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مـــــــعــــــــدودة." وأوضـح أن "األمـــــــر
الـطبيـعي للـغاية لـتحلـيل البـيانات
الــكـبــيـرة وتـعــلم اآلالت هـو أنه إذا
مـنحـتـها بـيانـات كـافيـة لالستـفادة
مـنـها فـإنهـا سـتتـعـامل بنـجاح مع
مـعـظم األشيـاء (مـشاكل اخـتـبارات
واقع مثل كابـتشا) في نهاية أمن ا

طاف". ا
وأشـار إدواردز إلى أنه في غـضون
شـهرين من اكـتشـاف ثغـرات أمنـية
إلـكـترونـيـة سيـبـدأ القـراصـنة في
الـــغــالـب في مــهـــاجــمـــة كل خــادم
ــكــنــهم حــاســوبي مــتــاح عــلــنــا 
الـعـثـور عـليه ولـذا فـإن اخـتـبارات
الــكـابـتـشــا لـلـمــواقع اإللـكــتـرونـيـة

ستكون حتت احلصار قريبا".

عـليـهـا واختـراقهـا بـصعـوبة أكـبر
لــكن الـبــاحـثــ قـالــوا في بـحــثـهم
اجلـديـد إن الـبـرنـامج الـذي طوروه
بـــإمــــكـــانـه اآلن جتـــاوز اخــــتـــبـــار
الـكــابـتـشـا لــشـركـة غـوغل بــنـسـبـة

ئة في أغلب األحيان.  66.6في ا
وقــال ســيــمــون إدواردز مــهــنـدس
األمن اإللـكــتـروني لــشـركـة "تــريـنـد
مايكرو يوروب" ألمن الـبيانات لبي
بي سي: "إنـنــا لم نـشــهـد هــجـمـات
على كابتشا حاليا لكن خالل ثالثة
إلى أربعة أشـهر وبغض الـنظر عن
األشـيـاء الـتي طـورهــا الـبـاحـثـون
فـإنـهـا (هـذه الـهـجـمـات) سـتُـصـبح
شيـئا مُـعتادا ولـذا فإن أيـام (نظام
الـــتـــحـــقـق) كـــابـــتـــشـــا أصـــبـــحت

لرسوم متحركة بطريقة مُعينة.
ويجد الكمبيوتر عادة مصاعب في
جتـاوز هــذه االخــتـبــارات وتــؤكـد
شركـة غوغل عـمالق التكـنولـوجيا
األمـريــكي أن اخــتـبــارهـا اجلــديـد
لـلـتـحقـيق مـعـقد لـلـغايـة لـدرجة أن
ــكـنـهم حــلـهـا فـقط حـتى الــبـشـر 
ـــئـــة في أغـــلب بـــنـــســـبــة  87 بـــا

األحيان.
لـــــكن الـــــبـــــاحـــــثــــ مـن شـــــركــــة
"فيـكاريـوس" قالـوا إن اخلوارزمـية
كـنها بـشكل دقيق التي طـوروها 
اخـتــيـار األحـرف واألرقـام احملـرفـة

من ب الصور.
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الـشـبـكات الـعـصبـيـة االصـطنـاعـية
هي من أهـم مــــجــــاالت هــــنــــدســــة
الــتــحــكم و الــذكــاء االصــطــنــاعي
ولـكي يتـمكن الـعـلمـاء من مسـاعدة
الــكــمــبــيـوتــر عــلى الــتــعــرف عـلى
الـــصـــور فـــإنـــهم يـــســـتـــخـــدمـــون
الـشـبـكـات الـعـصـبـيـة وهي عـبارة
عن شـبكـات كـبيـرة من احلـواسيب

ُعقدة. شاكل ا مُدربة حلل ا
وحتـتـوي الـشـبـكة الـعـصـبـيـة على
ستويـات أو الطبـقات على مئـات ا
خ الـبـشــري وكل مـسـتـوى غــرار ا
سـتـويات يـفـحص جزءا من هـذه ا
ـشـكـلة وفـي نـهـاية مـخـتـلـفـا من ا
طاف فإن اإلجابة التي تصدر من ا
سـتويـات تُجمـع معا جـميع هـذه ا

إلنتاج إجابة واحدة نهائية.
لــــكن يــــجب تــــدريب الــــشـــبــــكـــات
العـصبـية بـشكل مُكـثف باسـتخدام
آالف الـــصـــور الـــتي جـــرى إعـــادة
تميـيزها من جانب الـبشر وهو ما
يــجــعل هــذا األمــر مـهــمــة صــعــبـة

للغاية.
وطــور الــفــريـق من "فــيــكــاريــوس"
بـرنامج يـحاكي العـملـيات الـفعـلية
الـتي حتــدث في الــعـقـل الـبــشـري
وفي الـوقت نــفـسه تــتـطــلب جـهـدا
حــــاســــوبـــيــــا أقل مـن الــــشـــبــــكـــة
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طـور علـماء كمـبيـوتر تـقنـية لـلذكاء
ــكـنـهــا الـتــفـوق عـلى الـصــنـاعي 
واقع نـظـام الـتـحـقق األمـني علـى ا

اإللكترونية "كابتشا".
ستخدم ويطلب هذا النظام من ا
إثـبـات أنـهم بـشـر من خـالل أسـئـلة
لـــلــــتـــحـــقـق من مـــجــــمـــوعـــات من
احلـــروف واألرقـــام يـــصـــعب عـــلى

األجهزة اإلجابة عليها.
وطور الباحثون أحد اخلوارزميات
ــكــنـهــا مـحــاكـاة طــريــقـة تــعـامل
ـرئـيـة الـعـقل الــبـشـري مع األدلــة ا

للتحقق من الصور.
ـــكن لـــلـــشـــبـــكـــة الـــعـــصـــبـــيــة و
احلاسـوبيـة التـعرف عـلى احلروف

واألرقام من خالل أشكالها.
ونُـشـر البـحث في دوريـة "سـاينس"
الـــــعــــلـــــمــــيـــــة وأجــــرتـه شــــركــــة
"فـيــكـاريــوس" وهي شـركــة لـلــذكـاء
ولـها جـيف بيزوس االصطـناعي 
مــؤسس شـركــة أمــازون لـلــتــجـارة
اإللـــكــتــرونــيــة ومــارك زوكــربــيــرغ
رئيس شـركة فيـسبوك الـتي تُشرف

وقع االجتماعي. على ا
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كــابـــتـــشـــا هــو نـــظـــام لـــلـــتــحـــقق
اإللـــكـــتــرونـي جــرى تـــطـــويــره في
أواخــر الــتــســعـيــنــيــات من الــقـرن
ـــــنـع األشــــــخــــــاص من ــــــاضـي  ا
اســـتـــخـــدام مــا تُـــعـــرف بـ"روبــوت
االنـــــتــــرنـت" وهي بـــــرامج تــــؤدي
مـهـامـا تـلــقـائـيـة بـسـيـطـة ومـركـبـة
بـشكل مـتكـرر على االنـترنت بـهدف
إنـــشــاء حـــســـابــات مـــزيـــفـــة عــلى

واقع. ا
واقع وفي حال الدخول إلى أحد ا
ـسـتخـدم أن يـثبـتوا يـجب على ا
أنــــهم بـــشــــر من خالل حـل ألـــغـــاز
بــصــريــة تــتــطـــلب الــتــعــرف عــلى
حــــروف وأرقـــام ورمــــوز وأشـــيـــاء
جــرى تــغــيــيــر شــكــلــهـا أو حــولت
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الـتـقـاعـدي قـائـمـاً ألمد طـويل أم
ستقبل." ال فإنه أمر مرهون با
وكـانت األزمـة االقتـصاديـة التي
استمـرت لعقد من الـزمن جعلته
ـال لـسـن يـتـعـلم كـيف يدّخـر ا
تـقاعـده وقرر في الـنهـاية شراء
عقـار لالستـثمـار في مدريـد قبل
عــامـ عــنـدمــا كـانت األســعـار

بأدنى مستوى تاريخي لها.
ويـــــقـــــول أمــــوريـس: "ال أتــــأمل
نـــفــسي وأنــا أعـــيش هــنــاك مع
عــائـلــتي. لــكـنه اســتـثــمـار رائع
ستقبل لشخص شاب أو في ا
ـا يسـاهم الـدخل اآلتـي منه لـر

في دعم الراتب التقاعدي."
ولعل أبـنـاء جـيل األلفـيـة الذين
عاش الكثيرون منهم خالل فترة
ـيـة وظـلـوا ـالـيـة الـعـا األزمـة ا
بـــعــــيـــداً عن االســــتـــثــــمـــار في
األســــهم هـم أكــــثـــــر ثـــــقــــة في
االستثمار في العقارات كمصدر

دخل تقاعدي.
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تقـول بيـرا إن عـدداً متـزايداً من
ـن يعيشون زبائـنها وخاصة 
دن ذات االرتـفاع اجلنوني في ا
فـي أسـعـار الـعـقـارات يـسـألـون

عن االستثمار في العقارات.
وتــقـــول: "بــدال من شــراء مــنــزل
لــــــهم يــــــخــــــتــــــارون االدخـــــار
كان آخر لالستثمـار في عقار 
واحلــصـول عـلى قـيـمـة اإليـجـار

كدخل لهم."
تــنـوي نـيــكـول وونغ الـطــبـيـبـة
الـبـيـطريـة الـبـالـغة  28عـاماً من
هــونغ كــونغ أن تــســتــفــيــد من
قـــيـــمـــة اإليـــجـــار كـــدخل عـــنـــد
الـتقـاعد. وهي تـعيش حـالياً في
بريزبان بأسـتراليا وتقول إنها
ــال الــذي قــد حــســبت مــقــدار ا
ســتـــحـــتـــاجه لـــلــتـــقـــاعــد وإن
األولويـة بالنـسبة لـها هو شراء
مــنــزل. وتــضـــيف: "كــمــا أنــوي
تــمــلّك عـقــار آخــر كــاسـتــثــمـار
وأسهم تدعم راتبي التقاعدي."
وتقـول إن العديد من أصـدقائها
في هـــونـغ كـــونغ يــــخـــطـــطـــون
لالنـتقـال لـلـعيش في مـكـان آخر
ذي تــكـالــيف عـيـش أقل عـنــدمـا
يـــتـــقـــاعـــدون. وال يـــزال هـــنــاك
ن يـعـتـقـدون أنـهم لن آخـرون 
يـكـونـوا بـحـاجـة ألن يـتـقـاعـدوا
أبـداً. فـقد أشـار استـطالع واحد
ــئــة عـــلى األقل إلى أن  30في ا
ــشـــاركـــ فــيه مـن الــشـــبـــاب ا
(وتـتراوح أعـمـارهـم ب 18-24

سنة) ال ينوون التقاعد مطلقاً.
ــا يــنـتــهي لــذا فــمن يــدري ر
األمـر بأبنـاء جيل األلفـية الذين
غــــيّـــروا مــــجـــاالت ال تــــعـــد وال
حتــصى أن يــعــيــدوا صــيــاغــة
.كيف ينفق مفهوم التقاعد أيضاً
الـشـبـاب من أبـنـاء جـيل األلـفـية

أموالهم?

عـهد الوطـني للـبحوث وزمـيل ا
االقتصادية واالجتماعية.

ويقول ديفز: "الـتحوالت الكبيرة
مولة ـناهج ا التي طرأت على ا
هي حتـولــهـا من فـوائـد مـحـددة
إلى مساهمـات محددة" حسبما
يـقـول. "إنـنـا نـنتـقل مـن نوع من
ــالـي الـذي يــضــمن الــتــمــويل ا
دخالً مــعــيـنــاً من سن الــتـقــاعـد
وحـــتى الـــوفــاة إلى نـــوع آخــر
تــــســــاهم أنت بــــاإلدخــــار فـــيه
ويــكــون الــدفع فــيه إلــيك وفــقــا

للسوق".
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ويقـول هيرشي: "إنه ألمـر جديد
نــســبــيــاً أن يُــطــلب من الــنــاس
تــرتـيب مــسـتــقــبـلــهم في بـيــئـة
الي بدالً معقدة من الـتخطيط ا
من إتـاحـة اجملال لـلـشـركـة التي
عمـلوا بها أن تهـتم بهذه األمور
وظف هـو الذي نيـابة عـنهم. فـا
يتـولى زمام القـيادة اآلن وعليه

اتخاذ قرارات مهمة".
وبــإعـادة الـعبء عـلى الـعـامـلـ
لـيـثقـفـوا أنـفسـهم بـهـذه األمور
فـــإنه لـــيس من الـــصـــعب رؤيــة
بـعض الـشـبــاب وهم يـفـضـلـون
جتنبها كلية. ليس اجلميع على
أية حـال. فهـذا أنخل فـيرنـانديز
أمــوريس الـبـالغ مـن الـعـمـر 30
سنة وكان استشاريا سابقا من
مــدريـــد يــقــول إن أغــلب الــذين
يعرفهم يخططون لالعتماد على
النـظام الـتقـاعدي احلـكومي في

أسبانيا.
ويضـيف: "بـالـرغم من هـذا فإن
أسبـانيا ليـست بأفضل حال. إذ
تتغير التركيبة السكانية كثيراً
وســواء سـيـظل هــذا الـصـنـدوق

عـنـدمـا يــكـون مـعـقـوالً أكـثـر من
الية تأجيل ذلك. الناحية ا
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كن تفـسير التـقارير األخيرة و
الـــتي تــفـــيـــد بــأن أبـــنـــاء جــيل
ــا يــكـفي األلــفــيـة ال يــدّخـرون 
لـلتـقـاعـد من خالل الـنـهج الذي

يتبعونه في هذه األيام.
ــكن لـــلــتــعـــمــيم أن يـــســبب و
ـكـنـنـا أن جنـد إشـكـالـيـات إذ 
أنـظمـة تـقـاعـد وطـنيـة مـتـفـاوتة
في الـــبــلـــدان اخملـــتـــلــفـــة. وفي
الـــبــعـض مــنـــهــا نُـــظم تــقـــاعــد
إلـزامـيـة يُجـبـر فـيـهـا الـعـامـلون
على دفع مـبلغ حلساب الـتقاعد

كما في أستراليا وسويسرا.
وفي بلدان أخرى مثل الواليات
ـتـحـدة األمـريكـيـة هـنـاك نُـظم ا
ـسـتحـقات أوالً حـكومـيـة لدفع ا
بـــأول مــــثل نــــظـــام الــــتـــأمـــ
االجـتــمـاعي الـهـادف إلى إبـعـاد
تقاعديـن عن حالة الفقر الذي ا
تدعمه حسابات التقاعد الفردية

من مساهمات أرباب العمل.
لكن ما هو صحيح أيضاً هو أن
ــة وتــعــود نُــظم الــتــقــاعــد قــد
لـــعــــقــــود مـن الـــزمـن كــــمـــا إن
الضـمانـات في أوقـات الشـدائد
مثل الـتأم االجـتماعي تواجه
ضغطاً أكثر من أي وقت مضى.
إن إحــدى الــتـحــوالت الــكـبــيـرة
التي حصلت في العـقود القليلة
ـنصرمـة هي انتـقال مسـؤولية ا
اإلدخـــار لــلــتــقــاعــد بــعــيــداً عن
وظف الـشركة الـتي يعمل بـها ا
لـتــقع عـلى عــاتق الـفــرد نـفـسه
حــســبـمــا يـقــول فــيـلــيب ديــفـز
ــصــارف األســـتــاذ في مـــجــال ا
الـية بجـامعة برونـيل بلندن وا

وتـركيزهم عـلى تفـاصيل األمور
هي خـصال أخـرى جيـدة تنبيء
ـــا إذا كــــانـــوا يــــخـــطــــطـــون

ويدّخرون لتقاعدهم.
ـا ذُكــر فـإنه يـشـيـر وبـالـرغم 
إلى مـخــاوف مـالـيـة أكــثـر آنـيـة
بـالنـسـبـة لـلـجـيل احلـالي مـثل
ارتفـاع أسعـار الـبيـوت ونفـقات

الدراسة.
تـعـمل سـوفيـا بـيـرا البـالـغة 33
ـالـية عـاماً في إعـداد اخلـطط ا
لألفراد وتقيم في أوس بوالية
تـكساس األمـريكيـة وهي أيضا
مــــؤســــســــة شــــركــــة "جـــ ي.
بالنينغ" الـتي تعمل في الغالب
. مع من يقلّون عن عمر  36عاماً
وتــوصـــلت بــيــرا إلى إن أبــنــاء
جيـل األلفية يـقلقـون بخصوص
الكفاح بشدة من أجل دفع ديون
قروض الـدراسة أكثـر من قلقهم

باإلدّخار للتقاعد.
وتــقـــول بــيــرا: "إذا مـــا ذهــبــوا
لـــلــجــامــعـــة لــدراســة الــطب أو
احملـــامــــاة فـــيــــقـــولــــون إنـــهم
يـعــرفـون بــأنه يــنـبــغي عـلــيـهم
اإلدخــار لــلــتــقــاعــد لــكــنــهم في
احلقيـقة يـريدون إيـجاد وسـيلة
لـلتعـامل مع القروض الـدراسية

". أوالً
وتـتابع: " بـالـنسـبة ألبـنـاء جيل
األلــفــيـة يــشــبه الــتــخــلص من
الــــقــــروض تــــقــــريــــبــــاً احلــــلم
األمــريـكي اجلــديـد ويــشـغــلـهم
ذلك أكـــــثــــر مـن تــــمـــــلّك بـــــيت
ويــســبب لــهم تــوتـراً عــصــبــيـاً

أكبر."
وتــضـيف أن الـزبـائن غـالـبـاً مـا
يـقـررون تـسـديــد الـقـروض قـبل
أيــــة أولـــويــــات أخــــرى حــــتى
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يُـدان أبـنـاء جـيل األلـفـيـة بـشـدة
سؤولية. عندمـا يتعلق األمر بـا
ـيل هؤالء إلى فـعلـى ما يـبدو 
تـغـييـر وظـائفـهم بـشكل مـتـكرر
ــا يــؤجـلــون فــكــرة الـزواج ور
كثـيرا وينـشغـلون أكـثر بـإنفاق
ـأكوالت نـقـودهم لشـراء بعض ا
ــشـروبـات بـدالً من الـتـوفـيـر وا
لــشـراء مــنــزل أو اإلدخـار ألجل

طويل.
وقــد تــبـيّـن من إحــصـاء حــديث
شمل  1,037أمريكيا أن أقل من
ثــــلث أبــــنـــــاء جــــيل األلــــفــــيــــة
يشـتركون في صنـاديق التقاعد
في ح كشـف بحث آخر أجرته
مــؤســسـة "مــيــريل أيــدج" إنـهم
يــدخــرون لــكـــنــهم ال يــدخــرون
لالشتراك في صناديق التقاعد.
وبـالـتالـي فهل يـعـد أبـنـاء جيل
األلـفــيـة حــقـاً أقل مــهـارة فــيـمـا
ـالـية يتـعـلق بـتـدبـيـر أمـورهم ا

مقارنة باألجيال السابقة?
ا ليس األمر كذلك. إذ يتخلى ر
الــنــاس عــقــداً تــلــو اآلخــر عن
فــــكــــرة الـــتــــخــــطـــيـط لـــفــــتـــرة
شـيـخـوخـتـهم. ولـيس هـذا أمـرا
ثال جديداً البتة. فعلى سبيل ا

تـوصـل بـحث أجــري عـام 1998
إلى إن األصغر سناً من أبناء ما
ــوالـيـد" يــعـرف بــجـيل "طــفـرة ا
كــانـــوا يــدّخــرون أقل لــلــرواتب
التقاعـدية من أبناء نفس اجليل

. األكبر سناً
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يــقـول دوغالس هـيــرشي مـديـر
مـــخــتــبـــر أبــحــاث الــتـــخــطــيط
لــلـتـقــاعـد بـجـامــعـة أوكالهـومـا
احلــكــومـــيــة إن األمــر يــتــعــلق
بالـشباب أكـثر من تعلـقه عموماً

بأبناء جيل األلفية.
ويــضــيف: "ال أعــتــقــد أن هــنـاك
فرقا كـبيرا في تفكـير أبناء جيل
األلـفـيـة في أهـمـيـة الـتـقـاعد أو
سـلـوكـهم جتـاهـه مـقـارنـة مـثال
ــوالــيـد' بــأبــنــاء جـيل 'طــفــرة ا
عنـدمـا كـانـوا في الـعـشـريـنـيات

من أعمارهم."
واألهم من ذلك كــمـا يـقـول هـو
وجـود خـصـال نــفـسـيـة مـحـددة
تؤثـر في كيـفيـة إدخارنـا للـمال
مـــهــمــا كـــان عــمــرنـــا. ويــشــيــر
هـيـرشي إلى وجـود عـامل واحد
يـحـدد ذلـك وهـو "اإلنـطـبـاع عن

ستقبل". ا
ويضـيف قـائال: "يتـأمل الـبعض
ستـقبل على أنه وحدات من 5 ا
أو  10أو  20ســـــنـــــة في حــــ

يركز آخرون على احلاضر أكثر.
إنـهـا من اخلـصــال الـشـخـصـيـة

". ستقرّة جداً ا
ويضـيف أن تـصرف أبـنـاء جيل
يـله ضميرهم األلفـية وفق ما 
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ا قال قال برنارد شـو ذات مرة: "ال نتـوقف عن اللعب ألنـنا نكـبر; لكنـنا نكـبر ألننـا نتوقف عن الـلعب". ور
بنـيامـ فرانـكلـ الشيء ذاته أيـضا. وفي الـواقع عـبر عـدد ال يحـصى من النـاس عن نفس الـشعـور على
مدى أجيال. في اآلونة األخيرة تأخذ بعض الشركات تـلك الفكرة إلى أقصى حدودها. ففي عالم تصاميم
ـكـاتب احلـديثـة أو عـلى األقل في تـلك الـشـركـات الـعـامـلـة في مـجـال التـكـنـولـوجـيـا واإلبـداع وكـثـير من ا
الشركات الناشئة وشـركات التكنولوجيـا واإلعالن يبدو أن هذه الفكرة ترسـخت في ثقافة تلك الشركات

ضحك. لكن هل هناك أي فائدة لذلك? و التعبير عنها من خالل التصاميم الداخلية الفريدة واألثاث ا
كنك قراءة: إيجابيات وسلبيات العمل في مكاتب في الهواء الطلق

ـتـأرجحـة الـتي صمـمـتهـا شـركة "دوفي" في ـكـتب احلـديث هو الـطـاولة ا أحد الـتـصامـيم الـشائـعـة ألثاث ا
لعب إلى فرعها في لندن. وحسب مـا ورد في كتيب تلك الشركـة على اإلنترنت فإن ذلك التـصميم يجلب ا

. مقر مجلس اإلدارة كما كان يقول شو وفرانكل
وتـعـتـبـر "دوفي" واحـدة فـقط من عـدد مـتـزايـد من شـركـات الـتـصـمـيم حـول الـعـالم الـتي تـسـاهم فـي إعادة
كـاتب لتـشبه روضـات األطفـال اإلبداعـية. وإذا كـانت هذه حركـة ناشـئة في الـتصـميم فـقد بدأت تشـكيل ا
وازدهرت في كاليفورنيا وواشنطن حيث أصبحت أجهزة احلوسبة والزي غير الرسمي في مكتب العمل

شاعر الطفولية داللة على االبتكار داخل الشركات. وأجواء ا
وظف مبدع حقا? رح بشكل نابع من الوعي التـام بأهميتها جتعل ا كاتب التي توفر وسائل ا لكن هل ا
يقـتـرح كـتاب "حتـدي اإلبـداع" للـمـصـمم تانـر كـريسـتـنـسن أن "تتـصـرف وكـأنك في الثـالـثـة من العـمـر مرة
يـلون إلى أن يكـون لديهم خـيال جامح. ومع ذلـك فإن مثل هذا أخرى!" في العـمل ألن األطفال الـصغار 

ستقلة. اإلبداع هو من سمات الطفولة احلرة وا
كاتب التـي تشبه "رياض أطـفال" في شركـات التكـنولوجـيا هذه األيام لـتجعل الـعاملـ فيها وقد صمـمت ا
بدع حقا أن يعمل في سقيفة أو مرآب دون وجود كن للفـريق ا يشعرون باإلبداع في أماكن عملهم. إذ 

ألعاب أو رسومات صارخة.
كاتب الـتي تشبه وبالطـبع فإن مرائب الـسيـارات هي األمكنـة التي بدأت فـيها الـتكنـولوجـيا الرقـمية. أمـا ا
ـكتب لساعات طويلة رياض األطفال فقد يكـون لها عالقة أكبر بالسـيطرة على القوة العـاملة وإبقائها في ا

بدال من السماح لها بأن تكون حرة.
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تعة أيضا. قصود منها أن تكون شبابية وأنيقة وحتفيزية و كاتب إال أن ا ل من هذه ا ورغم أننا قد 
ـشـابـهـة أللـوان "ريـاض األطـفـال" والـرسـومـات الـكبـيـرة وأكـواخ الـشـاطئ واألراجـيح لـكن مع األلـوان ا
الكمـة و"اخلـيم مخـروطيـة الشـكل" وأصص الـنبـاتات والـشعـارات عـلى اجلدران الـتي تفـاخر وأكيـاس ا
كـن لشركـات التكـنولـوجيا في كـاليـفورنيـا أن تقارن بالقـول "الوعي يـحدث هنـا" والزالجـات فإنه بالـكاد 

ا تفعله مثال شركة "إنفنشن الند" (أرض االختراعات) في مدينة بيتسبرغ. نفسها 
كاتب اجلديدة في شركة "إنفنشن الند" التي دشنها مؤسسها جورج م ديفيدسون عام  2006يعمل ففي ا
اخملـتـرعون داخـل تصـمـيـمـات وهـيـاكل مـخـتلـفـة مـثل روبـوت عـمالق أو سـفـيـنـة قراصـنـة بـيـنـمـا يـشرف

شهد من مقره داخل أغصان األشجار. ديفيدسون على ا
ـكاتب التي ـا ال يوجد شك بـشأن فـكرة أن ا من النـاحية الـتجـارية تعـتبـر هذه الـشركات نـاجحـة لذلك ر

وظف إلى طفولتهم تعد أماكن جيدة لألعمال التجارية. تعيد ا
وظـف الـتفـكير بـشكل خالق في ـكتب الـذي يشبـه روضة األطفـال ليس لـلجـميع. إذ يـفضل بـعض ا لكن ا
رح قـسريـا كذلك . لذا فـماذا لـو كنت من الـنوع الـذي يتـجنب طـغيـان مكـان العـمل ا محـيط عمل لـلبـالغـ
الذي يـذكرنا بـاخمليـمات الـصيفـية األمـيركـية وحـفالت األطفال? أو إذا كـنت شخـصا يـحب الهـدوء والبريق
سلسـل التلفـزيوني األميركي  Mad Menفي منتصف القرن غري للـمكاتب احلـديثة التي صـورت في ا ا

اضي. ا
دة ثالثة أشـهر تلـيها ثالثة سيكـون تمرينـا رائعا لـو قدمنـا لفريق مـبدع اسمـيا مساحـة في مكتب تـقليـدي 
أشـهر في مـسـاحـة عـمل مـقامـة عـلى غـرار روضـة األطـفال. هل سـيـكـون الـفريـق أكثـر إبـداعـا مع األشـياء

توفرة? متعة للنظر واأللعاب ا ا
في ح أنه من اخلطأ احلكم مـسبقا على الـنتيجة فـإن التاريخ يشيـر إلى أن اإلبداع يزدهر كلـما وحيثما
ألهم الناس بعضـهم البعض وبغض النـظر عما يحـيط بهم بينما بـعض أعظم االختراعات واألعـمال الفنية

أجنزها أناس كانوا مكتف بالعمل وحدهم في أماكن مثل مرآب أو سقيفة احلديقة.
ـعـمـاريـة ـكن لـلـمـبـدعـ أن يـعـمـلـوا وقـد عــمـلـوا عـلى أفـضل وجه داخل الـتـصـامـيم ا وبـعـبـارة أخـرى 
ـكـاتب الـتي تـشـبه روضـة األطـفال تـعـبـر أكـثـر عن أولئـك الذين الـواسعـة واخلـالـيـة من الـزخارف. ولـعل ا

ا تعبر عن طبيعة اإلبداع في حد ذاته. يطلبون إنشاءها أكثر 
وحلسن احلظ كانت هـناك دائمـا مسـاحات عمل بـديلة وفي الـوقت ذاته مصـممة بـوعي تام بشـكل يفضي

إلى اإلبداع.
ز في ـكتب الـرئـيسي لـشركـة فوسـتر وشـركاه والـذي يطل عـلى نهـر التـا ـثال إلى ا انظـر على سـبيل ا
ـكـتب الـذي افـتـتح عام  1990يـسـتحـضـر نـفس الـنـوع من مـنظـقـة بـاتـرسي جـنـوب غـربي لـنـدن. إن ذلك ا
كاتب الرسم الكبرى لهندسة السكك احلديدية والفضاء التي شكلت القاطرات والطائرات اإلبداع الهادف 

اجلميلة والناجحة.
ـعمـارية في ـمارسـة ا ت شـركة نـورمـان فوسـتر من خـالل الصـناعـة واإلبـداع لتـصـبح الرائـدة في ا لقـد 
عماريـون الذين وظفـهم فوستـر وغالبيـتهم شبـاب من جميع أنـحاء العالم ـهندسـون ا بريطانـيا. ولم يكن ا

ريحة أو األلعاب للتفكير والتصرف بشكل خالق. بحاجة إلى الزالجات أو اآلرائك ا
بنى ومن اجلدير بالذكـر أن فوستر وشـركاه بالتعـاون مع فريق تصميم أبـل بقيادة جوني آيف صـمموا ا
الذي يعـرف باسم "كـامبس  "2لشـركة أبل وهـو عبـارة عن حـلقـة دائريـة من مكـاتب الـتكـنولـوجيـا الرائـعة

قرر افتتاحه هذا اخلريف. وظف يبلغ  13ألف موظف في كوبرتينو بوالية كاليفولرنيا وا لعدد من ا
وسيـكون مـبنى شـركة أبل اجلديـد مع كل الـتفاصـيل واللـمسـات التي خـصصت له حـلم من يـسعون إلى
. فهو وظف الكمال. فال أسالك متدليـة هنا أو هناك وال أحواض ساخـنة لالستحمام وال زالجات لـلعب ا
اك ظـهر اجلمالي ألجهزة آ مبنى شيد بشكل سـلس على شكل جسد طائرة مع تـصميم داخلي يعكس ا

وآيفون.
w uHÞ uł

كاتب التي ال تـتمتع بـالهدوء بشـكل كامل وال بجو وعلى الرغم من ذلك فـهناك مجـال للفن اإلبداعي فـي ا
طفولي. انظر مثال إلى "الـقديس جيروم في مكتبه" 1470وهي لوحة للفنـان أنطونيلو دا ميـسينا من فناني

أوائل عصر النهضة اإليطالية.
ـكان الـعمل الذي ظـهر في لوحـة القديس ـعماري الـكاتالـوني ريكـاردو بوفيل خـلق إحساس  وقد أعاد ا
عـمارية "آر بـي تي إيه". وتعد مـكاتب الشـركة التي جيروم وذلك في مـكاتب شركـته اإلسبـانية لـلهنـدسة ا
هجورة على تخوم برشلونة أماكن اضي من الصوامع اخلرسانية ا صممت وبنيت في سبعينيات القرن ا

بدع دون أن يكون فيها أي مالمح للهو أو وسائل الترفيه. خيالية خاصة با
هـندس األمـيركـي الكـبيـر فرانك لـويـد رايت مقـرا ثوريـا لشـركة ـية الـثانـية بـقلـيل شـكل ا قبل احلـرب العـا
ـعمـارية جونـسون واكس في راسـ بواليـة وسـكونـسن. وكانت "الـغرفـة الكـبيـرة" في وسط تـلك العـجيـبة ا

على طراز غابة واسعة ذات أعمدة على شكل أشجار النخيل احملبوك على مستوى السقف.
. وفي ح قد وكانت النتيجـة عبارة عن مكتب مـضاء بإنارة خافـتة بأسلوب خيـالي جدا ومناسب للـبالغ
قـر خيالـيا للوهـلة األولى فإن مسـاحة العـمل تلك هادئة ومـريحة لـلعمل ويزدهـر اإلبداع في الهدوء يبدو ا

وسيقى واللعب. بقدر ازدهاره في أجواء الضحك وا

الـــعــصــبــيــة. وعــمـل الــفــريق عــلى
تطوير خوارزميـات لهذه البرمجية
تهدف إلى حتديد هوية األشياء من
خالل حتــلــيل الــبــيــكــسـل اخلـاص
عـرفـة إذا كـانت تـطابق بـالـصـورة 

وجود للصورة. الرسم ا
UA²ÐU   UL−¼

وأعلنت "فيكاريوس" في عام 2013
أنهـا تمكـنت من اختراق اخـتبارات
الـكـابـتشـا الـتي تعـتـمـد على كـتـابة
النصوص والتي كـانت تستخدمها
شـركــات غــوغل ويــاهـو وبــاي بـال
لـلـدفع اإللـكـتـروني ومـوقع كـابـتـشا
ئة. دوت كوم بدقة بلغت  90في ا
ومـنــذ ذلك احلــ طـور مــصـمــمـو
كابـتـشـا اخـتـبـارات يـتـسم الـتـغلب
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