
9 جورنالوجيا Mon. 5 Dec. 2016 issue no 237
االثنين 5 كانون االول 2016 العدد 237

يف الوقت الذي تتزايد فيه ال�ضغوط على املواقع الكربى 
اجلهد  من  املزيد  لبذل  وتويرت،  وفي�ضبوك  غوغل  مثل 
للت�ضدي للأخبار الكاذبة والوهمية، قرر البع�ض التعامل 
مع هذه الق�ضية باأنف�ضهم. وجنح خبري التكنولوجيا دانيل 
ب�ض  با�ضم  م�ضاعدة  برجميات  تطوير  يف  �ضريادي�ضكي، 
املثرية  املواقع  لك�ضف   ،BS Detector ديتكتور  اإ�ض 
االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  ومتيزها  لل�ضكوك 
العديد  يف  الربجميات  هذه  وظهرت  وتويرت.  في�ضبوك 
االعتقاد  اىل  البع�ض  دف��ع  ما  االأخ��ب��ار،  حتديثات  من 
باأنه خا�ضية اأ�ضيفت ملوقع في�ضبوك. وي�ضتخدم بي اإ�ض 
كمرجعية  الوهمية  االأخبار  م�ضادر  من  قائمة  ديتكتور 
اإ�ضافة  وميكن  االأخبار.  نوعية  حتديد  يف  عليها  يعتمد 
كروم  مثل  االإنرتنت  اإىل مت�ضفح  امل�ضاعد  الربنامج  هذا 
اأو وهمية  تكون مزيفة  قد  لق�ضة  وموزيل، وعند ر�ضده 
مكتوب  حمراء  الفتة  بو�ضع  الفور  على  مييزها  فاإنه 
عليها "هذه ال�ضفحة م�ضكوك فيها". وقال مطور التطبيق 
"اإدعاءات  "يف نحو �ضاعة"، ردا على  اأن�ضاأ الربنامج  اإنه 
قادر  في�ضبوك غري  باأن  فيها  امل�ضكوك  زوكربريغ  مارك 
الوهمية  االأخبار  النت�ضار  جذري  حل  اإىل  الو�ضول  على 
اإىل  األف م�ضدر   25 اأكرث من  اإدخال  على من�ضته". ومت 

�ضي  بي  لبي  �ضريادي�ضكي  وقال  اإطلقه،  منذ  الربنامج 
�ضاعات  مفتوحة  م�ضادر  من  وم�ضاركون  اأنا  "ق�ضيت 
اإ�ضافية كثرية لتح�ضني طريقة عمله". وكان موقع تيك 
باخلطاأ  ن�رش  قد  التكنولوجيا،  يف  املتخ�ض�ض  كران�ض، 
تقريرا ذكر فيه اإن الربجميات اجلديدة عبارة عن خا�ضية 
ا�ضتحدثها في�ضبوك، ما دفع مطوره اىل اخلروج والك�ضف 
عن حقيقة برناجمه. وكتب يف تغريدة على تويرت "يبدو 
امل�ضادر  قائمة  اإىل  كران�ض  تيك  موقع  �ضاأ�ضيف  اأنني 
امل�ضكوك فيها على برنامج بي اإ�ض ديتكتور". ومنذ هذا 
الوقت قرر في�ضبوك منع اأي �ضخ�ض من االإ�ضارة اإىل موقع 
بي ا�ض ديتكتور اأو حتى م�ضاركته على املوقع. واأ�ضاف 
مطور الربنامج لبي بي �ضي "في�ضبوك يقدم حتذيرا اأمنيا 
كان  اإنه  في�ضبوك  واأعلن  هذا".  بعمل  لك  ي�ضمح  وال  االآن 
حاليا  امل�ضاعد  الربنامج  ويعد  االأمر".  هذا  يف  "يبحث 
لهذه  ح��ل  تقدمي  ع��ن  ب��دال  مفهوم  �ضحة  على  تاأكيدا 
ت�ضبب يف  اأنه  من  امل�ضتخدمني  بع�ض  وا�ضتكى  الق�ضية، 
اإنهيار مت�ضفحهم. وتت�ضاعد االنتقادات �ضد في�ضبوك ملا 
يراه البع�ض ف�ضل يف التعامل مع االأخبار الوهمية التي 
يف  مدونته  على  زوكربريغ  وكتب  املوقع.  على  تنت�رش 
"هدفنا تو�ضيل  منت�ضف نوفمرب/ كانون ثاين املا�ضي 
م�ضتخدمينا اىل الق�ض�ض التي يجدونها ذات مغزى لهم، 
ونعلم اأن النا�ض يبجثون عن املعلومات الدقيقة".  خطر 

من  املزيد  تبذل  ال�رشكة  اإن  وق��ال  الدميقراطية"  على 
اجلهود لل�ضماح للنا�ض باالإبلغ عن الق�ض�ض الوهمية.

واأ�ضاف "نبحث يف الق�ض�ض التي مت االإ�ضارة اإليها باأنها 
كاذبة من جانب طرف ثالث اأو جمتمعنا على في�ضبوك، 
ي�ضاركونها".  اأو  النا�ض  يقراأها  عندما  حتذيرات  وتظهر 
كما اأعلن خططًا لوقف م�ضادر االأنباء الوهمية من جمع 
االأموال عن طريق قطع متويل الدعاية الذي حت�ضل عليه.
كما جرى اأي�ضا الكثري من التدقيق يف الدور الذي مثلته 
االنتخابات  نتيجة  على  التاأثري  يف  الوهمية  االأخبار 
ملوقع  تقرير  وك�ضف  املتحدة.  الواليات  يف  الرئا�ضية 
الثلثة  االأ���ض��ه��ر  يف  اأن��ه  ع��ن   BuzzFeed فيد  ب��از 
االأمريكية،  الرئا�ضية  االنتخابات  حملة  من  االأخ��رية 
الفي�ضبوك  على  االإخبارية  الوهمية  الق�ض�ض  ا�ضتحوذت 
ن�رشتها  التي  االأخ��ب��ار  اأه��م  من  اأك��رث  م�ضاركات  على 
ووا�ضنطن  تاميز،  نيويورك  مثل  كربى  اإعلمية  من�ضات 
واإن بي �ضي نيوز وغريها.  بو�ضت، وهافينغتون بو�ضت، 
 Trust بروجكت  ترا�ضت  موؤ�ض�ضة  يرمان،  �ضايل  وقالت 
و�ضائل  يف  الثقة  بناء  الإعادة  منظمة  وهي   ،Project
االإعلم الرئي�ضية لبي بي �ضي، "ال نعرف ما يكفي حتى 
االآن للوقوف على كيفية التاأثري على االنتخابات، ولكننا 
نعرف اأن االأخبار الوهمية تنت�رش ب�رشعة وميكنها تغيري 
احلديث، لي�ض فقط عن طريق ت�ضليل النا�ض ولكن برتكيز 

االنتباه على �ضيء ال علقة له بالق�ضية الرئي�ضية".
وتابعت "اإنه خلطر حقيقي على الدميقراطية." على الرغم 
وظيفة  هي  هذه  ب��اأن  لريمان  �ضايل  تقتنع  مل  هذا  من 
املن�ضات مثل غوغل وفي�ضبوك بتمييز االأخبار الوهمية. 
غوغل  على  اعتمدنا  اإذا  بالقلق  �ضت�ضعر  اأنها  واأو�ضحت 

وفي�ضبوك وتويرت الإيجاد حل مل�ضكلة الثقة.
املتحدة،  الواليات  يف  خ�ضو�ضا  االإعلمية،  املوؤ�ض�ضات 
باأن  �ضعرت  التي  املجتمعات  ثقة  ا�ضتعادة  اإىل  بحاجة 
اإذا  الثقة  النا�ض  "يفتقد  وقالت  ُت�ضمع".  "ال  اأ�ضواتها 
الذي  العامل  بدقة  تعك�ض  ال  االإع��لم  و�ضائل  اأن  �ضعروا 

يعي�ضون فيه".
"معركة �ضاقة"

�ضي  بي  "بي  مع  بال�رشاكة  بروجكت  ترا�ضت  ونظمت 
م�ضادر  اإيجاد  اإىل  يهدف  لندن،  يف  موؤمتراً  البز" اخرياً 
القراء،  بني  الثقة  لزيادة  تفكر يف طرق  م�رشوعة  اأخبار 
وم�ضوؤويل  اإلكرتونية  برامج  ومطوري  خرباء  مب�ضاركة 
للمحتوى  التنفيذية  املحررة  وقالت  الكرتونية.  مواقع 
االلكرتوين يف جمموعة مريور اآن غريرب، لبي بي �ضي اإن 
وتويرت وغوغل ملعاجلة هذه  في�ضبوك  على  يقع  "العبء 
املن�ضات  انها  كما  جدا،  كبرية  �ضلطة  "لديهم  امل�ضاألة". 
فمن  لذلك  االأخبار،  عن  بحثا  النا�ض  اإليها  يذهب  التي 

دونها �ضتكون املعركة �ضاقة".

HoloLens ستتوفر في المزيد 
من األسواق حول العالم

124 ألف دوالر 
تكلفة الرحلة من اليابان الى الفضاء 

يسرقون 2 مليار روبل من 
البنك المركزي الروسي

سابق لمايكروسوفت يصبح 
احد الرؤساء الجدد لستاربكس

  HoloLens عندم��ا اأطلق��ت مايكرو�ضوفت نظ��ارة الواق��ع امُلعزز خا�ضته��ا
كان��ت حم��دودة يف ع��ّدة اأ�ض��واق حول الع��امل وحتدي��ًدا يف الوالي��ات املتحدة 
االأمريكي��ة وكن��دا، لك��ن ال�رشك��ة اأعلن��ت الي��وم تواف��ر نظارته��ا يف املزيد من 
االأ�ض��واق حول العامل. االأ�ضواق التي �ضتنت�رش فيها نظارة مايكرو�ضوفت �ضت�ضمل 
كًل م��ن اأ�ضرتاليا واآيرلندا وفرن�ضا واأملاني��ا ونيوزيلندا واململكة املتحدة، وهذا 
االأمر ينطبق على كل من الن�ضخة التجارية والتطويرية من النظارة. جاء اإعلن 
ع يف االأ�ضواق اجلديدة عرب ر�ضالة بريد اإلكرتوين قامت  مايكرو�ضوفت عن التو�ضُّ
ا اأّن اجله��از اأ�ضبح متوافًرا  باإر�ضاله��ا اإىل م�ضتخدميه��ا، كما ك�ض��ف الربيد اأي�ضً

للطلب امل�ضبق يف اليابان على اأن تبداأ ال�رشكة يف بيعها هناك ال�ضهر املقبل.

ق��ررت ث��لث �رشكات يابانية تاأ�ضي���ض �رشكة م�ضاهمة �ضتنخ��رط يف تنظيم رحلت 
�ضياحية ف�ضائية ويفرت�ض اأن تبداأ عملها يف دي�ضمرب/كانون االأول عام 2023. 

 HIS للخط��وط اجلوي��ة و�رشك��ة All Nippon Airways وق��د رغب��ت �رشك��ة
لتنظي��م الرح��لت دعم ه��ذا امل�رشوع ع��ن طريق متويل��ه وتدريب امل��لكات الأجله. 
و�ضتق��وم ال�رشكة الثالثة التي تعم��ل بتعاون وثيق مع الوكال��ة الف�ضائية احلكومية 
الياباني��ة وه��ي PD Aerospace  بت�ضمي��م طائرت��ني �ضتنطلق��ان اإىل الف�ض��اء 
حتقيق��ا له��ذه الرحلت. ميكن اأن يركب حتى �ضتة �ضي��اح ف�ضائيني على منت كل من 
هاتني الطائرتني اإ�ضافة اإىل طيارين اثنني. و�ضتحلق الطائرة الف�ضائية حتى ارتفاع 
100 كيلومرت فوق االأر�ض طريانًا يف م�ضار منحدر تدريجيا ثم �ضتعود اإىل قاعدتها. 

جنح��ت جمموع��ة م��ن الهاكرز يف �رشقة نح��و 2 مليار روبل، م��ا يعادل 31 
ملي��ون دوالر، من ح�ضابات للبنك املرك��زي الرو�ضي، وهو ما اأكدته ال�ضلطات 
الرو�ضي��ة.  واأك��د م�ضوؤول��و البنك اأن الهج��وم ا�ضتهدف �رشقة نح��و 5 مليارات 
روب��ل، قب��ل اأن تنجح اإدارة البنك املركزي يف اإيق��اف الهجوم واإعادة حتويل 
ج��زء كبري من االأم��وال. كما اأو�ضحت ال�ضلطات الرو�ضي��ة اأن الهجوم، الذي مل 
يت��م اإعلن تاريخ وقوعه، مل ي�ضتهدف فق��ط البنك املركزي، بل بع�ض البنوك 
اخلا�ض��ة، التي تعر�ضت بع���ض ح�ضابات العملء فيها لل�رشقة اأي�ضا. يذكر ان 
الهج��وم االأخري  ياأتي �ضمن �ضل�ضلة م��ن الهجمات االإلكرتونية التي ت�ضتهدف 

املوؤ�ض�ضات املالية حول العامل،

م��ن �ضوق التكنولوجي��ا اإىل قيادة اأكرب �ضبكة قه��وة يف العامل. هذا هو حال 
كيف��ن جون�ضون – امل�ضوؤول التنفيذي ال�ضابق ل�رشكة مايكرو�ضوفت – الذي 
اأ�ضب��ح الرئي���ض التنفي��ذي اجلديد ل�رشك��ة �ضتاربك���ض. كان يعم��ل الرئي�ض 
التنفي��ذي اجلدي��د م��ع مايكرو�ضوف��ت مل��دة 16 عاًم��ا. واآخ��ر االأدوار التي 
ح�ضل عليها يف ال�رشكة هو من�ضب رئي�ض ق�ضم ويندوز وخدمات االإنرتنت، 

وتركها بالكلّية عام 2008.
بع��د ذلك انتق��ل اإىل �رشكة جونيرب نتوورك�ض، وه��ي �رشكة كبرية يف �ضوق 
ال�ضبكات، وح�ضل فيها على من�ضب الرئي�ض التنفيذي ابتداًء من عام 2008 

وحتى عام 2013. وكانت املحطة التي تليها هي �ضتاربك�ض.

مستشفى أسترالي يبني معمال أحيائيا للطباعة الثالثية األبعاد

بي إس ديتكتور أحدث برنامج لكش��ف األخبار الكاذبة على اإلنترنت

99 % من شواحن أجهزة أبل المزورة خطرة للغاية

نظرية جديدة عن الضوء قد تقلب رؤية أينشتاين

محللون: الطلب على آيفون في 2017 سيفوق كل التوقعات

فيروس جديد يوقع أكثر من مليون ضحية 

تقوم جامعة كوينزالند يف مدينة بري�ضنب اال�ضرتالية باإن�ضاء خمترب من �ضاأنه طباعة 
ان�ضج��ة وعظام الب�رش. و�ضتتوزع اأق�ضام هذا املعم��ل االأحيائي مبا�رشة يف م�ضت�ضفى 
املدين��ة ، االأمر ال��ذي ي�ضهل نقل اأع�ضاء االإن�ضان اإىل املر�ضى لزرعها يف اأ�رشع وقت 
ممكن.وقالت الباحثة يف اجلامعة ميا وودراف اإن ج�ضم االإن�ضان لن يرف�ض االأع�ضاء 
اجلدي��دة نظ��راً الأن االأن�ضج��ة تن�ضه��ر ان�ضه��ارا والعظام تلتح��م التحام��ًا باجل�ضم. 
واأ�ضاف��ت قائل��ة:" لن يك��ون علينا من��ذ االآن ا�ضتخ��دام اأع�ضاء ا�ضطناعي��ة معدنية 
م��ا دمن��ا قادرين على طباعة م��واد مركبة تنحل يف ج�ضم االإن�ض��ان يف اأثناء تلوؤم 
وان اأُذٍن )اجلزء  االأن�ضج��ة".وكان املهند�ضون االأحيائيون �ضابقا ينمون مثان��ة اأو �ضِ
املرئّي من االأذن اخلارجّية( با�ضتخدام خليا املر�ضى ثم يجرون عملية زرعها. اأما 
االآن ف�ض��ار باالإمكان طباعة تل��ك االأع�ضاء بوا�ضطة الطابع��ات الثلثية االأبعاد يف 
املخت��رب.وال تع��د وولف اأن خمتربها �ضي�ضتطي��ع عما قريب طباع��ة اأع�ضاء االإن�ضان 
االأك��رث تعقي��دا. لكن املعم��ل االأحيائي اجلديد �ضي�ضاع��د على تطوي��ر التكنولوجيات 

اللزمة يف هذا املجال الواعد.

رمب��ا ي�ضتحق ترتيب ال�رشير لقب اأكرث االأعم��ال املنزلية ا�ضمئزازاً، لذا 
ق��ررت �رشكة تقنية اأن ت�ضع حداً لهذا االأم��ر، بت�ضميم اللحاف الذكي 
م  لريت��ب ال�رشي��ر بنف�ضه، عرب ا�ضتخ��دام غطاء قابل للنف��خ، يتم التحكُّ
في��ه عرب تطبيق للهاتف. اإذ ال ي�ضتبدل اجلهاز اأغطية الفرا�ض احلالية، 
لكن��ه ياأت��ي يف منطق��ة و�ض��ط بني اللح��اف وغط��اء اللح��اف، وعند 
تفعيل��ه، ينتف��خ الغطاء الذي ياأخ��ذ �ضكًل �ضبكي��ًا، ليجعل اللحاف يف 
مكان��ه مرة اأخرى. و يقول امل�ضّنع��ون، اإن الغطاء القابل للنفخ ميكن 
ة.  اإذ ُت�ضنع  ب�ضهولة اإلقاوؤه خارجًا وا�ضتبداله عند تبديل اأغطية االأ�رشَّ
الطبق��ة القابلة للنفخ من مواد خفيفة الوزن، ت�ضتطيع ا�ضتقبال الهواء 
يف داخله��ا، كم��ا ي�ضمل النظام الذكي �ضندوق��ًا يحتوي على املنفاخ 
ال��ذي ي�ض��خ الهواء يف الغط��اء، اإ�ضاف��ًة اإىل اجلهاز االإلك��رتوين الذي 
يربط بني الغطاء والهاتف الذكي للم�ضتخدم، وهو م�ضمم لكي يو�ضع 
ن التطبيق -الذي �ضوف يتوافر على اأنظمة ت�ضغيل  حت��ت ال�رشير. ومُيكِّ
iOS واأندروي��د- امل�ضتخدم��ني اأن ي�ضبط��وا م�ضبقًا مواعيد خمتلفة 
لرتتي��ب ال�رشي��ر يف كل ي��وم م��ن االأ�ضب��وع. يف حني يتواف��ر اجلهاز 
باأحج��ام خمتلف��ة لُتنا�ضب حج��م ال�رشير املفرد وامل��زدوج وامللكي. 
وتق��ول �رشك��ة "اللح��اف الذك��ي" Smartduvet عل��ى موقعه��ا 
ت من  االإلك��رتوين: "عل��ى م��رِّ التاريخ، �ضهدن��ا اخرتاعات ثوري��ة غريَّ
طريق��ة حياتن��ا اليومي��ة". وتابعت: "حتت��ل غ�ضال��ة االأواين وغ�ضالة 
امللب�ض واملجفف وكذل��ك املايكرويف مكانتها يف حياتنا اليومية، 

والي��وم ال ميكننا تخيل العي�ض من دونها، مب�ضاعدتكم، نوؤمن اأن االأمر 
نف�ضه ميكن اأن يتحقق مع ترتيب ال�رشير". اإذ ي�ضعى امل�ضنعون حاليًا 
لتوفري 30،000 دوالر كن��دي )22،565 دوالر اأمريكي( من ممولني 
على موقع التمويل اجلماعي Kickstarter. ومن املقرر اأن يح�ضل 
َم��ن يقوم بالدعم املبكر عل��ى �ضعر 369 دوالراً كندي��ًا )269 دوالراً 
اأمريكي��ًا( مقابل اللحاف الذك��ي الذي ينا�ضب ال�رشي��ر املفرد، وي�ضل 
ال�ضع��ر اىل 399 دوالراً كندي��ًا )294 دوالراً اأمريكيًا( للحجم امللكي. 
واإذا حق��ق امل���رشوع هدفه التمويل��ي بحلول املوع��د النهائي يف 27 
دي�ضمرب/كان��ون االأول، فم��ن املخطط له اأن يب��داأ يف �ضحن املنتج يف 
مايو/اأي��ار 2017. ال ُيع��د "اللحاف الذك��ي" اأول تكنولوجيا لرتتيب 
ال�رشي��ر تظهر يف العامل، فقد ُوجد �رشي��ر Ohea الذكي، الذي اخرُتع 
عام 2012، وهو جُمهز باأداة تقوم اأوتوماتيكيًا برتتيب غطاء ال�رشير 
عندم��ا ينه���ض امل�ضتخدم عنه، حيث ي�ضتغ��رق االأمر 50 ثانية لريتب 
ال�رشير. كما اأمك��ن �ضبطه على الو�ضع االأوتوماتيكي اأو اليدوي، ففي 
الو�ض��ع االأوتوماتيكي، يت��م ترتيب ال�رشير بع��د اأن ينه�ض امل�ضتخدم 
عن��ه بث��لث ثواٍن، بينم��ا يعني الو�ض��ع الي��دوي اأن امل�ضتخدم ميكنه 
ت�ضغي��ل اجله��از مبج��رد مل�ض��ة زر. م��ع ذل��ك، وعل��ى عك���ض "اللحاف 
الذك��ي"، مل تكن تلك التكنولوجيا متوافقة مع بطانية ال�رشير العادية 
اأو الدوا�ض��ات اأو اللحاف، كم��ا كان العملء بحاجة ل�رشاء غطاء �رشير 

خا�ض ميكنه اأن يعمل مع هذا اجلهاز

دائمًا  التقنية  للأجهزة  امل�ضنعة  ال�رشكات  تو�ضي 
بطارية  �ضحن  الإع��ادة  االأ�ضلي  ال�ضاحن  باإ�ضتخدام 
وقت  يف  النا�ض  يلجاأ  ع��دة  الأ�ضباب  لكن  االأج��ه��زة. 
ما  وه��ذا  اأ�ضلية،  وغري  ثالث  طرف  من  ل�ضواحن  ما 

يعّر�ضهم ملخاطر كبرية.
معهد معايري التجارة يف اململكة املتحدة والذي يعد 

حماية  عن  امل�ضوؤولة  الهيئة  مبثابة 
درا���ض��ة  اأج����رى  امل�ضتهلكني 

على  مكثفة  واخ���ت���ب���ارات 
اآبل  الأجهزة  �ضاحن   400
االإنرتنت،  عرب  �رشاوؤها  مت 

وتو�ضلت اإىل نتيجة مفادها 

باحلد  الوفاء  من  تتمكن  ومل  خطرة  منها   99% اأن 
االأدنى واالأ�ضا�ضي من اختبار ال�ضلمة.

نتحدث هنا عن خماطر كبرية مثل عدم وجود عازل 
كاٍف حلماية امل�ضتخدم من التعر�ض ل�ضدمة كهربائية 
قد ت�ضبب املوت اأو خلل يف عمل وظائف اأع�ضاء اجل�ضم، 
واح����ت����م����ال 
ال���ت�������ض���ب���ب 
ب��ا���ض��ت��ع��ال 
النار يف اجلهاز.
اأج��رت  بنف�ضها  اأب��ل 
�ضواحن  على  اختبارات 
على  اأم���ازون  على  بيعها  يتم 

اأنها اأ�ضلية اإال اأن %90 منها كانت مزيفة.
عمل  فرق  باإن�ضاء  �ضتبداأ  اأم��ازون  اأن  بالذكر  اجلدير 
على  املزيفة  املنتجات  ع��ر���ض  ملنع  متخ�ض�ضة 
متجرها. وت�ضمل اخلطة وجود علمة ت�ضجيل ت�ضمن 
اأن كل املنتجات التي تباع على املوقع مت ت�ضنيعها 

بالفعل من قبل ال�رشكة امل�ضّوقة.
من  اأك��رث  اإىل  امل��زورة  الب�ضائع  جت��ارة  قيمة  ت�ضل 
واملنتجات  الب�ضائع  تلك  ومعظم  دوالر،  مليار   460
مقارنة  جداً  رخي�ضة  باأنها  وتتميز  ال�ضني  م�ضدرها 
ناحية  من  مطابقة  تبدو  وقد  االأ�ضلية  باملنتجات 
ال�رشكة  االأ�ضلي حتى مع وجود �ضعار  للمنتج  ال�ضكل 

امل�ضنعة.

يعكف العلماء حاليا على اختبار نظرية جديدة عن 
ال�ضوء ميكن اأن تقلب راأ�ضا على عقب الفهم ال�ضائد 

عن الكون وتثبت خطاأ نظرية األربت اأين�ضتاين.
وتتحدى النظرية اجلدي��دة، التي كانت قد اقرتحت 
للم��رة االأوىل يف الت�ضعيني��ات، واح��دة م��ن اأك��رث 
االأف��كار الرا�ضخ��ة للك��ون: اأن �رشعة ال�ض��وء ثابتة 
وال تتغ��ري اأبدا. وهذه الفكرة املركزية جتمع بع�ض 
اأهم املفاهيم يف علم الفيزياء وفهمنا للكون، مثل 
نظري��ة الن�ضبي��ة العام��ة وطريقة مت��دد الكون بعد 

االنفجار الكبري.
لك��ن النظري��ة اجلدي��دة ت�ض��ري اإىل اأن ال�ض��وء يف 
البداي��ة االأوىل لَت�ض��ّكل الكون رمبا يك��ون قد انتقل 
فع��ل ب�رشعة اأكرب بكثري من �رشعته احلالية. وكما 
ه��و معلوم اأن �رشع��ة ال�ضوء 186282- ميل يف 
الثانية- كان ينظر اإليها دائما لي�ض فقط على اأنها 
ثابت��ة، لك��ن بو�ضفها ال�رشعة الق�ض��وى الأي �ضيء 

يف الكون.
واالآن ياأم��ل العلماء اأن يتمكنوا من اإثبات ذلك من 
خ��لل درا�ضة خلفية موج��ات امليكرويف الكونية، 

وبعب��ارة اأخ��رى "�ضف��ق" االإ�ضع��اع ال��ذي 
انبع��ث عق��ب االنفج��ار الكب��ري، ال��ذي 
هو مبثاب��ة �ضورة للك��ون يف مراحله 

املبكرة.
ي�ض��ار اإىل اأن الهي��اكل الكونية مثل 
م��ن  جميعه��ا  ت�ضكل��ت  املج��رات 
تقلب��ات كثاف��ة �ضغ��رية يف الكون 
يف  االآن  مطبوع��ة  وه��ي  املبك��ر، 
خلفية موجات امليكرويف الكونية. 
ميك��ن  التقلب��ات  ه��ذه  وقيا�ض��ات 

ا�ضتخدامه��ا الإنتاج "موؤ���رش طيفي " ال 
يزال العلماء يعملون على �ضياغته.

وبح�ض��ب الدرا�ضة، ف��اإذا ما ثبتت �ضحة 
النظرية اجلديدة، وكانت �رشعة ال�ضوء 
اأعل��ى عق��ب االنفجار الكب��ري مبا�رشة، 
ف��اإن املوؤ���رش الطيف��ي �ضيحم��ل رقم��ا 

بالغ الدقة ه��و 0.96478. والتقديرات 
احلالي��ة للموؤ�رش الطيفي قريب��ة بالفعل من 
ه��ذا الرقم، بنح��و 0.968 مع بع�ض هام�ض 

اخلط��اأ. وتعليق��ا على هذا االأم��ر، قال كبري 
العلم��اء يف جامع��ة اإمربي��ال كولي��دج 
الربيطانية االأ�ضتاذ جواو ماغيجو اإن 
"النظرية التي اقرتحت للمرة االأوىل 
و�ضل��ت  الت�ضعيني��ات  نهاي��ة  يف 
االآن اإىل نقط��ة الن�ض��ج باإنتاجه��ا 
تنب��وؤا قابل للختب��ار، واإذا ك�ضفت 
امللحظ��ات يف امل�ضتقب��ل القري��ب 
دق��ة ه��ذا الرق��م، فيمك��ن اأن ي��وؤدي 
ذل��ك اإىل تعديل نظري��ة اأين�ضتاين عن 

اجلاذبية".
واأ�ض��اف "فك��رة اأن �رشع��ة ال�ض��وء 
ميك��ن اأن تك��ون متغ��رية كانت فكرة 
للم��رة  اقرتح��ت  عندم��ا  راديكالي��ة 
االأوىل، ولك��ن مع التنب��وؤ العددي اأ�ضبحت 
�ضيئ��ا ميك��ن اأن يخت��ربه الفيزيائيون يف 
الواقع، واإذا ثب��ت �ضحتها ف�ضيعني هذا اأن 
قوان��ني الطبيعة مل تكن دائم��ا هي نف�ضها 

كما هي اليوم".

اأك��د خرباء يف جمال جت��ارة االلكرتونيات اأن مبيعات هوات��ف اآيفون التي �ضت�ضدر يف 
ع��ام 2017 �ضتفوق كل التوقعات.  ووفقا للمّطلعني ت�ضري كل البيانات اإىل اأن مبيعات 
اآبل من هواتف اآيفون �ضنة 2017 قد ت�ضل اإىل 120 اأو 150 مليون دوالر، اأي �ضتحطم 
الرق��م القيا�ض��ي ملبيع��ات هواتف اآيفون 6 و 6 بل���ض. وت�ضري كل ال�ضائع��ات اإىل اأن اأبل 
تري��د التف��وق عل��ى �ضام�ضونغ يف جم��ال ال�ضا�ضات، حي��ث من املتوق��ع اأن تطلق اآبل 3 
 OLED من��اذج م��ن اآيفون ع��ام 2017 واحد منه��ا يف االأقل �ضيكون م��زودا ب�ضا�ضة
عالي��ة الدق��ة ورمبا بكامريا ق��ادرة على الت�ضوي��ر بتقنية 3D، اخلط��وة التي مل تقدم 
عليه��ا �ضام�ضون��غ حت��ى االآن. فبح�ض��ب املتحدث با�ضم �رشك��ة �ضارب الت��ي ا�ضتحوذت 
عليه��ا اآب��ل منذ م��دة، فاإن اإنتاج اأعداد كب��رية من تلك ال�ضا�ضات ق��د يكلف ال�رشكة نحو 
5 مليارات دوالر يف االأقل. ومن املنتظر اأن ي�ضدر اآيفون العام القادم بثلثة مناذج 
خمتلف��ة، االأول ب�ضا�ضة عر�ضها 4.7 اإن�ض بدقة LCD وكامريا واحدة، والثاين ب�ضا�ضة 

. LCD اإن�ض بدقة   5.5

اأ�ض��اب ن��وع جدي��د م��ن الفريو�ض��ات االإلكرتوني��ة، حت��ى االآن، اأكرث من ملي��ون جهاز 
اأندرويد، اأغلبها يف اآ�ضيا، يف حني حلت االأمريكيتان ثانيا يف قائمة الدول امل�ضتهدفة. 
الفريو���ض اجلدي��د Googlian وال��ذي يخ��رتق الهوات��ف التي تعمل ع��ن طريق نظام 
اأندروي��د، ي�ضل اإىل االأجهزة من خ��لل حتميل تطبيقات من متجر "غوغل بلي" اأو من 

خلل دخول مواقع الواب التي حتّمل امللفات مبجرد الدخول اإليها.
وظه��ر الفريو�ض الأول م��رة يف �ضهر اأغ�ضط�ض/اآب، حيث مت ك�ضف��ه من قبل �رشكة االأمن 
check point software technologies، ومنذ ذلك احلني وهو يعيث ف�ضادا 

يف اأجهزة االأندرويد و ي�رشب ح�ضابات غوغل للم�ضتخدمني.
وك�ضفت ال�رشكة االأمنية "CheckPoint"، خلل ال�ضهر املا�ضي، عن برجمية خبيثة 
ت�ضبب��ت يف اإ�ضابة ما يزيد على مليون جهاز اأندرويد، م�ضرية اإىل اأن االأمر يتعلق بن�ضخ 
"جيلي بني"، "كيت كات" و"لوليبوب"، وهو ما ي�ضكل قرابة 75 يف املئة من جمموع 

اأجهزة اأندرويد املوجودة على ال�ضاحة.
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