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ظهرت �شبكة الويب للمّرة الأوىل مع نهاية ثمانينات 
القرن املا�شي وبداية ت�شعيناته على يد تيم برينرز-
اأول  ا  اأي�شً كتب  الذي   Tim Berners-Lee يل 
WorldWid - ا�شم ال�شبكة حمل  لهذه   مت�شفح 
 Nexus قبل اأن ُتعاد ت�شميته اإىل نيك�شو�س Web
ل�رشكة  التابعة   NeXTstep نظام  على  ويظهر 

.1991 اأ�ش�شها �شتيف جوبر عام  NeXT التي 
ومع نهاية عام 1992 ظهرت الكثري من املت�شّفحات 
مت�شفح  مثل   libwww مكتبة  على  اعتمدت  التي 
 ،ViolaWWWو  ،Line Mode Browser
وغريها   MacWWW اإىل  اإ�شافة   ،Erwiseو
و�شوم  حتويل  على  عملت  مت�شفحات  وهي  الكثري، 
مع  مرئية  عنا�رش  اإىل   HTML لغة   Tags
اأجل  من  اخلارجية  التطبيقات  ببع�س  ال�شتعانة 
�شفحات  داخ��ل  كال�شور  الو�شائط  بع�س  ت�شغيل 

الويب يف ذلك الوقت.
 ،Cello مثل  بالظهور  املت�شّفحات  بعدها  ا�شتمرت 
الأكرث  كان  الذي   Mosaicو  ،Lynxو  ،Arenaو
تاأثرًيا يف جمال املت�شّفحات حول العامل والذي ُطّور 
 ،NCSA على يد املركز الوطني لتطبيقات احلا�شب
حيث اعترب Mosaic يف عام 1994 واجهة الويب 
العامل  ح��ول  امل�شتخدمني  جلميع  بالن�شبة  الأوىل 

تقريًبا.
اإىل احل�شول  ال�رشكات  الكثري من  تاأكيد �شعت  وبكل 
اأنظمتها،  يف   Mosaic ا�شتخدام  تراخي�س  على 
كما عملت بع�س ال�رشكات على تطوير ن�شخ خا�شة 

من  كبرية  جمموعة  لتظهر   Mosaic على  مبنية 
الفارقة كانت على  العالمة  لكن  ا.  اأي�شً املت�شفحات 
Marc Andree - اأندير�شني مارك  امُلطّور   يد 
sen، وهو اأحد العاملني على تطوير Mosaic، الذي 
 Mosaic Communications �رشكة  اأ�ّش�س 
 Mosaic ا�شم  يحمل  جديد  مت�شفح  باإن�شاء  وقام 

.Netscape
جيًدا  يعرفون  الإن��رن��ت  ُم�شتخدمي  من  الُقدماء 
قوي  مت�شفح  فهو  يعرفه  ل  وملن   ،Netscape
التي  الويب  تقنيات  بتطوير  موؤ�ش�شته  �شاهمت  جًدا 
متّثلت  اإ�شهاماتها  اأب��رز  ولعل  حالًيا،  ن�شتخدمها 
الو�شوم  وبع�س   JavaScript جافا�شكريبت  بلغة 

.HTML الفرا�شية يف لغة
وُيلّخ�س البع�س ظهور الويب يف ق�شمني، الأول قبل 
من  فال�شتفادة  ظهوره.  بعد  والثاين   ،Mosaic
مت�شفحه،  يف  برنرز-يل  كتبها  التي  الربوتوكولت 
خالل  جنحت  اأندير�شني  وّفرها  التي  والواجهات 

عامني فقط يف انت�شار الويب يف كل مكان تقريًبا.
كيف   ،Netscape على  رائع  ب�شكل  ال�شنني  مّرت 
وج��ود  دون  ال�شوق  على  الأول  امُل�شيطر  وه��و  ل 
امل�شهد  تغرّي   1995 عام  يف  لكن  �رش�شة،  مناف�شة 
و�شائل  اهتمام  باإثارة  الويب  �شبكة  وب��داأت  قلياًل 
ظهور  اإىل  اأدى  وهو  عموًما،  وامل�شتخدمني  الإع��الم 
مت�شّفحات مناف�شة كان من اأبرزها مت�شفح اإنرنت 
اإك�شبلورر 1.0 املبني على Mosaic اأ�شا�ًشا والذي 
Wi 95 التي حملت ا�شم -  توّفر يف ن�شخة ويندوز

.dows 95 Plus
وط��ّورت  الأي���دي  مكتوفة  مايكرو�شوفت  تقف  ومل 
جماًنا  للتحميل  وطرحته   2.0 اإك�شبورر  اإن��رن��ت 
 Netscape جلميع م�شتخدمي نظام ويندوز، عك�س
وقتها الذي كان متاًحا للطالب والأفراد فقط ب�شكل 
ال�رشكات جناح منوذج  جماين. وعندما وجدت بقية 
Interne -  مايكرو�شوفت ظهرت مت�شفحات مثل
ب�شكل   InterApو  ،Quarterdeckو  Works
من  جديدة  ن�شخ  ظهور  ا�شتمرار  مع  ا،  اأي�شً جماين 
بكل   Netscapeو اإك�شبلورر  اإنرنت  مت�شفحات 
ظهرت  اإك�شبلورر  اإنرنت  من  الثالثة  الن�شخة  تاأكيد. 
 ،CSS التن�شيق  مللفات  دعًما  وقّدمت   1996 عام 
متبوعة بالإ�شدار الرابع عام 1997 الذي رفع �شقف 
Netscape؛ ففي ليلة الحتفال  املناف�شة جًدا مع 
قام  اإك�شبلورر  اإنرنت  من  اجلديد  الإ�شدار  باإطالق 
املت�شفح  �شعار  بو�شع  مايكرو�شوفت  �رشكة  موظفو 
Netscape مع لفتة ُكتب  “e” اأمام مبنى �رشكة 
نحن  اإك�شبلورر….  اإنرنت  عمل  فريق  من   ” فيها 
نحبكم”. وما كان من موظفي Netscape يف اليوم 
التايل �شوى حتطيم ال�شعار ورفع �شعار �رشكة موزيال 
 ،Netscape 72“ مع لفتة ُكتب عليها Mozilla
املت�شفحات  ة  18” دللة على ح�شّ ومايكرو�شوفت 

يف ال�شوق.
احتفالت  اأن  يعلموا  مل   Netscape موظفي  لكن 
اإنرنت  ت�شمني  ب�شبب  كانت  امُلبّكرة  مايكرو�شوفت 
اإك�شبلورر داخل نظام ويندوز ب�شكل افرا�شي، وهو ما 

منحه انت�شاًرا اأكرب. كما �شعى ُم�شممو املواقع وقتها 
على اإ�شافة �شورة �شغرية ُكتب عليها “هذا املواقع 
اأو   ”Netscape مت�شفح  مع  �شكل  باأف�شل  يظهر 
ا�شتمّر  اإك�شبلورر”، وهي �شور  اإنرنت  “مع مت�شفح 
ظهورها حتى نهاية ت�شعينات القرن املا�شي تقريًبا. 
اجلديدة  الألفية  بداية  وحتى   1995 بني  ما  احلقبة 
بداأها  التي  املت�شفحات  حرب  حقبة  كانت  تقريًبا 
ال�شوق  يف   80% ة  بح�شّ  Netscape مت�شفح 
متوياًل  لالأ�شف  متتلك  مل  له  امُل��ط��ّورة  ال�رشكة  لكن 
كافًيا يف وقت كانت مايكرو�شوفت يف اأوج عطاءها 
ا اأنها متتلك اأكرث من مورد مادي ول تعتمد  خ�شو�شً
الأموال.  على  للح�شول  فقط  اإك�شبلورر  اإنرنت  على 
وهذه املعطيات غرّيت من املعادلة بكل تاأكيد دون 
الكبري لنظام ويندوز املوجود على  جتاهل النت�شار 
والذي  الوقت  ذلك  يف  احلوا�شب  من   90% من  اأكرث 
جيم  دفع  ما  وهو  افرا�شي،  ب�شكل  اإك�شبلورر  حمل 
ورئي�س  موؤ�ش�س   Jim Barksdale بارك�شديل 
للقول   Netscape Communication �رشكة 
تتغلب  قوة �شغرية  فيها  نرى  التي  الأول  املّرة  اإنها 

على قّوة كبرية يف اأحد احلروب.
ق��ّوة  تقهقرت  اإك�����ش��ب��ل��ورر،  اإن��رن��ت  ت��ف��ّوق  وم���ع 
Netscape متاًما لتقوم �رشكة AOL بال�شتحواذ 
على ال�رشكة مقابل 4.2 مليار دولر اأمريكي، لُتعلن 
على  �شيطر  الذي  مايكرو�شوفت  مت�شفح  فوز  بذلك 
عام  خالل  املت�شفحات  ة  ح�شّ من   96% من  اأكرث 

2002 تقريًبا.

ستعرض هاتف 
Mi Mix للبيع مجددا

موتورز تكشف عن سيارتها 
Chevrolet Bolt الكهربائية

كوكل بكسل يجلب ميزة النقر 
على الشاشة ورفع الهاتف لعرض االشعارات

إطارات دراجات
 هوائية بال هواء

 Flash للبيع جُم��دًدا عرب نظ��امmi mix ق��ررت �شاوم��ي عر���س هاتفه��ا الرائ��د
.Sales

الهات��ف ياأت��ي مع �شا�شة مقا�س 6.4” بو�شة بدقة و�ش��وح 2040 × 1080 بك�شل 
م��ع كثافة تبلغ 362 بك�شل ل��كل بو�شة، ويعمل مبعالج كوالكوم �شنابدراجون 821 

رباعي النواة مع معالج ر�شوميات اأدرينو 530 .
كم��ا ان الإ�شدار الأول من الهاتف بذاك��رة ع�شوائية 4 جيجابايت �شيباع ب�شعر يبلغ 
ح��وايل 538 دولر اأمريك��ي، بينم��ا الفئة الأعل��ى بذاكرة 6 جيجاباي��ت �شي�شل اإىل 
581 دولر.  جدي��ر بالذك��ر اأّن املخزون الأول الذي وفرته ال�رشكة من الهاتف نفذ 
يف 10 ث��وان فقط، بينما ا�شتمر الثاين حلوايل 30 ثانية قبل انتهاء املخزون، وُت�شري 

ال�رشكة اإىل نيتها اإنتاج 10،000 وحدة من الهاتف فقط �شهرًيا.

Chevr -  اأكدت �رشكة جرنال موتورز موؤخرا اأن �شيارتها الكهربائية
let Bolt دخلت مرحلة الإنتاج. ال�رشكة الأمريكية بداأت بالفعل اإنتاج 
ه��ذه ال�شيارة، ولك��ن املتحدثة الر�شمية باإ�شم ال�رشك��ة اأكدت باأن �شيارة 
Chevrolet Bolt �شتك��ون متاحة بكميات حمدودة يف وقت لحق 
م��ن هذا الع��ام. على الأقل ج��رنال موت��ورز �شتكون ق��ادرة على حتقيق 
هدفه��ا املتمث��ل يف اإط��الق �شي��ارة Chevrolet Bolt بحلول نهاية 
ه��ذا العام حتى ل��و كان ذلك بكمي��ات حمدودة. ووفق��ا لتقرير �شحيفة 
 Chevrolet Bolt وول �شريت جورن��ال الأمريكية، فيبدو اأن �شيارة
�شتك��ون متاح��ة يف البداية يف بع���س الوليات الأمريكي��ة، مبا يف ذلك 

ولية كالفورنيا. 

اأطلق��ت ك��وكل حتديث��ًا جدي��داً لهوات��ف Pixel و Pixel XL يحم��ل التح�شينات 
الأمني��ة املعت��ادة ويق��دم اأي�ش��ًا ميزت��ني جديدة ه��ي النقر عل��ى ال�شا�ش��ة لعر�س 
ال�شع��ارات واأي�ش��ًا رف��ع الهات��ف لإيق��اظ ال�شا�ش��ة . املي��زة الأوىل حتمي��ل اإ�ش��م 
Double Tap وه��ي متكن��ك من النقر على ال�شا�ش��ة مرتني لإظهار الإ�شعارات 
اجلديدة واإن كنت امتنى ان ي�شمل ذلك فتح ال�شا�شة كما هو احلال يف هواتف �رشكة 
LG مث��اًل . اأم��ا امليزة الأخرى فتحم��ل اإ�شم Lift To Check Phone وهي 
اأي�ش��ًا لي�ش��ت باجلديدة فالفكرة انه مبجرد حمل الهات��ف او رفعه عن ال�شطح �شيتم 
اإيقاظ ال�شا�شة لتظهر لك التنبيهات والخطارات على �شا�شة القفل . التحديث بحجم 
261MB وقد بدء يف الو�شول بالفعل ملالك هواتف قوقل بك�شل يف كندا وينتظر 

اأن ي�شل جلميع م�شتخدمني هواتف بك�شل حول العامل يف اليام القادمة .

مم نوعان جديدان من اإطارات الدراجات الهوائية ل يحتاجان للت�شليح اأو اإعادة  �شُ
النف��خ لأنهما ل ُيثقبان وخاليان من الهواء وفق��ا للم�شممني.  فقد �شمم الباحثون 
نوع��ني من الإط��ارات يحمالن ا�ش��م )Nexo و Ever Tires( ل يتاأثران بالثقب، 
وُعر�شت الإطارات للبيع على Kickstarter. وتبداأ الأ�شعار من حوايل 75 دولرا 
لإط��ار Ever Tires الذي يراوح قيا�شه ب��ني 20 و24 بو�شة. وتاأمل ال�رشكة اأن 
تب��داأ يف �شح��ن الإط��ارات يف ال�شن��ة املقبلة وحالي��ا ميكن �شحنه��ا اإىل الزبائن يف 
الولي��ات املتح��دة فقط. ول تعت��رب هذه الأنواع من الإطارات جدي��دة كليا، ولكن مل 
ُت�شتخ��دم على نطاق وا�ش��ع ب�شبب م�شاكل تتعل��ق بال�شالبة وقل��ة امت�شا�س ال�س 
ولك��ن تاأمل ال�رشكة يف اأن تكون اإط��ارات Nexo اجلديدة قادرة على معاجلة هذه 

امل�شاكل، وكذلك خف�س عدد الإطارات والأنابيب التي ُتهدر كل عام.

تطبيق الواقع االفتراضي لمساعدة أول حالة زرع رأس في العالم

سامسونج تفكر باإلنقسام إلى شركتين

حرب المتصفحات األولى بدأها وأنهاها متصفح إنترنت إكسبلورر من مايكروسوفت

االمريكيون ينفقون 5 مليارات دوالر باحثون يجدون طريقة لتضمين شاشات OLED في المالبس
عبر التسوق اإللكتروني في يومين

مرآة باناسونيك الذكية تكشف عيوب الوجه! 

لوحة شطرنج ذكية تتحرك أحجارها ذاتيا

ك�ش��ف جراح اأع�شاب اإيط��ايل عن خطط للقيام باأول عملي��ة زرع راأ�س با�شتخدام 
الواقع الفرا�شي مل�شاعدة املر�شى على ال�شتعداد حلياة جديدة.

وقال الأ�شتاذ �شريجيو كانافريو يف حديث على Glasgow: "يقوم نظام الواقع 
الفرا�ش��ي بتح�شري املري�س من خالل اأف�ش��ل طريقة ممكنة للعامل اجلديد الذي 

�شيواجهه مع ج�شده اجلديد".
وق��د تطوع املري���س الرو�شي فالريي �شبرييدونوف بالفع��ل ليكون اأول ما جترى 
ل��ه جراحة زرع الراأ���س، حيث يعاين فالريي من حالة تلف للع�شالت ُتعرف با�شم 
مر���س �َشَل��ِل فريدنيغ- هوفم��ان "Werdnig Hoffman" وه��و يجل�س يف 

كر�شي متحرك ولكن راأ�شه �شليم متاما.
وم��ن املتوقع اأن يتعر�س مر�شى زراعة الراأ�س مل�ش��اكل نف�شية تتعلق بالت�شالح 
م��ع الأع�شاء اجلديدة، و�شيخ�شع املر�شى جلل�ش��ات الواقع الفرا�شي على مدى 
مم نظام الواق��ع الفرا�شي من قبل �رشكة  اأ�شه��ر من اأجل التح�رّش للعملي��ة. و�شُ
 Inventum Bioengineering( تكنولوجيا الهند�شة احليوية" الأمريكية"

..)Technologies

رمبا يعتقد الكثريون اأن الهواتف الذكية التي بحوزتنا الآن مثل الآي 
فون وغالك�شي واإك�شربيا وغريها و�شلت اإىل قمة التطور التكنولوجي، 
�رشكة  اأطلقت  عندما  املا�شي  يف  النا�س  يعتقده  كان  ما  هذا  ولكن 
موتورول اأول هاتف حممول لها يف العام 1983 وبالطبع كان يعترب 
و  نوكيا  من  كل  احتكرت  و  الوقت  ذلك  يف  رهيبة  تكنولوجية  طفرة 
املناف�شة  تقود  اأن  قبل  العامل  يف  املحمولة  الهواتف  �شوق  موتورول 

الآن يف هذا ال�شوق �رشكتا اأبل و�شام�شونغ. 
ومع ذلك عانت ال�رشكتان خالل ال�شنوات املا�شية خ�شائر فادحة لعدم 
قدرتهما على املواكبة و املناف�شة اأمام �رشكات اأخرى قوية. ومت بيع 
موتورول ل�رشكة جوجل قبل اأن تقوم ال�رشكة ال�شينية لينوفو ب�رشائها 

مقابل 3 مليارات دولر.
موؤخراً  لوميا  هواتف  اإط��الق  عرب  البقاء  فحاولت  نوكيا  �رشكة  اأم��ا 
اأ�شهمها  وبيعت  البقاء  على  ي�شاعدها  الذي  النجاح  حتقق  مل  ولكنها 
هواتفنا  وطبيعة  �شكل  عن  ي�شبح  ولذلك  ملايكرو�شوفت،  بالكامل 
هي  ما  على  املناف�شة  فبقاء  منطقيا،   2050 عام  بحلول  املحمولة 
عليه لي�س اأبديًا والتطور احلا�شل يف دنيا الهواتف الذكية لي�س نهائيًا؟
2050؟،  عام  مل��اذا  البع�س  يت�شاءل  رمبا 
الأب��ح��اث  م��راك��ز  اأن  وي��ب��دو 
واحل���ك���وم���ات 

العاملية قد اختارت 2050 عامًا للتوقعات يف اإ�شارة اإىل اأننا �شنعي�س 
�شبيل  فعلى   ، احلايل  القرن  منت�شف  بحلول  متامًا  خمتلف  عامل  يف 
املثال تتوقع الأمم املتحدة اأن يرتفع تعداد �شكان العامل من 7 مليارات 
ن�شمة اإىل 9.6 مليارات ن�شمة، ولأن التكنولوجيا هي املحرك الأ�شا�شي 
لل�شناعة فاإن �شكل الهواتف الذكية يف امل�شتقبل �شيكون خمتلفًا هذا 

التقرير يحاول تلم�س مالمح الهواتف الذكية بعد اأكرث من 30 عامًا.
حتتاج  الآن  نعرفها  التي  الذكية  الهواتف  اأن  الباحثون  يعتقد  كما 
اأن  املتوقع  فمن  لذا  امل�شتقبل  تتنا�شب مع  لكي  تكنولوجية  ثورة  اإىل 
نرى هواتف ذكية لديها �شا�شات قابلة للطي )رمبا يحدث هذا قريبًا 
اإىل جانب هواتف حممولة تاأخذ �شكل �شوار ميكن ارتداوؤه حول  جداً( 
املع�شم، وتتحول اإىل �شاعة ذكية اأو خامت يف الإ�شبع، وتعتمد الهواتف 
امل�شتقبلية بح�شب الباحثني على دمج حياتنا املادية والرقمية ورمبا 
جند زوجًا من النظارات اأو حتى عد�شة ل�شقة بالعني تتيح لنا اإجراء 
ثالثية  بتقنيات  الإن��رن��ت  وت�شفح  والفيديو  ال�شوتية  املكاملات 
الأبعاد، بل وتتبع احلياة ال�شحية للم�شتخدم واإخطاره يف حالة حدوث 

اأمر ما قد ي�رش بج�شده.
فيما يعتقد الكثريون اأن التحكم بالهاتف الذكي من خالل العقل جمرد 
الأفالم، ولكن من  اإل يف  العلمي ل نراه  اأو �رشب من اخليال  اأو  حلم 
منظور م�شتقبلي فاإن الكثري من الأحالم والأفكار اخليالية قد اأ�شبحت 
واقعًا ملمو�شًا كما اأن هناك بع�س الأبحاث التي 
الرابط  ،وتعني   )BCI( تقنية  عن  حتدثت 
ميكن  خاللها  ومن  احلا�شوبي،  الدماغي 
قطعة  بوا�شطة  الذكي  بالهاتف  التحكم 
وتعمل  الأذن،  يف  و�شعها  يتم  �شغرية 
على حتويل الإ�شارات الع�شبية يف الدماغ 
للم�شتخدم  ميكن  خاللها  ومن  اأوام��ر  اإىل 
التطبيقات  وخمتلف  للمعلومات  الو�شول 
وح��ت��ى ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ت��ل��ف��از والأج���ه���زة 
اأي  اأو  مبنزلك  والكهربائية  الإلكرونية 

جهاز مت�شل بهاتفك الذكي.
يف اخلتام، نود القول اأن التوقعات وحدها 
ورمبا  املرجوة  النتائج  لتحقيق  تكفي  ل 
عن  بعيداً  اجنرفنا  اأن��ن��ا  البع�س  يعتقد 
الواقع ولكن من يدري؟ فرمبا تتحقق تلك 
التوقعات خالل ال�شنوات القادمة وحتديداً 
2050 بعد التقدم التكنولوجي الذي  عام 

مازلنا ن�شهده.

ردت �شام�ش��وجن “�شنفك��ر بالأمر جديًا”، قب��ل �شهرين 
Elliott Ass -  اقرح �شن��دوق التحوط الأمريك��ي
ciates اأن جت��ري �شام�ش��وجن اإعادة هيكلة من خالل 

تق�شيمها اإىل �رشكتني.
ال�شن��دوق  وب��رر 
ب��اأن  اقراح��ه ه��ذا 

�رشك��ة �شام�شوجن يف 
و�شعه��ا احلالي��ة مقوم��ة 

باأق��ل من قيمته��ا احلقيقية بن�شبة 
ت�ش��ل اإىل %70 وذل��ك ب�شب��ب الهيكلي��ة الإداري��ة 

املعقدة بدون اأي داع لذلك.
ويف املق��رح ذك��رت الآلية التي يج��ب اأن تكون عليها 
�شام�ش��وجن لالإلكروني��ات بحي��ث تنق�ش��م اإىل �رشك��ة 
قاب�شة من اأجل اأمور امللكية والأ�شهم، و�رشكة ت�شغيلية 

عملياتي��ة. بح�ش��ب املقرح فاإنه يجب عل��ى �شام�شوجن 
دفع توزي��ع اأرباح ملرة واحدة بقيم��ة 27 مليار دولر 
م��ن احتياطات��ه املالية، مع الإلت��زام باإعادة ما ل يقل 
ع��ن %75 م��ن التدفقات النقدي��ة احل��رة للم�شتثمرين 
م��ع املوافق��ة على تعيني بع���س املدراء 
امل�شتقل��ني يف جمل���س الإدارة. 
اإدارة  جمل���س  �شيجتم��ع 
لبح��ث  غ��داً  �شام�ش��وجن 
رد  وتق��دمي  املق��رح 
ر�شم��ي حوله �ش��واء باملوافقة 
اأو الرف���س. وم��ن الطبيع��ي – يف ح��ال املوافقة – اأن 
ل تنف��ذ �شام�شوجن كل �ش��يء ورد يف مقرح ال�شندوق. 
و�شبق ل�رشكة �شام�ش��وجن لالإلكرونيات اأن تعاونت مع 
ه��ذا ال�شن��دوق، وبح�شب املراقبني فاإن اإع��ادة الهيكلة 

املقرحة بهذا ال�ش��كل ل تهدف اإىل زيادة قيمة ال�رشكة 
ال�شوقي��ة فح�شب، بل تعزيز �شيط��رة ورثة عائلة موؤ�ش�س 

ال�رشكة على اإدارة اأعمالها.
واأجرت موؤخراً �شام�شوجن عدة تغيريات لتح�شني هيكلية 
ال�رشك��ة مث��ل التخل��ي ع��ن اأ�ش��ول وقطاع��ات لي�ش��ت 
اأ�شا�شي��ة مث��ل ني��ة بي��ع قط��اع الكمبيوت��ر اإىل لينوفو، 
وحت��ى الإ�شتثم��ار يف قطاعات �شرفع م��ن منو اأعمال 
Ha -  ال�رشك��ة م�شتقباًل مثل ا�شتحواذه��ا على �رشكة
 Jay Y. Lee لل�شوتي��ات. اجلدي��ر بالذك��ر اأن men
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شام�شوجن حاليًا هو امل�شوؤول 
ع��ن ت�رشيع عملي��ات اإعادة الهيكلة موؤخ��راً ل�شيما بعد 
 Lee Kun-hee ا�شتالم��ه زم��ام الإدارة م��ن وال��ده
ال��ذي اأ�شي��ب بنوب��ة قلبي��ة جعلت��ه فاق��د الق��درة على 

متابعة العمل منذ منت�شف 2014.

على الرغم من اأن ال���رشكات امل�شنعة تبحث 
ع��ن �شب��ل لإن�شاء املزي��د من فئ��ات الأجهزة 
القابل��ة لالإرت��داء والت��ي  الذكي��ة املختلف��ة 
ميك��ن مزامنتها مع هواتفن��ا الذكية واإي�شال 
املعلوم��ات يف ملح��ة، فال تزال هن��اك قيود 
ينبغ��ي التعام��ل معه��ا مثل ال�شا�ش��ات، فهي 
تتطل��ب بع���س امل�شاح��ة، وحت��د م��ن مرونة 

اجلهاز.
وبطبيع��ة احل��ال، نح��ن يف غال��ب الأحي��ان 
نتحدث عن ال�شاعات الذكية، واأجهزة اللياقة 
البدنية، اأو حت��ى النظارات الذكية هنا. ولكن 
م��اذا لو مت ت�شم��ني ال�شا�ش��ات يف الأقم�شة؟ 
الآن ميك��ن فت��ح بع�س الأف��كار املجنونة اإذا 

جاز التعبري، األي�س كذلك؟
ب��ني �رشك��ة  لبح��ث م�ش��رك  ح�شن��ا، وفق��ا 
Kolon Glotech K -  كوري��ة تدع��ى
rean وفري��ق من جامعة KAIST يقوده 
الربوفي�ش��ور Chi Kyung-chul، فيبدو 
اأنه��م متكنوا م��ن دم��ج تكنولوجي��ا العر�س 

OLED مع القما�س.

م��ا يعنيه هذا هو اأنه مع مرور الوقت، ميكننا 
اأن نرى ال�شا�شات يتم ت�شمينها يف املالب�س، 
وه��ذا ما يبدو مث��ريا جدا لالإهتم��ام لأننا قد 
ن��رى يف امل�شتقبل الأحزمة الذكية، والأكمام 
الذكية، والقم�شان الذكية…، وذلك من دون 

اأن نبدو مثريين لل�شخرية.
م��ن اأج��ل حتقي��ق ه��ذه املهم��ة، كان عل��ى 
الفري��ق اأول اإنت��اج ن��وع من القما���س والذي 
ميل��ك واجه��ة غري خ�شن��ة ول يتو�ش��ع عندما 
يت��م ت�شخينه. وقد قام بعد ذل��ك باإنتاج نوع 
خا�س م�شطح من القما�س والذي يبدو وكاأنه 
لوح��ة م��ن الزجاج ولك��ن لديه �شف��ة مرونة 
القما�س. وق��د مت ت�شمني OLED على هذه 

املادة باإ�شتخدام عملية تر�شب حرارية.
وبطبيع��ة احل��ال، ه��ذه التكنولوجي��ا ل تزال 
غ��ري م�شتع��دة لالإ�شتخدام على نط��اق وا�شع، 
ولك��ن امل�شتقب��ل القريب يحم��ل بالتاأكيد يف 
طياته بع�س الأ�شي��اء املثرية جًدا لالإهتمام، 
ويف جميع القطاعات من دون اإ�شتثناء ولي�س 

يف قطاع ال�شا�شات واملالب�س فقط.

و�ش��ل اإجم��ايل حج��م م�شري��ات الأمريكي��ني يف يومي عي��د ال�شكر 
واجلمع��ة ال�ش��وداء اإىل اأكرث من خم�شة ملي��ارات دولر وبذلك حققت 

اأرقام قيا�شية ومعدلت منو مرتفعة مل�شتويات غري م�شبوقة.
ه��ذا النمو يف حجم الت�شوق الإلك��روين �شاحبه انخفا�س يف ت�شوق 
امل�شتهلكني م��ن املتاجر احلقيقية حيث تراجعت املبيعات ال�شافية 

بنحو 5%.
وم��ن املتوق��ع اأن تنم��و مبيع��ات مو�ش��م العط��الت م��ن املتاج��ر 
الإلكروني��ة ه��ذه ال�شنة بن�شب��ة %3.6 لت�شل قيمته��ا اإىل اأكرث من 
655 مليار دولر. وهذا النمو يف الإنفاق ي�شاحبه تراجع يف معدل 
البطال��ة الأمريكي لأدن��ى م�شتوى منذ ثمانية اأع��وام وكذلك ارتفاع 

الأجور ال�شاعة لأعلى زيادة منذ عام 2009.
وم��ن املتوق��ع اأن ينف��ق الأمريك��ي و�شطي��ًا 636 دولر يف مو�ش��م 
العطالت بزيادة %3 عن ال�شابق. وت�شري الأرقام اأن اإجمايل الإنفاق 
الأمريك��ي يف يوم��ي عي��د ال�شكر واجلمع��ة ال�شوداء ق��د و�شل 5.27 

مليار دولر وهو اأعلى من التوقعات.
و�شاهمت امل�شريات التي متت من خالل الهواتف الذكية واحلوا�شب 
اللوحي��ة بن�شب��ة تزيد عن ملي��ار دولر من اأ�ش��ل 3.34 مليار دولر 

ك�شف��ت �رشك��ة بانا�شونيك عن اأح��دث تقنيات ال�رشكة يف م��راآة ذكية جديدة، لها 
الق��درة على حتديد عيوب الب�رشة يف وجه امل�شتخدم، كما تقدم اقراحات لإخفاء 

هذه العيوب اأي�شا. 
واأكدت ال�رشكة على اأن املراآة الذكية اجلديدة ميكن اأن تقدم ثورة جديدة يف جمال 
التجمي��ل ع��ن طريق تقني��ة تعمل على م�شح ب���رشة امل�شتخدم، وم��ن ثم حتديد ما 
حتت��اج اإليه من جتميل لإخفاء عيوب ب�رشتك، كما ت�شع لك لوحة مطبوعة مبزيج 
الأ�شا�س وامل�شحح املطلوب لتنفيذ التجميل املطلوب، دون اأي اإهدار يف كم اأدوات 

التجميل امل�شتخدمة.
وقام��ت بانا�شوني��ك بتثبي��ت امل��راآة الذكي��ة لختب��ار كفاءتها يف حتلي��ل اجللد، 
لتك�ش��ف عيوب الب�رشة، حيث متيزت تقنية املراآة الذكية بقدرة على حتديد اأ�رشار 
ال�شم�س والبقع والتجاعيد واأكرث من ذلك، ومن ثم تعمل املراآة على ت�شليم النتائج 
لطابع��ة املاكياج، الت��ي ت�شع مل�شات من املاكياج مطابق��ة للون الب�رشة  اخالل 

دقيقتني.

ا�شبح��ت لعب��ة ال�شطرجن الآن متاح��ة لالعبني بنظام ي�شمح للعب �ش��د اآلة الذكاء 
ال�شطناع��ي اأو اأي اإن�ش��ان اآخر موجود يف مكان ما من الع��امل عن طريق تطبيق 

جديد.
وي�شمى الت�شميم اجلديد "Square Off"، وٌت�شغل اللعبة عن طريق نظام الذكاء 
ال�شطناعي الذي يدير اثنتني من الأذرع من خالل راأ�س مغناطي�شي يتواجد حتت 

لوحة ال�شطرجن وهو الذي يحرك القطع.
وق��ال Aatur Mehta، املوؤ�ش���س امل�ش��ارك لتقني��ات InfiVention: "لق��د 
و�شعن��ا العديد من النم��اذج الأولية حتى و�شلنا اإىل لوحة ال�شطرجن املذهلة التي 

تتحرك قطعها من دون اأن يت�شادم بع�شها ببع�س".
وميكن لالعبني ربط هواتفهم الذكية بلوحة ال�شطرجن با�شتخدام التطبيق، وحتريك 
قطع ال�شطرجن بحيث ي�شاهد الالعب الآخر حترك القطع بطريقة �شحرية اإىل املكان 

املحدد.
ويف ح��ال فوز اأحد الالعبني بحجر �شطرجن لالع��ب اخل�شم، �شوف تتحرك القطعة 

ابتكارتحديثشاومي

كيف ستكون هواتفنا الذكية بحلول العام 2050؟

جنرال


