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القائمون على تطوير تقنية بلوتوث جمموعة  اأعلن 
الإ�صدار  اعتماد  عن  موؤخًرا   ،Bluetooth SIG
اخلام�س من هذه التقنية ب�صكل ر�صمي، حيث ميكن 
داخل  اجلديد  اجليل  من  ال�صتفادة  لل�رشكات  الآن 

اأجهزتها امُلختلفة.
قدمية  بلوتوث  تقنية  تبدو  قد  للبع�س،  وبالن�صبة 
ال�صبكات  على  امُلن�صب  الرتكيز  ظ��ل  يف  العهد 
تزال  ما  التقنية  ه��ذه  لكن   ،Wi-Fi الال�صلكية 
التي  الأجهزة  بع�س  يف  كبرية  ب�صورة  ُم�صتخدمة 
الهاتف  بني  ما  الت�صال  يومي.  ب�صكل  ن�صتخدمها 
عرب  كامل  �صبه  ب�صكل  يتم  الذكية  وال�صاعة  الذكي 
بالنظام  الهاتف  ات�صال  حال  حاله  التقنية،  هذه 
الال�صلكية  ال�صماعات  ال�صيارات.  داخ��ل  املوجود 

ا تعتمد ُمعظمها على هذه التقنية. اأي�صً
التقنية،  ا�صتخدامات هذه  ال�صتمرار يف �رشد  ميكن 
ُكله هو احلديث عن املوا�صفات  لكن الأهم من هذا 
اأو   iPhone 7 مثل  فهواتف  اجل��دي��دة،  التقنية 
جالك�صي اإ�س 7 على �صبيل املثال ل احل�رش، تعتمد 
على اجليل الرابع من بلوتوث الذي ميتاز عن غريه 
تاأثريات  وبالتايل ل  ُمنخف�صة جًدا،  بالعمل بطاقة 

ملحوظة على اأداء بطارية اجلهاز. لكن اجليل اجلديد 
بف�صل  ورفعها  التقنية  اأهمية هذه  تغيري  �صاأنه  من 

التطورات الكبرية التي و�صلت.
اجلديد  اجل��ي��ل  ع��ن  للك�صف  الر�صمي  ال��ب��ي��ان  يف 
ترددي  نطاق  يوفر   5 بلوتوث  اإن  املجموعة  قالت 
ال�صابق،  اجليل  عن  ُم�صاعف  اأكرب   Bandwidth
اأربع مرات  اأ�رشع  اأنه -اجليل اخلام�س-  4.2. كما 
مرات  ثمان  حتى  اأكرب  بيانات  ا�صتيعاب  وباإمكانه 

من اجليل ال�صابق.
اجليل  يف  البيانات  نقل  �رشعة  ف��اإن  وب��الأرق��ام   
الثانية  يف  ميجابت   2 اإىل  تقريًبا  ت�صل  اخلام�س 
النطاق الرتددي ي�صل  اأن عر�س  الواحدة، يف حني 
املدى  ناحية  اأما من  الثانية.  48 ميجابت يف  اإىل 
اأو امل�صافة التي ميكن اأن ترتبط من خاللها الأجهزة 
400 مرت  اإىل  فاإنها ت�صل  با�صتخدام اجليل اجلديد 
ربط  اأن  املجموعة  ذكرت  ال�صدد  هذا  ويف  تقريًبا. 
الأجهزة با�صتخدام بلوتوث �صي�صبح ُمكًنا يف كافة 
اأرجاء املنزل على غرار ربطها با�صتخدام ال�صبكات 
الال�صلكية، كما مُيكن اأن ميتد املدى على نطاق بناء 

ا. كامل دون اأن يتاأثر اأي�صً

اإنرتنت  اأجهزة  على  الرتكيز  هو  ُكله  هذا  من  الأهم 
التدفئة  واأج��ه��زة  كامل�صابيح،   ،IoT الأ���ص��ي��اء 
ميكن  التي  اأو  ب��الإن��رتن��ت،  املو�صولة  وال��ت��ربي��د 
التحكم بها عن ُبعد، فبف�صل املدى الطويل والنطاق 
القادر على نقل بيانات حتى ثمان مرات  الرتددي 
الت�صال  �صمان  مُيكن  ال�صابق،  اجليل  من  اأك��ر 
الدائم بالأجهزة داخل املنزل اأو املكتب للتحكم بها 
متنع  تقنيات  املجموعة  طورت  كما  اأكرب،  ب�صهولة 
تداخل ترددات بلوتوث فيما بينها، ومتنع تداخلها 
لن  وبالتايل  الال�صلكية،  الإ�صارات  بقية  مع  ا  اأي�صً

تكون هناك عوامل موؤثرة على �رشعة نقل الإ�صارة.
اجلديد  للجيل  الداعمة  الأجهزة  تبداأ  �صوف  اأخ��رًيا، 
اأويل،  كموعد  القادمني  ال�صهرين  خالل  بالو�صول 
معر�س  ُي�صادف  ال��ذي   2017 عام  بداية  مع  اأي 
نهاية  مع  ُيقام  ال��ذي   MWC 2017 بر�صلونة 
ال�رشكات  بع�س  ت�صتغله  حيث  ف��رباي��ر/���ص��ب��اط، 
للك�صف عن اأحدث هواتفها الذكية، وبالتايل قد نرى 
جالك�صي  هواتف  من  اجلديد  اجليل  يف   5 بلوتوث 

اإ�س من �صام�صوجن.
�صابًقا يف تقنية  امل�صاكل املوجودة  اأما بخ�صو�س 

معها  التزامن  اأو  بالأجهزة  الت�صال  مثل  بلوتوث 
اجليل  جتربة  قبل  عليه  احلكم  مُيكن  ل  اأم��ر  فهو 
ال�صوء  ُي�صلط  مل  البيان  اأن  ا  خ�صو�صً اخلام�س، 
تبقى  قد  وبالتايل  حلها،  اأو  امل�صكلة  ه��ذه  على 
موجودة وعيب اأ�صا�صي من عيوب هذه التقنية. لكن 
ُم�صاهمات مثل م�صاهمة اأبل ومعالج W1 املوجود 
تقنية  على  تعتمد  التي   AirPods �صماعات  يف 
ولل�رشكات  اأوًل  للم�صتخدمني  اأماًل  ُتعطي  بلوتوث 
يف  فقط  حم�����ص��وًرا  لي�س  البيانات  فنقل  ث��ان��ًي��ا، 
ميكن  التعديالت  من  وبالقليل  الال�صلكية،  ال�صبكات 
ا. التغلب على م�صاكل بلوتوث والعتماد عليها اأي�صً

ما قامت به اأبل يف معالج W1، هو حت�صني التزامن 
ما بني الأجهزة وال�صماعات، وبالتايل ومبجرد و�صع 
ال�صماعات يف علبة ال�صحن وال�صغط على زر موجود 
على تلك العلبة تبداأ عملية الرتباط بالهاتف ب�صكل 
فوري، بحيث ل تتجاوز مدة العملية 3 اإىل 5 ثواين 
فقط، يف حني اأن املزامنة يف اجليل احلايل، 4.2، قد 
تطلب اأكر من 15 ثانية حلني العثور على اجلهاز، 
واإر�صال طلب ُمزامنة ثم املوافقة عليه واإدخال رمز 

الأمان.

تطبيق يوصلك
 بسرعة لألماكن المهمة

تطور متصفح ويب 
للواقع االفتراضي 

اأطلق��ت �رشك��ة "باي��رب يف" تطبي��ق "ون��ا" )Wnna( على متج��ر اآب �صتور 
مل�صتخدم��ي اآيف��ون، به��دف م�صاعدته��م على الو�ص��ول ال�رشي��ع اإىل الأماكن 
املهمة القريبة بطريقة �صهلة. وت�صف ال�رشكة التطبيق بالذكي باأنه ل يحتاج 
اإىل ت�صجي��ل اأي ح�ص��اب اأو كتابة اأي كلمة بح��ث، اإذ يتم ذلك عن طريق واجهة 
حتوي ت�صنيفات الأماكن وفئاتها، مثال اأن ينقر امل�صتخدم على فئة املطاعم 
لتظه��ر له فئ��ات اأخرى، مث��ل الأكل البح��ري والأكل املكون م��ن اخل�رشوات 
والأكل الهن��دي اأو ال�صين��ي اأو الإيطايل، وغري ذلك م��ن تخ�ص�صات املطاعم. 
و�صيعر���س التطبيق -الذي يعتمد على تقنية حتدي��د املواقع اجلغرافية )جي 
ب��ي اأ���س(- املطاعم القريبة م��ن امل�صتخدم، م�صحوبة مبعلوم��ات اأخرى من 

م�صادر متعددة على الإنرتنت.

اعلن��ت �رشك��ة اوكولو���س عن اإط��الق "كارمل ديفلوب��ر برفيو"، وه��ي ن�صخة 
جتريبية خا�ص��ة باملطورين من مت�صفحها لوي��ب الواقع الفرتا�صي. ومتنح 
ه��ذه الن�صخة املطوري��ن اأدوات مبكرة وواجهة م�صتخ��دم برجمية للبدء ببناء 
واختب��ار املحت��وى للويب با�صتخ��دام نظ��ارة اأوكولو�س. وكان��ت ال�رشكة قد 
ك�صف��ت ع��ن خطتها ه��ذه يف موؤمتره��ا "كونيك��ت 3" يف وقت �صاب��ق عندما 
ا�صتعر���س ال�رشي��ك املوؤ�ص�س لأوكولو���س، نيت ميت�صل، بع���س حمتوى "ويب 
يف اآر" عل��ى املن�ص��ة اأم��ام املطوري��ن. وق��د ن���رشت ال�رشك��ة عل��ى مدونتها 
تفا�صي��ل ن�صخ��ة املعاينة من هذا املت�صف��ح، لكن كان��ت يف اأغلبها تفا�صيل 
تقني��ة م��ع اأدلة تو�صيحية حول "البدء يف وي��ب يف اآر"، واإطالق جتارب ويب 
يف اآر، اإىل جانب جمموعة كبرية من اأمثلة املحتوى للمطورين كي يتفح�صوه.

طريقة جديدة لسرقة األموال عبر الواتس أب!

تعرف على مواصفاته التقنية باألرقام

Bluetooth اإلعالن رسميا عن اإلصدار الخامس من تقنية بلوتوث

اكتشاف رقائق إلكترونية تحول النافذة إلى شاشة تلفاز

متحف للعلوم بلندن يحتفي بالمهندسة زها حديد 

اأعلن املتحدث با�صم اإحدى البنوك يف مدينة يارو�صالفل الرو�صية اأن خمرتقني 
رو�س طوروا طريقة جديدة ل�رشقة الأموال عرب ا�صتخدام ر�صائل الوات�س اأب. 

ففي حني ي�صدد العديد من اخلرباء يف جمال اأمن الت�صالت على �رشورة اأخذ 
احليط��ة وجتنب ت�صف��ح املواقع غري الر�صمي��ة عن طريق الهات��ف املحمول اأو 
ع��دم فتح الر�صائل الن�صية املجهولة امل�ص��در، اأكد خرباء البنوك يف رو�صيا اأن 
قرا�صنة الكرتوني��ني تو�صلوا لطريقة جديدة ل�رشقة اأموال م�صتخدمي الر�صائل 
الن�صية التي ير�صلونها عرب برنامج وات�س اأب. وعن كيفية عمل اآليات الحتيال 
تل��ك قال اخلرباء اإن القرا�صنة اللكرتونيني ير�صل��ون ر�صائل ن�صية اإىل العديد 
م��ن م�صتخدمي برنامج وات�س اآب يوؤكدون فيه��ا للم�صتخدم اأنه مت حجز بع�س 
الب�صائ��ع با�صمه يف اإحدى حم��الت البيع اللكرتونية، ويف حال رغبته التاأكد 
من الطلبية اأو اإلغائها عليه ال�صغط على رابط معني موجود يف الر�صالة، وحال 
ال�صغط على الرابط تتم �رشقة بيانات البطاقة البنكية املو�صولة برقم الهاتف 

حيث يقون املخرتقون بعدها ب�رشقة وحتويل الأموال من تلك البطاقة.

اعتباراً  العامل  حول  �صخ�س  ملياري  في�صبوك  م�صتخدمي  عدد  اأ�صبح 
التوا�صل  و�صائل  اأن  نقول  اأن  عجب  ول  املا�صي،  �صبتمرب/اأيلول  من 
خالل  من  ذلك  نالحظ  حياتنا.  على  كبري  تاأثري  لها  �صار  الجتماعي 
املن�صورات اليومية املتعلقة بالطعام والأزياء على ان�صتغرام، والأحداث 
موقع  على   News Feed الأخ��رية  الن�صاطات  قائمة  بها  تُعج  التي 

في�صبوك، وكذلك مئات الر�صائل على تطبيق الوات�س اأب.
ولأن �رشيان حياة هذه املواقع هو الإنرتنت املوجودة اأينما كان، فاإنها 
ترافقنا حتى عندما ن�صافر يف رحالت �صياحية، فاأين هو احلد الفا�صل 
بني املحبذ واملكروه يف "اإتيكيت التوا�صل الجتماعي" من ما بعد حدود 

الوطن؟
اإليك ما ميكن فعله خالل رحالتك:

 1 - وٌثق �صفرياتك 
من ال�صهل بعد عودتك اإىل املنزل اأن تن�صى ما فعلت اأثناء �صفرك، لذا عليك 
اأن تلتقط ال�صور، وتكتب التدوينات عن الأماكن التي زرتها والطعام الذي 

تناولته كتوثيق لذكريات جميلة.
 2 - التوا�صل مع اأهلك

 يطمئن اأهلك ومن يهتم لأمرك باأنك و�صلت �صاملًا وت�صتمتع بوقتك. ومن 
اأهم منافع و�صائل التوا�صل عند حدوث الأزمات، اإذ ميكن تفعيل خا�صية 

تعريف الآخرين مبكان وجودك ورقم هاتفك.
 3 - اأ�صف الأ�صخا�س الذين التقيتهم

اأخرى، باإمكانك حتميلها  الدول الأخرى مواقع توا�صل دون   تنت�رش يف 
يدور  الذي  احلايل  عاملك  عن  وف�صلها  اجلديدة  �صداقاتك  على  للحفاظ 

يف فلك موقع اآخر.
 4 - احل�صول على ن�صائح ال�صفر 

 تتخ�ص�س مواقع اجتماعية باإدلء الن�صائح لل�صياح حول اأف�صل املطاعم 
ا�صتخدامها  وميكن  التجربة.  واقع  من  ال�صياحية  والوجهات  واملقاهي 

.FCO للح�صول على اإجازة مثالية، منها على �صبيل املثال موقع
اأما ما يجب األ تفعله: 

 1 - اأن تتلقى حظراً
اإليه عرب  الو�صول  التي ميكنك  املعلومات  قواعد خمتلفة حول  بلد  لكل   
الإنرتنت، لذلك عليك معرفة القواعد املحلية للتاأكد من اأنك مل تتلَق حظرا 

بعدم ا�صتخدام الإنرتنت بالكامل.
 2 - اأن تق�صي الوقت يف التحديق بال�صا�صة 

جميعنا يعرف تلك امل�صاعر التي تنتابنا حينما نق�صي الوقت مع �صخ�س 
باأن هوؤلء  ت�صعر  �صا�صة هاتفه، يف هذه احلالة  النظر يف  ل يتوقف عن 
الأ�صخا�س ل يجل�صون حقًا هناك معك. فال داعي لإنفاق الكثري من املال 
الذي  ال�صيء  نف�س  �صتفعل  اإذا كنت  املكلفة،  الطريان  والوقت يف رحالت 

ميكنك فعله يف غرفتك.
 3 - حدد �صقف لفاتورة هاتفك

 اإن كنت ل تريد اأن تنفق نقودك على فاتورة هاتفك عند عودتك، ات�صل 
قبل  التى حتتاجها  املعلومات  للح�صول على  لهاتفك  امل�صغلة  بال�رشكة 

ال�صفر.
 4 - و�صع �صور الأ�صخا�س بدون اإذنهم

 ين�رش العديد من امل�صافرين �صوراً ل�صكان حمليني دون اإذنهم، وهو اأمر 
مزعج اإذا ما قلبنا الطاولة ووجدت اأن اأحدا ما ن�رش �صورتك بال اإذن. لذا 

كل ما عليك فعله هو ال�صتئذان.
لك  م�صاعدة  اأداة  تكون  اأن  الجتماعي  التوا�صل  لو�صائل  ميكن  واأخ��رياً 
عندما ت�صافر، وعلى وجه اخل�صو�س يف جمال احتفاظك بذكرياتك، لكن 

عليك التاأكد من اأنها جمرد و�صيلة حلفظ ذكرياتك لي�س اأكر.
على  مل�صاعدتك  و�صيلة  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  تكون  اأن  من  فبدًل 
العي�س حياة طبيعية عند عودتك للمنزل بانتظار الرحلة الأخرى، �صتكون 
اإذا  �صببًا يف اإ�صابتك ب�""FOMO، وهي م�صاعر الفقدان املبالغ فيها 

�صغلت نف�صك بالنظر طوياًل يف �صور املا�صي والتح�رش. 

خالل اأكر من 100 عام من تاريخ �صناعة ال�صيارات، 
َولدت ال�صيارات العديد من العواطف.

اإل اأن هذه العواطف اأح�س بها الب�رش وحدهم، وهو ما 
ل�رشح  ت�صتعد  بينما  تغيريه،  اإىل  هوندا  �رشكة  تتطلع 
الإلكرتونيات  معر�س  يف  الأم��ر  هذا  ح��دوث  كيفية 
ال�صهر  الأمريكية  فيغا�س  ل�س  بولية  ال�صتهالكية 
وطبقًا   ،NeuV اجل��دي��دة  ال�صيارة  ُت��دع��ى  املقبل 

فهي  هوندا،  ل�رشكة 
���ص��ي��ارة رك���اب 
بالكهرباء  ت��دار 
وم�����������������زودة 
للذكاء  ب��ن��ظ��ام 
ال���ص��ط��ن��اع��ي 

يخلق  ال���ذي  العواطف"،  "حمرك  ي�صمى   )AI(
ي�صيف  كما  الب�رشي،  للتفاعل  ج��دي��دة  احتمالت 
ال�رشكة يف بيان لها:  قيمة جديدة للم�صتهلك. وقالت 
والروبوتات  ال�صطناعي  الذكاء  قوة  ت�صخري  "عرب 
اأعلنت  النقل،  جتربة  لتحويل  ال�صخمة  والبيانات 
البيئي  التعاوين  احلركة  نظام  اأن  اليوم  هوندا  �رشكة 
�صيكون مو�صوع م�صاركتها يف معر�س الإلكرتونيات 

ال�صتهالكية لعام 2017".
ال�صطناعي  الذكاء  اأفكار  وُتعد 
ال�صخمة  وال��ب��ي��ان��ات 
وال����روب����وت����ات 
ه����ي الأف����ك����ار 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 

ال�صناعة  تلك  تزداد  حيث  اليوم،  ال�صيارات  �صناعة 
اندماجًا مع �صناعة التكنولوجيا.

اإىل  هوندا  �صتجلبها  التي  املبتكرة  ال�صيارة  وتعد 
�صيارة  من  امل�صتلهم  الأويل،  النموذج  هي  املعر�س 

.)Google Car( جوجل
ترغب  )رمبا  العواطف  توليد  عن  وبعيداً  وبكل جدية، 
�رشكة هوندا يف م�صاهدة بع�س احللقات القدمية من 
Star Trek: The Next Gener -  م�صل�صل
عن  ملحة  يعطينا  النموذج  هذا  ت�صميم  فاإن   )tion

بع�س الأ�صياء التي قد تتحول اإىل واقع.
وزنها  وخ��ف��ة  حجمها،  ب�صغر   Neu V وتتميز 
املكوكية  للرحالت  منا�صبة  يجعلها  ما  املفرت�س، 
النتظار  اأماكن  �صيق  مع  التعامل  ويف  املدينة  عرب 

وزحام املرور. 
حدث  ملا  رائعًا  مثاًل   Neu V �صيارة  تعترب  كما 
مناذج  وهي  املا�صية؛  ال�صنة  الأحالم"  "�صيارات  يف 
ال�صيارات التي اأبدعها �صانعو ال�صيارات بهدف �صحن 

عواطف العامة جتاه قيادة ال�صيارات.

اأظهر الباحثون يف جامعة �صتانفورد اأنهم تو�صلوا اإىل اكت�صاف جديد يتيح اإنتاج 
كمي��ات كب��رية من ال�رشائح امل�صتخدمة يف �صنع �صا�ص��ات التلفزيون ب�صمك ثالث 
ذرات فقط. واأ�صار الباحثون اإىل اأن هذا النوع من املواد الدقيقة �صيتميز بال�صفافية 
واملرون��ة، وهذا ما �صيوؤدي اإىل �صناعة اأجهزة اإلكرتونية من ال�صيليكون من قبيل 
التلفزيون��ات ال�صفافة والهواتف القابلة للطي اأو اأي�ص��ا �صا�صات عر�س اإلكرتونية 
عل��ى الأب��واب الزجاجي��ة. وقد ق��ام كريبي �صمي��ث، وهو طالب درا�ص��ات عليا يف 
جامعة �صتانفورد ومن الأ�صخا�س الذين يعملون يف هذا امل�رشوع، بتطوير طريقة 
لت�صني��ع رقائق من طبقة واح��دة ب�صمك ذرة كربون برفق��ة زمالئه، وقال �صميث 
"م��اذا ل��و كان ميكن حتويل النافذة اإىل جهاز تلفزيون، اأو متابعة الأخبار على 
الزجاج الأمامي ل�صيارتك؟". فتم اكت�صاف مواد ب�صمك ذرة كربون واحدة يف عام 
2004 عندما اخرتع الغرافني، وهو مادة ثنائية الأبعاد بنيتها البلورية �صدا�صية 
وه��ي اأرق م��ادة معروفة على الإطالق حتى الآن. ومن��ذ ذلك احلني، يعمل العلماء 

على تطوير ا�صتخدام مواد اأخرى ماثلة يف ميادين عملية.

افتتح يف متحف العلوم بالعا�صمة الربيطانية لندن، جناح خا�س لعر�س التحف 
واملقتنيات ذات الدور املحوري يف حياة الإن�صان مبجايل احل�صاب والريا�صيات.
وق��د اعتمد ه��ذا اجلناح -الذي �صمي "جناح الريا�صي��ات"- على ت�صاميم لفريق 
املهند�صة العراقية الراحلة زها حديد، تخليدا لذكراها وتقديرا لأعمالها املتميزة.
ويح��اول املتح��ف من خالل معرو�صاته م��ن حا�صبات وحتف تاريخي��ة، التاأكيد 
عل��ى اأهمي��ة الريا�صي��ات ودوره��ا املح��وري يف حي��اة الإن�ص��ان وبن��اء حياته 
الع�رشي��ة على م��دى قرون طويلة. كما متث��ل ت�صاميم زها حدي��د الهند�صية ذات 
الأبع��اد الريا�صية جانبا بارزا يف هذا املعر�س الذي ي�صم بع�صا من ت�صاميمها 
الع�رشية اإىل جانب حتف تاريخية مل�صممني اآخرين، تروي كل قطعة منها ق�صة 
اإما عن احلرب اأو ال�صالم اأو التجارة اأو غريها، لكنها كلها ت�صري اإىل تاأثر مبدعيها 

ب�صكل اأو باآخر باحل�صاب والريا�صيات.
ويق��ول فري��ق زها للت�صمي��م اإن املهند�ص��ة العراقية الراحلة ن�ص��اأت وتدربت على 
اإتق��ان الريا�صيات، لكن ولعه��ا امتد بعد ذلك اإىل الهند�ص��ة وكيفية املزاوجة بني 

املادتني ومن املوؤمل ان ي�صاهم هذا املتحف يف حث الزائرين على البداع.

أوكولوس"ونا"
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