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بدرجة  �شائعة  الذكية  الهواتف  اأن  من  الرغم  على 
مل  التكنولوجيا  هذه  على  القائمني  اأن  اإال  كبرية، 

ي�شلوا اإىل قمة االإبداع يف ذلك املجال بعد.
فبح�شب تقرير على موقع The Merkle  املعني 
التكنولوجيا  م�شتقبل  يكون  رمبا  التقنية  باالأمور 
من  مبكر  وقت  يف  �شهدنا  احلقيقة  "ويف  اأف�شل 
العام احلايل اإ�شدار العديد من االأجهزة امل�شتقبلية 
ت�شكل  رمب��ا  امل�شتخدمني،  جلمهور  ت��روق  التي 
بع�شها مفاجاأة، اإال اأنها يف طريقها اإليك يف وقت 

قريب للغاية".
الواقع  6 -  حت�شينات م�شتقبلية يف تكنولوجيا   

االفرتا�شي من اأجل اأجهزة املحمول 
 على الرغم من ال�شخافة التي قد تبدو عليها جتربة 
املحمولة،  للهواتف  بالن�شبة  االفرتا�شي  الواقع 

ينبغي علينا اأال نتجاهل املبداأ باأي و�شيلة.
تعمل جمموعة متنوعة من ال�رشكات على حت�شني 
للهواتف  بالن�شبة  االفرتا�شي  الواقع  تكنولوجيا 

املحمولة، مبا يف ذلك من�شة "غوغل داي درمي".
افرتا�شي  واق��ع  بيئة  خلق  عن  بعيدين  ن��زال  ما 
الأغرا�ض اإنتاجية، اإال اأن االأمور تتطور وت�شري نحو 

االجتاه ال�شحيح. ف�شاًل عن اأنها تبقى اأكرث الطرق 
االفرتا�شي يف  الواقع  لتجربة  التي ميكن حتملها 

املنزل. 
 5 - الهواتف القابلة للطي ما تزال حمتملة 

يبعد  املتكرر  املو�شوع  ه��ذا  ك��ان  لو  كما  يبدو   
الهواتف  اأن  اإال  عام،  فاأكرث كل  اأكرث  التحقيق  عن 
مرة  الرئي�شية  للواجهة  تعود  للطي  القابلة  الذكية 
هذه  تطوير  على  تعمل  �شام�شونغ  تزال  ما  اأخرى. 
االأجهزة، على الرغم من عدم ن�رش اأي تاريخ ر�شمي 
العاملني داخل �شام�شونغ  الإ�شدارها.  لكن بع�ض 
يلمحون اإىل النموذج الذي ُيتوقع اأن يرى النور يف 
الهواتف  �شوق  قلب  يف  �شيت�شبب  ما   ،2017 عام 
الذكية راأ�شًا على عقب، بل رمبا ن�شهد هواتف ذكية 
ميكن ربطها حول الر�شغ يف �شنوات قليلة من االآن!

 4 - مقيا�ض الكحول بالدم عن طريق الفم 
من  قليل  ي�شتخدمه  �شيء  اأنه  يبدو  ال��ورق،  على   
اإال  اليومية.  حياتهم  خالل  بنجاعة  االأ�شخا�ض 
الفم  طريق  عن  بالدم  الكحول  م�شتوى  قيا�ض  اأن 
مفيداً  ي�شري  اأن  ميكن  الذكية  الهواتف  با�شتخدام 
يف البيئة ال�شحيحة، اإذ اإنه ي�شمح الأي �شخ�ض اأن 

يف  ال  اأم  �شكارى  االأ�شخا�ض  كان  اإذا  ما  يكت�شف 
غم�شة عني. وثمة ت�شاوؤل حول مدى موثوقية تلك 
االأدوات، غري اأنها على وجه التحديد ت�شري اأف�شل 

يف اأداء وظائفها من ذي قبل.
 3 - الهواتف الذكية ذات منط االإن�شان االآيل 

االأجهزة  تلك  اأن  اعتقادك، وحت�شب  ال تخطئ يف   
�شوف تتحول على الفور اإىل اإن�شان اآيل مثلما حدث 

 .Transformers "يف فيلم "املتحولون
التي  الروبوتات  منط  احل��ايل  الوقت  يف  ينت�رش 
ميكن التحكم فيها عن طريق الهاتف الذكي، ف�شاًل 
حتى  مبهارة.  مهامها  تاأدية  من  تقرتب  اأنها  عن 
املو�شيقى،  اأنغام  على  الرق�ض  ميكنه  بع�شها  اأن 
من  الو�شائط  وت�شغيل  بل  املنزل،  نحو  وتتبعك 
باأثمان  ُتباع  اأنها  اإىل  باالإ�شافة  اأي�شًا.  اأجلك 
ميكن حتملها. فمن منا ال يرغب يف امتالك اإن�شان 
ذلك ممتعًا  تنفيذ  الذكي ويجعل  اآيل مي�شك هاتفه 

اأي�شًا؟
 2 - االأجهزة التعليمية 

 على الرغم من اأن ذلك الت�شنيف ال ي�شتخدم تقنيًا 
مع الهواتف الذكية، ميكن اأن ُيتحكم يف التطبيقات 

ُتعد  املحمول.  اأج��ه��زة  خ��الل  من  ميتلكها  التي 
 ،Sphero "�شفريو"  مثل  التعليمية،  االأج��ه��زة 
ت�شاعد  اأنها  اإذ  االإبداع.  من  لالهتمام  مثرياً  نوعًا 
يف اأن جتعل الربجمة �شيئًا ممتعًا وميكن الو�شول 
اإليه. باالإ�شافة اإىل اأنها روبوتات لطيفة ميكن ها 
اأن تعمل مع اأي من الهواتف الذكية املنت�رشة يف 

الوقت احلايل.
 1 - تكنولوجيا كامريات ثالثية االأبعاد 

 رمبا ُينظر اإىل بدء ا�شتخدام تكنولوجيا الكامريات 
اأحد  اأنها  على  الذكية  الهواتف  يف  االأبعاد  ثالثية 
على  املتوقعة  التكنولوجية  االجت��اه��ات  اأك��رث 
الفوتوغرايف  الت�شوير  اإىل  نتو�شل  مل  االإط��الق. 
اأن  اإال  االآن،  حتى  عديدة  ل�شنوات  االأبعاد  ثالثي 
م�شاألة  ي�شكل  يكون  قد  املبتغى  ذلك  اإىل  التو�شل 

وقت وح�شب. 
الهواتف،  على  ثنائية  كامريا  تن�شيب  ظل  ويف 
ثالثية  �شور  وحت��ري��ر  التقاط  ي�شري  اأن  ميكن 
لدينا  موجودة  التكنولوجيا  اإن  اإذ  ممكنًا.  االأبعاد 
بالفعل، لكنها بحاجة اإىل �شبطها لتالئم الهواتف 

الذكية.

تقاضي آبل في
 انتهاك 32 براءة اختراع 

تصمم كاسحة جليد بالطاقة
النووية للسيطرة على المنطقة الشمالية

يضعون أكبر 
خارطة للكون المرئي

الواقع االفتراضي
 قادمة في 2017 

اأعلن��ت �رشكة نوكيا الفنلندية اأنها اأقامت عدداً من الدعاوى الق�ش��ائية �ش��د 
�رشكة اآبل ، تتهمها فيها بانتهاك 32 براءة اخرتاع تقني.

وبو�ش��فها واح��دة م��ن اأب��رز املالك��ني ل��رباءات االخ��رتاع يف الع��امل، وبعد 
ا�ش��تحواذها على �رشكة اأن.اأ�ض.اأن املتخ�ش�شة يف �شبكات البيانات ومعدات 
االت�ش��االت ع��ام 2013، اأ�ش��بحت نوكيا حاليا متلك ث��الث حمفظات قّيمة 
م��ن امللكي��ات الفكري��ة. وقالت نوكي��ا يف بيان عل��ى موقعها الر�ش��مي اإنها 
ا�ش��تثمرت اأكرث من 115 مليار يورو يف البحث والتطوير على مدى ال�ش��نوات 
الع�رشين املا�شية، ما جعلها متلك ع�رشات اآالف براءات االخرتاع التي تغطي 
العدي��د م��ن التقني��ات املهمة امل�ش��تخدمة يف الهوات��ف الذكية واحلوا�ش��يب 

اللوحية وال�شخ�شية واالأجهزة املماثلة.

تعمل رو�ش��يا على ت�ش��ميم جديد، ق��د يبدو للوهلة االأوىل مركبة ف�ش��ائية، 
ولكنه عبارة عن كا�شحة جليد م�شتقبلية تعمل بالطاقة النووية. 

��ممت كا�ش��حة اجلليد التي اأُطلق عليها ا�شم "القائد"، للحفاظ على طريق  �شُ
بحر ال�ش��مال �شالكا، على طول ال�شاحل القطبي ال�شمايل للبالد واملخ�ش�ض 
للتجارة يف اأي وقت من ال�ش��نة. وُك�ش��ف النقاب عن اخلطة اجلديدة باإطالق 

كا�شحة اجلليد من قبل نائب رئي�ض الوزراء الرو�شي، دميرتي روغوزين.
و�ش��تكون كا�ش��حة اجللي��د ق��ادرة على العمل بق��وة 110 ميغ��ا وات، حيث 
�ش��تقطع الطري��ق اجللي��دي وتك�رش اجلليد حت��ى عمق ي�ش��ل اإىل 4.5 اأمتار، 
وه��ي يف الوقت نف�ش��ه قادرة على ك�رش جليد �ش��ماكته مرتي��ن ب�رشعة 29 

كم يف ال�شاعة.

اأكد فريق دويل من علماء الفلك اأنهم تو�شلوا اىل و�شع اأكرب خارطة الكرتونية 
الأج�شام الكون املرئية التي مت ر�شدها حتى يومنا احلايل. 

وت�ش��مل هذه اخلارطة معلومات بحجم "2 بيتابايت" لنحو 3 مليارات ج�ش��م 
م�شع يف الكون، مبا يف ذلك النجوم واملجرات.

واأكد العلماء اأن حجم املعلومات يف اخلريطة اجلديدة يفوق ب� 100 مرة حجم 
 ،Pan-STARRS1 املعلوم��ات املوج��ودة يف الويكيبيدي��ا �ش��من ق�ش��م
والت��ي مت احل�ش��ول عليه��ا ع��ن طري��ق منظوم��ة Pan-STARRS االآلية 
التي تتكون من تل�شكوبني �ش��خمني خم�ش�شني للم�شح البانورامي لالأج�شام 
ال�ش��ماوية، مزودي��ن مبنظومة لال�ش��تجابة ال�رشيعة ومو�ش��وعني يف منطقة 

جزر هاواي يف املحيط الهادئ.

�شي�ش��هد  الع��ام 2017 افتت��اح اأول قاعة �ش��ينما "اآمياك�ض" ت�ش��تخدم تقنية 
الواقع االفرتا�ش��ي لتقدم لهواة ال�شينما جتربة مغامرة جديدة مل ياألفوها من 
قب��ل، وذلك بعدم��ا كان خمططا يف االأ�ش��ل اأن يتم افتتاح هذه ال�ش��ينما قبل 
نهاي��ة العام احل��ايل. وكان يفرت�ض ب�ش��ينما "اآمياك�ض يف.اآر �ش��نرت" مبدينة 
مان�ش�ش��رت اأن تك��ون االأوىل م��ن ب��ني �ش��ت دور عر���ض �ش��ينمائي كان مقررا 
اإطالقه��ا يف 2016 لتقدم جتربة واقع افرتا�ش��ي تتج��اوز ما ميكن لنظارات 

الواقع االفرتا�شي املنزلية احلالية تقدميه.
ونق��ل موق��ع "ذي ف��ريج" املعني ب�ش��وؤون التقني��ة عن متحدث با�ش��م �رشكة 
اآمياك���ض الكندي��ة، قوله "ُيتوقع افتت��اح مركز يف.اآر التجريبي يف مان�ش�ش��رت 

مطلع العام 2017".

تطوير السيارات الذاتية القيادة يجمع هوندا بغوغل

91  مليار دوالر إيرادات صناعة األلعاب في 2016 

6  مفاجآت عليك انتظارها في هواتف 2017

تطبيق ماسنجر يتيح مكالمات التصفح المفرط لفيسبوك "قد يجعلك تعيسًا"
فيديو جماعية مع 50 شخصا

تويتر تختبر إرسال إشعارات باألخبار العاجلة

فرنسا تفتتح أول طريق بالطاقة الشمسية في العالم

قالت �رشكة هوندا موت��ور اليابانية اإنها جتري حمادثات لتزويد �رشكة "واميو" 
التابع��ة الألفابت -ال�رشكة االأم لغوغل- مبركبات الختبار تقنية القيادة الذاتية، 
يف اأح��دث مثال على تعاون �رشكة م�ش��نعة لل�ش��يارات مع �رشك��ة تقنية لتكملة 
جهودها يف جمال ال�شيارات الذاتية القيادة. وميكن لهذه املحادثات، التي تاأتي 
بعد اأ�ش��بوع فقط منذ اأ�شبحت "واميو" �رشكة م�ش��تقلة، اأن ت�شهد حتول هوندا كي 
ت�ش��بح ال�رشيك الثاين لواميو بعدما وافقت �رشكة فيات كري�ش��لر يف وقت �ش��ابق 

على اإ�شافة التقنية اإىل �شياراتها الهجينة من طراز "كري�شلر با�شيفيكا".
كما تو�ش��ح هذه التحركات كيف اأن ال�رشكات امُل�شنعة لل�شيارات، عندما ُتواَجه 
بالتكلف��ة املرتفعة لتطوير تقنية القيادة الذاتية يف م�ش��انعها، قد انق�ش��مت اإىل 
َمن تف�ش��ل تويل االأمر وحدها مثل �رشكتي ج��رال موتورز وفورد موتورز، ومن 
تتع��اون م��ع �رشكات تقنية لتقا�ش��م التكالي��ف. يذكر ان هوندا  تتع��اون بالفعل 
حالي��ا م��ع �رشكات تقنية نا�ش��ئة، اأبرزها �رشكة "غ��راب" )Grab( خلدمة طلب 

�شيارات االأجرة عرب الهاتف املحمول يف جنوب �رشق اآ�شيا.

امل�شاعد  جهاز  �شوت  فرميان،  مورجان  املمثل  هوليوود،  جنم  يوؤدي 
الذكي املنزيل ملوؤ�ش�ض موقع في�شبوك مارك زوكربريغ.

وقال زوكربريغ اإنه طلب ذلك من املمثل، الذي اختري من جانب اجلمهور، 
عقب حفل لتوزيع اجلوائز اأقيم يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري.

و�شمم زوكربريغ م�شاعدا منزليا يقوم على تقنية الذكاء اال�شطناعي، 
الرجل  اأفالم  ا�شم كبري اخلدم يف �شل�شلة  و�شماه جارفي�ض على 

احلديدي.
هذا  طرح  زوكربريغ  قرر  ما  اإذا  اإنه  خرباء  ويقول 

يختارون  ق��د  النا�ض  ف��اإن  للجماهري،  املنتج 
عن  بدال  خمتلفة،  م�شهورة  �شخ�شيات  اأ�شوات 

�شوت امل�شاعد الذكي االآيل التقليدي.
وكان زوكربريغ قد طلب من اجلماهري اختيار 
�شوت، عقب انتهائه من ت�شميم جهاز للذكاء 

اال�شطناعي مل�شاعدته يف منزله.
Fast Co - مل��وق��ع زوك��رب��ريغ   وق���ال 

اإنه  التكونوجيا،  باأخبار  املعني   ،pany
حفل  املمثل  ق��دم  اأن  بعد  فرميان  ب�  ات�شل 
 Breakthrough اخ��رتاق  جوائز  توزيع 

يف  �شارك  علمية  جائزة  وه��ي   ،Awards
تاأ�شي�شها زوكربريغ.

هذا  ن�رشت  لقد  اأهال.  له  "قلت  زوكربريغ:  وقال 
ال�شيئ واختارك اآالف االأ�شخا�ض لتوؤدي ال�شوت. 

ما راأيك؟"
نعم  ه��ي:  ف��رمي��ان  اإج��اب��ة  "وكانت  واأ���ش��اف: 

بالطبع". 
وقال خرباء يف التفاعل بني االإن�شان 

فرميان  مورغان  اإن  واحلا�شوب 
�شيميز جارفي�ض عن م�شاعدي 

ال�����ذك�����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي 
املوجودين حاليا.

�شيمون  دك��ت��ور  وي��ق��ول 
يف  املحا�رش  �شتامبف، 
لندن،  يف  �شيتي  جامعة 
امل�شاهري  اأ���ش��وات  اإن 
"تاأثري  م����ن  ت���ع���زز 
االبتكار"، ورمبا جتعل 

التفاعل بني االإن�شان 

واجلهاز املبتكر اأكرث اإمتاعا.
على  وغريهما  هوم  غوغل  وكذلك  الأبل  التابعة  �شريي  �رشكة  وتعمل 

تعميم فكرة م�شاعدي الذكاء اال�شطناعي.
ويقول الدكتور بريين هوغان، من معهد اأوك�شفورد لالإنرتنت، اإن مورغان 
"�شخ�شية اجلد" اأكرث من  اإىل  الأنه مييل  �شيئا خمتلفا،  �شيكون  فرميان 
على  م�شاعرهم  يعك�شون  االأ�شخا�ض  اأن  "نعلم  وي�شيف:  �شديقا.  كونه 

حوا�شيبهم. نحن نقوم بتج�شيم هذه االأ�شياء منذ �شنوات".
ال��ذك��اء  اأ���ش��ت��اذ  ويلك�ض،  ي��وري��ك  الربوفي�شور  وي��ق��ول 
اال�شطناعي يف جامعة �شيفلد، اإن الدرا�شات ت�شري اإىل 
اأن �شلوك امل�شاعد الذكي ولي�ض ال�شوت هو ما يزعج 

النا�ض.
وي�شيف: "رمبا يحتاج امل�شتخدم الختيار ال�شوت 
يف  تبديلها  اأو  الذكي،  امل�شاعد  �شخ�شية  وكذلك 

اأوقات خمتلفة".
انتقادات،  اال�شطناعي  الذكاء  �رشكات  وتواجه 

لتف�شيلها اأ�شوات الن�شاء يف امل�شاعد الذكي.
غليندر:  جامعة  من  بيكينغ،  ريت�ض  الدكتور  وقال 
"جن�ض امل�شاعد الذكي اأثار جدال اخريا، حيث وجهت 
�رشكات  اإىل  اجلن�ض  اأ�شا�ض  على  بالتمييز  اتهامات 
اختارت اأ�شواتا ن�شائية، خا�شة حيثما توجد ت�شورات 
يف  جن�شية  اإي��ح��اءات  بوجود  حتى  اأو  بخنوعهن، 

اأ�شواتهن".
ومع ذلك قد ي�شتغرق االأمر بع�ض الوقت، قبل 
اأن يتفاعل امل�شتخدمون مع النغمات 
العذبة ل�شوت املمثل فرميان 

يف منازلهم.
وقال زوكربريغ اإنه 
اإع���الن  يف  ف��ك��ر 
جارفي�ض  �شفرة 
ل���ل���ج���م���ه���ور، 
راأى  ل���ك���ن���ه 
تقت�رش  "اأن 
على  ح��ال��ي��ا 
منزله فقط". 

بلغت  اإيرادات  االإلكرتونية  االألعاب  �شناعة  حققت   
العامل خالل عام  اأنحاء  مليار دوالر يف جميع   91
ال�شوق  اأبحاث  ل�رشكة  جديد  لتقرير  وفقا   ،2016
االأمريكية "�شوبر داتا ري�شريت�ض". وحاز قطاع األعاب 
باإيرادات  االأك��رب  الن�شيب  على  املحمولة  الفيديو 
التجزئة  األعاب  قطاع  يليه  دوالر،  مليار   41 بلغت 
األعاب  قطاع  ثم  مليارا،   26 اىل  و�شلت  باإيرادات 
اللعب  الدفع خالل  تت�شمن  التي  املجانية  االإنرتنت 
باإيرادات بلغت 19 مليارا. واأ�شارت �رشكة االأبحاث 
اإىل اأن الفئات اجلديدة مثل الواقع االفرتا�شي واألعاب 
األعاب  �شبورت�ض" وحمتوى  "اإي  املناف�شة اجلماعية 
الفيديو، تعد �شغرية احلجم اإال اأنها تنمو ب�رشعة، ما 
يب�رش بازدهارها وجناحها يف العام 2017. وبرزت 
يف  غو"  "بوكيمون  املعزز  الواقع  لعبة  مثل  األعاب 

قطاع �شناعة االألعاب املحمولة الذي بداأ بالن�شوج 
االألعاب  لقطاع  واأق��رب  �شعبية  اأك��رث  االآن  واأ�شبح 
"مون�شرت  االألغاز  لعبة  حققت  حني  يف  التقليدي، 
مليار   1.3 بلغت  باإيرادات  االأول  املركز  �شرتايك" 
األعاب الواقع  اأن ما حققته فئة  دوالر. وَيعد التقرير 
2.7  مليار دوالر يف  اإيرادات بلغت  االفرتا�شي من 
امل�شنعة  لل�رشكات  خ�شو�شا  منطقيا،  اأمرا   2016
تزال  ال  التي  الفئة  هذه  ملثل  املخ�ش�شة  للمعدات 
العايل وعدم  ال�شعر  تعاين عدة م�شاكل خمتلفة مثل 
تقدميها  و�شعوبات  لها  داعم  قوي  حمتوى  وجود 
ب�شكل �شحيح من خالل جتار  للم�شتهلك  واإي�شالها 

التجزئة.
املالكة  ال�رشكات  قيام  دات��ا  �شوبر  �رشكة  وتتوقع 
للخربة يف جمال ت�شنيع االأجهزة مثل �شوين و"اأت�ض 

تي �شي" اأخذ زمام املبادرة وقيادة هذه الفئة خالل 
العام املقبل.

دوالر،  مليارات   4.4 الفيديو  األعاب  اإيرادات  وبلغت 
اجلماعية  املناف�شة  األ��ع��اب  فئة  حققت  ح��ني  يف 
اإيرادات و�شلت اىل 892 مليون دوالر، وعلى الرغم 
نقطة  تعد  بداأت  فاإنها  اإيراداتها  اأرقام  توا�شع  من 
التنفيذيني  واملديرين  للنا�رشين  بالن�شبة  حمورية 
واملعلنني. وازداد حتميل امل�شتهلكني لالألعاب ب�شكل 
مبا�رش اإىل من�شات االألعاب اخلا�شة بهم، حيث بلغ 
العام  خالل  الرقمية  االألعاب  حتميل  على  االإنفاق 
الزيادة  هذه  و�شمحت  دوالر،  مليارات   6.6 احلايل 
النا�رشين  ومكنت  املجاالت،  جميع  يف  بتح�شينات 
من توليد اإيرادات جديدة من خالل مبيعات املحتوى 

االإ�شافية والزيادات التي تتبع لالألعاب.

رّجحت درا�ش��ة علمية اأن االإفراط يف ت�شفح 
في�ش��بوك اأثن��اء اإج��ازة عي��د املي��الد، مب��ا 
يف ذل��ك روؤي��ة ال�ش��ور العائلي��ة والعطالت 
اإىل ال�شعور بالتعا�شة. "املثالية"، قد يوؤدي 

جامع��ة  اأعدته��ا  الت��ي  الدرا�ش��ة،  وت�ش��ري 
كوبنهاغن، اإىل اأن اال�شتخدام الزائد لو�شائل 
التوا�ش��ل االجتماعي ميكن اأن يولد �ش��عورا 

باحل�شد.
ت الدرا�شة يف حتذيرها التاأثرَي ال�شلبي  وخ�شّ
"االختب��اء" خل��ف �ش��فحات ال�ش��بكات  ل��� 

االجتماعية من دون التوا�شل مع االآخرين.
ون�ش��حت باأخ��ذ ق�ش��ط م��ن الراح��ة خ��الل 

ا�شتخدام هذه املواقع.
"عل��م نف���ض  الدرا�ش��ة يف دوري��ة  وُن���رشت 
االإنرتنت وال�ش��لوك وال�شبكات االجتماعية"، 
و�ش��ارك فيها ما يربو على 1300 �شخ�ش��ا، 

معظمهم من الن�شاء. 
مواق��ع  "ا�ش��تخدام  اأن  الدرا�ش��ة  وذك��رت 
التوا�شل املنتظم مثل في�شبوك قد يوؤثر �شلبا 
يف رفاهيتك العاطفية ور�شاك باحلياة من 

حولك."
"مقارنات اجتماعية وهمية"

وح��ّذر الباحث��ون من اأن ال�ش��عور باحل�ش��د، 
و"تده��ور" احلال��ة املزاجية ب�ش��بب ق�ش��اء 
وق��ت طوي��ل للغاي��ة يف النظ��ر اإىل اأخب��ار 
االآخري��ن على مواقع التوا�ش��ل االجتماعي، 
ينج��م ع��ن عق��د "املقارن��ات االجتماعي��ة 

الوهمية".
يف  االنخ��راط  اأن  اإىل  الدار�ش��ة  وُت�ش��ري 
املحادث��ات والتوا�ش��ل م��ع االآخري��ن على 
�شبكات التوا�شل االجتماعي ميكن اأن يوؤدي 

اإىل جتربٍة اأكرث اإيجابية.
وت�ش��يف اأن ه��ذا يب��دو اأقل �ش��وءا بكثري من 
حالة امل�شتخدم "ال�شلبي" الذي يق�شي وقتا 
طوي��ال للغاي��ة يف "االختب��اء" عل��ى مواقع 
ال�ش��بكات االجتماعية من دون التوا�شل مع 

االآخرين.
وبح�شب الدرا�شة، ثمة و�شيلة اأخرى لتح�شني 
الرفاهية العاطفية م��ن خالل التوقف التام 

عن ا�شتخدام �شبكات التوا�شل مدة اأ�شبوع.

 اأعلن��ت �رشك��ة في�ش��بوك اإطالقه��ا مي��زة مكامل��ات الفيدي��و 
اجلماعية على ما�ش��نجر مع ما ي�ش��ل اإىل 50 م�شاركا يف االآن 
ذاته.  واأعلنت ال�رشكة اأن هذه امليزة متاحة مل�شتخدمي اآندرويد 
وiOS، وميكن ا�ش��تخدامها ب�ش��هولة من خالل ال�شغط على زر 
مكامل��ات الفيدي��و املت��اح بالفع��ل للم�ش��تخدمني منذ ب�ش��عة 
اأ�ش��هر. وتتميز مكاملات الفيديو اجلماعية على ما�ش��نجر باأنها 
ت�ش��من ميزة "االأقنعة" و"الفالتر" التي حتاكي تطبيق �ش��ناب 
�ش��ات. وتعمل ال�رشكة من خالل التح�شينات التي ت�شيفها على 
تطبيقاتها االإبقاء على م�شتخدميها، حيث قدمت في�شبوك ميزة 
مكاملات الفيديو مل�ش��تخدمي تطبيق ما�شنجر يف �شهر اأبريل/
ني�ش��ان م��ن الع��ام 2015، لكنه��ا كان��ت تتيح االت�ش��ال بني 
�شخ�ش��ني فقط، وه��ي امليزة التي زودت به��ا تطبيق وات�ض اآب 
اأخرياً. وذكرت في�ش��بوك اأنه باإمكان امل�شتخدمني اإ�شافة حتى 
50 �ش��ديقًا يف مكامل��ات الفيديو اجلماعية، واأ�ش��بح تطبيق 
ما�ش��نجر م�ش��ابها لتطبي��ق هانغ��اوت م��ن غوغل ال��ذي يوفر 
اإمكانية م�شاركة 10 اأ�شخا�ض معا يف وقت واحد، بينما ميكن 

لبقية امل�شاركني اال�شتماع من دون امل�شاركة يف احلديث.

ب��داأت �رشك��ة تويرت اختب��ار مي��زة جديدة الإر�ش��ال اإ�ش��عارات باالأخب��ار العاجلة 
مل�ش��تخدميها، وذلك يف اإطار م�ش��اعيها للتحول من من�ش��ة للتوا�شل االجتماعي 
اإىل من�ش��ة اإخباري��ة. فبع��د اأن ف�ش��لت خدم��ة التدوي��ن امل�ش��غر يف رف��ع قاعدة 
م�ش��تخدميها ب�شكل ير�ش��ي امل�ش��تثمرين حتاول تويرت الرتويج لنف�شها على اأنها 
من�ش��ة اإخباري��ة حتى اأنها قامت يف وقت �ش��ابق من العام احل��ايل بتغيري فئتها 

على متجر التطبيقات "اآب �شتور" من "التوا�شل االجتماعي" اإىل "االأخبار".
وبعد حادثة هجوم ال�ش��احنة على اأحد اأ�ش��واق عيد امليالد يف العا�شمة االأملانية 
برلني اأر�شلت تويرت لعدد من امل�شتخدمني اإ�شعارا باخلرب العاجل مع رابط ياأخذهم 
اإىل تبويب "اللحظات"، حيث ميكنهم االطالع على معلومات اأكرث من خالل املزيد 

من الروابط التي تتحدث عن اخلرب.
ونق��ال ع��ن متحدثني با�ش��م تويرت تاأكي��ده اأن ال�رشكة تر�ش��ل اإ�ش��عارات باالأخبار 
العاجل��ة كج��زء من اختبار اأكرب لتنبيه امل�ش��تخدمني اإىل املحت��وى اللحظي الذي 

يظهر على املن�شة.

مت افتتاح اول طريق يف العامل )1 كم( يعمل بالطاقة ال�شم�شية يف قرية نورماندي  
يف فرن�ش��ا من منطق��ة Tourouvre-au-Perche، وه��و مغطى ب� 2800 
مرتا مربعا من األواح الطاقة ال�شم�ش��ية. وبلغت قيمة بناء الطريق نحو 5.2 مليون 
دوالر، و�شيخ�شع لالختبار مدة عامني مع مرور 2000 �شيارة يوميا عليه، وذلك 
لتحديد ما اإذا كان قادرا على توليد الطاقة الكهربائية الكافية الإنارة ال�شوارع يف 
القري��ة التي يبلغ عدد �ش��كانها 3400  ن�ش��مة. وقالت روي��ال اإنها تخطط لتثبيت 
االأل��واح ال�شم�ش��ية على طول 1000 كل��م من الطرق ال�رشيعة يف فرن�ش��ا، وُغطيت 

ال�شفائح ال�شم�شية بال�شيليكون ال�شمغي لتعطيها القدرة على حتمل االأوزان.
 بالرغم من ذلك ما تزال توجد العديد من امل�ش��اكل العالقة، وتكمن اإحداها يف اأن 
االألواح ال�شم�ش��ية امل�ش��طحة اأقل فعالية من االألواح املائلة، التي ُتثبت على اأ�شطح 
 Solar املب��اين، وه��ي اأي�ش��ا اأكرث تكلفة م��ن االألواح التقليدي��ة. يذك��ر اأن �رشكة
Roadway ت�شعى اأي�شا لبناء طرق الطاقة ال�شم�شية، حيث ثبت عدد قليل من 
االأل��واح ال�شم�ش��ية عل��ى طري��ق Route 66 Welcome Center  يف والية 

مي�شوري االأمريكية ، ولكنها تواجه امل�شاكل نف�شها املتعلقة بالقيمة املرتفعة.

سينماعلماءنوكيا

في مفاجأة.. مورغان فريمان يؤدي صوت المساعد الذكي لمارك زوكربيرغ

روسيا


