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�صفحات  عرب  الت�صويق  فعالية  اأن  املعروف  من 
الفي�صبوك مل تعد جمدية، حيث متنع خوارزميات 
اإىل  ال�صفحة  من�صورات  و�صول  بوك  الفي�س  نظام 
ن�صبة كبرية من املعجبني واملتابعني، هذه م�صكلة 
ال�صفحات  م���دراء  معظم  منها  يعاين  ح��ا���رة 
حتى  اأو  بوك،  الفي�س  عرب  املوؤ�ص�صية  اأو  التجارية 
جهداً  بذلوا  الذين  واملنتديات  املواقع  اأ�صحاب 
حاًل  �صتكون  اأنها  العتقادهم  �صفحاتهم  لتنمية 
و�صفحات  م��ق��االت  اإىل  ال���زوار  لتدفق  جمانيًا 

مواقعهم.
بوك  الفي�س  يف  كبرية  �صفحة  �صاحب  كنت  اإذا 
الكبري  العدد  ذل��ك  على  تتح�ر  بالتاأكيد  فاأنت 
تريد  من�صوراتك،  ت�صلهم  ال  الذين  املعجبني  من 
لالأ�صف  لكن  منتجاتك  اإعالنات  اأو  مقاالتك  ن�ر 
الذي  واحل��ل  ه��ذا،  يف  كثرياً  تفيدك  ال  ال�صفحة 
تدفعك اإليه الفي�س بوك هو اإن�صاء حمالت اعالنية 

تكلفك مئات اأو اآالف الدوالرات.
خا�صية  على  نتعرف  �صوف  املقالة  ه��ذه  يف 
من  والتي  لل�صفحات  املتوفرة  اأواًل(  )امل�صاهدة 
خاللها ميكن حل م�صكلة عدم و�صول املن�صورات، 
من  لال�صتفادة  االأف��ك��ار  بع�س  على  و�صنتعرف 
واإع��ادة  ل�صفحتك  احلياة  الإع��ادة  اخلا�صية  هذه 

فاعليتها.
خا�صية: �صاهد اأواًل

من  اأكرث  منذ  الفي�صبوك  يف  متاحة  خا�صية  هي 
جدي  ب�صكل  ا�صتغاللها  يتم  ال  لالأ�صف  لكن  �صنة، 
من قبل اأ�صحاب ال�صفحات، حيث توفر لهم احلل 
ما  اإذا  من�صوراتهم  و�صول  ن�صبة  لتح�صني  الناجح 

مت اال�صتفادة منها بذكاء.
قد  التي  ال�صفحات  وكرثة  االأ�صدقاء  كرثة  ب�صبب 
هذه  بوك  الفي�س  طورت  امل�صتخدم،  فيها  ي�صرتك 
اختيار  للم�صتخدم  ميكن  خاللها  من  التي  االأداة 
اأي ال�صفحات هي االأكرث اأهمية بالن�صبة له والتي 
يفعل  اأن  ميكنه  حيث  من�صوراتها،  تفوته  اأال  يريد 
اأواًل( كي تظهر له من�صورات هذه  خا�صية )�صاهد 
ال�صفحة يف البداية دائمًا قبل اأي من�صورات اأخرى.

كيف يتم ذلك: عند فتح �صفحة املعجبني الفي�س 
بوكية من داخل املت�صفح، ميكن النقر على اأيقونة 
وفيها  املن�صدلة،  القائمة  تظهر  و�صوف  االإعجاب 
)See First( ميكن  اأو  اأواًل(  )�صاهد  يوجد خيار 
تطبيق  يف  اأم��ا  اخلا�صية.  لتفعيل  عليها  النقر 
Fo l اأيقونة  على  النقر  فيمكن  الذكي  )الهاتف 
)See First( يف ال�صفحة ثم اختيار )lowing

الفكرة …

متابعينك  بها  تقنع  طريقة  جتد  اأن  هي  الفكرة 
البداية  يف  طبعًا  ل�صفحتك،  اخليار  هذا  ل�تفعيل 
اقناعهم،  من  تتمكن  حتى  اإليهم  ت�صل  اأن  يجب 
ان�صاء حمالت اعالنية  لذلك قد يتطلب منك االأمر 
واإي�صال  �صفحتك  يف  املعجبني  اإىل  للو�صول 
املادة الت�صويقية اإليهم، تلك املادة الت�صويقية لن 
تكون روابط موقعك اأو عر�س ملنتجاتك، بل اأنها 
حمتوى ي�صتهدف اإقناع امل�صتخدمني بتفعيل تلك 

اخلا�صية يف ال�صفحة، لكن كيف ذلك ؟ .. �صرنى.
يف  وا���ص��ح  متيز  هنالك  يكون  اأن  يجب  طبعًا 
الر�صالة  عليه  تبني  ك��ي  ال�صفحة  حم��ت��وى 
بتفعيل  املعجبني  اإقناع  من  وتتمكن  الت�صويقية 
ومميز  ح�ري  حمتوى  يف  فكر  اخلا�صية،  تلك 
اخلا�صية  تلك  لتفعيل  ويحفزهم  االأع�صاء  يجذب 
بن�ره  تقوم  اأي حمتوى م�صتقبلي  يفوتهم  كي ال 

عرب ال�صفحة.
عنها  احل��دي��ث  مت  وق��د  الق�صرية:  الفيديوهات 
�صابقا و عن اأهمية الفيديوهات الق�صرية لتحقيق 
فكر  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  يف  االنت�صار 
ومتعلقة  مميزة  ق�صرية  فيديوهات  انتاج  يف 
بتخ�ص�س �صفحتك وجمالك، تقدم فيها املعلومة 

املخت�رة ب�صكل م�صوق وجذاب.

يكون  اأن  هو  االآخر  االأمر  املحتوى:  يف  الت�صل�صل 
عن  عبارة  غ��ريه(  اأو  )فديوهات  املحتوى  ذل��ك 
من�صور  اأو  فيديو  اأ�صبوع  كل  اأو  يوم  كل  �صل�صلة، 
جديد، بهذه الطريقة �صوف حتفز املعجبني بتفعيل 
احللقات  يفوتهم  ال  كي  اأواًل(  )امل�صاهدة  خا�صية 

القادمة من تلك ال�صل�صلة املميزة.
دائم  تذكري  هنالك  يكون  اأن  يجب  دائ��م:  تذكري 
ب�صكل  لكن  ال�صفحة  على  اخلا�صية  هذه  بتفعيل 
غري مزعج، الأن كل من�صور ي�صل ملجموعة اأخرى 
من املعجبني، اإذا كانت من�صوراتك املميزة عبارة 
مقطع  اإ�صافة  فيمكنك  ق�صرية  فيديوهات  عن 
تفعيل  اإىل  االأع�صاء  يدعو  فيديو  بداية كل  �صغري 

هذه اخلا�صية.
التفكري خارج ال�صندوق

وتبتكر  تبدع  اأن  ميكنك  لها،  ح��دود  ال  االأف��ك��ار 
اأخرى  وطرق  املميز  املحتوى  من  جديدة  اأ�صكااًل 
ثم  ومن  لهم  �صفحتك  باأهمية  املعجبني  الإقناع 
دعوتهم لتفعيل خيار )�صاهد اأوال( وكذلك خا�صية 
نف�س  يف  امل��وج��ودة  االإ���ص��ع��ارات  على  احل�صول 
القائمة، وبالتايل �صوف تعود ال�صفحة اإىل احلياة 
مرة اأخرى وت�صبح حينها و�صيلة فعالة للت�صويق 

والرتويج.

أمني يحذر..
 "ال تستخدموا غوغل ألو"

فيزيائي مشهور يحذر 
من خطر االتصال مع كائنات فضائية

أتراك يصممون سيارة بي إم 
دبليو "متحولة"

Merhaba Umut على أندرويد 
لتعلم اللغة التركية

ح��ذر خبري االأم��ن الرقم��ي، اإدوارد �صنودن، م��ن ا�صتعمال ه��ذا التطبيق 
اخلا���س بالدرد�ص��ة والرتا�ص��ل الفوري. وق��ال �صنودن، عل��ى ح�صابه يف 
موق��ع تويرت، "ال ت�صتخدموا غوغ��ل األو"، مرفقا التغري��دة مبقال يك�صف 

اخلطورة التي ي�صكلها التطبيق على البيانات ال�صخ�صية للم�صتخدمني.
واأو�ص��ح اخلبري االأمني، الذي فر خ��ارج الواليات املتحدة وف�صح برامج 
املراقبة احلكومية ال�صخمة، اأن التطبيق ال يدعم الت�صفري التام ما يجعل 

بيانات امل�صتخدمني عر�صة لالخرتاق وال�رقة.
وجاء ه��ذا التحذير، بعدما تراجع عمالق حمركات البحث على االإنرتنت 
ع��ن حديثه عن خ�صائ�س ت�صفري التطبيق الذي من املفرت�س اأن يناف�س 

وات�صاب.

لع��ب عامل الفيزياء الربيطاين املقعد ال�صه��ري �صتيفن هوكينغ دور البطولة يف 
فيل��م وثائقي ق�صري، حذر فيه اأبناء االأر�س من االت�صال مع ممثلي ح�صارات 
خ��ارج كوك��ب االأر���س، بح�صب تقري��ر �صحيفة ديل��ي ميل. ويتح��دث �صتيفن 
Brea l 25 دقيقة عن م�روع��ه اجلديد  هوكين��غ يف الفيل��م البالغة مدت��ه
trhough: Listen للبحث عن ح�صارات خارج االأر�س. ويقوم الفيزيائي 
املع��روف باأخ��ذ امل�صاهدين يف رحلة افرتا�صي��ة اإىل كوكب خارج املجموعة 
ال�صم�صي��ة ي�صم��ى " Gliese 832c" حجم��ه اأكرب بخم�س م��رات من االأر�س، 
ولكنه ي�صبهها يف اخل�صائ�س االأخرى. ووفقا لكالمه ال ينبغي الأبناء االأر�س 
االت�ص��ال مع ممثلي احل�ص��ارات خارج كوكبهم، على الرغ��م من اأن بحثهم ال 

ينبغي اأن يتوقف. 

ط��ور جمموعة من املهند�صني االأتراك منوذجا م��ن �صيارة "بي اإم دبليو" 
تتحول اإىل روبوت عمالق بذراعني و�صاقني من خالل مل�صة زر واحدة.

ودعمت ال�ركة الرتكية Letvision عملية ت�صميم هذا النموذج الكامل 
امل�صتوحى من �صل�صلة اأفالم "املتحولون" التي تتناول �صخ�صيات روبوت 
عمالق��ة تتحول اإىل �صكل �صيارة، حي��ث اأ�رف فريق من 12 مهند�صا و4 
فنيني عل��ى ت�صميم ال�صيارة، ومل حتدد ال�ركة �صعر هذا النموذج ولكنها 

تخطط لبيعها يف امل�صتقبل.
وته��دف اخلطط اإ�صاف��ة حمرك كهربائي لل�صيارة، م��ن اأجل جعلها قابلة 
للقي��ادة على الطرقات. ويقول املطورون اإن اإدخال ال�صيارة املتحولة يف 

اخلدمة يتوقف على اإقبال امل�صتهلكني ل�رائها.

اطلق��ت اندروي��د تطبي��ق Merhaba Umut   الذي يعد اأح��د التطبيقات 
الت��ي تقت�ر مميزاتها فق��ط يف تعّلم املفاهيم االأ�صا�صي��ة واللغة يف احلياة 
الرتكّي��ة، حي��ث يهتم بكل ما يخطر يف بال ال�صخ���س الناطق للعربية ولي�س 
عن��ده دراي��ة باللغة وال باحلي��اة الرتكية، من ناحيته التطبي��ق متاح ب�صكل 
Me l ا ُيقّدم تطبيق  جم��اين وكامل على متجر قوقل بالي، من جهته اأي�صً

haba Umut العبارات والكلمات االأكرث �صيوًعا مع واجهة ب�رية نظيفة 
واملعنى االأدق للغة العربية.

كذلك هن��اك جانب االإختبارات امل�صغرة ملعرف��ة امل�صتخدم للم�صتوى الذي 
و�صل اإليه يف مرحلة تعّلم اللغة، مع ميزة الرتجمة ال�صوتية وذلك من خالل 

التحدث وحتويل ال�صوت اإىل ن�س �صواء للغة الرتكية او العربية. 

علماء: الحمام قادر على تمييز الكلمات

اذن اصطناعية بفضل طابعة ثالثية االبعاد

كيف تستثمر خاصية »المشاهدة أوال« إلعادة الحياة لصفحتك في الفيسبوك

محطة الصين الفضائية تعود إلى األرض في 2017

سوار جديد يتيح الرد على المكالمات بإصبع اليد
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وجد علماء من نيوزيلندا واأملانيا اأن احلمام العادي لي�س قادرا فقط على العد 
من 1 اإىل 9، بل وميكنه التمييز بني الكلمات ذات املعاين املختلفة على �صا�صة 

الكمبيوتر.
و�ص��ل �صكارف داميان من جامع��ة اأوتاجو )نيوزيلندا( يف وقت مبكر من عام 
 ،1l9 2011 اإىل نتيج��ة مفادها اأن احلمام ق��ادر على التمييز بني االأرقام

وقادر على حتديد جمموعة من االأ�صكال التي تظهر على �صا�صة الكمبيوتر.
وقام �صكارف وزمالوؤه بك�صف �ر اآخر يف اأثناء اأبحاثهم، اأال وهو قدرة الطيور 
على متييز الكثري من الكلمات التي حتمل نف�س ال�صكل ولكن تختلف يف املعنى.
وعم��ل فري��ق البحث على تب�صيط التجربة للطي��ور يف البداية كي تتعلم الطيور 
التمييز بني ع�رات الكلمات االإجنليزية، م�صيفني با�صتمرار كلمات جديدة اإىل 
قامو���س هذه الطيور حتى و�صلوا اإىل مئات الكلم��ات، باالإ�صافة اإىل تعليمهم 

كيفية متييز اآالف املجموعات الع�صوائية من احلروف.
واأظه��رت التجرب��ة اأن طائ��ر احلم��ام ا�صتطاع متيي��ز الكلمات بن�صب��ة اأكرث من 
اأن اختياره للكلمات لي�س ع�صوائيا ومن قبيل ال�صدفة. ٪50، وهو ما يعني 

م�صتخدمي  ت��وؤرق  التي  االأم��ور  اأكرث  اأحد  البطارية  كانت  لطاملا 
اأو  اإ���ص��ايف  �صاحن  يحمل  البع�س  جتد  لذلك  الذكية،  الهواتف 
وبالن�صبة  ممكن،  وقت  الأطول  البطارية  لتوفري   PowerBank
ل�ركة اآبل فقد قدمت بع�س احللول يف نظام iOS9 وكذلك هناك 
حلول ميكن اأن يتم اال�صتفادة منها ،ولكن قبل اخلو�س يف بع�س 
اخل�صائ�س والطرق التي �صت�صاعدك يف حفظ بطاريتك الأطول وقت 
يف هواتف اآيفون، ميكنك اأن تّطلع على متجر خدمة جّوي اجلديدة 
 .iPhone 6s مثل  هواتف  متجرها  يف  تتيح  والتي   STC من 
اإمكانية  مع العلم باأن خدمة جّوي هي خدمة تتيح مل�صتخدميها 
رغبة  مع  يتنا�صب  مبا  اجل��وال  باقة  وم�صاركة  وتعديل  ت�صميم 

امل�صتخدم.
وبخ�صو�س الن�صائح فهي كالتايل:

يجب مراقبة التطبيقات التي ت�صتهلك البطارية 
يف نظام iOS9 ميكنك مراقبة ا�صتهالك كل تطبيق للبطارية كما 
هو االأمر يف اأنظمة اأندرويد، فما عليك �صوى اأن تذهب لالإعدادات، 
Ba l البطارية” بعدها اخرت “ا�صتخدام البطارية” اأو“  ثم اختيار
tery Usage، عندها ميكنك اأن تالحظ ن�صبة ا�صتهالك كل تطبيق 
و�صتقرر اإذا كنت تريد اأن تبقي على هذه التطبيقات التي ت�صتهلك 

بطاريتك ب�صكل كبري اأم ال.
حاجة  هناك  لي�س  التي  املميزات  كل  باإيقاف  القيام   يتم  كما 

ال�صتخدامها 
الأنف�صها  التطبيقات  حتديث  خا�صية  �صتجد   iOS9 نظام  ففي 
يف اخللفية، والتي تعني اأن التطبيق �صيبقى يعمل حتى لو تركت 
اخرت  ثم  لالإعدادات،  اذهب  امليزة  هذه  والإيقاف  وحده،  الهاتف 
Bac l عام”، وبعد ذلك اخرت “حتديث الربامج يف اخللفية” اأو“

ground App Refresh، ثم قم باإيقافها.
ا من حزمة البيانات  مع العلم باأن االإبقاء عليها قد ي�صتهلك اأي�صً
اخلا�صة بك، ولكن االأمر لن يكون مقلًقا كثرًيا لو كنت من م�صتخدمي 
اأنها خدمة قابلة للتعديل، فلو وجدت حزمتك  خدمة جّوي، حيث 
اأن  املثال، ميكنك  �صبيل  على  رحلة  واأنت يف  االنتهاء  و�صك  على 

تدخل لتطبيق جّوي وتقوم باإ�صافة حزمة جديدة.
نظام توفري الطاقة.

فيما ان تفعيل خيار Low Power Mode يعني اأن الهاتف 
�صيوقف اأغلب اخلدمات التي تعمل يف هاتفك من اأجل احلفاظ على 
مفيًدا  النظام  هذا  يكون  اأن  وميكن  ممكنة،  فرتة  الأطول  البطارية 

جًدا يف اأوقات ال�صفر.

يف  خلقي��ة  بعي��وب  يول��دون  الذي��ن  االأطف��ال 
االأذنني، قد يتمكن��وا من جتاوز اإعاقتهم قريبا، 
بف�ص��ل طابعات ثالثية االأبعاد مت تطويرها يف 

جامعة كوينزالند للتكنولوجيا، يف اأ�صرتاليا.
الطفل��ة ال�صغ��رية ماي��ا، ولدت م��ع عيب خلقي 
يف االأذن و�صتتمك��ن م��ن اال�صتف��ادة م��ن ه��ذه 

التكنولوجيا.
تق��ول كلو موليجان، اأم ماي��ا:” اإنها واثقة جدا 
من نف�صه��ا، ومليئة باحلب واحلي��اة، وال اأرغب 
يف حرمانه��ا من اأي �صي، اأعرف اأن االأمر �صعب 
ولكن ميكنن��ا اأن نقول لها:“ناأم��ل اأن ي�صري كل 
�ص��يء على ما يرام وتتمكنني من احل�صول على 
اأذن.” النج��اح يف خل��ق اأذن ، ق��د يفت��ح الباب 
الإن�ص��اء اأع�صاء ا�صطناعية اأخ��رى اأكرث فعالية 

من تل��ك املوج��ودة حاليا يف االأ�ص��واق واالأهم 
من ذلك اأقل ثمنا.

تقول ميا وودروف، اأ�صتاذة م�صاركة يف جامعة 
كوينزالن��د للتكنولوجيا: “ال اأح��د فعل ذلك يف 
املا�ص��ي، اأعتقد اأن القدرة على خلق اأذن بف�صل 
طابعة ثالثية االأبعاد، �صيكلف النا�س مبلغا اقل 

من ذلك الذي يلزم ل�راء نظارات.”
امل�روع ي�صمل مرحلتني، االأوىل هي ايجاد حل 
جتميلي، وانت��اج اأذن ا�صطناعية من ال�صليكون 

الطبي، يتم تثبيتها بف�صل غراء طبي .
اأم��ا املرحلة الثانية، فتكون على املدى الطويل 
ويرغ��ب خاللها الباحثون يف اإعادة خلق االأذن 
اإعتم��ادا على خاليا املري���س. ثم يتم زرع هذه 

االأذن بالتوازي مع تقنيات ال�صمع.

يتوق��ع اأن تع��ود اأول حمط��ة ف�صائي��ة �صيني��ة اإىل 
االأر���س يف الن�ص��ف الثاين م��ن ع��ام 2017، و�صط 

تكهنات باأن ال�صلطات فقدت ال�صيطرة عليها.
وكان��ت حمطة تيانغون��غl1، اأو "الق�ر ال�صماوي"، 
ق��د اأطلقت يف ع��ام 2011، كجزء م��ن خطة �صينية 

طموحة ملالحقة القوى الكربى يف هذا املجال.
ولكن م�صوؤوال كبريا يف جمال الف�صاء قال اإن املعمل 

الف�صائي "حقق مهمته التاريخية بالكامل".
وال تزال املحط��ة متما�صكة وتدور حول االأر�س على 

ارتفاع 370 كيلومرتا.
وقال��ت نائبة مدير مكتب هند�ص��ة الف�صاء، وو بينغ، 
يف موؤمت��ر �صحف��ي االأ�صب��وع املا�ص��ي: "بن��اء على 
ح�صاباتن��ا وحتليلنا، �صتحرتق معظ��م اأجزاء املحطة 

خالل هبوطها اإىل االأر�س."
واأ�صاف��ت اأن��ه م��ن غ��ري املحتم��ل اأن يوؤث��ر ه��ذا يف 

االأن�صطة اجلوية، اأو ي�صبب اأي �رر على االأر�س.
لكن دكتور جوناثان ماكدويل، عامل فيزياء الفلك يف 

جامعة هارفارد، يقول l بح�صب ما اأوردته �صحيفة 
الغاردي��ان الربيطاني��ة l اإن ال�ص��ني رمب��ا فق��دت 

ال�صيطرة على املحطة.
واأ�ص��اف "ال ميك��ن التحكم يف مثل ه��ذه االأ�صياء. ال 
ميكن ذلك حتى قبل يومني من عودة دخولها، ورمبا 
ال نع��رف عنه��ا الكثري، اإال قبل �ص��ت اأو �صبع �صاعات، 

عندما تاأخذ يف الهبوط على االأر�س."
"وعدم معرفة وقت هبوطها على االأر�س، يعني اأننا 

ال نعرف اأين �صتهبط على االأر�س."
وعل��ق ماكدويل قائال اإن معظم اأجزاء حمطة الف�صاء 
l الت��ي يبل��غ وزنه��ا 8.5 اأطن��ان l �صي��ذوب عن��د 
مروره��ا عرب الغالف اجلوي، لكن بع�س االأجزاء مثل 
حم��ركات ال�صاروخ، قد متنع �صدة كثافتها احرتاقها 

بالكامل.
وكان��ت ال�ص��ني ق��د اأطلق��ت اأوائ��ل ه��ذا ال�صه��ر ثاين 
 ،l2حماول��ة ملحطة ف�صائية لها، �صمته��ا تيانغونغ

�صعيا اإىل ت�صغيل مركز ثابت بطاقم بحلول 2022.

ط��ورت جمموعة من املخرتعني �ص��وارا ذكيا با�ص��م "Sgnl" يتيح للم�صتخدم 
ال��رد على املكاملات الهاتفية باإ�صبع يده بدال من ا�صتخدام الهاتف اأو �صماعة 
الراأ���س التقليدي��ة. وبا�صتخ��دام �ص��وار "Sgnl" يكف��ي لل��رد عل��ى املكامل��ات 
الهاتفي��ة اأن يق��وم امل�صتخدم بو�صع ا�صب��ع يده على اأذن��ه ليتمكن من �صماع 
ال�ص��وت ع��ن طريق االإ�صب��ع، بينما �صيتح��دث عن طري��ق امليكروفون املدمج 
داخل ال�صوار الذي ميكن اأن ي�صاف اإىل اأي �صاعة، �صواء اأكانت �صاعة كال�صيكية 

اأو �صاعة ذكية مثل �صاعة اآبل اأو �صام�صونغ اأو غريها.
وي�صمح التطبيق اخلا�س بال�صوار باحل�صول على تنبيهات الر�صائل واملكاملات 
باالإ�صافة لتتبع اأن�صطة امل�صتخدم كقيا�س عدد اخلطوات اليومية التي مي�صيها 

امل�صتخدم وغريها من االأن�صطة الفيزيائية.
وزود ال�صوار ببطارية داخلية تكفي حلوايل 4 �صاعات متوا�صلة من املكاملات، 
وت�صحن تلك البطارية بوا�صطة ماأخذ microUSB، وي�صتغرق �صحنها �صاعة 

فقط.

اأعلنت غوغل عن التاريخ الر�صمي الإطالق هاتفيها اجلديدين اللذين �صيحمالن 
اال�صم التجاري بيك�صل " Pixel" ومن املتوقع اأن ي�صدر هذا اجلهاز ب�صعر عال 

يجعله يف مناف�صة مبا�رة مع اآيفون 7.
وذك��ر موق��ع "Android Police"، نق��ال عن "م�صدر موثوق ب��ه" اأن �صعر 
هاتف بيك�صل "Pixel" �صيكون ابتداء من 649 دوالرا فيما �صيكون �صعر �راء 

اجلهاز االأكرب حجما بيك�صل اإك�س اإل" Pixel XL" اأعلى بكثري.
ويبدو اأن غوغل ت�صري على خطى اآبل باعتبار اأن ال�صعر املحدد لبدء بيع هاتف 
اآيف��ون 7 كان 649 دوالرا فيم��ا مل يتجاوز �صعر هاتف "نيك�صو�س اك�س 5" ال� 

499 دوالرا. 6 بي" يف حدود  "نيك�صو�س  379 دوالرا كما كان �صعر 
واأظه��ر بع�س الت�ريبات املتعلقة بهاتفي بيك�صل "Pixel" اأن كليهما �صيزود 

مبعالج �صناب دراغون 821 ونظام ت�صغيل اأندرويد نوغا.

تطبيقمهندسونخبير

iOS9 نصائح وإرشادات لتوفير البطارية في نظام

عالم

حق��ق علم��اء اأمريكي��ون نق��ل املعلوم��ات امل�صف��رة بكم��وم 
�صوئي��ة ع��رب التخاط��ر الكمي عن بع��د على م�صاف��ة ت�صاوي 
ن التخاطر الكمي عرب األياف  30 كيلوم��رتا. وميك��ن اأن يح�صَّ
نق��ل االإ�صارات املرئية اأمان تو�صيل خطوط االإنرتنت ومتانة 
اأماك��ن التو�صيل. وم��ع هذا من ال���روري ا�صتخدام م�صادر 
�ص��وء م�صتقل��ة عند نق��ل املعلوم��ات عل��ى م�صاف��ات بعيدة. 
وتتلخ�س امل�صكلة يف الواقع يف اأن حزمة �صوئية من م�صدر 
واح��د يجب اأن ال تتباين عن حزمة �صوئية تنطلق من م�صدر 
�ص��وء اآخر بعد قط��ع م�صافة قدرها عدة كيلومرتات. يف �صبيل 
حل هذه الق�صية و�صع فريقان م�صتقالن من الباحثني اآليتني 
لالت�ص��ال العك�ص��ي )التغذي��ة العك�صي��ة( ومزامن��ة االإ�صارات 
ال�صوئي��ة خ�صي�صا الإج��راء التجارب اخلا�ص��ة بهما يف نقل 

املعلومات عرب التخاطر الكمي عن بعد.

نقل المعلومات عبر التخاطر 
يسجل رقما قياسيا


