذه الظاهرة ترييتيوتي قي�صنو، طالب 
لفال،  بجامعة  اجليوماتك�ش  يف  الدكتوراه 
اأجزاء  يف  التجول  �صخ�صًا   63 من  طلب  حني 
خمتلفة من كيبيك، م�صطحبني نظام امل�صاعدة 

املالحية.
يف 30 تقاطعًا باملدينة، ُطلب من امل�صاركني 
يبدو  املقرتحة  الأربعة  املعامل  من  اأي  حتديد 

لهم الأكرث و�صوحًا.
كيبيك  �صكان  اختار  مقنعة:  النتائج  وكانت 
حمل  مثل  حم���دد،  معنى  لها  ال��ت��ي  امل��ع��امل 
Couche-Tard اأو مطعم اآ�صتون، يف حني 
اأن ال�صياح كانوا اأكرث مياًل اإىل الأبنية املهمة اأو 

املباين التي ي�صهل التعرف عليها.
مثرياً  يكن  مل  ال�صتنتاج  اأن  مع  قي�صنو  ويتفق 
اأنظمة  تخ�صي�ش  اأن  اكت�صافه  ويظهر  للده�صة، 

امل�صاعدة املالحية لي�ش له اإل جوانب �صلبية.
للم�صتخدم،  املعروفة  املعامل  اإىل  بالإ�صارة 
بت�صهيل  امل��واق��ع  حتديد  اأنظمة  تقوم  �صوف 
تزيد من  اأنها  كما  املالحة يف مكان جمهول، 
يعتقد  كما  ال�صيارات،  �صائقي  تركيز  م�صتوى 

ال�صيد قي�صنو.
ميكن  ل  "امل�صاهمة  الدكتوراه:  طالب  ويقول 
ما  ولكن  م�صافة،  قيمة  جتلب  انها  اإنكارها، 
املخاطر؟ من هنا، تكمن ال�صعوبة يف التقييم؛ 

لأننا حقًا منغم�صون فيها!" .
ا�ستخدام اخلرائط بطريقة 

عمي�ء
اأظ��ه��رت اأب��ح��اث��ه اأي�����ص��ًا اأن 
من  املحتملة  الفوائد  ه��ذه 
اخل���وارزم���ي  التخ�صي�ش 
حقيقة  ال���واق���ع  يف  تخبئ 

 ، �صية قا

خرائط  امل�صتخدمني  من  العديد  ي�صتخدم  اإذ 
من  تقريبًا،  عمياء  بطريقة  لال�صرت�صاد  غوغل 

دون حتليل للبيئة التي يوجدون فيها.
خرائط  و�صول  قبل  اأن��ه  قي�صنو  ال�صيد  ويذكر 
يكن  مل   ،2005 ال��ع��ام  يف  كندا  اإىل  جوجل 
من  الطريق  اإي��ج��اد  �صوى  خيار  اأي  للنا�ش 

اخلرائط الورقية.
ب�صكل  يتعر�صون  ال�صباب  فاإن  لقي�صنو،  وفقًا 
ُولدوا مع خرائط  الذين  واأولئك  للخطر،  خا�ش 
التخطيط  اأب����داً  يتعلموا  مل  وال��ذي��ن  ج��وج��ل 
اأو  قدرتهم  بانخفا�ش  ي�صعروا  مل  لطريقهم 

ركودها، بالأحرى هم مل يكت�صبوها اأبداً.
اآليًا، قد اأثرت  حقيقة اأن تخطيط امل�صار اأ�صبح 

يف اكت�صاب املعرفة املكانية. 
امل�صاعدة  اأنظمة  م�صّنعي  على  يجب  راأيه،  يف 
امل�صاركة  لت�صجيع  �صبل  اإي��ج��اد  املالحية 

الن�صطة من جانب امل�صتخدم.
خم�طر اأمنية

ال�صتقاللية  فقدان  ف��اإن  �صار،  اأم��ر  اأن��ه  كما 
من  اأج��زاء  اإل  هي  ما  املعرفة  يف  والتاأثريات 
له  التكنولوجيا  على  العتماد  هذا  الق�صية، 

اأي�صًا تداعيات اأمنية.
الطرق،  لفتات  على  العتماد  ينعدم  حني  يف 
اأ�صا�صية،  معلومات  على  ذلك  مع  حتتوي  التي 
من  ك��ان  ح���وادث  يف  ال�صائقون  يت�صبب  ق��د 
اإزالة القرار، ت�صبح الآلة  املمكن تفاديها، عند 

هي احلاكمة.
ويقول رو�ش: "ال�صوابق الق�صائية مليئة 
احل��وادث  اأن  تبني  التي  بالأمثلة 
امل�صتخدمني  اأن  ب�صبب  وقعت 
واأنظمة  املواقع  لأنظمة حتديد 

املالحة قد عطلوا اأدمغتهم".
احلكم  على  العتماد  عن  بدًل 
مع  الو�صع  وحتليل  ال�صخ�صي 
ال��ع��ن��ا���رش 

عن  متامًا  نتنازل  �صوف  امللمو�صة،  املادية 
انعدام  اأنظمة املعلومات حيث  التحكم ل�صالح 
من  مع�صومة  لي�صت  وهي  اخلطر غري موجود، 

اخلطاأ.
الثاين  نوفمرب/ت�رشين  �صهر  منت�صف  يف 
الأمريكية  ال�صحف  من  العديد  ذكرت   ،2016
اأن �صائق جرار ظل عالقًا على ال�صكك احلديدية 
عليه  اقرتح  املتحدة،  بالوليات  جورجيا،  يف 
اأ�صارت  بينما  الق�صبان،  عبور   GPS�ال جهاز 

العالمات الإر�صادية اإىل اأن ذلك ممنوع.
لكن  يقرتب،  القطار  كان  نف�صه،  الوقت  ويف 
حل�صن احلظ �صمح الوقت لل�صائق وزوجته برتك 

ال�صيارة والبتعاد بعيداً.
العثور على جثة بعد �سنة ون�سف ال�سنة

منذ ب�صع �صنوات، علق زوجان يف الطني على 
 GPS�ال لهم  اأ���ص��ار  نيفادا،  بولية  الطريق 

باملغامرة هناك. 
يكن  مل   ،2011 م��ار���ش/اآذار  �صهر  يف  لكن 
وريتا  األ���ربت  وج��د  لل�صري،  �صاحلًا  الطريق 
كريتيان نف�صيهما منعزلني وحدهما عن العامل.
بعد البحث معًا عن امل�صاعدة �صرياً على الأقدام، 
ب�صبب  وحده،  كريتيان  ال�صيد  وذهب  انف�صال، 
اإ�صابة زوجته يف الركبة، وكانت هذه اآخر مرة 

�صوهدا فيها. 
جثة  على  العثور  مت  ال�صنة،  ون�صف  �صنة  بعد 

الزوج على بعد 16 كيلومرتاً من هناك.
على  بقيت  فقد  كريتيان،  لل�صيدة  بالن�صبة  اأما 
والفواكه  احللوى  تناول  احلياة عن طريق  قيد 
اأحد  يجدها  اأن  قبل  يومًا   49 ملدة  املجففة 

املارة يف مايو/اأيار 2011.
تو�صح  فاإنها  حزينة،  الأمثلة  هذه  كانت  واإن 
حتديد  نظام  على  لالعتماد  الوخيمة  العواقب 

املواقع. 
هل  ���ص��وؤاًل:  بالتايل  رو���ش  �صتيفان  ويطرح 
اأنف�صنا  توجيه  عن  عاجزين  ما  يومًا  �صن�صبح 

من دون الدعم التكنولوجي؟
اأو  املعلومة  ت�صيع  جماعي،  "ب�صكل  ويقول: 

القدرة التي ل تذاع".
ولكنها  ُمطمئنة،  لي�صت  ت�رشيحاته 
تن�صم اإىل تلك التي اأطلقها قي�صنو: 
نظم امل�صاعدة املالحية التي 
ذكاء  من  املزيد  تلتم�ش 
تكون  �صوف  النا�ش 

مو�صع ترحيب.

الدفتري “شاومي مي نوت بوك أير” 
الجديد يدعم شبكات الجيل الرابع

باناسونيك الذكية تضفي 
متعة أكبر على التسوق

أمنية في "سكايب" تهدد 
30 مليون مستخدم

تستحوذ على شركة األلعاب العربية 
“بابل” مقابل 17 مليون دوالر

اأطلقت �ص��اومي يف يوليو املا�ص��ي اأول كمبيوتر دف��رتي – لب توب – لها، 
وه��و مي ن��وت بوك اأي��ر، حي��ث اأت��ى يف اإ�ص��دارين، اأحدهما ب�صا�ص��ة 12.5 
بو�ص��ة، والآخ��ر 13.3 بو�ص��ة، وحاز عل��ى اهتمام العديد من امل�ص��تخدمني 
ب�ص��بب موا�ص��فاته القوية مع �ص��عر مناف�ش. واأخرًيا ك�ص��فت ال�رشكة ال�صينية 
عن الإ�صدار اجلديد من الكمبيوتر الدفرتي، وعلى ما يبدو اأنه �صيدعم �صبكات 
اجليل الرابع. ن�رشت �صاومي دعوة ملوؤمتٍر مقبل لها يف بكني، �صيعقد يوم 23 
دي�ص��مرب املقب��ل – يوم اجلمع��ة -. ومبجرد النظر لل�ص��ورة، ميكننا مالحظة 
اأمرين، �ص��عار ت�ص��اينا موبايل، وكذلك �ص��عار 4G. وت�ص��ري التوقعات اىل اأن 
الكمبيوتر �صياأتي باملوا�صفات اخلا�صة نف�صها بالإ�صدارين ال�صابق ذكرهما، 

م�صاف اإليهما القدرة على ا�صتيعاب �رشيحة ات�صال SIM بداخلهما.

تخطط بانا�ص��ونيك اإىل نقل مفهوم اخلدمة الذاتية اإىل م�ص��توى جديد مع �صلة 
الت�ص��وق الذكية، التي ميكنها حتديد الأ�ص��ياء املو�ص��وعة �ص��منها، وح�صاب 
الفاتورة، وو�صعها يف الأكيا�ش تلقائيا.  ميكن للم�صتهلكني و�صع املنتجات 
التي يرغبون يف �رشائها �ص��من ال�ص��لة الذكية املو�ص��وعة عل��ى فتحة، حيث 
�ص��يقوم اجل��زء ال�ص��فلي منه��ا ب�ص��حب امل�ص��رتيات، وو�ص��عها داخ��ل كي���ش 
م��ن البال�ص��تيك، وكل م��ا على امل�ص��تهلكني فعله ه��و دفع الفاتورة. ك�ص��فت 
بانا�ص��ونيك عن هذه التقنية احلديثة يف لو�ص��ون )Lawson(، وهي �صل�صلة 

متاجر متميزة يف اليابان، وفقا ملا ذكرته �صحيفة وول �صرتيت جورنال.
ول يعمل النظام ذاتيا )اآليا( ب�ص��كل كام��ل حتى الآن، بحيث ما يزال العمالء 

بحاجة اإىل ت�صجيل )scan( كل منتج قبل و�صعه يف ال�صلة الذكية. 

اأك��د متخ�ص�ص��ون م��ن �رشك��ة Trustwave وج��ود ثغ��رة اأمني��ة يف برنامج 
"�ص��كايب" م��ن املمكن اأن ت�ص��تخدم لعرتا�ش الر�ص��ائل واملكامل��ات واخرتاق 
معلوم��ات م�ص��تخدمي ه��ذا الربنام��ج.  ووفق��ا للخ��رباء ف��اإن ه��ذه الثغ��رة هي 
عب��ارة ع��ن خط��اأ يف الربجمة ت�ص��بب به اأح��د م�ص��ممي الربنامج قب��ل اأن تقوم 
مايكرو�صوفت ب�رشاء "�صكايب"، وهذه الثغرة قد تعطي فر�صة للمخرتقني لينفذوا 
اإىل املعلومات ال�صخ�صية مل�صتخدمي الإ�صدارات القدمية من �صكايب، حتى لو مل 
يقم امل�ص��تخدمون بت�ص��جيل دخولهم اإىل الربنامج. واأ�صاف اخلرباء "هذه الثغرة 
قد ي�ص��تغلها املخرتقون للو�ص��ول اإىل املعلومات ال�صخ�صية للم�صتخدم، كما اأنها 
متكنهم من الو�ص��ول اإىل الر�ص��ائل واملحادثات. وميكن للمخرتق عن طريقها اأن 

يقوم بتغيري الإعدادات اخلا�صة مب�صتخدم �صكايب اأو حتى اإعدادات الت�صال.

ا�ص��رتت �رشكة األعاب عاملية �رشكة عربية تخت�ش باملجال نف�ص��ه مقابل 17  
ملي��ون دولر اأمريك��ي، يف خط��وة ُتظهر اأن �ص��وق الألعاب يف ال�رشق الأو�ص��ط 
و�ص��مال اأفريقيا اأ�ص��بح يحظى باأهمي��ة كبرية على ال�ص��احة العاملية. واأعلنت 
�رشك��ة “�ص��تيلفرونت ج��روب” Stillfront Group املط��ّورة للعبة “نداء 
  Babil Games ”رشاء �رشك��ة “باب��ل جيم��ز��� ، Call of War ”احل��رب
التي تتخذ من مدينة دبي مقًرا لها. واأ�ص�ص��ت �رشكة بابل يف عام 2012 ولها 
12 موظًفا يف دبي والعا�صمة الأردنية عّمان. وقد قامت بتطوير العديد من 
الألعاب املحمولة الناجحة، مبا يف ذلك الأدمريال، ونداء احلرب 2، وعا�ص��فة 
الدبابات، وجي�ش الفولذ. وُتدعم األعاب �رشكة بابل يف املقام الأول من اآ�ص��يا 

مع حقوق ن�رش ح�رشي طويل الأمد.

بالي ستيشن يتفوق على إكس بوكس في موسم العطالت

مهندس سيارات السباق من بورشه ينضم إلى آبل

خرائط غوغل تقلل من كفاءتك العقلية.. لهذه األسباب

تصفح اإلنترنت أثناء الدراسة يؤثر سلبا 
في تفوق الطالب 

"سوبر ماريو رن" تحطم الرقم 
القياسي لبوكيمون غو

بالكبيري تخرج رسميا من سوق الهواتف الذكية 

تويتر تهدد بحظر حساب “ترامب” إذا انتهك قواعد 
شبكتها االجتماعية

عاد بالي�صتي�صن 4 للمركز الأول من ناحية املبيعات بعد اأربعة اأ�صهر من تفوق 
اإك�ش بوك�ش يف ال�صوق الأمريكية وذلك يف �صهر نوفمرب املا�صي.

وي�ص��هد �ص��هر نوفم��رب م��ن كل �ص��نة حركة مبيع��ات كبرية نظ��راً لبدء مو�ص��م 
العط��الت. و�ص��اعد جه��از بالي�صتي�ص��ن 4 برو اجلدي��د على زي��ادة الطلب على 
اجله��از نظراً ملزاياه املتطورة مثل دعم ت�ص��غيل الألع��اب بجودة 4K. وكانت 
�ص��وين قد اأطلق��ت اجلهاز للبيع يف العا�رش من نوفم��رب، اأي خالل ع�رشين يومًا 

فقط �صاهم بعودة �صوين ل�صدارة الرتتيب.
ودائم��ًا مث��ل ه��ذه الأخبار تاأت��ي من جمموع��ة NPD الإح�ص��ائية من دون 
ذكر اأرقام دقيقة عن حجم املبيعات. ومن جهته قال مدير الت�ص��ويق يف اإك�ش 
بوك�ش اأن �ص��بكة اإك�ش بوك�ش ليف �صهدت حتقيق رقم قيا�صي يف التفاعل بني 
امل�ص��تخدمني. وذكر اأن عدد الالعبني املت�ص��لني بال�ص��بكة يوم 27 نوفمرب قد 

قفز %40 مقارنة بالعام املا�صي.

ك�صفت �رشكة AMD النقاب اليوم عن معماريتها اجلديدة لرقائق 
معاجلني  ال�رشكة  عر�صت  كما   ،Zen ” “زين  امل�صماة  احلوا�صيب 
اإىل  بالعودة  لل�رشكة  ي�صمح  مبا  اجلديدة  للمعمارية  وفقًا  مبنيني 

مناف�صة �رشكة اإنتل.
اأجهزة اخلودام عرب فئة املعاجلات اجلديدة   AMD كما ت�صتهدف 
32 نواة مع تقنية تعدد املهام  “Naples”، والتي ت�صم  امل�صماة 
خيوط  “تقنية  امل�صماة  اإنتل  تقنية  مع  تت�صابه  والتي  املتزامنة، 

.Hyper-Threading ”املعاجلة الفائقة
1.  معمارية جديدة

تقدم  والتي  مت��ام��ًا،  جديدة  معمارية   Zen زي��ن  معمارية  تعد 
معاجلات اأ�رشع بن�صبة 40 يف املئة باملقارنة مع معاجلات ال�رشكة 
ال�صابقة، وحتتوي املعاجلات على اأنوية فردية مع تقنية تعدد املهام 
الأنوية امل�صرتكة املوجودة يف معاجلات �رشكة  املتزامنة بدًل عن 

AMD احلالية.
2.  لي�ش وحدة معاجلة مركزية

وحدة  التقنية  الناحية  من   Summit Ridge معاجلات  تعد  ل 
على  موجود  متكامل  نظام  مبثابة  تعد  بل  فقط،  مركزية  معاجلة 
وظائف  لأداء  اأخرى  ل�رشائح  حاجة  وجود  عدم  يعني  ما  �رشيحة، 
العر�ش  يف   Summit Ridge معاجلات  ظهرت  وقد  اإ�صافية، 
الإعالمي الذي اأقامته �رشكة AMD بانها قادر على التعامل مع 

.SATA Express و SATA منافذ من نوع
3.  ثماين الأنوية

حت��ت��وي ����رشائ���ح امل��ع��اجل��ات 
اجل������دي������دة امل���وج���ه���ة 

ل���ل���م�������ص���ت���خ���دم���ني 
وامل�صماة  ال��ع��ادي��ني 

 Summit Ridge
تقنية  مع  اأن��وي��ة  ثماين 

املتزامنة  امل��ه��ام  ت��ع��دد 
خيوط  لتقنية  امل�صابهة 

اإنتل،  من  الفائقة  املعاجلة 
اخليوط  ي�صبح جمموع  بحيث 

.Thread 16 خطًا 
اأم جديدة 4.  لوحات 

Su - م���ع���اجل���ات  حت���ت���اج 
اأم  لوحة  وجود  اإىل   mit Ridge

لذاكرة  وداعمة   AM4 motherboard  جديدة مزودة مبقب�ش 
 USB وتدعم تقنية التو�صيل DDR4 الو�صول الع�صوائي من نوع

.PCIe 3.0و SATA Express 3.1 ومنافذ 
5.  م�صتت احلرارة القدمي يعمل

يبدو اأن وحدات املعاجلة اجلديدة تعمل مع مراوح التربيد وم�صتتات 
�صمن  ظهر  ما  وذلك   ،AMD مبعاجلات  اخلا�صة  احلالية  احلرارة 

موؤمتر الإعالن عن املعمارية اجلديدة.
FinFET 6.  ح�صولها على 

مت بناء معمارية املعاجلات اجلديدة وفق تقنية الت�صنيع 14 نانومرت 
مع ح�صولها على تقنية  FinFET، والتي تت�صابه مع تقنية اإنتل 

.Tri-Gate transistor اأو D 3 امل�صماة تران�ص�صتوات
 7. �رشيع فعاًل

الإعالمي  املوؤمتر  يف   Summit Ridge معاجلات  فئة  قدمت 
لعائلة  التابعة  اجل��دي��دة  اإن��ت��ل  ملعاجلات  مكافئًا  �رشيعًا  اأداًء 
�صوق  على  ال�رشكتني  بني  املناف�صة  يوؤجج  ما   ،Broadwell-E

املعاجلات.
32 نواة 8.  ن�صخة 

 32 على  حتتوي  رقاقة  بعر�صها  اجلمهور   AMD �رشكة  فاجاأت 
نواة من فئة معاجلات Naples التي تهدف ب�صكل اأ�صا�صي اىل دعم 

تقنية تعدد املهام املتزامنة.
 9. ل معلومات عن ال�صعر

ا�صرتاتيجية  اأو  �صعر  عن   AMD �رشكة  تك�صف  مل 
املرجح  من  ولكن  اجلديدة،  للمعاجلات  الت�صعري 
يخ�ش  فيما  الأ�صعار  حرب  ال�رشكة  تبداأ  ان 

.Summit Ridge معاجلات
2017 10.  يجب النتظار حتى عام 

انها  اإىل   AMD �رشكة  اأ���ص��ارت 
امل��ع��اجل��ات  ب�صحن  ت��ق��وم  ل��ن 
اجل�����دي�����دة خ�����الل ال���ع���ام 
ان  اأو�صحت  احلايل، حيث 
 Summit معاجلات 
اىل  �صت�صل    Ridge
مطلع  يف  امل�صتخدمني 
معاجلات  ت�صل  بينما  املقبل،  العام 

Naples يف الربع الثاين من العام املقبل.

وظفت �رشكة اآبل املدير الفني لربنامج �صيارات ال�صباق 
ب�رشكة بور�صه، متعاقدًة مع مدير امل�رشوع الذي �صاعد 
ال�رشكة  قادت  التي  الريا�صية  ال�صيارات  ت�صميم  يف 
“لومان”،  الأ�صهر  التحمل  ب�صباق  الفوز  اإىل  الأملانية 
وفق ما ذكر م�صدر 

بال�رشكة.

متخ�ص�صي  بني  الأح��دث  هيت�صنجر  األك�صندر  وُيعد 
الأمريكية  التقنية  عمالقة  وظفتهم  الذين  ال�صيارات 
اآبل يف م�صعى منها للدخول يف �صوق ال�صيارات ذاتية 

القيادة.
املا�صية  املدة  طوال  تتكّتم  كانت  التي  اآبل،  وكانت 
اأر�صلت  القيادة، قد  اأي م�صعى لبناء �صيارة ذاتية  على 
اأقوى تلميح حتى الآن ب�صاأن ما  مطلع ال�صهر اجلاري 
ر�صالة  يف  وذل��ك  تيتان”،  “م�رشوع  ُي�صمى 
بعثتها اإىل الإدارة الوطنية لل�صالمة على 

الطرقات ال�رشيعة الأمريكية.
عدم  على  الإدارة  ال�رشكة  وحثت 
اختبار  على  كثرية  قيود  فر�ش 
قائلًة  ال��ق��ي��ادة،  ذات��ي��ة  ال�صيارات 
ال�رشكات  ُتعامل  اأن  “يجب  اإن��ه: 

امل�صنعة احلالية والوافدون اجلدد على حد �صواء”.
Manager Ma “ماجنر ماجازين” -  وكان موقع
هيت�صينجر  انتقال  عن  حتدث  من  اأول  الأملاين   azin
اأنه  اأكدت �رشكة بور�صه  اآبل، ومن جانبها  لدى  للعمل 

ترك العمل لديها يف ربيع 2016.
وُيعرف عن هيت�صينجر اأنه �صاعد �رشكة بور�صه، التابعة 
ل�رشكة فولك�صفاجن، على العودة اإىل �صباقات التحمل، 
ويف تطوير �صيارات ريا�صية هجينة من ال�صفر، متاًما 
اآبل لبناء �صيارتها  اإليها  التي تتطلع  بالطريقة نف�صها 

اخلا�صة.
هيت�صينجر  طورها  التي  بور�صه  �صيارات  ف��ازت  وقد 
التحمل  ل�صباق  العامل  وبطولة  لومان  التحمل  ب�صباق 
تقنية  با�صتخدام   2016 و   2015 عامي  من  كل  يف 

جديدة.

اأمريكية من ا�صتخدام الأجهزة  حذرت درا�صة 
اللوحية يف ت�صفح الإنرتنت وو�صائل التوا�صل 
الجتماعي خالل اأوقات الدرا�صة، وقالت اإنه 
يوؤثر �صلبا يف تفوق الطالب ويقل�ش الدرجات 
واأج��رى  الخ��ت��ب��ارات.  يف  يحققونها  التي 
مت�صغن  ولية  جامعة  يف  باحثون  الدرا�صة 
علم  مادة  لتدري�ش  برنامج  خالل  الأمريكية 
كل  ت�صتغرق  حما�رشة   15 يت�صمن  النف�ش 
 507 بح�صور  دقيقة  وخم�صني  �صاعة  منها 
 127 فيها  امل�صاركة  على  وواف���ق  ط��الب، 
ن�رشت  -ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  وتت�صمن  طالبا. 
ديلي"  "�صاين�ش  موقع  يف  اليوم  نتائجها 
والتكنولوجية-  العلمية  بالأبحاث  املعني 
ت�صجيل الطالب على جهاز خادم بديل مبجرد 
دخولهم على �صبكة الإنرتنت، و�صملت قيا�ش 
معدل ذكاء ودرجة حتفيز الطالب امل�صاركني 

ه��وؤلء  حققها  التي  ال��درج��ات  ت�صجيل  م��ع 
وك�صفت  العام.  اآخ��ر  اختبارات  يف  الطالب 
على  دخلوا  امل�صاركني  من   83 اأن  الدرا�صة 
عدد  ن�صف  من  اأك��رث  خالل  الإنرتنت  �صبكة 
ي�صتغرقها  التي  امل��دة  واأن  امل��ح��ا���رشات، 
الف�صل  يف  الإن��رتن��ت  ت�صفح  يف  ال��ط��الب 
ت�صتغرق 37 دقيقة يوميا لأغرا�ش ل ترتبط 
التوا�صل  الدخول على مواقع  بالدرا�صة، مثل 
الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  على  وال���رد  الجتماعي 
واإجراء عمليات الت�صوق الإلكرتوين وم�صاهدة 
النف�ش  طب  اأ�صتاذة  وقالت  الفيديو.  مقاطع 
الأداء  اإن  رافيزا  �صوزان  البحث  فريق  قائدة 
اأن  مو�صحة  بذلك،  يتاأثر  للطالب  الدرا�صي 
نتائج  يف  �صلبا  ي��وؤث��ر  الإن��رتن��ت  ا�صتخدام 
اأكرث  حتى  العام  اآخر  اختبارات  يف  الطالب 
الطالب تفوقا وحر�صا على التح�صيل العلمي.

�صجلت لعبة "�صوبر ماريو رن" ل�رشكة نينتندو اليابانية 
رقما قيا�ص��يا مبجرد طرحها، لت�ص��بح اأك��رث التطبيقات 
تنزي��ال يف تاري��خ متجر اآب��ل "اآب �ص��تور" مبعدل 2.85 
ملي��ون عملية تنزيل يف الي��وم الأول لتوافرها، بح�ص��ب 

تقرير ل�رشكة حتليالت ال�صوق "اأبتوبيا".
و�ص��محت هذه الأرق��ام للعبة اجلديدة بالتفوق ب�ص��هولة 
عل��ى لعب��ة الواقع املع��زز "بوكيم��ون غو" التي �ص��غلت 
العامل ملدة من الزمن، من حيث عدد التنزيالت يف اليوم 
الأول لطرحه��ا، حي��ث كانت الأخرية �ص��جلت 900 األف 
عملية تنزيل يف اليوم الأول ل�صدورها، قبل اأن يقفز هذا 
الرق��م اإىل 5.6 مالي��ني بعد ثالثة اأي��ام على طرحها يف 

املتجر.
م��ن جه��ة اأخرى تعد ه��ذه املقارن��ة غري عادل��ة متاما، 
حيث اإن لعبة "�ص��وبر ماري��و رن" توافرت يف 150 بلدا 
ح��ول العامل يف اأول ي��وم لطرحها، بينم��ا اقت�رش وجود 

اأربعة بلدان فقط. "بوكيمون غو" لأول مرة على 

اعلن��ت �رشكة بالكبريي الكندية بيع احلقوق العاملي��ة لعالمتها التجارية ل�رشكة 
األكاتيل. األ" ال�صينية امل�صّنعة للهواتف الذكية باإذن من �رشكة  "تي �صي 

وتاأت��ي هذه الأخبار بعد �ص��ت �ص��نوات من التباط��وؤ الذي عا�ص��ته ال�رشكة الكندية 
التي كانت تعد يف يوم من الأيام اإحدى العالمات التجارية الأكرث مبيعا للهواتف 
الذكية، حيث حظيت مبكانة كبرية لدى امل�صتخدمني وباعت ع�رشات املاليني من 

الأجهزة حتى ظهور هواتف اآيفون واأندرويد ليبداأ منوها بالرتاجع.
وكان��ت ال�رشك��ة اأعلنت يف وقت �ص��ابق اإيقاف ت�ص��نيع الهواتف الذكية اخلا�ص��ة 
به��ا والرتكيز على اخلدمات والربامج وذلك بدل ع��ن اإطالقها عملية اإعادة تقييم 

�صاملة وتقدمي حلول مبتكرة لت�صنيع هواتف جديدة.
وق��د �ص��ممت "ت��ي �ص��ي األ" ال�ص��ينية اآخ��ر هوات��ف �رشك��ة بالكبريي امل�ص��ماة 
"ديتي��ك50" و"ديتي��ك100"، ومبوجب هذا التفاق �صي�ص��بح باإم��كان ال�رشكة 

اإنتاج وت�صويق وبيع الهواتف الذكية احلاملة لعالمة بالكبريي التجارية.

ذك��رت �رشك��ة تويرت اأنه باإمكانها منع دونالد ترام��ب – رئي�ش الوليات املتحدة 
الأمريكي��ة – م��ن دون اأن جتد م�ص��كلة يف ذل��ك، طاملا اأنه انتهك قواعدها ب�ص��اأن 

التحر�ش، وال�صلوك البغي�ش، والإ�صاءة اإىل الآخرين.
وق��ال املتحدث با�ص��م ال�رشكة “يتم تطبيق قواعد تويرت على جميع احل�ص��ابات”، 

يف اإ�صارة منه اأن ذلك ي�صمل موظفي احلكومة الأمريكية ورئي�صها.
م��ن املع��روف اأن ترام��ب لديه عدة تغري��دات مث��رية للجدل حول وجه��ات نظره 
ب�ص��اأن ق�ص��ايا مثل املهاجرين، اأو الن�ص��اء. ومنها الهجوم الذي اأ�ص��فر عن اإ�صابة 
11 طالًبا يف جامعة ولية اأوهايو. حينها قال ترامب اإن اجلرمية متَّت على يد 

“لجئ �صومايل” الذي ل ينبغي وجوده يف الوليات املتحدة من الأ�صا�ش.
وقال نيوت جينجريت�ش – م�صت�صار وع�صو يف الفريق النتقايل لرتامب – اإنه “ل 
ميكن لرئي�ش الوليات املتحدة اأن يكتب تغريدة ب�ص��كل ع�ص��وائي من دون اأن يتم 

فح�صها وفح�ش املعلومات املذكورة فيها”.

شركةثغرةالكمبيوتر

الجورنال - متابعة 

Zen  10  معلومات أساسية حول معمارية معالجات

سلة


