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تقنية جديدة تسمح باالتصال بشبكات الواي فاي
من دون أجهزة إلكترونية

طور باحثون يف الواليات املتحدة م�صنوعات بال�ستيكية
يتم �إنتاجها عرب تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد ميكنها
االت�صال ب�شبكات االت�صال املحلية الال�سلكية «واي فاي»
دون احلاجة �إلى �إلكرتونيات �أو بطاريات ،وما يعني �أن
الأجهزة املنزلية ميكن �أن ت�صبح �أكرث ذكاء يف امل�ستقبل
دون احلاجة لتو�صيلها ب�أي و�سائل �إلكرتونية.
و�أق��ام الفريق البحثي من جامعة وا�شنطن الأمريكية
منظومة تتكون من مفتاح تو�صيل وهوائي وزنربك
وتر�س ،م�صنوعة من البال�ستيك ،وميكنها امت�صا�ص
موجات ال�شبكات املحلية الال�سلكية و�إعادة بثها بغر�ض

• شبكة واي فاي

االت�صال ال�سلكي ًا بالأجهزة املحيطة بها.
وتكمن فكرة التقنية اجلديدة يف �سلك �شعريي رفيع
م�صنوع �أي�ض ًا عرب تقنية الطباعة املج�سمة من البال�ستيك
والنحا�س وميكنه االت�صال بهوائي الواي فاي ال�ستقبال
و�إعادة بث الإ�شارات.
ونقل املوقع الإلكرتوين �ساين�س �أل�يرت املتخ�ص�ص
يف الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث فيكرام
�إيار« :هدفنا هو �صناعة �شيء يخرج من طابعتك ثالثية
الأبعاد يف املنزل وميكن ا�ستخدامه يف تو�صيل البيانات
�إلى الأجهزة الأخرى ،ولكن التحدي احلقيقي يكمن يف

«فيسبوك» يطلق خاصية «غفوة»
للحد من تحديثات األصدقاء المزعجة
ب���د�أ م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
«في�سبوك» تفعيل خا�صية جديدة
ب��ا���س��م ���س��ن��وزي �أو غ��ف��وة تتيح
للم�ستخدم �إخ��ف��اء �أ���ش��خ��ا���ص �أو
جمموعات �أو �صفحات معينة على
موقع التوا�صل االجتماعي ملدة ت�صل
�إل��ى �شهر ،دون حاجة ال�ستخدام
خا�صيتي «�إلغاء �صداقة» �أو «�إلغاء
متابعة» ب�صورة دائمة ،وعندما
تقرتب فرتة تفعيل خا�صية «غفوة»
من نهايتها� ،سيتلقى امل�ستخدم
ر�سالة تنبيه حتى ميكنه جتديد
الفرتة �إذا لزم الأمر .وكان املوقع
ط��رح ه��ذه اخلا�صية على �سبيل
االختبار يف وقت �سابق.
وح�سب موقع «�سي نت دوت كوم»
املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا ،ف�إن
فكرة اخلا�صية اجلديدة ،هي �إتاحة
امل��زي��د م��ن ال�سيطرة على تدفق
املحتوى على �صفحة امل�ستخدم،
من الأ�صدقاء ،يف حالة وجود توتر
مث ًال مع �أي �صديق� ،أو يف حالة
رغبة امل�ستخدم يف جتنب و�صول
مو�ضوعات معينة �إليه ،كما �أن هذه
اخلا�صية مفيدة ملوقع «في�سبوك»،

• موقع فيسبوك

«غوغل» يطور تقنية جديدة
لتوصيل اإلنترنت عبر الليزر في الهند
طور الباحثون يف خمترب «غوغل
 »xتقنية ليزر ج��دي��دة تهدف
�إلى تو�صيل الإنرتنت يف والية
ان��درا برادي�ش بالهند ،وتقوم
حكومة الوالية حاليا بتجهيز
�أك�ثر م��ن  2000م��رك��ز ،تعتمد
ع��ل��ى تكنولوجيا االت�صاالت
الف�ضائية احلرة  FSOCاخلا�صة
ب�رشكة غوغل ،واملقرر �أن يبد�أ
ا�ستخدامها العام املقبل.
وقال الباحث Baris Erkman
�إن تقنية الليزر اجلديدة �سيتم

و�ضعها على م�سافات متباعدة
بنف�س الطريقة التي تعمل بها
كيبالت fibre opticلكن من دون
كيبل.
ووف���ق���ا مل���وق���ع engadget
الأمريكي ،فهذه اخلطوة ت�ساعد
���س��ك��ان ال���والي���ة ال��ه��ن��دي��ة يف
الو�صول �إل��ى الإن�ترن��ت ،ف�أقل
من  % 20من �سكان والية �أندرا
برادي�ش البالغ عددهم  53مليون
ن�سمة لديهم �إمكانية الو�صول
�إلى الإنرتنت ،وتعهدت حكومة

الوالية بربط  12مليون �أ�رسة
بحلول عام  2019بالإنرتنت،
وهذا بالتعاون مع غوغل.
وتقول ال�رشكة �إن التكنولوجيا
اجل��دي��دة ه��ي ف��رع م��ن م�رشوع
لون ،والذي ي�ستخدم بالونات
على ارتفاعات عالية يف طبقة
ال�سرتاتو�سفري لتوفري خدمة
 ،LETومت �إطالقها حديثا يف
ب��ورت��وري��ك��و ،مل�ساعدة 100
�ألف م�ستخدم يف �أعقاب �إع�صار
ماريا.

 ...Hashcutموقع إلنشاء لقطات مميزة
من الفيديوهات على يوتيوب
دائما ما ن�شاهد فيديوهات على من�صة يوتيوب
وتلفتنا فيها لقطات معينة ،حيث نرغب بتمييزها
من الفيديو الأ�صلي وا�ستخدامها لكن بطريقتنا.
وموقع  Hashcutيتيح �إمكانية �إن�شاء لقطات مميزة
من الفيديوهات على يوتيوب بطريقة �سهلة ومرنة.
كل ما عليك فعله هو ن�سخ رابط الفيديو من يوتيوب
ثم التوجه �إلى موقع  Hashcutول�صقه يف املكان

املخ�ص�ص ،ثم عليك حتديد نقطة البداية والنهاية
للمقطع املراد متييزه.
يتيح املوقع �إمكانية �إ�ضافة الن�صو�ص ،واملل�صقات،
وم�شاركة اللقطات مع الأ�صدقاء على مواقع التوا�صل
االجتماعي.
تتوافر مزايا موقع � Hashcutأي�ض ًا ك�إ�ضافة
ملت�صفح غوغل كروم.

الذي ي�ستفيد من امتالك م�ستخدميه
ل�شبكات وا�سعة على املوقع حيث
ميكن يف هذه احلالة �إر�سال �إعالنات
موجهة �إلى امل�ستخدمني.
ج���اء ه���ذا الإع��ل�ان ع��ن اخلا�صية
اجلديدة بعد حديث عدد من موظفي
«في�سبوك» ال�سابقني بطريقة �سيئة عن
ال�رشكة وغريها من مواقع التوا�صل
االجتماعي ب�شكل عام ،وت�أثري ذلك
املحتمل على الأ�شخا�ص املعروفني.
كان «�شني باركر» �أول رئي�س ل�رشكة
«في�سبوك» قد قال ال�شهر املا�ضي �إن
مواقع التوا�صل االجتماعي «ي�ستغل
نقاط ال�ضعف يف النف�سية الب�رشية»
وت�ساءل عما ميكن �أن يكون لها من
ت�أثري على عقول الأطفال.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي يواجه فيه
موقع «في�سبوك» وغ�يره من مواقع
التوا�صل االجتماعي الكربى انتقادات
قوية يف العديد من دول العامل.
واتهم الكثريون «في�سبوك» بال�سماح
مل�ؤ�س�سات وجهات رو�سية مبمار�سة
الت�ضليل ون�رش معلومات كاذبة خالل
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية يف
العام املا�ضي.

محرك بحث «»pexels
عن الصور المجانية
عالية الدقة
ع���ن���د ال���ب���ح���ث ع����ن ���ص��ور
منا�سبة مل�رشوعك القادم �أو
ال�ستخدامات �أُخ��رى ،عليك �أن
تكون حري�ص ًا كل احلر�ص على
ا�ستخدام �صور عالية الدقة
وخالية من حقوق الن�رش ،هذا
م��ا يقدمه ل��ك بالفعل حمرك
البحث عن ال�صور عالية الدقة
.pexels
وي����وف����ر م���وق���ع pexels
للم�ستخدمني �إمكانية ا�ستعرا�ض
�آالف ال�صور املجانية عالية
الدقة ،ح�سب اللون ،الأكرث
�شعبية ،الت�صنيفات� ،أو البحث
عن املو�ضوعات التي تهمك يف
خانة البحث.
يقوم املوقع بتحديث املحتوى
ب�شكل دائ��م ،حيث ي�ضيف 10
�صور يومياً ،بالإ�ضافة لتقدميه
� 40صورة ح�رصية لكل م�شرتك
يف ن�رشته الربيدية.
وال�صور يف املوقع جمانية،
متاحة لال�ستخدام ال�شخ�صي
وحتى لال�ستخدام التجاري،
وميكن للم�ستخدمني تعديل
ون�سخ وت��وزي��ع ال�صور دون
�إ�سناد.

�إمكانية االت�صال ال�سلكي ًا ب�شبكة الواي فاي با�ستخدام
البال�ستيك فقط ،وهو �شيء مل ي�ستطع �أحد حتقيقه من
قبل».
وم��ازال��ت ه��ذه النوعية من الأج��ه��زة امل�صنوعة عرب
تقنيات الطباعة املج�سمة كبرية يف احلجم وغري �صاحلة
لال�ستخدام على نطاق وا�سع ،ولكن من املمكن تطويع
هذه التقنية يف امل�ستقبل يف �شتى الأغرا�ض ،ال�سيما يف
ظل تزايد عدد الأجهزة املنزلية التي حتتاج للدخول
على �شبكات االت�صال املحلية الال�سلكية من �أجل االت�صال
ب�شبكة االنرتنت وبغريها من الأجهزة.

متصفح مايكروسوفت إيدج
لهاتف iPhone X
�إن كنت من م�ستخدمي هاتف iPhone X
وترغب بوجود مت�صفح ث� ٍ
�ان يف هاتفك
يتزامن مع حا�سوبك لت�ستكمل اجلل�سات،
فعليك جتربة مت�صفح مايكرو�سوفت �إيدج.
ويوفر املت�صفح مل�ستخدميه �إمكانية
متابعة الت�صفح على احلوا�سيب العاملة
بنظام ويندوز  10عند النقطة التي انتهى
منها امل�ستخدم على الهاتف وبالعك�س.
ويتيح املت�صفح مل�ستخدمي �أحدث هواتف
�رشكة �أب��ل  iPhone Xجتربة ت�صفح
مميزة على كامل ال�شا�شة ،حيث ح�صل
�أخري ًا على حتديث يحمل �إ�صالحات عامة
يف الأداة والإجابة.
ويقدم مت�صفح مايكرو�سوفت �إيدج �أغلب
الأ�شياء التي تتوقعها من املت�صفحات
الأخ��رى ،مع الأخ��ذ بعني االعتبار �أن
املت�صفح موجه خ�صي�ص ًا للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون مت�صفح �إي��دج على
�سطح املكتب ،حيث �سيكون بو�سعهم
مزامنة كل �شيء من �أجهزة �سطح املكتب
لن�سخة الهواتف الذكية.

• متصفح إيدج

برنامج مجاني إلخفاء اإلشعارات آلي ًا
في أجهزة ماك

تتوافر يف �أجهزة م��اك �أك�ثر من
طريقة لأخذ لقطة �شا�شة� ،سواء
لل�شا�شة بالكامل �أو جل��زء من
ال�شا�شة �أو حتى لنافذة ما �أو
ل�رشيط  ،Touch Barثم يتم
حفظ لقطات ال�شا�شة بتن�سيق ملف
 pngعلى �سطح املكتب.

لكن دائم ًا ما نواجه م�شكلة يف
اختيار ال��وق��ت املنا�سب لأخذ
لقطة �شا�شة ،ال �سيما يف ظل
ظهور الإ�شعارات ب�شكل م�ستمر
على ال�شا�شة.
لذا مُيكن مل�ستخدمي �أجهزة ماك
اال�ستفادة من برنامج Muzzle

الب�سيط ،لإخ��ف��اء الإ�شعارات
وتفعيل خا�صية «عدم الإزع��اج»
ب�شكل �آيل عند �أخذ لقطة �شا�شة.
بعد تثبيت الربنامج ،لي�س عليكم
�سوى �أخذ لقطة �شا�شة يف الوقت
الذي ترغبون به ،دون اخلوف من
ظهور الإ�شعارات.

ما الجديد الذي سيحمله إصدار أوريو

لهواتف غالكسي؟
�سيح�صل �أ�صحاب هواتف �سام�سونغ غالك�سي �إ�س  8حول
العامل قري ًبا على �أول حتديث رئي�سي لنظام �أندرويد،
وحتدي ًدا مع نهاية �شهر يناير  2018املقبل ،حيث �سيتم
حتديث نظام الت�شغيل �إلى �إ�صدار �أندرويد �أوريو.
ويحافظ التحديث �إلى ن�سخة �أوريو  Oreoعلى التجربة
الأ�سا�سية لهواتف � Galaxy S8إال �أن��ه يجلب معه
حت�سينات ملحوظة يف الأداء وحفنة من امليزات اجلديدة
التي �ست�ضاف �إلى عدد كبري من املزايا الرائعة التي
يتمتع بها هاتف �سام�سونغ يف الوقت الراهن.
جذريا على
ريا
وال يحمل التحديث لن�سخة �أوريو تغي ً
ً
املظهر الإجمايل للهاتف �أو على برجمية �سام�سونغ
ولكن م�ستخدمي الهاتف �سيح�صلون على كافة امليزات
اجلديدة املوجودة يف هواتف بيك�سل من غوغل مبا يف
ذلك حت�سني �آلية �إدارة الإ�شعارات ،وت�سهيل ت�سجيل
الدخول �إلى التطبيقات.
�أما فيما يتعلق بالتغيريات من جهة �سام�سونغ فت�شمل

الإ���ض��اءة اجلانبية اجلديدة على احل��واف املنحنية
ال�شا�شة ،وميزات االخت�صارات امل�ستوحاة من غالك�سي
نوت  ،8و�أدوات جديدة لل�ساعة ،ولوحة مفاتيح من
ال�صور املتحركة  GIFوغريها الكثري.
وكانت ال�رشكة الكورية اجلنوبية قد ك�شفت النقاب قبل
حوايل ثمانية �أ�شهر عن هاتفها الذكي ،Galaxy S8
وتدور ال�شائعات حالي ًا حول هاتفها القادم Galaxy
 ،S9مع معلومات حول �إمكانية ح�صول اجلهاز على
تغيريات كبرية فيما يخ�ص اجلزء اخللفي منه ،جنب ًا
�إلى جنب مع متابعة االجتاه احلايل ال�سائد يف ت�صاميم
الهواتف الذكية الرائدة من حيث �شا�شة العر�ض واحلواف
الرقيقة جد ًا.
وجتدر الإ�شارة � ً
أي�ضا �إلى وجود توقعات بتوجه �سام�سونغ
لإطالق هاتف  Galaxy S9يف منت�صف �شهر فرباير ،2018
�أي قبل امل�ؤمتر العاملي للمحمول  ،MWC 2018مع
توفريه للم�ستخدمني يف �شهر مار�س .2018

«آبل» تشتري تطبيق «شازام» للتعرف
على األغاني والبرامج واألفالم
�أكدت ال�رشكة الأمريكية العمالقة «�آبل» �رشاء
تطبيق «�شازام» ال�شهري الذي ي�ستمع ويتعرف
على الأغ��اين والربامج التلفزيونية والأف�لام
والإعالنات ،ومل يتم الك�شف عن قيمة وال �رشوط
ال�صفقة ،لكن تقارير �إعالمية قدرت قيمتها بنحو
 400مليون دوالر.
يذكر �أن تطبيق «�شازام» يتيح للم�ستخدم معرفة
ا�سم الأغنية �أو الفيلم �أو الربنامج �أو حتى

ٍ
ثوان معدودة منها.
الإعالن مبجرد �سماع
ونقل موقع «بزفييد ن��ي��وز» الإخ��ب��اري على
الإن�ترن��ت ،عن بيان ل�رشكة «�آب��ل» القول �إن
تطبيق «�شازام» �أ�صبح واحد ًا من �أكرث التطبيقات
املتاحة على متجر «�آب �ستور» �شعبية ،م�شرية
�إلى �أن هناك مئات املاليني من امل�ستخدمني،
ي�ستخدمون هذا التطبيق على من�صات متعددة يف
خمتلف �أنحاء العامل.

وقال «توم نيوماير» املتحدث با�سم «�آب» �إن «�آبل
ميوزيك و�شازام متنا�سبان بالطبيعة وي�شرتكان
يف ع�شق ا�ستك�شاف املو�سيقى ويف توفري �أعظم
متعة مو�سيقية مل�ستخدمينا».
كان تطبيق «�شازام» قد �أطلق حمرك التعرف
الب�رصي على املحتوى الرقمي عام 2015.ويف
مار�س املا�ضي �أعلن عن تو�سع كبري يف من�صة
تقنية الواقع املعزز «�أيه�.آر».

• تطبيق

«شازام» للت

عرف على ا
ألفالم واملوس

يقى

