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«هاي ميرور» ...خبير تجميل ذكي

يغني النساء عن الصالونات
ا�ستعر�ضت �رشكة «هاي مريور» �أحدث منتجاتها للمرايا الذكية التي
تعد مبثابة خبري جتميل وا�ست�شاري �صحة يف غرفتك تُ غنيك عن الذهاب
�إلى ال�صالونات �أو ا�ست�شارة خرباء جتميل ،فهي تدر�س وتفح�ص
الب�رشة مبنتهى العناية والدقة لتخربك بكل ما يتعلق بب�رشتك.
وتعتمد مر�آة هاي مريور على تقنية م�سح الوجه والذكاء اال�صطناعي
لتعطيك ب�شكل مف�صل �أف�ضل املنتجات التجميلية املنا�سبة لنوع
الب�رشة بفاعلية و�أف�ضل الأوق��ات لتجربة منتجات جديدة ،جتنب ًا
حلدوث �أي ردود �أفعال عك�سية ت�رض الب�رشة.
وتدعم الن�سخة اجلديدة من املر�آة م�ساعد �أمازون ال�صوتي االفرتا�ضي
«�أليك�سا» ،لت�صبح خبرية التجميل ال�شخ�صية التي حُتدثك ب�صدق
عن طبيعة ب�رشتك وتن�صحك لتح�سينها وحمايتها وطريقة و�ضع
املكياج.
وت�ستخدم املر�آة كامريا لتحليل الب�رشة وعر�ض �صورة الب�رشة ونتائج
التحليل على �شا�شة قيا�سها  10.1بو�صات ،مت�ضمنة دلي ً
ال �إر�شادي ًا
متكام ً
ال عن برنامج العناية بالب�رشة وكيفية عالج البقع احلمراء �أو
التجاعيد وغريها من م�شاكل الب�رشة.
وال يقت�رص الأم��ر على اجلمال ،فبف�ضل االت�صال مب�ساعد �أمازون،
ميكن للمر�آة �أن تخربك �أي�ض ًا عن �أحوال الطق�س �أو ت�شغيل مو�سيقى
�أو تقرتح مقاطع فيديو تتعلق باملكياج والعناية بالب�رشة ،ون�صائح
ح��ول منتجات اجلمال التي ميكن ��شرا�ؤه��ا من متاجر التجزئة
عرب الإنرتنت.

Google Trips
ي�ساعد امل�سافرين على التخطيط
للعطالت والرحالت بطريقة منظمة
وذكية واحل�صول على معلومات
وافية حول وجهاتهم ال�سياحية
وي�سهل التطبيق على
دون م�شقةُ ،
امل�ستخدمني ا�ستك�شاف العامل من
خالل تنظيم املعلومات الأ�سا�سية
يف مكان واحد ،ومن ثم �إتاحتها
للم�ستخدم حتى يف ح��ال عدم
االت�صال بالإنرتنت.
ويعترب التطبيق مبثابة دليل
�سياحي خا�ص بامل�ستخدم ،حيث
تت�ضمن ك��ل رحلة جمموعة من
الفئات املختلفة من بينها خمطط
اليوم ،احلجوزات� ،أن�شطة للقيام
بها �أث��ن��اء الرحلة ،امل�أكوالت
وامل�رشوبات ،الأماكن البعيدة
وغريها.
وي��ع��م��ل التطبيق ع��ل��ى تقدمي
تو�صيات ب��الأم��اك��ن واملعامل
ال�سياحية لأ�شهر  200مدينة حول
العامل ،باالعتماد على زيارات
امل�سافرين الآخرين ،بالإ�ضافة
�إلى تو�صيات بالأن�شطة اعتما ًدا
على املوقع والطق�س والوقت.
Trusted Contacts
ي��ه��دف ال��ت��ط��ب��ي��ق �إل����ى تزويد
امل�ستخدمني بو�سيلة مبا�رشة

يعترب التطبيق مبثابة دفرت علوم
رقمي ي�ساعد الأطفال والكبار يف
القيا�س وا�ستك�شاف العامل من
حولهم وم�ساعدتهم على التعلم
والتفكري العلمي ،ويقدم التطبيق
للم�ستخدم القدرة على ت�سجيل
البيانات وت��دوي��ن املالحظات
بكل �سهولة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
�إجراء التجارب ومراقبة النتائج
والتغريات احلا�صلة للم�شاريع
التي يعملون عليها ،حيث يتم
جتميع تلك البيانات عرب �أجهزة
ا�ست�شعار جهاز امل�ستخدم الذكي
�أو �أجهزة اال�ست�شعار اخلارجية
املتوافقة ،والتي جتمع البيانات
ت��ل��ق��ائ� ًي��ا يف ال��وق��ت احلقيقي
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دة املرتبطة بأليكسا

تطبيقان
يلتقطان
«سيلفي»
هولوغرافية
خرافية

وحتولها �إلى ر�سوم بيانية �سهلة
الفهم والتعامل.
وي�أتي التطبيق مكملاً ملبادرة
غ���وغ���ل ال��ع��ل��م��ي��ة Making
 ،Scienceوالتي تقدم العلوم
ب�شكل مب�سط و�سهل عرب العديد من
الو�سائل.
Google Arts Culture
يتيح التطبيق للم�ستخدمني
ا�ستك�شاف امل�ضامني الثقافية
ب���دءا من
والفنية امل��ت��ن��وع��ة،
ً
جت�سيد القطط يف عامل الفن منذ
نحو  200عام قبل امليالد ،و�صو ًال
�إل��ى ا�ستخدام اللون الأحمر يف
الأعمال التجريدية التعبريية،
وجميع التيارات الفنية الأخرى
بني احلقبتني.
ويتيح التطبيق �أدوات ا�ستك�شاف
الأع��م��ال والتحف الفنية ،مبا
ي�شمل الأعمال التي ي�ست�ضيفها
�أكرث من  1000متحف يف  70بل ًدا
حول العامل ،كما ي�شمل التطبيق
على العديد من املزايا ،بحيث
بدءا
ميكن البحث عن �أي �شيء
ً
من الأحذية و�صولاً �إلى الأعمال
الذهبية القيمة ،وخو�ض رحلة
عرب الزمن ال�ستك�شاف خبايا الفن،
والتعرف على كيفية حتويل �أعمال
فان غوخ من الألوان القامتة �إلى
�أخرى ناب�ضة باحليوية ،وميكن
ت�صفح الأعمال بح�سب ا�ستخدام
الأل��وان ،و�إمكانية التعرف على
 50عملاً مميزً ا باللون الرمادي
للفنان الفرن�سي مونيه.
وميكن ا�ستخدام تطبيق Google
 Arts Cultureع�بر من�صات
الواقع االفرتا�ضي ،مثل Google
 Cardboardللقيام بجولة
افرتا�ضية واالطالع على م�شهد فن
ال�شارع يف روما� ،أو للتعرف على
�أحد �أعمال فنان ال�شارع ال�شهري
�إن�سا� ،أو ال�سفر عرب الزمن �إلى
ما قبل  2500عام.

التحديث؟
عند احلديث عن طريقة عمل هذه
امل��ي��زة اجل��دي��دة يف غوغل كروم
والتي ت�ؤدي �إلى ت�رسيع التحميل،
فهي باخت�صار �شديد تقوم بفتح
�أك�ثر من ات�صال من نف�س اخلادم
الذي يتم التحميل منه� ،أو مبعنى
�أنه يقوم بتق�سيم امللف �إلى �أكرث
م��ن ج��زء مم��ا ي�ساعد يف ت�رسيع
عملية التحميل ،وهي نف�س طريقة
التحميل ع�بر ب��رن��ام��ج �إنرتنت
دوانلود ماجنر.

ق��دم��ت ��شرك��ة �أم�يرك��ي��ة فكرة
ف��ري��دة لتطبيقني ي�سمحان
للم�ستخدمني التقاط �صور
�سيلفي جم�سمة «هولوغرافية»
ثالثية الأبعاد بدقة عالية جد ًا
بوا�سطة الهواتف الذكية.
وت���ق���وم ف���ك���رة التطبيقني
وهما «»Holo messenger
و« »wonderlensعلى تقنية
ال��واق��ع امل��ع��زز ،لتتيح له
اللعب ب�صورته ونقلها يف
ال��وق��ت احلقيقي �إل���ى مكان
خيايل ،مثل حتت املحيطات
�أو داخل الف�ضاء �أو زيارة �أماكن
من عجائب الدنيا ال�سبع يف
العامل القدمي ،بينما يجل�س
يف مكانه.
ويوفر تطبيق «»wonderlens
للم�ستخدم �إم��ك��ان��ي��ة قطع
�صورته ال�شخ�صية بغ�ض النظر
عن اخللفية ،ونقلها �إلى خلفية
�أخ���رى ،حيث توفر ع�رشات
اخللفيات لل�صور ومقاطع
الفيديو� ،إذ ب�إمكانه الوقوف
ع��ل��ى ق��م��ة ج��ب��ل م��رت��ف��ع �أو
ال�سباحة والغط�س مع حيتان
�أو زيارة باري�س� ،أو العي�ش يف
عامل خيايل� ،أو ح�ضور حدث
ما يف مدينة �أخ��رى تبعد عنه
ماليني الأميال.
و�أعطت ال�رشكة مثا ًال لذلك،
�إذ يلتقط امل�ستخدم لنف�سه
مقطع فيديو بينما يرق�ص داخل
املنزل ،ثم ي�ضع �صورته �أثناء
الرق�ص داخل خلفية حفل فيديو
�آخر مع الأ�صدقاء.
�أما تطبيق «»Holo Messenger
ي�سمح له بنقل �صورته داخل
ه��ول��وغ��رام� ،أي عمل �صورة
جم�سمة ثالثية الأبعاد ،وبذلك
ي�ستطيع امل�ستخدم بوا�سطة
هذين التطبيقني التقاط �صورة
�سيلفي جم�سمة هولوغرافية
خرافية.يذكر �أن �رشكة «�آي
ُ
ف��اي» �أن�ش�أت يف �شهر فرباير
 2016على يد  18موظفا مبدينة
�سانتا كالرا ،يف كاليفورنيا،
وا���س��ت��ع��ر���ض��ت تطبيقيها
ال��ف��ري��دي��ن خ�لال م�شاركتها
فعاليات معر�ض الإلكرتونيات
اال�ستهالكية  2018املقام حالي ًا
يف ال�س فيغا�س.

�أكد باحثون �أنهم جنحوا يف تنمية ع�ضالت ب�رشية
عاملة باال�ستعانة بخاليا جذعية يف املخترب،
يف خرق علمي واعد للم�صابني ب�أمرا�ض الع�ضالت
التنك�سية ،على ما �أظهرت درا�سة علمية ن�رشت
نتائجها الثالثاء.
وقال فريق من جامعة «ديوك» يف والية كارولينا
ال�شمالية الأمريكية �إنهم كانوا �أول من يحقق هذا
الإجناز با�ستخدام جلد �أ�شخا�ص بالغني �أو خاليا
دم «معدلة» لت�صبح خاليا �شابة.
وه��ي ت�سمى «اخل�لاي��ا اجل��ذع��ي��ة امل�ستحثة
املحفزة» .وكما هو احلال مع اخلاليا اجلذعية
املوجودة طبيعيا لدى الأجنة ،ميكن لها �أن

ت�صبح �أي نوع �آخر من اخلاليا الب�رشية.
ويف هذه احلالة ،جرى تعديل «اخلاليا اجلذعية
امل�ستحثة املحفزة» لت�صبح خاليا ع�ضلية للهيكل
العظمي .وق��د منت لت�صبح «ع�ضالت هيكلية
ب�رشية عاملة» ،على ما �أف��اد فريق يف جملة
«نيت�رش كومونيكي�شنز».
وقال الباحث لينغجون راو امل�شارك يف �إعداد
الدرا�سة« :لقد ا�ستغرق الأمر �سنوات من التجربة
واخلط�أ ومن التخمينات املدرو�سة واخلطوات
ال�صغرية قبل �أن ننتج يف نهاية املطاف ع�ضالت
ب�رشية فعالة م��ن اخل�لاي��ا اجلذعية متعددة
القدرات».

طريقة تحويل الفيديو

إلى صور متحركة في «واتساب»

من امل��زاي��ا اجلميلة التي
يتمتع بها تطبيق وات�ساب،
�إمكانية �إر�سال وا�ستقبال
ال�صور املتحركة ،وتكمن
امل��ت��ع��ة �أك�ث�ر يف �إت��اح��ة
التطبيق �إمكانية حتويل
الفيديو �إلى �صور متحركة
دون احل��اج��ة �إل��ى حتميل
تطبيق ثالث ،حيث ميكنك
ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه العملية
بخطوات ب�سيطة جداً.
كيفية حتويل الفيديو �إلى
���ص��ور متحركة «ج���ي �آي
�إف».
ميكن مل�ستخدمي تطبيق
وات�������س���اب ع��ل��ى �أج���ه���زة
�أن��دروي��د ،و�آي فون اتباع
اخلطوات التالية لتحويل
الفيديو �إلى �صور متحركة:
 قم بفتح حمادثة �ضمنالتطبيق.
 انقر على عالمة امل�شبك يفاملحادثة التي قمت بفتحها.
 حدد املعر�ض. اخرت الفيديو الذي تريدحت��وي��ل��ه �إل����ى م��ل��ف �صور
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متحركة� ،أو ق��م بت�صوير
فيديو  6ثوان �أو �أقل.
 يف �أعلى الي�سار �ستظهر لكالآن كلمة  Gifبجانب كلمة
الفيديو.
 ت�ستطيع الآن تعديلالفيديو كما تريد ،لكن يجب

�أن يكون �أقل من  6ثوان ليتم
حتويله.
 عند االنتهاء من تعديلالفيديو و�إ���ض��اف��ة ر�سالة
اخ��ت��ي��اري��ة ،ف��ق��ط ا�ضغط
على �أيقونة ال�سهم الأخ�رض
للإر�سال.

أظافر اصطناعية «ذكية» تحميك
من حروق الشمس
ك�شفت ��شرك��ة فرن�سية �شهرية ع��ن �أظافر
ا�صطناعية ذكية قادرة على تنبيه الأ�شخا�ص
ب�أنهم معر�ضني ملخاطر الإ�صابة بحروق
ال�شم�س ،نظر ًا لق�ضائهم فرتات طويلة حتت
�أ�شعة ال�شم�س.
و�أو�ضحت �رشكة لوريال ال�شهرية �أن الأظافر
عبارة عن م�ست�شعرات �صغرية ج��د ًا م�صممة
لو�ضعها على ظفر الإبهام لتك�شف عن الأ�شعة
فوق البنف�سجية ون�سبتها يف اجللد ،لتخرب
من ي�ضعها ب�أن ب�رشتهم معر�ضة خلطر ب�سبب
ق�ضائهم فرتات طويلة لأ�شعة ال�شم�س.
وقالت ال�رشكة �إن منتجها ال�سابق وهو عبارة
عن ال�صقات ي�ضعها ال�شخ�ص على جلده� ،أدت
�إلى توعية وتنبيه  % 34من الأ�شخا�ص ب�رضورة

ا�ستخدام كرمي ٍ
واق من �أ�شعة ال�شم�س ،ونحو
 % 37ب�رضورة الوقوف حتت الظل با�ستمرار.
ويبلغ �سمك الظفر اال�صطناعي الذكي  2ملم،
ويت�ضمن جمموعة من الأجهزة اال�ست�شعارية
وم��و���ص�لات ال�سيليكون ،ويعمل م��ن دون
بطارية ،ويرتبط بالهاتف الذكي عرب رقاقة
متا�س ممغنطة مثل تلك امل��وج��ودة داخل
بطاقات االئتمان.
و�أو�ضحت لوريال �أن التطبيق قادر على تخزين
بيانات عدة �أ�شهر ،ليظهر حجم وكم �أ�شعة
ال�شم�س التي يتعر�ض لها امل�ستخدم على مدار
الوقت .وتخطط ال�رشكة لطرح الأظافر الذكية
بحلول عام  2019ب�سعر  40دوالرا.

روبوت لكي وطي المالبس
...حلم كل شخص كسول

تسريع التحميل من «غوغل كروم»
قامت غوغل م�ؤخر ًا بطرح حتديث
جديد ملت�صفحها ال�شهري «غوغل
كروم» ،كان من �أبرز املميزات التي
جاء بها ميزة وخا�صية التحميل
امل���وازي Parallel Download
والتي ت�ساعد يف ت�رسيع التحميل
على مت�صفح غوغل كروم ب�شكل �أ�رسع
بكثري مما كان عليه يف البداية.
ومع تفعيل هذه امليزة اجلديدة يف
املت�صفح �سوف تالحظ �أن عملية
التحميل من الإنرتنت عرب غوغل
ك���روم �أ���س�رع ،ف��م��ا ه��ي خطوات

احلي التجاري الرئي�سي يف زوريخ قرب حمطة
القطارات «ب�سبب �سخونة زائدة يف البطارية مع
انبعاث للدخان».
ولفتت �إل���ى �أن امل��وظ��ف ال���ذي ح���اول �سحب
البطارية �أ�صيب «بحروق طفيفة» يف اليدين فيما
تلقى �سبعة �آخرون عناية طبية يف املكان.

جذعية في المختبر

• هاتف بنظام أندرويد

Science Journal

«آي فون» جراء حرارة زائدة

إنتاج عضالت بشرية من خاليا

ت�أتي بع�ض تطبيقات «غوغل»
مثبتة م�سبق ًا على هواتف �أندرويد
مثل يوتيوب وك��روم وج��ي ميل
وغريها من التطبيقات ،و�إذا كنت
من م�ستخدمي هواتف �أندرويد،
ف��رمب��ا ي��ج��در ب��ك جت��رب��ة هذه
املجموعة املميزة من تطبيقات
غوغل.

مل�����ش��ارك��ة موقعهم اجل��غ��رايف
م��ع �أ���ص��دق��ائ��ه��م و�أح��ب��ائ��ه��م يف
�أي وق��ت ويف �أي مكان ل�ضمان
�سالمتهم ال�شخ�صية ،ويتيح
�إمكانية �إ�ضافة �أي جهة من جهات
االت�����ص��ال ل��دى امل�ستخدم �إلى
قائمة جهات االت�صال املوثوقة
داخل التطبيق ،وذلك بهدف تتبع
موقعهم اجلغرايف دون احلاجة
لالت�صال بالإنرتنت ،عند وقوع
�أزم����ة� ،أو �أم���ر ط���ارئ ،فيمكن
للأ�صدقاء �أو �أفراد العائلة طلب
موقعه اجلغرايف ،فيظهر الطلب
للم�ستخدم على �شا�شة الهاتف
ب�شكل م�شابه للمكاملات الواردة،
مع خيار قبول الطلب ،الذي يعني
م�شاركة امل��وق��ع اجل��غ��رايف مع
�صاحب الطلب مبا�رشة� ،أو خيار
الرف�ض.
م��ع العلم �أن التطبيق �سيقوم
مب�����ش��ارك��ة امل��وق��ع اجل��غ��رايف
احلايل للم�ستخدم تلقائي ًا يف حال
عدم ا�ستجابته ملدة  5دقائق �أو
م�شاركة �آخر موقع جغرايف ظهر
فيه امل�ستخدم وذلك �إذا كان هاتفه
مغلقاً.

 8جرحى في انفجار بطارية
�أ�صيب ثمانية �أ�شخا�ص بجروح طفيفة و�أخلي متجر
تابع ل�رشكة «�آبل» ،يف مدينة زيورخ يف �شمال
�سوي�رسا ب�سبب ال�سخونة الزائدة لبطارية هاتف
«�آي فون» ،على ما �أ�شارت �رشطة املدينة.
و�أو�ضحت ال�رشطة ،يف بيان� ،أن �أحد الزبائن
دخ��ل على عجل �إل��ى ه��ذا املتجر ال��واق��ع يف

هاتف محمول بنظام أندرويد

PhotoScan
ي�ساعد يف م�سح ال�صور القدمية
�ضوئي ًا م��ع االح��ت��ف��اظ ب�شكلها
الأ�صلي ،ويتيح التطبيق ن�سخ
ال�صور القدمية ب�صيغة رقمية
لتبدو �أف�����ض��ل ،وي�����س��اع��د يف
احل�����ص��ول ع��ل��ى �صور مثالية
خالية م��ن التوهج ،وحت�سني
�أط��راف ال�صورة وتعديل �ألوانها
و�إ�ضاءتها.
وي��دع��م التطبيق م��ي��زة الق�ص
التلقائي لل�صورة عرب اكت�شاف
الأطراف ،وميزة التدوير التلقائي
الذكي لتبقى ال�صور يف االجتاه
ال�صحيح ،وميكن للم�ستخدمني
حفظ ال�صور املن�سوخة بنقرة
واحدة يف تطبيق �صور غوغل ،ما
ُي�سهل تنظيم ال�صور والبحث عنها
وم�شاركتها بالإ�ضافة �إلى تخزينها
بطريقة �آمنة وبجودة عالية.
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• غوغل كروم

ا�ستعر�ضت �رشكة �أمريكية نا�شئة روبوت ًا جديد ًا قادر ًا
على طي املالب�س ب�رسعة ومهارة عاليتني مقارنة
بالب�رش ،ليحقق حلم كل �شخ�ص ك�سول يعترب م�س�ألة
طي املالب�س مهمة �صعبة و�شاقة ومملة.
ويعمل الروبوت بالطريقة والكيفية التي تعمل بها
الطابعات ،حيث ي�ضع امل�ستخدم قطعة املالب�س
املراد طيها متام ًا كما ي�ضع الورق داخل الطابعة.
وقالت ال�رشكة ُ
امل�صنعة «فولدي ميت» التي تتخذ من
كاليفورنيا مقر ًا لها� ،إن عملية طي �أي قطعة ت�أخذ
نحو  4دقائق فقط من بدء و�ضعها داخل املاكينة

وحتى خروجها مطوية ومكوية.
وما ي�ؤخذ على الروبوت حجمه الكبري امل�ساوي حلجم
غ�سالة املالب�س ال�صغرية ،نظر ًا الحتوائه على �أرفف
لو�ضع املالب�س املطوية عقب االنتهاء من طيها.
ال يزال الروبوت يف مرحلته التجريبية ومن املتوقع
طرحه بالأ�سواق يف وقت مت�أخر من العام املقبل،
وا�ستعر�ضت ال�رشكة ال��روب��وت خ�لال م�شاركتها
فعاليات م�ؤمتر «�سي �إي �إ�س  »2018املنعقد حالي ًا
يف ال�س فيغا�س .ومن املتوقع �أن تطرحه ال�رشكة
بحلول عام  2019ب�سعر  1000دوالر تقريب ًا.

