
9 جورنالوجيا Tue.6 Dec. 2016 issue no 238
الثالثاء 6 كانون االول 2016 العدد 238

في�سبوك  موقع  يحيِّي  هكذا  ي�سغلك؟"  ال��ذي  "ما 
م�ستخدميه الن�سطني الذين يبلغ عددهم 1.7 مليار كل 
ُيح�سى  ال  عدد  يطرحه  الذي  ال�سوؤال  كذلك  وهو  يوم. 
النف�سيني  واالخت�سا�سيني  النف�سيني  االأط��ب��اء  من 
وهو  جل�سة،  كل  بداية  عمالئهم  على  وامل�ست�سارين 
اأو  االأ�سدقاء  اأحد  على  بتلقائيٍة  نطرحه  الذي  ال�سوؤال 

اأفراد العائلة اإذا وجدناه مهمومًا.
التوا�سل  م��واق��ع  على  ن�ساطنا  يعطينا  اأن  ميكن 
على  دة  متعمَّ -وغ��ر  عادية  غر  ملحًة  االجتماعي 
من  اإذاً  كثر  عجب  ال  العقلية.  �سالمتنا  عن  االأغلب- 
ا�ستك�ساف االخت�سا�سيني الذين تن�سّب وظيفتهم على 
ا�ستخدام  ميكنهم  كيف  الوجدانية  ب�سحتنا  العناية 
لالأفراد  الوجداين"  "النب�ض  قيا�ض  يف  العالمات  هذه 

واملجتمعات واالأمم وحتى النوع الب�رشي باأكمله. 
كما تخرب اأنواع املن�سوارت التي نكتبها ومدى تكرارها 
ا تفعل الكلمات نف�سها. وجدت  عن اأنف�سنا اأكرث كثراً ممَّ
موقع  م�ستخدمي  من  فرداً   555 على  اأُجِريت  درا�سة 
في�سبوك يف الواليات املتحدة اأنَّ االنب�ساطيني اأكرث مياًل 
االأن�سطة االجتماعية واحلياة  اإىل كتابة من�سورات عن 
اليومية، واإىل فعل ذلك ب�سورٍة متكررة، واأنَّ االأ�سخا�ض 
عن  اأك��رث  الكتابة  اإىل  مييلون  بالنف�ض  الثقة  �سعاف 
�رشكائهم العاطفيني، ويلجاأ االأ�سخا�ض الع�سبيون اإىل 

في�سبوك للح�سول على االهتمام والقبول، بينما مييل 
ا�ستغالل  اإىل  اأكرث  الرنج�سية  امليول  ذوو  االأ�سخا�ض 
احلديث  اأو  باإجنازاتهم  التفاخر  يف  احلالة  حتديثات 
اقرتحت  والريا�سي.  الغذائي  نظامهم  عن  بحما�سة 
الكثر من  الذين ين�رشون  االأ�سخا�ض  اأنَّ  اأخرى  درا�سة 
نرج�سية  اأكرث  عادًة  يكونون  "�سيلفي"  الذاتية  ال�سور 
اإلكرتونيًا  �سورهم  يعدِّلون  َمن  بينما  و�سيكوباتية، 

كثراً قد تكون ثقتهم باأنف�سهم �سعيفة.
وهنا يطرح �سوؤال هل ي�ستخدم النا�ض مواقع التوا�سل 

االجتماعي عالجًا؟
ن�رش  اأو  في�سبوك  بغ�سٍب على موقع  ثرثر  َمن  يعلم كل 
ا�ستخدامنا  اأنَّ يف  الثالثة فجراً،  ال�ساعة  تغريدة كئيبة 
العالج  اأ�سكال  من  �سكاًل  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
الذاتي. ولكن، هل يزيد البكاء و�سط خواء من م�ساكلك 
بداًل عن اأن ي�ساعدك؟ يبدو اأنَّ املركز املك�سيكي لل�سحة 
يظّن  املك�سيك  مدينة  يف  االجتماعي  والنوع  العقلية 
من  املواطنني  حتذِّر  حملة  ن  د�سَّ قد  ��ه  اإنَّ وُيقال  ذلك، 
اأنَّ م�ساركة م�ساكلهم على موقع في�سبوك لي�ست بدياًل 

رخي�سًا عن العالج النف�سي املالئم.
الباحثون  يبحث  ي�ساعد.  وقد  ُمن�سٌت،  اخل��واء  ولكن 
اإىل  ت�سر  التي  اخلطر  عالمات  ا�سطياد  كيفية  يف 
حتديثات  من  لالنتحار  عر�سة  االأ�سخا�ض  بع�ض  اأنَّ 
معهد  اأج��رى  بهم.  اخلا�سة  تويرت  ومن�سورات  احلالة 
كري�ستن�سن  هيلني  تراأ�سه  الذي  االأ�سرتايل،  االكتئاب 

التي  لالأفكار   BBC Future قمة  يف  �ستمِثّله  التي 
تغرِّ العامل ب�سيدين يف نوفمرب التايل، على �سبيل املثال 
ما  يراقب  حا�سوبي  برنامج  با�ستخدام  درا�سة  اأخ��راً 
اأو  التغريدات بحثًا عن م�سطلحات  يعادل �سهرين من 
عبارات حمددة متعلقة باالنتحار. ثم �سنَّف الباحثون 
تثر  ها  اأنَّ بدا  التي  التغريدات  والربنامج  الب�رشيون 
خماوف. اتفق كٌل من املربجمني الب�رشيني والربنامج 
الربنامج  تعليم  احتمالية  يتيح  ما  كبرة،  ب��درج��ٍة 
االأ�رشة  ينّبه  حتى  ورمبا  اال�ستغاثة،  �سيحات  حتديد 
االإلكرتونية كذلك  االأطباء. تدرك بع�ض املجتمعات  اأو 
املن�سورات،  يف  باالنتحار  اخلا�سة  التحذيرات  اأهمية 
مراقبة  موقع  �ض  اأ�سَّ للدعم.  اخلا�سة  �سبكاتها  م  وتنظِّ
االنتحار يف ريديت لتوفر طريقة ال�ستجابة املجتمع 
لالأع�ساء املعرَّ�سني خلطر االنتحار ودعمهم. بينما ما 
زالت املجتمعات االإلكرتونية احلاّدة تولِّد امل�سايقات 
الكثر  ُت��ب��دي  امل��واق��ف،  ه��ذه  يف  احلتمية  ال�ساخرة 
م�ساعدة  يف  حقيقية  رغبًة  االأخ��رى  اال�ستجابات  من 
على  التوا�سل  عدم  ي�سر  قد  اأمل��ه.   يف  رفيق  اإن�سان 
متعلِّقة  م�ساكل  اإىل  كذلك  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
تطبيقًا  الدرا�سات  اإحدى  ت�ستخدم  اإذ  العقلية؛  بال�سحة 
يعمل بخا�سية البلوتوث لر�سم خريطة الأمناط ات�سالية 
يقّل  عندما  املالحظة  ميكنه  كي  االجتماعية،  ال�سباب 
تفاعل ال�ساب مع اأ�سدقائه وين�سحب من تلك ال�سبكات 
االجتماعية، وهو ما يكون غالبًا عالمة على االكتئاب.

هل تك�سف مواقع التوا�سل االجتماعي عن اأي اجتاهات 
وجدانية اأكرب؟

غالبًا ما تخو�ض املجتمعات واالأمم والب�رشية باأكملها 
وهيئة  االكتئاب  معهد  ان�سم  معًا.  التقلُّبات  بع�ض 
العلوم االأ�سرتالية CSIRO اإىل اجلهود من اأجل قيا�ض 
مبادرة  خالل  من  باأكمله  للكوكب  الوجداين  النب�ض 
"نحن ن�سعر"، عرب مراقبة موقع تويرت الختيار جمموعة 
كبرة من امل�سطلحات الوجدانية، وكذلك انتقاء عينة 
يحلِّلون  العامة،  التغريدات  من   1% ن�سبتها  ع�سوائية 
األف تغريدة يف الدقيقة ال�ستنتاج ال�سعور   19 متو�سط 
والنتيجة،  حلظة.   اأي  يف  تويرت  ف�ساء  يف  اجلمعي 
للحاالت  الن�سبية  املئوية  الن�سب  ح  تو�سِّ خريطة 
الوجدانية املختلفة -املفاجاأة والبهجة واحلب واحلزن 
والغ�سب واخلوف- يف اأجزاء متفرقة من العامل. يك�سف 
وتناق�سها  الوجدانية  احلاالت  اكتمال  كيفية  عن  هذا 
ي�ستخدم  متنوعة.   وعاملية  وطنية  الأحداث  ا�ستجابًة 
اجتاهات  اأي�سًا  اللذة(  )مقيا�ض  الهيدونومرت  م�رشوع 
مبا  خمتلفة  لغات  يف  الن�سبية  ال�سعادة  لفهم  تويرت 
واالإندوني�سية.  والعربية  والفرن�سية  االإنكليزية  فيها 
وكتب  ال�سحف  ومن  تويرت  من  ن�سو�ض  وبا�ستخدام 
جوجل وحتى عناوين االأفالم، عرثوا على ال�10 اآالف 
متحدِّثًا  جعلوا  ثم  لغة،  كل  يف  ا�ستخدامًا  االأكرث  كلمة 
االأكرث  من  مقيا�ٍض  على  كلمة  كل  يقيِّم  باللغة  اأ�سليًا 

اإيجابية اإىل االأكرث �سلبية.

تلمح إلى تطويرها سيارة 
ذاتية القيادة

تنشئ استطالعات الرأي 
وتشاركها بسهولة؟

لمشاركة األفكار وربط 
الشركات باألشخاص

شبكة اجتماعية الستكشاف 
ومشاركة البيانات

ك��رثت االأنب��اء يف االآونِة االأخرة ع��ن اأن اأبل تقوم بتطوير نظام/ �س��يارة 
ذاتي��ة القيادة، وهو احتمال يزداد تاأكيده يوًما بعد يوم. لكن هناك ر�س��الة 
اأر�س��لتها اأب��ل اخ��ًرا اإىل االإدارة الوطنية لل�س��المة على الطرق��اِت ال�رشيعة 
يف الوالي��ات املتح��دة، من �س��اأنها اأن جتع��ل االحتماالت اأمًرا ال �س��ّك فيه. 
كت��ب �س��تيف كيرن – مدير �س��المة املنتج��ات يف اأبل – ر�س��الة يدعو فيها 
حكوم��ة الوالي��ات املتحدة اأالَّ حتد م��ن اختبارات ال�س��يارات ذاتية القيادة 
ورف��ع العقوبات املفرو�س��ة عليها. وفيها اعرتف كي��رن يف نهاية املطاف 
اأن اأب��ل قد تق��وم باإجراء االختبارات والتجارب م��ع اأنظمة النقل. ذكر كيرن 
يف الر�سالة “ت�ستخدم اأبل تعلم االآلة جلعل منتجاتها وخدماتها اأكرث ذكاًء، 

ا.  و�سهولة، وتخ�سي�سً

يق��دم تطبي��ق اأبي��و )Apeo( املجاين مل�س��تخدمي نظ��ام اآي اأو اإ�ض اإمكانية اإن�س��اء 
اال�ستطالعات واحل�سول على ردود اأفعال �رشيعة اأو اتخاذ قرارات جماعية ب�سهولة.
ويتيح التطبيق اإ�س��افة ال�س��وؤال بعدة اأمن��اط خمتلفة لالإجابة مثل اإ�س��افة خيارات 
حمددة لكل �سوؤال مع تخ�سي�ض �سورة حمددة تظهر كخلفية لال�ستطالع، وبعد اإن�ساء 
اال�س��تطالع ميكن م�س��اركته مبا�رشة مع االأ�س��دقاء عرب تطبيقات التوا�س��ل الفوري 

وال�سبكات االجتماعية مثل في�سبوك وتويرت ووات�ساب.
كما ميكن ت�س��مني اال�س��تطالع داخل املدونات ال�سخ�س��ية اأو املواقع االإلكرتونية اأو 
اإر�س��اله عرب الربيد االإلكرتوين، وفور بدء امل�س��اركني باالإجابة عن ال�س��وؤال �س��تظهر 
للم�س��تخدم حتديثات فورية اأوال باأول ُتظهر اآراء امل�س��اركني ون�س��بة الت�سويت التي 

ح�سلت عليها االختيارات املختلفة.

اآيدي��ا هن��ت )Idea Hunt( عب��ارة ع��ن موق��ع اإلك��رتوين يجم��ع ال���رشكات 
واالأ�س��خا�ض واالأف��كار يف مكان واح��د، يهدف مبتكروه اإىل اأن ي�س��بح املكان 
املف�سل للحاملني بتنفيذ اأفكارهم اإىل جانب موؤ�س�سي ال�رشكات ورواد االأعمال.
واآلية عمل املوقع ب�س��يطة، حيث يتطلب يف البداية ت�س��جيل ح�س��اب جديد عرب 
الربيد االإلكرتوين اأو با�س��تخدام ح�س��اب على في�سبوك، بعدها �سيكون باالإمكان 

م�ساركة االأفكار مع االآخرين با�ستخدام الن�سو�ض اأو ال�سور اأو الفيديوهات.
ويتيح املوقع للم�س��تخدمني الت�سويت على االأفكار االإبداعية واملميزة واإ�سافة 
ردود االأفعال عليها اأو تقييمها، وذلك بهدف حت�س��ني االأفكار املطروحة داخله، 
ما قد ي�س��اعد اأ�سحاب االأعمال يف احل�سول على اأفكار جديدة اأو احل�سول على 

تغذية راجعة حول املنتجات التي يعملون عليها.

تعد "داتا وورلد" )Data World( �س��بكة اجتماعية م�س��غرة ت�س��تهدف 
املهتمني مب�س��اركة وا�ستك�س��اف البيانات والتوا�س��ل مع اأ�سخا�ض اآخرين 
مهتم��ني به��ذا املج��ال. وميك��ن ا�س��تخدام ال�س��بكة ال�ستك�س��اف ومطالع��ة 
جمموعة وا�س��عة من البيانات التي تتم م�ساركتها من خمتلف اأنحاء العامل 
ويف جماالت عديدة مثل االقت�س��اد والبيئة والتعليم وال�سحة وغرها، كما 
تتيح اإمكانية متابعة مو�س��وعات معينة للح�س��ول على حتديثات ببيانات 

جديدة حولها اأوال باأول.
كم��ا توفر ال�س��بكة اإمكانية التوا�س��ل ومتابعة اأ�س��خا�ض متخ�س�س��ني يف 
ن���رش البيانات، ومطالعة اآخر م�رشوعاتهم يف هذا املجال ومناق�س��ة بع�ض 

امل�سائل احليوية معهم.

"كيا" تنشر فيديو يظهر موديال حديثًا لها خلفي الدفع

هكذا يكشف فيسبوك سالمتك العقلية

مدمنو "السيلفي" نرجسيون وضعاف الثقة يتحدثون عن شركائهم

تقدم كبير في مجال تمييز الحاسوب لألصوات 

تطبيق يشحن الهاتف بـ 30 ثانية" يشعل تحديًا بين مصمميه وعلم الفيزياء

Hulu  ستبدأ ببث المحتوى بدقة 4K  قريبا

أمازون تطلق خدمة الفيديو عالميا 

ن���رشت �رشك��ة "كي��ا" الكوري��ة اجلنوبية فيدي��و يظهر مودي��ال �سيك�س��ف عنه يف 8 
يناير/ كانون الثاين املقبل يف ديرتويت.  وقد �سمح مقطع الفيديو هذا بتقييم بع�ض 
املوا�سفات الدينامية لل�سيارة وب�سورة خا�سة �رشعتها التي بلغت يف الفيديو على 

طريق نوربور غرينغ االأملاين 244 كيلومرتا يف ال�ساعة.
لك��ن احلديث التف�س��يلي عن املوديل اجلديد يبدو �س��ابقا ل��الآوان الأنه ميكن اأن يدور 
 " Genesis G70 " االآن على م�س��توى ال�س��ائعات فقط التي تفيد مثال باأن من�سة

و�سعت يف اأ�سا�ض ال�سيدان اجلديدة ، وهي من�سة موديل "هيونداي" الفاخر.
وهناك �س��ائعات اأي�س��ا تقول اأن ال�سيارة ميكن اأن حت�س��ل اإما على حمرك V6 �سعة 
3.3 لرت ويولد 365 ح�سانا، واإما على حمرك تربو �سعة لرتين ويولد 320 ح�سانا 
اأو حمرك ديزل �س��عة 2.2 لرت. وعلى كل حال فاإن دفع ال�س��يارة �س��يكون خلفيا بال 
�س��ك. يذكر ان ال�رشكة كانت قد ن�رشت اأول �س��ورة فوتوغرافية ل�س��يدانها هذه حيث 
تبدو مالمح ال�س��يارة غام�س��ة. لكن مظهر ق�س��مها اخللف��ي يدف��ع اإىل االعتقاد اأنها 

اقتب�ست الكثر من �سيارة " GT " االختبارية التي ُك�سف عنها منذ 5 اأعوام.

"مرحب��ا بك يف املطار الذكي"، هذا هو ا�س��م �س��ناعة الطران التي 
ُيتوقع لها اأن ت�س��بح امل�سار املعتمد من بداية التحقق بدخول املطار 
وحت��ى البواب��ة، وتتواف��ر هذه التكنولوجي��ا بالفعل يف جزي��رة اأروبا 
الكاريبي��ة ال�س��غرة، حي��ث ُيع��د املطار هن��اك اأر�ض اختب��ار لتقنية 

."Happy Flow ق ال�سعيد ُتدعى "التدُفّ
 اإذ يج��د امل�س��افرون من جزي��رة اأروبا، على اخلط��وط اجلوية امللكية 
الهولندية، اإىل مطار �سخيبول باأم�سرتدام اأنف�سهم يتدفقون يف �سعادة 
مبجرد اأن ميروا بتحقق الدخول حيث اأنهم غر م�س��طرين لالن�س��مام 
اإىل اأي �س��ف )طابور( الإظهار البطاقة ال�سخ�س��ية، وال يتوجب عليهم 

حمل جواز ال�سفر اأو بطاقة ال�سعود اإىل الطائرة.
 فبدال عن ذلك، يتم تتبعهم يف نقاط عرب الطريق، و�سوال اىل مقاعدهم 

على منت الطائرة، باالعتماد على كامرات التعرف على الوجوه.
وي�س��عى احت��اد النق��ل الدويل اجل��وي اإىل توف��ر هذه التقني��ة عامليا 
ل�%80 من امل�س��افرين بحلول عام 2020،  وتتمثل الفكرة يف جلب 
هذا النوع من اخلدم��ة يف اخلدمات التجارية وامل�رشفية اإىل املطار، 
بحي��ث يتمك��ن امل�س��افرون م��ن الو�س��ول اإىل الطائ��رة م��ع اأمتعتهم 

ب�سال�سة تامة.
��ل م�س��وؤولو احتاد النقل الدويل اجلوي مفه��وم "املطار الذكي"  ويف�سّ
العتقادهم اأنه �س��يوفر على �س��ناعة الطران اأك��رث من 2 مليار دوالر 
يف الع��ام الواح��د، م��ا يعني بالتاأكي��د اأن اعتم��اد ه��ذه التكنولوجيا 
�س��يوؤدي اإىل اال�س��تغناء ع��ن دور اأولئ��ك االأ�س��خا�ض الذي��ن يقدم��ون 

اخلدمات عادة.
وُيع��د التع��رف على الوجه العن�رش االأ�سا�س��ي لكيفية عم��ل النظام، اإذ 
ي�س��ل امل�س��افرون مع هواتفهم الذكية املزودة ببياناتهم وح�س��ابهم 
ال�سخ�س��ي، ولن يتطلب االأمر حتى اإظهار الهاتف. ومن ثم، يتم التاأكد 
من هويتهم بعد ذلك بوا�سطة كامرا تتعرف على الوجه باالأ�سعة حتت 
احلم��راء، ثم يع��ربون من خالل ممر االأم��ن بالطريقة نف�س��ها كما يف 

برنامج الفح�ض امل�سبق الإدارة اأمن النقل احلايل.
وُتع��د هذه التقني��ة متطورة، فكام��رات التعرف عل��ى الوجه احلالية 
لديه��ا ن�س��بة خط��اأ اأقل من 1 ل��كل 100 األف فح�ض، لك��ن االأمر لي�ض 
بهذه املثالية حيث اأن هناك ما يرعب بع�ض ال�سيء ب�ساأن اخل�سو�سية 
ال�سخ�س��ية للم�س��افرين، اإذ ميكن الأجهزة اال�ست�س��عار امل�س��تخدمة يف 
التكنولوجي��ا احليوي��ة من اأجل فح�ض الوجه ر�س��د احلالة ال�س��حية 
للم�سافر، على �سبيل املثال، عرب الك�سف عن درجات احلرارة املرتفعة 
التي قد توؤدي اإىل حجز امل�سافر يف احلجر ال�سحي لال�ستباه باإ�سابته 

بعدوى ما.

ومبجرد جتاوز م�س��األة الفح�ض االأمني، �س��يتوافر للم�س��افر ما ي�سمى 
ب�"ا�س��تدالل الطريق الرقمي" يف مطار غر ماألوف، و�س��يكون الهاتف 
الذك��ي قادرا على اإخبار امل�س��افرين مبواقعهم داخ��ل املحطة يف كل 

االأوقات وتوجيههم للبوابة ال�سحيحة.
 و�س��يوفر املط��ار الذك��ي اعتمادا على ه��ذه التقني��ة روبوتات خلدمة 
امل�س��افرين وم�ساعدين افرتا�سيني، ف�س��ال عن ا�ستبدال طاقم خطوط 
الطران بروبوتات مزودة مبعلومات وقادرة على تقدمي الن�سح حول 
كيفي��ة اإع��ادة حجز رحلة ط��ران مت اإلغاوؤه��ا، اأو اإعط��اء االجتاهات 

ل�ساالت االنتظار وغرها من اخلدمات

احلا�سوب  علوم  خمترب  يف  الباحثني  من  فريق  ابتكر 
ما�سات�سو�ست�ض  معهد  يف  اال�سطناعي  وال��ذك��اء 
للتكنولوجيا ب�الواليات املتحدة تقنية جديدة مل�ساعدة 
احلا�سوب يف التعرف على االأ�سوات الطبيعية مثل هدير 
االأمواج وهتافات اجلماهر يف املدرجات وغرها، من 

دون احلاجة اإىل اأي بيانات تو�سيحية اأثناء التدريب.
فعلى الرغم من التقدم الكبر الذي قطعه احلا�سوب يف 
التعرف على ال�سور والكلمات فاإن اإمكانيات االأجهزة 
ظلت  الطبيعية  االأ�سوات  على  التعرف  يف  االإلكرتونية 
حمدودة اإىل حد كبر، ولذلك جلاأ الباحثون اإىل تدريب 
مقاطع  وه��ي  ج��دي��دة  و�سيلة  با�ستخدام  احلا�سوب 

الفيديو.

معينة  مب�ساهد  احلا�سوب  البداية  يف  الباحثون  وغذى 
و�سنفوا العنا�رش الب�رشية التي تظهر يف هذه امل�ساهد 
بحيث ميكن بعد ذلك الربط بني هذه العنا�رش الب�رشية 

واالأ�سوات الطبيعية املرافقة لها.
ويو�سح الباحث كارل فوندريك ذلك اأن روؤية احلا�سوب 
اإىل  حتويله  باإمكانهم  اأ�سبح  بحيث  للغاية  حت�سنت 
التزامن  على  اعتمدوا  اأنهم  م�سيفا  اأخ��رى،  جم��االت 
الطبيعي بني الروؤية وال�سوت وغذوا احلا�سوب باأطنان 

من مقاطع الفيديو لتدريبه على فهم االأ�سوات.
قاعدتني  على  اجل��دي��دة  التقنية  الباحثون  واخ��ت��رب 
للبيانات من الت�سجيالت ال�سوتية، وحققت التقنية دقة 
مقارنة  باملئة  و15   13 بني  ما  ترتاوح  بن�سبة  اأعلى 

باالأنظمة ال�سابقة اخلا�سة بالتعرف على االأ�سوات.
وتتقدم تقنيات الذكاء اال�سطناعي قفزات كبرة عاما 
و"التعلم  االآلة"  "تعلُّم  تقنيتي  خ��الل  من  ع��ام،  بعد 
العميق"، خا�سة يف جمال متييز ال�سور واالأ�سياء وفهم 

الكالم واالأ�سئلة املركبة.
اإىل  اال�سطناعي  بالذكاء  للو�سول  العلماء  وي�سعى 
احلا�سوب  بجعل  وذل��ك  الب�رش،  عند  التعلم  م�ستويات 
املعلومات، على  قدر �سغر من  اأكرث من خالل  يتعلم 
الرغم من التحذيرات التي يطلقها بع�ض العلماء وعلى 
وكبار  هوكينغ  �ستيفن  الربيطاين  الفيزيائي  راأ�سهم 
الذكاء  تطوير  اأن  من  غيت�ض  بيل  مثل  التقنية  رواد 

اال�سطناعي قد يهدد الب�رشية.

جعل  اإىل  فيجي  وزراء  رئي�ض  ببينيباراما  فرانك  ي�سعى 
بالده مركزاً لالت�ساالت، ولكن اخلرباء يقولون اأن تطبيق 

الهاتف يخرق قوانني الديناميكا احلرارية.
للهواتف  تطبيق  ا�ستخدام  الفيجية  احلكومة  اأق���رت 
خالل  الهاتف  بطارية  �سحن  ي�ستطيع  اأنه  ُيزعم  النقالة 
30 ثانية، على الرغم من اأن اخلرباء يقولون اإنه ينايف 
InstaCh -  قوانني الديناميكا احلرارية. ُطرح تطبيق
املا�سي،  االأ�سبوع  فيجي  يف  �ساخب  حفل  خالل   rge
الفيجي،  الوزراء  رئي�ض  ببينيباراما  فرانك  به  اأ�ساد  وقد 
هذا  ي�ستخدم  الذي  الوحيد  "ال�سخ�ض  اإنه  ُيقال  وال��ذي 
اأعلن ببينيباراما عدة مرات عزمه  التطبيق حتى االآن". 
اأ�سار  الهادئ.  املحيط  ات�ساالت جزر  جعل فيجي مركز 
اجلن�سية  االأمركي  �ستيوارت  دوغال�ض  التطبيق،  مبتكرا 
وجوراجنبهي باتيل وهو رجل اأعمال من فيجي، اإىل اأن 
ابتكارهما ا�ستغرق عامني الإمتامه، وهو االأول من نوعه 
يف العامل. وذكرا عرب �سفحتهما على في�سبوك اأن هدفهما 
االأ�سا�سي هو جعل هواتف امل�ستخدمني "م�سحونة دائمًا 

اأثناء االأزمات الطارئة".

دواعي  "من  التطبيق  تد�سني  حفل  خالل  �ستيوارت  قال 
من  العامل  �سيغر  ال��ذي  التطبيق  ه��ذا  اإط��الق  ���رشوري 
فيجي"، واأ�ساف "اأمتنى اأن اأعود اإىل اأمركا وقد ا�ستخدم 
التطبيق  هذا  اإن  ُيقال  م�ستخدم".  مليار  التطبيق  هذا 
يخزِّن فائ�ض طاقة بطارية الهاتف اأثناء �سحن هواتف 
الليل، وعندما تنفذ طاقة بطارية  الذكية خالل  اأندرويد 
الهاتف اأثناء النهار، ميكن اإعادة �سحنها خالل 30 ثانية 
عرب الو�سول اإىل الطاقة املخزنة عن طريق التطبيق. اأُقيم 
غراند  فندق  يف   InstaCharge تطبيق  اإطالق  حفل 
با�سيفيك ب�سوفا عا�سمة فيجي، والتي اختارها مبتكرا 

تطبيق InstaCharge لتكون مقرهما العاملي.
"جمرد هراء"

وقال بع�ض اخلرباء اأن التطبيق يخرق القوانني االأ�سا�سية 
هودكي�ض،  جا�ستني  قال  بينما  احلرارية،  للديناميكا 
بجامعة  الفيزيائية  الكيمياء  يف  امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ 
جمرد  االدع��اء  "هذا  اإن  قال  ويلينجتون،  يف  فيكتوريا 
هراء". اأ�ساف هودكي�ض اأن "اأي �سخ�ض قد در�ض العلوم 
حتى يف م�ستوى املدار�ض الثانوية، يعلم اأن اأحد املبادئ 

االأ�سا�سية للطاقة اأنها ال تفنى وال ُت�ستحدث من العدم". 
ميكنك  ال  "بب�ساطة،  نيوزيلندا  لراديو  هودكي�ض  �رشح 

ا�ستحداث الطاقة عن طريق تطبيق هاتف".
احلا�سب  علوم  ق�سم  وعميد  اأ�ستاذ  علي،  �سوكت  وق��ال 
وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة فيجي، اإنه ال يعرف 
له منذ اأن  اأي �سخ�ض يف فيجي قد راأى هذا التطبيق اأو حمَّ
ُطرح االأ�سبوع املا�سي، ويجد هو وزمالوؤه االأكادمييون 

ت�سديَق ادعاءات ال�رشكة م�ستحياًل.
االأكادميي يف فيجي ال  "اإن املجتمع  يقول �سوكت علي 
يقبل ادعاءات هذه ال�رشكة، الأن ما يقولون اإنهم قادرون 
اأي  اأع��رف  وال   ،100% بن�سبة  م�ستحيل  حتقيقه  على 

�سخ�ض يف فيجي ا�ستخدم هذا التطبيق".
قال القائمون على تطبيق Instacharge اإن تطبيقهم 
متاح يف فيجي، كما �سُيدرج "قريبًا" على متجر األعاب 
يف  املتحدة  الواليات  يف  متاحًا  يكون  و�سوف  جوجل، 
يناير/كانون الثاين، اإال اأن جو�سوا كروز املتحدث با�سم 
جوجل قال "مل يكن هناك اأي ات�ساالت مع مطور تطبيق 

InstaCharge على االإطالق".

يبدو اأّن دقة 4K  �سُت�س��بح مبثابة املعيار اجلديد لدقة عر�ض املحتوى حيث اأ�س��بحنا 
ن��رى املزي��د م��ن ال�سا�س��ات تعمل به��ذه الدقة وباأ�س��عار منخف�س��ة مقارن��ًة باالأعوام 

ال�سابقة، فقد اأ�سبح امتالك �سا�سة بدقة 4K  ال يكّلف الكثر.
ا وجود حمتوى يدعم  مع انت�س��ار �سا�س��ات 4K  يف االأ�سواق اأ�س��بح من ال�رشوري اأي�سً
ه��ذه الدقة حتى ي�س��تطيع امل�س��تخدم اال�س��تمتاع بها ب�س��كل كام��ل، ل��ذا اأعلنت خدمة 
Hulu لبث املحتوى عرب االإنرتنت اأّن دعم تقنية 4K  قادم قريًبا اإىل املحتوى الذي 

تن�رشه ال�رشكة، بحيث تتوافر االأفالم والربامج التلفازية يف هذه الدقة قريًبا.
يف البداي��ة �س��تدعم Hulu دق��ة و�س��وح 4K  عل��ى العرو���ض التي تنتجه��ا ال�رشكة 
نف�س��ها باالإ�س��افة اإىل 20 فيلما من �سل�س��لة جيم�ض بوند، لذا اإن ُكنت من حمبي اأفالم 

.4K اجلا�سو�سية واالأك�سن كن على ا�ستعداد مل�ساهدة هذا املحتوى بالكامل بدقة
جميع املحتوى املوجود على Hulu بدقة 4K  مت ت�سفره بكود HEVC الذي يعمل 
على حت�س��ني االأداء وجودة الدقة، وبالطبع �سيتعني عليك امتالك تلفاز بدقة 4K  حتى 

ت�ستمتع بالعرو�ض اجلديدة من ال�رشكة.

قطعت �رشكة اأم��ازون االأمركية للتجارةاالإلكرتونية خطوة جديدة يف طريق مناف�س��ة 
���رشكات خدمات تاأج��ر وبيع ملفات الفيديو عرب االإنرتنت مث��ل "نتفلك�ض"، من خالل 

توفر خدمة بث ملفات الفيديو للم�ستخدمني يف خمتلف اأنحاء العامل 
ومل تك�س��ف ال�رشكة كثرا من التفا�س��يل، لكنها ذكرت اأنها �ستتيح للم�سرتكني م�ساهدة 
حلقات م�سل�سل �سباقات ال�سيارات اجلديد "اجلولة الكربى"  اأو "غراند تور"، مع بيان اأن 

العر�ض �سيقدم الأول مرة عرب خدماتها يف مئتي دولة ومنطقة حول العامل .
يذكر اأن اأمازون -وهي اأكرب �رشكة توزيع عرب االإنرتنت يف العامل- تقدم خدمة الفيديو 
كجزء من اال�سرتاك املمتاز يف الواليات املتحدة وبريطانيا واأملانيا والنم�سا واليابان 
فقط.وكان��ت نتفلك�ض قد ع��ززت وجودها يف اأكرث من 190 دولة حول العامل منذ بداية 

العام احلايل، لكنها مل تدخل اإىل ال�سوق ال�سينية العمالقة حتى االآن.
ولكي ت�س��بح خدمات الفيديو عرب االإنرتنت اأكرث جاذبية للم�ستخدمني، ت�ستثمر �رشكتا 
نتفلك���ض واأم��ازون بكثافة يف اإنتاج مواد فيديو خا�س��ة بهما مع اال�س��تعانة باأ�س��ماء 

�سهرة يف هذا املجال مثل املمثلني اآدم �ساندلر وودي اآالن.

داتا وورلدموقعكيفأبل

بغداد ــ متابعة

وجهك جواز سفرك المستقبلي


