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"لي�ست هناك خطة حقيقية" هذا ما قاله موظف 
قدمي لدى اأبل عن خطة ال�رشكة ال�ستبدال بطاريات 

هواتف االآيفون وا�سفًا اإياها بالفو�سى.
مواكبة طلبات عمالء  وقتًا �سعبًا يف  اأبل  تواجه 
بوجود  ال�سبب  يتعلق  ال  امل��رة  هذه  لكن  اآيفون، 
ن�سخة جديدة من الهاتف الذكي يف كل مكان. بداًل 
االأمر مبواجهة بع�ض م�ستخدمي  يتعلق  من ذلك، 
عن  هواتفهم  توقف  مل�سكلة   6S اآيفون  هاتف 
العمل ب�سكل ع�سوائي، حتى عندما ال تزال بطاريته 

حتتوي على �سحن كاٍف.
ا�ستبدال  العمالء  ه��وؤالء  على  حاليًا  اأبل  تعر�ض 
اأن  اإعالنها  بعد  ال�رشكة،  متاجر  يف  بطارياتهم 
من  للغاية  �سغري  عدد  على  توؤثر  امل�سكلة  هذه 
�سبتمرب  �سهري  بني  امُل�سّنعة   6S اآيفون  هواتف 

واأكتوبر 2015.
يبداأ االأمر باإدخال الرقم الت�سل�سلي لهاتف االآيفون 
كنت  واإن  الر�سمي،  اأب��ل  موقع  على  بك  اخلا�ض 
لبع�ض  اإر���س��ادك  يتم  اال�ستبدال،  لعملية  موؤهاًل 
واإذا  اأب��ل،  متاجر  اأح��د  اإىل  بالتوجه  التعليمات 
اإىل  تذهب  لها،  خمطط  هو  كما  االأم���ور  �سارت 
املتجر وت�ستبدل بطارية هاتفك هناك على الفور.

اأحد  ل��دى  ق��دمي  موظف  اأخ��رب  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

ا�ستبدال  اأن  اإن�سايدر"  "بيزن�ض  موقع  اأبل  متاجر 
45 دقيقة،  اإىل   20 البطارية ي�ستغرق من حوايل 
بالن�سبة  لكن  ط��وي��اًل،  وقتًا  ه��ذا  يبدو  ال  ورمب��ا 
كبري  عدد  باإجمايل  االأمر  ينتهي  املتجر  ملوظفي 

من ال�ساعات.
ي�ستقبل  اإليه،  حتدثنا  ال��ذي  املوظف  حالة  ففي 
املتجر حوايل 15 اإىل 30 حالة ا�ستبدال بطارية 
يوميًا، رغم كونه متجراً غري رئي�سي وال يقع يف 
مدينة كربى، ويعتمد العدد على مدى قدرة الفني 
كما  يوميًا.  البطاريات  ا�ستبدال  على  املتجر  يف 
ي�سيف املوظف اإن املتجر "ي�ستقبل عدداً اأكرب مما 

ميكنه ا�ستبداله يوميًا".
من  باأكرث  ُيحّمل  الفني  فالدعم  لذلك،  ونتيجة 

طاقته، والعمالء غا�سبون.
ولي�ض من الوا�سح اإن كان هذا امل�ستوى من الطلب 
ب�سبب انت�سار م�سكلة اإيقاف الت�سغيل، اأو الأن هناك 
التي مت ت�سنيعها   6S اآيفون  اأجهزة  املاليني من 
2015 خارج نطاق  بني �سهري �سبتمرب واأكتوبر 

ال�سيطرة. نحن نراهن على هذه االأخرية.
وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر، ف���اإن ا���س��ت��ب��دال ه���ذا ال��ك��م من 
اأبل،  متاجر  ملوظفي  االإزع��اج  ي�سبب  البطاريات 
الذين هم بالفعل اأكرث ان�سغااًل من املعتاد، ب�سبب 

مو�سم الت�سوق خالل العطلة.
حقيقية  خطة  توجد  "ال  قائاًل  املوظف  ويوا�سل 
لكيفية االنتهاء من هذا االأمر، فمعظم املتاجر بها 
عدد قليل من املوظفني، وهم يحجزون الكثري من 
املواعيد لنا، حتى اإن موظفي الدعم الفني يجرون 
عمليات  اأما  ذات��ه،  الوقت  يف  ثالث  اأو  مقابلتني 

ا�ستبدال البطاريات فن�ستقبلها دون توقف".
عدم  وا�سرتط  اإلينا،  حتدث  ال��ذي  املوظف  يعمل 
من  يقرب  ما  منذ  اأب��ل  مع  هويته،  عن  الك�سف 
بار"  "جينيا�ض  ق�سم  يف  وحتديداً  �سنوات،  خم�ض 
الذي  الفني  الدعم  ق�سم  وهو   Genius Bar
يتوجه  حيث  اأبل،  متاجر  وروح  قلب  باأنه  يعرف 
له العمالء للح�سول على امل�ساعدة الفنية اخلا�سة 

مبنتجات اأبل.
قد  العمالء  انتظار  اأوق��ات  اإن  املوظف  هذا  وقال 
بطاريات  تغيري  طلبات  تدفق  ب�سبب  ازدادت، 
الفني  الدعم  وان�سغال موظفو   ،6S اآيفون  هواتف 
Genius Bar با�ستبدالها يف غرفة خلفية بداًل 

من اال�ستجابة لطلبات العمالء االأخرى.
بالطبع قد يختلف وقت انتظارك تبعًا للمتجر الذي 
من  كربى  مدينة  يف  رئي�سي  فمتجر  له،  تتوجه 
املوظفني  من  اأكرب  عدد  على  يحتوي  اأن  املرجح 

اآخر  متجر  عك�ض  على  معني،  وقت  يف  العاملني 
�سغري يف اأحد ال�سواحي.

وها هي ملحة واحدة حول مدى انت�سار امل�سكلة؛ 
اأبل  اأر�سلت  اإليه،  حتدثنا  ال��ذي  للموظف  فوفقًا 
مذكرة للموظفني توجههم لتحديد االأولويات فيما 
العمالء  بالبطاريات، بحيث يح�سل عليها  يتعلق 
القادمون اإىل املتجر اأواًل يليهم العمالء القادمون 
بناًء على موعد حمجوز مع الدعم الفني. ويف هذا 
ال�سياق، اأكد املوظف مع م�سادر اأخرى انخفا�ض 
يف   6S اآيفون  هواتف  بطاريات  من  املعرو�ض 

متاجر اأبل.
اإىل  القادمون  العمالء  يح�سل  لذلك؛  وكنتيجة 
على  ال��وق��ت  لبع�ض  فيه  وامل��ن��ت��ظ��رون  املتجر 
البطاريات التي ُطلبت ل�سد حاجة العمالء اأ�سحاب 

املواعيد املحجوزة م�سبقًا.
طلبات  من  العديد  وجود  من  الرغم  "على  وقالوا 
العمالء،  قبل  من  لدينا  البطاريات  على  احل�سول 
لكن ا�سرتاتيجيتنا هي ا�ستخدام جميع الوارد من 
ومهما  املتجر،  اإىل  القادمني  للعمالء  البطاريات 
القادمة  ال�سحنة  حتى  به  فنحتفظ  املتبقي  كان 
املنتظرين  لالأ�سخا�ض  اإر�ساله  ميكننا  ثم  ومن 

الأ�سبوع اأو يزيد".

روس يطورون حواسيب تعمل 
في الصقيع ودرجات الحرارة العالية

يبتكرون "واي فاي"
 يستهلك كميات ضئيلة من الطاقة

يكرر حركات 
مشغله ويمشي بخطوات كبيرة

المستقبل ذاتية
القيادة وترى في الظالم 

يعم��ل علم��اء رو�ض عل��ى تطوير اأجه��زة كمبيوتر حممولة حممي��ة �سد املاء 
وال�سدم��ات ودرجات احلرارة املرتفعة )اإىل 50+ درجة مئوية( واملنخف�سة 

)50- درجة مئوية( واملجاالت الكهرومغناطي�سية. 
وق��د خ�س�س��ت وزارة ال�سناع��ة له��ذا امل�رشوع منح��ة قدره��ا 150 مليون 
روب��ل. كم��ا اأكدت ال�رشك��ة املحلية امل�سوؤول��ة عن هذا امل���رشوع اأنه �سيكون 
هن��اك كمبيوت��ران واح��د يعمل مبعال��ج �رشكة اإنت��ل، واالآخر يعم��ل مبعالج 
حمل��ي ال�سنع ه��و "بايكال-ام" ال��ذي عملت على ت�سميم��ه �رشكة "بايكال 

اإلكرتونيك�ض".
وتعت��رب اأجهزة الكمبيوتر املحمولة هذه مفي��دة لرجال النفط واجليولوجيني 

وكذلك يف ور�ض العمل حيث درجات احلرارة عالية.

اأك��د خرباء من الواليات املتحدة اأنهم متكنوا من ت�سميم "واي فاي �سلبي" 
�سيوفر ا�ستهالك الطاقة يف احلوا�سب واالأجهزة املحمولة. 

ووفق��ا للخ��رباء تب��ث اأجه��زة الراوت��ر العادي��ة اإ�س��ارات "الواي ف��اي" اإىل 
احلوا�س��ب اأو الهوات��ف املحمول��ة ب�سكل تقلي��دي، وت�ستهلك مي��زة ا�ستقبال 
اإ�س��ارات الواي ف��اي كميات كبرية م��ن الطاقة املخزن��ة يف بطاريات تلك 
االأجه��زة، وال�سب��ب يف ا�ستهالك تل��ك الكميات من الطاقة يع��ود اإىل اأن تلك 
"الراوترات" التقليدية تبث االإ�سارة بطريقة "تناظرية analog" )ال رقمية 
digital(. وبح�سب اخلرباء ي�ستطيع اجلهاز اجلديد الذي متكنوا من ت�سميم 
بث اإ�سارات "واي فاي �سلبية" ت�ستهلك كميات �سئيلة من الطاقة و�ستخفف 

ب�سكل كبري من معدالت ا�ستهالك بطاريات احلوا�سب والهواتف املحمولة.

ظه��ر �رشيط فيديو عل��ى االإنرتنت يبني اإج��راء اختبارات عل��ى روبوت يحرك 
يديه ومي�سي ب�سع خطوات ويكرر حركات امل�سغل املوجود بداخله يف كوريا 

اجلنوبية. 
حي��ث اأج��رت �رشك��ة تكنولوجي��ا امل�ستقب��ل ومقره��ا يف �سيئ��ول، اختبارات 
امل�س��ي، للروب��وت البالغ طول��ه 4 اأمتار ووزن��ه 1.5 طن، حي��ث يتحكم بهذا 

الروبوت العمالق، م�سغل يجل�ض بداخله.
ُن���رش الفيديو على مواقع التوا�سل االجتماعي من قبل م�سمم النماذج ثالثية 
االأبع��اد فيتايل بولغاروف، امل�سارك يف م�رشوع الروبوتات الكبرية املاأهولة 
"METHOD-1"، املخ�س�ض خلدمة االأغرا�ض ال�سناعية، ولكن ما يزال 

جمال ا�ستخدامه غري وا�سح.

اأطلقت �سنغافورة �سيارة ذاتية القيادة جمهزة بعدد من الكامريات والرادارات 
واملج�س��ات املو�سولة بجهاز حا�سوب داخله��ا، مما يجعلها قادرة على روؤية 

كل �سيء طيلة الوقت ب�سكل يعجز اأي �سائق عن القيام به.
وت��وؤدي الكام��ريات دور ال�سائق، اإذ تر�س��د الطريق وحت��دد العوائق وحتت�سب 
امل�ساف��ات وتق��راأ اإ�س��ارات امل��رور. كم��ا جه��زت ال�سي��ارة ب��رادارات لك�س��ف 
االأج�س��ام، بعيدة كانت اأم قريبة، لت�سبح قادرة على ر�سد كل ما يتحرك على 

بعد مئتي مرت حتى يف الليل.
ويذكر اأن �رشكة "نيو تونومي" االأمريكية النا�سئة كانت قد بداأت اأواخر ال�سهر 
املا�سي بت�سيري اأول �سيارات اأجرة عمومية ذاتية القيادة يف �سنغافورة، قبيل 

االإطالق التجاري لهذه اخلدمة عام 2018.

خارطة شبكة اإلنترنت في السبعينيات تجتاح تويتر

تقنية جديدة لمنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.. كيف يتم ذلك؟

"ليس لديها خطة حقيقية".. أبل تقع في فوضى استبدال بطاريات آيفون

أفضل 10 دول في العالمهيونداي تطمح لصنع روبوتات رخيصة قأبلة لالرتداء 
من حيث سرعة اإلنترنت 

زوكربيرج يكشف النقاب عن مساعده الرقمي “جارفيس”

بالك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية القيادة وتفتح مركزا جديدا ألبحاثها

تتو�س��ع �سبكة االإنرتنت كل يوم، متاما كما يتو�س��ع الكون، ولكن مع بداية ظهور 
ه��ذه التكنولوجيا التي غريت العامل كان باالإم��كان ر�سم �سبكة الكمبيوتر كاملة 
عل��ى جم��رد قطعة �سغرية من الورق.  وقال الري بيج رئي�ض غوغل "اإن االإنرتنت 
اأول �س��يء بنته الب�رشية ومل تتمكن م��ن فهمه، اإنها اأكرب جتربة يف الفو�سى على 
االإطالق". ولكن قبل نحو 43 عاما فقط، كان التنبوؤ باأن االإنرتنت �سيحدث ثورة 
يف حياتن��ا اليومية اأمرا م�ستحيال، فقب��ل اخرتاع تيم برينرز ل� "الويب اأو ال�سبكة 
العنكبوتي��ة" العاملية العام 1989، كان "االإنرتنت" جمرد جمموعة من الوثائق 
الثابت��ة، الت��ي كانت ت�ستخ��دم ب�سكل ح�رشي تقريب��ا من قبل منظم��ات الدفاع 
واملوؤ�س�سات االأكادميية.  وهذا االأ�سبوع قام ديفيد نيوبري وهو مطور من مدينة 
بيت�سربغ االأمريكية، بن�رش �سورة لكل "االإنرتنت"، تظهر باأنها تعود لل�سبعينيات، 
قائ��ال اإنه "بالع��ودة اإىل االأوراق القدمية لوالدي وج��دت خارطته لالإنرتنت، منذ 
مايو/اأي��ار 1973. واأ�س��اف نيوبري اأن والده "بول" احتف��ظ بالوثيقة منذ كان 
يعمل مديرا لالأعمال يف جامعة، كارنيجي ميلون، لعلوم احلا�سوب يف بيت�سربغ.

اجتمع عدد من امل�سورين ال�سحافيني وال�سينمائيني معا الإر�سال 
تقول:  العامل  يف  الرائدة  الكامريات  ت�سنيع  �رشكات  اإىل  ر�سالة 

اأف�سل حلماية بياناتنا".  اأدوات  "قدموا لنا 
 Freedom of the Press وقع على هذه الر�سالة التي ن�رشتها
Foundation، اأكرث من 150 من ال�سحافيني املعنيني و�سناع 
�رشكات  حث  بهدف  العامل،  اأنحاء  جميع  من  الوثائقية  االأف��الم 
Olympus وفوجي على  نيكون و�سوين وكانون )Canon( و 

تطوير نظم ت�سفري اأف�سل للكامريات.
وعلى الرغم من اأن كل اأ�سناف ال�سحافيني يواجهون املخاطر يف 
اأثناء تغطيتهم لالأحداث املثرية للجدل واخلطرية، فاإن اأعمالهم تعد 

اأكرث عر�سة للعبث وال�رشقة.
وقد اأ�سبح الت�سفري مو�سوعا مهما جدا يف عامل التكنولوجيا على 
بتطبيقات  يتعلق  فيما  وخا�سة  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  مدى 

الر�سائل والهواتف املحمولة ب�سكل عام.
م�سفرة  غري  كامريات  مع  التعامل  من  قلقهم  عن  املوقعون  وعرب 

خالل  من  وا�سح  ن�����ض ال��ر���س��ال��ة ب�سكل 
"بدون  يقول:  ت�������س���ف���ري الذي 

ال����ت����ي ال�سور واللقطات 
ن�������س���وره���ا، 

اأن  مي����ك����ن 

و�سباط  واجلي�ض  ال�رشطة  قبل  من  للتفتي�ض  وتخ�سع  ُتفح�ض 
حر�ض احلدود يف الدول التي نعمل فيها اأو ن�سافر اإليها، وقد تكون 

العواقب وخيمة".
م�سكلة  الكامريا  م�سادرة  خالل  من  ال�سحافة  عمل  قمع  ويعد 
تيم،  تريفور  ال�سيد  تنويه  الر�سالة  يف  ُعر�ض  وقد  جدا.  حقيقية 
 Freedom of( ال�سحافة  حرية  ملوؤ�س�سة  امل�سارك  املوؤ�س�ض 
مطالبات  حماية  جلنة  قول  اإىل   )the Press Foundation
 "Committee to Protect Journalists" ال�سحافيني 
ال�سحافيني مينعون من  اأن  لدرجة  �سائعة  االأفعال  باأن مثل هذه 

تتبع احلوادث على اأر�ض الواقع.
وال يحدث هذا االأمر يف ظل حرب ما اأو حتت حكم اأنظمة ا�ستبدادية 
ال�سحايف  امل�سور  اعُتقل  العام  هذا  من  �سابق  وقت  ففي  فقط. 
اأنه كان  اإيد اأو، وُمنع من دخول الواليات املتحدة. ويذكر  الكندي 
يف مهمة ل�سالح هيئة االإذاعة الكندية بغية تغطية االحتجاجات 
املمكن  )Standing Rock protests(. وكان من  البالد  يف 
املعلومات  اإىل  ب�سهولة  الو�سول  ذاك  ح��ني  احل���دود  ملوظفي 
ت�سفري  فاإن  لذا  امل�سفرة.  الغري  الكامريا  على  املوجودة  احل�سا�سة 
الكامريات ال ي�ساعد يف حماية البيانات فقط، ولكن ميكن اأن يعطي 
املنتجات ميزة تناف�سية يف االأ�سواق. ومن املرجح اأن يجذب 
االأمر املهنيني يف كافة املجاالت على اأ�سا�ض اأن ال�سورة 

�سمن الكامريات امل�سفرة �ستكون يف اأمان تام.
ال�سحافة  ح��ري��ة  موؤ�س�سة  تطالب  ومل 
فقط،  مطورة  تقنيات  باإدخال  وغريها 
اأنها  الر�سالة  خالل  من  اأو�سحت  بل 
مل�ساألة  حلول  لو�سع  ا�ستعداد  على 
الت�سفري جنبا اإىل جنب مع ال�رشكات 

امل�سنعة.
الكامريا  اأن ت�سفري  وجدير بالذكر، 
وحده لن يحل م�سكلة احلفاظ على 
الكامريا.  على  املوجودة  البيانات 
توجد  ال��ر���س��ال��ة،  يف  ج��اء  فكما 
حلظة  بني  خطرية"  "ثغرة  هنالك 
ونقل  الفيديو  اأو  ال�سورة  التقاط 
اأكرث  تخزين  جهاز  اإىل  البيانات 
الكامريا  كانت  لو  فحتى  اأم��ان��ا، 
م�سفرة ثمة اإمكانية لتدمري ال�سورة 

اأو �رشقتها من اجلهاز.

تقنية  طريقة  اإيجاد  الربيطانية  احلكومة  حت��اول 
ا�ستخدام  من  ال�سائقني  خاللها  من  متنع  جديدة 
تطبيقًا  وذل��ك  القيادة،  اأثناء  املحمولة  هواتفهم 
وال�رشكات  ال���وزراء  قبل  من  املو�سوعة  للخطط 
ال��ط��رق  ع��ل��ى  ال��وف��ي��ات  اأع����داد  خلف�ض  التقنية 

الربيطانية.
وتلتقي وزارة النقل مع م�سنعي الهواتف وال�رشكات 
يناير/كانون  �سهر  يف  املحمول  خلدمات  امل��زودة 
الثاين القادم، من اأجل التو�سل اإىل مقرتحات ملنع 
الر�سائل  واإر�سال  املكاملات  اإج��راء  من  ال�سائقني 

الن�سية اأثناء القيادة.
تكنولوجيا  ا�ستخدام  خطة  اإىل  ال��وزارة  تعمد  وقد 
منع  �سبيل  يف   ،GPS ال��ع��امل��ي  امل��وق��ع  حت��دي��د 

االت�ساالت والر�سائل عند و�سول ال�سائق اإىل �رشعة 
االآمن  القيادة  و�سع  اإدخال  اإىل  باالإ�سافة  معينة، 

على غرار و�سع الطريان املوجود حاليًا.
"نحن  بيان  يف  النقل  وزارة  با�سم  متحدث  واأ�سار 
م�سممون على اتخاذ اإجراءات �سارمة �سد ا�ستخدام 
الهاتف املحمول اأثناء القيادة، ولدينا خطط لفر�ض 
اجلرائم  هذه  مثل  يخ�ض  فيما  مزدوجة  عقوبات 
اخلطرية لتكون رادعًا قويًا، و�سن�ستمر يف ا�ستك�ساف 

ما ميكننا القيام به ملواجهة هذه اجلرائم".
وتاأتي هذه اخلطوات بعد اإعالن �سدر يف وقت �سابق 
من هذا العام، يق�سي مب�ساعفة العقوبة فيما يخ�ض 
وو�سول  القيادة،  اأثناء  املحمول  الهاتف  ا�ستخدام 
نقاط  ع��دد  وزي��ادة  ي��ورو،   200 اإىل  العقوبة  تلك 

املخالفات من ثالث نقاط اإىل �ست نقاط.

القيادة  اأثناء  املحمول  الهاتف  ا�ستخدام  ويعترب 
ملركز  ال�سنوي  للتقرير  ووفقًا  قانوين،  غري  اأم��راً 
االإقليمي فقد كانت هناك زيادة كبرية يف  الن�ساط 
حيث  بذلك،  بقيامهم  اعرتفوا  الذين  ال�سائقني  عدد 
العامني  خالل   31% اإىل   8% من  الن�سبة  ازدادت 

املا�سيني.
جمل�ض  اجتماع  يف  اأحمد  اللورد  النقل،  وزير  وقال 
اخليارات  �سيبحث  القادم  االجتماع  اإن  اللوردات، 
من  غريها  اأو  االآم��ن��ة  القيادة  بو�سعية  اخلا�سة 

التطبيقات العملية االأخرى عند القيادة.
وي�ستخدم و�سع القيادة االآمن يف الواليات املتحدة، 
الهاتف  ا�ستخدام  منع  على  الو�سع  ه��ذا  ويعمل 
بالقيادة على �رشعة  ال�سائق  يقوم  املحمول عندما 

حمددة.

مل تع��د الهي��اكل اخلارجي��ة )اإك�سو�سكيليت��ون( 
امل�سان��دة للج�سم الب���رشي اأمرا جدي��دا، فارتداء 
اأحدها مينح �ساحبها قوة مل يكن ميلكها فيتمكن 
م��ن رف��ع االأوزان الثقيل��ة التي عادة ق��د تق�سم 
ظهره، لكن عيبها الكبري هو ثمنها الباهظ، االأمر 
الذي حتاول �رشكة هيون��داي الكورية اجلنوبية 
جعل��ه اأرخ�ض لي���ض فقط ليتيح حم��ل مزيد من 
االأوزان، ولكن اأي�س��ا مل�ساعدة املعاقني حركيا 
عل��ى امل�سي مرة اأخ��رى. ففي ح��دث خا�ض يف 
ال���ض فيغا���ض قب��ل اأي��ام، ا�ستعر�س��ت ال�رشك��ة 
منوذج��ني اأوليني م��ن هذه الهي��اكل اخلارجية، 
وهم��ا النم��وذج "اأت�ض-ويك���ض" لرف��ع االأوزان 
الأغرا���ض �سناعي��ة، و"اأت�ض-مك���ض" مل�ساعدة 
املعاق��ني حركي��ا عل��ى امل�س��ي. ويف �سيغت��ه 
احلالي��ة، ف��اإن النم��وذج "اأت�ض-مك���ض" يالئ��م 
فق��ط االأ�سخا�ض بط��ول 1.67 مرت و1.77 مرت، 
ويتطلب ا�ستخدامه تدريبا جيدا، كما يتطلب من 
مرتدي��ه ا�ستخ��دام ركائ��ز لي�ض من اأج��ل توازن 
اإ�س��ايف ولكن لتحريك اأقدامه��م، فزر يعمل على 
حتريك القدم الي���رشى اإىل االأمام وزر اآخر يعمل 

عل��ى حتريك اليمن��ى، كما توج��د اأزرار من اأجل 
اجللو���ض والوق��وف، و�سع��ود وهب��وط ال��درج. 
ومتلك التقني��ة اإمكانات وا�سعة مل�ساعدة النا�ض 
عل��ى امل�سي م��رة اأخ��رى، وتعتقد هيون��داي اأن 
باإمكانها حتقيق ذل��ك بتكلفة اأقل من ال�رشكات 

املناف�سة. 
يقول تاي ون ليم نائب الرئي�ض االأول لهيونداي 
لالأبح��اث والهند�س��ة املركزي��ة املتقدم��ة "من 
وجهة نظر االأعمال فاإن هناك مواءمة قوية بني 
�سن��ع روبوت حرك��ة و�سنع �سي��ارة"، وبعبارة 
اأخ��رى فاإن ل��دى ال�رشكة امل�سانع مم��ا يوؤهلها 
لبن��اء هي��اكل خارجي��ة اأرخ���ض، رغ��م اأنها مل 
تك�س��ف ع��ن ال�سعر الذي ميك��ن اأن تطرح به مثل 
ه��ذه النماذج. ويب��دو عزم ال�رشك��ة وا�سحا يف 
امل�سي قدما بخططها حيث تعمل على احل�سول 
على �سهادات طبية يف كل من كوريا والواليات 
املتح��دة للنم��وذج "اأت�ض-مك���ض" يف 2018، 
يف  جتريبي��ة  وح��دات  بن���رش  �ستب��داأ  وعنده��ا 
2019 و2020 لروؤي��ة كي��ف يتفاعل املر�سى 

والعاملون مع هذه الهياكل اخلارجية.

ن�رشت �رشكة اأكامي تقريًرا جديدا عن الدول ذات اأ�رشع اإنرتنت 
يف العامل خالل الربع الثالث من عام 2016. وتبنينَّ من خالله 
اأن كوري��ا اجلنوبية هي م��ن ت�سدنَّر يف القم��ة، مبتو�سط �رشعة 
قدره��ا 23.3 ميجاب��ت يف الثاني��ة. كما تالح��ظ اأن املتو�سط 
العامل��ي ل�رشعة االإنرتنت ه��و 6.3 ميجاب��ت يف الثانية فقط. 
��ا، اإال اأن��ه باملقارنة مع  وعل��ى الرغ��م من كون��ه يبدو منخف�سً
الرب��ع الثاين من الع��ام اجلاري؛ ارتفع بن�سب��ة %2.3. وكانت 
اململكة يف املركز ال� 93، مع متو�سط 4.9 ميجابت يف الثانية. 
لك��ن من جانٍب اآخر، هناك زيادة يف �رشعة االإنرتنت عن الربع 
ا يف املقارن��ة ال�سنوية؛ فاإن الزيادة  ال�ساب��ق بن�سبة %3.7. اأمنَّ
اأك��رب بن�سبة %56. ُيَعدُّ وجود كوري��ا اجلنوبية على القمة اأمًرا 
ال يث��ري العج��ب؛ الأن��ه ح�س��اد 20 عاًما م��ن العم��ل والرتكيز 
عل��ى هذا املجال. فمن��ذ عام 1990؛ اأعط��ت احلكومة الكورية 
اجلنوبي��ة دفعة كبرية لالأمام م��ن اأجل اإن�ساء بنية حتتية قوية 
الإنرتن��ت عايل ال�رشعة. وكذلك و�سعت كوري��ا اجلنوبية لوائح 
و�سواب��ط معينة للحفاظ على وجود �س��وق تناف�سي وا�سع بني 

مزودي خدمات االإنرتنت. 

ك�س��ف م��ارك زوكرب��ريج النق��اب ع��ن “جارفي���ض” Jarvis، وه��و نظ��ام ذكاء 
ا�سطناع��ي ط��وره الرئي���ض التنفي��ذي وموؤ�س�ض �رشك��ة في�سبوك يف وق��ت فراغه، 
وال��ذي با�ستطاعته اختي��ار وت�سغيل املو�سيق��ى، وت�سغيل االأن��وار، والتعرف على 

الزوار، وحتديد ما اإذا كان يجب فتح الباب االأمامي للمنزل.
وق��ال زوكرب��ريج يف مالحظة له على في�سب��وك اإنه ميكن جلارفي���ض، الذي �ُسّمي 
 ،Iron Man ”عل��ى ا�سم امل�ساعد االفرتا�سي يف �سل�سلة اأفالم “الرجل احلديدي
��ا من اأن النظام الذي ا�ستغرق  اأن يك��ون خط��وة نحو منتج جديد، مع اأنه حذر اأي�سً

ا ملنزله. مم خ�سي�سً تطويره نحو 100 �ساعة خالل االأ�سهر الفائتة، قد �سُ
وج��اء اإع��الن زوكربريج عن جارفي�ض، ال��ذي كان حتدًيا �سخ�سًي��ا و�سعه لنف�سه 
للع��ام احلايل، يف وقت اأ�سحت خدمات امل�ساعدة الرقمية من �رشكات مثل غوغل 

واأمازون تتناف�ض على مبيعات مو�سم العطالت.
وكت��ب زوكربريج اأن تطوير جارفي���ض اأثبت اأن االإن�سانية “اأق��رب واأبعد ما يكون 

يف اآن مما كنا نت�سور من حتقيق اخرتاق علمي يف جمال الذكاء اال�سطناعي”.

 تعت��زم �رشكة ب��الك بريي الكندية فتح مرك��ز جديد الأبحاث القي��ادة الذاتية، يف 
حماول��ة منها جلع��ل خدماتها عن���رًشا اأ�سا�سًيا ال غنى يف �س��وق ال�سيارات ذاتية 

القيادة الذي اأ�سبح �ساحة تناف�ض جديدة بني كربى ال�رشكات حول العامل.
وتاأت��ي ه��ذه اخلطوة يف ظل �سعي بالك ب��ريي، التي كانت قب��ل �سنوات رائدة يف 
�سوق الهواتف، اإىل تو�سيع من�ساآتها اخلا�سة بنظام الت�سغيل االآمن “كيو اإن اإك�ض” 
QNX والواقعة بالعا�سمة الكندية اأوتاوا، وذلك بهدف الرتكيز اأكرث على تطوير 

تقنية متطورة مل�ساعدة ال�سائقني وتقنيات القيادة الذاتية.
وتره��ن بالك بريي حالًيا م�ستقبلها بتو�سي��ع املبيعات من منتجات الربجميات، 
مب��ا يف ذل��ك ل���رشكات �سناعة ال�سي��ارات وغريها م��ن ال���رشكات امل�سنعة، بعد 
اخل��روج من �س��وق الهوات��ف الذكية وت��رك ال�ساح��ة ملناف�سيها، مب��ا يف ذلك اأبل 
 QNX وغوغل و�سام�سونغ. وبعد حماولة بالك بريي اإعادة ابتكار نظام الت�سغيل
ا لقطاع االأعمال ال�ستخدامه مع نظام ت�سغيل الهواتف الذكية  ال��ذي كان خم�س�سً
خا�سته��ا، اأ�سح��ت االآن ترك��ز عل��ى كيفية تفاعل النظ��ام مع اأجه��زة اال�ست�سعار 

والكامريات وغريها من العنا�رش املطلوبة لل�سيارات ذاتية القيادة.

سيارةروبوتعلماء

الصحافيون والسينمائيون يطالبون مصنعي الكاميرات بمزيد من التشفير

خبراء


