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وات�ساب يطلق تطبيقه اجلديد اخلا�ص برجال الأعمال

جديد العلم

�أطلق��ت �شركة وات�س��اب تطبيقها اجلدي��د وات�ساب بزن���س (  )WhatsApp Businessال��ذي ي�ستهدف
�أ�صح��اب الأعمال ال�صغ�يرة وي�ساعدهم يف التوا�صل م��ع عمالئهم ،وهناك الكثري م��ن ال�شركات التي
ً
كف��اءة وتوفرياً
ت�ستخ��دم تطبي��ق وات�س��اب بالفعل ،وم��ع التطبيق اجلدي��د ميكنهم �أن يكون��وا �أكثـر
للمعلوم��ات ب�ش��كل �أف�ض��ل .و�سيغط��ي التطبيق اجلدي��د يف بادئ الأم��ر مناط��ق �إندوني�سي��ا و�إيطاليا
واملك�سيك واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،وذلك قبل انطالقه يف جميع �أنحاء العامل.

درا�سة جديدة عن املجال املغناطي�سي للثقب
الأ�سود تثري حرية الفلكيني
للم ��رة الأوىل يق ��وم فيها العلم ��اء بدرا�سة املجال
املغناطي�س ��ي لثقب �أ�سود داخ ��ل جمرة التبانة من
عدة �أطوال موجية ،ووجدوا �أنه اليتطابق مع مع
كنا نعتقده �سابق ًا .
وا�ستناد ًا اىل باحثني من جامعة فلوريدا وجامعة
تك�سا� ��س يف �سانتياغو ،ف�إن املج ��ال املغناطي�سي
للثق ��ب الأ�س ��ود امل�سم ��ى  , Cygni V404,هو
ا�ضع ��ف بكث�ي�ر مم ��ا كان متوقع ًا ،وه ��و اكت�شاف
يعني ب�أننا قد ن�ضطر اىل تنقيح وتعديل مناذجنا
احلالي ��ة من املح ��ركات النفاث ��ة املخ�ص�صة للثقب
الأ�سود .
الثق ��ب الأ�س ��ود  , Cygni V404ال ��ذي يق ��ع
على بع ��د حوايل � 7,800سن ��ة �ضوئية يف جتمع
زينو� ��س الكوكبي ،هو عب ��ارة عن منظومة جتمع
ثنائ ��ي للنجوم يحتوي على ثق ��ب �أ�سود اكرب من
ال�شم� ��س بت�س ��ع م ��رات ،والنجم املراف ��ق له وهو
النج ��م الأحمر ال�ضخم يكون ا�صغ ��ر من ال�شم�س
بقلي ��ل  .يف ع ��ام  2015توهج ��ت ه ��ذه املنظومة
للحياة وبعد فرتة ا�سبوع تقريب ًا ،توهجت ب�شكل
متكرر بن�شاط مع قيام الثقب الأ�سود بالتهام مواد
منبعثة من النجم املرافق .
ومب ��رور الوقت ،كان اكرث جرم ًا �سطوع ًا من مادة
اال�شع ��ة ال�سينية يف ال�سماء ،ولكن ��ه اظهر �أي�ض ًا،
وفق ًا لوكال ��ة نا�سا الف�ضائية ،تباين ًا ا�ستثنائي ًا يف
جميع االطوال املوجية ،مم ��ا يعطي فر�صة نادرة
لدرا�س ��ة كل من الثقب الأ�س ��ود Cygni V404

 ترجمة� /أحمد الزبيدي

و�سي�ضي ��ف �أدوات مرا�سل ��ة جدي ��دة
تخ ��دم العم�ل�اء م ��ن رج ��ال الأعمال
وهذا هو جزء من خطة او�سع لل�شركة
لزي ��ادة �إيراداته ��ا م ��ن خ�ل�ال اتاحة
المجال ل�ش ��ركات �أكثر لال�ستفادة من
ا�ستخ ��دام �أدوات متقدم ��ة للتوا�صل
م ��ع العم�ل�اء على من�ص ��ة ي�ستخدمها
ف ��ي الوق ��ت الحا�ضر �أكث ��ر من مليار
�شخ�ص في جميع �أنحاء العالم.
ويمك ��ن لل�ش ��ركات تحمي ��ل التطبيق
الجديد و�إعداد ح�سابهم ،وبالمقارنة
م ��ع التطبي ��ق الموج ��ود حالي� � ًا ،ف�إن
تطبيق  Businessي�سمح بوجود
معلوم ��ات �إ�ضافي ��ة عل ��ى �صفح ��ة
المل ��ف ال�شخ�ص ��ي ،مث ��ل و�ص ��ف
الأعم ��ال ،والبري ��د الإلكترون ��ي �أو
عن ��وان المتج ��ر ،والموق ��ع ،والت ��ي
�س ��وف ت�ساعد العمالء ف ��ي الو�صول
والتوا�صل ب�ش ��كل �أف�ضل ،و�سيكون
ف ��ي التطبي ��ق الجدي ��د �أي�ض� � ًا بع�ض
�أدوات الر�سائ ��ل الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا
ال�سم ��اح للم�ستخدمين ب�إر�سال ردود
�سريع ��ة لتقديم �إجاب ��ات �سريعة على
الأ�سئل ��ة المتداول ��ة ،كذل ��ك �سيتي ��ح
ر�سائ ��ل التحي ��ة لتقدي ��م �أنف�سه ��م
للعم�ل�اء ،وغيره ��ا م ��ن الأدوات.
و�سيكون للم�ستخدمين �أي�ض ًا القدرة
عل ��ى ر�ؤي ��ة الإح�ص ��اءات الخا�ص ��ة
بالر�سائ ��ل الب�سيط ��ة ،و�سيتم و�ضع
عالمة على ح�سابات الأعمال ،بحيث
يمك ��ن للعمالء التعرف عليها و�سوف
يق ��وم الوات�ساب � ً
أي�ض ��ا بالتحقق من
بع�ض الح�سابات حتى يت�أكد العمالء

�أنهم ق ��د و�صلوا �إلى الرق ��م الر�سمي
لل�شركة.
و�سيكون هذا التطبيق هو الرائد في
�سوق رجال الأعمال ،وي�ستهدف هذا
التطبيق ال�ش ��ركات ال�صغيرة ،وهذا
التطبيق المجاني – متوفر الآن فقط
عل ��ى انظمة االندروي ��د  -و�سي�ساعد
ال�ش ��ركات عل ��ى التوا�ص ��ل ب�ش ��كل
�أف�ضل م ��ع عمالئه ��ا و�إن�ش ��اء وجود
ر�سم ��ي له ��ا عل ��ى خدم ��ة الوات�ساب.
وف ��ي الأ�سا�س ،يمكن اعتباره ن�سخة
الوات�ساب ل�صفحة الفي�سبوك .
وكان ��ت ال�شرك ��ة قد �أعلن ��ت في وقت
�سابق ،اجراء تجربة على التطبيق،
وب ��د�أت بالتحق ��ق م ��ن ح�ساب ��ات
رجال الأعم ��ال كجزء م ��ن برنامجها
التجريب ��ي للتطبيق الجديد ( بزن�س
وات�ساب) في ايلول  .2017و�أعطيت
ح�ساب ��ات التحق ��ق عالم ��ة خ�ض ��راء
كو�سيلة لإظهار �صحتها.
واعلن ��ت �شرك ��ة وات�س ��اب� ،أن ��ه
�سي�صبح ب�إم ��كان اال�شخا�ص معرفة
انه ��م يتحدثون مع �شرك ��ة ،لأن هذه
الح�ساب ��ات �ستدخ ��ل �ضم ��ن خان ��ة
"ح�ساب ��ات الأعم ��ال" .و م ��ع مرور

تقـنـيـــات

رئي�س غوغل :الذكاء
ال�صناعي �أكثـر ت�أثري�أ من
اخرتاع الكهرباء

قال املدير التنفيذي ملحرك "غوغل" البحثي على �شبكة الإنرتنت
"�سندار بي�شاي" يوم "الأحد" يف عر�ض تليفزيوين "�إن الذكاء
ال�صناع ��ي" خ�صائ� ��ص تت�سم به ��ا برامج احلا�س ��ب الآيل"�أكرث
�أهمية و�ش�أن ًا للإن�سانية من اخرتاع الكهرباء".
و�أك ��د يف عر� ��ض بثته قناة "�إم �إ�س �إن بي �س ��ي" التليفزيونية،
�أن ال ��ذكاء ال�صناعي �أح ��د الأ�شياء الأكرث �أهمي ��ة التي ت�ستغلها
الإن�سانية وتعمل على الإفادة منها ،م�ضيف ًا ب�أن الذكاء ال�صناعي
�أكرث عمق ًا من الكهرباء �أو حتى من النار على ما �أعتقد.
ونقل ��ت وكال ��ة �أنباء "�شينخ ��وا" ال�صينية الر�سمي ��ة عنه قوله،
"�إن النار التي ميكن �أن ت�سبب كارثة ،ا�ستطاع النا�س يف نهاية
املطاف �أن ي�سخ ّروها لنفع الب�شرية".
واعرتف بوجود خماوف لدى البع�ض ،خ�شية �أن ّ
ي�سطر الذكاء
ال�صناع ��ي على العامل ذات يوم ،قائ ًال "�إن ثمة توازن ًا بني مزايا
التكنولوجيا وم�ضارها".

الوقت ،ف�إن بع�ض ًا منها �سوف ي�صبح
"ح�ساب ��ات م�ؤكدة" ،بعد �أن يتحقق
الوات�س ��اب م ��ن رقم هات ��ف الح�ساب
الذي �سجّ ل اكبر عدد من المحادثات
مع ح�سابات ال�ش ��ركات عبر الهاتف.
ويمك ��ن لل�شركات ا�ستخ ��دام �سل�سلة
م ��ن الأدوات التي يقدمه ��ا التطبيق،
مثل �أدوات الر�سائل الذكية التي تقدم
تقنية مماثل ��ة لتلك الت ��ي ن�ستخدمها
اليوم في الفي�سبوك ما�سنجر.
على �سبي ��ل المثال ،ف�إن هذا التطبيق
يق ��دم "ال ��ردود ال�سريع ��ة" الت ��ي
توفر �إجاب ��ات �سريعة عل ��ى الأ�سئلة
المتداول ��ة عل ��ى (بزن� ��س وات�ساب).
ويوفر"ر�سائ ��ل التحية" التي تع ّرف
العم�ل�اء بالأعم ��ال التجارية .و "تلك
" الت ��ي تتي ��ح للعم�ل�اء معرف ��ة �أنك
م�شغول.
�ستتمك ��ن ال�ش ��ركات �أي�ض� � ًا م ��ن
الو�صول �إل ��ى �إح�ص ��اءات الر�سائل،
مثل عدد الر�سائ ��ل التي تتم قراءتها،
كما يمكنها �إر�سال ر�سائل وتلقيها من
�سط ��ح المكتب عب ��ر تطبيق وات�ساب
ويب.
وف ��ي حي ��ن �أن ال�ش ��ركات �س ��وف

تحتاج �إل ��ى ا�ستخدام ه ��ذا التطبيق
الجدي ��د ف ��ي التوا�صل م ��ع العمالء،
ف� ��إن اال�ستخدام الع ��ادي للوات�ساب،
ل ��ن يطر�أ عليه �أيّ تغيي ��ر .و�سيتمكن
ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص من �إر�سال ر�سائل
�إل ��ى ال�شركات ولك ��ن يمكنهم التحكم
في ح�سابه ��م عن طريق حظر الأرقام
والأن�شط ��ة التجاري ��ة ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن
الإبالغ ع ��ن الر�سائل غي ��ر المرغوب
فيها.
وبالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ذلك ،ف� ��إن ال�شركات
�ستك ��ون ق ��ادرة عل ��ى االت�ص ��ال فقط
بالنا� ��س الذي ��ن ق ّدم ��وا رق ��م هاتفهم
ووافق ��وا عل ��ى تلق ��ي ر�سائ ��ل م ��ن
رج ��ال الأعم ��ال ،و�سيت ��م الحق ًا ربط
التطبي ��ق بتل ��ك الم�شاري ��ع الت ��ي
تق ��وم به ��ا ال�ش ��ركات الكبي ��رة التي
تمتل ��ك قاعدة عم�ل�اء عالمي ��ة  -مثل
�ش ��ركات الطي ��ران ومواق ��ع التجارة
الإلكتروني ��ة ،والبنوك ،كما �أعلن عن
ذلك ف ��ي الخريف الما�ضي .ولم تعلن
�شركة وات�ساب ع ��ن �أيّ �أخبار تتعلق
به ��ذا المو�ضوع حالي ًا ،ولكنها ذكرت
ف ��ي الما�ضي� ،إنه ��ا �ستتحمل تكاليف
هذه الأدوات.
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وكيف جتري عملية تغذية الثقب الأ�سود.
عندما تكون الثقوب ال�سوداء ن�شطة تكون حماطة
بقر� ��ص متوهج كبري ،وا�ضاءتها تكون ناجتة عن
ق ��وة اجلاذبي ��ة واالحت ��كاك التي تولده ��ا وتزيد
م ��ن حرارة املادة وهي ت ��دور ب�سرعة نحو هاوية
الثقب الأ�سود .
وبينم ��ا تق ��وم الثقوب ال�س ��وداء بابت�ل�اع املواد،
ف�إنه ��ا تلف ��ظ انبعاث ��ات من م ��ادة البالزم ��ا تقارب
�سرعتها �سرعة ال�ضوء من داخل االكليل .
وكان بح ��ث �سابق قد �أظه ��ر ،ب�أن هذه االنبعاثات
القوي ��ة م ��ن االكلي ��ل ت�سيط ��ر عليه ��ا جم ��االت
مغناطي�سي ��ة قوي ��ة ،وكلم ��ا تكون ه ��ذه املجاالت
املغناطي�سي ��ة القريب ��ة م ��ن الثق ��ب �أق ��وى كلم ��ا
تك ��ون االنبعاث ��ات اك�ث�ر توهج� � ًا ،و�إن املج ��االت
املغناطي�سية للثق ��ب الأ�سود تعمل كحالة متزامنة
تزيد من تعجي ��ل حركة ال ��ذرات ال�سابحة خالله.
معلوم ��ات الفري ��ق الفلك ��ي ك�شف ��ت ع ��ن جم ��ال
مغناطي�سي �أ�ضع ��ف مما توقعته مناذج املحركات
النفاثة احلالية .
وق ��ال الباحث الفلكي ،يجي ��ت داليالر ،من جامعة
فلوري ��دا "ه ��ذه النم ��اذج تتح ��دث ع ��ن جم ��االت
مغناطي�سي ��ة اك�ب�ر ،و�إن ا�ستنتاجاتن� � ًا ت�شري اىل
�أن ��ه ق ��د يت ��م تب�سيطه ��ا اك�ث�ر بق ��در قيم ��ة املجال
املغناطي�س ��ي ال�ضعي ��ف ل ��كل ثق ��ب �أ�س ��ود وفق� � ًا
الكت�شافاتنا اجلديدة ".
عن موقع �ساين�س الريت

نوكيا � 10سيظهر بن�سخة مثرية مع كامريا
ذات خم�س عد�سات

و �أ�ش ��ارت ال�شرك ��ة �إلى م ��دى �أهمية
تلبي ��ة احتياج ��ات ال�ش ��ركات م ��ن
خدماته ��ا الت ��ي ت�ص ��ل الآن �إلى 1.3
ملي ��ار م�ستخ ��دم .ووفق� � ًا للبيان ��ات
الت ��ي ا�ست�شه ��د به ��ا مرك ��ز �أبح ��اث
مورنين ��غ كون�سول ��ت ،ف� ��إن �أكثر من
 80ف ��ي المئة من ال�شركات ال�صغيرة
في الهن ��د والبرازيل ،تعتق ��د �أن هذا
التطبيق الجديد �سوف ي�ساعدها في
التوا�صل مع العمالء وتنمية �أعمالها
وان�شطتها
ورف�ض ��ت �شرك ��ة وات�س ��اب الإف�صاح
ع ��ن ع ��دد ال�ش ��ركات الت ��ي �س ��وف
ت�ستخدم التطبيق .
و�سيكون تطبي ��ق (بزن�س وات�ساب)
متاح� � ًا للتنزي ��ل مجان� � ًا عل ��ى موق ��ع
غوغل بالي ف ��ي الأ�سواق المعتمدة.
و�س ��وف يط ��رح �إل ��ى الأ�س ��واق ف ��ي
جمي ��ع �أنح ��اء العال ��م في"الأ�سابيع
المقبلة".
ومع ��روف �أن وات�س ��اب ه ��و تطبيق
المن�صات
ترا�سل فوري محتكر متعدد ّ
للهوات ��ف الذكية ،ويمكن ��ه بالإ�ضافة
�إلى الر�سائل الأ�سا�سية للم�ستخدمين
�إر�سال ال�ص ��ور والر�سائل ال�صوتية
والفيديو والو�سائط.
ت�أ�س� ��س ف ��ي ع ��ام  2009م ��ن قب ��ل
الأمريكي بري ��ان �أكتون والأوكراني
جان كوم (الرئي�س التنفيذي �أي�ض ًا)،
وكالهما من الموظفين ال�سابقين في
موقع ياه ��و! ،ويقع مقرها في �سانتا
كالرا بكاليفورنيا.
عن موقع techcrunch

كان املوع ��د مع بداية الع ��ام  2017عندما طرحت
�شرك ��ة� ،أج �أم دي غلوب ��ال ، HMD Global
ولأول م ��رة للع ��امل هات ��ف نوكي ��ا  . 6-ومنذ ذلك
الوق ��ت ،وا�صل ��ت ال�شركة بط ��رح �سل�سلة ن�سخها
م ��ن هواتف نوكيا  ، 2-ونوكي ��ا  ، 3ونوكيا  5ثم
انتاج الأن�سخة الأخرية نوكيا . 8-

وبينما كان ��ت هناك ا�شاعات عن ا�ستعداد ال�شركة
لطرح الن�سخة اجلديدة من هاتف نوكيا  ،9-ف�إنه
مل يعل ��ن عن ذلك لغاي ��ة الآن ،ولكن هناك توقعات
من احتمالي ��ة الك�شف عن ه ��ذه الن�سخة اجلديدة
خالل امل�ؤمتر العاملي املقبل للهواتف الذكية الذي
�سيعقد يف بر�شلونة  .االهتمام املن�صب الآن ،هو
على الن�سخة الأخرى التي �ست�أتي بعد نوكيا ،9-
وبالطب ��ع هناك توقع ��ات من �أن اجله ��از املرتقب
�سيح ��وي مزاي ��ا كثرية غ�ي�ر متوف ��رة يف الن�سخ
ال�سابق ��ة الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تعيد جه ��از نوكيا
لدائ ��رة ال�ضوء واالهتمام مرة �أخ ��رى واملناف�سة
م ��ع الهوات ��ف الذكية الأخ ��رى  .املعلوم ��ات التي
ك�شف عنها م�صدر ،بايدو ،للهواتف الذكية هو �أن
جهاز نوكيا � 10-سيظهر بت�صميم يحوي كامرية
ذات خم�س عد�سات ،و�سيكون �شكل هذا الت�صميم
بوج ��ود خم�س عد�سات مو ّزعة ب�شكل دائري على
غالف الهاتف اخللفي مع �ضوء فال�ش  ,ليد LED
 ,مزدوج وميزة قراءة ب�صمة الإ�صبع يف اجلانب
اخللفي .وا�ستن ��اد ًا اىل امل�صدر ،ف�إن هاتف نوكيا
 10الذك ��ي �سيتميّز ب�أحدث معال ��ج �سنابدراغون
م ��ن �شركة كوالك ��وم ب�سرعة  845عق ��دة .وبينما
يف�صلن ��ا �شهر واحد ع ��ن موعد انط�ل�اق فعاليات
م�ؤمت ��ر املوباي ��ل العامل ��ي يف بر�شلون ��ة ،ف� ��إن
موبايل نوكي ��ا  10قد اليكون مهيئ� � ًا للطرح بعد.
وم ��ن املتوقع �أن يحظى بت�ألقه يف امل�ؤمتر العاملي
الآخ ��ر للموبايل الذي �سيعق ��د يف وقت الحق من
هذا العام يف برلني،و�سيزيد من ف�ضول املرتقبني
اكرث يف حينها .
عن موقع نيوين

 8حقائق حول تغيريات "في�سبوك" اجلديدة
و�صف ��ت جمل ��ة  .Incالتغي�ي�رات
الت ��ي �أقدم ��ت عليه ��ا "في�سب ��وك"
بـ"هرجم ��دون" ،يف �إ�ش ��ارة �إىل �أن
م ��ا ح ��دث بال ��غ ال�ضخام ��ة والأهمية
ول ��ه �آث ��ار كارثي ��ة ،خ�صو�ص� � ًا عل ��ى
و�سائل الإع�ل�ام والعالمات التجارية
واملبدع�ي�ن ال ��ذي يعتم ��دون عل ��ى
ال�صفح ��ات م ��ن �أج ��ل الرتوي ��ج
للمحت ��وى .ه ��ذه �أب ��رز التغي�ي�رات
و�آثارها كما �أوردتها املجلة:
 -1م�ش ��اركات الأ�صدقاء على ح�ساب
ال�صفحات
خوارزمي ��ة "في�سبوك" هي من حتدد
التحديث ��ات الت ��ي يراه ��ا امل�ستخدم،
وه ��ي تعتم ��د عل ��ى مع ��ادالت دقيق ��ة
لإجب ��ار امل�ستخ ��دم عل ��ى البق ��اء يف

التطبيق لأط ��ول وقت ممكن ،وترتب
ه ��ذه اخلوارزمي ��ة املحت ��وى ح�س ��ب
عدد الالي ��كات والتعليق ��ات و�إعادات
امل�شارك ��ة لتقي�س مدى حبكم املحتمل
له ��ا �إذا ظه ��رت �أمامك ��م .تغي�ي�رات
"في�سب ��وك" تعن ��ي الرتكي ��ز عل ��ى
املن�ش ��ورات املقبل ��ة م ��ن الأ�صدق ��اء
والعائلة ،ما يعني تقلي�ص املن�شورات
القادمة من ال�صفحات خم�س مرات.
 -2زوكربريغ تعهّد بهذه التغيريات
من قبل
يف وقت �سابق من هذا العام ،اعرتف
زوكرب�ي�رغ "بالأ�ض ��رار التي ي�سببها
جمتم ��ع "في�سب ��وك" للع ��امل" ،قائ�ل� ًا
"�أمام "في�سبوك" الكثري من العمل"،
واعترب هذا امل�ش ّكل حتدي ًا �شخ�صي ًا.

 -3النتائج �ستكون مدمّرة
يُقدّر متو�سط ع ��دد الأ�شخا�ص الذين
ت�صله ��م من�شورات ال�صفح ��ات حالي ًا
ب�ي�ن  2و 5يف املئ ��ة م ��ن جمم ��وع
املتابعني ،ويتوقع �أن ينزل هذا الرقم

ب� �ـ  80يف املئة ،ما يعني نتائج مدمّرة
بالن�سبة لل�صفحات.
 -4الوق ��ت ال ��ذي يق�ضي ��ه امل�ستخدم
على "في�سبوك" �سينخف�ض
يق ��ول زوكرب�ي�رغ� ،إن "بع ��د ه ��ذه

التغيريات� ،أتوقع �أن ينخف�ض الوقت
الذي يق�ضيه النا�س على "في�سبوك".
� -5أ�سعار الإعالنات �ستقفز
عرف ��ت تكلف ��ة �إعالن ��ات "في�سب ��وك"
ارتفاع� � ًا بن�سب ��ة  41يف املئ ��ة الع ��ام
املا�ض ��ي ،ب�سب ��ب زي ��ادة �شعبي ��ة
املن�ص ��ة ،و�س ��وف ي� ��ؤدي
�إعالن ��ات ّ
التغي�ي�ر اجلدي ��د �إىل زي ��ادة �أ�سع ��ار
الإعالن ��ات �إىل م�ست ��وى �أعل ��ى،
خ�صو�ص� � ًا �أن املعلن�ي�ن والنا�شري ��ن
اليائ�س�ي�ن �سيلج�أون �إىل �إنفاق املزيد
عل ��ى �إعالن ��ات "في�سب ��وك" لإحي ��اء
�صفحاتهم امليتة.
� -6ستتم معاقبة املتالعبني
يطالب العديد من املعلنني امل�ستخدمني
بالتفاع ��ل م ��ع حمتواه ��م ويغرونهم

بعرو� ��ض وحتفي ��زات خمتلف ��ة ،لكن
هذه التكتيكات �ست�ؤدي �إىل �إجراءات
عقابية من "في�سبوك".
 -7املناق�ش ��ة الهادف ��ة ب�ي�ن الأ�صدقاء
تهم �أكرث من غريها
يق ��ول "في�سب ��وك" �إن "الي ��ك" ه ��ي
جم ��رد ن�ش ��اط �سلب ��ي ،ل ��ذا تخلى عن
ع ّد الالي ��كات ك�أ�سا�س لتقييم من�شور،
وب ��دل ذل ��ك تعت ��زم ال�شرك ��ة �إي�ل�اء
الأولوي ��ة للمن�ش ��ورات الت ��ي تعقبها
تعليقات طويلة وتبادل وجهات نظر.
 -8ال تزال ميزة  See Firstمتاحة
ما زال �أمام املتابعني اختيار قائمة من
ال�صفحات التي يف�ضلونها و�إ�ضافتها
�إىل قائم ��ة  See Firstلتظه ��ر يف
�أعلى �شريط الأخبار.

 2018ه��ل �سيعيد ال��ت��ل��ف��زي��ون �إل��ـ��ى ال�����ص��دارة؟
ا�ستم ��رت التقاري ��ر ،طيل ��ة ال�سنوات الأخ�ي�رة ،يف ّ
دق
امل�سام�ي�ر يف نع� ��ش التلفزي ��ون ،متنبئ� � ًة ب�إبادتها على
يد الهواتف الذكية والإنرتن ��ت� ،إال �أن �سنة � 2018أتت
ب�شا�ش ��ات تلفزي ��ون جدي ��دة مل تتطور فقط م ��ن ناحية
ج ��ودة ال�صورة ،بل كذلك من ناحي ��ة اخلدمات العملية
والفري ��دة من نوعها ،بح�سب تقري ��ر ملوقع "ذا نيك�ست
ويب التقني".
�ألعاب الفيديو
اجته ��ت ال�شركات �إىل تطوير �شا�شات متوافقة �أكرث مع
�ألعاب الفيديو� ،شا�ش ��ات عمالقة مع مميزات ت�ستجيب
ملتطلب ��ات العب ��ي الفيدي ��و ذوي املعاي�ي�ر العالية ،على

ر�أ�سه ��ا جهاز  BFGDم ��ن "نيفيديا" الذي يجمع بني
موا�صفات الألعاب و�إيجابيات �شا�شة التلفزيون.
�شا�شات حتتل اجلدار
�سع ��ت "�سام�سون ��غ" �إىل حتقي ��ق حل ��م امل�ستهلك�ي�ن
بتطبي ��ق م ��ا يرونه يف �سينم ��ا ودراما اخلي ��ال العلمي
ونقل ��ه �إىل الواق ��ع ،وكان �آخ ��ر م�ساعيه ��ا �شا�شة بالغة
ال�ضخام ��ة بحج ��م  146بو�صة تغط ��ي اجلدار ،وميكن
تق�سيم مكوناتها و�إعادة جتميعها كما يحب امل�ستخدم.
�شا�شات قابلة للطي
�أخرجت "�إل ج ��ي" للوجود �شا�شة عمالقة تلبّي رغبات
امل�ستخ ��دم يف الإبهار وامل�ساحة ،لكنها يف نف�س الوقت

ت�ستجي ��ب حلاجيات احلفاظ عل ��ى امل�ساحة� ،إذ ما مييز
ه ��ذا اجله ��از ه ��و كونه قاب�ل ً�ا للط ��ي ،ما يعن ��ي جتربة
جديدة جذابة ت�شجع على �شرائه.
"�أندرويد تي يف"
مل تنج ��ح خدم ��ة "�أندروي ��د ت ��ي يف" م ��ن "غوغل" يف
�إقن ��اع كث�ي�ر من �أجه ��زة التلفزي ��ون� ،إال �أن �سنة 2018
عرف ��ت قفزة يف عدد الأجهزة َ
املن�ض َّم ��ة �إىل هذه امليزة،
امل�ساعدات الآلية التي تعترب �أوىل
خ�صو�ص ًا مع �إ�ضافة
ِ
اخلطوات نحو م�ستقبل �إنرتنت الأ�شياء.
ّ
الك�شاف عايل الدقة
مهما تطورت الأجهزة تبقى ل�شا�شات ال�سينما �سحرها،

لذا ا�ستغلت �شركات مثل "�إل جي" هذه الرغبة من �أجل
طرح جهاز ّ
ك�شاف يعر�ض ال�صورة على اجلدار بدقة 4
كي ،لال�ستمتاع بالأفالم مبقايي�س عمالقة.
�شا�شات  4كي �أرخ�ص
يق� �دّم معار�ض ��و ال�شا�ش ��ات بدق ��ة  4ك ��ي مربري ��ن عدم
اقتنائه ��ا ،الأول �أن الع�ي�ن الب�شري ��ة ال مت ّي ��ز �أ� ً
صال بني
جه ��از بدقة  1080بك�س ًال و�آخ ��ر بدقة � 4آالف ،والثاين
�أنها �أجه ��زة غالية ال�سعر ،ويب ��دو �أن املربر الثاين �إىل
زوال م ��ع ظهور �أجهزة  4ك ��ي �أرخ�ص هذه ال�سنة ،على
ر�أ�سه ��ا جهاز من "و�ستنغهاو�س" ال يتعدى �سعره 350
دوالر ًا.

