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Science

املدى العلمي

اإلجهــــــــاد يـؤثــــر فـــي مستويـــــات إفـــــراز اهلـرمـونــــــات
خلـصـت دراسـ ــة ج ــدي ــدة إل ــى وج ــود ارتـب ــاط بـني
اإلجهاد وارتفاع مـستويات بعض الهـرمونات ،مما
يــؤثــر سـلبــا أو إيجــابــا يف قــدرة الـشخـص اجملهــد
عل ــى الــتكـيـف مع الـنـتـ ــائج ال ــسلـبـي ــة لـإلجه ــاد.
ـ
ويعــتقـ ـ ــد وفقـ ـ ــا ل ـنــتـ ـ ــائج ال ـ ــدراس ـ ــة أن ه ـ ــرم ـ ــون
 DHEA-Sالذي تنتجه الغدد الكظرية يتم
إفــرازه كــاسـتجــاب ــة لإلجه ــاد .ويعـتقــد ك ــذلك أن
لهـذا الهـرمـون تــأثيــرات مفيــدة كتعـزيـز الـذاكـرة
وتقليل أعراض االكتئاب.
وقــام فــريق الـبحـث بــدراســة مـسـتــويــات هــرمــون
 DHEA-Sونسبته إلى هرمون  cortisolالذي

املحمول ينطوي
عىل ارضار
حذر خبراء فنلنديون يف
مجال األشعة من التساهل
أو التقليل من اخملاطر
الناجمة عن اإلشعاعات
الصادرة عن الهواتف
احملمولة.
فقد توصلت دراسة أجراها
هؤالء اخلبراء إلى نتائج
غير مبشرة ملستخدمي
الهواتف احملمولة ،إذ مت
اكتشاف أضرار يسببها
احملمول عبر التعرف على
التغيرات البيولوجية التي
حتدثها إشعاعات الهاتف
يف أداء خاليا اجلسم.
وقال دريوز ليسينسكي
خبير األشعة وأحد
املعنيني بهذه الدراسة إن
اإلشعاعات الصادرة عن
احملمول تؤثر بشكل أو
بآخر على نظام البروتني
(فامنتني) املوجود يف
خاليا جسم اإلنسان مما
يعرض هذه اخلاليا
لتغيير طريقة عملها
وفاعليتها ،مضيفا أن
إشعاعات الهاتف احملمول
ميكن أن تغير من وظيفة
اخلاليا ،وهو ما يؤدي إلى
تعطيل أو إحداث توترات
كيميائية يف هيكل اخللية
مما يساهم يف احتمال
اإلصابة بأورام سرطانية
وبخاصة يف منطقة
الدماغ.
وسبق أن اكتشف يف عام
 2002أن اإلشعاعات
الصادرة من األجهزة
اخللوية تؤثر بشكل مباشر
على بروتني "أكتني" وهو
أحد األجزاء الرئيسية
للخلية وهيكلها.
يذكر أن دراسات عدة
أثبتت عددا من اآلثار
اجلانبية التي تتركها
األشعة والذبذبات
الصوتية الصادرة من
األجهزة اخللوية على
اإلنسان ،يف حني أثبتت
دراسات وأبحاث أخرى
عكس ما توصلت إليه
الدراسات السابقة كما
حدث يف دراسة أملانية يف
العام الفائت تؤكد أن
استخدام اجلهاز النقال
آمن ويخلو من أي ضرر.
واعتبر البروفيسور غونار
فالتفول خبير علم
السرطان يف املستشفى
الوطني بأوسلو أن التباين
يف نتائج الدراسات منطقي
ومعقول ،ويف الغالب ما
تقوم الدراسة على شريحة
معينة من الناس قد
تختلف ظروفها والبيئة
احمليطة بها عن الشريحة
األخرى التي أجرى عليها
خبراء آخرون دراسة
أخرى ،وبالتالي فإن نتائج
الدراسة تختلف تبعا لهذا
االختالف.
واقترح أن تقوم جهة دولية
بعمل دراسة شاملة عن
اآلثار الناجمة عن
اإلشعاعات ومحطات
التقوية املعدة لها ،وذلك
عبر توفير أجواء مشابهة
لشرائح عدة من الناس يف
عدد من الدول وبإشراف
خبراء يف مجال
اإلشعاعات والعلوم
السرطانية ،مؤكد ا ً أن مثل
ذلك ميكن أن يؤدي إلى
نتائج أكثر دقة
ومصداقية.

يـلعـب دورا يف تـخفــيف آث ـ ــار اإلجهـ ــاد .وأجـ ــريـت
الـ ــدراسـ ــة علـ ــى عـيـن ــة مـن  25شخـص ــا ع ــسك ــري ــا
(متــوســط أعم ــارهم  25عــامــا) ،وذلك قـبل وبعــد
تـنفيــذ سينـاريـوهـات مجهـدة كجـزء من تـدريبـات
عـسكريـة شاقـة تشمل مـواقف صعبـة مثل الـوقوع
يف األسر.
وأخ ــذت من املـش ــاركني عـين ــات من الــدم واللعــاب
وقـ ــامـ ــوا بـ ــاإلجـ ــاب ـ ــة علـ ــى اسـت ــطالع قـبـل وبعـ ــد
الـتدريبات بهدف قيـاس ورصد أعراض االنفصال
لــديهم ،أي شعــورهم بــاالتصـال أو االنـفصــال عن
البيئة احمليطة بهم نتيجة اإلجهاد.

ووجد الـباحثـون أن نسبـة هرمـون  DHEA-Sإلى
ه ــرم ــون  cortisolيف الـ ــدم خالل فـتـ ــرة اإلجه ــاد
كــانـت أعلــى بــشكل مـلمــوس يف املـش ــاركني ال ــذين
أظهـ ــروا أعـ ــراض انفــصـ ــال أقل ،وأداء عـ ـسـكـ ــريـ ــا
متفوقا.
وأظهـ ــرت نـتـ ــائج ال ــدراس ــة أن م ـسـت ــوى ه ــرم ــون
 DHEA-Sقد ارتفع لدى األشخاص األصحاء
ب ـسـبـب اإلجهــاد احلــاد ،وأن ن ـسـبـته إلــى هــرمــون
 cortisolقد تشير إلى درجة احلماية التي
حـصلـت للفــرد اجملهــد ضــد التــأثيــرات الـسلـبيــة
لإلجهاد.

ومن املفـيد يف املـستقبـل إجراء جتـارب إكلـينيكـية
م ـصـمـمـ ــة السـتـك ــش ـ ــاف وتقـيـيـم جـ ــدوى زيـ ــادة
مستـويات هـرمون  DHEA-Sيف البشـر قبل وقت
تعـ ــرضهـم لإلجهـ ــاد بهــدف تــوفـيــر احلـمــايــة مـن
تـ ــأثيــرات اإلجهــاد الـسلـبي ــة ،والتـي ستـنعكـس يف
تـضـ ــاؤل الـ ــشعـ ــور ب ــاالنفـص ــال ل ــدى حل ــول وقـت
الصدمة ويف حتسن األداء اإلدراكي.
وتـبلـ ــغ مــستـوي ـ ـ ــات هـرم ـ ـ ــون  DHEA-Sذروتهـ ـ ــا
يف اإلن ـس ـ ـ ـ ــان يف سـ ــن 25-20ع ــام ــا ،ثـم تـتـ ــراجــع
إل ـ ــى نحــو  20إل ــى  %30من مــستــويــات الــذروة يف
سن  80-70عاما.

تـقــنيــــــــة الستـخـــالص املعلـــومـــــات مــن قــرنيـــــــة العــيـــن
أعـلن بــاحثــان من جــامعــة كــولــومـبيــا
األميـركية عن تطـوير تقنية حـاسوبية
جديـدة الستخالص معلومـات بصرية
مفـصلــة من الــشكل الــذي تبــدو علـيه
قرنية العني يف الصور.
وخـلـ ــص ال ــبـ ـ ـ ــاح ــث كـ ـ ـ ــو ن ــيـ ـ ــش ــي ــنـ ـ ـ ــو
والـب ــروفــس ــور ش ــري ن ــاي ــار ،وهـم ــا مـن
مخـتبـر جـامعـة كـولـومـبيـا لـبصـريـات
احلــاســوب ،إلــى أنه ميـكن اسـتخالص
مـنـظــر ع ــام وواسع ومفــصل للـمجــال
احملـيــط بـ ــشخــص مـ ــا مـن أي صـ ــورة
لذلك الشخص.
بـل ميكـن حت ــدي ــد اله ــدف ال ــذي ك ــان
ينـظـر إلـيه ذلك الـشخـص بـالـضبـط.
وبـكلـم ـ ــات أخ ـ ــرى ،ميـكـن اسـتـخالص
الصـورة التي وقعت عـلى شبكـية العني
ألي شخص يف اللحظة التي التقطت
فيها صورته.
وقـ ـ ــد تــتـ ـ ــرت ــب علـ ـ ــى هـ ـ ــذه احملـ ــصلـ ـ ــة
ت ـ ــط ــبـ ـيـق ـ ـ ـ ــات واسـع ـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ــال ـ ــص ـ ـ ـ ــورة
املـ ـسـتـخلــص ـ ــة مــن العــني واملع ـ ــاجل ـ ــة
حـاسوبيـا تخبرنـا عن موقع وتـفاصيل

التقـاط الصـورة ،وهـذه املعلـومـات لهـا
ق ــي ــم ـ ـ ـ ــة ك ــب ــي ـ ـ ـ ــرة ل ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ــؤرخ ــني

الكـثـي ــر عـن الـظ ــروف الـتـي الـتقـطـت
فيها صور العظماء.
وإذا كــانـت جــودة الـصــورة ممـتــازة مـن
حـيـث كـث ـ ــاف ـ ــة تف ـ ــاصـيـله ـ ــا ،سـيـت ـ ــاح
اســتعـم ــال ه ــذه الــتقـنـيـ ــة لألغ ــراض
األمـنيــة ،مـن حيـث تعـقب املـطل ــوبني.
وميـكن لهــذه التقـنيــة من وجهــة نظـر
تكـن ــول ــوجـي ــة أن ت ــؤدي إل ــى تــط ــوي ــر
وسـائـط متقـدمـة بـني اإلنسـان واآللـة،
ف ــالق ــدرة علــى حتــديــد اجتــاه وزاويــة
وم ــوضع الـنـظــر تـي ـســر الـتف ــاعل بـني
املـ ـســتخـ ــدم واحلـ ــاسـ ــوب ال ــشخ ـصـي،
وتعلـم اإلنسان اآللي أداء املهـام املركبة
بدون احلاجة إلى برمجة معقدة.
ويف بـعـ ــض ح ـ ـ ــاالت الـ ـ ـشـلـل ح ــي ــث ال
يـبق ــى ل ــدى امل ــرض ــى مـن قـ ــدرة عل ــى
التـحكم إال حـركــة العيـنني ،تـستـطيع
التـقنيـة اجلـديـدة أن تـسهل للمـرضـى
عملـية االتصـال الضروريـة الستخدام
مختلف األجهزة.
ويف سيـاق مـتصل ،كـان نيـشينـو ونـايـار
ق ــد أظه ــرا أن املعلــوم ــات الكــامـنــة يف

والـ ـ ـصـحـفـ ــيـ ــني الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــتـ ـ ـ ـ ــاح لـهـ ــم
االســتع ــان ــة بــص ــور األرشـيـف ملع ــرف ــة

العني قابلـة لالستخدام يف الـرسومات
والتصاميم احلاسوبية  ،فاملنظر العام
املـ ـ ــسـ ـتـخـلـ ــص لـل ــب ــي ــئـ ـ ـ ــة احمل ــيـ ــطـ ـ ـ ــة
بالشخص املصور تنبئنا أيضا بظروف
اإلضاءة املركبة ملكان التصوير.
لـذلك ميكـن استخـدام العني كـوسيلـة
لـفـح ـ ــص وض ــب ـ ــط اإلض ـ ـ ـ ــاءة ،ح ــي ــث
اسـتخ ــدم الب ــاحثــان اإلضــاءة احملــددة
بهــذه الطـريقــة يف مختلـف تطـبيقـات
الرسومات والتصاميم احلاسوبية.
كـ ــذلـك ميـكـن اســتخـ ــدام املـعلـ ــومـ ــات
الـن ــاجت ــة عـن الــتقـنـي ــة اجل ــدي ــدة يف
دراسـة العالقــة بني رد فعل شـخص مـا
والــشيء ال ــذي يتــوجه إلـيه رد الـفعل،
ف ــالق ــواع ــد وال ــروتـيـن ــات ال ــري ــاضـي ــة
واحل ــاس ــوبـيـ ــة له ــذه الــتقـنـيـ ــة متكـن
املـ ـ ــسـ ـتـخ ـ ـ ـ ــدم م ــن الـ ـتـق ـ ـ ـ ــاط ص ـ ـ ـ ــورة
فوتوغـرافية عاديـة للشخص املدروس،
والنـظــر للعـالـم احمليـط بـه من وجهـة
نظـره ،فتحديـد موضع نظـر الشخص
يف الـصورة يـقربـنا خـطوة إلـى مشـاعر
وتفكير ذلك الشخص.

اخرتاع جديد يساعد العلامء يف انقاذ البيئة احليوانية والنباتية
على الرغم من أن
الصور امللتقطة
عبر األقمار
الصناعية
والهوائيات توفر
فكرة عامة عن
التغيرات التي
تطرأ على احلياة
النباتية واحليوانية
يف مثل هذه
احلدائق العامة،
فإن جمع البيانات
التفصيلية عن
هذه التغيرات ما
زال يستلزم
النزول إلى أرض
الواقع وقد يكون
هذا األمر مناسب ًا
بالنسبة للحدائق
املفتوحة التي
يسهل على العلماء
الوصول إليها
بسهولة للقيام
بعمليات املراقبة
والتسجيل ،لكن
األمر بالنسبة
لألماكن النائية
التي يصعب
وصول هؤالء
العلماء إليها
يختلف متاماً.

فعندما هـاجمت حمى فيروس اإليبوال
منـطقــة لــوسـي بغــرب الكــونغــو الحـظ
العلمـاء الـذين كـانـوا يقـومـون بـدراسـة
الغ ـ ــوريال هـنـ ــاك اخــتفـ ــاء  139قـ ــرداً ،
اعـتقــدوا أن الــوبــاء قــد قـض ــى علـيهــا،
والحظوا نفوق العديد من الشمبانزي
واخلـن ــازي ــر الـب ــري ــة والـبق ــر ال ــوح ـشـي
وأنـواع أخـرى مـن احليـوانـات ممــا دعم
االعـتق ــاد ب ــأن فـي ــروس اإليـب ــوال أكـث ــر
خطورة وفتكاً مما يعتقد البعض.
واملعلومات اإلضافية التي مت احلصول
علـيها يف هـذا الصـدد مت جتميـعها ألن
عـلم ــاء احليــوان يف ه ــذه املنـطقــة كــان
ل ــديهـم نـظ ــام مالئـم جلـمع وت ــسجـيل
ال ـب ـي ـ ــان ـ ــات ،ح ـيــث ك ـ ــان ـ ــوا يف مـ ـ ــراحل
جتــريـبـيــة لـنـظــام جــديــد يـطـلق علـيه
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ميكـن املستخـدم من تـدوين املالحـظات
املـشـاهـدة بـسهـولـة وسـرعـة ،ثـم ميكـنه
باستخـدام نظام حتديـد املواقع العاملي
 GPSأن يحدد علـى اخلريطـة املوقع
الذي مت تدوين هذه املالحظة فيه.
ه ـ ــذا االخ ـت ـ ــراع مت تـ ـص ـم ـي ـمـه به ـ ــدف
تـدوين وتسجيل مشـاهدات ومالحظات
من قِبَل أفـراد غير متخصصني ،بحيث
مق ـ ــدور امل ــتخـ ـصـ ـصــني مــن
ي ــك ـ ـ ــون يف ـ
علمـاء احليـوان والـنبـات الـذيـن يتعـذر
ـواف ـ ــرهــم يف ج ـم ــيع األوقـ ـ ــات عــنـ ـ ــد
ـت ـ ـ ـ
احلــاجــة إلــى تــدويـن هــذه املـشــاهــدات
االس ــتفـ ـ ــادة به ـ ــا يف وقــت الحـق ووضع
ص ــورة مــتكـ ــامل ــة عـن الـتغـي ــرات الـتـي
تـطرأ علـى احلياة احلـيوانيـة والنبـاتية
يف أي مكان.
اجل ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد ميـكــن ح ـ ـ ــراس
ـف ـ ـ ــاجل ــه ـ ـ ــاز ـ
احل ــدائـق الع ــام ــة ورج ــال األمـن غـي ــر
املــتخـ ـصـ ـصــني وال ـ ـس ـي ـ ــاح مــن ت ـ ــدويــن
املشـاهدات بشأن احليوان والنبات التي
ميكـن أن حتدث أمـامهم أثنـاء التـجول
أو اللعب.
ون ـظ ـ ــراً ألن الـك ـث ـي ـ ــريــن ممــن ل ـ ــديهــم
اخلبــرة يف تـتبـع التـغيــرات الـتي تـطــرأ
عل ـ ــى احل ـي ـ ــوان وال ـن ـب ـ ــات يف امل ـن ـ ــاطق
الـتـقلـيـ ــديـ ــة هـم مـن رج ـ ــال القـب ـ ــائل
الـ ــذيـن قـ ــد ال يـ ـسـت ـطــيع ـ ــون القـ ــراءة
والـكـتـ ــاب ـ ــة ،فقـ ــد مت ت ـصـمـيــم اجلهـ ــاز
بحـيث يتـضمن رمـوزاً و صـوراً ،وهـو مـا
يسهل علـى هؤالء تـدوين مشـاهدات ال
يق ـ ــدر عل ـ ــى اإلح ـ ــاطـ ـ ــة بخ ــطـ ـ ــورته ـ ــا
ـ
وأهميتها أحد غيرهم.
وي ــرى ص ــاحـب االخـت ــراع يـ ــرى أنه م ــا
زالـت هـن ــاك مج ــاالت كـثـيـ ــرة ميكـن أن
يتم تـوظـيف اختـراعه يف استخـدامهـا،
فعـن طـ ــريق الـكـثـيـ ــريـن مــن املهـتـمـني
باحليـاة البريـة واملعنيني مبـتابعـتها يف
ـح ـ ـ ــاء الـعـ ـ ـ ــال ــم ،مي ـك ــن
كـ ـث ـ ــي ـ ـ ــر م ــن أن ـ
استخـدام اجلهــاز يف قيــاس تقيـيم أثـر
تغـيــر املـن ــاخ عل ــى بعـض امل ـسـتــوطـنــات
ـش ـ ــريـ ـ ـ ــة وبع ــض األن ـ ـ ــواع .ومهـ ـ ــام
ال ـب ـ ـ ـ

احلفـاظ على البـيئة احلـيوانيـة ليست
ال ـ ـ ــوحــيـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــذي ميـكــن
اجمل ـ ـ ــال ـ
هــي ـ
ت ـ ــوظ ــيف ه ـ ــذا االخ ـت ـ ــراع ف ــيه ،ح ـيــث
استطاعت قـوات الشرطـة القبض على
ـاب ـ ــة مــن امل ـت ـ ـسـللــني إلـ ـ ــى أحـ ـ ــد
ـص ـ ـ ـ
عـ ـ
الـشــواطئ القــريبـة مـن منـزل صــاحب
االخ ـ ــت ـ ـ ـ ــراع وإدانـ ـتـه ــم  ،حـ ـي ــث أسـه ــم
االختـراع يف تـسجـيل بيـانـات األنـشطـة
اإلجــراميـة لهـذه الـعصـابــة بتـتبع آثـار
أقـدام أفــراد العصـابـة وهـذا مكن قـوات
الـشــرط ــة من تــوقع إحــدى هـجمــاتـهم

وإلقاء القبض عليهم.
كمـا يــستخـدم أحـد مــستــشفيـات كـيب
ـت ـ ـ ـ ــاون اجل ــه ـ ـ ـ ــاز يف تـ ـتـ ـبـع وتـ ـ ـ ـسـجـ ـيـل
األنشطة يف مختلف األجنحة بها ،من
أجل حتسني طرق اإلدارة.
وإذا ك ــان االخـت ــراع اجل ــدي ــد ذا ف ــائ ــدة
ع ـظـيـمـ ــة بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة للـمـ ـســتخـ ــدمـني
ال ــع ـ ـ ــادي ــني أو مـحـ ـ ـ ــدودي اخل ــبـ ـ ـ ــرة يف
اجملـاالت الـتي ميكـن استخــدامه فيهـا،
ـائ ـ ــدته ت ــتع ـ ــاظــم ب ـ ــال ـن ـ ـس ـب ـ ــة
ف ـ ــإن ف ـ ـ ـ
للـم ـســتخ ــدمـني ذوي اخلـب ــرة يف ه ــذه

اجملاالت.
حـيث كــان رج ــال قبــائـل الب ــوشمــان يف
ـوان ـ ـ ــا أول مــن اس ـتـخ ـ ـ ــدم ه ـ ـ ــذا
ـس ـ ـ ـ ـ
ب ـت ـ ـ ـ
ال ـ ـ ــذي اس ـتـفـ ـ ـ ــادوا م ـنـه يف
االخـ ــت ـ ـ ــراع ـ
تـدوين مالحظات مهمة ،وقامت إحدى
ـوع ـ ـ ــات ـه ـ ـ ــذه الـق ــبـ ـ ـ ــائـل وه ــي
مـج ـ ــم ـ ـ ـ ـ
مج ـم ـ ــوع ـ ــة  GWIال ـت ــي تع ـيـ ــش يف
مـركـز صحـراء كلهـاري بـإظهـار مهـارات
تــتج ـ ــاوز مج ـ ــرد االســتخ ـ ــدام الع ـ ــادي
لـلجهاز يف تـتبع التغـيرات املـرئيـة التي
تطرأ على احلياة احليـوانية والنباتية،
حـيـث أظهــر هــؤالء قــدرة غـيــر عــاديــة
علـى الـتمـييـز بـني خمـسـة عـشـر نـوعـاً
من احلشرات.
واالخـتــراع اجلــديــد يـتـضـمـن العــديــد
مـن الوظـائف للمـستخـدمني العـاديني
لـالسـ ـت ــف ـ ـ ــادة مـ ـنـهـ ـ ـ ــا ،وم ــن ب ــني ه ـ ـ ــذه
ال ــوظ ــائف :تـصـمـيـم وحت ــري ــر ق ــواع ــد
بيـانـات عـن الظـواهــر محل املـالحظـة،
إع ـ ــادة تعـيـني أوضـ ــاع شـ ــاش ـ ــة اجلهـ ــاز
ط ــبقـ ـ ـاً لـ ـط ـب ــيع ـ ــة الـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة  ،ج ــمع
الـبـيـ ــانـ ــات وإدخ ـ ــالهـ ــا مـبـ ــاشـ ــرة إلـ ــى
احلـاسب اآللي سواء عن طـريق أنظمة
حتـديـد املـوقع عبـر األقمـار الـصنـاعيـة
أو ب ــاسـتخ ــدام الـب ــار ك ــود ،اسـتع ــراض
الـبـيـ ــانـ ــات بـ ــاســتخـ ــدام ن ـظـ ــام عـ ــرض
الـبـيـ ــان ـ ــات اجلغـ ــرافـيـ ــة املـت ـضـمـن يف
اجلهــاز ،نقل الـبيــانــات إلــى تـطبـيقــات
أخ ـ ــرى مــثل ب ـ ــرامج اجل ـ ــداول به ـ ــدف
إجراء املزيد من التحليالت.

معلومــــات اضافيــــة عـــن نظــــام التشغيـــل (وينــــــدوز)
طرق عملية الكتشاف وجود
فيروس على احلاسب الشخصي

ت ــوات ــرت يف اآلون ــة االخـي ــرة حت ــذي ــرات كـثـي ــرة ب ـش ــأن
انتشـار فيروسـات احلاسـوب بحيث صـار من السهل أن
ينسب املرء أي اضطراب مريب يطرأ على أداء حاسبه
الـشخـصي إلــى احتمـال إصـابـته بفيـروس .ويـرجح أن
يكــون الـسـبب وراء هــذه املــشكلــة ه ــو قيــام مــوقـع من
امل ــواقع الـتـي زارهــا امل ـسـتخ ــدم "بخـطف" م ـسـتعــرض
االنـتــرنـت اخلــاص بــاحلــاسـب .فــأحـيــانــا مــا يـتلقــى
امل ـسـتخ ــدم رسـ ــائل ب ــري ــد إلــيكـت ــرونـي حتـتـ ــوي عل ــى

عنـاوين مـواقع إلـيكتـرونيـة تبــدو مشـروعـة ولكن هـذه
امل ـ ــواقـع يف حق ــيق ـ ــة االم ـ ــر ت ـ ــدخـل تع ـ ــديـالت عل ـ ــى
مواصفات صفحة البدء .وأحيانا ما يتلقى املستخدم
رســائل حتـذيـريـة بـشــأن تغـييـر مــواصفـات الـصفحـة
ولـكنه ال يعـرف يف بـعض االوقـات كـيفيــة التعـامل مع
هذه التحذيرات ويبادر بالضغط على مفتاح املوافقة.
وال متــثل ه ـ ــذه الــتغـيـي ـ ــرات مـن الـن ـ ــاحـي ـ ــة الفـنـي ـ ــة
فيروسات ولكنها بال شك تثير ازعاج املستخدم.
ويــتعـني مــن أجل اسـتـ ــرجـ ــاع امل ـ ــواصف ـ ــات االصلـيـ ــة
لــصفحــة الـبــدء فـتح مـسـتعــرض االنـتــرنـت واخـتـيــار
قــائمــة أدوات ومنهـا إلـى قــائمــة خيــارات االنتـرنـت ثم

يـتوجـب إلغاء عـنوان املـوقع االباحـي املدون يف اخلـانة
اخملـصصـة لتـسجـيل عنـوان مــوقع البـدء وكتـابـة اسم
صفحة البدء االصلية.
وعـادة مـا تتـسبـب الفيـروسـات يف بـطء عمل احلـاسب
وعــملـيـ ــة حتـمــيل الـبـ ــرامج واخــتفـ ــاء بعــض املـلفـ ــات
املـسجلة على الكمـبيوتر واحليلـولة دون عمل البرامج
بـ ـشـكل مـنـت ـظـم أو مــنع عـمـلهـ ــا علـ ــى االطالق .ومـن
الـضروري أن يعـرف املسـتخدم أن هـناك عـوامل أخرى
خالفــا للفيـروسـات ميـكن أن تكـون سـببــا يف اضطـراب
أداء الكـمـبـيــوت ــر .ولهــذا ال ـسـبـب تكـمـن الـصعــوبــة يف
حت ــدي ــد م ــا إذا ك ــان اجله ــاز مـص ــاب ــا بفـي ــروس أم ال.

وأف ـضـل احلل ـ ــول ملعـ ــرفـ ــة ذلـك تـتـمــثل يف اســتخـ ــدام
ن ـ ــسخ ـ ــة مـ ـط ـ ــورة مــن ب ـ ــرنـ ـ ــامج خ ـ ــاص مبـكـ ـ ــافح ـ ــة
الفيروسات من إنتـاج شركة معروفـة .وتستخدم بعض
الفيـروسـات قــائمــة عنـاويـن البـريــد اإلليـكتـرونـي كي
ت ــرسل نفــسهــا يف ص ــورة ملفــات مـلحقــة إل ــى أجهــزة
كمبيوتر أخرى.
ولهـ ــذا الـ ـسـبـب يــتعــني علـ ــى املـ ـســتخـ ــدم االحــتفـ ــاظ
بـنــسخــة مـتـطــورة مـن بــرامـج مك ــافح ــة الفـيــروســات
ويق ــوم بـت ــشغــيله ــا بحـيـث تـت ــول ــى فحـص ال ــرس ــائل
اإللـيكتـرونيـة الـواردة والصـادرة بصـورة تلقـائيـة ومنع
انتقال امللفات املصابة بفيروسات.

اول طائرة تستخدم
الطاقة الشمسية
متكن الباحثون فى جامعة
شتوتغارت االملانية من انتاج اول
طائرة ميكنها التحليق فى اجلو
باستخدام الطاقة الشمسية
وحدها !! االمر الذى يعد حتوال
فى غاية االهمية .وقد
استغرقت البحوث اخلاصة
بتلك الطائرة قرابة عامني،
وبتكلفة ال تقل عن مليون دوالر
امريكى ،ويقدر الوزن االجمالى
للطائرة بحوالى  260كغم،
بينما يبلغ طوال الهيكل ثمانية
امتار مع اتساع اجلناحني الى
 25مترا ،وقد متت تغطية
زعانف الذيل واجلناحني بثالثة
آالف خلية ضوئية ،حيث
تستطيع تلك اخلاليا
استخالص الطاقة من الشمس،
من خالل حتويلها الى قوة
كهربية دافعة ،وتصل مساحة
سطح اخللية الواحدة الى
10سنتميرات ،ومن ثم تقدر
املساحة االجمالية للخاليا
الضوئية فى حدود  21مترا
مربعا .يتم توصيل هذه اخلاليا
الى احد املولدات الكهربية
بالطائرة ،وبدوره ،يزود املولد
احملرك الوحيد فى الطائرة
بالقدرة الالزمة لالنطالق
والطيران والهبوط ،وميكن لهذا
احملرك توليد قدرة ميكانيكية
كهربائية تقدر باثنى عشر الف
واط ،بالرغم من ان وزن احملرك
ال يزيد على 11كغم ،وهنا
تتضح براعة الفريق القائم
على تصميم هذا احملرك ،اذ ان
الوزن يعادل خمس وزن احملرك
العادى ،ولكنه يتفوق عليه من
عدة جوانب ابرزها سهولة
التشغيل والصيانة فضال عن
عدم تلويث البيئة بعوادم
احتراق الوقود فى احملركات
التقليدية .ويطلق على هذه
الطائرة اسم ايكاريه ،وهى
تسمية مستمدة من االساطير
اليونانية ،حيث كان الفنى
ايكاروس قد راودته نفسه
للتحليق فى اجلو ،فصنع
اجنحة من الريش الصقها الى
ذراعيه وجسمه ،ولكن عندما
اقترب من الشمس ذابت املادة
الالصقة فهوى ايكاروس من
عليائه الى االرض القاسية .ادى
جناح انطالق الطائرة ايكاريه
الى اثارة العديد من التساؤالت
حول مستقبل صناعة الطيران؟
وما اذا كانت الطائرات
الشمسية سيتم استبدالها
بالطائرات التى تسير بالوقود
املشتق من البترول؟ ويقول
املتخصصون ان انتاج طائرة
شمسية بتلك املواصفات يعد
تطورا مذهالً بصورة غير
متوقعة وان ان حلم استخدام
الشمس كمصدر للطاقة فى
الطيران قد حتقق ولكن هل
يعنى انتاج هذه الطائرة ان
الطائرات العمالقة التى تنقل
املسافرين والبضائع بني القارات
سيحدث خالل املستقبل
القريب؟ ان من السابق ألوانه
اجلزم بحدوث هذه التطورات
دون ان يعنى ذلك استحالة
التكهن بحدوث هذه التطورات
خاصة ان الطائرات بدأت على
يدى االخوين رايت كلعبة اقرب
الى اللهو والتسلية منها الى
وسيلة االنتقال ،وان البحوث
املستمرة ادت الى فتح افاق غير
محدودة فى مجال صناعة
الطيران  ،ان العلماء على
مقربة من اليوم الذى سيتحقق
فيه استخدام الطاقة الشمسية
كبديل للوقود املستخلص من
باطن االرض مثل الفحم او
البترول ،بل ان قيادة الطائرات
التى حتركها الطاقة الشمسية
سوف تصبح اكثر يسرا ،االمر
الذى سيضاعف من التواصل
بني ارجاء الدولة الواحدة.

