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اول طائرة تستخدم
الطاقة الشمسية

املحمول ينطوي
عىل ارضار
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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 260 كغم،
بينما يبلغ طوال الهيكل ثمانية

امتار مع اتساع اجلناحني الى
25 مترا، 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 21 مترا

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.
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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

2002 أن 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، مؤكداً أن مثل
ذلك ميكن أن يؤدي إلى

نتائج أكثر دقة
ومصداقية.

طرق عملية الكتشاف وجود
فيروس على احلاسب الشخصي

تـــواتـــرت يف اآلونـــة االخـيـــرة حتـــذيـــرات كـثـيـــرة بــشـــأن
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 هـــو قيــام مــوقـع من
املـــواقع الـتـي زارهــا املــسـتخـــدم "بخـطف" مــسـتعــرض
االنـتــرنـت اخلــاص بــاحلــاسـب. فــأحـيــانــا مــا يـتلقــى
املــسـتخـــدم رســــائل بـــريـــد إلــيكـتـــرونـي حتـتــــوي علـــى

وأفــضـل احللـــــول ملعــــرفــــة ذلـك تـتـمــثل يف اســتخــــدام
نـــــسخـــــة مـــطـــــورة مــن بـــــرنــــــامج خـــــاص مبـكــــــافحـــــة
الفيروسات من إنتـاج شركة معروفـة. وتستخدم بعض
الفيـروسـات قــائمــة عنـاويـن البـريــد اإلليـكتـرونـي كي
تـــرسل نفــسهــا يف صـــورة ملفــات مـلحقــة إلـــى أجهــزة

كمبيوتر أخرى. 
ولهــــذا الـــسـبـب يــتعــني علــــى املـــســتخــــدم االحــتفــــاظ
بـنــسخــة مـتـطــورة مـن بــرامـج مكـــافحـــة الفـيــروســات
ويقـــوم بـتـــشغــيلهـــا بحـيـث تـتـــولـــى فحـص الـــرســـائل
اإللـيكتـرونيـة الـواردة والصـادرة بصـورة تلقـائيـة ومنع

انتقال امللفات املصابة بفيروسات. 

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
وعــملـيــــة حتـمــيل الـبــــرامج واخــتفــــاء بعــض املـلفــــات
املـسجلة على الكمـبيوتر واحليلـولة دون عمل البرامج
بـــشـكل مـنـتــظـم أو مــنع عـمـلهــــا علــــى االطالق. ومـن
الـضروري أن يعـرف املسـتخدم أن هـناك عـوامل أخرى
خالفــا للفيـروسـات ميـكن أن تكـون سـببــا يف اضطـراب
أداء الكـمـبـيــوتـــر. ولهــذا الــسـبـب تكـمـن الـصعــوبــة يف
حتـــديـــد مـــا إذا كـــان اجلهـــاز مـصـــابـــا بفـيـــروس أم ال.

عنـاوين مـواقع إلـيكتـرونيـة تبــدو مشـروعـة ولكن هـذه
املـــــواقـع يف حقـــيقـــــة االمـــــر تـــــدخـل تعـــــديـالت علـــــى
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 هـــــذه الــتغـيـيـــــرات مـن الـنـــــاحـيـــــة الفـنـيـــــة

فيروسات ولكنها بال شك تثير ازعاج املستخدم.
ويــتعـني مــن أجل اسـتــــرجــــاع املـــــواصفـــــات االصلـيــــة
لــصفحــة الـبــدء فـتح مـسـتعــرض االنـتــرنـت واخـتـيــار
قــائمــة أدوات ومنهـا إلـى قــائمــة خيــارات االنتـرنـت ثم

أعـلن بــاحثــان من جــامعــة كــولــومـبيــا
األميـركية عن تطـوير تقنية حـاسوبية
جديـدة الستخالص معلومـات بصرية
مفـصلــة من الــشكل الــذي تبــدو علـيه

قرنية العني يف الصور.
ــيـــــشــيــنـــــــو وخـلـــص الــبـــــــاحــث كـــــــو ن
والـبــروفــســور شــري نــايــار، وهـمــا مـن
مخـتبـر جـامعـة كـولـومـبيـا لـبصـريـات
احلــاســوب، إلــى أنه ميـكن اسـتخالص
مـنـظــر عــام وواسع ومفــصل للـمجــال
احملـيــط بـــشخــص مـــا مـن أي صـــورة

لذلك الشخص. 
بـل ميكـن حتــديــد الهــدف الــذي كــان
ينـظـر إلـيه ذلك الـشخـص بـالـضبـط.
وبـكلـمــــات أخــــرى، ميـكـن اسـتـخالص
الصـورة التي وقعت عـلى شبكـية العني
ألي شخص يف اللحظة التي التقطت

فيها صورته.
ـــــة ـــــى هـــــذه احملـــصل وقـــــد تــتـــــرتــب عل
ــــطــبــيـقــــــــات واسـعــــــــة، فــــــــالــــصــــــــورة ت
املــسـتـخلــصــــة مــن العــني واملعــــاجلــــة
حـاسوبيـا تخبرنـا عن موقع وتـفاصيل
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خلـصـت دراســة جــديــدة إلــى وجــود ارتـبــاط بـني
اإلجهاد وارتفاع مـستويات بعض الهـرمونات، مما
يــؤثــر سـلبــا أو إيجــابــا يف قــدرة الـشخـص اجملهــد
علــى الــتكـيـف مع الـنـتـــائج الــسلـبـيــة لـإلجهــاد.
ويعــتقـــــد وفقــــا لــنــتـــــائج الــــدراســــة أن هــــرمــــون

DHEA-S الذي تنتجه الغدد الكظرية يتم
إفــرازه كــاسـتجــابــة لإلجهــاد. ويعـتقــد كــذلك أن
لهـذا الهـرمـون تــأثيــرات مفيــدة كتعـزيـز الـذاكـرة

وتقليل أعراض االكتئاب.
وقــام فــريق الـبحـث بــدراســة مـسـتــويــات هــرمــون

 DHEA-S ونسبته إلى هرمون cortisol الذي
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اإلجهــــــــاد يـؤثــــر فـــي مستويـــــات إفـــــراز اهلـرمـونــــــات
ومن املفـيد يف املـستقبـل إجراء جتـارب إكلـينيكـية
مــصـمـمـــة السـتـكــشــــاف وتقـيـيـم جـــدوى زيـــادة
مستـويات هـرمون DHEA-S يف البشـر قبل وقت
تعــرضهـم لإلجهــاد بهــدف تــوفـيــر احلـمــايــة مـن
تــأثيــرات اإلجهــاد الـسلـبيــة، والتـي ستـنعكـس يف
تـضــاؤل الــشعــور بــاالنفـصــال لــدى حلــول وقـت

الصدمة ويف حتسن األداء اإلدراكي.
وتـبلــــغ مــستـويـــــــات هـرمـــــــون DHEA-S ذروتهــــــا
ــان يف ســــن20-25 عــامــا، ثـم تـتـــراجــع يف اإلنــســــــ
إلـــــى نحــو 20 إلــى 30% من مــستــويــات الــذروة يف

سن 70-80 عاما.
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ووجد الـباحثـون أن نسبـة هرمـون DHEA-S إلى
هــرمــون cortisol يف الـــدم خالل فـتـــرة اإلجهــاد
كــانـت أعلــى بــشكل مـلمــوس يف املـشــاركني الــذين
أظهـــروا أعـــراض انفــصـــال أقل، وأداء عــسـكـــريـــا

متفوقا. 
وأظهــرت نـتـــائج الــدراســة أن مــسـتــوى هــرمــون

 DHEA-S قد ارتفع لدى األشخاص األصحاء
بــسـبـب اإلجهــاد احلــاد، وأن نــسـبـته إلــى هــرمــون

 cortisol قد تشير إلى درجة احلماية التي
حـصلـت للفــرد اجملهــد ضــد التــأثيــرات الـسلـبيــة

لإلجهاد.
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يـلعـب دورا يف تـخفــيف آثــــار اإلجهـــاد. وأجـــريـت
الــدراســة علــى عـيـنــة مـن 25 شخـصــا عــسكــريــا
)متــوســط أعمــارهم 25 عــامــا(، وذلك قـبل وبعــد
تـنفيــذ سينـاريـوهـات مجهـدة كجـزء من تـدريبـات
عـسكريـة شاقـة تشمل مـواقف صعبـة مثل الـوقوع

يف األسر.
وأخــذت من املـشــاركني عـينــات من الــدم واللعــاب
ـــى اسـتــطالع قـبـل وبعـــد ــــة عل وقـــامـــوا بـــاإلجـــاب
الـتدريبات بهدف قيـاس ورصد أعراض االنفصال
لــديهم، أي شعــورهم بــاالتصـال أو االنـفصــال عن

البيئة احمليطة بهم نتيجة اإلجهاد.
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تـقــنيــــــــة الستـخـــالص املعلـــومـــــات مــن قــرنيـــــــة العــيـــن
العني قابلـة لالستخدام يف الـرسومات
والتصاميم احلاسوبية ، فاملنظر العام
ــبــيــئـــــــة احملــيـــطـــــــة املـــــســتـخـلـــص لـل
بالشخص املصور تنبئنا أيضا بظروف

اإلضاءة املركبة ملكان التصوير.
لـذلك ميكـن استخـدام العني كـوسيلـة
لـفـحــــص وضــبــــط اإلضــــــــاءة، حــيــث
اسـتخــدم البــاحثــان اإلضــاءة احملــددة
بهــذه الطـريقــة يف مختلـف تطـبيقـات

الرسومات والتصاميم احلاسوبية. 
ـــومـــات كـــذلـك ميـكـن اســتخـــدام املـعل
الـنــاجتــة عـن الــتقـنـيــة اجلــديــدة يف
دراسـة العالقــة بني رد فعل شـخص مـا
والــشيء الــذي يتــوجه إلـيه رد الـفعل،
فــالقــواعــد والــروتـيـنــات الــريــاضـيــة
واحلــاســوبـيـــة لهــذه الــتقـنـيـــة متكـن
املـــــســتـخــــــــدم مــن الــتـقــــــــاط صــــــــورة
فوتوغـرافية عاديـة للشخص املدروس،
والنـظــر للعـالـم احمليـط بـه من وجهـة
نظـره، فتحديـد موضع نظـر الشخص
يف الـصورة يـقربـنا خـطوة إلـى مشـاعر

وتفكير ذلك الشخص.
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الكـثـيــر عـن الـظــروف الـتـي الـتقـطـت
فيها صور العظماء.

وإذا كــانـت جــودة الـصــورة ممـتــازة مـن
حـيـث كـثــــافــــة تفــــاصـيـلهــــا، سـيـتــــاح
اســتعـمــال هــذه الــتقـنـيـــة لألغــراض
األمـنيــة، مـن حيـث تعـقب املـطلــوبني.
وميـكن لهــذه التقـنيــة من وجهــة نظـر
تكـنــولــوجـيــة أن تــؤدي إلــى تــطــويــر
وسـائـط متقـدمـة بـني اإلنسـان واآللـة،
فــالقــدرة علــى حتــديــد اجتــاه وزاويــة
ومــوضع الـنـظــر تـيــســر الـتفــاعل بـني
املــســتخـــدم واحلـــاســـوب الــشخــصـي،
وتعلـم اإلنسان اآللي أداء املهـام املركبة

بدون احلاجة إلى برمجة معقدة. 
ويف بـعـــض حــــــاالت الــــشـلـل حــيــث ال
يـبقــى لــدى املــرضــى مـن قـــدرة علــى
التـحكم إال حـركــة العيـنني، تـستـطيع
التـقنيـة اجلـديـدة أن تـسهل للمـرضـى
عملـية االتصـال الضروريـة الستخدام

مختلف األجهزة.
ويف سيـاق مـتصل، كـان نيـشينـو ونـايـار
قــد أظهــرا أن املعلــومــات الكــامـنــة يف
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ـــتـــــــــاح لـهـــم والــــصـحـفـــيـــني الـــــــــذي ت
االســتعــانــة بــصــور األرشـيـف ملعــرفــة
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التقـاط الصـورة، وهـذه املعلـومـات لهـا
ـقــيــمــــــــة كــبــيــــــــرة لــــــــدى املــــــــؤرخــني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فعندما هـاجمت حمى فيروس اإليبوال
منـطقــة لــوسـي بغــرب الكــونغــو الحـظ
العلمـاء الـذين كـانـوا يقـومـون بـدراسـة
الغـــــوريال هـنــــاك اخــتفــــاء 139 قــــرداً ،
اعـتقــدوا أن الــوبــاء قــد قـضـــى علـيهــا،
والحظوا نفوق العديد من الشمبانزي
واخلـنـــازيـــر الـبـــريـــة والـبقـــر الـــوحــشـي
وأنـواع أخـرى مـن احليـوانـات ممــا دعم
االعـتقـــاد بـــأن فـيـــروس اإليـبـــوال أكـثـــر

خطورة وفتكاً مما يعتقد البعض. 
واملعلومات اإلضافية التي مت احلصول
علـيها يف هـذا الصـدد مت جتميـعها ألن
عـلمـــاء احليــوان يف هـــذه املنـطقــة كــان
لـــديهـم نـظـــام مالئـم جلـمع وتـــسجـيل
الــبــيـــــانـــــات، حــيــث كـــــانـــــوا يف مـــــراحل
جتــريـبـيــة لـنـظــام جــديــد يـطـلق علـيه
 Cyber Tracker وهو جهاز يدوي
ميكـن املستخـدم من تـدوين املالحـظات
املـشـاهـدة بـسهـولـة وسـرعـة، ثـم ميكـنه
باستخـدام نظام حتديـد املواقع العاملي
 GPS أن يحدد علـى اخلريطـة املوقع

الذي مت تدوين هذه املالحظة فيه. 
هـــــذا االخــتـــــراع مت تـــصــمــيــمـه بهـــــدف
تـدوين وتسجيل مشـاهدات ومالحظات
من قِبَل أفـراد غير متخصصني، بحيث
يـكــــــون يف مقـــــدور املـــتخـــصـــصــني مــن
علمـاء احليـوان والـنبـات الـذيـن يتعـذر
ـــــد ـــــوافـــــرهــم يف جــمـــيع األوقـــــات عــن ت
احلــاجــة إلــى تــدويـن هــذه املـشــاهــدات
االســـتفـــــادة بهـــــا يف وقــت الحـق ووضع
صـــورة مــتكــــاملـــة عـن الـتغـيـــرات الـتـي
تـطرأ علـى احلياة احلـيوانيـة والنبـاتية

يف أي مكان. 
ــــــد ميـكــن حــــــراس فــــــاجلـهــــــاز اجلــــــدي
احلـــدائـق العـــامـــة ورجـــال األمـن غـيـــر
املــتخـــصـــصــني والــــســيـــــاح مــن تـــــدويــن
املشـاهدات بشأن احليوان والنبات التي
ميكـن أن حتدث أمـامهم أثنـاء التـجول

أو اللعب. 
ونــظـــــراً ألن الـكــثــيـــــريــن ممــن لـــــديهــم
اخلبــرة يف تـتبـع التـغيــرات الـتي تـطــرأ
علـــــى احلــيـــــوان والــنــبـــــات يف املــنـــــاطق
الـتـقلـيــــديــــة هـم مـن رجـــــال القـبـــــائل
الــــذيـن قــــد ال يـــسـتــطــيعـــــون القــــراءة
والـكـتــــابـــــة، فقــــد مت تــصـمـيــم اجلهــــاز
بحـيث يتـضمن رمـوزاً و صـوراً، وهـو مـا
يسهل علـى هؤالء تـدوين مشـاهدات ال
يقـــــدر علـــــى اإلحـــــاطـــــة بخـــطـــــورتهـــــا

وأهميتها أحد غيرهم. 
ويـــرى صـــاحـب االخـتـــراع يــــرى أنه مـــا
زالـت هـنـــاك مجـــاالت كـثـيــــرة ميكـن أن
يتم تـوظـيف اختـراعه يف استخـدامهـا،
فعـن طــــريق الـكـثـيــــريـن مــن املهـتـمـني
باحليـاة البريـة واملعنيني مبـتابعـتها يف
ـــــــر مـــن أنـحـــــــاء الـعـــــــالـــم، ميــكـــن كـــثـــي
استخـدام اجلهــاز يف قيــاس تقيـيم أثـر
تغـيــر املـنـــاخ علـــى بعـض املــسـتــوطـنــات
ــــــواع. ومهـــــام ــــــة وبعـــض األن الــبـــــشـــــري
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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 مناسبًا
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.

اجملاالت.
حـيث كــان رجـــال قبــائـل البـــوشمــان يف
ــــــا أول مــن اســتـخــــــدم هــــــذا بــتـــــســــــوان
ــــــذي اســتـفــــــادوا مــنـه يف االخــتــــــراع ال
تـدوين مالحظات مهمة، وقامت إحدى
ـــــــائـل وهـــي مـجـــمـــــــوعـــــــات هـــــــذه الـقـــب
مجــمـــــوعـــــة  GWI الــتـــي تعــيــــش يف
مـركـز صحـراء كلهـاري بـإظهـار مهـارات
تــتجـــــاوز مجـــــرد االســتخـــــدام العـــــادي
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
لـالســـتـفــــــادة مـــنـهــــــا، ومـــن بـــني هــــــذه
الـــوظـــائف: تـصـمـيـم وحتـــريـــر قـــواعـــد
بيـانـات عـن الظـواهــر محل املـالحظـة،
إعـــــادة تعـيـني أوضــــاع شــــاشـــــة اجلهــــاز
طـــبقـــــاً لـــطــبـــيعـــــة الـــظـــــاهـــــرة ، جـــمع
الـبـيــــانــــات وإدخـــــالهــــا مـبــــاشــــرة إلــــى
احلـاسب اآللي سواء عن طـريق أنظمة
حتـديـد املـوقع عبـر األقمـار الـصنـاعيـة
أو بـــاسـتخـــدام الـبـــار كـــود، اسـتعـــراض
الـبـيــــانــــات بــــاســتخــــدام نــظــــام عــــرض
الـبـيــــانـــــات اجلغــــرافـيــــة املـتــضـمـن يف
اجلهــاز، نقل الـبيــانــات إلــى تـطبـيقــات
أخـــــرى مــثل بـــــرامج اجلـــــداول بهـــــدف

إجراء املزيد من التحليالت.
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وإلقاء القبض عليهم.
كمـا يــستخـدم أحـد مــستــشفيـات كـيب
ــــــسـجـــيـل ــــــــاون اجلـهــــــــاز يف تـــتـــبـع وت ت
األنشطة يف مختلف األجنحة بها، من

أجل حتسني طرق اإلدارة. 
وإذا كـــان االخـتـــراع اجلـــديـــد ذا فـــائـــدة
عــظـيـمــــة بــــالـنـــسـبــــة للـمـــســتخــــدمـني
ـــــــرة يف الـعـــــــاديـــني أو مـحـــــــدودي اخلـــب
اجملـاالت الـتي ميكـن استخــدامه فيهـا،
ـــــدته تـــتعـــــاظــم بـــــالــنــــســبـــــة فـــــإن فـــــائ
للـمــســتخـــدمـني ذوي اخلـبـــرة يف هـــذه
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احلفـاظ على البـيئة احلـيوانيـة ليست
ــــــذي ميـكــن ــــــد ال ــــــوحــي هــي اجملــــــال ال
تـــــوظـــيف هـــــذا االخــتـــــراع فـــيه، حــيــث
استطاعت قـوات الشرطـة القبض على
ـــــى أحـــــد ـــــة مــن املــتــــسـللــني إل عـــصـــــاب
الـشــواطئ القــريبـة مـن منـزل صــاحب
االخـــتــــــــراع وإدانـــتـهـــم ، حـــيـــث أسـهـــم
االختـراع يف تـسجـيل بيـانـات األنـشطـة
اإلجــراميـة لهـذه الـعصـابــة بتـتبع آثـار
أقـدام أفــراد العصـابـة وهـذا مكن قـوات
الـشــرطـــة من تــوقع إحــدى هـجمــاتـهم

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

1956


