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فيديو  مقطع  بن�رش  مايكرو�سوفت  �رشكة  قامت 
على �سبكة يوتيوب يظهر قيام ال�رشكة بتجربة 
مقدار  لتو�سيح  الإن��رن��ت  مت�سفحات  لأ�سهر 
التجربة  مّتت  وقد  للبطارية،  ا�ستهالكها  �رشعة 
با�ستخدام نظام ت�سغيل ويندوز 10 مع ت�سغيل 

مقطع فيديو عايل الّدقة عرب �سبكة الإنرنت.
بنف�س  اأجهزة  اأربعة  مايكرو�سوفت  وا�ستخدمت 
كل  ي�سّغل  وال��ع��ت��ادي��ة  التقنية  امل��وا���س��ف��ات 
املت�سفحات  وكانت  خمتلف،  مت�سفح  منها 
الداخلة يف التجربة هي مت�سفح جوجل كروم، 
وكذلك  فايرفوك�س  مت�سفح  اإىل  بالإ�سافة 
اإيدج اخلا�س  اأوبرا وبالتاأكيد مت�سفح  مت�سفح 
من  املقارنة  متت  والذي  مايكرو�سوفت  ب�رشكة 

اأجله لإثبات اأف�سليته عن بقية املت�سفحات.
واأظهرت التجربة التي قامت بها مايكرو�سوفت 

ت�سغيل  م��ن  متّكن  ك��روم  جوجل  مت�سفح  اأن 
الفيديو عايل الّدقة ملّدة 4 �ساعات و 20 دقيقة 
املت�سفحات  بقية  الأ�سوء من بني  تقريًبا؛ وهو 

من حيث ا�ستنزاف البطارية، فيما ا�ستمر 
و  �ساعات   5 ملّدة  فايرفوك�س 

تاله  تقريًبا،  دقائق   10
ال��ذي  اأوب����را  مت�سفح 

ت�سغيل  يف  ا�ستمر 
ملّدة  الفيديو  نف�س 
 19 و  �ساعات   6
دق��ي��ق��ة ت��ق��ري��ًب��ا، 
ال��ن��ه��اي��ة  ويف 
ن���ف���ذت ب��ط��اري��ة 

اجل�����ه�����از ال�����ذي 
مت�سفح  ي�����س��ّغ��ل 

اإي��دج  مايكرو�سوفت 
 22 و  ���س��اع��ات   7 ب��ع��د 

دقيقة عمل تقريًبا، وهو الوقت الأطول من بني 
بقية الأجهزة.

واأو�سحت مايكرو�سوفت يف جتربتها هذه التي 
ا اأن مت�سفحها اإيدج  ن�رشتها على مدونتها اأي�سً
يف   %70 مبقدار  كروم  على  يتفّوق 
اجلهاز،  طاقة  على  حمافظته 
م��ق��ارن��ًة   %43 وب��ن�����س��ب��ة 
فايرفوك�س،  مبت�سفح 
مقارنًة   %17 وبن�سبة 
مع  اأوب��را،  مت�سفح  مع 
العلم اأن مايكرو�سوفت 
ميزة  بتفعيل  ق��ام��ت 
 Battery Saver
الأج��ه��زة  خم��ت��ل��ف  يف 

اخلا�سعة لالختبار.
اأن  تظهر  مايكرو�سوفت 
ا�ستهالًكا  الأك���ر  ه��و  ك���روم 

للبطارية.. واإيدج هو الأف�سل!
ولتاأكيد هذه التجربة قامت ال�رشكة بن�رش بع�س 
ماليني  من  قيا�سها  مت  التي  الفعلية  النتائج 
ويندوز  ت�سغيل  نظام  على  تعمل  التي  الأجهزة 
اأّكدت نتائج  اأنحاء العامل، والتي  10 يف جميع 
مايكرو�سوفت  عليها  ح�سلت  التي  املخترب 
بالتجربة، مما يوؤكد اأن مت�سفح اإيدج هو الأكر 

كفاءة يف العامل احلقيقي.
ك�سب  حت��اول  مايكرو�سوفت  اأن  الوا�سح  من 
تاأييد امل�ستخدمني ل�سالح مت�سفحها، اإل اأنه ل 
التي  العديد من امليزات  اإىل  يزال بالفعل يفتقر 
تقّدمها بقية املت�سفحات املناف�سة، مبا يف ذلك 
املت�سفح  على  ت�سغيلها  ميكن  اإ�سافات  توفري 
مع  تعامله  وت�سهيل  له  جديدة  ميزات  لإ�سافة 
�ست�سل  التي  امليزة  وه��ي  الإن��رن��ت،  خدمات 
هذا  القادم   10 ويندوز  حتديث  مع  للمت�سفح 

ال�سيف.

بيانات النسخ االحتياطي في آي 
فون يحافظ على خصوصيتك

معلومات آالف بطاقات االئتمان 
بسبب اختراق متجر أيسر

يوتيوب الجديدة ال يمكن 
تخطيها

تكشف النقاب عن هاتف 
A37 في الصين

اأ�س��ارت جمل��ة "ماك اآند اآي" اأن��ه يتعني على اأ�سحاب اآي ف��ون و اآي باد 
تخزي��ن ملف��ات الن�سخ الحتياطي م�سف��رة، نظراً لأنه يت��م تخزين اأ�سماء 
امل�ستخ��دم وكلم��ات امل��رور مع ه��ذه بيانات الن�س��خ الحتياط��ي.  واإذا 
ا�سط��ر امل�ستخدم يف اإح��دى املرات اإىل ا�ستعادة بيان��ات الهاتف الذكي 
اأو اجله��از اللوح��ي، فلن يكون هن��اك داعي لعمليات الإدخ��ال املزعجة 
جلمي��ع بيان��ات امل�ستخدم يف تطبيق على حدة. ولك��ي يتمكن امل�ستخدم 
م��ن اإن�س��اء بيانات ن�سخ احتياط��ي م�سفرة، فاإنه يتع��ني عليه يف البداية 
تو�سي��ل اجله��از اجلوال بالكمبيوتر عن طريق الكاب��ل، وبعد ذلك يتم يف 
برنام��ج اآي تيون��ز حتديد اخليار "ت�سف��ري الن�سخ الحتياط��ي بهاتف اآي 

فون" يف بند القائمة "عر�س عام". 

اعرف��ت �رشكة �سناعة الكمبيوت��رات التايوانية اأي�رش بوجود ثغ��رة اأمنية يف متجر 
خدماته��ا املوج��ود على �سبكة الإنرنت، وياأتي ذلك الع��راف عرب ر�سالة وجهتها 
ال�رشك��ة ُلعمالئها. واأ�س��ارت ال�رشكة يف الر�سالة اإىل اأنه��ا اكت�سفت متكن القرا�سنة، 
وب�س��كل غ��ري م�رشح ب��ه، من الو�س��ول اإىل معلوم��ات اأ�سماء وعناوي��ن العمالء اإىل 
جان��ب الو�س��ول اإىل اأرقام بطاق��ات الإئتمان وتواري��خ انتهائه��ا والأرقام ال�رشية 
الثالث��ة للبطاق��ة. وكان��ت ال�رشك��ة ق��د قامت قبل ع��دة اأي��ام باإبالغ النائ��ب العام 
يف ولي��ة كاليفورني��ا حول تعر�س متجره��ا على �سبكة الإنرن��ت لهجوم من قبل 
القرا�سن��ة. وت�سي��ف الر�سالة باأن العمالء املت�رشرين ه��م الذين ا�سروا اأي �سئ من 
متج��ر ال�رشكة على �سبكة الإنرنت املُخ�س�س لأمريكا ال�سمالية، وذلك خالل الفرة 

بني 12 مايو )اأيار( من العام املا�سي و28 اأبريل )ني�سان( من العام احلايل.

اأو�سح��ت من�س��ة الفيديو يوتي��وب ال�سهرية اأن مقاط��ع الإعالنات اجلديدة 
ل ميك��ن تخطيه��ا.  واأكدت ال�رشكة الأمريكي��ة اأن مقاطع الفيديو املعروفة 
با�س��م Bumper وامل�سممة خ�سي�سًا للهواتف الذكية يتم ت�سغيلها ملدة 
6 ثوان كحد اأق�سى ل ميكن اإيقافها بعد عدة ثوان من ت�سغيلها، بخالف 
مقاط��ع الإعالنات التي يتم ت�سغيلها قبل مقاط��ع فيديو يوتيوب. واأو�سح 
مدير �رشكة غوغل زاك لوبي يف مدونة AdWords اأن الوظيفة اجلديدة 
تخاط��ب فئ��ة العم��الء م��ن 18 اإىل 49 عام، والذي��ن ي�ستخدم��ون من�سة 
يوتي��وب عرب الأجهزة اجلوالة ب�سكل خا���س. ويف ال�سابق كان يتم ت�سغيل 
مقاط��ع الإعالن��ات مب��دة ت�س��ل اإىل دقيق��ة واح��دة، اإل اأن امل�ستخدم كان 

يتمكن من تخطيها بنقرة بالفاأرة بعد خم�س ثوان.

 A ال�سينية اليوم النقاب عن هاتف ذكي جديد من فئة Oppo ك�سفت �رشكة اأوبو
يحمل ا�سم A37، ويتوفر الهاتف لل�رشاء يف ال�سني عرب متجر ال�رشكة الر�سمي على 
�سبك��ة الإنرن��ت، ول توجد معلومات حت��ى الآن عن نية ال�رشك��ة اإطالقه يف املزيد 
م��ن الأ�س��واق حول الع��امل. ويتميز هات��ف A37 ب�سا�سة من ن��وع IPS وبقيا�س 5 
اإن���س وبدق��ة 720×1280 بيك�سل وبكثافة 293 بيك�س��ل بالإن�س، ويعمل بوا�سطة 
نظ��ام الت�سغيل ColorOS 3.0 امُلعتمد على ن�سخة اأندرويد 5.1 لوليبوب، ويدعم 
�رشيحت��ي �سيم SIM. ويحتوي اجلهاز عل��ى معالج ثماين الأنوية MT6750 من 
�رشك��ة ميدياتيك بردد 1.5 جيجاهريتز، و�رشيحة ر�سوميات Mali-T860، مع 
2 جيجابايت من ذاكرة الو�سول الع�سوائي، و16 جيجابايت من م�ساحة التخزين 

.MicroSD الداخلية القابلة للتو�سعة حتى 128 جيجابايت عرب منفذ

سبوتيفاي تتجاوز حاجز 100 مليون 
مستخدم نشط شهرًيا

الصين تبني الكمبيوتر الفائق األقوى في العالم بمكونات محلية بالكامل ون بلس تدافع عن طريقة 
إدارة الذاكرة

مايكروسوفت تظهر أن كروم هو األكثر استهالكا 
للبطارية.. وإيدج هو األفضل!

تمبلر تستعد اليوم إلطالق ميزة بث الفيديو المباشر

الكشف عن رقاقة KiloCore اإللكترونية والتي تحتوي على 1000 معالج

تطبيق BiuBiu إلضافة ملصقات مميزة على 
الفيديوهات

اأّك��دت �رشك��ة �سبوتيفاي ل�سحيف��ة التيليغ��راف اليوم اأنه��ا جتاوزت 
حاج��ز 100 ملي��ون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا، وذل��ك بعد ثالثة اأ�سهر من 
اإع��الن ال�رشكة ع��ن و�سوله��ا اإىل 30 ملي��ون م�ستخدم لدي��ه ا�سراك 
 GP مدف��وع يف اخلدم��ة املو�سيقي��ة الأ�سهر.وبح�سب بن��ك ال�ستثمار
ا اأكرب  Bullhound ف��اإن �سبوتيفاي �سويدية الأ�سل اأ�سبحت اأي�سً
�رشك��ة نا�سئ��ة يف اأوروب��ا، والتي ق��ّدرت قيمتها ب��� 8.5 مليار دولر 
اأمريك��ي، متفّوقًة بذلك عل��ى خدمة �سكايب.وُت�سري اآخ��ر الإح�سائيات 
اإىل اأن �سبوتيف��اي حت�س��ل عل��ى 1.8 ملي��ون م�ستخدم جدي��د و�سطًيا 
خ��الل ال�سهر، وحوايل %30 منهم يح�سلون على ا�سراكات مدفوعة، 
وه��و م��ا اأدى اإىل ارتف��اع اإي��رادات �سبوتيفاي مبق��دار %80 مقارنًة 

بالعام املا�سي.
وق��د ب��داأت خدم��ة �سبوتيفاي املو�سيقي��ة يف ع��ام 2008، وهي الآن 
اأك��رب خدمة تدّفق مو�سيقية يف العامل، ويع��ود الف�سل اإليها يف طريقة 
احل�س��ول عل��ى املو�سيق��ى عرب دف��ع مبلغ حم��دد لال�س��راك ال�سهري 
ليتمك��ن امل�ستخ��دم م��ن �سماع ما يري��ده ب�سكٍل غري حم��دود.ول تزال 
خدم��ة �سبوتيف��اي مهددة م��ن غرميتها اآب��ل ميوزك الت��ي متكنت من 
احل�س��ول عل��ى 10 مالي��ني م�ستخدم خ��الل �ست��ة اأ�سهر فق��ط، وعلى 
��ة الأكرب يف هذا  �سبوتيف��اي املحارب��ة م��ن اأجل احل�س��ول على احل�سّ

ال�سوق ل�سمان ا�ستمرارها.

حافظ��ت ال�س��ني عل��ى ترتيبه��ا الأول يف التقرير ال��� 47 لقائمة 
Top500 لأقوى احلوا�سب الفائقة “�سوبر كمبيوتر” يف العامل، 
ولكن هذه املرة مع نظام جديد ُبني بالكامل با�ستخدام معاجلات 

نعت يف ال�سني. ممت و�سُ �سُ
وتف��وق الكمبيوت��ر الفائ��ق اجلدي��د، ال��ذي يحم��ل ا�س��م “�سن��واي 
مواطن��ه  عل��ى   ،Sunway TaihuLight تاهولي��ت” 
“تيانهيTianhe-2 ”-2 الذي حل يف املركز الثاين، بح�سب 
منظم��ة Top 500 التي تر�س��د الآلت عالية الأداء حول العامل، 

وت�سدر كل �ستة اأ�سهر تقريًرا لت�سنيفها.
ومتك��ن Sunway TaihuLight اجلدي��د م��ن الهيمن��ة عل��ى 
القائم��ة بف�س��ل �رشعت��ه الفائق��ة، الت��ي تبل��غ 93 بيتافلوًبا يف 
الثاني��ة، وال� “بيتافل��وب يف الثانية” وحدة م��ن �رشعة احلو�سبة 
ت�س��اوي واحد اإىل جانب��ه 15 �سفًرا من عمليات الفا�سلة العائمة 

يف الثانية الواحدة.
وت�س��اوي ال� “بيتافلوب” نحو األف ملي��ون مليون عملية ح�سابية 
يف الثاني��ة الواحدة، ويحتاج الإن�سان لإمتام هذا الكم الهائل من 

العمليات احل�سابية لأكر من 32،000 �سنة. 

وميت��از Sunway TaihuLight، ال��ذي ط��وره مركز البحث 
الوطن��ي للتقني��ة وهند�س��ة احلو�سب��ة املوازي��ة وُثبِّ��ت يف مرك��ز 
احلو�سبة الفائقة الوطني يف مدينة و�سي ال�سينية، باأنه قائم على 
معاجل��ات �سينية، بعك���س مواطن��ه Tianhe-2 الذي ي�ستخدم 

معاجلات من اإنتاج �رشكة اإنتل الأمريكية.
واأو�سح��ت منظم��ة Top 500 يف تقري��ر �سه��ر حزيران/يونيو، 
Sunway Ta -  الذي �سدر اليوم الإثنني، اأن الكمبيوتر الفائق
huLight، الذي ميلك نحو 10،649،600 نواة مرتبة يف اأكر 
م��ن 40،960 عق��دة، اأ���رشع مبرتني واأك��ر كفاءة بث��الث مرات 
مقارن��ة ب� Tainhe-2، ال��ذي تبلغ �رشعت��ه 33.86 بيتافلوًبا 

يف الثانية.
وفيم��ا يتعلق بقائمة احلوا�س��ب الفائقة الع�رشة الأقوى يف العامل، 
ياأت��ي الكمبيوتران الأمريكيان Titan و Sequio يف املركزين 
الثالث والرابع، ثم الكمبيوتر الياباين K Computer خام�ًسا، 
ويف املرك��ز العا���رش ياأت��ي الكمبيوت��ر “�ساه��ني 2” ال��ذي يق��ع 
بجامع��ة امللك عب��د اهلل للعل��وم والتقنية ال�سعودي��ة، وهي الدولة 

العربية الوحيدة يف القائمة.

دافع��ت �رشك��ة ون بل���س ع��ن طريق��ة اإدارة الذاكرة 
One - 3  عل��ى هاتفه��ا الذكي الأح��دث ون بل�س
lus، حي��ث قام كارل بي ال�رشيك املوؤ�س�س لل�رشكة 
باحلديث حول املو�سوع عل��ى ح�سابه الر�سمي على 
توي��ر واأك��د كارل عل��ى اأن هات��ف ون بل�س 3 ميلك 
ا�سراتيجية خُمتلفة من حيث اإدارته لذاكرة الو�سول 
الع�سوائ��ي، وتق��دم ه��ذه ال�سراتيجي��ة العدي��د من 
الفوائ��د لبطارية اجله��از بحيث توف��ر اأف�سل جتربة 
للُم�ستخ��دم. ويات��ي كالم كارل بع��د �س��دور تقري��ر 
حول اأداء الهاتف مقارًنة بهواتف اخرى متلك ذاكرة 
و�س��ول ع�سوائ��ي اأقل، حي��ث ُتعترب ذاك��رة الو�سول 
الع�سوائ��ي والتي يبلغ حجمه��ا 6 جيجابايت اإحدى 

اأكرب واأهم ميزات الهاتف اجلديد.

اليوم   Tumblr متبلر  التدوين  ة  من�سّ ت�ستعد 
بها،  اخلا�سة  امُلبا�رش  الفيديو  بث  خدمة  لإطالق 
يف  ال�رشكات  من  العديد  دخ��ول  بعد  ذلك  وياأتي 
بوك  وفي�س  يوتيوب  مثل  املبا�رش  الفيديو  جمال 
الإنرنت  �سبكة  على  واأم��ازون.وظ��ه��رت  وتوير 
livevideo. املبا�رش  الفيديوي  البث  مدونة 
من  العديد  على  حتتوي  والتي   ،tumblr.com
 21 بتاريخ  امليزة  اإطالق  اإىل  ُت�سري  التي  الر�سائل 
على  الر�سائل  احل��ايل.وحت��ت��وي  يونيو/حزيران 
عبارات مثل القيام بالبث امُلبا�رش من على �سطح 
الكبرية  الأ�سياء  ت�سخيم  على  والعمل  امل��ري��خ، 
الر�سائل. من  وغريها  جًدا،  �سغرية  غرفة  يف  جًدا 
الفيديو  اإطالق ميزة  تعمل على  املن�سة  اأن  ويبدو 
غري  من  اأن��ه  كما  زمنًيا،  ُمربمج  بث  ج��دول  مع 
اإذا  �سكل اخلدمة، وعما  �سيكون  الوا�سح بعد كيف 

 Live كانت تت�سابه مع خدمة البث املبا�رش ليف
املبا�رش  البث  وخدمة  بوك  في�س  ل�رشكة  التابعة 

بري�سكوب Periscope اململوكة ل�رشكة توير.
يقع  والتي  الجتماعي،  التدوين  من�سة  وتواجه 
مقرها يف مدينة نيويورك، اململوكة ل�رشكة ياهو 
الإنرنت منذ  �سبكة  �سعبيتها عرب  ازدياًدا يف منو 
التدوين  خدمة  2007.وتتمتع  عام  يف  اإطالقها 
مُيكن  بحيث  الكافية  ب��امل��رون��ة  الجتماعية 
�سور  من  لها  نهاية  ل  �سل�سلة  لن�رش  ا�ستخدامها 
اأو  العادية  وال�سور  الع�سوائية  املتحركة   GIF
املن�سة  قيام  اإىل  الإ�سارة  الن�سو�س.جتدر  ن�رش 
العام  الثاين من هذا  يناير/كانون  �سهر  اأوائل  يف 
بالإعالن عن و�سول عدد زوارها اإىل حوايل 555 
مليون زائر �سهرًيا، مع ا�ست�سافتها لأكر من 300 

مليون مدونة.

ك�س��ف فريق م��ن الباحثني يف جامع��ة كاليفورنيا 
ال�سب��وع املا�سي عن رقاق��ة KiloCore، وهي 
عب��ارة ع��ن رقاق��ة اإلكروني��ة حتت��وي عل��ى األف 
تعليم��ة  ترلي��ون   1.78 اأداء  وباإمكانه��ا  ُمعال��ج، 
يف الثاني��ة. وحتت��وي ال�رشيحة عل��ى 621 مليون 
ترانز�ست��ور، وُتعت��رب ُمفي��د للغاية للقي��ام باملهام 
الت��ي يحتاج تنفيذها اإىل العمل ب�سكل متوازي مثل 
الت�سفري ومعاجلة البيانات العلمية وترميز الفيديو.
 وتقدم الرقاقة اجلدي��دة، اإىل جانب امتالكها لألف 
ن��واة معاجل��ة مركزية، كف��اءة عالي��ة يف ا�ستخدام 
الطاق��ة مقارًن��ة ب��اأي رقاق��ة اأخ��رى حتت��وي على 
جمموعة ُمعاجلات. ومُيكن ت�سغيل الرقاقة اجلديدة 
بالإعتم��اد على الطاقة التي تولدها بطارية واحدة 
م��ن ن��وع AA، كما اأنها ق��ادرة عل��ى تنفيذ 115 
مليار تعليم��ة يف الثانية مع �رشفها لطاقة توازي 
0.7 واط. وتعاون فريق البحث مع �رشكة اأي بي اإم 

IBM لبناء ال�رشيحة با�ستخدام تقنية 32 نانومر 
القدمية ن�سبًيا ب��دًل من تقنية 14 نانومر، وقامت 

وزارة الدفاع الأمريكية بتمويل بناء الرقاقة،
 7.82×7.94 اجلدي��دة  الرقاق��ة  اأبع��اده  وتبل��غ 
ميليم��ر، بحي��ث حتت��وي عل��ى 18 ُمعال��ج يف كل 
1 ميل��ي م��ر، كما مُيك��ن للرقاق��ة التحك��م بعدد 
الأنوي��ة الت��ي تعم��ل واإيق��اف الت��ي ل حاج��ة لها. 

ومت جتهي��ز الرقاق��ة باألف جهاز توجي��ه م�سارات، 
و12 وح��دة ذاك��رة للتعام��ل مع طلب��ات احل�سول 
عل��ى البيانات والتعليمات، وتعم��ل كل نواة �سمن 
الرقاق��ة مبتو�سط تردد 1.78 جيجاهريتز. واأو�سح 
بيفان با���س ا�ستاذ الهند�س��ة الكهربائية واحلا�سب 
Kil -  يف جامعة كاليفورنيا باأن ت�سميم رقاقة
Core هو اأكر كفاءة ومرونة من ُوحدات ُمعاجلة 
الر�سوم��ات وذل��ك لأنه مُيك��ن برجم��ة كل نواة من 
الأنوي��ة ال��الأف ب�سكل م�ستق��ل. وت�ستخ��دم وحدات 
معاجل��ة الر�سوم��ات تقنية العم��ل “تعليمة واحدة، 
بيان��ات متع��ددة” SIMD للحو�سب��ة املتوازي��ة، 
يف حني ت�ستخدم رقاقة KiloCore تقنية العمل 

.MIMD ”تعليمات متعددة، بيانات متعددة“
co -  كما قام الباحثون باإن�ساء مرجم برجمي
piler واأدوات ر�س��م خرائ��ط خُم�س�س��ة م��ن اأجل 

برجمة ال�رشيحة.

اإن كن��ت ترغب باإ�ساف��ة بع�س املل�سقات املمي��زة وامل�سحكة على مقاطع 
الفيديو التي تلتقطها فرمبا يجدر بك جتربة تطبيق BiuBiu املتوفر جمانًا 
مل�ستخدم��ي نظام اأندرويد و iOS.حيث يوف��ر التطبيق جمموعة منوعة من 
املل�سق��ات احلية والتي مُيكن تطبيقها عل��ى الفيديوهات بطريقة ممتعة مع 
اإمكاني��ة التق��اط فيديوه��ات �سيلفي وتطبي��ق املل�سقات عليه��ا مبا�رشة اأو 
اإ�ساف��ة تاأثريات جمالية للتق��اط الفيديوهات.ويوفر التطبيق جمموعة من 
الفالت��ر احلية والتاأث��ريات على الفيدي��و، بحيث مُيكن للم�ستخ��دم معاينتها 
يف الوق��ت احلقيق��ي ومن ثم التق��اط الفيديو، ويدعم التطبي��ق ميزة التعرف 
التلقائي على الوجه والتي مُيكن من خاللها حتريك املل�سقات تلقائيًا اأثناء 
الت�سوي��ر كلما قمت بتحريك وجهك.كما يوف��ر التطبيق جمموعة منوعة من 
القوال��ب اجلاه��زة لت�سجي��ل الفيديوهات م��ع توفري جمموعة م��ن اخللفيات 
املو�سيقي��ة املنوعة ل��كل قالب.ويتيح التطبيق م�ساه��دة بع�س الفيديوهات 
امل�سحك��ة التي ق��ام م�ستخدمون اآخ��رون باإن�سائها ون�رشه��ا عرب املجتمع 
اخلا�س بالتطبيق، كما مُيكن لأي م�ستخدم م�ساركة مقاطع الفيديو اخلا�سة 
ب��ه عرب املجتمع بحيث مُيكن مل�ستخدم��ي التطبيق من خمتلف اأنحاء العامل 

روؤيتها والتفاعل معها.
اأخرياً، يتيح التطبيق م�ساركة الفيديوهات مبا�رشة عرب ال�سبكات الجتماعية 

وتطبيقات التوا�سل الفوري من بينها تطبيق وات�س اب وم�سنجر.
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