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PRIVATE SECTOR

تكنولوجيا

تتنافس كبريات دور المجوهرات العالمية على ادخال
التكنولوجيا في تصاميمها ،من السوار الى العقد والخاتم
والحلق ،من دون ان ننسى الساعات والهواتف بتصاميم تحاكي
العصر وتربط بين التكنولوجيا والمقتنيات الباهظة الثمن

 ...٢٠١٥عام المجوهرات الذكية
ف ــي الـعـصــر الــرق ـمــي .وس ـت ـكــون هــذه
امل ـج ــوه ــرات م ـتــاحــة ف ــي ال ـعــاشــر من
كانون األول املقبل.

بسام القنطار
تتناغم تصاميم املجوهرات الحديثة
مــع آخ ــر اب ـت ـكــارات الـتـكـنــولــوجـيــا .لم
يعد االمر يقتصر على تزيني الهاتف
ب ـم ـجــوهــرات ن ـ ــادرة ،ب ــل ب ــات الشغل
الـ ـش ــاغ ــل مل ـص ـم ـم ــي امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ان
تحاكي االجهزة الذكية التي يقتنيها
الــرجــال وال ـن ـســاء ،ورب ــط املـجــوهــرات
ال ـ ـتـ ــي ي ـض ـع ــون ـه ــا ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
تطبيقات االجـهــزة الذكية والتفاعل
معها.

مجوهرات «سي اس ار» البريطانية
قررت شركة «سي اس ار» البريطانية
 www.csr.comتحدي مفهوم االتصال
ب ــن امل ـج ــوه ــرات واالجـ ـه ــزة الــذك ـيــة،
فاختارت التعاون مع شركة سيليني،
وهـ ـ ـ ــي احـ ـ ـ ـ ــدى أهـ ـ ـ ــم دور م ـص ـم ـمــي
املجوهرات في بريطانيا.
وأع ـل ـن ــت سـيـلـيـنــي أخ ـي ــرا مـجـمــوعــة
جــديــدة مــن مجوهرات تعمل بتقنية
البلوتوث ،وهي عبارة عن عقد يتغير
ّ
لونه كلما تلقى الهاتف الخلوي أي
إخطار او رسالة عن طريق البلوتوث،
كـمــا صممت الـشــركــة تطبيقًا يجعل
هــذا العقد يتغير مــع تغير امل ــزاج او
لون املالبس .وتأمل شركة «سي اس
ار» ان تـحــل امل ـج ــوه ــرات ذات تقنية
البلوتوث مكان املجوهرات التقليدية
لتصبح اكثر تفاعلية.

خاتم رنغلي الذكي
صممت شركة  Ringlyتطبيقا جديدا
يربط بني الخواتم الفاخرة والهاتف
الــذكــي .ويـمـكــن للتطبيق ان يعرض
االش ـع ــارات الـتــي تــأتــي عـلــى الهاتف
الذكي واملحدد مسبقًا ضمن التطبيق
املـ ــوصـ ــول ب ــال ـخ ــات ــم .وبـ ــذلـ ــك يـمـكــن
لواضع الخاتم في يده ان يترك هاتفه
بـعـيـدًا عـنــه فــي اج ـت ـمــاع الـعـمــل وفــي
اللقاءات الرومنسية .ويتصل الخاتم
بالهاتف الذكي عبر تقنية بلوتوث،
ح ـي ــث ت ــرس ــل االشـ ـ ـع ـ ــارات م ــن خ ــال
ذب ــذب ــات طفيفة او وم ـضــات تنطلق
عبر الخاتم ،ما يبقي الشخص على
عـ ـل ــم ب ـ ــاالشـ ـ ـع ـ ــارات الـ ـت ــي تـ ـ ــرد عـلــى
الهاتف من دون الحاجة للنظر اليه.
ويـمـكــن م ــن خ ــال الـتـطـبـيــق املصمم
خصيصًا للخاتم ان ّ
تحدد االشعارات
املهمة وطريقة التفاعل معها.
ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،اذا ك ـن ــت فــي
اج ـت ـم ــاع وت ــري ــد ف ـق ــط ان ت ـ ــرد عـلــى
اتصال هاتفي من الحبيب او الــزوج
الــذي سيمر الــى العمل لتنضما الى
غداء رومنسي ،يجري تلقني التطبيق
بهذا االشعار مسبقًا .ويمكن لبطارية
الخاتم الذكي ان تعمل ثالثة ايام من
دون الـحــاجــة ال ــى شحنها .ويـتــوافــر
الـ ـخ ــات ــم ب ـخ ـم ـســة ت ـص ــام ـي ــم م ـم ـيــزة
لـ ـخـ ـم ــس م ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات ،ه ـ ــي الـ ـج ــذع
األســود ،الياقوت الــوردي ،قوس قزح
سليكات األمل ـن ـيــوم ،وال ــزم ــرد ،وكلها
مطلية بذهب عيار  ١٨قيراطا .ويمكن

تتيح ساعة Creoir Ibis
للمستخدم تصميمًا أكثر جاذبية
من العديد من الساعات الذكية
طلب هــذا الخاتم عبر موقع الشركة
عـلــى االن ـتــرنــت https://ringly.com
بـسـعــر  ١٩٥دوالرًا امـيــركـيــا مــن دون
كلفة الـشـحــن .لكن لــن يـكــون متوافرًا
للتسليم قبل عام .٢٠١٥

ساعة  Creoir Ibisالذكية
تتيح ساعة  Creoir Ibisللمستخدم
تصميمًا أكثر جاذبية من العديد من
الساعات الذكية املتوافرة ً
حاليا ،التي
اطـلـقـتـهــا ش ــرك ــة كــريــويــر الـفـنـلـنــديــة
 .www.creoir.comوي ـش ـك ــو ع ـشــاق
املوضة من ان معظم الساعات الذكية
املـ ـط ــروح ــة ح ــال ـ ًـي ــا ف ــي الـ ـس ــوق غـيــر
جــذابــة مــن نــاحـيــة الـتـصـمـيــم ،وربـمــا
تـحـتــاج إل ــى االس ـت ـف ــادة مــن تصميم
ساعة  Creoir Ibisالتي تأتي بشاشة
مزدوجة وهي مرصعة باملجوهرات.
وصـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ــذك ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن
الكريستال وال ـفــوالذ املـقــاوم للصدأ،
بتصميم مـسـتــوحــى مــن طــائــر «أبــو
منجل» .ويكمن اختالف ساعة آيبيس
فــي اعتنائها بالجانب التصميمي،

مجوهرات  Zazziوتبديل
الصورة
بـ ـحـ ـي ــث تـ ـ ــراعـ ـ ــي مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات قـ ـط ــاع
الـســاعــات الــذكـيــة املـتـطــور عـلــى نحو
متسارع .وبناء على تقرير أصدرته
ماركتس آند ماركتس للبحوث ،بلغت
عــائــدات س ــوق األج ـهــزة اإللكترونية
القابلة لــارتــداء  2.5مليار دوالر في
 ،2012ومن املتوقع أن ترتفع لتتجاوز
 ١٥مليار دوالر بحلول عام .2018
وتـ ــراهـ ــن الـ ـش ــرك ــة امل ـن ـت ـج ــة ع ـل ــى أن
املـ ــوضـ ــة سـ ـتـ ـك ــون املـ ـحـ ـف ــز ال ــرئ ـي ــس
لـتـعــزيــز مـبـيـعــات ال ـس ــاع ــات الــذك ـيــة،
وبالتالي فهي تركز على تصاميمها
كــي تـحـصــل عـلــى مـبـيـعــات أك ـبــر ،وال
سيما أن ارت ــداء ســاعــات اليد يرتبط
باملوضة أكثر من أي شيء آخر.
ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد بـ ـيـ ـك ــا فـ ــايـ ــري ـ ـنـ ــن املـ ــديـ ــر
التنفيذي لشركة كريوير أن العالمات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة وامل ـ ــوض ـ ــة
س ـت ـح ـف ــزان ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـس ــاع ــات
ال ــذك ـي ــة ،إذ إن س ــاع ــة آي ـب ـيــس تمثل
املنتج العصري .ويقول« :لكل عالمة
تجارية لغة التصميم الخاصة بها،
ل ـه ــذا فــإن ـنــا ن ـب ــدأ م ــن ال ـص ـفــر لخلق
مـنـتــج مـصـمــم ل ـكــل زبـ ــون ع ـلــى نحو
خاص .ويمكننا اآلن وبفضل خبرتنا
أن نزود أصحاب العالمات التجارية
االستهالكية ،بكل ما يحتاجون إليه
ليحصلوا على ميزة حقيقية عندما
يدخلون فضاء األجهزة الذكية».
وتتضمن هذه الساعة برامج محسنة
تعمل على برنامج تشغيل أندرويد-
 Androidوت ـس ـت ـه ـلــك ط ــاق ــة أقـ ــل مــن
غـيــرهــا ،كـمــا أنـهــا تستخدم الصمام
الـثـنــائــي الـعـضــوي الـبــاعــث لـلـضــوء-
 ،OLEDوخـ ــدمـ ــة الـ ـب ــث ال ــاس ـل ـك ــي
الـ ـف ــائ ــق ال ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ــة ،Wifi-والـ ـبـ ـل ــوت ــوث
وال ـن ــاق ــل امل ـت ـس ـل ـس ــل .USB-وتـتـمـيــز
الـســاعــة بــوجــود بــوصـلــة إلكترونية
وجهاز استشعار للضوء ،وتحتوي
أي ـضــا عـلــى ج ـهــاز للتحكم عــن بـعــد،
وترسل إشارات مباشرة عبر الهاتف
الذكي.

مجوهرات ضد التحرش
أطـ ـلـ ـق ــت شـ ــركـ ــة «ك ـ ـ ـ ــاف» األم ـي ــرك ـي ــة
 ، https://cuff.ioمجموعة مجوهرات
مـ ـ ـ ـ ــزودة بـ ـخـ ـص ــائ ــص ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ،ل ـل ـح ـم ــاي ــة م ـ ــن ال ـت ـح ــرش
واالغ ـت ـص ــاب ،هــي ع ـبــارة عــن س ــوار،
وق ــادة ،وأزرار أكـمــام م ــزودة بنظام

تحديد املــواقــع ،الــذي يمكن أن يخبر
أهلهن وأصــدقــاء هــن بمكانهن وخط
سيرهن.
صمم جهاز  CuffLincبحجم صغير
وب ـ ـلـ ــون اسـ ـ ـ ــود ويـ ـتـ ـص ــل ب ــال ـه ــات ــف
ع ـبــر تـقـنـيــة ب ـل ــوت ــوث ،ح ـيــث يلصق
بـ ــامل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ،ويـ ـتـ ـص ــل ب ـت ـط ـب ـيــق
يـمـكــن م ــن خــالــه إرسـ ــال اسـتـغــاثــات
ألش ـ ـخـ ــاص ب ـع ـي ـن ـهــم ،وذل ـ ــك ي ـحــدث
عــن طــريــق الـضـغــط عـلــى «زر» فيها،
سـيـكــون م ـســؤوال عــن إرس ــال رســائــل
بـ ـطـ ـل ــب امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ،وي ـ ـح ـ ــدد م ـك ــان
املـسـتـغـيــث ،سـ ــواء كــانــت االسـتـغــاثــة
تـتـعـلــق ب ـت ـحــرش جـنـســي او ب ـطــارئ
ص ـ ـحـ ــي او بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث س ـ ـي ـ ــر ،ح ـي ــث
يرسل الهاتف نــداء الــى الشخص او
االشـ ـخ ــاص امل ـح ــددي ــن مـسـبـقــا على
التطبيق.
وال ي ـح ـت ــاج جـ ـه ــاز  CuffLincإل ــى
شـحــن ،إذ يعمل عـلــى بـطــاريــة تخدم
عاما كامال.
وال ـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـه ــاز ت ـق ــدم ال ـشــركــة
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن امل ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــرات الـ ـت ــي
ُي ـل ـصــق ال ـج ـه ــاز ب ـهــا م ــن ال ـع ـقــد الــى
ال ـســوار والـســاعــة ،وت ــراوح اسعارها
بــن  ٨٠و ١٥٠دوالرا ،وسـتـكــون هذه
املجوهرات متاحة في السوق بدءًا من
اذار  ٢٠١٥ويـمـكــن طلبها عـلــى نحو
مسبق عبر موقع الشركة.

خواتم ألماس يابانية
عـ ـمـ ـل ــت شـ ــركـ ــة ي ــاب ــانـ ـي ــة ل ـص ـن ــاع ــة
امل ـجــوهــرات عـلــى الـجـمــع بــن خــواتــم
األمل ـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـن ـع ـه ــا وت ـق ـن ـي ــة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ــري ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـ ــدى .NFC
وس ـت ـب ــدأ ش ــرك ــة «تـ ــي إس إل ج ـيــه»
 TSLJاملشغلة ملتاجر «كــور جويلز»
ب ـت ـل ـقــي
www.corejewels.tokyo
الطلبات ملــا قالت إنها أول منتجات
األمل ــاس مــن عــامــة تـجــاريــة تــأتــي مع
تقنية االتصال القريب املدى.
وقـ ــال م ــاس ــان ــوري ي ــام ــازاك ــي ،ممثل
شــركــة « TSLJهـنــاك مقترحات ملــواد
قابلة لالرتداء بتقنية  NFCومنتجات
شبيهة باأللعاب مع التقنية ،ولكننا
نـنـتــج أولـ ــى امل ـج ــوه ــرات ال ـتــي تــدعــم
تقنية .»NFC
وس ـت ـتــوافــر امل ـج ــوه ــرات ال ـت ــي تــدعــم
تقنية االتـصــال القريب املــدى ،والتي
س ـت ـح ـمــل اسـ ــم «ون»  Oneبــأس ـعــار

كشفت عالمة زازي  Zazziعن تشكيلة
جــديــدة مــن املـجــوهــرات الــذكـيــة ،التي
ت ـش ـبــه ال ـس ــاع ــات ال ــذك ـي ــة ،ويـمـكـنـهــا
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوات ـ ـ ــف ،وجـ ـع ــل
امل ـس ـت ـخ ــدم ــن ع ـل ــى ع ـل ــم ب ــامل ـك ــامل ــات
والرسائل وباقي االشعارات الــواردة
على الهواتف الخاصة بهم.
وتقول شركة  FashionTEQاملصممة
لـلـعــامــة ال ـت ـجــاريــة  Zazziان ق ــراءة
االش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ع ــن ط ــري ــق الـ ـس ــاع ــة او
ال ـس ــوار يـعــد تـصــرفــا اك ـثــر لـيــاقــة من
قطع املحادثة مع شريك او زبون عمل
للرد على الهاتف الخلوي.
كذلك صممت شركة www.fashionteq.
 comتـطـبـيـقــا عـلــى ال ـهــواتــف الــذكـيــة
لتغير تصميم املجوهرات بما يتالءم
مع املناسبات ،حيث يحفل التطبيق
بـ ـعـ ـش ــرات ال ـت ـص ــام ـي ــم ال ـ ـتـ ــي يـمـكــن
اخ ـت ـي ــاره ــا لـتـظـهــر ع ـلــى ال ـع ـقــد بما
يجعله قادرا على التكيف مع مختلف
املناسبات.

أندرويد ماسيا بـ  58ألف دوالر

مختلفة تصل حتى  3,670دوالرات.
وس ـي ـك ــون ف ــي مـ ـق ــدور م ــرت ــدي ه ــذه
املـ ـج ــوه ــرات اس ـت ـخ ــدام ال ـت ـق ـن ـيــة فــي
إلغاء القفل عن بيانات خاصة مخزنة
في خدمة التخزين السحابي ،بما في
ذل ــك ال ـص ــور وم ـقــاطــع ال ـف ـيــديــو ،كما
بــإم ـكــان ـهــم اس ـت ـخــدام ـهــا وس ـي ـلــة في
ال ــوص ــول إل ــى ب ـيــانــات املـسـتـخــدمــن
الشخصية ،بما فــي ذلــك «الــوصـيــة»،
وفقا ملا قاله يامازاكي.
وتتوافق تقنية االتصال القريب املدى
املدمجة فــي املـجــوهــرات مــع األجهزة
الـتــي تــدعــم هــذه التقنية مثل أجهزة
الحاسوب والهواتف الذكية العاملة
بنظام التشغيل «أندرويد».
ّ
وأوضــح يامازاكي أن من غير املمكن
حاليا استخدام التقنية في خدمات
املعامالت املالية اإللكترونية أو لفتح
الهواتف الذكية ،وهي املزايا التي قد
تضاف في املستقبل.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة إن ف ـ ـ ــي إمـ ـ ـك ـ ــان
املـ ـج ــوه ــرات تــوف ـيــر وس ـي ـلــة حــديـثــة
وفـخـمــة ل ـلــوصــول وح ـفــظ الـسـجــات

أطلقت شركة «سافيلي» السويسرية
ً
لصناعة املـجــوهــرات ج ــواال مرصعًا
بـ ــاملـ ــاس ،وط ــرح ـت ــه ب ـس ـعــر  58أل ــف
دوالر ،وذل ــك فــي إط ــار أول تشكيلة
لـهــا مــن جـ ــواالت أن ــدروي ــد املــرصـعــة
ب ــال ــذه ــب واملـ ـ ـ ــاس .وأطـ ـل ــق مــؤســس
ُ
الشركة املصمم أليساندرو سافيلي
ُ
الجوال الفاخر مرصعًا بـ  395ماسة
بـ ـيـ ـض ــاء ،ض ـم ــن ت ـش ـك ـي ـلــة جـ ـ ــواالت
«س ــاف ـي ـل ــي» الـ ـف ــاخ ــرة ،ال ـت ــي ضـمــت
ً
 11ج ـ ـ ـ ـ ــواالُ ،ع ـ ــرض ـ ــت حـ ـص ــري ــا فــي
م ـتــاجــر «هـ ـ ـ ـ ــارودز» ف ــي بــري ـطــان ـيــا.
وتتميز الجواالت الفاخرة بانحناءة
تـصــامـيـمـهــا ،وأغـطـيـتـهــا املصنوعة
مــن الجلد الـفــاخــر ،والــذهــب ال ــوردي
ً
ً
عيار  18قيراطا ،فضال عن تزيينات
م ـم ـيــزة م ــن ال ـس ـيــرام ـيــك واألحـ ـج ــار
الكريمة.

الحذاء الذكي
م ــع ش ــري ـح ــة  Rubyالـ ـت ــي انـتـجـتـهــا
مختبرات  ،iStrategyاصـبــح بامكان
الـ ـح ــذاء امل ـص ـمــم ب ـشــري ـحــة ذك ـي ــة ان
يـتـفــاعــل م ــع ال ـهــاتــف الـ ـج ــوال ،حيث
ي ـجــري تفعيل تطبيق عـلــى الـهــاتــف
بمجرد ان يجري الــدوس ثالث مرات
مـتـتــالـيــة عـلــى االرض .وبــذلــك يمكن
اجــراء مكاملة هاتفية او كتابة رسالة

