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اأورد املوقع الإلكرتوين "�صاين�ص األريت" املتخ�ص�ص 
يف الأبحاث العلمية والتقنية تقريرا عن خم�صة من 
على  انت�رشت  التي  الإلكرتونية  الفريو�صات  اأخطر 
نطاق وا�صع عرب �صبكة الإنرتنت، وت�صببت يف اأ�رشار 

فادحة، ويف ما ياأتي هذه الفريو�صات:
ميلي�صا

 ،1999 عام  ظهر  الذي  "ميلي�صا"،  الفريو�ص  جاء 
كبرية،  خطورة  �صكلت  التي  الفريو�صات  �صدارة  يف 
م�صتند  ب�صورة  احلا�صوب  اأج��ه��زة  يخرتق  وك��ان 
ن�صي، ويقوم بتحميل مواقع خارجة على حا�صوب 
عن  اآخرين  �صحايا  اإىل  نف�صه  ير�صل  ثم  ال�صحية، 
على  امل�صجلة  الإل��ك��رتوين  الربيد  عناوين  طريق 
خ�صائر  يف  الفريو�ص  هذا  وت�صبب  الأول،  احلا�صوب 
تعطيل  تكلفة  وه��ي  دولر،  مليون  ثمانني  بقيمة 

العمل واإزالة الفريو�ص من الأجهزة امل�صابة.
"اآي لف يو" )اأحبك(

وبعد عام واحد، ظهر فريو�ص "اأي لف يو" )اأحبك(، 

وكان يعتمد على ا�صتغالل ف�صول ال�صحية من اأجل 
وهذه  الإل��ك��رتوين،  الربيد  عرب  مرفقة  ر�صالة  فتح 
يقوم  احلجم  �صغري  برنامج  على  حتتوي  الر�صالة 
القر�ص  من  للم�صتخدم  ال�صخ�صية  البيانات  بن�صخ 

ال�صلب للحا�صوب.
"اأحبك" ير�صل  فريو�ص  كان  ميلي�صا،  فريو�ص  ومثل 
نف�صه تلقائيا اإىل �صحايا جدد اعتمادا على عناوين 
الأول،  احلا�صوب  على  امل�صجلة  الإلكرتوين  الربيد 
 45 نحو  اإىل  الفريو�ص  ه��ذا  �صحايا  ع��دد  وو�صل 
مليون حا�صوب، وبلغت قيمة اخل�صائر الناجمة عنه 

نحو ع�رشة مليارات دولر. 
"اإ�ص كيو اإل �صالمر"

يف عام 2003 ظهر الفريو�ص "اإ�ص كيو اإل �صالمر" 
التي  ال�رشكات  خ��وادم  اأجهزة  ي�صتهدف  كان  الذي 
اإىل  يت�صلل  وك��ان  البيانات،  تخزين  يف  ت�صتخدم 
اأنظمة املعلومات لدى ال�رشكات ثم ير�صل نف�صه اإىل 

اأجهزة حا�صوب اأخرى.
�صبكة  من  كاملة  قطاعات  الفريو�ص  هذا  واأ�صاب 
الإنرتنت، وت�صبب يف خ�صائر بقيمة 1.2 مليار دولر 

خالل الأيام اخلم�صة الأوىل من ظهوره.
"�صتورم وورم"

وورم"،  "�صتورم  ف��ريو���ص  ظهر   ،2007 ع��ام  يف 
مرفق  اإل��ك��رتوين  راب���ط  ط��ري��ق  ع��ن  ينت�رش  وك���ان 
ُينزل  الرابط،  النقر على  اإلكرتونية، ومبجرد  بر�صالة 
ربط  بهدف  احلا�صوب  على  �صغرية  �صفرة  الفريو�ص 
"بوتنت"  اجلهاز ب�صبكة روبوت واحدة تعرف با�صم 
املت�صلة  امل�صابة  الأجهزة  من  هائال  ع��ددا  ت�صم 

بالإنرتنت.
ُت�صتغل  بالفريو�ص  امل�صابة  الأجهزة  جميع  وكانت 
يف مهاجمة اخلوادم و�صن حمالت الر�صائل الدعائية 
غري املرغوب فيها؛ ونظرا لنت�صاره على عدد هائل 
جتد  الإلكرتوين  الأمن  �رشكات  كانت  الأجهزة،  من 

�صعوبة كبرية يف تعقب اأثره والت�صدي له. 
ميربوت

"ميربوت"  الفريو�ص  ظهور  اأي�صا   2007 عام  �صهد 
�صبكة  اأي�صا يف  امل�صابة  الأجهزة  الذي كان يجمع 
هذا  اإن  اخل��رباء  ويقول  واح���دة.  "بوتنت"  روب��وت 
اأجهزة  يف  الت�صغيل  اأنظمة  يخرتق  كان  الفريو�ص 

الق�صاء عليه،  ال�صعب  ما كان يجعل من  احلا�صوب 
التي  الأن�صطة  جميع  على  التج�ص�ص  ي�صتطيع  وكان 

يقوم بها امل�صتخدم على جهازه.
ويقول اخلرباء اإن هذا الفريو�ص ا�صتوىل على بيانات 
من  اأقل  بنكي خالل  مليون ح�صاب  ن�صف  من  اأكرث 

عام.
والآن وبعد مرور ت�صع �صنوات على ظهور ميربوت، 
كما  و����رشاوة،  تطورا  اأك��رث  الفريو�صات  اأ�صبحت 
للحد  لها  والت�صدي  اكت�صافها  ال�صعب  من  اأ�صبح 
من انت�صارها، ل �صيما بعد اأن اأ�صبحنا نعتمد ب�صكل 
متزايد على تقنيات احلو�صبة ال�صحابية يف الحتفاظ 
اأنه ل  ال�صخ�صية.ويوؤكد اخلرباء  البيانات  بكثري من 
%100 من خطر  توجد و�صيلة تكفل حماية بن�صبة 
التي  القواعد  التزام  دائما  ينبغي  لكن  الفريو�صات، 
تقلل من احتمالت اخلطورة، مثل جتنب امللفات اأو 
جمهولة  الإلكرتوين  الربيد  بر�صائل  املرفقة  الروابط 
وكل  الت�صغيل  اأنظمة  حتديث  �رشورة  مع  امل�صدر، 
دائم،  ب�صكل  احلا�صوب  على  املوجودة  الربجميات 

خا�صة برامج مكافحة الفريو�صات.

تخطط الستخدام الطاقة المتجددة فقط 
في منشآتها ومراكز بياناتها عام 2017

يطورون يدًا روبوتية لمرضى 
شلل األطراف

ثوري من مايكروسوفت 
"ينقلك" ألي مكان بالعالم

تنتصر على أبل وتستعيد 
400 مليون دوالر

يف ت�رشي��ٍح جديد لها، قالت غوغل اإنها بالفع��ل اأكرب م�صرت يف العامل ل�رشكات 
الطاق��ة املتج��ددة، مع زي��ادة الطلب عل��ى الكهرباء املتولدة م��ن طاقة الرياح 
والطاق��ة ال�صم�صي��ة، مب��ا ي�صل اإىل 2.6 جيج��ا وات. بهذا امل�صت��وى فاإن غوغل 
لديه��ا �صعف م��ا لدى اأمازون، بالإ�صاف��ة اإىل اأن عمالقة البحث تخطط لتوفري 
جمي��ع احتياجاته��ا م��ن الطاق��ة م��ن م�ص��ادر متج��ددة، مب��ا يف ذل��ك مراكز 
بياناتها ال�صخمة، واخلوادم، ومن�صاآتها، يف خمتلف دول العامل. وبدعم الذكاء 
ال�صطناع��ي، فاإن ال�رشكة تعمل على خف�ِص ا�صته��الك مراكز البيانات للطاقة 
بن�صب��ة 15.% ول ت�صتبعد ال�رشكة ال�صتثم��ار يف الطاقة النووية يف امل�صتقبل 
القري��ب طامل��ا اأنه��ا ت�صتويف اأهدافه��ا من ال�صع��ر املنخف�ص وال�صالم��ة، لكنها 

اأ�صارت اأن ذلك لي�ص يف الوقت احلايل.

ط��ور علماء يدا روبوتية يتحكم فيها العقل وتتي��ح للم�صابني باأنواع معينة 
م��ن اإ�صابة العمود الفقري القيام باأعمالهم اليومية مثل ا�صتخدام ال�صوكة اأو 
�رشب املاء من كوب. مت اختبار اليد الآلية منخف�صة التكلفة يف اإ�صبانيا على 
�صت��ة اأ�صخا���ص م�صابني ب�صلل الأط��راف الذي اأثر يف قدرته��م على الم�صاك 
بالأ�صي��اء وحتريكه��ا. وع��ن طري��ق ارت��داء قبعة تعم��ل على قيا���ص الن�صاط 
الكهرب��ي للمخ وحرك��ة العني ميكن مل�صتخدم اليد الروبوتي��ة اإر�صال اإ�صارات 
اإىل كمبيوتر لوحي ي�صيطر على اليد التي ت�صبه القفاز واملثبتة بالذراع. متكن 
م�صارك��ون يف درا�صة حم��دودة من القيام بالن�صاط��ات اليومية ب�صكل اأف�صل 
با�صتخ��دام اليد الآلي��ة مقارنة مع ع��دم ا�صتخدامها وفق��ا لنتائج ن�رشت يف 

وقت �صابق.

ميّه��د ابت��كار جدي��د ل�رشك��ة مايكرو�صوف��ت لتغيري ث��وري يف الطريق��ة التي 
يتوا�ص��ل فيه��ا النا���ص عن بع��د عرب الإنرتن��ت، بحي��ث يجعل ه��ذا التوا�صل 
قريب��ا ج��دا م��ن التفاعل احلقيق��ي. ابت��كار مايكرو�صوف��ت الذي يحم��ل ا�صم 
"هولوبورتي�ص��ن" Holoportation يتاأل��ف ب�صكل اأ�صا�صي من كامريات 
ثالثية الأبعاد عالية الدقة، ونظارات خا�صة بالوقع الفرتا�صي اأو ما ي�صمى 
Virtual Reality. ويتي��ح نظ��ام "هولوبورتي�ص��ن" للم�صتخ��دم اأن يرى 
وي�صم��ع ويتفاعل م��ع الآخرين، املوجودين يف اأي م��كان بالعامل، كما لو اأن 
الطرف��ني موجودان يف املكان نف�صه. ويعتم��د البتكار يف الطرف الأول على 
كام��ريات ثالثية الأبع��اد تلتقط وت�صجل ح��ركات امل�صتخ��دم وتبني جم�صما 

متكامال ثالثي الأبعاد له.

األغ��ت املحكمة الأمريكية العليا، حكما كان قد ق�صى، يف وقت �صابق، بدفع 
�رشك��ة �صام�صون��غ 399 مليون دولر، ل�رشك��ة اأبل التي اتهم��ت مناف�صتها 
الكوري��ة ب�رشقة اأح��د ت�صاميمه��ا.واأدان الق�صاء الأمريك��ي، �صام�صونغ، يف 
بداي��ة الأمر، بدفع ملي��ار دولر، وجرى خف�ص الغرام��ة بعد ذلك، اإىل 548 
ملي��ون دولر، ث��م تقل�ص��ت اإىل اأقل م��ن 400 مليون دولر.واتخ��ذت هياأة 
املحكم��ة ق��رار تربئة ال�رشكة الكورية اجلنوبية بالإجم��اع، قائلة اإن احلكم 
ال��ذي �ص��در بحقه��ا يف البداي��ة كان مبالغ��ا ب��ه، ول �صند ل��ه يف القوانني 
املتعلقة بحقوق امللكي��ة الفكرية.وتبعا للحكم ال�صادر، اأخريا، �صتجد "اأبل" 
نف�صه��ا م�صط��رة اإىل اإرجاع 399 ملي��ون دولر اإىل "�صام�صونغ"، من جراء 

احلكم الذي يعيد اجلدل اإىل الواجهة، يف عامل التقنية،

ارتفاع استخدام الهواتف الذكية في رفع 
الصور إلى فليكر وأبل بالمقدمة

تعرف على خمسة من أخطر فيروسات الحواسيب 

منصةDeepMind  للذكاء االصطناعي تحل 
أصعب المشاكل بأقل قدر من المعلومات

أبل تستخدم طائرات من دون طيار لمنافسة خرائط غوغل

حذف تطبيق فيسبوك يوفر 20% من عمر البطارية 

غوغل بالي تخفض حجم تحديثات التطبيقات حتى %65

اأعل��ن موق��ع م�صاركة ال�صور ال�صه��ري فليكر عن الأرقام اخلا�ص��ة به يف عام 2016 
ال��ذي �ص��ارف على الإنتهاء، و�صهد الع��ام احلايل النمو الأك��رب يف ا�صتخدام الهواتف 
الذكي��ة خا�ص��ًة مع تطور تقنيات الت�صوي��ر عليها كثرًيا، يف ح��ني فقدت الكامريات 
التقليدي��ة من نوع DSLR وغريها الكثري من ح�صته��ا. وطبًقا للر�صم البياين الذي 
اأطلقت��ه فليك��ر عل��ى مدونتها الر�صمي��ة، ا�صتح��وذت الهواتف الذكية عل��ى ن�صبة 48 
باملئ��ة م��ن ال�صور املرفوعة على املوق��ع مقارنًة بنحو 39 باملئ��ة العام املا�صي، 
يف ح��ني ج��اءت كام��ريات DSLR يف املرك��ز الثاين بن�صب��ة 25 باملئ��ة بدًل عن 
31 باملئ��ة الع��ام املا�ص��ي. ه��ذا وحّلت اآبل يف املرك��ز الأول بالن�صب��ة للعالمات 
التجارية امل�صتخدمة يف رفع ال�صور اإىل فليكر، يف حني حّلت �رشكة كانون ال�صهرية 
للكام��ريات يف املرك��ز الثاين بن�صب��ة  24 باملئة م��ن امل�صتخدمني، واأخ��رًيا نيكون 
بن�صب��ة 18 باملئة. ول تاأتي هذه الأرقام مفاجئة لنا باأي حال من الأحوال، خا�صًة 
بعدم��ا اأ�صبح��ت كامريات الهواتف الذكي��ة على قدر كبري من الدق��ة لدرجة مناف�صة 

بع�ص الكامريات. 

ت�صتذك��ر الكاتب��ة ج��ويل رين�صتورم يف مق��ال على موق��ع "ذي ديلي 
بي�ص��ت" مطلع فيل��م "اآي روبوت"، حي��ث يتوجب عل��ى الآيل اأن يقرر 
من ينقذ بعد غرق �صيارتني يف املياه، مالكه ديل �صبونر )املمثل ويل 
�صيم��ث( اأم طفلة..وحتى بع��د اأن �رشخ �صبونر يف الروب��وت "اأنقذها! 
اأنقذها!"، فاإن الآيل اأنقذه هو لأنه ح�صب اأن اأمام �صبونر فر�صة 45% 
للنج��اة مقارنة ب�%11 للطفلة. اإن ق��رار الروبوت ومنهجه احل�صابي 

ي��ربز ت�ص��اوؤل مهما: هل �صيتخذ الب���رش اخليار ذاته؟ 
وم��ا اخلي��ار الذي نري��د لروبوتاتن��ا اأن تتخذه 

يف ح��الت م�صابه��ة؟ يف ه��ذا الفيلم تخ�صع 
الروبوت��ات لثالث��ة قوان��ني حت��دد قراراتها 

وهي:
1 - ل ميكن للروبوتات اأن توؤذي الب�رش 

اأو ت�صمح لهم بالتعر�ص لالأذى.
اإطاعة الب�رش. 2 - على الروبوتات 

اأن حتاف��ظ عل��ى  الروبوت��ات  3 - عل��ى 
نف�صه��ا، اإل اإذا تعار���ص ذل��ك م��ع القانون��ني 

الأول والثاين.
وُبرجم��ت القوان��ني الثالث��ة يف الروبوت��ات بحي��ث ل 
حتتاج الأخرية لأن تفكر اأو حتكم اأو ُتقيِّم، ولي�ص عليها 

اأن حتب الب�رش اأو توؤمن اأن اإيذاءهم اأمر خاطئ اأو 
�صيئ، فهي بكل ب�صاطة ل حتتاج اأيا من ذلك. 
الروب��وت  اأنق��ذ  الأول  للقان��ون  وا�صتجاب��ة 
حياة �صبون��ر يف فيلم "اآي روب��وت"، ووفقا 

لهذا القان��ون فاإنه ل ميكن للروبوت اإيذاء 
الب���رش، لك��ن باإمكان��ه النيل م��ن م�صلح 

على �صبيل املثال لإنقاذ اآخرين.
و�صواء اأمك��ن برجمة الروبوتات يف 
الواق��ع مبثل هذه القوان��ني الثالثة 
اأم ل، ف��اإن كلم��ة "اإي��ذاء" ال��واردة 

ع��ن  فم��اذا  ف�صفا�ص��ة،  فيه��ا 
الأذى العاطف��ي؟ ه��ذه املفاهيم 

املج��ردة تظهر م�ص��اكل الربجمة، 
فالروبوت��ات يف الفيلم تواج��ه تعقيدات وفجوات 
يف القوانني الثالثة، وحتى عندما تعمل القوانني 

فاإنه ما يزال على الروبوتات تقييم الأو�صاع.
اأن  الأو�ص��اع  لتقيي��م  وميك��ن 

يك��ون معقدا، حي��ث يتوجب على الروبوت حتدي��د الالعبني والظروف 
والنتائج املحتملة لل�صيناريوهات املتعددة، ومن امل�صتبعد اأن تتمكن 
اأي خوارزمي��ة م��ن القي��ام بذل��ك، يف الأقل لي�ص ب��دون حدوث بع�ص 

النتائج غري املرغوب بها.
فعل��ى �صبي��ل املث��ال برم��ج خب��ري روبوت��ات يف "خمت��رب بري�صت��ول 
للروبوت��ات" روبوت��ا لإنق��اذ ممث��ل للب���رش -وه��و اآيل يدع��ى "اإت�ص. 
بوت���ص"- م��ن اخلط��ر، فعندم��ا تعر�ص "اإت���ص. بوت���ص" خلطر جنح 
الروب��وت يف دفعه بعيدا واإنق��اذه، ولكن عندما تعر�ص اثنان 
م��ن "اإت�ص. بوت�ص" للخطر، فاإن الروبوت توقف %42 من 
الوقت غري قادر على حتديد 
اأّي الثن��ني ينق��ذ، 
يف  ت�صب��ب  م��ا 

"وفاتهما".
ه��ذه التجربة ت�صلط 
ال�صوء عل��ى اأهمية 
فم��ن  الأخ��الق، 
دونه��ا كي��ف ميك��ن 
م��ن  حتدي��د  للروب��وت 
ينق��ذ، اأو م��ا ه��و الأف�ص��ل 
للب�رشي��ة، خا�ص��ة اإن مل يتمكن 

من ح�صاب فر�ص النجاة؟
ويكافح مطورو ال�صي��ارات الذاتية القيادة مع مثل 
هذه ال�صيناريوه��ات، فموقع "مورال ما�صني" )الآلة 
الأخالقية( التابع ملعه��د ما�صات�صو�صت�ص للتقنية 
يطل��ب م��ن امل�صارك��ني تقيي��م اأو�ص��اع متعددة 
لتحدي��د اأقل ال�رّشين وامل�صاعدة يف تقييم ما يريد 

الب�رش من ال�صيارات الذاتية القيادة فعله.
وال�صيناريوه��ات ب�صع��ة، فه��ل يتوج��ب عل��ى 
ال�صي��ارة الذاتي��ة القيادة ده�ص ثالث��ة اأطفال 
يف امل���رشب اأمامه��ا اأو النح��راف اإىل م�صار 
اآخ��ر يف الطري��ق وده���ص خم�ص��ة بالغني؟ 
كب��رية يف  �صيواج��ه معظمن��ا �صعوب��ة 
حتديد اأف�صل هذين ال�صيناريوهني، واإذا 
مل ن�صتط��ع ب�رشع��ة اأو ب�صهولة حتديد 
اأحدهما، فكيف ميكن للروبوت فعل 

ذلك؟

جلوجل  ال��ت��اب��ع��ة   DeepMind من�صة  اأ���ص��ب��ح��ت 
التي  املعلومات  اإىل  ا�صتناداً  الذاتي  التعلم  على  ق��ادرة 
الأمام  اإىل  كبرية  خطوة  الأمر  هذا  �صابقًا.ويعد  متتلكها 
هجني  نظام  با�صتخدام  ال�صطناعي  للذكاء  بالن�صبة 
 ،)DNC( للحا�صوب"  الع�صبية  "التفا�صلية  ُي��دع��ى 
اأجهزة  من  احلالية  البيانات  تخزين  �صعة  ي�صتخدم  الذي 
ذكاء  نظام  مع  يقرتن  ثم  وم��ن  التقليدية،  الكمبيوتر 
البيانات  حتليل  على  قادرة  ع�صبية  و�صبكة  ا�صطناعي 
واين،  وجريج  جريفز  األك�صندر  قال  جانبه،  ب�رشعة.من 
النماذج  لهذه  "ميكن  اإنه:   ،DeepMind الباحثان يف 
اأي�صًا  ال�صبكات الع�صبية، لكن باإمكانها  التعلم على غرار 
بح�صب  احلا�صوب"،  اأجهزة  مثل  املعقدة  البيانات  تخزين 
الهولندية.اإذ   The Next Web �صحيفة  ن�رشته  ما 
ت�صتخدم ال�صبكة الع�صبية، مثلما يحدث يف الدماغ، �صل�صلة 
لإكمال  لزمة  حمددة  مراكز  لتحفيز  العقد  من  مرتابطة 
ال�صطناعي  الذكاء  يحقق  احلالة،  ه��ذه  م��ا.ويف  مهمة 
لتقدمي  حل  اأ���رشع  لإيجاد  العقد  من  املثلى  ال�صتفادة 

البيانات  �صت�صتخدم  الوقت  مرور  ومع  املرجوة،  النتائج 
على  العثور  يف  كفاءة  اأك��رث  لتغدو  عليها  ح�صلت  التي 
اجلواب ال�صحيح.قدم فريق DeepMind مثالني ملزيد 

من الإي�صاح لهذه التقنية:
تربط  التي  العالقات  ب�صاأن  معلومات  تقدمي  بعد   .1
على  التعرف  على  ق���ادًرا  النظام  ك��ان  العائلة،  �صجرة 
حت�صني  بجانب  نف�صه،  تلقاء  من  اإ�صافية  قرابة  رواب��ط 
عمليات  يف  اأكرب  ب�رشعة  املعلومات  على  للعثور  ذاكرته 
البحث امل�صتقبلية.  2. بعدما اأدخلت معلومات يف النظام 
مرتو  يف  العام  النقل  نظام  اأ�صا�صيات  عن  ال�صطناعي 
اإيجاد  على  العمل  الفور يف  على  النظام  بداأ  لندن؛  اأنفاق 
امل�صارات  بني  املعقدة  الروابط  واكت�صاف  اإ�صافية  طرق 
واإدخال  تعلم  اإىل  ال�صطرار  عن  فبدًل  نف�صه.   تلقاء  من 
Dee - النتائج املمكنة لإيجاد حل، ميكن ملن�صة  كل 
�صابقة،  خ��ربة  على  بناء  اجل��واب  ا�صتخال�ص   Mind
عو�صًا  الداخلية،  الذاكرة  با�صتخدام  اجلواب  عن  والك�صف 

عن التهيئة والربجمة اخلارجية.

ل�صتخ��دام  اأب��ل  �رشك��ة  تخط��ط   
دون  م��ن  ر طائ��رات  طيا

لتح�ص��ني تطبي��ق اخلرائ��ط 
ومناف�صة خرائط غوغل، 
بعد امل�صاكل احلا�صلة 

قب��ل  التطبي��ق  ب�صب��ب 
4 �صن��وات.  تعم��ل اأب��ل على جتمي��ع فريق 

من اخل��رباء يف جم��ال الروبوتات وجمع 
البيان��ات ل�صتخ��دام طائ��رات من دون 
طيار م��ن اأجل حتديث تطبي��ق اخلرائط، 

وفق��ا لتقاري��ر . وت�صتخدم غوغ��ل واأبل عل��ى حد �صواء 

طيل  �صا اأ
ال�صي��ارات  من 
ت  حن��ا ل�صا ا و
بالكام��ريات،  امل��زودة  ال�صغ��رية 
ولك��ن �صت�صم��ح الطائ��رات من دون 
طيار ل�رشكة اأب��ل بدرا�صة ومراقبة 
الطرق ولفتات ال�صوارع واملناطق 
والأبني��ة وغري ذلك. وقال��ت �رشكة اأبل 

 Air اإنه��ا ا�صتاأج��رت موظفا واحدا يف الأق��ل من ق�صم
division  يف اأمازون، من اأجل امل�صاعدة على اإدارة 
فري��ق طائراتها م��ن دون طيار يف مقره��ا يف �صياتل. 
وورد اأي�ص��ا اأن اأبل تطور تطبي��ق اخلرائط ليوفر عر�صا 
داخلي��ا جدي��دا بالإ�صاف��ة اإىل اإدخ��ال حت�صينات على 
مالح��ة ال�صي��ارات. كم��ا ان امكاني��ة عر���ص اخلرائ��ط 
الداخلي��ة �صي�صم��ح مل�صتخدمي اأيف��ون التنقل من خالل 
املتاح��ف واملط��ارات. وتق��دم خرائ��ط غوغ��ل مي��زات 
داخلية مماثلة. وتطور اأبل اأي�صا م�صاعدة اأف�صل لتغيري 
امل�ص��ارات يف اأثناء القي��ادة، وٌيقال اأن اإ�صدار امليزتني 
اجلديدتني لتطبيق خرائط اأبل �صيكون يف عام 2017.

خل�ص��ت درا�صة تقني��ة جديدة اإىل اأن عم��ر بطارية هواتف اأندروي��د تتح�صن ب�صكل 
كب��ري عن��د اإزال��ة تطبيق في�صب��وك لدرجة ق��د ت�ص��ل اإىل %20. وق��د عانت �رشكة 
في�صب��وك م��ن م�صكل��ة م�صتمرة فيما يخ���ص عم��ل تطبيقاتها على نظ��ام اأندرويد، 
حت��ى اإن مدي��ر املنتج يف في�صب��وك كري�ص كوك�ص �صجع موظفي��ه على التحول من 
اآيف��ون اإىل اأندروي��د من اأج��ل معاي�صة امل�ص��اكل ومعرفتها ب�ص��كل اأف�صل. واأظهرت 
نتائ��ج الختب��ار التي نفذت على جمموع��ة من م�صتخدمي اأجه��زة اأندرويد اأن اأداء 
وعمر بطارية اأجهزتهم قد حت�صنا ب�صكل كبري عندما متت اإزالة تطبيق في�صبوك من 
الهات��ف. وجرى ا�صتخدام هاتف �رشك��ة هواوي "نيك�صو�ص 6 بي" لإجراء الختبار 
م��ع تطبيقي توي��رت وفي�صبوك حيث حاف��ظ الهاتف على %20 م��ن عمر البطارية 
عل��ى م��دى يوم واحد بعد ح��ذف في�صبوك، وا�صتمر الأمر كل ي��وم على مدى اأ�صبوع 
م��ن الختب��ار. واأظهرت اإح�صائي��ات مراقبة اأداء البطاري��ة املدجمة يف اجلهاز اأن 
في�صب��وك ل ي�صتخ��دم قدرا هائ��ال من طاقة البطاري��ة، ولكن يب��دو اأن هناك اأمورا 
اأخرى تتعلق باإدارة نظام اأندرويد مثل اإطار عمل اأندرويد ونظام الت�صغيل اأندرويد 

تت�صبب يف ا�صتخدام قدرة البطارية.

ب��داأت غوغل بتطبيق طريقة جديدة لإر�ص��ال التحديثات للم�صتخدمني على متجر غوغل 
ب��الي بحي��ث توفر من حجم البيان��ات الواجب تنزيلها لكنها حتت��اج اىل بع�ص الوقت 
لتن�صيب التحديثات. الطريقة اجلديدة من �صاأنها توفري حتى %65 من حجم التحديث 
ال��ذي يج��ب تنزيله، لكن لو كنت ت�صتخدم هاتفا قدميا مبعال��ج �صعيف فاإنها �صتحتاج 
اىل وق��ت اأطول حتى يتم تنزيل وتن�صيب التحديث. ولالفادة من هذه امليزة فاإنه يجب 
علي��ك تفعيل خيار التحديث التلقائي وبالتايل لن ت�صعر بالوقت الطويل الذي ي�صتغرقه 
التطبي��ق حت��ى يت��م تن�صي��ب التحديث. اأم��ا لو كن��ت ت�صتخ��دم التحديث الي��دوي فاإنه 

�صيوا�صل العمل بالطريقة القدمية.

�صتق��وم الياب��ان با�صت�صاف��ة موؤمتر عامل��ي للروبوتات 
ع��ام 2020.  وع��ن تل��ك القم��ة ���رشح الوزي��ر الياباين 
بالق��ول: "القم��ة العاملي��ة للروبوت��ات ه��ي عب��ارة عن 
م�صابق��ة للروبوتات امل�صنوعة يف عدة بلدان وامل�صممة 
للعم��ل يف جم��الت خمتلف��ة، وم��ن املخطط ل��ه اختبار 
اإمكاني��ات تل��ك الروبوت��ات الت��ي �صت�صاع��د الب���رش يف 
جم��الت الت�صنيع واخلدمات وحالت الك��وارث التي قد 
ت�صي��ب البنى التحتية". واأ�صاف الوزي��ر "نريد اأن نتاأكد 
كي��ف �صيكون عم��ل تلك الروبوت��ات، وكي��ف �صتوؤثر اآلية 
عمله��ا يف �صري حياة النا���ص يف امل�صتقبل". ومن املقرر 
اأن تعق��د فعالي��ات تل��ك القم��ة يف حمافظت��ي "اآيت�ص��ي" 
و"فوكو�صيما" اليابانيتني حيث �صيح�رشها ممثلون عن 
العديد من اجلامعات ومعاهد البحوث العلمية بالإ�صافة 
اإىل ممثل��ي العدي��د من ال�رشكات امل�صنع��ة للتكنولوجيا، 
وم��ن املفرت�ص اأن تظهر الروبوتات الت��ي �صيتم عر�صها 
العديد من املهارات الآلية التي ل تتوافر لدى الروبوتات 

يف وقتنا احلايل.

سامسونغابتكارعلماءغوغل

بغداد ــ متابعة

هل يمكن للروبوتات اتخاذ قرارات أخالقية؟  اليابان تعقد قمة عالمية 
للروبوتات عام 2020


