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اجلمع  على  اأم��ازون  تعتمد  وباخت�صار  بداية 
ال�صورة  وحتليل  اال�صطناعي،  الذكاء  بني  ما 
املوقع  حتديد  نظام  اإىل  اإ�صافة  احلا�صب،  عرب 
املتجر  داخل  موجودة  وم�صت�صعرات  اجلغرايف، 
ن�صيان  �صيء، من دون  تتبع كل  اأجل  نف�صه من 
التي  -مايكروفون-  ال�صوت  التقاط  اأجهزة 
ا يف توفري جتربة ت�صّوق غري م�صبوقة  ُت�صهم اأي�صً

اأبًدا.
اإىل  امل�صتخدم  يحتاج  املتجر  اإىل  الدخول  قبل 
هاتفه  على   amazon go تطبيق  تثبيت 
املتجر،  اإىل  الدخول  مبجرد  ت�صغيله  ثم  الذكي 
يتم   QR �رسيع  ا�صتجابة  رم��ز  يظهر  حيث 
ا�صتخدامه لفتح بوابة الدخول وفتح جل�صة داخل 
جتاوز  فمنذ  بالزبون،  ة  خا�صّ املتجر  نظام 
الزبون  لتتبع  بالعمل  امُل�صت�صعرات  تبداأ  البوابة 

ا بناًء على اجلل�صة التي ُفتحت على  وحركته اأي�صً
التطبيق  النظام، وهي عملية تتم بالتن�صيق مع 

على الهاتف الذكي.
تقوم  الرفوف  اأح��د  اأم��ام  الزبون  يقف  عندما 
�صورة  م��ن  اأك��ر  بالتقاط  ب��داي��ة  ال��ك��ام��ريات 
وحتليل  ب�رسته  ل��ون  على  احل�صول  اأج��ل  م��ن 
امُل�صت�صعرات  تتداخل  ال  بحيث  والدرجة،  اللون 
م�صتخدم  فكل  امل�صتخدمني،  بني  ما  والبيانات 
هنا  ومن  االآخر،  عن  ُمتلفة  لونية  درجة  لديه 
يتم التتبع ب�صكل اأف�صل. اأما عندما يقوم الزبون 
ا  ب�صحب اأي منتج من الرف فاإن الكامريات اأي�صً
تتاأكد  حتى  بتتبعه  وتقوم  املنتج  على  تتعّرف 
باإ�صافته  تقوم  وبالتايل  اأخذه  الزبون  اأن  من 
اإىل الفاتورة. اأما اإذا اأعاده، فالنظام ذكي وقادر 
على حذفه من قائمة امُل�صرتيات ب�رسعة كبرية.

ولو وقف زبونان اأمام الرف نف�صه وقام اأحدهما 
ب�صحب منتج، بينما مل يخرت االآخر اأي �صيء، فاإن 

النظام قادر على حتديد الزبون الذي قام باأخذ 
املنتج من خالل درجة لون الب�رسة اأواًل، ونظام 
تتبع املنتجات ثانًيا، واأخرًيا عرب املايكروفونات 
التي ُت�صتخدم لتحديد موقع امل�صتخدم من خالل 
ال�صوت  انتقال  �رسعة  وقيا�س  حركاته  التقاط 
حتديد  نظام  اأم��ا  املايكروفون.  اإىل  وو�صوله 
ُبعد  حل�صاب  ي�صتخدم  فهو  اجل��غ��رايف  املوقع 
داخل  الال�صلكية  االإ�صارة  موّزع  عن  امل�صتخدم 
بيانات  بني  ما  اجلمع  وبعد  وبالتايل  املتجر، 
اإىل  اإ�صافة  املايكروفونات،  وبيانات  الكامريا، 
�صيء  كل  حتديد  يتم  اجلغرايف  املوقع  بيانات 
بدقة واتخاذ القرارات ب�رسعة اأكرب. وبكل تاأكيد 
AI يف  ال يجب اإغفال دور الذكاء اال�صطناعي 
كبرًيا  �صوًطا  قطعت  فال�رسكة  النظام،  هذا  مثل 
 ،Amazon Echo اجل��دي��د  م�صاعدها  يف 
اخلوارزميات  هذه  من  جزء  ا�صتخدام  وبالتايل 

يف املتاجر اجلديدة اأمر وارد جًدا.

اأخذ احلاجيات يخرج  االنتهاء من  اأخرًيا، وبعد 
اأري��ح��ي��ة وم��ن دون  ال��زب��ون م��ن ال��ب��واب��ة بكل 
احلاجة الإبراز ما قام باختياره، اأو حتى ت�صجيل 
با�صتخدام  ُفتحت  التي  اجلل�صة  من  خروجه 
ُتريد  ما  اخرت  فقط  اآخر،  �صيء  اأي  وال  الهاتف، 
واخرج اإىل وجهتك القادمة بكل �صهولة و�رسعة، 
املوجود  التطبيق  ع��رب  ال��دف��ع  عملية  و�صتتم 
الذكي ب�صكل فوري واآيل بعد منح  الهاتف  على 

ال�صالحيات املطلوبة.
اأمازون،  التي تواجه  ال�صعوبات  اأما بخ�صو�س 
حت��اول  اأن  يجب  عن�رس  اأه���م  ُت��ع��د  فالتكلفة 
تقليله قدر االإمكان لتكون قادرة على االنت�صار 
متنح  اأن  ميكن  كما  اأك��رب،  ب�رسعة  الفكرة  بهذه 
تراخي�س ال�صتخدام هذا النظام من قبل متاجر 
اأو �رسكات اأُخرى، وبالتايل ُت�صبح عالمة رائدة 
االإلكرتونية،  املتاجر  مناذج  تطوير  جمال  يف 

ا. وتلك املوجودة على اأر�س الواقع اأي�صً

  تضيف مكالمات 
الفيديو لخدماتها

تتخلى عن فكرة االستحواذ 
على “ساوند كالود

في العمل "يحافظ على 
الصحة مع تقدم العمر"

مركبة فضاء يابانية في مهمة 
للتخلص من النفايات الفضائية

بع��د اأ�صه��ر م��ن اإ�صاف��ة املكامل��ات ال�صوتية اأعلن��ت خدم��ة Slack اإ�صافة 
مكامل��ات الفيديو حيث �صي�صاعد ذل��ك اأكر من 4 ماليني م�صتخدم على روؤية 
بع�صهم البع�س من خالل املكاملات الفردية اأو حتى املكاملات اجلماعية اإذا 

كنت من امل�صرتكني يف اخلدمة .
وكم��ا هو احلال م��ع ال�صوت اأك��دت Slack اأن اخلدمة �صتك��ون متاحة على 
وين��دوز وماك باالإ�صافة لنظام غوغل ك��روم بكل �صهولة يف  حني �صيتيعني 
عل��ى م�صتخدم��ي التطبيق��ات عل��ى اأندروي��د و iOS االإعتم��اد قلي��اًل عل��ى 

املكاملات ال�صوتية و�صتتاح لهم اخلدمة يف وقت الحق .
باالإ�صاف��ة ملكاملات الفيديو اأعلن��ت Slack اأي�صًا بع���س الرموز التعبريية 

املخ�ص�صة التي ميكن ا�صتخدامها لردات الفعل يف االجتماعات مثاًل .

يب��دو اأن �صبوتيف��اي تخلَّت ع��ن خططها ل���رساء من�صة �صاون��د كالود. وبداًل 
ع��ن اأن تق��وم ب�صفق��ة اال�صتح��واذ، ترك��ز جهوده��ا عل��ى اإمكاني��ة قيامه��ا 
باالكتت��اب الع��ام يف البور�ص��ة. ووفًق��ا للم�صادر، كان��ت كال ال�رسكتني يف 
��ِل اإىل اتفاٍق قريب، كم��ا بدا ل�صبوتيف��اي اأن ت�صتحوذ على  حمادث��ات للتو�صُّ
�صاون��د كالود لتعزي��ز موقفها �صد املناف�صني اأمث��ال اأبل واأمازون يف قطاع 
اخلدمات ال�صوتية. اإال اأن اخلدمة ال�صويدية قررت تغيري الفكرة ب�صبب تقلبات 
يف التكالي��ف، واتفاقيات الرتاخي���س التي �صتوؤول اإليه��ا عملية اال�صتحواذ. 
ووفًق��ا للخرباء فاإن القيمة ال�صوقية ملن�ص��ة �صاوند كالود �صرتتفع اإىل 700 
ا�س للغاي��ة نظًرا ملكافحتها من  ملي��ون دوالر.موقف �صاوند كالود االآن ح�صَّ

اأجل حتقيق قاعدة مالية اأكر �صالبة. 

حث��ت كبرية امل�صوؤولني يف القط��اع الطبي باجنلرتا، �ص��ايل ديفيز، من ترتاوح 
اأعماره��م ما ب��ني 50 و70 عام��ا على اال�صتم��رار يف العمل م��ن اأجل احلفاظ 
عل��ى �صحته��م. وقالت ديفي��ز يف تقرير �صدر اخرياً اإن��ه "ال يجب اال�صتخفاف" 
بالفوائ��د البدني��ة والذهنية للعم��ل اأو امل�صاركة يف اأن�صط��ة تطوعية. واأكدت اأن 
العم��ل ي�صاع��د النا�س على ال�صع��ور بالر�صا ويقلل االإح�صا���س بالوحدة. وقالت 
ديفي��ز: "النا�س يعي�صون االآن الأوقات اأطول من قبل، والتقاعد يوفر فر�صة ملن 
ولدوا يف مرحلة طفرة املواليد )بني عامي 1946 و1964( كي ي�صبحوا اأكر 
ن�صاط��ا من ذي قبل." وتابع��ت: "البقاء يف العمل، اأو التط��وع، اأو امل�صاركة يف 
جمموع��ة جمتمعي��ة، ميك��ن اأن يحفظ للنا���س ن�صاطهم اجل�ص��دي والذهني ملدة 

اأطول. وال يجب اال�صتهانة بالفوائد ال�صحية لهذه املمار�صات."

اأطلق��ت الياب��ان مركبة ف�صاء متجه��ة اإىل حمطة الف�صاء الدولي��ة على متنها نظام 
للتخل���س م��ن النفاي��ات الف�صائية الت��ي قد ت�صكل تهدي��دا ال�صتك�ص��اف الف�صاء يف 
امل�صتقب��ل. و�ص��ارك يف اإنت��اج نظام جمع النفاي��ات �رسكة ياباني��ة متخ�ص�صة يف 
�صنع �صباك �صيد االأ�صماك. ويهدف علماء يف وكالة ا�صت�صكاف الف�صاء اليابانية اإىل 
التخل���س من النفايات املحيطة بكوكب االأر�س. وبني ذلك كمية كبرية من االأجهزة 
الت��ي مت التخل���س منها م��ن اأقمار ا�صطناعي��ة قدمية وقطع م��ن �صواريخ.  ويوجد 
على منت املركبة حبل م�صنوع من اأ�صالك معدنية رفيعة تولد الكهرباء اأثناء �صحبه 
يف املج��ال املغناطي�صي املحيط بكوكب االأر���س.  ويفرت�س اأن النفايات الف�صائية 
�صتتح��رك ببطئ عندم��ا يقرتب منها احلبل، وه��و ما �صي��وؤدي اإىل انتقالها اإىل مدار 

اأقرب اإىل االأر�س، ومن ثم احرتاقها عندما ت�صل اإىل املجال اجلوي االأر�صي. 
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دراسة تحدد سبب مرور الوقت 
بسرعة أو ببطء

ابتكار منزل قابل للطي يتحول إلى شاحنة

نوكيا تعود رسميًا بهاتف بـ 26 دوالرًا!

عل��ى كل م��ن ميل��ك بطاقة في��زا اأن يوا�ص��ل قراءة ه��ذا املقال، حي��ث اكت�صف 
اخل��رباء ثغ��رة اأمنية يف ع��دٍد من بطاق��ات االئتم��ان، ت�صم��ح باحل�صول على 
بياناته��ا يف �ص��ت ث��وان فقط. اأجرى تل��ك الدرا�صة البحثي��ة ون�رسها فريق من 
جامع��ة نيوكا�صل. ووفًق��ا للبحث، فبا�صتخ��دام اأول �صتة اأرقام م��ن اأي بطاقة 
ثِّ��ل رمز البن��ك ونوع البطاق��ة -، فم��ن املمكن توقع  ائتم��ان في��زا – الت��ي مُتَ
واحت�ص��اب م��ا تبقى من اأرقام، مبا يف ذلك اأرقام التحقق الثالثة  CVVومن 

بني االآالف من املحاوالت، الكثري منها جنح يف نهاية املطاف.
كم��ا ان  العدي��د من مواقع التجارة االإلكرتونية الي��وم لديها اإجراءات للحماية 
�ص��د ه��ذا الن��وع م��ن الهجم��ات، وذل��ك من خ��الل احلد م��ن حم��اوالت الدفع 
اخلاطئ��ة، لكنه اإجراء لي���س كافًيا بكل تاأكيد. ووفًق��ا للباحثني فاإن حماوالت 
تخم��ني اأرقام بطاق��ات فيزا موجودة منذ عدة �صن��وات، ويف الوقت نف�صه فاإن 
اأنظم��ة في��زا ال تك�صف عن وجود حم��اوالت التخمني املذك��ورة اآنًفا، ما ي�صمح 

للمهاجمني مبتابعة اأعمالهم من دون قلق.

الف�صاء  اإطالق م�رسوع جديد ال�صتك�صاف  علماء  اأعلن  �صابق  يف وقت 
من  اآالف  الإر�صال  الليزر  ا�صتخدام  فيه  يتم  "�صتار�صوت"  عليه  اأطلقوا 
مركبات الف�صاء ال�صغرية التي ال يزيد حجمها على حجم هاتف ذكي 
 4.37 يبعد عنا  �صنتاوري" الذي  "األفا  �صم�صي جماور وهو  اإىل نظام 

�صنوات �صوئية فقط.
ووفق هذا امل�رسوع الطموح -الذي يدعمه الفيزيائي الربيطاين ال�صهري 
�صتفني هوكينغ، ويقوده امللياردير الرو�صي يوري ميلرن- فاإن املركبة 
الف�صائية �صت�صافر بُخم�س �رسعة ال�صوء كي ت�صل اإىل "األفا �صنتاوري" 
�رسعة  على  م��رة  مبئة  تزيد  �رسعة  وه��ي  فقط،  عاما  ع�رسين  خ��الل 

مركبات الف�صاء التقليدية.
واملعهد  )نا�صا(  االأمريكية  والف�صاء  الطريان  اإدارة  يف  باحثني  لكن 
اأن  وهي  امل�رسوع  هذا  يف  مع�صلة  وج��دوا  والتقنية  للعلوم  الكوري 
باأعطال فادحة  �صتت�صبب  الف�صاء  العالية يف  الطاقة  ذات  االإ�صعاعات 
اأن مكونات  ال�صيليكون ل�رسيحة املركبة، ما يعني  اأك�صيد  بطبقة ثاين 

املركبة �صتتعطل قبل �صنوات من و�صولها.
حلول  عدة  اإىل  مون"  "دون-اإل  بقيادة  الباحثون  هوؤالء  تو�صل  وقد 
فيه  تقل  الف�صاء  م�صار يف  اختيار  بينها  امل�صاكل، ومن  لتجاوز هذه 
االإ�صعاعات اأو اإ�صافة درع لتقلي�س �رسر االإ�صعاعات، لكن احلل االأول 

والثاين  الف�صاء،  اكت�صاف  ويوؤخر  اأط��ول  مهمات  اإىل  �صيوؤدي 
مركبة  ا�صتخدام  فكرة  ويلغي  ال�رسيحة  اإىل  ثقال  �صي�صيف 

�صغرية احلجم.
االإ�صالح الذاتي

املركبة  ترك  االأف�صل  من  اأن��ه  مون  وجد  لذلك 
ت�صميم  يتم  لكن  االإ�صعاعات  الأ�رسار  تتعر�س 

نف�صها،  ت�صليح  اإع��ادة  ت�صتطيع  بحيث  ذلك ال�رسيحة  وي��ك��ون 
الذي  االأم��ر  ال�رسيحة  لت�صخني  كهربائي  تيار  با�صتخدام 

�صيعالج اأي �رسر ت�صبب به التعر�س لالإ�صعاع.

�صت�صغل  املركبة  فاإن  املقرتح  هذا  ووفق 
خ��الل  ���ص��ن��وات  ب�صع  ك��ل  ال��ط��اق��ة 

ال��رح��ل��ة، وب���ه���ذا ف����اإن ح���رارة 
اأ�رسار  اأي  �صتعالج  املكثفات 

اأح��دث��ت��ه��ا االإ���ص��ع��اع��ات، 
وبذلك �صت�صتمر ال�رسيحة 

اكتمال  عند  بالعمل 
اإ�صالحها.

فريق  ع�صو  ي��ق��ول 

موجود  اأمر  لل�رسيحة  الذاتي  الت�صخني  اإن  هان  ج��ني-وو  الباحثني 
التجارب يف املخترب متكنت  اأنه خالل  اإىل  منذ �صنوات عديدة، م�صريا 
اآالف  ع�رسة  حتى  فال�س  ذاكرة  �رسيحة  اإ�صالح  من  الت�صخني  عملية 
مرفوعة  مرة  اآالف  ع�رسة  حتى   )DRAM( "رام "دي  وذاكرة  مرة، 

اإىل العدد 12.
�صئيلة  مركبة  اإر�صال  م�رسوع  يزال  ما  املرحلة  هذه  حتى  اأنه  ورغم 
التقنية  اإن  قال  الفريق  لكن  اأفكار،  احلجم يف مهمات ف�صائية جمرد 
"ممكنة  ون  �صنتاوري  األفا  مثل  الطويلة  الف�صاء  مهمات  من  �صتجعل 

من الناحية الفنية".
�صتزن  اإن كل مركبة  "�صتار�صوت" قال  وراء م�رسوع  الفريق  اأن  ُيذكر 
غراما وحدا ويكلف اإنتاجها اأكر بقليل من ثمن هاتف ذكي، و�صتزود 
كل مركبة بكامريا، وحمركات فوتونية، ومزود طاقة، واأدوات مالحة 

وات�صاالت.
اإطالق  قبل  جتاوزها  يجب  التي  التقنية  ال�صعوبات  مع  وبالتزامن 
ماليني  وع�رسة  خم�صة  بني  ما  يحتاج  "�صتار�صوت"  فاإن  امل�رسوع، 

دوالر لتمويل االأبحاث وعمليات التطوير.

ل��وزارة  التابع  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  ن�صح 
بتغطية  باملكتب  العاملني  جميع  االأمريكية  العدل 
ملنع  بهم  اخلا�صة  احلوا�صيب  اأج��ه��زة  ك��ام��ريات 

�س عليهم. التج�صُّ
يفعله  م��ا  ك��ل  م�����ص��اه��دة  للمخرتقني  مُي��ك��ن  اإذ 
كما  مفتوحة،  الكامريات  ترك  حال  امل�صتخدمون 
ذلك  اأهمية  اتَّ�صحت  وقد  االأمنيون،  اخل��رباء  يقول 
عندما  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  �صابق  وق��ٍت  يف  االأم���ر 
زوكربريغ  مارك  في�صبوك  مالك  اأنَّ  �صور  اأو�صحت 

ى كامريا حا�صوبه من نوع ماك بوك برو. غطَّ
واالآن، اأّيد تلك التحذيرات جيم�س كومي، مدير مكتب 
"االأمور  اأحد  ��ه  اإنَّ يقول  الذي  الفيدرايل  التحقيقات 
اإنَّ  املعقولة" التي ميكن للنا�س فعلها، وقال كومي 

اأن  وينبغي  الكامريات  ي  تغطِّ احلكومة  مكاتب  كل 
يحذو املواطنون العاديون حذوها.

عليك  التي  املعقولة  االأم��ور  بع�س  "ثمة  واأ�صاف: 
فعلها، وذلك اأحدها، اإذا ذهبت اإىل اأي مكتب حكومي 
اأعلى  �صغرية  ك��ام��ريات  جميعًا  لدينا  اأنَّ  �صتجد 
نفعل  يغلقها.  �صغري  غطاء  جميعًا  فوقها  ال�صا�صة، 
ذلك كي ال ينظر اإلينا اأ�صخا�س لي�صت لديهم ال�صلطة 

الالزمة ملراقبتنا. اأظن اأنَّ هذا اأمر جيد".
الالبتوب  اأجهزة  يف  املوجودة  الكامريات  اأنَّ  ورغم 
التي  االأ�صياء  اأقيم  اأحد  كذلك  تعد  مفيدة،  تكون  قد 
يفعل،  اأن  فبمجرد  اإليها.  الو�صول  للمخرتق  مُيكن 
حولها  حتدث  التي  االأ�صياء  م�صاهدة  ب�صهولة  ميكنه 
الحقًا  املعلومات  تلك  ا�صتخدام  وميكن  وت�صجيلها، 

يف االبتزاز اأو اخرتاق اأجهزة اأمنية اأخرى، اأو ما هو 
اأ�صواأ من ذلك.

اأنَّ حكومات، مبا  اإىل  ال�صابقة  الت�رسيبات  اأملحت  اإذ 
الكامريات  راقبت  املتحدة،  الواليات  حكومة  فيها 

على االأرجح جلمع معلومات عن املواطنني.
من جانبها،اأعلنت �رسكة Hide My Ass! لالأمن 
ها قد بداأت يف �صنع اأدوات خا�صة لتغطية  ال�صبكي اأنَّ
املخرتقون،  اقتحمها  اإذا  حالة  يف  ال��ك��ام��ريات، 
اأي�صًا  ال�صغرية  البال�صتيكية  القطع  هذه  وحتتوي 
�صورٍة  اإدخال  النا�س  باإمكان  اأنَّ  يعني  ا  ممَّ عد�صًة، 

كي يراها اأي �صخ�س يقتحم الكامريا.
الأجهزة  كذلك  اأخ��رى  اأدوات  ثمة  ذل��ك،  عن  ف�صاًل 

الالبتوب واحلوا�صيب املكتبية وهواتف االآيفون. 

مع اقرتاب معر�س االإلكرتونيات اال�صتهالكية 
تتزاي��د  اأن  الطبيع��ي  فم��ن  ال�صه��ري،    2017
ال�صائع��ات ح��ول املنتج��ات الت��ي �صتظهر يف 
ه��ذا احل��دث امله��م. واأح��دث م��ا ورد منها ما 
يتعل��ق مبنتجات اإل جي، الت��ي من املتوقع اأن 
تطل��ق جمموع��ة م��ن الهواتف اجلدي��دة لثالث 
فئ��ات متلف��ة. وذك��رت م�ص��ادر مقرب��ة من 
ال�رسك��ة الكورية اأن اإل جي �صتعلن يف معر�س 
اال�صتهالكي��ة املقب��ل هوات��ف  االإلكرتوني��ات 
 ،”X و”اإك�س ،”K جدي��دة تابعة لفئات “كي��ه
 .”Stylus/Stylo و”�صتايل�س/�صتايل��و 
ووفًق��ا لل�صائعات فمن املتوقع اأن يتم اإعالنها 
يف يناي��ر خ��الل املعر�س، وكذل��ك يف فرباير، 
املوؤمت��ر  يف  جدي��دة  هوات��ف  �صت��ة  باإط��الق 

العاملي للجوال 2017.
يذك��ر انه مل يتم ت�رسي��ب اأي �صور جديدة لتلك 

الهواتف، لكن من املتوق��ع اأن تظهر معلومات 
االإلكرتوني��ات  اق��رتاب معر���س  م��ع  جدي��دة 
اال�صتهالكي��ة، ال��ذي �صيق��ام ابت��داًء م��ن ي��وم 
5 يناير.من��ذ عقدي��ن م��ن الزم��ن وحتى هذه 
Am - اأم��ازون �رسك��ة  جنح��ت   اللحظ��ة، 
zon بتغي��ري واقع التج��ارة االإلكرتونية عرب 
االإنرتن��ت. فم��ن متجر لبي��ع الكت��ب اإىل متجر 
لبي��ع كل �ص��يء تقريًب��ا، اإ�صاف��ة اإىل االأجه��زة 
التقني��ة الت��ي اأطلقته��ا ال�رسك��ة والت��ي غرّيت 
دون  م��ن  االإلكرتوني��ة،  الكت��ب  ق��راءة  واق��ع 
ن�صي��ان امل�صاع��دات املنزلية وجه��از اأمازون 
اإيك��و Amazon Echo ال��ذي دخل��ت م��ن 
خالله جمال ال��ذكاء اال�صطناعي بقّوة كبرية، 
دافع��ة �رسكات بحجم غوغ��ل اإىل اللحاق بهذه 
ال�صيحة التي بداأتها -اأم��ازون- بنف�صها قبل 

اجلميع.

ق��ام باحث��ون برتغالي��ون بدرا�ص��ة االأ�ص���س الع�صبي��ة احليوي��ة 
للت�ص��ور ال�صخ�صي عن �رسعة مرور الزم��ن اأو بطئه، ون�رست هذه 
الدرا�ص��ة يف جمل��ة �صاين�س العلمية.  يوجد ل��دى كل اإن�صان �صعور 
داخل��ي بعدد ال�صاعات والدقائق بل وحت��ى الثواين املنق�صية، اإال 
اأن ه��ذا ال�صع��ور غري م�صتق��ر ويختلف من �صخ���س اإىل اآخر، اإذ اأنه 
يعتم��د على احلالة النف�صية لالإن�ص��ان. فعلى �صبيل املثال ينق�صي 
الوق��ت ب�رسعة بالن�صب��ة لالإن�صان اإذا م��ا كان منغم�صا يف العمل، 
بينم��ا يب��دو الوق��ت اأبطاأ م��ن م�ص��ي ال�صلحف��اة اإذا كان ال�صخ�س 
ي�صع��ر باملل��ل اأو احلزن.  وجد جوزيف بات��ون وزمالوؤه من مركز 
اأبح��اث "ل�صبونة" اأن الت�ص��ور ال�صخ�صي للوقت يعتمد على ن�صاط 
اخلالي��ا الع�صبية التي تنتج الناقل الع�صب��ي - الدوبامني. وتعد 
مادة الدوبامني العن���رس الكيميائي االأكر تاأثرياً على االإح�صا�س 
بال�صع��ادة. ويوؤثر الدوبامني على جمموعة م��ن اخلاليا الع�صبية 
توجد يف و�صط الدماغ وت�صّمى املادة ال�صوداء. وينطلق الدوبامني 
م��ن هذه اخلالي��ا اإىل املناط��ق االأخرى يف الدم��اغ. اأي اأن ن�صاط 

املادة ال�صوداء هو العن�رس الرئي�صي يف عملية معاجلة الزمن.

تعتزم �رسكة بناء رو�صية اإنتاج منازل متو�صطة احلجم ميكن طيها بدقة متناهية 
لتتح��ول اإىل �صاحن��ة نقل بطريقة فري��دة.  ُتظهر لقطات الفيدي��و اخلطوات االأوىل 
لتحوي��ل املن��زل اإىل �صاحنة من خالل ط��ي الن�صف العلوي م��ع اجلانبني الإن�صاء 
ممت  �صن��دوق طوي��ل. وميك��ن لل�صاحنة التنق��ل بكل �صهول��ة فيما بعد، اإذ ه��ي �صٌ
كمنازل اآلية مو�صمية وال�صتخدامها كمكاتب ويف املراكز ال�صياحية وكم�صتودعات.
وياأتي منوذج املنزل املكون من طابق واحد مب�صاحة 1500 قدم مربعة، يف حني 

اأن النموذج الثاين ذا الطابقني م�صاحته 2690 قدما مربعة.
ويعتق��د املهند�س ظاهر �صيميونوف اأن املنزل املتحول اإىل �صاحنة هو حل الأزمة 
ال�صكن ولل�صفر يف الوقت نف�صه. وقد ُجهز هذا املنزل ال�صكني بجدران خ�صبية بلغت 
�صماكته��ا 15 �ص��م مع��ززة باألواح م��ن ال�صلب، كم��ا ُزود مبولدات دي��زل م�صتقلة 
وكهرب��اء ومتدي��دات مياه. وي��رتاوح �صعر املنزل املتحرك ب��ني 280 و360 األف 
جني��ه اإ�صرتليني. وقد تناقل املتابعون �صور املن��زل الذي ميكن طيه ليتحول اإىل 
�صاحن��ة ع��رب �صبكة االإنرتنت، حيث يعتق��د البع�س اأن هذا املن��زل ميكن اأن ي�صهل 
ال�صف��ر بينم��ا وقع البع�س االآخر يف ح��رية من اأمرهم حول كيفي��ة حتويل املنزل 

اإىل �صاحنة.

اأعلن��ت ال�رسكة الفنلندي��ة "اإت�س ام دي غلوبال" املالكة للعالم��ة التجارية نوكيا 
اطالقه��ا اأول الهوات��ف الذكي��ة من الفئة العادي��ة والتي حتمل العالم��ة التجارية 
نوكي��ا.  وقام��ت ال�رسكة بالك�صف ر�صميا ع��ن هاتف نوكيا 150 ال��ذي ياأتي مع 

ن�صخة اإ�صافية تدعم االت�صال عرب �رسيحتي �صيم كارد .
كم��ا قال��ت �رسك��ة "اإت���س ام دي غلوب��ال"  يف من�صور له��ا عرب موقعه��ا الر�صمي 
اإن هات��ف نوكي��ا 150 �صيطرح يف جمي��ع اال�صواق ابتداًء من بداي��ة العام املقبل 
2017، علم��ا ان ال�رسك��ة حت���رس الإطالق هوات��ف ذكية تعمل بنظ��ام اأندرويد. 
ويتوقع ان يكون احدها من الفئة الراقية كما ا�رسنا يف العديد من املرات ال�صابقة 
  .QVGA يذك��ر اأن هات��ف نوكيا 150 ياأت��ي ب�صا�صة حجمها 2.4 ان���س وبدقة
ويجه��ز الهاتف ببطارية �صعته��ا 1020 ميلي اأمبري/ �صاع��ة، ومتكن اجلهاز من 
البقاء يف و�صع اال�صتعداد ملدة 31 يوما من دون اإعادة �صحن. كما يدعم الهاتف 

تو�صيل بطاقة تخزين خارجية من نوع MicroSD حتى 32 جيجابايت.
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