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تكنولوجيا

اإللكترونيات االستهالكية :نافذة على المستقبل

إيفا
الشوفي

«التقنيات ستكون حاضرة في مطبخك الخاص وفي منزلك املتصل .ستكون موجودة على مدار
عند قيادة سيارتك وعند ذهابك إلى العمل ،أي كيفما انتقلت مع أجهزتك
اليوم ،كما أنها سترافقك ّ
املحمولة واملتصلة» ،هكذا يعلق مدير األبحاث في مركز «غارتنر» فيرنر غورتز لـ « ،»euronewsعلى
معرض اإللكترونيات االستهالكية الذي انعقد في لوس أنجلس األسبوع الفائت .اختراعات كثيرة
عرضها عمالقة التكنولوجيا في أحد أكبر املعارض العاملية ليعكسوا لنا صورة عن املستقبل .ليس
هناك اتجاه مهيمن ،إنما تتوزع االتجاهات بني إنترنت األشياء واملنازل الذكية والسيارات املستقبلية
وغيرها من املنتجات التي ستكون بمتناول استهالك الناس (املتمكنني طبعًا) في األعوام املقبلة.
عام  1967انطلق معرض اإللكترونيات االستهالكية  CESفي مدينة لوس أنجلس ليفرض نفسه
واحدًا من أبرز معارض التكنولوجيا في العالم ،حيث يتم فيه إطالق تقنيات املستقبل إلى األسواق.
منذ أيام احتفل املعرض بعامه الـ  50كاشفًا عن تقنيات مستقبلية تقارب الخيال العلمي ّ
املجسد في
شركات التكنولوجيا عن منتجاتها التي ستتوفر للمستهلكني قريبًا أو في
األفالم .فقد كشفت أبرز ً
األعوام العشرة املقبلة ،راسمة صورة عن حياة الناس… في املستقبل.

سرير ذكي
لوقف
الشخير
ج ــائ ــزة "أفـ ـض ــل االبـ ـتـ ـك ــارات"
عـ ــن فـ ـئ ــة األجـ ـ ـه ـ ــزة امل ـن ــزل ـي ــة
حـ ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا سـ ــريـ ــر ذك ــي
ه ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــه األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـن ــع
ً
املستخدم مــن الشخير ليال!
فـ ـق ــد أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة Sleep
 Numberاألميركية عن سرير
 Smart Bed 360ال ــذي يـقــوم
بـ ـتـ ـع ــدي ــل شـ ـكـ ـل ــه ل ـي ـن ــاس ــب
وض ـع ـي ــة ال ـش ـخ ــص ال ـن ــائ ــم.
يقوم السرير برصد ما إذا كان الشخص يصدر أصوات
شخير وعليه ّ
يعدل بشكل أوتوماتيكي وضعية رأس
النائم بما يسمح بمرور الهواء بشكل مناسب من أجل
تـعــديــل عـمـلـيــة الـتـنـفــس .كــذلــك يـسـ ّـجــل ال ـســريــر جميع
الـحــركــات خ ــال عملية ال ـنــوم ودق ــات الـقـلــب والتنفس
ليقدم مجموعة بيانات تساعد املستخدم على معرفة ما

 GeniCanسلة مهمالت ذكية

إذا كان ينام بشكل جيد أم ال .تعمل هذه الخصائص ربطًا
بتطبيق هاتفي  SleepIQما يتيح إمكانية التعديل الذاتي
أيضًا لخصائص السرير وجمع البيانات .باإلضافة إلى
ذلك كشفت الشركة عن ميزات أخرى يحتويها هذا السرير
ال ــذي يمكنه رصــد ح ــرارة الـقــدمــن وبـنــاء على البيانات
يقوم بتدفئتهما.

سيارات من الخيال العلمي

سـيــارات املستقبل شبيهة بما رأيـنــاه فــي أفــام الخيال
العلمي ،فقد عــرضــت تــويــوتــا سيارتها  concept-iلعام
 2030التي تختلف كليًا عــن سـيــارات الـيــوم .وعلى رغم
التوجهات العاملية نحو الـقـيــادة الــذاتـيــة إال أن تويوتا
صنعت هــذه الـسـيــارة مــركــزة على فـكــرة وج ــود السائق
والـعــاقــة بينه وبــن الـسـيــارة .تصميم الـسـيــارة يوحي

«في غضون ثالث سنوات ،نتوقع أن يضم العالم أكثر من  50مليار جهاز ذكي متصل بالسحابة»،
هكذا أعلنت شركة «إنتل» في جناحها في املعرض .خالصة املعرض ،الذي امتد ألربعة أيام ،هي ّأن
املنازل الذكية أصبحت أمرًا واقعًا ومنتشرًا وهي قيد التطوير الدائمّ ،أما التلفزيونات فال تزال تتجه
ألن تصبح أنحف وأفضل خصوصًا أن شركة  LGكشفت عن تلفزيون بسماكة  2.57ميلليمتر ما
يعد واحدًا من أرفع التلفزيونات املوجودة في العالم حتى اليوم .كذلك فقد ظهر في املعرض سيارات
مشابهة ملا تعرضه أفالم الخيال العلمي ،إضافة إلى عدد من الروبوتات التي تساعد في األعمال
املنزلية .الحواسيب املحمولة املستقبلية أصبحت أقوى وذات مرونة أكثر و»أغرب» ،إذ كشفت شركة
 Razerعن حاسوبها الجديد  Project Valerieبثالث شاشات ،كل منها بحجم  17إنشًا .وأكدت
الشركات عبر منتجاتها أن التكنولوجيا القابلة لالرتداء تنمو بشكل كبير وتتوسع ،وبرغم التركيز
على الساعات الذكية أو األجهزة الرياضية برز توجهها نحو التكنولوجيا الطبية والصحية إضافة
إلى تطوير السماعات .هكذا ّ
يقدم املعرض نموذجًا عن اتجاهات التكنولوجيا في األعوام القادمة ،فما
هي أبرز األجهزة التي استعرضتها الشركات في املعرض؟

ب ــاملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ب ــأب ــوابـ ـه ــا
الـ ــزجـ ــاج ـ ـيـ ــة واإلض ـ ـ ـ ـ ــاءة
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــسّ ،أم ـ ــا
"ي ـ ـ ـ ــوي" ،م ـس ــاع ــد ال ــذك ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ،فــوظـيـفـتــه
التعرف إلى السائق وبناء
قاعدة معلومات بعاداته
بـحـيــث يـتـمـكــن م ــن تــوقــع
اح ـت ـي ــاج ــات ــه وت ـن ـف ـيــذهــا
من خالل برنامج صوتي
يـضــم مختلف الـثـقــافــات.
يستخدم "يــوي" األضــواء
واألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات إلي ـ ـ ـصـ ـ ــال
املعلومات للسائق عندما
يحتاج إليها .وبرغم التركيز على العالقة بني السيارة
والسائق إال أن السيارة تحتوي على جهاز قيادة ذاتية
ّ
ما يمكن السائق من اختيار البرنامج الذي يريده .ويعمل
برنامج القيادة الذاتية والذكاء االصطناعي من أجل لفت
انتباه السائق فــي الـظــروف الخطرة ومساعدته عندما
يقود بشكل متهور.

تقنيات املنزل الذكي وصلت إلى
النفايات ،وتحديدًا سلة مهمالت
ذكية من إنتاج شركة .GeniCan
فقد اخترعت الشركة جهازًا يتم
تثبيته في سلة املهمالت بحيث
يقوم بمسح الـ  barcodeللنفايات
املرمية داخل السلة ووضع قائمة
ُ
باملنتجات التي استخدمت.
الهدف من هذا الجهاز هو
تسجيل جميع املنتجات التي
استهلكت وتم رميها من أجل
توفير الوقت على املستخدم
ّ
التسوق بحيث تكون
حني يريد
لديه الئحة جاهزة باملنتجات
الناقصة لديه.

أكبر USB
في العالم
بسعة 2
تيرابايت

"أكبر  USB flash driveفي العالم" كشفت عنه شركة
 kingstoneالتي عرضت  DataTraveler Ultimate GTوهو usb
بسعة  2تيرابايت .وعليه بات باإلمكان نقل بيانات ضخمة
بشريحة صغيرة نسبيًا ،إنما بالطبع أكبر من الـ USB
العادية ،من دون الحاجة إلى  hard drivesأو .cloud storage
يختلف هذا الـ  USBعن املتعارف عليه من ناحية الشكل
الخارجي ،إذ أنه مصنوع من مادة الزنك كي ال يتضرر.
لذلك قريبًا سيكون باإلمكان تخزين بيانات ضخمة على
جهاز صغير ،إال أن مخاوف املستهلكني التي عبروا عنها
في املعرض تمثلت في إمكانية إضاعة الـ  usbبسبب صغر
حجمه وفقدان معلومات هائلة.

جميع الشاشات باتت touch

«البتوب» بثالث شاشات

منذ أشهر كشفت شركة  Neonodeعن
جهاز يمكنه تحويل الشاشات إلى قابلة
للمس بمجرد وصله بالكومبيوتر ،لتقوم
في املعرض بإطالق النسخة التي تصلح
لالستخدام على حواسيب "آبل" الجديدة
 MacBook Airما يعني أنه بات باإلمكان
تحويل أي شاشة حاسوب إلى شاشة
قابلة للمس .يعمل الجهاز بمجرد تعليقه
مغنطيسيًا أسفل شاشة الكومبيوتر املحمول
ووصله به ليقوم على الفور ببث ضوء غير
مرئي على الشاشة ما يجعلها قابلة للمس
باألصابع والفرشاة من دون الحاجة إلى
تحميل أي برمجيات على الكومبيوتر .وقد
حاز هذا الجهاز جائزة "أفضل االبتكارات" عن
فئة إكسسوارات الكومبيوتر في املعرض.

قدمت شركة  Razerاألميركية نموذجها األولي لحاسوب محمول جديد باسم Project Valerie
يحمل  3شــاشــات معًا ،تطوى أمــام الشاشة الرئيسية .صحيح أنــه سيكون سميكًا ووزنــه
ثقيل ،ولكنه يتيح للمطورين واملبرمجني واملصممني االستغناء عن الحاجة إلى استخدام
شــاشــات منفصلة ،كما
س ـي ـك ــون م ـن ــاس ـب ــا ج ـدًا
ملحبي األلعاب.
ل ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
املـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ــل
م ـ ــواص ـ ـف ـ ــات ـ ــه ،ك ـ ـمـ ــا ل ــم
ت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـعـ ــة
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة ،إذ م ــن
املـتــوقــع أن يــؤثــر وجــود
 3ش ـ ــاش ـ ــات عـ ـل ــى أداء
البطارية.

